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VOLDEMARO “LAIMĖJIMAS” 
TAUTŲ LYGOJE. I

SUSIRINKO NACIONALĖ
REPUBLIKONįJ KONVENCIJA

NOMINUOS KANDIDATĄ
I PREZIDENTUS.

RYKŠČIŲ ŽENEVOJ JIS 
DA NEGAVO.

PANIKA RUSIJOS 
PRAMONĖJE.

Specialistų suėmimai. Žalia
vos stoka. Fabrikai sustab

do darbą.
Doneco inžinierių byla su-

jis šį kartą išsisuko, bet kuo- kėlė įvairiose valstybinės 
met rugsėjo mėnesy susi- pramonės įmonėse paniką, 
rinks kita Tautų Lygos tarv- Įvairus specialistai: inžime- 
bos sesija, jis da galės gauti riai ir technikai stengiasi pa- 
j kailį. bėgti kas kur gali. Ekonomi-

__________ nių kontrrevoliucionierių SU
ANGLĖJA ŽUDYS SOLO- ėmimai daromi kasdieną.

MONO SALŲ GYVEN- *
TOJUS.

Bet buvo rūsčiai Ubartas ir 
kailio neliečiamybė da 

neužtikrinUu
Pereitą sąvaitę Voldema

ras buvo nuvažiavęs Žene- 
von pasakyti Tautų Lygos at
stovams, kaip jis yra su len
kais susitaikęs. Buvo nuva-Įanglų valdžios teismai tenai 
žiavęs taip pat ir Lenkijos pasmerkė miriop 7 vietos — 
užsienių reikalų ministeris ventojus už ’
Zaleckis. Tautų Lygos narių mą pereitą rudenį, kuomet 
buvo manyta, kad ginčas buvo užmušti keli anglai val- 
tarp Lietuvos ir Lenkijos už- 'dininkai ir 15 jurininkų. Try- 
baigtas jau senai, tuo tarpu Hka kitų sukilėlių pasmerkta1 narlamentui kad nėr dabar jie išgirdo, kad „uo 10 metu iki įyvosgal- Sfe l’n>lnX
neprieita da prie jokios su- vos kalėjiman. Trylika kalti-'jš Rusijos buvo atsiųsta Ang- 
tarties. Tautų Lygos nariams namu jų mirė kalėjime dėl, komunistams $40,000. 
tas labai nepatiko ir tuoj bu- nepakeliamų jiems sąlygų ir *
vo įnešta rezoliucija, reika- nepriprasto maisto. Penkias- 
laujanti, kad nesutikimai dešimts buvo išteisinta, 
tarp Kauno ir Varšuvos tuo-Į , ---------------

Bedfordo Po
licija Nervuojasl

. Draudžia streikieriams dai- 
y- nuot, kabinėjasi pne vaikų.

New Bedfordo streikieriai 
priimti visais balsais, neiš- yra pasiryžę negrįžti dar- 
skiriant nef tų, kurie ginče ban patol. pakol kompanijos 
dalyvauja.

Po to Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Chamber-' 
lainas pasiūlė kitą rezoliuci-' 
ją. įkuria Lenkų-Lieturių Q jješkoti priekabių pas 
ginčo klausimas atidedama^ darbininkus. Pereitą sąvaitę 
rugsėjo menesio sesijai. Šita 
rezoliucija praėjo vienbal
siai.

Kai kurie laikraščiai po to 'įreikieri^vaikųr'kurių apie 
išsireiškė, kad mažiukas Lie- 25 buvo atėję su tėvais pi-

“laimė- Rietuoti. Išskvrus tuos vai- 
didelj mušj Tautų Lygos kus iš piketuojančių eilių, 

. " -T • policija nuvarė juos namo.
Kada garsiai dainuoti bu- 

( 1----- streikieriai
niėjo, bet buvo rūsčiai išbar-1 pradėjo sau po valiai per no
tas ir be mažko nenubaustas, sį niunuoti. Policijai nepati- 
Francuzų ir anglų atstovai ko ir tas. Ji pareiškė, kad vi- 
pasakė jam, kad Lietuvos ir si, kurie tik niūniuos, busią 
Lenkijos kivirčai clel Vii-Areštuojami už “ramybės ar- 
niaus drumsčia visos Euro- dymą.” 
pos ramybę. Francuzas Bon-[ Grįžtant streikieriams nuo 
cour pasiūlė net apribuoti dirbtuvių į salę, policija pra
laiką, per kurį ginčas turi bu-' dėjo grąsinti priešakiniems 
ti užbaigtas, o jeigu per tą maršuotojams, kad jie busią 
laiką besipešančios valsty- areštuoti, jeigu maršuojant 
bes nesusitaikytų, tai pati pasidarys koks triukšmas. 
Tautų Lyga turi įsikišti ir pa- Į Visa tai parodo, kad poli- 
daryti taiką. Tai buvo pasta- cija su savo darbdaviais jau 
ba Voldemarui, kad Tautų pradeda nervuotis. O ner- 
Lyga gali priversti jį taiky- vuojasi jie dėlto, kari strei- 
tis, uždedama jo valdžiai fi- kas neša plutokratams bai- 
nansinių ir ekonominių pa- 'siai didelių nuostolių ir dar- 
baudų. * (bininkai da nemano pasi-

Olandijos atstovas Van duoti.
Blockland, kuris buvo Tautų1 Vv» 117
Lygos paskirtas Lietuvos-^ j” ^"^™RKTI UZ

bėgti kas kur gali. Ekonomi
nių kontrrevoliucionierių su-

Suirutė fabrikuose ir bendra 
žaliavos stoka privedė prie

- Iš Tulgai miesto (Sotumo- sustabdymo darbo keliose 
no Salose) pranešama, kad Rambiose pietines Rusijos

įmonėse.
įriop 7 vietos gy-
ginkluotą sukili- SOVIETŲ AUKSAS ANG-

LIJOS KOMUNISTAMS.
Anglijos vidaus reikalų 

ministeris Joynson-Hicks pa-

Anglijos policija susekusi ši
tą faktą rusų bankuose Lon
done.

