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Deimantų Vergų Sukilimas 
Brazilijoje Numalšintas.

Ji

2000 SUKILĖLIŲ SUMUŠ
TA IR NUGINKLUOTA.

Maištas kilo dėl to, kad už 
sunkų darbą jiems mokėta 

netikrais pinigais.
Žinios iš Brazilijos sako, 

kad po dviejų mėnesių ko
vos. sukilusieji deimantų 
vergai tapo sumušti ir nu
ginkluoti. Daugiau kaip 
2000 jų išvyta iš Matto Gros- 
so į Guyazo provinciją ir te
nai prižadėta palikti juos ra
mybėj, jeigu jie susijieškos 
sau darbą ir daugiau riaušių 
nekels.

Riaušės kilo dėlto, kad už 
ilgą ir sunkų jiems darbą 
prie deimantų kasimo, nesą
žiningi darbdaviai mokėjo 
jiems netikrais popieriniais 
pinigais. Kuomet veigai pa
tyrė, kad jie apgauti ir už 
tuos pinigus negali nieko nu
pirkti, jie sukilo ir pradėjo 
savo skriaudikams keršyti. 
Provincijos gubernatorių? 
pasiuntė prieš juos karinme- 
nę. bet kai iumenė negalėjo 
jų nuveikti. Kova siautė per 
ištisus du mėnesiu, daugiau- 
giausia naktimis, kuomet 
riaušininkai degino mieste
lius ir žudė žmones.

Deimantų medžioklė Mot- 
to Grosso provincijoj prasi
dėjo nuo 1918 metų, kuomet 
vienas vokietys rado apie 
Araguaya upę deimantų. Iš 
visų pasaulio kraštų Brazili
jon pradėjo važiuoti visokie 
laimės iieškotojai ir piisi- 
samdę vietos gyventojų ėmė 
jieškoti pelkėse ir paupiais 
brangių akmenų. Dideli dar
bininkų būriai buvo išvesti 
toli nuo civilizacijos ir pelkių 
gilumose buvo engiami kaip 
tikri vergai. Jeigu kurie ne
galėdami priespaudos pakel
ti bandydavo bėgti, tai tuos 
nušaudavo*. Dauguma darbi
ninkų tečiaus kentėjo vergi
ją. nes už darbą jiems buvo 
“neblogai” užmokama. Bet 
kada jie patyrė, kad jiems 
mokama netikrais pinigais, 
ką darydavo Brazilijos dy- 
kumuose beveik visi deiman
tų “prospektoriai,” tuomet 
kilo riaušės.

ANGLIJOS DARBIEČIAI
SUMUŠĖ KOMUNISTUS

IR REAKCININKUS.
Pereitą sąvaitę Anglijoj,.

Ąberdeen apskrity, buvo'iš ano automobiliaus vyrai atvilko ų į Kronstatą. Is 
renkamas atstovas į parla- apmušė jį. r11“1 “ '—
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An?,i
Ne\v Hamnshire valstijoj $11011131*11)3

buvo apiplėštas mezginių ________ ~
kompanijos agentas Kaleh iš pa,k.ndi„e jj 1919
Pennsy yanųos. Jis sako, u kuomet lai 
kad važiuojant jam automo- ;u laivvna
bilium, už akių jam už važia- 
vo kitas automobilius ir atsi- Leningrado pranešama,
stojo skersai kelio. Jis irgi kad Baltijos Jui oj ’usaijs-, 
turėjo sustoti. Tuomet išlipę kėlė anglų submanną L-oo n

------------  ---------- ----- jį, atėmė pinigus, buvusių submarine angluįju- 
mentą. Kandidatus pastatė j laikrodėlį ir paėmę jo auto- rimr^ų yra pasilikę tiktai 
—1.----- nuvažiavo sau, pa-i kaulai. Rusai žada palaidoti

'likdami jį ant kelio vieną. Jo juossu karine pagarba ne-
reakciniai konservatoriai ir 
Darbo Partija. Komunistai 
taipgi pastatė savo kandida
tą. Nors jie žinojo, kad jie 
negali laimėti, bet jie norėjo 
suskaidyt darbininkų balsus, 
kad Darbo Partijos kandida
tas nepraeitų. Bet tas nieko 
negelbėjo. Komunistai su re
akcininkais buvo sumušti, o 
parlamentan išrinktas Darbo 
Partijos kandidatas. Balsų 
jie gavo taip:

Komunist. Ferguson 2918, 
Konserv. Sandwann 4696, 
Darbietis Benn 10,646.

Ekspliozija Ka

į automobiliuje buvę už $25,- 
000 mezginių.

SOVIETAI MAŽINS DEG
TINES GAMYBĄ.

Maskvos žiniomis, sovietų 
:valdžia yra nusistačiusį 15 
Įmetu nuo šiol panaikinti Rv- 
jsijoj degtinę. Tai bus daro
ma po valiai. Šiems ir atei
nantiems metams komisarų 
patvarkymas leidžia padary
ti nedaugiau kaip 113,400,- 
000 galionų šnapso. Alaus 
gamyba taipgi bus mažina
ma.

PERKŪNAS UŽMUŠĖ 5 
FRANCUZUS.

Netoli Grenoble miesto, 
Prancūzijoj, perkūnas tren
kė Į transformerį, tiekiantį 
trims kaimams elektros pajė
gą. Kadangi lietus pylėsi 
kaip iš kibiro, tai per vande
nį elektra pradėjo skleistinį 
visas puses ir uždegė ketu
rias triobas. Vienas kaimie- 
tis nubėgo prie sulinio paim
ti vandens gaisrui gesinti, 
bet vos tik paėmė pumpos : 
rankeną, tuoj krito negyvas, 
nes rankena buvo elektrizuo
ta. Kiti keturi kaimiečiai no
rėjo nukiisti elektros vielą, stinga darbininkų, 
kad izoliavus kaimą, ir buvo 
visi keturi nutrenkti.

10,000 Haiti Gyventojų 
Pasiliko be Pastogės.

Coalport. Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia Įvyko sprogimas 
Irvona Coal & Coke kompa
nijos kasykloj ir užbėrė že
mėmis 14 angliakasių. Vie
nas jų išsigelbėjo, o 13 žuvo. 
Iš viso kasykloj buvo 150 
darbininkų tuo laiku, kuomet 
dujos eksplrodavo, bet jiems 
pasitaikė būti kitam skyriu
je, tai ekspliozijos spėka jų 
nepasiekė.

PERKŪNAS SUARDĖ 
BAŽNYČIOS BOKŠTĄ.
Marlboro, Mass. — Perei

tą subatą perkūnas čia tren
kė i unitarionų bažnyčios 
bokštą ir visai jį suaidė, te- 
čiaus buvęs bokšte laikrodys 
eina kaip ėjęs, nors jo skait- 
lialentėj išrauta didelė sky
lė.

STREIKO VADAS PALEI
STAS 18 KALĖJIMO.
New Bedforde šį panedėli 

tapo paleistas streiko vadas 
Murdoch, kuris išsėdėjo ka
lėjime 2 mėnesiu už pikietų 
vadovavimą. JĮ pasitiko tūk
stančiai streikierių didžiau
siomis ovacijomis.

RADO GYVŪNĄ KAIP 
WOOLWORTHO BIL- 

DINGĄ.
Amerikos mokslininkų 

ekspedicijos vadas Dr. Rov 
Chapman Andrews praneša 
iš Kinijos, kad Gobi tyruose 
jis su savo draugais iškasė 
priešistorinį gyvūną, kuris 
pastatytas horizontaliai ant 
visų savo kojų bus tokio auk
ščio, kaip Woolwortho bil- 
dingas New Yorke. (Wool- 
\vortho namas turi 792 pėdas 
aukščio.)

LATVIJA IR ESTIJA PRI
IMS AMERIKOS PLANĄ.

Rygoje buvo Latvijos ir 
Estijos užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencija ir jie 
nutarė, kad abidvi šalis turi 
priimti Amerikos valstybės 
sekretoriaus Kelloggo planą 
“amžinai taikai.”

AUDRA NUŠLAVĖ 14 
ŽMONIŲ NUO LAIVO 

| JŪRES,
Balboa, Panama. — Atė

jęs čia Amerikos garlaivis 
“William MacKenny” pra
neša, kad 9 rugpiučio ties 
Californijos pakraščiu aud-j 
ra nušlavė nuo jo 14 jurinin- Floridoj prasidėjo dideli i 
kų į jūres ir visi jie žuvo. Iš viniai. Jau 11 žmonių prigė- 
17 jurininkų liko tiktai 3. XT—j-------- -

PIETUOSE DIDELI 
POTVINIAI.

Georgijoj, Virginijoj

ŽULIKAI IŠGAVO IŠ BAN
KŲ $10,000,000.

Per 12 pastarųjų mėnesių 
žulikų šaika Amerikoje išga
vo iš įvairių bankų įvairiais 
apgavingais budais $10,000,- 
000. Valdžia mano, kad tai 
saikai turi vadovauti labili 
gudrus vadas, ir ji jo j ieško 
išsi juosius.

ALBANIJOS VALDŽIA 
LAIMĖJO RINKIMUS.
Gautomis Londone žinio

mis, Albanijos seimo rinki
mai pereitą sąvaitę pasibai- 
bė valdžios laimėjimais. Ma
noma, kad susirinkę seiman 
valdžios šalininkai apskelbs 
prezidentą Zogu karalium.

Nužudė 24,000 Kinie
čių Komunistų.

Komunistinis unijų Inter
nacionalas Maskvoje gavo iš 
Kinijos darbo federacijos 
pranešimą, kad per pastaruo 
sius metus nacionalistai K i 
nijoj sušaudė 24.000 kiniečių 
komunistų. Kinijos komunis
tai prašo Maskvos pagelbėt 
jiems kovoti prieš Kuomin- 
tangą. Jie sako, kad išvisc 
Kinijoj buvo nužudyta 318,- 
000 darbininkų, kurie prieši
nosi Kinijos generolams.

SUĖMĖ 445 KEISUS 
ALAUS.

Ontario ežere ties Youngs- 
townu prohibicijos sargai 
pereitą sąvaitę sugavo grei
tąjį botą, kuris vežė iš Kana
dos į šią pusę 445 keisus 
alaus.

i ir 
pot-

rė. Nuostoliai sieks daug mi- 
Įlionų.

AKTORIUS NUSIŽUDĖ.
Pereitą sąvaitę Bostone 

nusižudė atvažiavęs iš Kana
dos aktorius Rober t Noble. 
Jisai užsidėjo žilą parūką, 
prisitaisė usus, apsitaisė vi 
sas kaip vaidinimui, ir tuo 
met atsuko gazą savo kam
bary. Žmon.ės rado jį vėliaus 
nebegyvą.

MIŠKAI DEGA.
Washingtono. Oregono, VĖL ORLAIVIS NUKRITO 

Idaho ir kitose vakarti valsti-' 
jose dabar siaučia dideli miš
kų gaisrai. Šimtai žmonių ko
voja su ugnimi, bet negali jos 
sulaikyt.

| JŪRES.
Pereitą sąvaitę Floridos 

pakrašty nukrito jau antras 
orlaivis i jūres. Vienas žmo
gus prigėrė.

SUDEGĖ DVI MOTERIS.
Vieną pereitos i 

dieną Massachusetts 
joj sudegė dvi senos moteris. 
Viena žuvo gaisre ant Ha- 
milton byčių, o kita mirė 
liepsnose Neivporte.

žiūrint, kad tie anglai buvo 
jų priešai.

jūrių mušis, per kurį tas 
submarinas buvo paskandin
tas, Įvyko 14 birželio. 1919 
metų. Reakcinė Anglija tuo
met vedė karą prieš revoliu
cinę Rusiją, norėdama atgai
vint carizmą. Anglijos mili- 
taristai tuomet labai norėjo 
paimti Petrogradą, iškelti 
tenai savo kariumenę ir tuo 
tikslu anglų karo laivynas 
tuomet atplaukė Baltijos Jū
ron ir puolė rusų laivyną. 
Aukščiaus minėtas anglų 
submarinas prisiartino prie 
rusų naikintoju “Gavrilo” ir 
“Azardo.” Jis paleido i juos NORĖTŲ {STATYMO 
tris torpedas, bet visos tris PRIEŠ AKLUMĄ 
nuėjo pro šalį. Submarinas d 
tečiaus manė, kad rusų laivai gija kartu su Harvardo Uni- 
jau sudraskyti ir eina jūrių versiteto medicinos mokyto- 
dugnan, iškilo viršun pasige- ju d-ru Lucienu Howe pata- 
rėti savo žygitt/'Ptromet rusų ria išleisti tokį įstatymą, ku- 
naikintojas “Azard" puolė ris... apsaugotų visuomenę 
jį. "V ienas rusų suvis pataikė nuo aklų žmonių. Jų suprati- 
anglų submarinui į vidurį, ir mu, Įstatymas ' turėtų būt 
jame įvyko ekspliozija. Sub- toks, kad išsiimdami apsive- 
marinas nuėjo jūrių dugnan dimui laisnį aplikantai turė- 
su visais savo žmonėmis, tų pasisakyt, ar buvo kasnors 
Anglų ir kitų aliantų spauda jų šeimynose aklas. Jeigu bu-

10,000 ANGLIJOS MAINE-
Į RIŲ VYKSTA KANADON. |

Iš Liverpoolio pranešama,;
kad pereitą sąvaitę iš tenai ■ 
išplaukė 10,000 angliakasių, Į 
kuriuos Anglijos valdžia 
siunčia Kanadon laukų dar- I 
bams dirbti, nes Anglijoj 
jiems darbo nėra, o Kanados _____  __ ___
farmeriams vasaros laiku kraštų audra. Amerikos karo

DAUG MIESTELIU VISAI 
SUGRIAUTA.

Daugiau kaip 200 žmonių 
per audrą buvo užmušta, 

laukai sunaikinti.
Per Haiti salą, kuri pri

klauso Amerikai, šiomis die
nomis perėjo baisi tropiškų

KUNIGAS PRIGĖRĖ SU 4 
KITAIS ŽMONĖMIS.
Kanados francuzų laikraš

tis “Le Droit” praneša, kad 
Nipissing ežere užsidegė 
jachta, kuria buvo išplaukę 
pasivažinėt 6 žmonės. Vie
nas jų išsigelbėjo, o penki 
žuvo. Tarp nuskendusių yra 
ir francuzų katalikų kunigas 
Dubec.

i

KANADA TURI 9,658,000 
GYVENTOJŲ.

Kanados statistikų Biuras 
apskaito, kad dabartiniu lai
ku Kanadoje yra 9.658.000 
gyventojų, kas reiškia 139,- 
000 daugiau negu peniai bu
vo. Kanados plotas yra di
desnis negu Suvienytų Vals
tijų, bet didesnė jo dalis ne
tinka gyvenimui, todėl ii 
žmonių tenai palyginamai 
labai maža.

BEGĖDIŠKA VALDŽIA.
Springfield. Mass— Pe- 

Amerikos Eugenikos Drau-reitą nedėldienį čia buvo 
toks atsitikimas. Policmanas 
Webster nuėjo pas batų va- 
lytjoą Tatorrianą ir liepė nu
valyt sau batus. Kada Tato- 
rrianas darbą pabaigė, polic
manas jį areštavo, nes buvo 
jau 40 minutų po 11-tos. o įs
tatymas leidžia nedėldie- 
niais batus valyti tiktai iki 11 
valandai. Ir teismas nubaudė 

____________o___ vargšą batų valytoją $5. Tai 
tuomet nieko apie tai nėra- vo. tai jie turėtų padėti vai- yra didžiausia begėdystė, ko
šė. u,u?______________________ — ---

-------------- kad jeigu ju vaikas bus ak- V aidžios 
FAŠISTŲ KONSULAS GA- las. tai valdžia galėtų ii už- biednam žmogui kvailą įsta- 

VO ANTAUSIŲ- j • .................. ’ '
Spalato mieste, Jugoslavi

joj, studentai apkūlė ręsto-Į 
rane Italijos konsulą. Itali-: mfpcina pfr
jos fašistų valdžia pasiuntė KI^A MERGINA PnK 
Jugoslavijos valdžiai forma- PLAUKE JŪRES, 
lų protestą dei šito inciden- Ivy Hawke, 19 metų am- 

žiaus mergina, pereitą sąvai- .3 barbino žiniomis, siaurės

šė.

to.

■dž’ioje $1,000 užstato, taip kią tik galima įsivaizdinti, 
kad jeigu iu vaikas bus ak-Valdžios atstovas liepia

i laikyti iš to tūkstančio. Kvai- tymą laužyt, o paskui jj areš- 
j. lesnio įstatymo turbut da nie- tuoja ir baudžia! 

kas nėra sugalvojęs. ---------------
Mandžiurijoj Sukilo 

Mongolai.

__________ tę perplaukė jūres tarp Ang- Mandžiurijoj sukilo mongo- 
ŠERIFAS NUSIŽUDĖ. Įlijos ir Francuzijos į 19 va- Jai. Jie reikalauja sau nepn- 
Laneaster miestely,netoli' ir '"'L *

Bostono, pereitą sąvaitę nu<K(JBA PRIPAŽINO NAU- -ia turi bllt čielybėj ir nei 
*’7nud senfasSamp- ją KYNŲ VALDŽIĄ
son. Jis buvo jau oo metų v
amžiaus žmogus ir 25 metus Kubos respublika įteikė IiniavtwI1
išbuvęs Worcesterio apskri- formaliai Kynų nacionalistų Sukilusiems mongolams 
eio šerifu. valdžiai pripažinimą. '

laivas “Woodcock,” kuris 
buvo nuvežęs nukentėju- 
siems žmonėms pašalpos, 
praneša, kad pietinis salos 
kraštas visai sunaikintas. 
Daugiau kaip 200 žmonių 
buvo užmušta ir 10,000 gy
ventojų liko be pastogės, nes 
jų namai buvo nušluoti nuo 
žemės veido. Kavos planta
cijos laukuose taipgi sunai
kintos ir nuostoliai apskaito
mi į $1,000,000.

Uraganas ėjo tiesia linija 
nuo Cavaillono iki St. Louis 
ir tuomet pasuko į Aquiną. 
viską naikindamas 20 mylių 
pločio ruožte. Nuo Aųuino 
jis išsiplėtė vėdyklės pavida
lu į 70 mylių plotį.

St. Louiso mieste iš 200 
namų liko tiktai vienas nesu
griautas. Uragano pajėgą 
galima suprasti iš to, kad 
stovėjęs uoste žvejų laivas 
buvo pagriebtas ir iškeltas 
oran kaip plunksna, o paskui 
numestas į vidurį miesto.

Grand Boucan ir Petit 
Trou miesteliuose nunešta 
nuo žemės paviršiaus 80 pro
centų triobų. Aquino mieste
ly sugriauta lygiai pusė na
mų.

Audros metu jura buvo 
aip sujudinta, kad Barrade- 

res miestely žandarmerijos 
name buvo 4 pėdos vandens, 
nežiūrint kad tas namas sto
vi 20 pėdų aukščiau mieste
lio. Kitose vietose vandens 
buvo daugiau kaip 20 pėdų.

INFLUENZA SMAUGIA 
KANADOS INDIJONUS.

Žinios iš Kanados sako, 
kad Albertos provincijoj, 
Mackenzie paupiu, tarp indi- 
ionų siaučia influenzos epi
demija. J dvi pastarąsias są- 
vaites liga nušlavusi 275 in- 
1 i jonus.

džia yra pasakius, kad Kini- 
ir nei 

mongolai, nei kitos tautos 
įneinančios Kinijos sąstatan 
negali būt nepriklausomos.

■s va
dovaująs rusas monarchis- 
tas vardu Zubkovskis, kuris 
pirma prigulėjęs prie gen. 
Semionovo banditų gaujos 

i eina ant 
Chailaro miesto. Kinijos val
džia pasiuntė prieš juos ka- 
riumenę.

Netoli Chicagos buvo ras- PLAUKIA SURAKINTAS 
IR LAIVĄ VELKA.

Amerikietis vardu George 
Hardy yra nepaprastas plau
kikas. Ocean Bluffs maudyk
lėse anądien jis davė sura- 
kint sau rankas, kojas ir lie
pė pririšt save prie laivo su 
penkiais žmonėmis, {mestas į 
jūres už pusės mylios nuc 
kranto jisai išplaukė i krantą 
ir išvilko laivą paskui savęs.

VOLDEMARAS ATMETĖ LENKŲ
SIŪLOMĄ NAUJĄ KONFERENCIJĄ, gg įį'

JI TURĖJO ĮVYKTI ŽENE
VOJ 30 RUGPIUČIO

Ženevoj konferuoti nebus 
laiko, sako Lietuvos 

diktatorius.
Telegramos iš Varšuvos 

sako, kad Lenkijos valdžia 
buvo padarius Lietuvos vai-

PLĖŠIKAI SUDEGINO 
MOTERJ.

tas apdegęs moteriškės lavo
nas. Policija spėja, kad ją^ 
nužudė ir apdegino Chicagos' 
plėšikų šaika, kuri nesenai 
išplėšė iš McHemy banko 

... . * v------------- $12.000. Tuoj po to plėšimo
Iziai pasiūlymą paskirti kon- ^uvo rastas nušautas jos mei- 
.erenciją Ženevoj 30 d. šio ]užjs, ir plėšikai bijojo, kad 
menesio ir nusiųsti abiejų sa- jj jų neišduotų.

MEKSIKOJ PAKARTA 14 
MAIŠTININKU-

Leon de la Cruz apielin- 
kėj, Meksikoje, kareiviai pa
ėmė 14 klerikalų maištinin
kų ir visus juos pakorė ant 
elegrafo stulpų. Du maišti

ninkai buvo užmušti suimant 
juos.

lių atstovus, kad da syki jie 
pabandytų, ar negalima iš
rišti užsisenėjusį Lietuvos- 
Lenkijos ginčą.

Bet Lietuvos premjera.' 
Voldemaras šitą pasiūlymą

MOKA 180 KALBU.
Anglijos mokslininkas Sir 

George Abraham Grierson, 
turis turi jau 77 metus am
žiaus, sakosi mokąs 180 kal
bų ir 554 dialektus. Jis ilgai 
gyveno Indijoj, kur kalbama \ 
abai daug Įvairių kalbų.

SUDEGĖ GALVIJAI IR 
ŠIENAS.

Southboro, Mass. — Šio 
panedėlio naktį čia sudegė 
farmerio Fitzgeraldo darži
nė. Ugny žuvo 8 karvės, 40 
tonų šieno, visi farmos Įran- 

_ ,se ir kiai ir mašinos. Spėjama, 
tėmyt, ką kitų valstybių at- kad daržinė buvo tyčia pa
stovai kalbės. ' degta.

savaitės!atmetęs, paaiškindama, kad 
s valsti- Ženevoj nebus laiko konfe-

ruoti. nes reikės dalyvauti 
Tautų Lygos posėdžii’'’'-

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
GEL2KEL1O NELAIMĖJ.

Iš BieJgrado pranešama, 
kad netoli Bojanovicų, serbų 
Makedonijoj, ant gelžkelio 
įvyko nelaimė: iš bėgių iššo
ko traukinys ir 20 žmonių 
buvo užmušta, o 60 sužeista.

PASIKORĖ NAMU 
STATYTOJAS.

Loįvellyje pereitą sąvaitę 
pasikorė nepabaigtame na- 
nc Hugh M. McCann, 62 me- 
ų amžiaus namų statytojas. 

Manoma, kad blogas biznis 
buvo jo savžudystės priežas
timi.
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QUAKER1S?
Nedidelė krikščionių sek

ta, kuri vadina save “Society 
of Friends," bet kuri kiliems 
geriau yra žinoma kaipo 
“ąuakeriai,” praktikuoja ga
na paprastą religiją. “Ne lie
žuviu save skelbdami, bet 
pavyzdingu gyvenimu ir dar
bais mes galime būt verti 
krikščionių vardo." yra pasa
kęs vienas jų vadas.

Tikrumoje betgi ąuakeriai 
nedaug skiriasi nuo kitų 
krikščioniškų sektų. Jų reli
gija tebėra da pilna visokių 
prietarų ir burtų. Todėl ne 
vienas gali paklausti, kodei 
p. Hooveris, republikonų 
kandidatas i prezidentus, iš
reklamuotas jų kaipo “moks
lo vyras,” priklauso prie 
ųuakerių ir lankosi Į jų pa 
maldas? Quakeriai susėda 
savo bažnyčioje ir nuleidę 
galvas per 15 minutų daro 
“dvasišką apdūmojimą.” 
Kokį smagumą randa tokio
se meditacijose p. Hooveris? 
Ir kodėl jis viešai giriasi esąs 
ąuakeris?