riant tik vieną Voldemarą.; 
Voldemaras balsavo prieš, ir. 
dėl to rezoliucija buvo at-1 
mesta, nes Lygos konstituci-i 
ja reikalauja, kad tarimai ši
tokiais klausimais turi būti

negrąžins jiems numuštų 10 
. nuošimčių algos. Toks tvir- 
10 tas darbininkų pasiryžimas 

i erzina korporacijų bosus ir 
jų tarnaitė policija jau pra- 

s

ji uždraudė susirinkusiems 
ant pikietų streikieriams dai
nuoti. Paskui prikibo prie •« • • • * * • •

POLICIJA NELEIDŽIA 
STREIKIERIAMS 

SUSIRINKTI.
New Bedfordo streikierių 

komiteto nariai norėjo su
ruošti viešą mitingą Fall Ri- 
ver mieste, bet policijos vir
šininkas neleido, pasiteisin
damas, kad to paties komi
teto nariai turėjo susirėmimą 
su policija New Bedforde. 
Žinoma, tikroji priežastis 
yra tame, kad Fall River au- 
dinvčių korporacijos neno
rėjo tokio mitingo savo mies
te. Policijos viršininkas daro 
taip, kaip bosai jam liepia.

tuvos diktatoriukas “
jęs”< " " 
taiybos posėdyje.

Ištikro gi Voldemaras ne-' 1
laimėjo nieko. Netik nelai-.vo uždrausta.

— • « . 1 v* • . $ — •

PARLAMENTO KONTRO
LE ESTIJOJE.

Šiomis dienomis Estijos 
parlamente buvo svarstoma 
įdomi socialistų interpelia-

Lenkijos santikiams prižiū
rėti, pranešė, kad Smetonos

kau. kad galėtų balsuoti, bet 
ką ji užtai gaus? Well, jeigu 
aš kontroliuoju 40 balsų, aš 
galiu gauti nuo $40,000 iki 
$50,000. Kada aš gaunu pi
nigus, aš padarau savo dele
gacijos konferenciją hotelvir 
pasakau, kad mes turime 
balsuoti už kandidatą X. Tas 
pats būna su kitomis delega
cijomis. Ir taip ponas X bū
na nominuotas. Kas bus tas 

... - ... | X šitoj konvencijoj, aš da ne
štų dviejų gajiu pasakyti. Tai priklauso

Kaip yra perkami balsai po
litinių partijų konvencijose.

Šią sąvaitę Kansas City 
mieste susirinko republiko
nų partijos konvencija, kuri 
paskirs savo kandidatą atei
nantiems prezidento rinki
mams. Kiek vėliaus Housto- 
no mieste demokratai turės 
tokį pat suvažiavimą.

Nacionalės i" ___
partijų konvencijos yra d ii Juo WalTŠfreeto ” * 
džiausis įvykis politiniame __________ i
Amerikos gyvenime,’ nes vi UŽPUOLIMAS ANT LAIK- 
siems rupi žinoti, kas bus se-j 
Rimtis šalies prezidentas ir, a t ; ^nlduotj 
koRios.politikos sitos parti- ban<Jitai perį^ Det.
jos laikysis ateinančiais roite įpuolė apie 11 valan- 
kimais. Į • -

Iki konvencijos republiko- 
nų abaze buvo daugiausia 
iškeltas Hooveris, dabartinis 
komercijos departamento se
kretorius, o demokratų pu
sėje daugiausia buvo rekla
muojamas New Yorko gu
bernatorius Smithas.

Tas tečiaus nereiškia, kad _________
jiedu bus nominuoti. Patįs rj 1 , 97
delegatai nežino da užkuri 1 BSHierKtcl Oi 
kandidatą jiems prisieis bal
suoti. Šitą jiems pasakys par
tijų bosai, kuomet jie pasi
matys su Wall Streeto agen
tais.*-K “ " 
tus skiria Wall Streeto ban- 
kieriai. 1

KOVA SU FAŠIZMU.
Italų priešfašistinių parti- Į 

jų bloko centras Paryžiuje 
išleido atsišaukimą, kuriame 
skelbia žutbutiną kovą fašiz
mui ir monarchijai.

Monarchija sutikusi pri
imti Mussolini parlamento 
reformą ir tuo panaikinusi 
Italijos konstituciją.

Buv. Italijos užsienių rei
kalų ministeris Sforca pa- 

__________________  reiškė spaudos atstovams, 
RAščin SPAUSTI jVfeS kad jis esąs patenkintas kai 

kurių senatorių didvyrišku
mu. Jie nepabijoję balsuoti 
prieš .Mussolini pasiūlytą 
parlamento “reformą.” Sfor
ca tiki, kad galų gale italų 
liaudis nusikratys fašizmo 
jungo ir atstatys laisvę ir ly
gybę-

.roite užpuolė apie 11 valan
čią iš ryto dienraščio “Det- 
roit News” ofisą ir pašaudę 
žmones pagrobė $65,000 pi
nigų. kurie buvo atvežti dar
bininkų algoms. Bėgdami 
jie dali tos sumos pametė. 
Užpuolimo metu du viršinin
kai buvo sužeisti, vienas iš jų 
mirtinai. !

I

Komunistai.

Kiniečiai Varo Laukan 
Svetimšalių Kariumenę.

I ---------------
I PEKINAS JAU NACIONA- 
| LĮSTŲ RANKOSE.

Senos sutartįs su Europos 
valstybėmis turi būt per

žiūrėtos ir pakeistos.
Pagalios revoliucinė na

cionalistų armija užėmė isto
rinę Kynų sostinę Pekiną. 
Nacionalistų valdžia išleido 
svetimoms valstybėms adre
suotą manifestą, kuriame ji 
pareiškia, kad “visos svetim
šalių ginkluotos spėkos turi 
būt tuojaus iš Kynų atšauk
tos.”

Be to da manifestas sako, 
kad visos senos sutartįs, ku
rios buvo padarytos tarp Ky
nų ir svetimų valstybių, turi 
būt peržiūrėtos ir pakeistos, 
nes jos kliudo nacionalis
tams reorganizuoti savo val
stybę naujais pamatais.

Šita^ manifestas paliečia 
ir Ameriką, kuri kartu su ki
tomis valstybėmis laiko savo 
kareivius įvairiuose Kynų 
miestuose ir yra pasirašiusi 
įvairių sutarčių su buvusio
mis Kynų valdžiomis.

Bet ar imperialistinės val
stybės norės su nacionalis
tais taikytis, tai dar klausi
mas. Jų diplomatai Pekine

SERBŲ DEMONSTRACI
JOS PRIEŠ ITALIJĄ.
Pietų Serbijoj paskutinė

mis dienomis buvo daug de
monstracijų prieš Italiją.

i Škovo mieste 7,000 demonst
rantų susirinko ties italų 
konsulatu ir pradėjo šaukti:

i
i

UM1, KUUIUVI jie W,'.- Ppi pifo ovaitp Rnmni na n pi micjv šaunu .
> su Wall Streeto agen-1 , k • K°™0J pd‘ “Šalin Mussolini.” Demonst-
Nes ištikrujų kandida- rantai norėjo šturmuoti kon-
;iria Wall Streeto ban- u,‘ ♦' ui į • -j-- sulatą, bet žandarai juos iš- ... ., - . , . . ,• narių byla, kuri prasidėjo -J* p --u demonstraci-l įleido pareiškimą, kaltmda-

Rašančiam šiuos žodžius* pora metų atgal. Visą kad
■ ’ - - • ' ’ y šitą laiką komunistai sėdėjo Jg nekenčia kaip si sulaužiusi duotąjį pasiza-

- t kalėjime ir dabar tapo pa- « r «»_
1 smerkti dar nuo 6 iki 27 me-. **

teko kalbėti su demokratų 
politikierium. kuris ruošiasi 
H o u s to n o konvencijom 
“Kaip tamsta manai, ar Smi- 
thas bus nominuotas?” buvo 
paklaustas šitas demokratas. 
“Nežinau,” atsakė jisai. 
“Matote, konvencijose būna 
taip. Iš kiekvienos valstijos 
važiuoja <’ ’ " '
viena tokia delegacija turi

dėjimą užimti Pekiną ra
miai. Užėmimas nebuvęs ra
mus, nes tūli kareiviai plėšę 
žmones ant kelių, buvo nu-

tų sėdėti. Buvusis parlamen
to atstovas Terrachini gavo
27i z „ - - ■
metams buvo pasmerktas lai-! 
kraščio “Ordine Nuovo“ re
daktorius Gramsci. Jo pade- per gegužės mėnesį šįmet oro 'cionalistų kariumene nepri-

cija dėl užsienių reikalų mi- bosą, kuris pasako jai, kada 
nisterio Rebane pašalinio h* kaip balsuoti. Wall 
uždarbiavimo. Ministeris 
Rebane, turėdamas valdišką 
butą su baldais, gaudavęs 
dar, kaipo parlamento narys, 
ir butpiningius. Be to, Reba
ne savo privatišką butą iš
nuomavęs Lenkijos karo ata- 
šei. Socialistų pasiūlymas 
pasmerkti Rebane pasielgi
mą buvo tečiaus atmestas.

UŽSIENIO PREKYBOS 
BALANSAS PRIEŠ 

LIETUVĄ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad šįmet per balan
džio mėnesį prekyba su už
sieniu davė Lietuvai apie 
10,000,000 litų gryno nuosto
lio. J užsienį išgabenta pre
kių už 14,600,000 litų, o iš 
užsienio per tą patį laiką nu
pirkta už 24,500,000 litų.

.......................- -.............. Shepherdsville, Ky.-Apy.
ir Voldemarą paskelbta gardos teismas čia pasmerkė , . ‘ - -
‘‘nauja konstitucija” labai kalėjiman iki gyvos galvos 7 ;__________

tuva prieitų prie finansinio

PER MĖNESI ORU PER- |„____ _
metus, ir taippat 27-niems SIŲSTA 199,284 SVARAI Įtrauktas telefono ir telegrafo 

  LAIŠKŲ. Į susisiekimas tarp Pekino ir 
Washingtono pranešimu, kitų niiestų, ir kartu su na- v — * • * • A ’ X* « O I 1X X* «V XV XV «*XV*VM«

Ribeldi gavo 17 metų įaštV°Wo persiųsta 199,-1 buvęs į Pekiną gubemato- 
* turi kalėjimo‘ Kibi kuriuos pro- 284 svarai laiškų, 28,000 .rius Yen Hsi-Šan iš Šansi
- nasakn iai kada kuroras Pavadino„ “antraei- svarai daugiau, negu balan-:provincijos.

liais komunistais,” gavo nuo 
6 iki 12 metų kalėjimo. | 

... ; , - , Jie buvo suimti po to, kai
tas 1 prezidentus butų palai1- ję0munistas Lucetti mėtė į 
kus stambiam kapitalui. Ka- \Iyssolini bombą Romoje, 
da abidvi konvencijos tokius 
kandidatus pastatys, tuomet 
Wall Streetui nerupi, kuris 
jų bus išrinktas. Taigi Wall 
Streeto agentams prisieina

kaip balsuoti. Wall 
Streetas žiuri, kad kandida-

Į Tarp pačių nacionalistų, 
matoma, irgi nėra sutikimo. 
Jų karvedys Čian Kai-šek 

L rezignavo nuo armijos vado- "
Į vybės ir dabar žymiausia fi- 
igura nacionalistų judėjime 

sose šalyse 13-Kos menesių skajtoma gen. Feng Yu- 
jmetus, taip kad k°zna* me-.hsiang. Jis yra atkaklus sve- 

na^ ir viena diena liktų Nau- jafĮęyfjg griežtos politikos 
« • iv/* . . \ -1 zsl «v . v O «♦ • <xx «»z-v 1 l/n Iii . * - - _

džio mėnesy.