į šitą klausimą atsako 
“The Truth Seeker,” kuris 
rašo:

“Hooveris yra ęuakeris dėlto, 
kad jis gimė ęuakeris. Jis yra 
toks dėlto, kad toks buvo jo tė
vas ir tokia motina. Jeigu jis 
butų gimęs tarp baptistų, jis 
butų šiandien baptistas. Tarp 
katalikų, jis butų buvęs katali
kai, ir taip toliau.

“Tik žmonės didelio proto ir 
originalumo pakila augščiau re
ligijos, kurioj jie buvo išauklėti, 
ir nusikrato jos pančių. Hoove
ris nepajėgė to padaryti. Taigi 
religiniu žvilgsniu pas jį nėra 
jokio pažangumo.”

Reikia pasakyti, kad nėra 
pas jį pažangumo ir kitais 
žvilgsniais. Jis yra pasisakęs 
už tą pačią reakcinę politiką, 
kurios ir Coolidge laikėsi.

kiai bara “Lietuvos Žinias, 
kam šios rašo, kad Lietuvoje 
e.^ą blogi metai. Metai osa 
geri, nes valdžia gera.

Tečiaus ateina iš I.i 
Raiškai, kuriuos rašo 
j kaimiečiai, ii' tie laiškai pa-' 
rodo, kad Lietuvoje nėra 
taip, kaip valdžia savo laik
raščiuose \<;ja. Kairnie- 

•čiai rašo iy; iai taip, kaip 
j opozicijos spauda sak
Lietuvoje be tralo sunku.

KOoEL HOOVERIS YRA BIJO, KAD NEPRIVYSTŲ 
PERDAUG INTELIGENTŲ

Lietuvoje pradedama rim
tai galvoti apie tai. kaip rei
kėtų pakeisti universiteto 
statutas (konstitucija). kad 
sunkesnis butų universitetan 
Įstojimas ir jo lankymas. No
rima taip padaryti dėlto, kad > 
neprivystų perdaug inteli-j 
gentų Lietuvoje.

"Lietuvos Žinios’ dėlto ir J 
sako:

"Keistas, bet charakteringas 
‘aristokratų laikams reiškiny

“Iš vienos pu.-es, mrs mato- kuriuose 
me skundžiantis 
jėgų stoka, iš antroj 
inteligentų pertek ha Niekaip 
negalima suprasti, kas čia da- 
nar darosi. Iš vienos pusės — 
turima 50 nuos. anahabetų ir 
rūpinamasi Įvesti visuotinį mo
kymą. iš kitos — to mokymo 
bijomasi ir griebiamasi ji truk
dyti.”

Inteligentų yra dvejopų, 
sako Kauno dienraštis. Vieni 
jų dirba kuriamąjį darbą, 
tiesia gelžkelius. stato tiltus, 
dirba trąšas, kelia žemės ūki. 
Kiti gi bijosi savo rankas 
darbu susitepti, nieko nau
dinga neveikia, bet mėgsta 
“pokerį." “fokstrotus." žino 
labai daug istorinės chrono
logijos datų ir daugiau indo- 
mauja senovės romėnų bei 
graikų laikais, negu šių die
nų gyvenimu. Iš tokių inteli
gentų tikrai nėra niekam 
naudos, ir visuomenei butų 
daug geriau, kad tokių dyka
duonių visai nebūtų.

Todėl “Lietuvos Žinios" 
pataria ne Įstojimą universi
tetan apsunkinti, bet refor
muoti auklėjimo systemą. 
taip kad universitetas gamin
tų ne pasiputusius ponaičius, 
sergančius "poniškumo" li
ga tinginius, bet naudingus 
proto darbininkus.

Šitokių inteligentų pertek
liaus netik nereikia bijotis, 
bet reikia dar stengtis, kad 
jų butų k uod augiausi a.

LIETUVOJ BLOGA. LIE 
TUVOJ GERA.

Jei žmogus nežinotum lie
tuviškos politikos ir nemokė
tum orientuotis, tai skaity
damas Lietuvos laikraščius 
negalėtum suprasti, kas tena: 

ne iš piršto daiosi. Opozicijos laikraš
čiai rašo stačiai, kad Lietu
vai šįmet gresia badas. Pa
vyzdžiui. 
143-čiame 
straipsni 
kur tarp kitko sakoma:

"šiandien kaime blogos nau
jienos. šventas Petras praėjo— 
baigiasi birželio mėnuo, o vasa
rojaus žmonės dar nepasėjo...

"Tiesa, daugelis žemesnėse 
vietose jo jau tur būt ir visai 
neįsės. nes dirvos paplukusios. 
Nespėja kiek prabrinkti ir vėl 
pripila.

"Bulvės supuvo nedygusios. 
Miežiai taip pat. O jei kurie 
anksčiau sėti ir sudygo, tai ir i> 
tų naudos nedaugiau — sumir 
ko vandeny; miežiai p?."_Ito. < 
avižos bei žirniai paraudo ir sto- 

1 vi nuskurdę ir r.^uga.
"Bendrai, žmonės kalba, bu

sią blogi metai, nes taip šalto, 
tokio lietingo ir vasarojui kenk- 

! smingo pavasari^ ir seni žmo- 
■ nes nepamena.”

Bet jei pavartysi valdžios

I

KARO TANKAI ĮLAUŽĖ T4LTĄ
I
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Ir Tarybų Rusijoj 
Duonos Trūksta.
Rusijos duonos rinkoj šiais 

metais didelės permainos. 
Visada Rusija javus išvežda
vo. o šįmet yra verčiama pati 
javus pirkti iš užsienio. Ang
lų ir vokiečių laikraščiai pa- 

Į stebi, kad rusai perką javus 
'tiesiog paniška skuba ir tuoj 
rūpinasi juos pristatyti i So
netų Rusijos uostus. “Vor- 
vaerts" žiniomis, lig šiol ru
sai nupirkę 150.000 tonų 
kviečių, o dar pirksią 100,- 

lOOO tonų. Už javus moką 
i grynais pinigais. Tam faktui 
užsieniuose dedama didelės 
reikšmės, nes tai sukelia di
delių persitvarkymų pasaulio 
trinkoje. Caro laikais prieš

VALDŽIA NEPRIVALO 
BIJOTI KRITIKOS.

Dabartinė Lietuvos val
džia bijosi kritikos. Ji turi 
Įvedusi karo cenzūrą, kui i be 
jokios atodairos išbraukia! 

Į iš laikraščių visus straipsnius,1 
kritikuojama val- 

ii.telimentu pa-įdžios politika. Amerikos lie-
— bijoma'tuvių laikraščiai iki šiol buvo 

visai uždrausti Lietu oje. • >
Kad cenzūra yra kenks

mingas ir nesutaikomas su 
demokratine
-TJ’ 
bet ypatingai gerą tuo klau
simu straipsni Įdėjo “Lietu
vos Žinios" 151-mam savo 
numery. Ten skaitome:

"Ant mu.'Ų valstybės vartų 
didžiom:.' raidėmis užrašyta:, 
'Demokratinė Respublika.’ Kas do net 
mokosi lotynu Raibos, 
kad žodis respublika 
ka- kita, kaip sujungti du loty- nes nėra be oamato. 
nišk: žodžiai: res ir publica. ku- pastaruoju laiku ne tik Euro- 
rie mūsiškai reiškia: ‘viešas poje, bet ir pasaulinėj padė- 
reikala<.’ ,tv iššoksta aikštėn vis nauji

"Taigi iš pačio respublikos Įvykiai, kurių susipynimas iš 
vardo pareina au. kad ji yra tiesų gali privesti prie gink- 
•viešr.s reikalas.' t. y. toks rei- luoto susirėmimo. Laikraš- 
kalas. kuriuo rūpinasi ne viena čiuose pakartotinai minima, 
kuri žm nių grupė, bet visi res- kad Sovietų Rusai skubiai 
publikos gyventojai. Respubli- superka dideles duonos par
is reikalu "iešumas nulemia tijas, didesnes, kaip butų rei- 
visi. tvarką. Kiekvienas gyven- kalinga Rusijos išalkusius 

ės ir pareigos tuos miestus aprūpinti. Lenkijoj 
padėtis pasidarė itin Įtemp
ta. Pilsudskis perpus lupų 
yra pareiškęs, kad rugpiučio 
mėnesi jis ruošiasi prie ne
paprasto žygio. Ar tas žygis 
palies Lenkijos politinę tvar
ką, bandydamas Įgyvendinti 

atvirą diktatūrą, ar jis 
karo paskelbimas Ru

sams. šiandien tik dar spėlio
jama.

Bet gretimai spėliojimų 
Lietuvos pasieny sutraukta 
keletas lenkų divizijų ma
nevrams, da didesnė lenkų 
kariumenės koncentracija 
vyksta Rusų pasieny. Į lenkų 
kariuomenė' grupavimą tuo 
pačiu atsako Sovietų Rusai, 
sutraukdami kariškas savo

Darant kariumenės manievrus Anglijoj, tankų korpusas kėlėsi pontoniniu tiltu per Avono 
upę. Tiltas Tankų sunkumo neišlaikė ir ilužo. Armijos saperai (inžinieriai) turėjo daug darbo 
pakol Įkritusi upėn tanką iškėlė. •«-

KAS VILEI RUOŠIA KARUS?
Dar nespėjo užgyti baisios

v;

tvarka reiški- pasaulio karo žaizdos, o jau 
.ai tupiama kiekvienas,jEuropos valstybių santy

kiuose bręsta nauji aštrus ne
susipratimai. vėl randasi 
pranašų, kurie kalba apie ar
timus kruvinus įvykius. Pa
tys drąsieji tu pranašų nuro- 

terminą naujam ka
tąs žino.'rui — šį rudeni. Ir tos kalbos 

yra ne'apie galimas žmonių skerdy- 
Ynač

em

RUSIJA PROVOKUOJA 
LIETUVĄ?

Pastaruoju laiku spaudoje 
buvo daug žinių apie tai. kad 
jeigu Lenkija pultu Lietuvą, 
tai Rusija apskelbtų karą 
Lenkijai.

sitos žinios 
laužiamos, bet iš sovietų lai
kraščių semiamos. Sovietų 
spauda ištikrujų rodo Volde
marui didelių simpatijų jo 
ginčuose su Pilsudskiu.

Bet Ryga sako, kad tos 
simpatijos yra ne simpatijos, 
o tikra provokacija. Taip esi 
manoma jau visose Pabaltės 
valstybėse.

Jei tikėti Rygos žiniomis, 
tai sovietų politikieriai nori 
sukurstyti karą tarp Lietuvos 
ii Lenkijos, ir dėlto sovietų 
spauda drąsinanti Voldema
rą, kad jis Pilsudskiui nenu
sileistų.

Prie dabartinės padėties 
<itoks dalykų aiškinimas yra 
"•ana logiškas. Bet taip gali 
išrodyt tik paviršiumi žiū
rint. Ar taip yra tikrumoje.1 
tai kitas klausimas. Mums 
rodosi, kad Rusijai toks ka
ras negalėtų Į sveikatą išeiti. ■ 
Jeigu tarp Lietuvos ir Lenki-1 
jos kiltų karas. Rusija nega-! 
lėtų būt neitralė. Bet jeigu j 
Rusi ja stotų prieš Lenkiją, kontroliuojamus laikraščius, 
tai ant jos tuojaus pultų Anę- tai Lietuvoje viskas gerai ii 
lija, Prancūzija ir kitos reak- 'gražu. Valdžios organas. 

................. „i ‘-Lietuvos Aidas," pasakoja, 
kad Lietuvos žmonės niekad 
nebuvę tokie laimingi, kaip 
dabar, kuomet prie valdžios 
vairo atsistojo Smetona sų 
Voldemaru. Ūkininkų aruo
dai esą pilni kviečių, valsty
bės iždas pilnas pinigų, val
džia daranti žmonėm* viso
kių palengvinimų, orai pasi
taisę, javapiutė esanti graži, 
ir jeigu žmonės ko neturi, 
tai tik paukščių pieno.

Ir “Lietuvos Aidas" smar-

“Lietuvos Žinių" 
numery randam 

“Sunkus Metai."

cinės valstybės. Sovietų val
džia vargiai atsilaikytų. Nė
ra abejonės, kad buržuazi
nėms valstybėms padėtų ii 
Amerikos kapitalistų val
džia.

Maskvos politikams turėtų 
būt negerai galvoje, jeigu jie 
tyčia i toki pavojų norėtų 
lysti.

Taigi išrodo, kad šitoks 
dalykų aiškinimas, koki da
ro Ryga, neatatinka tikreny
bei,

reikalų 
tvarką, i 

tojas turi teis 
reikalus žinoti, iais nusistatyti 
ir viekai sav- nuomonę de! jų 
reikšti. Respublikos valdžia tik 
vykdo daugumos nusistatymą. 
Kad tą nusistatymą ji geriau 
sužinotų, ji rūpinasi sudaryti 
respublikoje patogiausias viešai 
opinijai sąlygas. O pirmoje tų ten 
sąlygų vietoje yra spaudos ir bus 
susirinkimų laisvė. Respublikos 
valdžia ne tik nebijo kritikos, 
bet atvirkščiai, jos jieško. kad 
galėtų geriau suderinti savo žy
gius su visuomenės reikalavi
mais.

"Tokiu budu respublikc ie val
džia remiasi visuomene ir šią 
visuomenę atstovauja.

"Svarbiausi visuomenės
•.aidžios susisiekimo 
publikoje yra rinkta 
stovybė — Seimas 
spauda. Be jų negali būti nor- ' 
mališkų ryšių tarp vyriausybės 
ir liaudies, vadinasi, negali būti 

“Ir respublikos, nors ant valsty
bės vartų toks užrašas'ir butų ' 
padėtas.

"Nesenai Estijoj vfėnas mi- 
nisteris. važiuodamas automo- ' 
biliu. nulaužė ūkininko arkliui 
koją ir pasislėpė. Monarchijoj 
gal tuo viskas ir baigtųsi, nes 
prieš galingą ministeri niekas 
nedrįstų kelti balso. Demokra
tinėj Estijoj ministerio asmuo 

j bųyo išaiškintas grįžtant, ir 
jam iškalta byla. Maža to. ivv- 
-ki$,.J>uvo plačiai svarstomas 
spaudoj, kur su pasipiktinimu 
buvo nurodoma į tai. kad pa
prastas šoferis. suvažinėjęs- 
vištą atsiteisia >u jos savinin
ku. o ministeris. padaręs ūki
ninkui didelę žalą, norė’ęs pasi
slėpti. •

"Visuomenės opinija per sa
vo organą — spaudą pasmerkė 
neteisėtai pasielgusi, nors jis 
užima aukštą valstybėje vietą. 
Dėl to atkeliavęs į Estiją sve
čias jaučia, kad šiame krašte 
ministeriai yra visuomenės tar
nai. ir kad čia 'vieši reikalai’ 
tikrai viešai ir svarstomi. Jeigu 
ir čia yra ministerijų kancelia
rijos. tai tik tam. kad viešus nu- 
s i s taty rfm s vyk d y tų. ”

Vėliausios žinios iš Lietu
vos sako, kad Voldemaro 
valdžia jau ruošiasi panai
kinti karo stovi ir sykiu nu
imti nuo laikraščių karo cen
zūrą. Ar spauda bus tuomet 
laisvesnė, tai lieka dar 
matyti.

zas

ir
keliai res- 
tautos at- 
ir laisva

Neramu ir platesniam pa- 
auly. Kinų liaudies pasi- 
iuosavimas nuo pasaulinių 
mperialistų ir jos pastangos 
■urišti visa kraštą vienoj de- 
nokratinėj respublikoj neri
mu perima kaimynę Japoni- 
ą ir sudaro labai Įtemptą pa- 
lėti tolimuose Rytuose. Pas- 
.aromis dienomis ir Egipto 
tara liūs, norėdamas nusikra
tyti parlamento, paleido ji 
trims metams, matomai ruoš-1 
damos Įmesti parlamento 
raktus Į Nilą.

Visi tie neramumai, visi 
.ylųs ar atviri karingieji gra
sinimai beveik išimtinai eina 
iš tų šalių, kuriose liaudis dar 
nespėjo pakankamai paaug- 
i 1................. ‘

tomis rankomis paimti val
džią i savo rankas.

Kariškų avantiūrų rėme
lais stoja Stalinai—Maskvo
je. Pilsudskiai—Varšuvoje. 
Fuadai—Egipte. Mussolini 
—Romoje, monarc-histai — 
Jugoslavijoj ir Bulgarijoj. 
Visi tie diktatoriai — papra
stai šašai ant silpno ar ne
sveiko visuomenės kūno — 
anksčiau ar vėliau Įsivelia i 
kruvinas avantiūras vieni 
tam. kad gelbėtų pašlijusią 
savo padėti viduje, kiti tam. 
kad žmonių krauju bandytų 
gyvendinti liguistas savo 
fantazijas.

Opi. karu gręsianti padėtis'1 
liečia Lietuvą ypatingai 
skaudžiai. Mažas musų kraš
tas turi nebaigtą ginčą su 
lenkais, o tas ginčas jau nuo j 

I

Afrikonikas 
nūs, Abisinijos Teismai

Abisinija yra viena pasku- karą iš Rusijos būdavo i>ve- 
tiniujų valstybių. kur dar te- žarna i užsienius apie 600 rni- 
beužsiliko patvaldiška mo- lionus pūdų javų, 1924-2.) 
narchija. Abisinijos karalius',metais bolševikai įsveze^OO 
(negusas) ir jo valdininkai milijonų pūdų, bet 1927-28 
vra neapriboti Abisinijos gy-’metais liktai 25 milionus pu- 
ventoju valdovai. Despotija Mu. O dabar Rusija jau turi 
ir tikybinis fanatizmas ne-'pati Įvežti. Visa to pasė-

I

eidžia šiai valstybei progre- kos bustos, kad pasaulio rin- 
. • V • • W • 1 Al 1» Z X. , .'rti lrilr. 4 « —i 1 LniM nokoj žymiai kils javų kainos. 

Bet dar didesnės pasėkos ja
vų importo laukiamos Tary
bų Rusijoj. Negaudama už
sienių kredito. Rusija savo 
javų eksportui gaudavo lėšų 
nors mašinoms pirkti ir čer

vonco kursui palaikyti. Da- 
Įbar padėtis griežtai pasikei
tė: nebe iš užsienio, bet Į už- 
■sienĮ plauks Rusijos pinigai 
už javus. Dėlto užsieny rim
tai kalbama apie Rusiją lau
kiančią finansinę katastrofą. 
Bet pačioj Rusijoj taip tra
giškai i dalyku padėtį nežiū
rima. Vietoj javų eksporto, 
manoma padidinti kitų pre
kių išvežimą — medžio, odos 
ir žibalo. Tuo manoma suve
sti prekvbos balansą. Tik ar
timiausioji ateitis galės paro
dyti. ar turi pagrindo spėlio-

>uoti. Ligi šiol Abisinijoje 
viešpatauja žiauriausi pa
pročiai.

“Beri. Tageb." korespon
dentas labai įdomiai pasako
ja. kaip vykdomas Abisinijo- 

! je teisingumas.
Visos bausmės esą labai 

žiaurios. Smulkius vagilius 
plaka rykštėmis aikštėse.

- - . -............ • stambesniems vagims nuker-
politiniai išsivystyti ir kie-, tama ranka, o jeigu jie vėl 

bus pagauti bevagiant, tai ir 
koja, o paskiau liežuvis. Tik 
paskutiniuoju laiku Abisini
joje Įvedami kalėjimai. Pir
miau jų nebuvę. Ligi šiol 
Abisinijoje buvo vieša mir
ties bausmė. Prieš tris metus 
Abisini jos sostinė atrodė lyg 
koks pakartųjų miestas. Vi
sur gatvėse stovėjo kartuvės 
su pakartais.

Abisinijos teisingumas pa- jimai dėl gresiančios Rusijai 
remtas senu Mozės principu: finansinės katastrofos, 
"akis už aki." Kiekvienas žu
dytojas yra išduodamas nu
žudytojo šeimai, o ji turi tei
kės tokiu pat budu ji nugala- Kvt; Tn -u o? Prekybos balanse?

i

iėgas Į vakarų frontą ir bal- -eno laikomas naujo galimo
Įjr —- 1 .I', 1.^,1 tarn lniriirtniii Tr trwlal

karas ruošiamas 
kad lenkų užpakaly stovi jų

Jai kalbėdami apie tai. kad karo kurstytoju. Ir todėl, 
prieš juos, jei iš tiesų prasidėtų karo 

’ ' i veiksmai, musų kraštas butų 
oądėjėiais anglai ir francu- Įtrauktas verpetan vienas 
zai. Tartum patvirtindami pii rnujų. Pagalios kur nepra- 
rusųspėjimus.' lenkai sustip- sidėtų karas Europoje, jame 

’ ’i turės susikauti lenkas Ir ru-
jai. o tuomet Lietuva vėl ne
išvengs praėjusiojo karo bai
senybių tik gal daug piktes
nių. (Pabaiga išbraukta cen
zūros.) (“Soc-tas.")

rino Ihyo kariškąją sutartį 
su-Rumunais, rumunai ban
do susirišti su -Jogoslavais.— 
žodžiu, atrodo, kad musų pa
šonėj ruošiamasi prie kruvi
no karo.

pa-

«1

*DUDWEISER yni pirkimo* 
žodis, jisai reiškia tikrą 

patenkinimą miiionams.
■ANHEUSER-BUSCH, ST.

Dabar Įdomus klausimas, 
kokia priežastis to milžiniš
ko pakitėjimo Tarvbu Rusi- 
‘ ? Vo
kiečių laikraštis “Vor- 
vvaerts" rašo, kad didelės 
reikšmės čia turi tarybų tran
sporto pakrikimas. Esą Pietų 
;Rusijoj ir Sibire susidariu
sios didžiausios javų atsar
gos, net iki 200 milionų pū
dų. bet transporto silpnumas 
neleidžiąs jų pristatyti i pra
monės centrus. O tai sudaro 
ir politini pavojų, nes maisto 
stoka gali sustiprinti opozici
ją. Antra priežastis esanti 
ekonominės politikos kurso 

*• pakeitimas kaime šių metų 
pavasari, kada iš ūkininkų 
vėl pradėta prievarta atimi
nėti javus. Kaime prasidėję 

Abisinijos teisingumas ne- ir vyriausybė
J - buvusi pnversta leisti laisva

byti. Tokia “bausmė" atlie
kama už miestų, tam tikslui 
specialiai paskirtoje vietoje.

Dažnai bausmę vykdyti 
i susirenka kelios šeimos su 
savo aukomis. Iš pradžių jos 
pietauja, geria, puotauja, o 
vėliau pradeda kankinti ati
duotas jiems aukas.

Vykdant šeimos kerštą, 
žiūrima, kad jis butų atliktas 
tokiu pat budu, kokiu buvo 
padarytas nusižehginias.

Nesenai buvo toks Įvykis. 
Medžių kirtėjas nuvertė me- 

jdi ant praeivio ir užmušė 
Tuomet užmušto šeimai buvo 
duota teisė nuversti tokį pat 
medį ant medžių kirtėjo.

BHfh'ei^er sa
lyklo' priduoda 
maistinzumo 

vaisiams

LOUIS

S. S. PIERCE CO. 1 , .. .MVAL rooos. >NC„ CM,

Budroeiser Malt
HOP FLAVORED OR PLAIN

jsiskaito su tuo, kad tam tik- , • . . ; -
i ra nelaimė ivvko dėl neatsar-I • * a panaikinant
Igvmo. arba pripuolamai. Jei- 
gu vietos gyventojas per ne- 
atsargumą suvažinėjo praei
vį, tai praeivio šeimai duoda
mas automobilis 
kaltininką.

Specialių teisėjų Abisini
joje nėra. Visos bylos svars
tomos aikštėse. Neguso val
dininkas paskiria “teisėjus" 
iš minios. Atsiranda ir “ad
vokatų."

Tik stambias bylas nagri
nėja teismas prie neguso 
(karaliaus) rūmų.

“Teismai" aikštėse veikia 
ligi vakaro. Jei byla bus tei
siama ir sekančią dieną, tai 
teisėjai suriša skundiką ir at
sakovą, kad jie nakčia nepa
bėgtų. Dažnai laike bylos na
grinėjimo teisėjai, pastebėję, 
kad advokatas netinkamai 
elgiasi, pav. moko savo 
klientą išsisukinėti. —čia pat 
apdaužo lazdomis advokatą.

Jei vėliau pasirodytų, kad 
teisėjų sprendimas buvo ne
teisingas, tai jie taip pat gau
na lazdų iš nuskriaustųjų ir 
jų draugų (“L. ž.”)

lūs javų igyjimui priverstinu 
budu iš ūkininkų, teko juos 
Įvežti iš užsienio.

suvažinėti j Rusijos gyvenimo žinovai 
tečiau linkę manyti, kad dau-
giau pagrindo javų badui tu
ri antroji priežastis, nes tran
sporto padėtis Rusijoj nėra 
taip bloga, kaip manoma už- 
sienuose. Daugiau tikėtina, 
kad pakenkė nepasisekimas 
javų nusavinimo. Iš tarybų 
spaudos matyt, kad Įsaky
mas apie priverstinas rekvi
zicijas sukėlė kaimiečių tar 
pe didelio pasipiktinimo. 
Ūkininkai atsiliepė Į tą Įsa
kymą siaurindami pasėlių 
Dlotą. Be to, i Rusijos javų 
turgų skaudžiai atsiliepė Pie
tų Rusiją palietusios šių me
tų gamtos katastrofos, nes 
ten beveik visi žiemkenčiai 
javai sunaikinti ir teks ūki
ninkus šelpti sėkla, šitie visi 
reiškiniai rodo, kad šie metai 
bus ypatingai sunkus tarybų 
finansinei būklei ir galima 
laukti nemažo vidujinio 
“kurso" pasikeitimo. S. T.
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Kas skaito ir raio, 
Tac duonos neprašo.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į © Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

AKRON, OHIO.
Komunistai ir mainerių 

šelpimas.
Komunistų laikraščiai nuo

latos šaukia: “Šelpkime mai- 
nerius. Duokite pinigų ir dra
bužiu, o mes viską nusiusime 
kur reikia.” Bet kada kiti lai
kraščiai pakelia klausimą, ar 
gauna maineriai tą, ką žmo
nės jiems aukauja, tai komu
nistų “Vilnis” tuojaus atsa
ko, kad “menševikų ir tauti
ninkų spauda meluoja,” ra
šydama. kad maineriai ne
gauna visų aukų, ir viskas.

Žinant betgi komunistų 
šulerystes, negalima tikėti, 
kad aukos pasiekia savo tiks
lą. Pas mus. Akrone, perei
tais metais apie spalių mėne
sį komunistai pradėjo lan
džioti po draugijas ir šaukti, 
kad visos prisidėtų prie mai
nerių šelpimo. Ir sausio mė
nesy šių metų pasisekė suor
ganizuoti Įvairių tautų apie 
27 draugijas ir pradėta eiti 
per stubas renkant drapanas 
ir pinigus. Be to da buvo su
rengta keliatas pramogų ii 
viskas ėjosi gerai. Bet kokia 
buvo tvarka? Vilniečiai ko
munistai viską kontroliavo. 
Atstovų nuo Įvairių draugijų 
buvo apie 50, o valdyboje 
tiktai 3 žmonės. Vieną syki 
kilo sumanymas padidinti 
valdybą keliais nariais. Ko
munistai šoko prieš tai pies
tu. Tuomet pas atstovus kilo 
klausimas, kame gi Čia daly
kas, kad komunistai taip bi
josi Įsileisti valdvbon kitų 
organizacijų žmones. Duota 
Įnešimas, kad butų išrinkta 
komisija ir peržiūrėtos bilos. 
Ir pasirodė, kad kai kurių bi
lų kasierius visai neturi. 
Drapanos buvo siunčiamos 
neva 4 kartus. Pasiuntus du 
kartu per ekspresą, kasierius 
pradėjo aiškinti, kad per
daug brangiai siuntimas atsi
einąs ir prie to da gali drapa
nos prapulti. (Už prapuolu
sius siuntinius ekspreso kom
panijos visuomet atsako. — 
Red.). Jis patarė siųsti troku. 
Paklausta jo. kiek kainuos 
troku nusiuntimas. Atsakė, 
kad $25. Na, nutarta siųsti 
troku. Bet paskui peržiūrint 
bilas pasirodė, kad ekspresu 
siuntimas buvo daug piges
nis, nes už vieną siuntimą 
ekspresui užmokėta $5.12. o 
kitą kartą tik $3.78. Gi siun
čiant troku už du kartti po
nas komunistų kasierius sa
kosi užmokėjęs $50.00. Pa
reikalauta iš jo bilos nuo tro
ko kompanijos, sakosi netu
rįs, nepaėmęs. Tai kas gi čia 
dabar gali žinoti, ar komuni
stas siuntė tas drapanas mai- 
neriams. ar ne?* Juk galima 
manyti, kad jis jas žydeliui 
pardavė ir pinigus Į kišenių 
Įsidėjo.

Buvo taipgi surengtos pra-l yarton,

buvo surengę streikierių 
naudai prakalbas ir pasta
tė savo kalbėtojus. Į tas pra
kalbas atėjo vos tik 7 žmo
nės, bet musų diktatoriai už 
salę paskaitė $11.00, kuomet 
mes salę gaudavom už $2.

Tai ve, kaip komunistai 
šeimininkauja. Kur tik jie 
savo nešvarius nagus prikiša, 
tenai pasidaro darbininkams 
nuostolis. Dėl to jie ir nori 
viską po savo diktatūra turė
ti. Dėl to ir bijosi kitus žmo
nes Įleisti aukų kontrolėm 
Taigi laikas butų darbinin
kams susiprasti ir vyti tuos 
meklerius iš savo tarpo.

Liudvinavo Petrą*.

LIETUVIŠKA LEGENDA APIE NOBILE

PITTSBURGH, PA.
Anglių kompanijos 

jieško skebų.
Per liepos mėnesi Pitts- 

burgho apielinkės streikų zo- 
ne per kapitalistinę anglų 
spaudą pradėjo bubnvti. kad 
kasyklos yra operuojamos 
pilnai ir anglies iškasa kas 
sąvaitę keliolika desėtkų to
nų daugiau. Daugiausiai taip 
reklamavosi Pittsburgh Coal 
Co., Vesta Coal Co. ir Mones- 
sen Steel Co. Visos jos bub- 
nvjo, kad jos iškasa apie 100 
nuošimčių anglies daugiau 
negu pradžioje streiko ir 
kad visi streikieriai grižo 
prie darbo. Tokia pasaka mi
nėtų kompanijų yra gudrus 
apgaudinėjimas visuomenės.

Angliakasiai visai i darbą 
negrįžta ir tūkstančiai tebe- 
streikuoja. Vieni iš jų išvaži
nėjo Į miestus ir dirba kur 
nėra streikų: tūkstančiai ki
tų gyvena barakuose arba sa
vo stubose pusbadžiai iš au
kų. Reiškia, streikuojantieji 
angliakasiai i darbą neina. 
Vie^na kita maina dirba su 
keliolika streiklaužių ir ang
lies iškasa labai mažai.

Brovvnsville miestely, Fa- 
yette paviete, liepos mėnesy 
United Trades Council už
darė taip vadinamus “Soup 
Kitchen,” kur maitino net 
1,500 angliakasių mainerių 
bedarbių kas mėnesį, nuo va
sario mėnesio. Darbininkų 
priešai tuomi norėjo privers
ti angliakasius grįžti Į darbą 
už bado algas be unijos są
lygų ant “open shop” siste
mos. Tečiaus tie visi skvmai 
ir kompanijų blufavimai 
protaujančių darbininkų ne
suklaidino. Keletas kasyklų 
nors ir dirba, bet dirba su 
“kebais nepilną laiką ir su 
dideliais nuostoliais anglies 
magnatams, o daugelis ka
syklų stovi visai uždarytos.

Šiandien Amerikoje visose 
industrijose yra didelis dar
bininkų perteklius dėlto, 
kad kapitalistai susigrobę 
šalies turtus neleidžia jų apy- 

____ __  ___  _ _ Įvarton, bet spekuliuoja su 
kalbos Scott Nearinguif ir Jais svetimose valstybėse, 
tose prakalbose buvo renka-Susipratusiam darbininkų 
mos aukos maineriams. Su-! pasauliui tas aiškiai žinoma, 
rinkta $18.36. Bet pinigai i ka^ kapitalistai tuomi rengia 
New Yorka nusiųsti ir bilos nau.ia kara >r visus tuos be- 
jokios nėra. Čia ir vėl kįla darbius lengvai galės pasiųs- 
klausimas. kaipgi siunčiant/ j karės lauką kanuolių 
pinigus galima bilos neturė- m^priii. 
ti? Ir kodėl komunistų kasie- ““ ~ ~ ‘
rius siunčia aukas Į New Yor- 
ką, kur jų “Laisvė” tupi? 
Juk maineriai streikuoja ne 
New Yorke.

Kalbėtojui Nearingui už
mokėta geležkelio tikietas^ iš 
New Yorką Į Cantoną. Ohio, 
bet ir čia bilos nėra.

Lietuviški komunistai, ei
dami per musų draugijas ir 
ragindami jas dėtis prie jų 
mašinos aukoms rinkti, sakė:, 
“Rubber Workers unija sve
tainę duoda už dyką, 1 
nenorit niekuo pagelbėti!” 
Bet peržiūrint vėliaus bilas susirinkimas, kuriame bus 
pasirodė, kad už salę per tris reikalaujama, kad lenkai su- 

. kartus paskaityta $21.50, tuo grąžintų Lietuvai Vilnių ir 
tarpu kai pas žydelius salę bus išnešta rezoliucija Tautų 
gaudavom už $2, taigi už tris Lygai, kuriose bus reikalau- 
kartus butų buvę tik $6. jama, kad Tautų Lyga šį kar-

500,000 PORŲ
Bus Padirbta ir Parduota 

per 1928 įlietus
Dirbtuvė dirba PILNĄ LAIKĄ. Darbininku algos nėra kapojamos kaip ki
tur. Darbininkai dirtuvėje pasilaiko tie patįs nuo to laiko, kaip tik musu 

Dirbtuvė pradėjo dirbti, t. y. 9 me
tai tam atgal.

REZl ETAT AS: Tie darbininkai pa 
daro gerą darbą, sumažina lėšas, ne
sugadindami darbo nei mašinų. nesu- 
sižeidžia. ne> pripratę prie aplinkybių, 
dėlto sumažina dirbtuvės lėšas ant 
Compensation Insurance. Taip susi
tvarkius. pasidaro geri čevervkai ir 
žmonės pirkdami OVER GLOBĖ če- 
verykus. gauna už savo pinigus dau
giau vertės, nekaip pirkdami už tiek 
pat pinigų kitos išdirbystės.

Neužtikriname, kad musų dirbtuvė
je čevervkai dirbti, jeigu kurie neturi

OVER GLOBĖ marką, ir Boot & Shoe Workers V nion numerio 170.
Krautuvninkai.užlaiko musų čeverykus visur. REIKALAUKITE!

WORKERS UNION/

UNION /STAMP 

j^ctoiy^ y

BR1DGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATYVĖ DRAUGOVĖ 

Bridgewater, Massachusetts.
Šioj Ko-operacijoj yra 617 Savininkai.

niaus klausimą ir sugrąžintų 
Lietuvos sostinę Vilnių Lie
tuvai.

Minėtą masinį susirinki
mą rengia lietuvių tautiška 
parapija ir vysk. X. M. Žu
kauskas.

putaciją, jeigu butų buvę 
kam užsistoti, butų buvę ga
lima ir daugiau daktarų ras
ti. nes buvo patylom visokių 
sensacingų kalbų. Žinoma, 
kalbos pasilieka kalboms. 
Apie porą kartų buvo rašyta 

. “Keleivyje” ir buvo šis-tas 
priminta apie J. Mačiuli. 

'Girdėjau, J. Mačiulis su visu 
smarkumu buvo pasirengęs 
traukti “Keleivį” i teismą.

KENOSHA, WIS.
Dar apie S. ZaleckĮ, kuris 

buvo rastas negyvas.
Tūlas laikas atgal čia buvo - ------- s z------ f

rastas negvvas S. Zaleckis, bet kol kas dar nieko nesi- 
Nors jau “Keleivy” buvo ke- m.at0- (“Keleivyje” tas atsiti- 
lis kartus rašyta apie tai, bet1 kimas buvo aprašytas taip, 
kad dalykai * neužbaigti, tai^aip ji padavė anglų laikraš- 
neprošalį šj-tą priduri. S. Za-b£iak Tędel jei Mačiulis npn 
leckis priklausė keliose vieti- pkų?ti “Keleivi, . tai jis turė-

• Darbo žmonės turėtų tai 
žinoti. Amerikos darbininkai 
turėtų dėt visas pastangas 
laimėti streikus ir sutvarkyt 
savo reikalus taip, kad kapi
talistai negalėtų Amerikos 
liaudį laikyt vien tik kanuo- 
lių pašarui.

Pasaulio Vergas.

PHILADELPHIA, PA. 
Protesto Masinis Mitingas.

Nedėlioję, 26 d. rugpiučio, 
nuo 7:30 vakare, Lietuvių 

o jus Taut. Svetainėj, 928 E. Mo- 
vamensing avė., bus masinis

kartus butų buvę tik $6. jama, kad Tautų Lyga šį kar- 
Kovo 29 dieną komunistai tą teisingai išspręstų Vil-

nėse draugijose; buvo geras 
parapijonas ir geras saliuh- 
čikų draugas: vadinosi neve
dusiu, bet po mirties pasiro
dė, kad buvo vedęs ir turi 
moterį Lietuvoje. Pinigų ir 
jokio kito turto nepaliko. 
Kad pinigų ir neturėjo, bet 
kai priklausė draugijose, tai 
draugijos palaidojo. Atsira
do daug skolininkų, kurie 
norėtų atgauti nors dalį savo 
pinigų. Viena draugija pasi
gedo bonų (mat, jis buvo tos 
draugijos iždininkas). Lie
pos 13 d. A. L. P. K. susirin
kime svarstyta klausimas, ką 
daryti su tais keliais dole
riais, kurie liko nuo palaido
jimo. Jo buvę draugai nori, 
kad butų pastatytas pamink
las ; kiti sako, geriaus pasiųs
ti jo biednai moterei Į Lietu
vą. O J. Mačiulis duoda Įne
šimą, kad pastatyti “lietuviš
ką kryžių” toj vietoj, kur jis 
buvo rastas negyvas. S. Za
leckis buvo rastas negyvas 
naktį prie J. Mačiulio namo. 
Tą naktį pas J. Mačiulį buvo 
balius ir, kiek teko girdėti, 
to baliaus dalyviai buvo išsi
gandę. Daktaras pripažino 
ZaleckĮ mirusį širdies liga. 
Jeigu S. Zaleckis butų turė
jęs giminių arba geresnę re-

tų taip pat> skųsti ir Ameri
kos spaudą — Red.)

Nors dabar Mačiulis yra 
komunistas, bet pirma jis bu
vo geras katalikas, todėl aš 
pilnai sutinku su J. Mačiuliu, 
kad toj vietoj, kur S. Zalec
kis rastas negyvas, butų pa
statytas “lietuviškas ‘kry
žius,” tai reiškia, ant J. Ma
čiulio kiemo. Tas labai butu 
puiku! Jūsų Draugas.

Technika ir kaimo seniai. — 
Nobilės kelionė j dangų.— 

“Masiulionis” kaltas.
Musų dienų kaimo filozo- 

fams — seniams technikos 
stebuklingais laimėjimais 
turtinga gadynė yra atėmusi 
vieną gražiausių ypatybių — 
pranašavimo gabumus. Toli 
tie idiliškieji laikai, kada 
kaimo seniai susirinkę švent
vakariais turėdavo begalinių 
kalbų apie ateities stebuk
lus. Mėgiamiausios temos bū
davo pranašavimai apie tai, 
kaip žmonės važiuosią veži
mais su tekiniais aukštais ir 
tekiniais apačioj, kad visa 
žemė busianti vielų tinklu 
padengta, kaip žmonės laks
tysią oru lyg arai ir nardysią

apie naujausius Įvykius, štai 
kiek surinkta jau ir išleista, 
ir kiek dar galima surinkti 
liaudies dainų, apdainuo
jančių didžiojo karo Įvykius 
ir Lietuvos valstybini gyve
nimą. Ir jose daug gyvo, kū
rybinio elemento. Netrūksta 
ir naujausius Įvykius apibu
dinančių dainų.

Ryškus pavyzdys, kaip 
atsiliepia kaimo liaudis Į 
moderniškus Įvykius, yra 
legenda apie Nobilės skri
dimą i ašigali.

Toje legendoj susiduria
me su tokia pasaulį sudomi
nusio žygio aiškinimo versi
ja, kuri nemaža nustebintų 
daug ką. Tą legendą pasa
kojo vienas kaimietis, atve-

po vandeniu lyg žuvys, kaip Žs i Kauno turgų parduoti 
•” žemuogių. Legenda tokia:

1 Nobile skrido ne Į ašigali, 
bet Į dangų. Tai kelionei jį 
siuntė ir laimino pats popie
žius, kurs pavedė uždavinį 
išmelsti iš Dievo karo, bado 
ir nesantaikos pavojaus pa
naikinimą visiems amžiams. 
Kad popiežius turi tiesiogi
nių santykių su dangumi, 
tai liaudis visai neabejoja. 

,r________ f.... ....... Būtent, popiežius kasdieną
pačias drąsiausias 'per savo mišias šv. Petro 

[bažnyčioj Romoj ant alto-

“sermėga sermėgą esianti. 
Ir galo nebūdavo tiems pra- 
našavivams, kurie dabar nei 
vieno nenustebina, nes ir pie
menukas dabar ima skaityti 
gudrias lekcijas seniesiems.

Tikrai technika ir knygų 
gubrybės žymiai kartesnių 
kaimo filozofams gyvenimą 
padarė, apribodama jų fan
tazijos lakumą. Negi daug 
dabar išpranašausi, kai tik
renybė i 
pranašystes pralenkė. , _

Tečiau liaudies kūrybinė riaus randąs raštelį, parašy- 
fantazija vis tiek dar gyva, o tų ant dangaus paukščio 

i ypač ten, kur gyvenimas dar plunksnos, bet savo norus jis 
i paprastas, artimesnis prie galįs pasiųsti tik per maldas. 
I gamtos. Ji gyva ypatingai Dabar pasauliui gręsia dideli 
Lietuvos kaime, kur dar te- karai ir badas, dėl to popie- 
bekuriamos liaudies dainos žius nutaręs siųsti Į dangti 

pasiuntinį ir tam išrinkęs 
Nobilę. Savo orlaiviu Nobi- 
iė tikrai nulėkęs iki dangaus 
vartų, bet toliau, kaip daž
niausia legendose įvyksta, 
šventas Petras jo neleidęs.

Į dangų Nobilė negalįs pa
tekti dėl tos priežasties, kad 
italų krašto valdovas Masiu
lionis (Mussolini) esąs per
daug išdidus ir garbės trokš
tąs žmogus, ir jo galia ne nuo 
Dievo, bet nuo šėtono parei
nanti. Su nelabojo pagelba ir 
Nobilė pasiekęs dangaus var
tų. Ir popiežius klystąs, nes 
perdaug leidžiąs kunigams 
politika užsiimti. Tuos žo
džius pasakęs, šventas Pet
ras pamojęs lazda — ir No
bilės orlaivis nukritęs žemyn, 
tiesiog Į ledų jurą. Žmonijai 
už Nobilės drąsą teksią skau
džiai kentėti — kilsią karai, 
o badas jau prasidedąs.

Tokią legendą papasako- 
_ .______ i____ __________ jo kaimietis. Kaip matote, 
kad jie negali iškolektuoti joj atspindi tikybiniai Įsitiki-

KĖSINOSI IŠŽAGINTI 7 
METŲ MERGAITĘ.

Policijos žiniomis, Gar- 
i liavos valse., Kirkiliškių kai
me ūkininko S. 7 metų duktė 
G. vakare nešė namo iš kai
myno pieną. Kazys šalčius 
(vietos gyventojas) ją Įvilio
jo kambarin, žadėdamas 

Įduoti knygučių, ir buvo besi
ruošiąs prievarta išžaginti, 

.• tik tuo metu Įėjo kambarin 
--------------- ; Liuda B. ir tą pastebėjo. Šal- 

RADIČ IR NUMIRĘS BUS čius šoko iš lovos ir ragino
KROATŲ PARTIJOS 

VADU.
Pereitą sąvaitę mirė Kroa

tijos ūkininkų lyderis Radič, ’ SUNAIKINO DU LOŠIMO 
kuri andai serbai fašistai, 
peršovė Jugoslavijos parla
mente. Jo laidotuvėse daly-' 
vavo 200,000 žmonių. Po lai
dotuvių susirinko Kroatijos 
ūkininkų ir demokratų parti
jų koalicija ir nutarė, kad 
Radičo vardas vistiek pasi- 
ITkfų karpo partijos prezi
dentas, tik pareigas už jį eis 
d-ras Maček.

VISKO PO BISKJ

j mergaitę keltis. Buvo pra
nešta tėvams. Policija stro
piai veda tardymą.

KLIUBU.
New Orleans priemiesty 

buvo du kliubai, kur vyrai ir 
moteris susirinkdavo nakti
ms gerti -irlostr iš pinigų. 
Biznieriai pradėjo skųstis,

bilų, nes žmonės J<as nakti nimai greta su realiais gyve- 
■...............reiškiniais. Gal čia

svarbiausias ir yra šių metų 
nederliaus ir blogo oro prie
žasčių jieškojimas. Juk tos 
pat priežastys sukėlė Lietu
vos kaime neapykantos ban
gą prieš radio, kurs pastarai
siais metais gerokai Lietuvoj 
praplito. Jau ateina nemaža 
žinių iš provincijos, kad kai
miečiai prieš radio antenas 
labai įtūžę. Kai kur naktimis 
radio antenos net nutraukia
mos. Balsai, kad radio gadi
na orą, jau pasklido pernai, 
šių metų oras lyg ir duoda 
Įtarimams pagrindo. Žmonės 
jau rimtai bijo statyti naujas 
antenas. Ir statistika rodo, 
kad šiais metais radio abo
nentų skaičius žymiai nukri
tęs. Žinoma, gal čia ir kitos 
priežastys kaltos, bet paken
kusi bus ir ta radio pogromų 
baimė.

Kaip matome, musų kaime 
dar laudies kūrybos dvasia 
neišnyko. Bet kartu su tuo 
matome, kad neišnyksta ir 
didis prietaringumas, dėl ku
rio dvidešimtame amžiuje 
turime bijoti pasikartojant 
neramumams, kurie pereitų 
šimtmečių laike lydėdavo 
kiekvieną mokslo ir techni
kos žygį. Syti* Telšiški*.

palieką tuose kliubuose po* nimo 
$50,000. Taigi gubernatorius 
liepė milicijai tuos kliubus 
sunaikinti. Ir pereitos suba- 
tos naktį milicija abu kliubu 

, užpuolė, buvusius tenai sve
čius išvaikė, o klubus sunai-

is

Atliko žmogžudžio darbą 
poteriaudama*.

Meksikos laikraščiai pa- . . .
duoda žmogžudžio Toralo k,no T v,sus losimo įrankiu 
išpažintį. Torai yra jaunas sudegino, 
klerikalas, kuris nušovė ne-' 
senai išrinktą Meksikos pre- PATARIA DUOTI PARA- 
zidentą Obregoną.

Torai sakosi nupiešęs Ob- 
regono karikatūrą ant popie- 
ros lakšto ir padavęs ją Ob- padavus Tautų Lygai suma- 
regonui laike bankieto. Ob- nymą, kad užpultoms valsty- 
regonas nusišypsojo ta malo- bėms Tautų Lyga teiktų fi- 
nia. draugiška šypsena, dėl nansinę paramą. Tas gal pri
kurtos jis buvo žinomas visoj sidėtų prie karų sulaikymo, 
Meksikoj. Taip maloni, taip 
žavinti ta šypsena buvo, kad 
žmogžudys sakosi net susi
mąstęs. ar šauti ji, ar ne. Bet 
jis atsiminęs, kad jo darbas 
reikalingas Dievo garbei. 
Taigi jis sukalbėjęs tylomis 
Sveika Mariją, pavedęs savo 
dūšią Dievui, ir su malda ant 
lupų šovęs.

žmogžudžio šeimyna ir 16 
davatkų, kurios iš pradžių 
buvo suimtos sąrišy su Obre- 
gono užmušimu, dabar yra'

____ jcS" paliuosuoti. žmogžudys bus i
Stengiasi gauti antni'kartu Kun •• atiduotas teismui ir jam grę- i amžiną atilsį. Laidotuves'tvarkė
)o savininku? u sja mirties bausme.

NORI MUŠTIS

.hmmie McLamin^, lenrvo 
įt“ iš Pac’/>ko pa-
fe- ~ ------'•••Vita R«nu M
«s su Sammy Mandell. dabartį

MĄ UŽPULTOMS 
TAUTOMS.

Suomijos delegacija yra

sako suomiai.

NEKR0L0G1JA
A. A. JUOZAS Z APEKI ACK AS.