Metai Iš 13 Mėnesių
Tautų Lyga nori įvesti vi- 

šalyse 13-kos mėnesių „kajtoma ^en peng ?Yu-; IŠDAUŽĖ FAŠISTŲ AM
BASADOS LANGUS. | . . OQ j- 1 nvnon.vu? otv-

Pereitą sąvaitę Berline ta-' ^^1”? priešininkas ir žada
pirkti balsus konvencijoj, p" iš<laužyti Italijos ambasa-'jjems Metams. Šituo reikalu nri ą Jvetimus imperialistus* 
Daleiskime aš esu deletraci* (les langai. Prie ambasados i-iininfis vra paskirtas tam-1 L? • i- * * »..Mdieh hune, a. oeiegac . j jmtnmnbilius <sU <upI" - / -f* c • į Su nacionalistų partija Kuojos bosas ir kontroliuoju 40 privažiavo auiomooinus su tautinis komitetas. Suvieny-' npi„h„-
balsų konvencijoj. Džentel- keliais žmonėmis, kūne pa- Valstijų valdžia irgi buvo : Kokios bus visa to naspk- 
manas nuo Wall Streeto tuo- leido keliohką akmenų į arti- pakviesta prisidėti prie šito mps fi„ Jinkn nasakvti 
jaus ir prieina prie manęs, basados langus ir, saukdami darbo, bet kadangi ši šalis i ;
Tie b i .... “šalin Mussolini.” nabė^o. ’ t L___ _____  ____________Jis klausia* ar mano delega-^$alin . Mussolini, pabėgo, pne Tautų Lygos nepriguli, ’ jęiNIECIUS ŠMUGELIUO-

ii

pakenkė Lietuvos’reikalams, vyrus dėl nužudymo^vienos 
nes sukėlė prieš ją užsienių A 
publikos opiniją.

Anglijos atstovas Sir Aus- 
ten smarkiai išbarė Volde
marą, sakydamas, kad ta 
“naujoji konstitucija,” ku
rioje tyčia Lietuvos sostine 
skiriamas Vilnius, yra niekas 
daugiau, kaip tik erzinanti 
provokacija, - kurios jokia 
rimta valstybė nedarytų. 'bėgti, prohibicininkai ėmė

Tai toks buvo Voldemaro šaudyt ir užmušė 60 metų 
“laimėjimas.” Nuo bausmės amžiaus Brouning’ienę.

cija sutinka balsuoti už kan- Tapo išmušti iš viso penki įaj jaj neparanloi oficialiai 
didatą X? Aš, žinoma, atsa- langai.________________!dalyvauti ir nau% kalendo-
~~ ' . «xv iirvAiifi riaus svarstyme. Todėl susi-$4,628,045,035 VALDŽIOS IŠLAIDOMS. ' "' is privatinį žmonių

... t komitetas, kuris valdžiai pri-
Kareivių namams, $10,- tariant rūpinasi tuo reikalu. 

2!»!),975. (To komiteto pirmininkas
^emės užpirkimui, $9, Ge0|ge Eastman buvo nese-

. • :nai Europoje ir parvažiavęs
Upių įruoštų darbams, ‘ (labar nori patjrtj;ar ą meri- 

$5.886,310. Įkos visuomenė norėtų keisti
Cape God kanalo bonams,‘(|abar vartojamą kalendorių 

$6.230,000. |į i3_kos menesių kalendorių,
Potvinių nuostoliams at--arne. šios šalies valdžia nė-j FA41<JTAI ctficia un. 

lygįiti Ky„ Vt. ir N. H. vals-'ratokiai |)CTmainai priešin- FA*«STAI STEIGIA MO- 
tijoje. $5,197,294. _ lga. Sulyg naujo kalendo-l KYKLA?. AMER,*°?.

naikinti, $0,-rjaus, kiekvienas mėnuo pra- . • . _ .
sidėtų nedekiieny, o baigtųsi 

sprogstančios medžiagos subatoje. 
įdėliams, $3,108,159. __________

Suvienytų Valstijų Kong
resas prieš išsiskirstymą pa
skyrė federalės valdžios is-

RISTIKAS ŠIMKUS VA- 
ŽIUOJA LIETUVON.

Iš Worcesterio mums pra- 
tuo, kad užpuolė tūlo Brow-'nešama, kad 16 d. liepos ris- 
ningo namus ir pradėjo lauž- tikas J. Šimkus išvažiuoja 
tis į vidų degtinės jieškoda- Lietuvon ir žada dalyvauti 
mi. Kada Browningo šeimy- tenai ruošiamame tumamen- 
na iš vidaus užsibarikadavo, te. Šimkus yra vidutinio svo- 
valdžios agentai-prohibici- rio čampijonas ir daugiausia 
ninkai uždegė namą, o kai 
žmonės pradėjo iš ugnies 

'bėgti, prohibicininkai ėmė

moteriškės. Tarp pasmerktų
jų yra ir policijos viršininkas J 
Bolton. Jie buvo kaltinami)

ritosi vakarinėse valstijose. 
Sakoma, kad jis gavęs iš Lie
tuvos pasiūlymą apsigyventi 
tenai ir mokinti ristikus ris
tis amerikonišku budu.

laidoms šiais metais $4,628.- 6?'2>900. 
045,035. šita suma yra skirs
toma sekantiems reikalams:

Buvusių kareivių gyvasties 
apdraudai, $75,500,000.

Atlyginti svetimšaliams už 
konfiskuotus jų turtus karo 
metu, $50,000,000.

Valdžios trioboms. $24.- oo<>,000.
635,083. U

Karo laivams, $24,300.,M,°- 
Orlaivijai, $21,732,818. 
Pasenusiems valdžios tar

nautojams, $19,950,000.
Pašto pagerinimams, $15- 

250,000.
Fotvinių kontrolei. $15.- 

000,000.

Į

4t. Vemon vieškeliams,
>2.500,000.

Užsienių tarnybos trio
letus, $2,000,000.*

Tai tik federalės valdžios 
išlaidos. O kur da valstijų ir 
miestų valdžių išlaidos!

JA PO $2,300 NUO 
GALVOS.