10 d. rugpiučio Brisrhtz>n<>, pasimirė 
Juozas Zaperiackas (angliškai buvo 
žinomas kaipo Joseph FCMIey). Velio
nis buvo lėto bu«l<» ir draugiškas, su 
visais dailiai suryvono Velionis persi
skyrė su šiuo pasauliu turėdamas 
metus, palikdamas žmoną ir vieną sū
nų 31 metų. Pasimirus Zaperiackui at
rasta bankos knygutė, kuri ro<k>, kad 
velionis turėjo *4000. Tas parodo, kad 
velionis buvo netik pavyzdingas, bet ir 
taupu- žmogus.

13 d. rugpiučio 2 valandą po pietų 
susirinko draugai ir pažįstami ir paly- 

j j Naujos Kalvarijos ka-

naujas gTaborius, Jonas PetraMtevi- 
čiu*. iš So. Boatono. (



No. 34. Rugpjūčio 22, 1928.4

ARISTOKRATE Farmeriams Patarimai
As. broleliai mano, nemyliu bobų, kurios su skrybėlaitė

mis. Jau jeigu boba dėvi skrybėlaitę, silkines pančekas ar
ba šuniuką nešiojasi, arba dantys auksiniai kyšo, tai tokia 
aristokratė man ne boba, o tuščias garsax

O vienu tarpu aš. žinoma, įsikliopinau vieną aristokratę. 
Vaikščiojau su ja. teatran vesdavausi. Teatre tai viskas ir 
Įvyko. 1 eatre ji ir išplėtojo savo ideologiją visame grožy...

Susitikome kieme. Susirinkime, žiuriu, brač, stovi to
kia mamzele. Pa n čekosšilkinės, dantys auksiniai.

—Is kur. klausiu, tu piliete? Iš kurio numerio?
—Aš, girdi, iš septinto. z

Gyvenk, sakau, sveika septintame.
Ir is karto ji man kažkodėl patiko. Pradėjau užeidinėti. 

Septmtan numeriu. Užeinu, būdavo, kaip oficialinis žmo
gus. Klausm. na. kaip pas jus, piliete, vaterklozetas ir van
dentraukis. ar veikia?

—Taip. sako, veikia.
O pati šilta skara siaučiasi ir nei mur mur daugiau. Tik 

akimis varto. O dantys burnoj žvilga. Lankiaus pas ją vi
są mėnesį — Įprato. Pradėjo smulkiau atsakinėti. Girdi, 
vekia vandentraukis, dėkui jums, Semionai Semionovi- 

. v’aų.
'Tolyn daugyn; pradėjom gatvėmis vaikščioti. Išeisim, 

būdavo, gatvėn, o ji liepia save už rankos paimti. Paimu 
už rankos ir velkuosi lyg lydeką. O kokiem velniam, pats 
nežinau ir žmonių gėda.

Na. kartą ji man sako:
Ką gi jus. girdi, Semionai Semionovičiau, mane vis

1 gatvėmis vedžiojatės? Net galva kvaišta. Jus, girdi, kaip 
į kavalierius ir žmogus prie valdžios, nusivestumėt mane, 
I pavyzdžiui, i teatrą.

—Galima, sakau.
Kaip tik kitą dieną atsiunčia Komjačeika bilietą operon. 

į Vieną bilietą pats gavau, o kitą Vaska šaltkalvis paaukojo. 
Į bilietus aš nepažiūrėjau, o jie įvairus. Pagal mano bilie
tą. apačioj reikia sėdėti, o pagal Vaskos — net pačoj ga- 

' lerkoj.
Taip ir nuėjom. Atsisėdome teatre. Ji sėdi apačioj, o aš 

Įsirangiau galerkon.- Sėdžiu viršūnėj ir nei velnio nema
tau. G jeigu pasilenkiu, tai ją’ matau, nors blogai.

I Baisiai nusibodo ir nusileidau žemyn. Žiuriu, pertrauka. 
O pertraukoj ji vaikštinėja.

—Sveika, sakau.
—Labas. ,
—įdomu. sakau, ar čia veikia vandentraukis?
—Nežinau, atsako.
Ir pati bufetan slenka. Aš paskui, žinoma. Vaikščioja 

ii bufete ir baran žiuri. O ant baro lėkštė: lėkštėje — py- 
. rageliai.

„ aš, perkūnas žino, kodėl tokiu žąsinu, buržuju neskus
tu. aplink ją sukinėjuos ir siulau: •

—leigu. sakau, norit, suvalgykit vieną pyragėlį. Aš už
mokėsiu.

—-Ačiū. sako.
Ir staiga prieina ištvirkusiu žingsniu prie baro, grybšt su 

kremu ir ėda.
G pinigų pas mane — “du tuščiu, o trečias nepilnas.” 

kiek pas žydą kiaulių. Daugiausia už tris pyragaičius. Ji 
valgo, o aš nerimaudamas kišenes kraustau. Čiupinėju 
ranka, kiek pinigų turiu.

Suvalgė ii su kremu vieną ir stveria kitą. Mane net pra
kaitas išpylė, o tyliu. Apėmė, matai, kažkokia buržujiška 

Ant gėda. Ką gi. kavalierius, o be pinigų.
Aš vaikščioju apie ją lyg gaidys, o ji šaiposi ir. rodosi, 

komplimentų laukia.
Pagaliau, sakau:

Ar ne laikas teatran eiti? Gal būt, skambino.
G ji:
—Ne. girdi.
Ir ima trečią !
Aš jai vėl sakau: (
—Nieko nevalgius, ar ne perdaug? į Rygą be vizos gali

ma nuvažiuoti.
—Ne. sako, mes Įpratę.
Ir ima ketvirtą.
Čia šoko man krautas galvon.
—Dėk. rėkiu, atgal!
Ji išsigando. Išsižiojo. Burnoj dantys žvilga.
O man. tarsi, vadelė nauodegėn kliuvo. Visvien. ma

nai-. dabar su ja nebevaikščiosiu.
—Padėk, sakau, rupūže.
Padėjo ji atgal, o aš klausiu šeimininką: 

Kiek mes mokam už tris suvalgytus pyragaičius?
O is. senas krienas, laikosi indiferentiškai, kvailą nu

duoda.
—Jus. sako, mokate už keturius suvalgytus.

Kaip, klausiu, už keturius, jeigu ketvirtas bliude? 
Nėra. sako. — nors jis ir bliude, bet Įkąstas ir pirštais 

S t.. p3UStHS...
—Iš kur. klausiu. Įkąstas, mielasai. Tai jūsų fantazija!
f) šeimininkas laikosi indiferentiškai — tik palei snukį 

ranka skerečioja.
Žinoma, tuojau žmonių susirinko. Ekspertai. Vieni sako: 

įkąstas, kiti — ne.
G aš išverčiau kišenes, žinoma, visokis šlamštas ant 

grindų išpuo’ė. Žmonės juokiasi, man gi ne juokai.
Aš pinigus skaitau.
Su. kaičiau — lygiai už keturius pyragaičius.
Dievaži, veltui roviausi.
Užmokėjau ir sakau poniai:
—Baigkit, užmokėta.
G ii nekruta. Ir gėdinasi baigti.
Čia kažkoks dėdė pasipainiojo: 

Duok, sako, aš suvalgysiu.
Ir suėdė, nenaudėlis. Už mano, vadinasi, pinigus. Sė-

1

—Tegul bus pagarbintai 
Maike.

—Labo ryto, tėve’. Kur gi 
taip skubini dideliais žings
niais? Gal grybauti.

—Ne. vaike. Atėjau tau 
pasakyt, kad gavau labai ce- 
kavą gromatą iš Lietuvos.

—O ką rašo? 
toną nuvertė?

—Daug blogiau. 
Sako, kad oras labai paškud- 
nas. Vidury vasaros buvo 
žiema. Ir dabar vis lyja. Lau- Je?u jį neturi asies? 
kuose viskas supuvo. Ir tai 
vis. sako, valuk to. kad svie
tas labai ištvirko. Beveik nė
ra to kaimo, kur nebūtų Įtai
sytas radio. O tai yra bedie
vių išradimas. Visokie neda- 
verkos pasistatę radio triu- 
bas klausosi, kas pasauly de
dasi, ir girdi net ką Ponas 
Dievas kalba su šventaisiais. 
Užtai, sako, Dievas supyko 
ir užleido žemę biauriais 
orais. Sako, žmonės vieną 
nedėldier.io rytą jau buvo su
sirinkę prie klebonijos ir ta
rėsi eit su kirviais apčystyt 
parapiją nuo tų velniškų 
prietaisų, tik norėjo, kad kle
bonas eitų su krapylu pirmu
tinis. Viena davatka turėjo 
jau irviedrą su šventintu 
vandeniu. Ale klebonas su 
gaspadine da norėjo iš ryto 
pamiegot. tai langą a_tidares 
iškoliojo susirinkusius ir lie
pė eit namo. Tai žmonės da
bar nežino, kaip ten išeina ; 
ar bedieviai kleboną papir
ko. ar gal ir jis turi savo dū
šią velniui užstatęs. Sako.
ant jo stogo taipgi prikabinę- tą kry žių tenai siųstų, 
ta tokių d ratų, per kurias be
dieviai su šėtonu kalbasi.

—Aš žinau, tėve, kad Lie
tuvoje dabar tokių kalbų yra. 
Tai parodo žmonių tamsu
mą.

—Nesakyk, Maike. kad tai 
yra žmonių tamsumas. Mo
kyti žmonės irgi pripažįsta, 
kad ant svieto darosi kaž kas 
negerai.

—Gamtoje, 
darosi dėl tam tikrų priežas
čių. Ar oras šiltas ar šaltas,' 
ar lietus ly ja perdaug, rr jo 
visai nėra, tai pareina dau
giausia nuo saulės. Su tuo ne
turi nieko bendra nei radio, 
nei velnias.

—Na. gerai, Maike, o ko
de! popiežius siuntė generolą 
Nobilę i šiaurę, kur randasi 
žemės ašis?

—0 kodėl gi?
—Orait, Maike, 

nori, tai aš išvirozysiu. Šven
tas tėvas gavo iš dangaus ži
nią, kad pragaro valdonas 
nori nupjauti žemės ašį ir 
pražudyt visą pasaulį. Užtai, 
vaike, šventas tėvas pasišau
kė generolą Nobili ir davė

X

Karvių Melžimas Ir 
Švarumas.

styti suriu (su druska) van
deniu.

Galima skruzdės ir nuody
ti. Ima 2 šaukštu malto cuk
raus arba 2 šaukštu medaus 
ir gerai sumaišo su 2 šaukš
tais borakso. Skruzdės jo 
priėdę gaišta.

centimetrė'(kaip noperskas 
didumo) pieno rado 9 tūks
tančius bakterijų. Praslinkus 
valandai, laikant pieną ant 
šilumos, tenai buvo rasta jau 
32 tūkstančiai bakterijų. O 
po 3 valandų buvo rasta 
daugiau 40 tūkstančių bak
terijų.

Todėl reikia dėti didžiau
sių pastangų melžimo metu 
prisilaikyti didžiausios šva
ros.

Pavyzdžiui, jei prieš mel
žimą gerai neišplausite milž
tuvės (kibiro), tai bakterijų 
bus piene 10 kartų daugiau.

Arba, jei melžiant karvė 
nerami ir ranka palytėsi te 
jos koją, arba jei gerai spe- 
nų prieš melžimą nenuplau
site, tai bakterijų piene bus 
20 kartų daugiau.

Melžiant patartina prisi
laikyti šitokios tvarkos:

(1) Prieš melžimą gyvulių 
nešerti ir tvarto neklesti, nes 
tuo sukeliama daug dulkių ir 
užteršiama pienas.

(2) Prieš melžimą tvartas 
reikia gerai išvėdinti, kad 
oras butų švarus, ir mažiau 
jame but,ų bakterijų. Vasarą 
geriausia melžti lauke (pie
voje, ganykloje).

(3) Prieš melžimą karvei 
reikia nuplauti tešmuo ir spe
niai vasaros šiltu vandeniu, 
ir sausai nušluostyti. Taip 
pat švarios turi būti ir melžė- 
jo rankos.

(4) Melžėjas, 
melžti, privalo 
švaria prijuoste 
vilkti apsiaustu.

(5) Karvės uodega reikia 
pririšti prie kojos, kad mosi
kuodama nepriterštų pieno.

(6) Su karve reikia elgtis 
meiliai, ne piktai, nes kitaip 
sulaiko pieną.

(7) Pirmąjį pieną iš spe
nių, 2—3 kartus spenį pa
spaudus, reikia nuleisti ant 
žemės, nes jame yra daug 
bakterijų.

(8) Pamelžtas pienas tuo
jau iškošti ir pastatyti šaltai.

(9) Pieną išpylus, melžtu
vę ar kitus pieninius indus, 
reikia pirmiausiai išplauti 
drungnu vandeniu ir gerai 
šepečiais iššveisti. Paskui ga
lima išplauti karštu vandeniu 
ir saulėje išdžiovinti. Prieš 
melžimą arba pieno supyli- 
mą, indai reikia paplauti 
grynu šaltu vandeniu.

(10) Skarelės arba rank
šluosčiai, kuriais šluostote 
karvei tešmenį arba rankas, 
po kiekvieno melžimo reikia 
su muilu išplauti ir išdžiovin
ti. geriausia saulėje.

(11) Karvės kiekvieną 
dieną po melžimo reikia šu
kuoti. o vasaros metu ir nu
plauti.

(12) Tvartas reikia gerai 
kreikti, kad karvės stovėtų 
švariai, ir reikia gerai vėdin
ti. kad oras tvai te butų šva
rus.

Taip prisilaikant švaros, 
turėsite gera ir sveika pieną.

J. K.

Žmonės, ypatingai vasarą, 
daug sunaudoja pieno. Pie
nas yra sveikiausias žmogui 
maistas.

Bet jei karvės nešvariai 
melžiamos ir pienas blogai 
laikomas, lai piene privysią 
daugybė bakterijų ir tada 
pienas pasidaro nesveikas.

Pienas karvės tešmenvje 
yra visai švarus, tiktai spe
niuose jau yra bakterijų ii 
iomis pienas užsikrečia, to
dėl pirmutini pieną pataria
ma numelžti ant žemės, kad 
tuo budu išplauti spenius, ii 
tada pienas jau bus švarus.

Dar daugiau įvairiausių 
bakterijų yra tvarto ore, ant 
tešmens, ant spenių, ant kar
vės kūno, ant šiaudų, šieno, 
mėšle, pas žmogų ant rankų, 
drabužių ir tt.

Bakterijos piene labai 
smarkiai dauginasi. Vienas 
mokslininkas (Freiden- 
reich) ištyręs pieną tuoj pc 
pamelžimo, 1 kubiniame

Ar Užsimoka Pirkti 
‘Apleistas Farmas?’

šioje šalyje prieš pasauli
nį karą buvo Įvestas platus 
programas žemės ukiui kelti. 
Milijonai dolerių buvo palei
sta pakėlimui viešų žemių, 
didelių sausų plotų ir laukų 
taisymo projektams. Svetim- 
žemiai ir vietiniai buvo ragi
nami “apvaldyti vakarus.” 
kitais žodžiais, mesti miestus 
ir eiti ant farmų.

Ir labai daug ateivių atsi
šaukė. Daugelis pasisavino 
liekamus “homesteads,” kiti 
nusipirko žemės vidurvaka- 
riuose ir šiaurvakariuose, 
kuomet kitus pritraukė rytų 
apleistos žemės, ypatingai 
Naujoj Anglijoj.

Po karo industrija ir žem
dirbystė nukentėjo. Įvyko 
rimtos ekonominės permai
nos. Industrija greitai atsi
gaivino. bet ne taip su žem
dirbyste. Žemdirbystės prob
lemos buvo kitokios. Buvo 
perteklius grudų, bovelnos ir 
net pienininkystės produktų, 
kurių nebuvo galima šioje 
šalyje suvartoti. Ir žemės 
kėlimas sustojo, “apleistų 
ūkių” vėl pasirodė.

Amerikos ekonomistai ne
mato reikalo ruguoti dėl su
mažėjimo dirbamų žemių, 
nes sulig modėrpiškų žem
dirbystės būdų, su pagerinta 
mašinerija ir su didesniu 
vartojimu kalkių ir užvaisin- 
tojų, javų produkcija gali 
būti padidinta vartojant tik 
dabartinę žemę.

Yra 4.000.000 akrų apleis
tos žemės vientik New Yorko 
valstijoj, ir Dr. G. F. Warren 
iš New Yorko Valstijos Žem
dirbystės Kolegijos sako, 
kad — “per paskutinius ke- 
turiasdešimts penkis metus 
ūkiai Ne\v Yorko valstijoj 
sumažėjo 19 nuošimčių, bet 
tuo pačiu laiku produkcija 
padidėjo taip, kad dabar ji 
vra 7 nuošimčiais didesnė, 
kaip 1880 metų. Tuo pačiu 
laiku pieno produkcija padi
dėjo 21 nuošimtį.”

Tyrinėjimas 10,000 akrų 
žemės Connecticut Hill apie- 
linkėj. netoli Ithaca miesto, ✓ 
parodė, kad žemė vartojama 
ek>nčiai: ūkiams 3 nuošim

čiai. šienui 8 nuošimčiai, ki
tiems javams 6 nuošimčiai, 
ganymui 7 nuošimčiai, gi- 
riomskl nuošimtis, o 45 nuo
šimčiai visai nevartojama.

Sulig Dr. Warreno, “ap
leisti ūkiai susideda iš labai 
prastos žemės ir jie yra be
reikalingi. žmonės vis moka 
taksus, apie 50 centų už akrą 
žemės, nors negauna jokio 
pelno is jos. .Jie tikisi par
duoti žemę kam nors, kas 
neapripažinęs su apielinke. 
Bet vistick tie žmonės par
duotų tas farmas, jeigu tik 
galėtų gauti kiek įmokėjo pi
nigų. Daugelis žmonių netik 
neteko viso gyvenimo sutau
pytų pinigų, bet praleido sa
vo geriausius metus ant tų 
farmų.

Tas parodo, kad New Yor
ko valstija nelabai tinka 
žemdirbystei.

Ukininkystė užsimoka tik 
ant tokios farmos, kuri tin- 
ka žemdirbystei. Apleista 
fauna pati už save kalba. 
Taigi pirma, negu pirksi far- 
mą, apsipažink su apielinkės 
nkininkyste. Neverta pirkti 
apleistą farma vien dėlto, 

kad ji pigi. F.L.I.S.

nuvežtų į 
toj vietoj, 
asis. Kad 

artyn pri-

šiaurę :r p 
kur sukas: žemės 
zly ? uka» ”.egalėtų 
eiti. Matai, vaike, kaip aš 
daug žinau!

—Gerai, tėve, dabar pasi
klausyk manęs, tai žinosi da1 

Gal jau Sme- daugiau. Visų pirma aš tau. 
pasakysiu, kad tokios ašies, 

Maike kurią galima butų nupjauti.
žemė visai neturi.

—Tai kaip ji gali suktis
• -• ■> ........

—Ji sukasi taip, kaip kiek- a 
vienas sviedinys smarkiai iš 
rankos paleistas. Kitaip pa
sakius. žemė sukasi apie sa
vo sunkumo centrą. Jeigu 
nori plačiau apie tai žinoti.’ 
tai patarčiau tau perskaityti 
bent koki geografijos vado
vėli. Tai vienas dalykas. To- 
liaus aš tau pasakysiu, kad 
velnių pasaulyje nėra ir nie
kas su jais per radio negali 
kalbėti. Aš noriu kad šita tu 
irgi atsimintum, tėve, 
pat pabaigos aš noriu tau pa
sakyti. kad generolas Nobile 
lėkė i šiaurės žemgali ne po
piežiaus siunčiamas, bet Ita
lijos valdžios palaikomas.’ 
kad išgarsintų Italijos vardą. 
Tuo tikslu ir jo orlaivis buvo, 
pavadintas vardu “Italia." | 

—O man rodos, kad tu. 
Maike. meluoji. Juk gezieto- 
«e buvo aiškiai rašyta, kad 
šventas tėvas davė Nobiliui 
kryžių nuvežti ant žemės aši
galio. G jeigu yra ašies ga 
las, tai turi būt ir ašis. Antras 
dalykas, kam šventas tėvas 

jeigu 
velnias nenorėtų kokių zbit- 
kų padaryt?

—Siųsdamas tenai kryžių 
popiežius tikėjosi gauti savo 
bizniui reklamos, taip kaip 
Mussolini tikėjosi gauti rek
lamos fašizmui. Bet vietoj 
reklamos. Nobilės žygis pasi
baigė didžiausia 
gėda italams.

• —Jes, vaike,
tėvo, viskas taip išėjo?

—O kodėl gi? 
—Ogi todėl.

pakišo Nobiliui koją.
—Tuo budu išeitų, kad 

velnias yra galingesnis už 
popiežių ir kryžių. Ar gi tas 
neprieštarauja tavo tikėji
mui. tėve, kad velnias bijosi 
kryžiaus iš tolo?

—Maike. jau čia man gal
va susimaišė. Duok man da
bar pamislyt.

jeigu tu =................. . ............. — -------
NELAIMĖ ANT JURIU.-I
Pietų Amerikos pakrašty 

pereitą subatą sudužo ispanų 
garlaivis. Nelaimė Įvyko iš 
priežasties tiršto ruko. Žuvo 
8 žmonės.

's

nelaime ir

bet

kad velnias
I

1

I
I

dom teatran. Baigėm žiūrėti operą. Imamo.

Kova Su Nuogais 
Duchoborais. .

Kanadoj yra kelios ducho- 
borų kolonijos, su kuriomis 
valdžia turi daug nesmagu
mo. nes jie labai mėgsta nuo
gi vaikščiot tarp žmonių. 
Toks jau jų tikėjimas. Jie sa
ko,, kad jie gavę iš dangau.- 
nuo paties Dievo Įsakymą iš
sižadėti drapanų. Dievas su
tvėrė Adomą ir Jievą be dra
panų. Tiktai susiteršęs nuo
dėmingais darbais žmogus 
apvilko savo kūną. Bet do
ras. nekaltas žmogus nepri
valo drapanomis savo kūną 
dengti. Ir todėl duchobora' 
drapanų vengia. Jų vyrai ir 
moteris gyvena krūvoje visa' 
nuogi. Jie taip gyvena netik 
savo kolonijose, bet ir i mies
tus ateina nuogi. Policija, ži
noma, juos areštuoja.

Šiomis dienomis Nelsono 
miestely. Britų Kolumbijoj. 

; irgi vienas duchoborų buvo 
Isuimtas ir uždarytas kalėji
mam Iš netolimos kolonijos 
tuoj atvyko penkiolika du
choborų ir pradėjo reikalau
ti, kad jų draugas butų pa
leistas. Jie vaikščiojo apie 
kalėjimą kelias dienas ir 
pradėjo grumuoti, kad vis- 
nusirengs ir Įtaisys miestely
je nuogą demonstraciją, jei 
gu jų draugas nebus paliuo 
suolas. Policija susodino vi 
sus juos Į trokus, išvežė už 
miestelio ir liepė eiti namo 
Bet duchoborai atsakė, kad 
sugrįš atgal ir tikrai įtaisys 
nuogą parodą.

Kanados duchoborai visi 
vra rusai. Jie nepripažįsta 
jokios valdžios, neina kariu- 
menėn, neturi jokių apsive- 
dimo ceremonijų, atmeta vi
sokias bažnyčias ir kunigus, 
negarbina jokių paveikslų ii 
gyvena komunistinėmis idė
jomis. Jie paeina iš Rusijos 
iš kur jie buvo išvyti 19-tc 
šimtmečio pabaigoj. Rytų 
Kanadoj dabar yra tris jų ko
lonijos, Vlade, Thrums ii 
Brilliant. Visos tris Britų 
Kolumbijoj, netoli Nelsono 
miestelio.

Šiomis dienomis dėl jų bu
vo kilęs triukšmas net Kana
dos parlamente. Opozicijos 
atstovai pareikalavo iš val
džios pasiaiškinimo, kodėl ji 
nepasirūpina duchoborų de
portuoti iš Kanados. Val
džios atstovai paaiškino, kad 
ne visi duchoborai esą blogi. 
Tali) jų esą labai darbščių ir 
dorų žmonių, o kad jie laiko
si keisto tikėjimo, tai dėl to 
juos deportuoti nėra reikalo.

I

f

G namie ji man sako:
—Didelė kiaulystė iš jūsų pusės taip daryti. Kurie be 

pinigų, sako, tie nevažinėja su poniomis.
Aš gi sakau:
—Ne piniguose laimė, piliete. Atleiskit už išsireiškimą.

• Taip ir persiskyrėme.
I Nepatinka man aristokratės. Vertė A. ii V.

eidamas 
prisijuosti 
arba apsi-

KAIP NUO SKRUZDŽIŲ
APSIGINTI.

Pasitaiko, kad namus už
puola skruzdės. Prisiveisia jų 
■.okia galybė, kad namuose 
negalima pasidėti nieko sal
daus.

Geri ausis nuo skruzdžių 
vaistas yra paprasta valgo
moji druska.

Jei skruzdės lenda pro ply
šius iš grindų, tai plyšiai rei
kia užkituoti. Jei to negalima 
padalyti, tai plyšys reikia 
apipilti druska.

Jei skruzdės lenda j spin
tas prie valgių, tai aplink 
spintų kojas apibarsto drus
ka. Per druską skruzdės ne
lipa.

Aplink namus skruzdėly
nus reikia išdraskyti ir palai-

9
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įdomus Atsitikimai
Policmanas nori, kad visuo- lais ir paskersta 
menė užmokėtų jam už keli* i P

nes, kurias stirna jam 
sudraskė. <

Pittsfield, Mass. — šito 
miestelio policijos viršinin
kas Sullivan parašė pavieto 
komisijai laišką, prašyda
mas, kad komisija užmokėtų 
policmanui Martineau 811.- 
50 už kelines, kurias jam 
stirna andai sudraskė. Istori
ja tokia. Liepos 2 dieną į pi
liečio Robbinso virtuvę įšoko 
per langą laukinė stirna. 
Robbinso žmona šaukėsi į 
policiją pagalbos. Pas ją bu
vo nusiųstas policmanas 
Martineau. Laukinį žvėrį ji
sai apgalėjo, bet kovojant 
su juo tapo sudraskytos po- 
licmano kelinės. Rakandai 
ir puodai virtuvėj taipgi bu
vo išvartyti ir sudaužyti. Po
licmanas rokuoja. kad jis nu
kentėjo eidamas savo pa
reigas, todėl visuomenė pn-: pridaro’"daug” nesmagumo? 
valo jam atlyginti, o juo la- vienok jie neneša ligų. Kita! 
biau. kad laukinė stirna vra i . - -

a. Bet daug 
harpūnais pasmeigtų pabėgo 
į jūres, palikdami ant van
dens putojančio kraujo niož- 
tus. Westmann Haveno prie
plauka dabar išrodo kap di
džiausia skerdykla: šimtai 
jūrių milžinų guli ant kranto, 
o žmonės kaip musės apspi
tę juos mėsinėja. Vakarui 
atėjus, žvejai meta savo dar
bą ir susirinkę geria, dainuo
ja ir šoka iš džiaugsmo, kad 
jura atsiuntė jiems šitiek 
grobio.

— - A

Kaip Apsiginti 
Nuo

New Yorko valstijoj ran
dasi šešiasdešimts įvairių uo-1 
dų rūšių, bet tik dvi rusi la-! 
blausia žinomi. Iš tų dviejų' 
paprasčiausių yra “Culex*’į 
rūšis. Nors “Culex” uodai'

SIAMO KARALIENĖS SUDEGINAMO CEREMONIJOS.

KELEIVIS

šis paveikslas parodo Siamo k irahenės Suchumal .1; . 
kurą, kuri žmonės neša per miestą. To aukuro vidury y 
aukurą už miesto ir atlikus tam tikrą ritalą. karalius

ia.'J.otuves. Įsitėmykit tą dideli aJ-
■ "s karalienės lavonas. Išneius

■ aukuras sudegė kartu su lavonu.

j PAGIMDĖ 3 KŪDIKIUS.
' Liepos m. 26 d. Šiauliuose, [puolė banko šarvuotą auto- 
Šilų gatvė, Ona Važgauskk-TObjlių su pinigais, įmetę į 
nė laimingai pagimdė tris; jįJcęliatą bombų su nuodin- 
Kudikius, kas stebina, kad vi-'gaj;; guzais s 
si vieno (lydžio, atrodo >\ei-1 pUsįjr pagrobė $20,000. 
ki, matyti, kad gyvens. Tą ----- '------------------------
načią diena kun. K. DaukahP-Įr fjįi IICčVA HM AI 
tas juos pakrikštijo: Jokubu, į I AJlEoAUJHV1A1 
Liudviku ir Edvardu vardais. - 
Važgauskis Edvardas yra 60 , 
metų ir jo moteris Ona turi. i 
43 m., kurie sulaukė jau 13 
vaikų. Gyvenime buvo jiems, 
gimę dvi mergaiti — dyy-J 
nios, ž.lJi dar gyvos ir turi i ;i 
j.pie 10 metų amžiaus.

„I -

-4 
I

St. Paul mieste banditai už-

s suparaližiavo sar-

Pajieškau įlė-i-'s Prano Giedraičio, 
veuo Br-ionlyn, N. Y. 

apie j- žino, mal .r.ėkit pranešti. 
JUZEFĄ GIEDRAITIS (30 

,„i Cha r.iber st., Boston, Mass

Kauno įtuu..
.Ka

•PajAškuu Augrustj šuk»s, pirmiau.- 
gyveno EI zabeth. N. J. Malonėkit, kas 
'inoc, pranešti ar jis gyvas ar miręs, 
le ka’as svailics. ONA SUKĖS. 
2118 So. E iieraid avė., (’hicajro, III.

biau, kad laukinė stirna yra 
skaitoma visuomenės savas
tis. Apskričio komisija padė
jo jo reikalavimą ant stalo ir 
nutarė ištirti, ar ištikro tos 
kelinės buvo tiek venos, 
kiek jis už jas reikalauja.

Nepriėmė draugo j valtį, 
gavo šruotų Į kailį.

Revere. Mass. — Du vai
kėzai čia buvo pašauti dėlto, 
kad neįsileido i valtį trečio 
savo draugo. Vienas jų via 
12 metų amžiaus Frank Baz- 
zo, o kitas 17 metų amžiaus 
Anthony Ferranto. Jie sako, 
kad irianties jiems Pines 
upe, prie jų prisiartino vy
resnis jų draugas ir atsisto
jęs ant kranto liuobė i juos 
iš šruotinio šautuvo. Abudu 
reikėjo vežti i ligoninę, kūr 
daktaras išrankiojo iš po 
odos smulkius šmotus. Šovi- 
kas pasislėpė.

Vienas mechanikas pardavė 
700 darbų Fordo dirbtuvėj.

Detroit, Mich. — šiomis 
dienomis Fordo automobilių 
kompanija atleido iš savo 
River Rouge dirbtuvės apie 
200 žmonių, kurie buvo užsi
rašę svetimais vardais. Vie
nas atleistų, būtent Joe Cha- 
col, pradėjo protestuoti. Aš. 
girdi, užmokėjau už darbą 
$35, o dabar mane atleidžia 
—juk tai neteisinga! Dirbtu
vės viršininkai tuojaus pra
dėjo tyrinėti, kam jis tuos 
$35 užmokėjo. Paaiškėjo, 
kad yra tūlas Saturnis Cal- 
leyca. kuris yra pardavęs jau 
apie 700 darbų tenai. Jisai 
imdavo nuo S35 iki $100 už 
darbą. Darydavo jis tai šito
kiu budu. Pasivadina kito
kiu vardu ir nuėjęs kompani
jos ofisan gauna darbą kaipo 
ekspertas mechanikas ar pa
prastas darbininkas. Priim
dama darbininką darban, 
kompanija duoda tam tikrą 
kortą, kur yra užrašyta jo 
vardas, pavardė, adresas ir 
kokį jis darbą moka. Gavęs 
tokią kortą, Calleyea par
duoda kitam, kfiris pats ne
galėtų tokio darbo gauti. Ši
tokiu budu Calleyea parda
vus nemažiau kaip 700 dar
bų. Dabar jis areštuotas už 
ėmimą pinigų neteisingais 
tikslais.

rūšis, vadinama “anophele,” 
nešioja malarijos (drugio) 
ligą. Yra dar ir trečia rūšis, 
kuri randasi ant Long Island, 
ir kuri veisiasi tik sūriam 
vandeny.

Pradėjus kasti Panamos 
Kanaią. tik tuomet tebuvo 
galima darbas tęsti, kuomet 
buvo išnaikinta milijonai 
uodų, kurie veisiasi pelkėse. 
Budai tenai vartojami gali 
būti pavartoti ir čia. Ži
noma. kad ten, kur randasi 
daug pelkių, taip kaip yra 
ant Long Island, miestas ar
ba kolonija turi tuom reika
lu rūpintis.

Yra tris budai uodų išnai
kinimui : sunaikinant jų vei
simos! vietas, užmušant juos 
aliejais, kol dar jie nėra ga
lutinai išsipenėję. ir pampi
nant tokiuos priešus, kurie 
uodais maitinasi. Visi tris 

įbudai buvo geri Panamoj.
I Uodai gali veistis tik ramia
me vandeny. Išdžiovinant 
pelkes, pripildant žemas vie
tas ir apverčiant visus van
dens indus, galima labai su
mažinti uodų skaitlių.

Uodai deda kiaušinukus 
dideliais skaitliais ant ra
maus vandens. Už kelių die
nų jie išsiperia į kirminukus. 
Trumpu laiku jie pasiekia di
desnę formą ir juos vadina 
pupėmis. Abiejose formose 
jie turi kvėpuoti, todėl daž
nai eina vandens paviršium 
ir iškiša kvėpavimo triubeles 
laukan. Jei ant vandens bus 
užpilta aliejaus, tos triubelės 
prisipildo aliejum ir jaunas 
uodas miršta nuo užtroški- 
mo. Kerosino ar kito kokio 
pigaus aliejaus užtenka porą 
lašų užpilti, nes jis išsisklei
džia ir neleidžia uodams 
veistis. Vienok, vartojant 
aliejų, reikia surasti ir pri
pildyti gilesnes vietas, ii’ ap
versti ar visdi sunaikinti vi
sus indus, kurie laiko vande
ni.

ĮDOMUS DAVINIAI APIE VEDYBAS. k.^nieriaus <larbas pa?

( KAIP GYVENA KSKIMOSĄT 
retenybė. Užkrečiamųjų Jį- 
gų, kaip skartatina, tymai — 
Labradoro ,gyventojai visai 
nežino. Taip pat svetima 
jiems yra anemija (stoka; 
kraujo). Priešingai, jie visi' 
turi perdaug kraujo ir gamta p 
pati palengvina jiems kraujo1 
gausumą smarkiu jo bėgimu, 
iš nosies. Vidutiniškai, eski-' 
mošai gyvena 70 metų. Kai' 
kurie iki 100 metų.

Pagonys eskimosai visi tu-iį1" 
j per 1,000 kilometrų i i daug pačių ir vedybos yra 

plote praeidavo nuolatinėse tik prekybos transakciją. J«š-į - 
kelionėse per didžiausius gu vyrui patiko mergaitė, tart - 
šalčius. kreipiasi jis i jos tėvą-.*dėl p-

Steu artui atvykus į Lab-kainos. Mokama už ją kai- ‘ 
radorą, vielos gyventojai gy- liais, jūrių šunų dantimis ir 
veno labai primityviškai ir laivais. Bendrai imant, tos; 
visi buvo pagonys. Dabar jau vedybos labai laimingos. Jei-! 
pusė jų priėmė krikščiony-gu vyras darbštus ir geras 
bę. medžiotojas, tai gali turėti

Pirmykštę tų eskimosų. 4—p pačias. Kai kuriuose 
tautų religija pripažista kaž- eskimosų haremuose moterys 
koki dideli dievą, kurį vadi-tarp savęs labai sugyvena ir 

Kunigai vadi-Stewart pripažįsta, kad jų; 
naši Angekok, kas reiškia tarpe esąs didesnis morališ-“ 
burtininkai. Jie nešioja ilgus kūmo laipsnis, negu Angli-į 

iliu fimiru iš )os civilizuotam krikščioniu- 
(krašte.

ėji- -Maitinasi jie daugiausia! 
ge- jūrių šunų mėsa. Žiemą deli-į 

sielom7kuitos katesu laikoma sniego viste-' 
_____ valandą išsiskiria: lės ir juros paukščiai. Mėsą 
viena eina i saule, mėnuli ir valgo žalią, užgerdami švie- 

kita keliauja i žiu krauju. Daržoves ir salo- 
požemių pasaulį, kur laimin- tą- icounrin-
gos sielos ruošia medžiokles, ti vasarą tik po stiklu.

Susisiękimui. eskimosai 
naudojasi rogutėmis, pakin-

Pajieškau sunau- Felikso Kundroto, 
-semito a e'-o kur nors Mass valsti

joje. T. v; gyv na I/etuvoje. Kas apie 
jį žnjp. malonės pranešti, aiba pats lai 
atsišaukia, vra svarbus reikalas.

V’ Ei IVlit
P. <V. Dox 190. Lcu’iston. ?.le._ A--------------------
Pajieš au drauiro Juozo Anėukaičio. 

Mar antp ile- apskričiu, Padovinio val- 
sčiia’is. Gu.lupių kairu >. Meldžiu atsi- 

■ šaukt: atba žinantieji teiksis pranešti. 
KAROLIS PAČESA

P. O. Box 57, tVilsonville, III.

APSIVEDIMAL
Pajieškau gyvenimui draugės, 

i laisvų pažiūrų, linksmo malonaus bu- 
' do, ne-enesnės ■<> metų, nesunkes lės 
(kaip svarų. Su pirmu laišku mel- 
Jziu nrisiust paveil slą. (35>

f. JOHNSON
5731 Forsyth st, Detroit, Mich.

Vakarų Europoj vyrų ve
dybų amžius yra 30—40 me
lų, o motei-ų 25—30 metų.

Koks vedybų amžius Lie
tuvoj? Į šį klausimą atsako 
metrikų užrašų santrauka.

Iš santraukos matvti, kad 
pernai iš viso Lietuvoje buvo 
19,527 s ėdybų. Iš apsivedu- 
siujų vyrų didesnė pusė, bū
tent 10,609. buvo 25 ligi 35 
metų amžiaus. Tai yra musų 
vyi-ų vedybų amžius. Iš 19,- 
527 ištekėjusių moterų — 
17,494 buvo 
5,272 — 25- 
žiau 
terų vedybų amžius pas mus 
yra 22 ligi 27 metų.

Mergaitė pagal Lietuvos 
įstatymus gali ištekėti, turė
dama ne mažiau 16 metų ir 
tik atskirais atsitikimais ir 
leidimais nuo 15 ir pusės me
tų. 15 ir pusės iki 16 metų 
amžiaus mergaičių ištekėjo 
23. o 16—20 m. ištekėjo iš 
viso 2.204 mergaitės. Vyrai 
Lietuvoj gali vestis nuo 18 
metų. Tečiau pernai 18 vyru
kų sugebėjo apsivesti neturė
dami 18 metų.

Pažymėtina, taip pat, kad 
pas mus labai mėgsta apsi
vesti senukai. Vyrų 60—80 
metų amžiaus kasmet apsive
da arti 500. Atsitinka, kad 
senukai veda jaunas mergai
tes. 1927 metais vienas senis 
72 metų amžiaus vedė 16 me
tų mergaitę. Tečiaus tan
kiausiai seni — virš 60 metu*• 
vyrai pas mus veda pagyve
nusias 40—60 metų moteris. 
Iš 499 apsivedusių 1927 me
tais senių 259. tai yra dau
giau, kaip pusė, vedė pagy
venusias moteris.

Kokiame amžiuje moterys 
gimdo daugiau mergaičių, ir 

kokiame berniukų?
Visur 1 

__ ___ __ _____ _____ _____ daugiau, negu mergaičių, 
nį. Neuždengta statinė antį Lietuvoje, pavyzdžiui 1927 
kiemo prisipildo lietaus van-j metais gimė 32,514 berniukų 
deniu, ir ten pradeda veistis'ir 30,512 mergaičių, arba 
milionai uodu, o keletas ma-!2,000 berniukų daugiau, 
žųblekiniu indu nors ir pu-ĮTaip buvo ne tik 1927 m., bet 
siau pilnflietaus vandeniui visada berniukų gema dau- 
užveis visą apielinkę uodais.!giau. negu mergaičių, ir ne 

Kartais^ nėra galima pri-įtik Lietuvoje, bet ir daugely 
pilti užtektinai aliejaus eže-1 kraštų paprastai. vienam, 
re, arba mažame prūde. To-įšimtui mergaičių gema 106 

(kuose atsitikimuose galima' —108 berniukų. Kitaip sa- 
'prileisti vandenį žuvimis, kant. berniukų gema visada 
i kurios maitinasi uodais, kuo-,6—8 nuoš. daugia u, negu 
met jie esti kirminėlių stovy, mergaičių. Šis skaičius visuo-

F. L I. Š. |se kraštuose toks pastovus, 
----------------- Ikad mokslininkai senai lau- 

APDRAUDOS K0MPAN1. Š°.'?,va?’ ,k8rl ‘Akinti, ko- 
JA UŽDARYTA lT bernlukl-< gema visada 

'daugiau negu mergaičių. 
Pereitą sąvaitę St. Louise Anksčiau buvo mislyta. kad 

jei vyras jaunesnis už mote
rį, tai daugiau būna mergai
čių, o jei senesnis, tai berniu
kų. Tečiaus tyrimai parodė, 
kad tikrenybė tam priešta
rauja. Tuo klausimu labai kad 
įdomus Lietuvos daviniai. 
1927 m. Lietuvoj gimė:

20—25 m. ir
30 metų am- 

Taigi dažniausiai rno-

I

į

Nepaprasta banginių 
skerdynė.

Prie Faroe salų, kurios gu
li tarp Islandijos ir Šetlandi- 
jos, šiomis dienomis užplau
kė nematyta daugybė bangi
nių (vieliorvbų). Visi West- 
mann Haveno žvejai puolė tapo uždaryta International 
su tinklais ir harpūnais tuos Life Insurance kompanija, 
jūrių gyvūnus gaudyt. Prasi- kuri darė biznį įvairiose vals- 
dėjo baisi kova. Apie 10 lai- tijose. Valdžios inspektoriai 
vių banginiams gaudyt buvo susekė, kad kompanijos ka- 

. sutrupinta ir daug žvejų su- soje trūksta apie $3,500,000 
žeista. Vis dėlto apie 400 pinigų. Kompanijos viršinin- 
banginių buvo apsupta tink- ka traukiami atsakomybėn.

Moterų asr.ž. Berniukų Merguičii

ligi 20 m. 636 637
20—25 m. 653i i 6o!s
25—29 m. ‘ 972s 91%
30—3o m. 7260 6876
35—40 m. 4025 3892
40—50 m. 1971 1868

Iš šių davinių matosi, kai 1 
moterys lig 20 metų amžiau.-, 
gimdo nors ir ne labai, bet 
vis dėlto daugiau mergaičių. 
Prie to reikia pridurti, ::;id 
pirmieji gimdymai daugiau 
duoda mergaičių, antrieji 
berniukų. Kadangi pas mo
teris lig 20 metų būna jau ii 
antrieji gimdymai, tai d iu 
gimusiųjų mergaičių skaičius 
ne labai prašoka berniuku 
skaičių. Visai kitaip būna >v 
moterimis mio' 20 lig 25 me
tų. šiame amžiuje aimdo 
berniukų bemaž. 10 nuoš. 
daugiau, negu mergaičių. 
Moterys nuo 25 lig 35 metų 
amžiaus taip pat gimdo dau
giau berniukų, tečiau tik 6-7 
nuošimčiai. Po 35 metų skir
tumas dar magesnis, ir gimu
siųjų berniukų ir meigaiėiv 
skaičius veik vienodas. Tai
gi. Lietuvoj gimusiųjų ber
niukų ir mergaičių daviniai 
rodo, 
gimsta 
gaičių. vidutiniškai aide 6-.' 
nuoš. (2) Moteiys lig 
tų gimdo daugiau mergaičių. 
(3) Moterys nuo 2" lig 35 
metų gimdo daugiau berniu
kų, negu mergaičių ii U) 
Moterims virš 35 metų ge- 
mančių berniukų ir mergai
čių skaičius veik \ ienodas. 
Šis reiškinys kartojasi iš me
tų į metus. Iš to galima spėti, 
kad berniukų ir mergaičių 
naujagimių skaičius i', 
jų pareina nuo motiną < 
žiaus. Tečiaus ne vier. n ■

Nors berniukų genia, ap

BAKŠIUI OI)A BEKERNĖ.
S^risu narni; Biznis išdirbtas per 

25 metus; b'zrrio iei'ia $300 į sąvaitę. 
Mųijuis“ ra nas. štėbelis arkliam-, 2 
vežimai, i trekas. Yra tuščias lotas 
prie įlos pačios prapertės. Namas dvie
jų šeimynų viršui; apačioje storas. Vi
si puikiausi įtaisymai keptuvėje. Pai- 
sidurila t‘k už $21,000. Kas mylit tokį 
biznį ir puik” ramų nor turėti, atsi
gaukit pas savininką. (34)

M. LUZICKAS
22'. Inslee place, Elizabeth. N J.

na Torn-Gak. 
naši

plaukus irgyv 
kaulų amuletus.

Pasak jų pagoniško tikę 
mo, kiekvienas žmogus i 
ma su dviem : 
mirties

I’ARSIDI‘ODA GRFJTšI IR PIGIAI 
▼ieti/zs šeimynos >tuba >u vsais įren- 
“1’Vta's ir :1 lctf.i<. Štcras mėsos ir cro- 
serjo Viską už .'♦>.000. (35)

V. ŠNIKŠTA
.'>!) Grace street. Ne* Havcn, Conn.

kad: (1) Berniukų
daugiau, negu iner- 

S
20 me-

berniukų gimsta įkritai imant, daugiau, negu 
mergaičių, bet jų ir miršta 
daugiau. Dėlto moterų kraš
te paprastai kiek daugiau 
-—3 nuoš. — negu vyru.

(“L. Ž.’ i
— ' *•'

IŠ LIETUVOS Į KANADĄ 
Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa

žystamus. kaip vyrus, merginas ip 
moteris iš visų dalių pasaulio j Kana 

. Ją Mano patarnavimas yra teisingas, 
'greitas ir saugus atitraukimo reika- 
' idosp. Mano rimtas patyrimas laiva- 
I korcių užsiėmime per ilgus metus, tai 
1 liuči.’^. Taipgi tie žmonės, kurie jau 
l atsitraukė savo gimines per mane yra 
į man dėkingi už mano rimtą patarna- 
! vimą. Kaip vyrams, taip ir visiems 
(imigrantams gaunu geras apsistojimo 
vietas Kanadoje. Su mano rimtu aukš
tos rūšies patarnavimu ir žema laiva
korčių kaina, nei vienas kitas agentas 

_--------- ----------------- ; nedali, susilyginti. Dėl platesnių in-
tpn tik I fo'n,aci^ visuose imigracijos reika-1 ateidavęs kreipkitės laišku prie manęs šito

kartą permetus, o vienais į adresu: <34)
metais nebuvo jokio laivo su george kaupas
laiškais, ir misionierius 2 me- p. o. b»x j t. tvaikerviiie. <>nt^ 
tus išbuvęs be jokios žinios iš. ______ ________
tėvynės ir civilizuoto pašau- Bend. VVis.. Liepos <». — As ga-
įio_ ĮvairJusų sampalinį butelį

Trinerio Karčiojo 
Vyno

ji ėmiau -u stebėtina s rezulta- 
Aš jį rekomenduoju visiems rnano 

d pu^pm-. Mrs. Strupp " Taipgi ir Jus 
isban' v! it si stebėtiną skilvio toniką 
ir pęi sitikrinkit! Visose aptiekose.

žvaigždes, o kita keliauja į Z1U Krauju. Daržoves ir salo- 
požemių pasaulį, kur laimin- tas Steward galėjęs išaugin-

nėra bado, ligos ir nusimini-
. mų. , „ .

Misionierių labai maloniau kvtomis šunimis, 
sutikdavę indiečiai. kurie 
tuojau statydavę jam didelį 
apvalų namą sniege su dide
le grįčia, kurioj galėjo tilpti 
15—20 žmonoj.

Tam krašte, nežiūrint di
delių šalčių, ligos yra didelė

I

Kaip Gyvena 
Eskimosai.