Singaporoj tapo suimta 
^.partija kiniečių, kurie buvo 

gabenami šmugelio keliu A- 
merikon. Suimtieji pasakė, 
kad jie yra užmokėję po $2,- 
300 už sutartą įvežimą jų A- 
merikon. Rasti dokumentai 
patvirtina, kad šmugeliuoto- 
jai ištikrujų ima po $2,300 
nuo imigranto galvos.

J Šiomis dienomis Italijos 
i konsulas Orsini Ratto atida- 

f rė Baltimorėj mokyklą italų 
.vaikams. Vietosanti-fašistų 
i laikraščiai sako, kad tai yra 
fašistų pastangos fašistinti 
italų jaunimą Amerikoje. 

Vienos žiniomis, Albani- Baigę tas mokyklas vaikai 
jos prezidentas Ahmed Bey busią įrašomi fašistų organi- 
Zogu žadąs greitu laiku apsi- zacijon kaipo išlavinti Mus- 
skelbti karalium. solinio rėmėjai.

ZOGU APSISKELBS 
KARALIUM?
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PROF. MILIUKOVAS 
APIE RUSIJĄ.

šiomis dienomis prof. Mi- 
liukovas turėjo Chicagoje 
paskaitą apie Rusiją. Miliu- 
kovas yra buvęs vienas žy
miausių politikų pirm revo
liucijom, o caro valdžiai su
griuvus, buvo užsienio reika
lų ministeris. Jis buvo taip 
vadinamų kadetų vadas. 
Turbut niekas geriau Rusi
jos politinio gyvenimo nepa
žįsta, kaip jis. Taigi įdomu 
išgirsti, ką jis dabar apie Ru
siją sako. Jisai pradeda nuo 
bolševikų perversmo ir aiški
na, ką bolševizmas yra davęs 
Rusijos gyventojams. "Nau
jienų” reporterių aprašo Mi- 
liukovo paskaitą taip:

"Leninas pats netikėjo, kad 
tokioj atsilikusioj šalyj, kaip 
Rusija, galima įvykdyti socia
lizmą. Atsisveikindama.- su 
Šveicarijos darbininkais, jis pa
reiškęs, jog nėra vilties, kad 
Rusijoj busią galima grynai so- 
cialistišką tvarką įvesti. Bet. 
esą, per Rusiją bus galima pri
ruošti dirvą pasaulinei revoliu
cijai.

"Vienok, kuomet Leninas grį
žo į Rusiją ir tapo ivykdinta 
bolševikiška revoliucija, nusi
statymas tos revoliucijos vadų 
žymiai pakitėjo. Ir tai visai na
tūralu. Bolševikai davė tam tik
rus pasižadėjimus, nuo kurių 
jie nebegalėjo lengvai atsisaky
ti. Bet štai prasideda civilis ka
ras. Apie pra vedimą gyveni- 
man komunistiškų teorijų nėra 
kada galvoti. Reikia pirma nu
galėti priešus. Opozicija prieš 
bolševikus tampa nugalėta. De
ni kino, Kolčako, Vrangelio ii 
kitų armijas bolševikai išblaš
ko. Dabar laikas pradėti savo 
pasižadėjimus pildyti. Ir pra
dedama. Pradedama nuo kai
miečių. Reikia juk miestų gy
ventojus maitinti. Iš kaimiečių 
rekvizuojama maisto produk
tai. Iš pradžių eina viskas tvar
koj. Mat, kaimiečiams prisiža
dama pristatyti iš miesto įvai
rių prekių. Vienok tų prekių 
bolševikai pristatyti negali, nes 
pramonė yra visiškai susmu
kusi. Pasireiškia tarp kaimie
čių pasipriešinimas. -Jie atsisa
ko duoti savo grudus. Tąsyk 
valdžia siunčia baudžiamuosius 
itiriu: ‘kulokų’ naikinimui.
Kadangi pasinaudoti savo dar
ai i aisiais kaimiečiai negali, tai 
lesamais metais jie tiek grudų 
nesėja, kiek jiems patiems rei-
K ) 3 4 *. J ? *•

“Rezultatas to visiems žino-: 
mas: 1921 m. badas, kuris pri-

-• -ėdė prie kanibalizmo ir nuva
rė į kapus šimtus tūkstančių 
ž-nonių.

“Kas buvo toliau? 1913 rn. 
Rusijos biudžetas išnešė apie 
pusantro miliardo rublių. Prie 
bolševikų jis pradėjo sparčiai 
augti. Iš pradžių du miliardai, 
paskui trys, keturi, penki, o da
bar jau pasiekė septynių mi- 
liardų. Valdžios išlaidos yra su
daromos iš mokesnių. Vadinasi, 
juo didesnis biudžetas, tuo sun
kesnę naštą tenka pakelti gy
ventojams, nes jie turi dides
nius mokesčius mokėti. Dabar 
jau patys bolševikai pripažįsta, 
jog toliau tuo keliu eiti nebega
lima. Mokesniai yra tiek aukšti, 
jog didinti juos butų pavojinga.

“Taip yra su kaimiečiais. Na, 
6 ką gera bolševikai davė dar 
bininktrms? Darbininkų uždar
biai yra labai menki. Daugelyj 
vietų dar ir šiandien jiems ten
ka dirbti 11 ar net ir 12 valan
dų dienoj. ;

“Reiškia, iš bandymo įvesti 
komunizmą Rusijoj išėjo pil
niausias fiasko. Na, o kas atsi
tiko su pasauline revoliucija ? 
Atsitiko tas, kad jų visi bandy
mai nuėjo niekais. Jų santykiai 
pu kitomis valstybėmis paaštrė
jo.-O tai. žinoma, neina Rusijai 
i sveikata. Negaudama iš užsie
nio paskolų. Rusija per ilgus 
metus negalės atsistoti ant ko-
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Ir reikia pasakyti, kad po- nei kritikuoti, nes ji neturi 
no Sirvydo kelias visuomet jokios reikšmės. Jeigu tas 
buvo vingiuotas.. Tas žmo- žmogus sulaužė tikrąją vals- 

i i:.„; • '(ybfc. konstituciją, kurios jisgus buvo revoliucionierius ir 
kartu: 
rikos lietuvių socialistus. Pa-; 
akui jis pasidarė arliausis so
cialistų priešas ir kartu su 
tuo pačiu d-ru šliupu pradė
jo organizuot "bepartyvišką 
tautininkų partiją,*’ kuri vė
liaus pasivadinu Sandara. 
Dabar ponas Sirvydas it su 
Sandara atsisteikino.