Po 27 metų darbi; • mod 
ėsk i mošų ir indiečių ^!Pe 
Labradoro pusiausal. ’* Eu
ropą sugrįžo anglų kuiuca- ir 
misionierius-- Stewai Mi
sionierius pasakoj Jaug 
įdomių dalykų apie tu<»> kra
štus, kur saulė tik 4 mėnesius 
per metus apšviečia /'

Nors iš Ungavy. n Pionie
riaus sodybos, dar y ■1 
iki šiaurės ašigaliu 
šalčiai siekia ten 40 '-n: j.
Žiemos naktis tęsia.- 
nesiūs, o šalčiai t?

misionieriaus 
tapdavo no karta v • 
žvake. ,•

r ;
x rp.ę 
l.'.Ul

I

i

Tapo mėgiamiausia mergina 
iš viso būrio

- pirma dažinojus kodėl žmonės šalinosi jos

BURIA! Vilkini r.uiu-i apk Betty
- "dabar mčpamiausią mergina 

iš viso huno ’.
O tai mergina, kur: pirm to būda

vo vis viena, nuo kurtos visi šalin
davosi.

Kaip tas iwko’ Laiminga nclai- 
~ Jai navvko nugirsti pašnibždu 
kalbą iš’karios pa'vrė. k.id ji. irgi, 
kalta K. P.’

Bcttv žinojo ka tas reiškia — 
K .- > Prakcitas' Ir po to u surado 
lengva būda ji nugalėti Ji dabar nie
kad nėra viena Niekas r.esišalina. vi
si ją mėgsta.

Lengva nugalėti “K P”
Sunku tam kurio prakaitas atsiduoda
laimėti popuieriškumą

Suprantama mes visi turtmt pra
kaituoti. Net vėsiomis dienomis, mu-

sų duobck's odoje išleidžiu iki kvor’- 
tos prakaito. Mes jo a:s:d.mmo ne.u- 
sekame nes uoslė tuoj apsipranta. 
Put kiti suseka tuoj.

Kam rizikuoti? Dcl saugumo praus 
kitčs ir pi.iukitės su šiuo malonu: ir 
gryninančiu muilu — l.čcbo'n .Jo 
švelnios ir apsčios putos grynina duo 
belos — ir duoda laisvę nuo kūno 
atsidavimo. -

Ir sveikesnė* išvaizdos.
Tos pačios švelnios antiseptiškos pu
tos taipgi grynina veido odos duobe
les — ir palaiko išvaizdas aiškias, 
šviežias, sveikas Apsaugo ir sveikai i 
— nes naikina mikrobus. Pramoksite 
mėgti Lifebouv malonu, starų kve
pėjimą. kuris pasako, kjd grvnina. ir 
kuris nuplovus dingsta. Gaukite šian
die.

LEVER BROS. CO.. Cambritl'. .««<<•

LIFEBUOY
dčl vc;do

SUSTABDO KI NO KVAPSNI

RANKU-MAl:O;XES

APSAUGO SVEIKATA

i

i

I

Lietuviška Aptieks 
,Mh užlaikome cinokię Vaistą 

ir Aakną
Ano Reumatizmo, nusilpnėjimo

-strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin- 
eą l'KU. kosulio, patrūkimo, ete 
Taipgi užlaikom Dielię iš Lietuvon. 
Patarnavimas kooiceriamiaa. Jvai- 
rios šaknys, partrauktos ii Lietu
von. Vaistų prisiunciam ir per 
pasta. M tisų Aptieka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREFT, 
BOSTON, MASS.

I

VISUMINIAI
Už visokios rūšies smulkius pasi- 
jjtl'ršinimus. kaip tai: pajieškoji- 
mus apsivedimų, įvairius praneši- 
mus, pardavimus, pirkinius, skai
tome po 3c. už žodi už sykį. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint 
keli- sykius, už sekančius sykius 
skaitome 2c. už žodį už sykį 
“■Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie. turi užsiprenumeravę laikraštį 
ir už pirmą sykį skaitome po 2c.

:žoaį.
•Už. pajieškojimus iriminių arba 
draujrų skaitome po 2c. už žodį. 
“Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikraštį, 

• už pajieškojimus Riminių ir drau
gų skaitome tik po lc. už žodį.
Pajieškojimai su paveikslu kai
nuoja daujr brangiau, nes kainuo
ja padarymas klišės Todėl norint 
tai pint pajieškojimą su paveikslu, 
reikia prisiųsti fotografiją ir 
klausti kainos.
Jeigu norit kad apgarsinimas ar
ba pajieškojimas greitai tilptų, 
reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
broadway.

SO. BOSTON. MASS.
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Humoristika
NAUJAUSI DŽINGELIUKAI. ŠALIN VAINIKAS.
Pirkom malkas, pirkom skuras. 
Vis dėl miestiškos struktūros.
Kekėm. barėmės, kad lyja.
Kad netvarka mus šalyje.

Džingel. džingel. džingetiukai. 
Džingeliukai džingelia.

Vieni apie Gailą mano.
Kiti peė-ių sau kūrena...
Kitas griėioj lopo batą. 
Trečias susuktas raumato.

Džingel. džingel ir tt.
Štai atėjo kitos dienos—
šneka vėl kitaip kiekvienas: 
Tegul Dievas susimiltu. 
Kad tik nebūtų taip šilta.

Džingel. džingel ir tt.

Ei, dukryte, nu-nu-nu!
Tave barti ketinu:
Kaip sau nori, taip uliok 
liet vainiką pridabok!

žmonės gatvėj rubus meta— 
Nei tvarkos jau. nei sarmatos. 
Vienas drožia štai be kelnių. 
Kitas juodas, kaip petelnė.

Džingel. džingel ir tt.
Ponios, moterys, panelės.
Jau iš viso be suknelių.
Vos šmotelis krepdešinio— 
O toliau kas — Dievas žino...

Džingel, džingel ir tt.
Sako, mirsime iš karščio— 
Duokite ledų, ar barščių. 
Muša kelnerius, liokajus, 
žodžiu, nėr pas mus paka i aus.

Džingel. džingel ir tt.
J ui. Koks.

NE NUO TO MOTERYS
.MIRŠTA.

Eik sau balon su vainiku.
Aš turiu jau du jaunikiu.
Iš vainiko nėra nieko.
O jaunikiai, tai palieka.

KOL PRILINDO. KUPRA 
IŠLINDO.

Vienas lietuvis išvažiavo iš A- 
merikos į Lietuvą tiesus, kaip 
kuolas, o sugrįžo sulinkęs dvv- 
linkas, kaip polska kelbasa. Susi
tiko jį Amerikoje pažįstami ir 
stebisi:

—Na. kas gi su tavim. Džia- 
nai. pasidarė? Kodėl tu taip susi
kūprinai?

—Matot, norėjau su Smetona 
i pasisveikint. Reikėjo tiek*klonio- 
tis ir lankstytis, kad pakol prie 
ksalencijos priėjau, kupra išlin
do.

STATYS DIDELI TILTĄ TARP NEW YORKO IR NEW JERSEY

i ūU

I

otlier.

WHAT THE OTHER D!D

Sė ■ V t j

T«ra men wa!tln' on the corner for 
a

owe
••ne oi

HIS BUSINESS BUILDER

Li--------M**

<;. PETRAITIS. R. F. D.. No. Wil«- 
ington. Vlass, apgarsinime, buvo pa
sakyta kambariu stuba, o turi būt 
S kambarių stuba

‘KELEIVIO’ KNYGOS.

ir.e ilgbts to chr.nge got Into 
versatlon.

-S«e that man over there’ 
my fortuos to hlm, ’ remarke-.! 
theni.

“U’ho fs he?” remarked the
“lle fs a ple tnaker who supplles 

95 per cent the restatirants in 
tou-n."

• Huh? And who are you?“
“I am the miHIonaire dyspepsla 

tahlet mannfrK'tnrer.’’—Cturdonati En- 
ii i CAf.

S —Mv flrst nnsband never svare 
likę that wbėa be n"wed the lava.

He—My first vife never made 
i«ou :he lavn.

No ParkingNoah sailed ihe vratersH v h*id his troub’es šame a s yon; I .-r f-rty days h* d rovė the Ark, Kr fore be four.d a place to park.
blue.

A Per tonai Matter
Mrs. B----- , who was dovvn io the

seventies, and admitted it būt declineif 
to be c-lassed as elderiy, was buying 
bost a: the lovai store. The y«nnx 
noinan clerk, deslring to be helpfnl. 
-p.-end the contents of a box say- 
ing. innocently:

• tVe’re selling a lot of these to o!<l 
fadies.”

.Mr--. P----- smlled. “'Būt I wanc
rhem l-r myself,“ she sai.l gentiy.

o----

REIKALINGI
KAII.1MV KEPURIŲ DIRBĖJAI. 

Reikalingi. Darbo daug. Alga gera, 
kreipkitės:

MERRIMAC HATCORP. 
AMESBURY, MASS.

FARMOS

f

Paveikslėlis parodo inžinierius dedant pamatą naujam tiltui per Hudsono ių>ę Nevv Yorke.
• iltas junjrs New Y orką su Fort Lee. Netv Jersey valstijoj, šitas tiltas bus ilgiaunis ir augščiau- 
sis visam pasaulyje.

NAUJA DAVATKŲ 
G A DZIN K A.

Ar a> ne pana.
Ar man negana? 
Penkiais vedina, 
šeštu nešina...
O dri la ku
li Ii la la...
Penkiais vedina, 
šeštu nešina...

The Born Moocher
Ronseholder—Ah'. I’re sold 

roller and fhose garden tools you've 
••ome to borrow an! have gone in for 
. nickens-----

< hnmp Borrower—Oh—er—that re 
mind- ir.e—we ve vlsitors to tea and 
i tronder—er—cotild you lend 
frW e-??-’

thst

me

—Buvau šiandien pas dantistą 
ir jis mane išlaikė su atdara bur
na visą valandą. Ko galo nega

vau — pasakojo žmona savo vy
rui.

—Ko čia niekus pliauški?—tas 
atsiliepė. — Vat. jeigu jis butų ‘ 
liepęs tau burną laikyti uždarą 
visą valandą, tai tikrai butu m 
pasimirus.

BAISUS DALYKAI.
žiburiai buvo užgesinti.
Buvo jau 2 vai. nakties 
Tėvas išlipo iš lovos ir priėjęs 

P-.valiai prie laiptų sušuko.
Niekas neatsiliepė.
Jis nulipo laiptais žemyn ir vėl 

sušuko.
Ir vėl niekas neatsiliepė.
Įniršęs jis puolė į parliorį ir 

staiga uždegė žiburius.
Ir ką jus manote jis tenai pa

matė?
K AUNO PARODOS ANEK

DOTAI.
Parliory nebuvo nei gyvo <n

Vaikšto >M>l»elės ir džiaugiasi ■ 
gražiom Kauno bažnyčiom. Vie
na jų įsižiūrėjo anapus Nemuno’ 
riogsantį didžiuli namą ir klau
sia praeivio:

—Ponuli, o kokia gi ten tokia 
didelė bažnyčia ?

—Tai elevatorius.
—A-a. tai švento elevatoriaus

bažnyčia. Ir kokia aukšta.

TOLYN VIS BLOGYN.
'! uoj po šliubo:
—Atsargiau, širdele! Ten ak

muo ant kelio.
Už metų po šliubo:
—žiūrėk, akmuo!
Už penkių metų:
—Kur lendi, kerėpla neraliuo

ta.? Ar nematai, kad akmuo ant 
kelio!

Karo Muzėjaus aikštė. Fonta
no vanduo čiurlena. Ateina bobe
lė. atsiklaupia prie fontano, per
sižegnoja ir ima melstis. Iš šalies 
vienas pilietis matydamas mote
riškės didelį apsirikimą priėjo ir 
sako, kad čia melstis nereikia.1 
nes čia fontanas. Bobelė, gerai 
neišgirdus:

“A! šventas Antanas, vardan 
Dievo ir sunaus... persižegnojo ir 
ėmė da karščiau melstis.

“Spaktyva.”

MERGINŲ TARPE.

Bobelės susirinko ties parodos' 
vartais ir sprendžia klausimą, 
pirkti ar nepirkti bilietą. Dėl 
dvasios sustiprinimo nutarė ank
sčiau sužinoti, ką toj parodoj ro
dys ir ar apsimoka eiti. Viena jų 
drąsesnė nutarė paklaust praei
vio. bet pataikė ant išdykėlio ir 
išėjo toks pašnekesys:

—Sakyk, ponuli, ką toj paro
doj rodys!

—Nuogas bobas. .Jum irgi rei
kės nusivilki i. Ar nežinai, kaip 
miestuose ?

—O Dievuleli, tai jau geriau 
neisime. Ret sakyk tu man, tiek 
daug bažnyčių (pavil jonai bažny
čiomis atrodė) ir tokie ištvirkę 
žmonės!

Agnieška: “Žinai. Petras mane 
taip mylėjo, kad norėjo net nusi- 
žudyt, kada aš jį atmečiau."

Brigyta: "Tai jau neteisybė 
Jis vakar išbučiavo mano rankas 
ir prisiekė, kad jis da nei vienos 
merginos nėra mylėjęs. Ir mudc 
nutarėm jau ženytis,. sy!”

PAS MUS VISKAS ŠVARU.
Ponia Kleckienė atėjus į kepy

klą ir sako: “Vakar pirkau pas 
jus duonos"...

—Na, ir ką?
—Ir duonoje radau pypkės ei 

buką, štai jis!
—Širdingai jums, dėkų, poniu

te. Musų kepėjas jau ištisa diena 
kaip jo jieško.

’ U-tu vok ReupuMikos Iupriju ir žeiu- 
| lapis. — šita* veikalas parodo, kaip 
i įuo 1955 metų revoliucinės Lietuvos 

s» ėkoa vedė kovą su caro valdžia, ir 
| kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
;<tžia rėmė ir gynė: kaip paskui revo- 
Iliuciją, paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ii 
k ūn ji baro apskelbta respublika. 
l*» įdėtas didelis spalvuotas žemlapis 

parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
į ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiui. Jai yra vienatinė knyga, kuri 
parojo, kaip gimė IJetuvos Respubli- 
ks Ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
• darbesni dokumentai: Steigiamojo 

(Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų musių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kurią apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 11/10 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.50

Byla Detroito Katalikų su Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuoiė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 dus!......................... Z5c

Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo
Sau Žemę. — Labai idomųs senovės 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
1 dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Ii- 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi* 10c«

! VVashingtono valdžia Įsa
kė visiems savo darbinin
kams ir tarnautojams nesi
kišti i politiką ir neagituoti 
už jokią partiją.

P \RSIDHODA KARM A
Go akerių žemės, 25 dirbamos ganyk- 
., gražaus miško, 20 kordų malkų, 
;!.i: ui; bėgantis vanduo per ganyk- 
-, tnė derlinga, daug daržovių pa
jini:;. visi farmos įrankiai ir maši-

n<s, i-.zinas malkoms piauti; 3 karvės, 
i ar.-.'; s. S kiaulės, 100 vištų, sodas — 
iAO vaisingų medžių, pienas parsiduo- 
!a prie stub- s, stuba 7 kambarių, kieto 
..:.-d :io grindys, štimo šiluma ir šiltas 
vanduo ir visas Įrengimas; hamė di
li 'ė ir vanduo bėgantis, visi budinkai 
• eri; :<><• » vistu vištininkas. l*į mai- 
ič- i sterling, 11 į \Voreester, ant gero 
kelio. Kaina *5,206 be fomišių; $t:,060 

it fortiišiais. Turi būt greitai parduo
tu. Tikras bargenaę, nepraleiskit pro
gos. Klauskite platesnių žinių pas sa
vininką laišku. (35)

JOHN lv \NTTN AS
P. f>. Bov 126. Sterliug Junction.

Bcndr of Matrimony
First < luti Member—lt 1 conM 

.i wife lite he's got 1 tvonld mnrry 
myself.

Seeond Club Member—Then some 
w<->men hnre gnod points?

1 'r<t <1nb Member—Yes; «be lers 
r.im t.uy bis own eigars and neckties.

.MolAer’e Dtfens^
r-;- -i; 'e<i Dsd—p.ve-- that toy er*r 

.!•> anytping—anyttilui! to get rp 
w..rl.i?

i ••tid Mother—Yoii c-rtainlv 
kn.ov that WflWe I* graving 
everr <1av.

CANNIBAL

In

TDH^t 
tfillpr

He—One of nay matės.at oollege ate 
y, r.ard bol’ed exgs on a bet.

She—tVhy. th» csnnibal!

Ali Dependt
H‘w many milas to the gal?1 Crtve rl^ht c.n w!fh Rn-», 
J stop snfl with Sol,

And that's the wsy it goe*.

Corn Coanta
First Bacbelo*—I can't nnderstand 

vlty yon dont likę her. If she ha<l 
a lot of tnoney sbe‘d be an ideal. I 
suppose.

Second Dftto—We!I, any giri vould. 
—tVnehfngton Star.

Caatious Cogitation
"Ton mušt ssy era et! y whntthink.”
••P.ut wlth so mnch cnnfllctlng opin- 

ion."snld Senator Sorgbnno, “hnw tvill 
■sve <le<i<1e just vvlist lt fs pmdent to 
rhfnk?”

Big Enough for Two
■‘No." sald the hoardlng honse Indy 

to the fat man. “I m sorry, būt we 
nuly mke In single gentlemen.”

“Greit Scott. madam! Do 
ritink Cm twlns?"

ynu

Wee! Wetf
T! e Fekfr—I g<i f.ir fnrty days shnt 

np in a bor vithont tsvtlng food.
Man In And!enęe--An<l ynu (Jo fhis 

to gain your dafly bresd?—L’Tntrsnsf- 
gennf. Peris.

Hrnnan Notare
•Tbts !s a new gtyle collega. Each 

smdeat mušt <1o »s he plesses two 
Įmurs eacb dar.”

‘Ro3l probahlv flnd that hard 
vnrk.”

Jis Turėjo Dispepsiją Per 
Tristešimts Meių

trisdešimties metų bandymų
A. B. Uošveli, L'nion. Ali-.-., su- 

rn ••!:€- 
; ligas 

a 
ts sako: 

:•» metų ir 
bet b;- pa- 

taip nusilpęs.

Materialistiškas Istorijos Supratimas. 
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikins, tai per- 
i skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- 

; ninkama neapkalnuojama. Medega 
I imta iš Greilicho. Parašė 7.. Alek- 
’ sa. 80 pus!...............................................25c.

' Apie Dievą, Velnią. Dangų ir Praga
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusL 25e.

s Nojaus šeimynos galėjo atsirasti: pop>s ir VelniM _ Ir kiti indo-

'r Buvo ViKOOtinas Tvanas? — Kaip
■•lojus galėjo 

nas visų veislių 
na išsimėtę po 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj j 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
::ek vandens, kad visą žemę apsem
tu ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip

surinkti i kelias die- 
gyvunus, kurie gvve- 
visa žemės karnuol; ?

no ty.ano juodveidžiai, raudonveidžiai 
•’ kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
<>ra klausimų, > kuriuos negali atsa 
<vti jokis kunigą . yra nuosakiai ii 
•tiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo idomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumer.tas grnr-a. Mokslas it 
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kaina ................................................ 25c.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
spdarail ........................................ Sl.OC

Ben-Rur. — Išturi ka apysaka iš
Kristaus laiku. Parašė Lew 

tValIat*. 472 pusi..............................$2.0(

I 
I mus pasakojimai: 1) Žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
sš*rQ ...........................
kur Mnsų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, knr buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
gal dakta-ą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
mokinarti. Parašė Z. Aleksa. 16 p. 25c

I

I
i

Paparčio žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) K>- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
r aikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. 15c.

įdo-

Pajauta. — Uzdeik- Duktė, arba Lie
tuva XIV meta: mtyje. Istoriškas

-omar.saa M. Bematowicz’o.
•68 pusi............................................ f 1.50

Biblija Satyroje. — Kabai jdomi ii
juokinga knyga su 379 puikiais pa- 

zeikslais, peratatan iais įvairius nuo 
ikius nuo prieš sutvėrimo pasaulii 
ki užgimimo Kristaus. įgijęs šit 
cr.ygą niekas nesigailės. 382 pus
iniai. Kaina ............................  $1.0<

i

I
I 

>elko Reikia Žmogui Gert ir Valgyt': 
—Dėlto, kad nor si. atsakys koks 

-ernok<a. Bet de! ko a i norisi? Deiko 
e valgi0 žmogus .ilr-sta? Ir delko 
ienas maistas duoda daugiau spėkų, 
litas mažiau? Delko žmogui reikia 
ukraus, druskos ir kitų panagių da 
ykų? 1----- .
uos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
rrvgutės. Payaši D-ras G-mos. 
Kaina ................................................ ’^c

Socializmas ir Religija. — Labai 
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusL ......................................

V merikos Maco'-has. — Arba kaip ka
talikų kunigas Jlans Schmitb paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi......................... 10c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa 

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklan«a< ijoms ir dainavimui, kaip 

amie taip ir susirinkimuose.
Pusi. 32 ............................................... 15c-

"Jaunystės Karštis”. Ir ”SMižiedsvi- 
mas Pagal Sutarties”. Labai už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 
”O. S. S.” arba AHubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 

šv. Jonui galva. Drama viename

10c.

Po 
p-nas 
rado gyduoles, kurios vieną 
pavartojus prašalino jo vi.- 
kurios ji kankino ir kenkė jo sveik; 
per ilgą laiką. Skaityk ką j 
"Aš turėjau dispepsiją per 
bandžiau visokias gyduoles 
sėkmių. Aš buvau jau 
ka.1 vos galėjau dirbti tiktai puse va
landos be pasilsio. Aš suradau didelę 
pagelbą po vartojimo Tuga-Tone į :50 
dienų ir dabar galiu dirbti pusę dienos 
be pailsto. Aš giriu Nuga-Tone ką jos 
yra <iel manęs padariusios."

Daugiau negu milionas žmonių yra 
suradę didžiausią pagelbą nuo vartoji
mo Nuga-Tone. nuo skilvio trub-iių, 
prasto apetito, gasų arba raugėjimo, 
žarnų skaudėjimo, chroniško užkietė
jimo, svaigulio, galvos skaudėjimo, 
inkstų arba pūslės trobelių, -lipnų 
nervų, silpnų svarbesniu organu ir pa
našių nesmagumų. Jei jų- turite bent 
vi< ną virs minėtą trubeli, jus turėtu
mėt vari Ai Ntiga-Tone. Jos yra par
duodamos pas visus gyduolių pardavėjus. J-.-i justi vertelga neturi jų take, 
r.-ikaiaukil, kad jis užsakytų jiu.i iš 
ol.-elio vaistines.

NEPRALEISKIT PROGOS!
Laimė tik sykį beldžia į durie.

Barsūtaoda pilnai apgyventa vištų 
Garma, mieste, kuriamd yra apie IA.ihhi 
.yvc.'.tojų; y kan-.liarių šlubu. 2 dideli 
zištininkui ir gąradžius; žemės _3_ak- 
ai, apsodinta vaisingais medžiais ir 

iiržovėmis, žemė randasi ant kampo 
arpe dviejų gatvių, galima statyti 
lamus arba lotu- parduoti, labai grū
doj vietoj, prie trijų gelžkelių ir Basų 
imi -. Yra didelų fabrikų, kurie dirba 
zisada. Jeigu kurie manote važiuoti is 
tidmiesėių aiba iš anglių kasyklų, tai 
leatbutinai atvažiuokit pažiūrėti, o 
ižtik.-inu kad patiks, nes hildingai yra 
jirm.is i ušies ir kainu prieinama. Par- 
iavimo priežasti sužinosite ant vietos.

V CH AK NES (35)
583 Clark st.. Waverly. N. Y.

FARMOS
Ant pardavimo arba randavojimo. 

"•>0 akerių; 115 akerių iš
dirbtos žemės, budinkai ge
ri. Sena vieta gyvenimui ar
ba bizniui, nes rudis randa-i 
po žeme. (34)

J. /.IMANČIUS 
1621 S. Western avė, 

Chirago. III.

APDIRBTA FARMA
78 ukeriai ,žemės, pusė dirbamos, 

kitą pusė ganykla, visa aptverta; pui- 
t kus sodas. 13 karvių. 2 teliukai, 1 ark- 
i lys, 7 kiaulės, vištų, ančių ir Gazolino 
stotis. Visa apdirbta; stuba ir forni- 

Į šiai. Gera vieta piknikams. Klauskit 
greitai P. ŽYGELIS (34)

• Sha«-sh«en street. Tew»kbiiry. Mass.

t

Nuo Nesmagaus
IR SKAUD\US

PŪSLĖS
Ištnštimmo

mBmI S’aii.|..Ki'.-

f/Santal Midy

Nauja Spėka
Nukratykit tą nerangu 
jausmą. Severas Esorna, 
tas ištikimas Intonuojan
tis tonikas, prašalina 
prū-tvarą. pagelbsti ge
naus valgyt, miegot ge- 
lians, jaustis gerians. 
Gaukite aptiekojoe.

ESORKA

HEMOROJIDUS
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRUVINIEJI. VIDURI
NIAI IR IŠLAUKINIAI HEMO- 

KOIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
I’aklaa-kit >-avo aptiekorių. Jis 

žino, kad REM-OLA išgydo hemo- 
roidns (pilės).

Rašykit laišku raikalaudani- dy
kai 'lydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY riIAYER & CO„ INC. 

CAMBRIDGE, MASS.

5, Ik vi <1 ! šv. ~ -----------

Kodėl jam reikia riebalų? ši I akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
j nam vertėtų perskaityti................ 25c.
' Davatkų Gadzinkon. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi......................................
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių h juokingų monologų ir dėklą 
nacijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tu ........................................
Kokios Dievus žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie tantikiua su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1 25

KELEIVIS . 
253 Broadway, 

So. Botton. Ma««.

■indei Ai Netikta į Dievą? — Arha
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

<atalika> ’r laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi................... 20c.

I

“Keleivis’* Jusy Draugas, Patar
kit Savo Draugams Skaityti Jj.'truot*. W P”*1-

■ Ikoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų varto imas alkoholio 

■nt jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
la nors boti kūdikių tėvais, būtinai 
uritų perskaityti ita knygutę. Pa- 
;.bošius. PusL 23 .......................... 10c.

Džinu Bambos Spyčisi. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj mnnšaino. šioje knygoje telpa nei 
72 "Džian Bambos spyflai”, eilės, pa
sikalbėjimai. humoristiški ttraip«niu 

įr juokai. Antra pagerinta 
laida. 1» F™1.................................... 28c'

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili*- 
čiu? Aiškiai išguldyti nilietystėa 

statymai su reikalingai klausimais It 
atsakymais Hetuvių ir anglų kalbos*. 
Antra peržiurta ir pagerinta 
laida. ................................................ ■e«

Eilės fr Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios silės, daugybė straips

nių, juoką. >r Lt Puikiai iliaa-

I I l f



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.)

sugriauta 3 klojimai

25 METAI SLAPTO LIE
TUVIŠKO VAKARO 
JONIŠKIEČIUOSE.

Kaip buvo suruoštas pirma- 
sai vaidinimas. Žandarų au
dra ir grasa. Po dvidešimts 

penkių metų uraganiška 
audra.

Adomas Varnas, būdamas 
prieš 25 metus Petrapilio 
Štiglico Meno mokyklos auk
lėtinis, 1903 m. vasarodamas 
savo gimtame Joniškio mies
tely, sumano suruošti lietu
višką vaidinimą. Prie šio su
manymo visa siela prisideda 
sumanus ir energingas V. 
Preikštas, Vaičiakaitis. Blo
giau su moterimis: numaty-

Į sugriauta 3 klojimai — dar
žinės, iš jų vienoj ant šono 

{perversta kuliamoji, kelių to
mų, mašina!..

Audrai truputį aptilus, pa
skaita buvo tęsiama. Po to 

_ Įvyko vaidinimas. Scenoje 
kieman Įlekia uriad-1 pasirodė nūdien jau viduti- 
su žandaru. Jieško’niam amžiuje pp. Adomas 

' Vs»rna<, V. Preikšta, p. Gai

I

li- tikrai: auštant, kaip 
audra i ‘
ninkas su žandaru. Jieško'niam 
šeimininko, nieko neleidžia;Varnas, 
skirstytis. Kas gali skuba pa- liunienė, Vuičiukaitis. 
sislėpti. Prasideda tardymas 
kodėl čia susirinko tiek daug 

j žmonių ir kas čia buvo daro
ma. Jaunasis T. Kragas atsa
ko, kad tai jo vardadienis. 
Uriadninkas klausia, kodėl 
V. Preikštas buvo užsidėjęs 
barzdą, plaukus. Atsakoma,;.. 

I kad tai buvęs žaislas iš paku-į C1^’.zn]o.nes K.
lų ir kaip argumentą atneša-;laJ.saukiarna į avinčiais. Ne
ina ratelis su pakulu kuode-10 .1 malūnas leidžia
Ii u ir parodoma kaip V. Prei-j'J 
kštas buvo užsidėjęs “plau-.' 
kus.” Uredninkas viską įt-i

, tt1 . , ... z ... Įraukia protokolan, iš karto.l.V£nW pakeltą kokiu metru,
įį-h • a?°J?ait^ (y.el,au griežtas, toliau vis m inkštė-,kas neabejotinai ir buvo ka- 

*-”0-1 ’ Ja--. Tardvmas baigiasi tuo,^^ žmonių čia apsigyve-
°L iaite?L -Su'lkad uriadninkas be sąmonės nim<> gadynėj, tai gautųsi iš 

likimą išgauna kleb. Šiauciu- Verčiamas vežiman girtas po1 paplūdusių dabartinių balų 
a^v-1 oe/-t-pe‘/ P,.',s,dęda žandaro apsauga' grąžina-i įlė plonų lyg ratų, lyg vaini- 
LŠiln ? (- i1*31! Imas Joniškin. - Vinčių.
j >i uz . as'eviciaus). Ini-i p t j t nesibaigia* Saugiose salose apsigyve- 

ciatorių grupe sumano vai-Į ‘nvw.*.1.a lu" 1 -
dinti P. Petliuko vienveiks-1 
mę komediją “Neatmezgia- 
mas Mazgas.”

Bet pačioj sumanymo pra
džioj iniciatoriam kyla dide
lis klausimas: kur vaidinsi
me, kas priims po savo pa
stoge? Miestely? Jokiu bu- 
du! Raudonsiuliai čia pat 
prie šono. O tuo laiku kaip 
tik buvo patsai aršiausias ca
rizmo siaubimas Lietuvoje. 
Prieglobos reikia jieškoti so
džiuj. Apvažiuojama keli 
kaimai, bet visur atsisakoma 
įsileisti: žmonės bijosi tokių 
“prajovų” Įsileisti; bijosi 
žandarų, ir bendrai bijo viso
kių jaunimo sumanymų. Ga
liausiai priegloba randama 
3 kilm. toly nuo Joniškio, Ži- 
niunų kaime, pas ūkininką 
Kragą. Tam sumanymui kar
štai pritaria jaunas Tadas 
Kragas. Tėvas ilgai spiriasi; 
jo valią vėl turi savo autori
tetu palenkti klebonas Šiau
čiūnas, kol galiausiai jis su
tinka. Repeticijos vyksta 
griežčiausiai konspiratyviai, 
nes aplink šnipai, šiaip nepa
tikimi žmonės. Spektaklio 
režisūrą pasiima jaunas 
Adomas Varnas. Pasiruoši
mas vyksta visą mėnesį, vai
dinimas paskirta 1903 m. lie
pos 29 d.

Parengimas scenos darži
nėj taip nat eina griežtoj pa
slapty. Daroma naktimis, už
sidarius duris, dabojant kad 
neužkluptų žandarai.

Vaidinimo dieną Krago 
kiemą užpildo važiuotų, pės
čių net iš kelių valsčių, žmo
nių. Tą dieną buvo Gruz
džiuose garsus šv. Roko at
laidai, iš kurių pro Žiniunus 
vyko labai daug žmonių. Pa
mačius prisirinkus tiek daug 
žmonių, didžiuma užsuko pa
sižiūrėti, kas čia tokio bus. 
Iki vakaro erdvi daržinė pri- 
guri margos publikos, di
džiumoje ūkininkų, viso apie 
400—500 žmonių.

Vakare apie 8 vai. atiden
giama '‘uždanga” — kelios 
susiūtos baltos drobulės. Vi
sų akys susminga scenob: 
ten vaikšto, gestikuliuoja, 
monotoniškai tardami kome
dijos frazes. Ir sodiečiai ne
žino, stebisi, kodėl rusai 
draudžia lietuviškai kalbėti 
irknygas spausrlinti — juk 
ta kalba tokia graži ir malo
ni!

Vaidinimas Į žiūrovus pa-1 kažin kokių laužomų daiktų tas arklys 
darė nepaprastai didelį įspu-i| 
dį, toki, kokio nei patys ren- i 
gėjai nesitikėjo. Mestas^ iš; 
scenos mėgėjų lietuviškas žo
dis, giliai įsmigo Į kiekvieno 
širdį.

Vaidinimas baigėsi. Kiek
viena minutė grąso pavojus 
būti užkluptiems žandarų 
prasikaltimo vietoj. Rengė
jai tai puikiai permato ir vie
toj poilsio. skubomis išardo 
sceną, kurią drauge su “sale” 
pridengia suvežtais rugiais. 
Dalinai pėdsakai sunaikinti.

Vaidinimas prie sausa- 
į kimšos salės baigėsi apie 3 
į vai. ryto.

UŽVINČIŲ KAMPELIS.
Didelis seklus ežeras, toki 

pat raistai, girių girios, uly- 
nuskurę — visa

spėti, kad ir čia butą tikro 
vardo Vinčiai.

Jeigu Įsivaizduoti vandens

I

DRAUGAS APVOGĖ 
DRAUGĄ.

pavogęs pinigus. Areštavo. 
B-t pas ji rado tik 104 lt. 80 
centų. Juos ir nupirktus dai
ktus atidavė Kulbei, o ji pa
dėjo kalėjimam

gatvėn, girtavo, iškeitė 100 
dolerių banknotą. K itą dieną 

Perkūno Alėjoj prie staty- už juos nusipirko rūbų ir kilų 
bos darbų dirbančiam R. daiktų. Kriminale policija iš-

4

Jums patartinu pasirinkt geriausia

a louraine
Ji vartojama geriausiuose 
namuose jusu apielinkej

I---- -------- ---------------------- „ . .. .. _
'Kulbei, iš švarko kišenės bu-’ aiškino, kad tikrai jis buvo 
vo pavogta 110 litai. Vagys
tėje įtartas Stasys Kulikaus
kas, kuris taip pat čia dirbo.
Jis tą dieną, kaip dingo Kul
bės pinigai, nuėjo Nemuno

t
//'&

DIDELĖ ČEKIŲ AFERA.
Pirmadienį, liepos 30 a. 

publika Lietuvos banko di
delėj salėj buvo nustebinta 
keistu nelauktu apsireiški
mu.

Tarp kitų laukiančiu prie 
kasos stovėjo gražiai pasirė
dęs jaunas vyrukas ir laukė 
eilės pinigams išgauti. Žeto
ną, kuriuo remiantis kasa iš
moka pinigus, tasai ponas i 
jau turėjo savo rankoj. Stai
ga atėjo kažkokie nežinomi 
vyrai, kurie pranešė minė
tam ponuliui, kad jis yra 
areštuotas. Dienos karžygį? 
ėmė visokius čekius plėšti, 
bet nepažįstami ponai, ma
tyt, kriminalinės policijos 
valdininkai, tuos suplėšytus 
čekius surinko ir nuvedė su 
savim jų savininką.

Lietuvos banko valdyboj 
musų korespondentui teko 
patirti, kad čia butą didelės 
čekių aferos. Minėtas klien
tas, pasirodęs kažkokiu Gir
nių, dabar vos nebuvo išga
vęs 62 tūkstančiu litų, pagal 
labai gudriai išgautą čekį tik 
dėka banko tarnautojų ypa
tingam budrumui paskutiniu 
momentu pavyko išaiškinti, 
kad čia turima reikalą su di
dele afera, tuoj buvo iššauk
ta kriminalinė policija, kuri 
aferistą areštavo.

I

žandaro apsauga grąžina 
mas Joniškin.

j Bet byla tuo i
į kvotą vėliau veda pristavas ųę žmonės kitų buyo pramin- 
iBurcevas. Pas ji šaukiami 
svarbiausi Įskųstieji “nusi
kaltėliai.” Adomas Varnas, 
V. Preikštas ir T. Kragas. 
Tardymas vedamas lengvoj, 
formoj. Kaip vėliau pasiro
dė pristavas viską puikiai ži
nojo. bet klebono šiaučiuno 
Įtakoj, su kuriuo gerai sugy
veno, viską norėjo baigti la
bai švelniai. Pirmąjį tardy
mą pravedus, abu patikrino 
ir rado, kad vis dėlto “prasi
kaltėliams” dargręsia nema
ža bausmė — abu suredega- 
vo kitą tardymą, po kurio bu-

I

ii užventiškiais. Vėliau, pa
prasta dalykų liga, tas var- 
dastapo primestas ir pačiam, 
iau nusekusiam ir baigian
čiam užakti ežerui: Užvie.tis 
ir truputį toliau mažesniam: 
Užvintaitis.

Vinčių ežeras “baigia už
raugti,” bet dar turi kelius 
šimtus ha. ploto. Viduty ma
ža salutė ir keli sėkliai. Jis 
nepaprastai dalingas, nes, 

J kaip patys seniausieji pa
krantės gyventojai pamena, 
niekas jame nėra darnu- 

' -kendęs. Net mažiausia vai- 
. Pernai rudenį du jau 

kaip buvo Įkliuvę, ir tai pasi
sekę išgelbėti. Arklius, tiesa, 

matyda- palydėjo, žuvys iš jo tik žie- 
\ . mą gaudomos. Vėžiai tik 

tui, prie kurių raudonsiuliai ,3mu^ųs paliko. Rupesnius, 
daugiausia kibosi, daugiau-, mat, vis atrenka isgaudyda- 
' ■’ ’ -mi.

! Krašte butą dvaro, kurį už 
skolas išlicitavo ir valdžia iš-

I
i
i
i

vo kviesta pasirašyti ir byla kas. 
perduota aukštesnei vyriau
sybei.

Adomas Varnas 
mas, kad jam. kaip Studen

SOCIALIŲ REFORMŲ 
PRADŽIA LIETUVOJE.
šalia ligoniu kasų įstaty

mo, kurį atatinkamos įstai
gos jau Įgyvendina, vidaus 
eikalų ministerija baigė 

įuosti sočiai ės globos įstaty
mo projektą, šiais dviem įs- 
atymo projektais vidaus rei

kalų ministerija pradeda 
tvarkyti būtinas sociales pro
blemas.

Naujas įstatymo projektas 
numato, kati socialei pagal
bai gauti turi teisės šios kate
gorijos: (1) pamesti kūdi
kiai; (2) beturčių vaikai nuo 
'imimo dienosiki 16 m. am- 
.iaus; (3) pasenę invalidai _ 
i -sergantieji neišgydomomis j 
igomis; (4) karo invalidai; 
G) šeimos, kurių maitinto
ji žuvo kare; (6) bepročiai 

į ir silpnapročiai; (7) sifiliti- 
!kai užkrečiamais savo ligos 
I periodais. ,

Einant įstatymo projektu, 
-ocialę pagalbą turi teisės su- 
eikti: (a) valdžia, (b) savi
valdybės, (c) visuomeninės 

l abdarybės organizacijos ir 
! Kl) atskiri privatus asmenys.

Važiuokite LIETUVON
S. V. Valdžios valdomais laivais.

IŠPLAUKIMAI RUGSĖJY
S. S. President Harding
S “
S.
s
S. S. George Washington
S. S. America .....................................

VLi laivai, išskyrus Leviathan, tiekai i Br,in<n. 
plaukia j Cherbourg. 
Pirkite lai\akorte< į abi pn>i.

Dėl smulkesnių informacijų klauskite vietos laivakorčių aeentą 
arba rašykite pa-.

United Statės Lines
75 Statė St., Boston. Mass. 15 Broadwav. New York (’ity

S. President Roosevelt
S. Republic ....... ................
S. Leviathan .......

Rūgs. 5
Rūgs. 12
Rūgs. 14
Rūgs. 15
Rūgs. 19
Rūgs. 28
S S. Leviathan

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko j 

Southampton kas Sereda vienu iš milžinu ekspresini? laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

S( YT'HIA Rugsėj«» 13.

New Y«rk i Kanną $203 ir bran
giau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, ė geras naminis valgi*, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pas,

33 Statė Street, 
t Boston, Man.

te BOSTONO: I.ACO.NIA Rug<>ėj<> 2.
I.ACONI \ Rugsėjo 30. 

O paskui sansžemių j Kauną
Pamatykite Lc.ndoną pakely. A • 
Taipgi tiesiai į Londoną kas f (
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNARB LINE

šia klius, norėdamas paleng- 
’vinti kitiems, nelaukiąs visų 
; pasėkų, dumia Austrijon.
Vėliau visa kaltė nuverčia- dalino vietiniams bežemiams 

*ma jam, bet visi dalyviai nu- po 7—14 ha. dar prieš 70 
i baudžiami po 5 rublius, o V. metų. Dabar tie ūkiai su- 
Į Preikštas — 6 rub. T. Kra- ’ smulkėjo ir, kad ne miškas, 
gas. už leidimą savo pašto- ne grioviai, tai vėl būt sunku 
gėj susirinkti, ištremiamas gyventi. Seno dvaro triobos 
trims metams Rusijon; iš lig šiol riogso sutrūniję. Pali- 

įkarto apsigyveno Rygoj, vė- ko dar keletas medžių ir 
liau persikelia Maskvon, iš krūmų. Didelis kanalas jun- 
ten slapčiomis dumia Ameri- gė dvi ežero dalis, gražiai iš- 
kon, ir tėvynėn grižu tik lai-, koptas, dabar vėl užsitrau- 
<vesniems laikams atėjus. kęs upelis — vis tai senovės 

Tai taip maždaug baigėsi darbai. Atrodo, kad tai prieš- 
1903 m. liepos 29 d. joniškie- istorinių žmonių padarai, 
žiu pirmojo slaptojo vaidini- kurie didino tuometinių salų 
mo, arba kovos už lietuvišką gyventojų saugumą.

j kultūrą, byla. j Čia pat prasideda miškai
Į Joniškiečiai, norėdami šį tęsiasi po 10 ir daugiau kilo- 
hvarbų įvykį pagerbti, toj pat metrų Ignalino ir Švenčionių 
vietojTiepos 29 d., šių metų link. Kur arčiau prie van- 
suruošė jubiliejinį vakarą: dens tako (ežerais, Žeimė- 
buvo suvaidinta ta pati ko- nos link), ten vokiečiai zy- 
medija. —— .xi j.-

Istorinė daržinė buvo pri
kimšta publikos, kurios susi
rinko daugiau 1000.

Apie 19 vai. toj pačioj dar- čia taip 
žinėj įvyko studento P. Sa- 
mulionio paskaita “Keli te
atro istorijos bruožai.” f 
legentas suglaustoj formoj 

!nušvietė lietuvių teatro vys- yra keletas 
itymosi eigą.

Baigiant paskaitą, priėjus
• prie rusų persekiojimų prisi-
• minimų, staiga užėjo baisi 
i audra su nepaprastu lietumi, 
i Tedais ir perkūni ja. Besiarti

nančios audros pragariškas ka. Pernai rudeni vilkas nak- 
užimas iš nuolatinio žaibavi- čia atvarė iš ganyklos dveigį 
mo, keista rausva šviesa ir ir kaimo vidury papiovė. Ki-

nors gerokai su- 
poškėjimas, esančius darai- kramtytas ir apiplėštas—iš- 
nėje Įvarė į neapsakomą pa- liko gyvas, nes gerklės neuž- 
niką: pasigirdo persigąndu- kliuvo.
siu motery ir vaikų riksmas, 
ir grudimosi, suolų lūžimas., 
Vėjo verpetai gręsė nuversti

Kur arčiau prie van-

10 IR 15 METŲ UŽ BĖGI
MĄ PAS LENKUS.

Trečio pėstininko pulko 
eilinis Alfonsas Paškevičius, 
kilęs iš Malėtų valsčiaus, Ru- 
tonių kaimo, 1923 m. pabėgo 
iš savo dalies ir nuvyko i len
kų okupuotą Vilniaus kraštą, 
kur jis gyveno iki šių metų 
balandžio 1 d. Bet praėjus 
tokiam ilgam laikui, kaip jis 
sakė, manęs galės grįžti Lie
tuvon ir ramiai gyventi. Pe
reinant demarkacijos liniją 
ties Vilkų vienkiemiu pasie
nio policijos buvo sulaikytas.

Kariumenės teismas ji nu
baudė 10 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Kitas karys Jokūbas Jur-

BORUCHAS TIKRAI 
UŽMUŠTAS.

Prieš kuri laiką buvome 
įrašę. kad Airiogalos mieste
lio gyventojas neturtingas 
žydas Godas Boruchas, išė
jęs i apylinkę prekiauti din-, 
go. Jo dingimas liko paslap-' 
iy. Kai kas spėjo, kad jis nu
žudytas. Žinios pasitvirtino. 
Kriminale policija tą išaiški
no ir liepos 22 d. areštavo du 
kariamus asmenis.

t

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musu populiari? laivą 

^SEodSSZ BtUTaCEUMO,

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimas visose kietose.

A

NĖRA Kiro TIESESNIO KELIO I LIETUVĄ
ARBA I§ LIETUVOS | AMERIKĄ KAIP'PER

KLAIPĖDĄ
------ : ANT :-------

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Važiavimas su vienu iš B. A. L. Laivų per Klaipėdą prie da
bartinių aplinkybių yra malonus ir visai keleivių nevargina.

KODĖL LIETI VIAI VAŽH’OJA ANT ŠIOS LINIJOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš porto i portą
2) Nereikia trankytis geležinkeliais įx> svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti ui laivo aptarnautojais
4) Geras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) išpildomi laivo orkestrus, jvairąs žaislai, šokiai ir tt.

miai miškus apgadino. Kitur Kitas karys Jokūbas Jur- 
stovi žmogaus neliesti, pilni kevičius 1 pėstininkų pulko.; 
sausuolių ir išvartų. Uogų ir J 926 m. pabėgo iš savo da-l 
grybų už tai kiek tik nori. Jie lies ir nuvykęs okupuoton 

‘ > pat kainos neturi, Lietuvon gyveno iki š. m. ba-
kaip ir malkos. jlandžio 5 d. Grįžtant Lietu-

. Uždarbių bejieškodami, \on policijos sulaikytas, o 
Pre- žmonės užkalė langus lento- liepos 27 d. kariumenės teis

inis ir išsidangino. Kaime rnas už tai jį nubaudė 15 mė
tok ių nuo senai bi sunkiųjų darbų kalėjimu.

apleistų ir pamirštų pirkių.----------------
Karvės mažos, kad aplinka, VIDAUS ttOKALUMINIS- 

terma RUOŠIASI PRIE 
karo STOVIO PA 

naikinimo.
Vidaus reikalų ministeri

joj šiuo metu ruošiamas Įsta
tymo projektas, apie kam 
stovio panaikinimo ir apie 
sustiprintos apsaugos Įvedi- 
oių. Ministerijoj manoma, 
jog krašto vidaus būklė pa
kankamai sustiprėjusi i>' 
stabilizuoto, kas leidžia pa
naikinti karo stovį. i 

Sustiprintos apsaugos ista- 
r . - - v .. ta\turi suteikti vyriausvbe?

. .. . ... . ...... .s,au”i kpmmalc policija, pakankamo galimumo užtik
pai, šiaip galėjo atsitikti di- pripuolamai Amalių gelzke- nnti krašte tvarka bei ra 
dėlė katastrofa — užgriūti lio stoty sulaikė Stasį Pšei- mą. Tuo nat laiku tad d 
visus žmones ir nuo lempų nieką su dideliu bagažu Pleč- 
uždegti ją. Viesulai praėjus kaičio literatūros, 
buvo sužinota, kad šalimais daug egz. “Pirmyn 
yra išversta daug medžių, dis jaunimui.”

nės
viau galėtų pakelti. Didelis 
gyvulys bematant paskęs.' 
Gyvačių ir vilkų irgi užten-

SULAIKĖ PLEČKAIČIO
SnT ^kur 'S | L,TERrA™«OS PLA-

’ - - - ........ ’ TINTOJĄ.mas. Laimė, kad šis stichijos; 
siaubimas truko labai trum-

<4
Rasta

ir “2o-

I 
____ . jrnu-Į 

mą. Tuo pat laiku tad duo?; 
galimumo atmainyti draudi-1 
mą vaikščioti nakties meui.ol 
taip p.M panaikinti k?irr pOf. j 
zur4-____________(“L. A i

New York į
6 !• I Kauną ir at««l
Z I I (Pridėjus S. V. 

Ajy/^/jciffą Taksus.) 
Trečia kleaa

I’inisus persitinčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambnrg-Amencan line
131 Šute Street Boston

is m i

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečią laivo 
COLUMBUS 

arna Kitais mos Linijoa 
laivais 

TIK ASTUONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klevai--Tiktai 

Steit.riinuai
pa' vietos agentus arba

65 Statė SI.. Bostou. Mass

t

NORTH GERMAN , ■

LLOYDZjE

i

I

I

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Kieta

$125.
Valdžios Tax 

Ekstra

Turistine 3 k lesa
(arba buvusia II kl.)

$122.00 
I abi pusi 203.50

! KAINOS 
I KLAIPĖDĄ

Trečia Kl. $107. 
| abi pusi $181.