Tai taip yra su “Vieny
bės” redaktoriam.

Bet reikia pasakyti, kad 
negeriau yra ir su “Darbinin
ko” rašytojais. Juk po 17 
gruodžio perversmo jie taip 
pat parbino Smetonos “val
džią.” Ir jeigu dabar jie ją 
smerkia, tai tik dėlto, kad ji 
atstume krikščionius demo
kratus nuo valstybės. Taigi 
lai nesigiria savu principais 
ir “Darbininkas.” Jie tokie 
pat. kaip “Vienybės.’

su Šliupu tvėrė Amo-!buvo iškilmingai prisiekęs
“Kai dėl Rusijos ateities, tai. 

sako prof. Miliukovas. nėra rei
kalo nusiminti. Anksčiau ar vė
liau bolše- ikai susmuks. Jų pa
čių tarp< dabar eina dideli nesu
tikimai. Reikia žinoti. Kad ko
munistų Partija yra trilypis 
kūnas. Centrą sudaro Stalinas 
su savo sekėjais, kairi jį sparną 
Zinovjevo ir Trockio šalininkai, 
o dešiniajam sparnui vadovau
ja Kalininas ir Rykovas. Tų ne
sutikimų pasėkos gali būti visai 
netikėtos.”

Publikos Į Miliukovo pas
kaitą susirinkę apie 500. Bu
vę manorchistų, anarchistų 
socialistų, bolševikų ir kito
kių. Kuomet kalbėdamas 
prelegentas užsimindavo 
apie pasaulinę revoliuciją, 
bolševikai jam plojo.

Apie busiančią Rusijos 
tvarką Miliukovas sako, kad 
ji turės būti demokratinė. 
Atsimetusios nuo Rusijos 
šalįs, kaip Lietuva, Latv ija 
ir kitos turės jau ir pasilikti joj konstitucijoj” yra pasa- 
nepriklausomos, nes jeigu kyta. kad “ministerių kabi- 
dabar rusai bandytų jas jėga netas solidariai atsako Sei- 
vėl prie Rusijos prijungti.'mui ir. trims penktadaliams 
tai kiltų didelis triukšmas.

PRIEŠ KĄ ATSAKYS SME
TONOS KABINETAS?
Smetonos paskelbtoj “nau-
‘ ‘ _________________

klausyt. ’.ai kas gi gali ji pri
versti pildyti popiergalį, kuri 
jis pats pasirašė? Savo “kon
stitucijoj” jis gali rašyti vie
naip, o elgtis visai kitaip.

Dabar jis turi joje parašęs, 
kad ministerių kabinetas pri
valo pasitraukti, jeigu tris 
penktadaliai visų Seimo na
rių pareikš jam nepasitikėji
mą. Bet u.e> netikini, kad 
Voldemaras sutiktų trauktis 
iš vietos, jeigu net ir keturi 
pehktadaliai visų Seimo na
rių pareikštų jam nepasitikė
jimą. Žmones, kurie drįso vi
durnakty užpulti su ginklais 
rankose teisėtą Respublikos 
valdžią ir smurtu ją nuversti, 
negi sutiks tą valdžią Įsileis
ti iš naujo vien tik dėl to, kad 
Seimo nariai pareiškia jiems 
savo nepasitikėjimą. -Jie 
greičiau išvaikys tokį Seimą, 
o ne patįs trauksis. Prie to d a 
niekas nežino, ar Smetona su 
Voldemaru drįs kada nors 
Seimą šaukti.

I

Ant Greitųjų Pagalvojus
1. Klerikalizmas.

Visiems gerai žinomas ka
talikiškos kunigijos noras ir 
pastangos, pasinaudojant 
bažnytinės organizacijos ga
lia skverbtis į v isas gyveni
mo sritis, nieko bendra netu
rinčias su religine žmonių 
nuotaika, vadovauti visam,į 
ne tik religiniam, bet ir pa
sauliniam gyvenimui, — va
dovauti ir viešpatauti. Šis 
reiškinys, vadinamas kleri
kalizmu, yra pasaulinio mas
to. Tik ne visuomet ir ne vi
sur vienodai pasireiškia. Vie
naip kulturinguose vakaruo
se. kitaip — atsilikusiuose 
kraštuose. Jei seniau visų rū
šių kunigai garbino “Dievo 
pateptuosius” monarchus, tai 
šiandien garbina kitą šių 
laikų dvasiai atatinkančią 
valdžią. Jei Ispanijoj laimi
na Primo De Riverą, Italijoj 
—Mussolini (dabar, 1

klerikalai pagieda jai pasku
tinę giesmę ir, kiek vietoje 
patupčioję, derinasi prie nu-‘ 
galėjusios jaunatvės. Derina
si ir visuomet užpakaly eina.

Klerikalai visuomet yra 
atžagareiviai.
2. Dvilypis lietuviškas atža- 

gareiviškumas.
Lietuvos klerikalų atžaga- 

reiviškumas žinomas nuo pat 
pirmųjų sąmoningesnio vi
suomenės gyvenimo dienų.

šiandien kai kam gal atro
do, jog musų klerikalai (ar- 
įba krikščionys demokratai 
j su visomis uodegomis ir uo
degėlėmis) darosi pažangus. 
Tuščia. Iš vienos pusės, tai 
yra bendros Vatikano deri- 
nimosi politikos rezultatas, 
keitimas veikimo gairių, tai- 
kinimasis ateities gyvenimui, 
turint gaivoj stiprėjančias 

tiesa demokratijos jėgas. Gi antra
kiek nebesutinka), tai Beigi- ypatingų musų
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politinių grupių santikių, se
nieji klerikalai buvo nustum
ti nuo valdiško ragaišio, pa
sijuto apgautais, ir dabar 
priversti veikti net prieš savo 
ne labai senus įsitikinimu^.