IŠPLAUKIMAI LAIVU IŠ NEW YORKO:
“ESTON1A”..................................Rugsėjo (Sept.) 1
“POLONIA” ...............................  Rugsėjo (Sept.) 8

Su Įvairioms žinioms Kreipkitės į Vietos Arentą ar j Bendrovę

BALTIC AMERICA LINE
R RR1DGF. STREET. NEW YORK. N. Y.
I’nion Trttt RMg.. PittsMrrh. Pa.
315 So. IVearborn Street, rhicagi. lllinois.

ANTRAS TOMAS JDOMTOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA 
šiame tome kalbama apie: Rudizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, joa demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristą, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi- 
radima Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krik.ščionilką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinų- 
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir ' 
čigonai.” .

Knygoje yra daug pavefkaių, žemlapių, piešinių. Išleido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301, 

Kaina .... $2.25.

KELEIVIS
253 BR0ADWAY, SOfTH BOSTON, MASS.
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Vietines Žinios
BOSTONE ŠAUDYS IŠ Bukit atsargų* su “transfer” 

čekiais.
Bostono Elevated kompa-

ARMOTŲ.
Nuimkit paveikslus nuo šie- ........ ....
nų ir laikykit atdarus langus. njja išlipino įvairiose stotyse

Šią sąvaitę pakraščių arti- pranešimus. atkreipdama 
lerija Bostono fortuose pra
tinsis šaudyt į taikinius. Se- 
redoj, ketverge ir pėtnyčioj 
Fort Standish šaudys iš 6 co
lių kanuolių, o 30 rugpiučio 
ir 11 rugsėjo tas pats fortas 
šaudys iš 10 colių armotų.-

Iš Andrevs forto 5 ir 11 
rugsėjo šaudys 12 colių mor- 
taros. • •

Kiekvieną sykį bus šaudo
ma pilnais šoviniais, todėl 
armijos vyriausybė įšpėja 
laivus, kad toj apielinkėj 
kalbamomis dienomis ne
plaukiotų. Šaudymo laukas 
bus apie dvi mylias i šiaurę 
nuo Bostono švyturio (light- 
house). Vienas karo laivas 
trauks ant ilgos vielos raudo-

Atima daktarams laisnius.
Daugeliui daktarų Bosto

ne atimta laisniai užtai, kau 
padėjo sužeistiems žmonėms 
gauti daugiau pinigų iš ap- 
draudos kompanijų. Valsti
jos valdyba daktarams re
gistruoti sako, kad tūli dak
tarai. susitarę su advokatais, 
parašo ligoniams dideles bi
jąs. taip kad sužeistasis galė
tų teisme prirodyti didelius 
nuostolius. Vienas daktaras 
parašęs, kad jis lankęs su
žeistąjį 12 kartų, kuomet iš
tikiu jų jis buvo nuėjęs pas jį 
tiktai vieną sykį. Kitas dak
taras buvo aplankęs savo li
gonį 4 kartus, o užrašęs 14. 
Vienam 
teismas 
vien tik 
mui.

PIKNIKAS irR'STYNES

publikos dėmėsi į lai. kaip 
daug žmonių šįmet buvo pa
traukta teisman ir nubausta 
už neleistiną vartojimą 
“transfer" čekių. Tokius če
kius konduktoriai duoda pa- 
sažieriams. kuriems reikia 
persėsti iš vieno gatvekario i 
kitą. Nuo Naujų Metų iki 
šiam laikui Bostone buvo nu
bausti 66 žmonės užtai, kad 
vartojo tokius čekius pakėlę 
nuo gatvės arba gavę nuo ki
tų. Įstatymas sako, kad tokiu 
čekiu gali naudotis tiktai tas 
asmuo, kuriam jis buvo duo
tas. Pasažieris kartais pasi
ima “transfer” čekį, bet pas
kui jo nevartoja ir numeta 
ant gatvės. Jei kitas numestą 

ną trikampį, kuris bus pasta- čeki pakels ir naudos jį. o. 
tylas ant tam tikros plūdės, o bus sugautas, tai gali būt nu- 
pakraščio kanuolės stengsis į baustas $50 arba mėnesiu ka
tą trikampį pataikyt. , . Jėjimo. Tokia pat bausmė trurnyž

" Kanuolių trenksmas .bus gręsia ir tuomet, jeigu asmuo ku<‘|)a'-----------------------------
labai didelis, ypač Standish naudos tokį čekį gavęs tie- na p0’be]is ant kiekvieno su- 

.sirinkimo. Narys.

i

L. S. S. kuopos rengia tikrai gražų

ant James McANA Farmos
north easton, mass.

OC RUG PIUČIO 
"U August, 1928

Dr. D. W. Rosen
16 MASKVOS

Specialistas -lapių moterų ir vyrų 
ligų, taipgi kraujo ir od«>. ligų

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte; 2 iki 3 
po pietų: 7 ik; s v. vak

Tel. Richmond tilo
321 HANOVER STREET 

BOSTON. MASS.

I

I

Tel S*. Bo*lon W*-’V.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDELI0M18:

i 1 t. po pietų

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Bro*dwiy. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

sužeistam žmogui 
pripažinęs $14.000 
ačiū daktaro liudy-

Dcrchcsterio SLA. kuopa 
smarkiai veikia.

Dorchesterio SLA. 359-ta 
.kuopa smarkiai veikia. Rug- 
Ipitičio 5-tą turėjo pirmą iš- 
jvažiavimą. Visais atžvilgiais 
'išvažiavimas pavyko gerai ir 
jeigu ne blogas oras kuopai 
butų likę daugiau pelno. Ma-
itomai. Dorchesterio kuopai 
I trumpą laiką išaugo į didelę 

ą. nes naujų narių gau-
_________________ _ tie-' 

ir Andrews fortų apielirukėj, siog iš kito žmogaus rankų, 
lodei armijos vyriausybe, pa- Elevated kompanija, matyt.’ 
taria gyventojams nukabinti turi šnipų, kurie šitokius da- 
nuo sienų paveikslus, nes šie- lykus seka, 
noms drebant jie gali nukris- i Kompanija giriasi, kad pe- žmona ir subadė’ją peiliu. Ji 
ti ir susidaužyti, ir patariama reitais metais ji persekiojo '(}abar guli ligonbutv. Ginčas 
langai laikyt atdari iš viršaus net 200 žmonių dėl neteisėto la! p judviejų kilo dėl jų 
ir iš apačios, nes kitaip dide-čekių vartojimo. Visi jie. ži- duktej.s kuri andai buvo 
lis oro spaudimas gali suįau- noma. buvo skurdžiai darbi- areštuota Roxbuivje nemo- 
žyt stiklus. Indai ant lentynų ninkai, kurie tankiai bando ralinmp vaidinime*\-\-ni <usi- 
taipgi reikia gerai si^ėti. sutaupyti 10 centų, kad galė-ri^e 
kad nenukristų žemėn._______tų vaikams duonos nupirkti.'

Taigi atsiminkit, kad sau- Turčiai gatvekariais nevaži- 
dymas bus 22. 23, 24 ir 30 nėja. 
dienomis šio mėnesio, o pas-Į------ - • - į

Hyde Parko gyventojas 
Rocheleau susipyko su savo

Lietuvių čampionas
F. YUSKA

Risis su Rusų Drutuoliu 
iki pergalės

DR. J. MARCUS
16 MASKVOS IR KAI NO 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668. Rux. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki » vakaro. 
Nedėldiemais iki 4 vai. pu pietų.

SPECIALISTAS NERVU IR 
KRONUKU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA. 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SQLARE

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDG, 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena

I

i t »

I 
« ♦ iI i
i
i
-

k ui 5 ir 11 dienomis rugsėjo.

Mary Hapgood priėmė so
cialistų nominacijų.

Dr-gė Mary Donovan Hap- 
geod, kurią Massachusetts 
valstijos socialistai yra nomi
navę savo-kandidate į šios 
valstijos gubernatorius, pe
reitą nedėldienį formaliai ši
tą nominaciją priėmė. Ji šir
dingai dėkojo socialistų ko
mitetui už suteikimą jai tos 
garbės ir pasižadėjo, jeigu 
bus išrinkta, išvalyti iš State- 
house korupciją ir sugrąžinti 
darbininkams pilną laisvę, 
kurią kapitalistai su savo 
“blėkiniais generolais” yra 
sutrempę po kojų. Dabartinė 
valdžia visai nesirūpina dar
bininkų algų reikalais. Prie
šingai. jeigu darbininkai pa-' 
reikalauja daugiau algos iš 
savo darbdavių, tai ji darbi
ninkus areštuoja ir šaudo. 
Socialistų valdžia darys, ki
taip. Socialistai pakels darbi
ninkams algą ir sutrumpins 
darbo valandas, taip kad 
darbininkai galėtų nusipirkti 
tas prekes, kurias jie paga
mina. Tiktai tuomet pranyks 
bedarbė. Bet pakol prie to 
prieis, socialistai siūlo ap
drausti darbininkus nuo be
darbės. taip kaip jie yra ap
draudžiami nuo kitokių ne
laimių.

šiomis dienomis policija 
suėmė VVilliamą Trov ir Phi- 
lipą C’roniną, kuriuos kaltina 
apiplėšus daug restoranų Bo
stone ir jo apielinkėse. .Jiedu 
pastatyti po $25.000 kaucija 
kiekvienas.

Be to bu* visokių žaisiu: Virvės traukimas; lenk
tynės — vyrų, moterų ir vaikų. Pasižymėjusiems bus 
dovanos.

Gerbiamoji visuomenė. • malonėkit dalyvaut, nes 
tikrai bus daug smagumo. Kviečia KOMITETAS. 
Pasarga: Norintiems važiuoti į Pikniką “Bosais,’’ 
malonėkit užsisakyt vietas iš anksto “Keleivio” ofi
se; Cambridge’aus Liet. Kooperacijoje ir pas kuo
pos narius.

TeL South Boston 8826
Reaidence Unrversity 1463-J

S. M. rūtiati-StelIu
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
M* Brsadvay, So. Boatea. Ma*a 

Room 2.

I< t<44Į
: i< ! «
i ; 
« I
11

i

I
t i t 
t

Telefoną* Uit

Dr. L Gorman-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo 6- -8 vakare 

Nedėliomis pagal uusitarimą 
105 N. Main Si. kamp. Broad M 

MONTELLO, MASS

32 CHA M BERS ST, BOSTON . 
Gydo Vengriškas Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iii 
10. nuo 1 iki 3 ir nuo 6 iki 8.

Nedėldioniais nuo 9 iki 12.

DR LANDAU

DR. MARGERI5
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; *• -*
Sekmadieniai* 10—*

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, HL.

Tel. Boulevard 8481

PLUNKSNAS. Pukua, Paduika*. 
Patalu*, Kaldras ir visokia* lovų 
įrėdMes, parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

Didžiausis sandė

European Feather Co.
25 Loveli Street, Boston, Maa*.

Neužmirškit socialistų 
pikniko.

Neužmirškit, kad ateinan
tį nedėldienį South Bostono 
ir Cambridge’aus socialistų 
organizacijos ruošia puikų 
pikniką North Ęastone. Šita
me piknike žada būti daug 
įdomių dalykų. Visų pirma, 
čia bus didelės lietuvių dru- 
tuolių imtynės. Musų milži
nas Franas Juška žada viena 
ranka sviesti per galvą rusų 
drutuolį. Be to da bus baliu- 
nų pūtimas — tai žaislas, ku
rio d a niekas lietuviškuose 
piknikuose nėra matęs. Ba- me $50 už tai. kad sumušė . 
liūną reikės pusti patol. pa- ant gatvės bonką su degtine, 
kol jis sprogs, ir kurio sprogs kuomet policmanas jį arešta- 
pirmutinis, tas dovaną lai- vo.
mės. I ~ , - ------------

Kelias rasti nesunku. Nuo1. So"^ Bostone pereitą są- 
Bostono važiuojama i Stough ^-al. f pone olf.
tona. Tenai nuo skvėro ima-'Ta? tok: .sP%mln,k¥; k“ns 
ma Tauntono kelias. Pava- nakues Ialku !len,|a ' kam.ba-. 
žiavus juo tris mylias, po de- P’ ku!’ m'e?a. ':,ena "><?•?>>>*•!

J " x- .1 r- ilf »t>1 <ri11y <yhy km t Inva

smes rankos yra North Eas- 
tono kapinės. Pro tas kapi
nes eina kelias į dešinę. Rei
kia pasukt į tą kelią ir va
žiuot iki jo galo; hur jis atsi
remia į kitą gatvę. Tenai pa
sukt vėl i dešinę. Toliaus iau 
kelias bus pažvmėtas užra
šais “PIKNIKAS.’’

Piknikas bus ant McAna 
farmos, prie pat ežero, kur 
galima maudytis. Aplinkui, 
gražus miškas, kur po lietaus 

, visuomet būna genį grybų. I 
Atvažiuokit su šeimynomis 
ir draugais.

Amerikos Darbo Federa
cijos skyrius Massachusetts 
valstijoj buvusioj savo kon
vencijoj nutarė remti tuo? 
kandidatus ateinančiuose 
rinkimuose, kurie stoja už 
prašalinimą prohibicijos įs
tatymo. Federacija turi 20.- 
000 bravorų unijose. I

A i rys vardu Henry Mc- 
Carthy buvo nubaustas teis-

South Bostone pereitą są-
:___ ut________

i 
i
i

lir atsigula šalia jos Į lovą. 
'•Jau kelios merginos buvo iš- 
gązdintos.

li*. Gvarantuojan 
ožaiganėdinimą. 
Pa* mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu. 
ku*.

Ki?“ IŠVAŽIAVIMAS
RENGIA LIETI VIU VAIZBOS BI TAS

3 d. Rugseio-September labor day,
VOSE’S PAVILLION, MAYNARD, MASS.

Visą dieną iki vakaro vėlumos.
ŠOKIAI TĘSIS NUO l: '» IKI VĖLUMOS.

Bus muz <a, šokiai, atlet-ski lošimai, plaukimo lenktynės, rinl.inta.s 
Gražuolės Lietuvaitės ir daug kitų Įvairybių. Smulkmeniškas pro
gramas ra: laši Vaizbos Buto Žiniose. Visur yra dalinamos veltui. 
Daugybė brangių prizų dėl išlaimėjimo. ,

Pastaba \tietam>: būtinai turite užsiregistruoti vietoje ne vėliaus 
kaip 1 vai po pietų, nes losimas prasidės lygiai kaip 1:30.

Norinti .ažiuoti Bosu So. Bostono turite užsisakyti vietą pas p. 
Šidlauską Aptiekoje tuojau-.

Kelrodi-: Iš Waltham imkit? 117 kelią ir važiuokite iki Parker St.. 
Maynard. - i'oncord. Ma.--. imkite Maynard Rd. iki Maynardo, iš ten 
imkite Parker St. Visur ant kryžkelių tėmvkite musų uždėtus ženklus

PARS1DI<>! \ ROSLINDALE 3 
šeimynų 15 kam anų namas su v.sais 
įtaisymais. {plaukų mėnesy

H Primrr>«e st.. Roslondale. Ma«s. 
Tel. Parkway 1514-R (35>

i

PARSIDUODA
.3 šeimyną. 1-5-5 kambarių namas, 

yra gesas. toiletai. set-tubs. užpaka
liniai piaza: Į< gos ?75.<»O į mėnesį. 
$1.000 įnešti. I kusieji ant morgi- 
čiaus. Kreipki >

199 M . Set/ind -T, So. Boston. Mass.

I KANADĄ

• t i «

*

i 
»

P.J.Akunevičius
Lietuvis Graboriu*

Suteikia geriausi paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagrabą 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* nuo 
$20 ir aukšėiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas;

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS.

Tel.: So. BoMton 448*.

DR. LAND2IUS-SEYM0UR 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO. 
373 BBOADUAY. KAMPAS E IR BROADWAY.

Viršuj Šidlausko Aptiekus. SOUTH BOSTON. MASS.
Tel.; So. Boston 2445.

Dr. Med.Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390

1 ALLEN STREET. Cor. ( hambers St, BOSTON. M ASS.

Lietuviai pagavo rekiną.
K. Rumšas ir -J. Taurins

iąs su keliais kitais lietu
viais pereitą sąvaitę buvo iš
plaukę motoriniu botu žu
vauti ant jūrių. Jie sustojo

II
i

K „___
PARDAVIMi I Kampini- Muro Na- 'rūpestingą patarnavimą. Kaip”mergi-

mas su set-tub-. toiletais. karšto van
denio boileriu dėl storo ir kambarių. 
Kaina $5.00“. šti Sl.'MMi.
292 C Street. So. Boston. Mass.

SKOLINI PINIGUS ant l-my ir 
2-rą morgičių. (-)

M. STANAMHITE
8 (.rcenwt><»d Park. Dorchester. Mass.

Atitrauksiu Jūsų gimines. pažįsta-I 
mus, kaip vyru.’, taip ir moteris ar I 
merginas is Lietuvos i Kanadą. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugus, 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už mano

Dėl iunvočią, žaisdą Ir kitą akaa4«Hą 

BE A R BRAND SALVE (Grobleirakio)
SuataMo aksuamą ir užgydo žaiidaa ba 
skausmo j 2 ar 3 dienas. Kaina Me. 

GROBLEWSKI « CO, Plymoutk, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet aatoatoT

A. J. KUPSTIS
332 W.BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.
noms. taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. Mano patarnavimas ir kainos | 
laivakorčių yra pigesnės, negu kitų t 
agentų Dėlei platesnių informacijų j 
visad kreipkitės pas mane šiuo adresu I

ALENANDER S. LĖKIS 
Tourist Agent (-) '

745 Mindsor St, Montreal.
P. Q, Canada.

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visi 
fomičiumi ir šeši akenai žemė . 
Prekė $4.000.

REAL ESTATE
PARDAVIMO So. Bostone, 
šeimynų medinis nama«. 

kambariai geroj vietoj. Kai-

Jieškome žmoniu
SU $5.000. kurie hutu interesuoti 

Į Krutamu Paveikslu Bizni.

I Krutomi paveikslai padarė mi
lijonus jųjų investoriams. štai 
proga ir Jums dabar investyt. ir

i turėt gera naudą. (-)
J. G. STRIGLNAS

COLUMBIA THEATRE CO.
62 Pleasant Street.

DORCHESTER. MASS. 
Telephone: Columbia 1250.

ANT 
Trijų
3-4-4 
na $3.700.

mylių nuo kranto, ir tenai su
metė savo meškeres. Žuvis 
kybo nepaprastai gerai. Ju- 

^'rių ešeriai, silveriai ir kitokie 
v ėmė vienas paskui kito. Tik 

įstaiga Rumšas pajuto, kad 
į ant jo šniūro yra kaž kas di- 
jdelis. Pradėjo traukti netik 
j šniūrą, bet ir botą. Rumšas 
leido žuviai plaukiot aplin
kui. pakol ji pavargo. Tuo
met jis ją pritraukė prie bo
to ir, kitiems vyrams pade
dant. įvertė i vidų. Pasirodė, 
kad tai buvo jaunas rekinas 
(shark ». Ir prikamuotas jisai 
po botą taip daužėsi, kad 
Taurinskas užgulęs negalėjo 
jį išlaikyti. Rekinas turėjo 55 
colius ilgio ir svėrė 26 sva-l 
rus. Jo snukis ilgas, smailas,) 
žiotis iš apačios, todėl grieb-. 
damas savo auką rekinas vi
sada apsiverčia pilvu aukš
tyn. Tai yra plėšriausia žu
vis. tikras jūrių vilkas. Dide-

AUKOS J. NEVIACKO
PAMINKLUI.

I

Juozo Neviacko paminklo 
Fondas auga. Šiomis dieno
mis prisidėjo da $100. Šitą 
sumą prižadėjo paaukauti 
nabašninko brolis, Antanas 
K. Neviackas. Pereitą sąvai- Chicagos. 
tę jisai atsiuntė Fondo pir- yra elektros inžinierius ir tu- 
mininkui adv. F. J. Bagočiui ir gerą savo profesijoj pasi- 
laišką ir sako, neužmirškit, 
kad ir aš prisidedu prie pa
statymo Juozui paminklo.

Šimtas dolerių, tai žymi 
paspirtis. Jeigu aukos .ir to
liaus taip plauks, tai neužilgo 
jau galėsime pradėt tartis Mikolaičiais pas save į Bos- 
apie paminklo pastatymą. toną ir iš čia visus nuvežė ant 

Paminklo F. Komitetas. Nantasket byčių. o tenai už- 
;. fundijo vakarienę Worrick

Policija suėmė anądien inn e. Buvo pakviesta ir ke- 
šaiką kišenvagių, kurie gru- liatas vietinių inteligentų, 
danties žmonėms į gatveka- Prie muzikos, šokių ir valgių 
rius kraustė kišenius. Vienas nusirinkusieji turėjo labai lis rekinas tankiai puola ant 
jų buvo net iš Providence. smagų vakarą. [žmonių.

J. Bijanskis lankėsi Bostone.
• Šiomis dienomis Bostone 

viešėjo pp. J.’Bijanskai iš 
Ponas Bijanskas

sekimą. Jo seserį turi vedęs 
d-ias Mikolaitis iš Lavvrence. 
Taigi svečiai pas jį ir apsi
stojo. Pereitą subatą vietinis 
musų dentistas. d-ras Kapo
čius, pasikvietė svečius su

p-

Lietavis O|tometnstas
I

Iiegzanunuoj j priskiriu
•kinius, kreivas akis atitiesinu 
ir smblyopisKose (aklose) aky
te sogrąžinu švietą tinkamu 
laiku-

J. L. PASAK ARNIS. O. D. 
*47 Breadw*v, So. Boston, Mara

Telefoną* S12M
MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare
107 SUMMER STREET. 

LAWREN'CE. MASS.

Trijų šeimynų medinis namas su 
įtaisymais, puikioj vietoj ant E 
Seventh streeto. Kaina ?12.(>'v>.

Nepaprastai geras p:rkinys.
Vienos šeimynos nunias. puikiau
sioj vietoj. 15 kambarių su geriau
siai* įtaisymais, tinkamas Dakta
rui, Advokatui arba aukštos kle- 
sos Bordingauzci. Lengvos i -ly
gos. Kaina $8.009.

PRIEIN AMI Al ŠI A l’R(M, A 
KIEKVIENAM INSl RANCE

Inšiurinu ir ant išmoke«čio ( Ti.< 
Mass. valstijoj » 
forr.ičius, ramus 
tą. gyvastį ir it.

Automobiliu :, 
, stiklus, sveik; -

——

i'

PARUFINl PINIGUS dėlei mo - 
gičių ant namų ir farmų. Bosfore 
ir jo apielinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriucs 
noiėtumėt paskolinti, gaudai' i 
gerą nuošimtį, ant pirmų arti 
antrų morgičių. praneškite man.H*rdv»are Krautuvė. South Bosto

ne ant Brcadvvay. Geras biznis iš
dirbtas per daugelį metų parsi
duoda pigiai

Barbernė ir Poolruimis. Vienintelė 
tokia įstaiga, didžios Lietuviais 
•pgyventoi vieto>. Bo-tono prie
miestyje. Kreipkitės tuojaus. par- 
s'duoda pigiai.

t 21.Alk Al TAIPGI IR I.AIV/ 
KORCIV PARDAVIMO IR PIN 
GĘ Sll MIMO SKYRUS.

R. J. VASIL
409 BROADAVAY. ROOM 4. 

SO. BOSTON. M ASS.
Parduodu: N VMIS. FAR.MAS, 

KRAUTUVES.
Inš.urinu: _ AUTOMOBILIUS, 
NAMUS. FORNISHS. KRAU

TUVES ir tt.
A pd r a ėdžiu gvvastį ir sveikata. 
PADARAI VISOKIUS DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai.
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
109 Br-oadvay. Sb. Boston. Mas*

I

* •

DORCHESTER
Trijn šeimynų medinis namą- -u 
visais įtaisymais. Kaina $10.o00.
Triių šeimynų namas. 6-5-5 kam
bariai su įtaisymais. Kaina 
$10,000.

MEDFORD
Dvieju šeimynų kampinis nam?*. 
su naujausios ma to> įtaisymais, 
5-5-2 kambariai Kaina $7.800.

Parduodu Angį.s ir .Malkas. ANf - 
LIS ŠH OM TARP! ATPIG< . 
PIRKITE DABAR. Pristaton e 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugiu N AM V. F ARAI J 
IR BIZMl ant pardavimo ir mai
nymo, kurių čia negalime sun) - 
nėti

Visais reikalais galima kreipt s 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBk 
TELEFONU.

OFISO VALANDOS:
Auo 9 ryto iki 9 vai. vakaro.

I i I