Rimčiau pagalvojus, daro
si ašiku: šiandien Lietuvoje 
turim du atžagareiviškumu 
—krikščionių i 
Abu jie turi vieną bendrą tininkuėiais* 
ramsti — klerikalizmą. Bė džių prišneka,

joj, Austrijoj, Vokietijoj de
dasi griežtais demokratijos 
šalininkais. Ir tai, žinoma, ne 
todėl, kad klerikalai butų is 
esmės bile kurios diktatūros 
ar demokratijos šalininkai. 
Ne. Tik todėl, kad gudrusis 
Vatikanas puikiai įvertina 
evoliucijos esmę ir noroms 
nenoroms eina prisitaikini- 
mo keliu. Kai senatvė sugriū
va, aukštyn kojas iškelia, tai

IŠ KUR ATSIRADO RAU
DONOJI VĖLIAVA?

“Socialdemokratas" gvil
dena raudonos vėliavos atsi
radimo klausimą. Iš kur ji 
atsirado ir Ką reiškia? Kas 
pirmutinis ją iškėlė?

Apie jos atsiradimą yra 
keliatas versijų. Pirm fran- 

Icuzų revoliucijos ji per ilgus 
metus buvo Francuzijos mo
narchijos vėliava. Francuzi
jos karaliai iškeldavo raudo
ną vėliavą apskelbdami karo 
stovį prieš liaudį. Paryžiaus 
komunaras Pierre Gaspar
VUl* V4XXXW I C.CV, r\.C4Vl 1C1VHU" 

cionieriai 1792 metais irgi 
nutarę priimti raudonos 
spalvos vėliavą. Tas nutari
mas buvęs padarytas Cor- 
dollers Kliube, kui- susirink
davę Dantono šalininkai. 
Vienas revoliucijos komite
to narių pasiūlęs, kad ant re
voliucines raudonos vėliavos 
butų parašyta: “Liaudies ka
ro stovis prieš karaliaus rū
mų sukilimą.”

Kita versija sako, kad rau
donoji vėliava buvo priimta 
Francuzijoj kaipo revoliuci- 

Francuzijoje ir jos ženklas nedidelėj “Le 
beveik visur kitur ministeriai Sollel d’ Dr" smuklėj, kur 
turi pasitraukti, kuomet jiems revoliucionieriai turėjo susi- 
nepasitikėjimą išreiškia dangų- rinkimą. Į tą susirinkimą at- 
ma atstovų, dalyvaujančių tei- vykęs su raudona vėliava 
sėtame parlamento posėdyje. Konvento narys vardu Car- 
Ta dauguma gali tol i-gražu ne- ra ir pasiūlęs priimti šitą vė- 
šudartti viso parfarrientoMau-liavą k fti po • i ėveliu e i.jos em- 
gumos. Anglijos atstovų butas., blemą su šitokiu Užrašu: 
sakysime, susideda iš 612 na- “Suverenės liaudies apgulos 
rių. liet dažnai jo posėdžiuose stovis prieš valdžios sukiii- 
dalyvauja tik Keturi arlia penki mą.’L-i 
šimtai atstovų. Ir jeigu iš šito 
skak iaus bent vieno balso dau
guma išreiškia ministeriams: 
nepasitikėjimą, tai jie privalo ' 
be jokių išsisukinėjimų trauk
tis.

“Ir visai natūralūs dalykas, 
kodėl taip daroma. Jeigu daly
vaujantys parlamento posėdyje 
atstovai gali dauguma balsų 
priimti įstatymus, kuriuos pri
valo pildyti visi krašto gyvento
jai. tai jie gali savo valią cjik- 
tuot ir ministeriams."

Mum* gi rodos, kad Sme
tonos “konstituciją" neverta

— . - 
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• visų Seimo narių pareiškus 
nepasitikėjimą, atsistatydi
na.”

Paviršium žiūrint išrodo, 
South Bostono “Darbinin- kad tai gana demokratinga. 

kas" (N44) gana teisingai Bet “Naujienos“ randa, kad 
charakterizuoja “Vienybę,” ištikrujų taip nėra, nes— 
kuri mėgina vaidinti Lietu-' -„.ministerių kabinetas neat-1 
vos tautininkų vuodegos ro- sistatvdins. ieigu dauguma bai
lę Amerikoje. Jisai nurodo,' 
kad tats fašistuojantis Broo- 
klyno lapas neturi nei prin
cipų, nei nuosakumo. Sako:

“Šiandien protestuoja prieš 
diktatorius draug su bolševi-' 
kais, kelia į padange:- demokra
tiją; rytoj muša poklonus tiems 
patiems diktatoriam.-- ir garbi
na cenzūrą! Netun nei pnnci-1 
pu, nei originalės. savos nuomo
nės. Redakcijos straipsniuose,; 
o ypač peržvalgoje atpa>akoja 
nesugromuliuotas ištraukas iš. 
laikraščių ir žurnalų. Nuo savęs 
neturi veik nieko pridėti. Origi-. 
nalumo nei nejieškok. Redakci
jos straipsniai ir peržvalgos 
kąsneliai tik jiems skiriamu; 
puslapiu paviršutine išvaizda 
vra 'redakcijos straipsniai ir 
peržvalga’; šiaip niekuo nesi-Į 
skiria nuo žinių. Sugnida iš
traukas iš kitų leidinių į edito- < 
rialams skiriamą vietą — b« 
redakcijas ‘antspaudas.’ Tą ori 
ginales nuomonės .steką dar ga-, 
įima butų ’ redakto- ‘
riaus . flesugebumu ir atleisti

S. • * i

jam, nes niekas negali duoti to, • 
ko pats neturi. Bet jokiu budu : 
negalima dovanoti žmogui. ji|0 
labiau redaktoriui, principą 
stoką.

‘“Vienybės’ redaktorius 'yri' 
principų ‘džiogleris.’- kitaip sa
kant ju neturi, štai kdi įrody-i 
mai. 1926-tų metų ‘Vienybės' 
redaktorius smerkia du Lietu-' 
vos konstitucijos sulaužymu. ’ 
būtent, išvertimą teisėtos val
džios ginklu ir smurtu ir Sme
tonos išrinkimą Seimo mažu-1 
mos balsais. Dabar ‘V..’ giria 
Smetoną, ka^jis vienas su Vol
demaru sudraskė konstituciją į 
skeveldras ir sulaužė savo prie- ( 
saiką ginti konstituciją:

“Ar ‘V-bės’ redaktorius yra 
už ar pi ieš konstitucijos latižy-! 
mą? Koks jo principas?

“Ar ‘V.’ redaktorius vra už 
ar prieš cenzūrą? į

“1927-tų metų ‘V.’ 22 numery. 
p-nas redaktorius rašo, kad/ 
cenzura visuomet nėra ,sveikas 
reiškinys, bet šiuo atveju ji ‘pu-' 
sėtinai nevykusiai pasitvarkė’; 
mat, tuomet diktatoriai buvo 
nutarę neįsileisti pilną protestų 
prieš juos ‘Vienybę.” Dabar 
‘V-bė’ džiūgauja diktatoriams 
uždarius ‘L. Žinias’ dėl menk
niekio! Kur principas ? Ar cen
zūra yra blogas; ar geras daik
tas?” / Į

Žinoma, žmogtis be princi
pų į tokį klausimą neatsakys, 
neš jis neturi aiškaus. riusista-

PUODAS KATILĄ 
VANOJA.

Itymo cenzuro® kiaušiniu.
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su seime bus išreikšta jam ne
pasitikėjimas.

"Jisai neatsistatydins net 
tuomet, kuomet nepasitikėji
mą išreikš dauguma visą seimo Chaumte rašo, kad retoliu- 
narių (netik tų. kurie dalyvau
ja posėdyje, bet visą).

“Jam tek.- atsistatydinti tik 
tai tuomet, kai jam išreikš ne
pasitikėjimą trys penktadaliai 
visu seimo narių, t. y. tokia sei
mo dauguma, kokios reikia kon
stitucijos pakeitimui.

"Vadinasi, ministerių kabine
to pakeitimas yra sulygintas sti 
konstitucijos pakeitimu! Mes 
norėtume žinoti, kurioje šalyje, 
turinčioje parlamentinę minis
terių atsakomybę, randasi ši
toks •triksas’?

“Anglijoje.

nomis pasiekė savo garbes vir
šūnės.

"Tik Napoleono karinei dik
tatūrai pasisekė raudoną vėlia
vą nuplėšti ir jos vietoj Įsodinti 
trispalvę, kuri savo eile 1814 
m. buvo pakeista balta, lelijo
mis papuošta Burbonų vėliava.

"Bet Paryžiaus liaudis neuž
miršo savo raudonosios vėliavos 
ir tų laimėjimų, kurie kartu su 
ja buvo jai atimti.

“Ir taip raudona vėliava liko 
darbininkų sąjūdžio ir Pirmojo 
Internacionalo vėliava. Po to ir 
raudonoji vėliava išsiplėtė per 
visą pasauli, kviesdama i žy
gius ir naujus laimėjimus.”

“Kuri tu versijų teisinges
nė.” — sako “Socialdemokra
tas,” — "ta: lalykų esmė., ne
keičia. Tik faktas, kad raudono
ji vėliava k ii iš Franeuzų i evo
liucijos. Vi<i revoliucionieriai 
ją sveikino pagilusiu upu. Su ja 
sukilo Paryžius 1792 m. rug
pjūčio 10 d., apgulė Tulerijos 
pili. nuvainikavo karalių ir už
darė jį į kalėjimą. Po raudona 
vėliava šią atmintiną dieną žy
giavo Paryžiaus liaudis. Po rau
dona vėliava gimė respublika!

“Raudonoji vėliava, vėliava 
pergalingo ii.ffldies. tomis die-

Pasiklausykit
Popa Subaty Vakarais WBZ

Gerkit

aiouraiae
Jums patartina pasirinkt geriausia
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DĖL MUSŲ BOIKOTO.
Kadangi Smetonos-Volde- 

maro valdžia musų laikraš
čių Lietuvon neįsileidžia, bet 
savo propagandą apie “A- 
merikiečių Sąvaitę” ir kitokį 
bizni nuolatos mums siunčia 
ir nori, kad mes ją skelbtu
me, tai “Keleivis” viešai pa
sakė ir generaliniam : Lietu
vos konsului New Yofke'pri
nešė. kad šitos propagandos 
daugiau mes neskelbsime ir 
boikotuosime ją lygiai taip, 
kaip dabartine Lietuvos vy
riausybė boikotuoja musų 
spaudą.

Dabar 
kad mes savo 
žę,” nes—

“ ‘Keleivis’ geg. 16 d. paskel
tu boikotą Lietuvos valdžiai ir 
prisiekė daugiau nedėti jos pra
nešimų Į savo lapus. Bet geg. 
30 .jau priesaiką sulaužė ir įdė
jo pranešimą apie naują Lietu
vos konstituciją.”

Bėda su “Vienybe.” kad ji 
yra tokia žiopla ir neatskiria 
paprastų žinių nuo valdžios 
propagandos.

Pranešimas, kad Smetona 
paskelbė “naują konstituci
ją,” yra paprasta žinia. Jis 
tik parodo, kas Lietuvoje at
sitiko. Apie tokius dalykus 
mes rašeme ir rašysime.

Visai kas kita yra pačios 
vyriausybės ar jos agentų ra
šyti straipsniai, kuriuose pa
sakojama. kaip Smetona su 
Voldemaru “myli” Amerikos 
lietuvius. Tas yra politinė 
tautininkų valdžios propa
ganda, pilna melo . ir veid
mainy bės, ir tokiai “litei atu 
rai” mes vietos savo laikraš
ty neduodant.

Taigi,/Keleivis” sayo žo
džio-nesulauže. “Vienybė” 
čia išsišoko visai nevietoje.

-t t ■ » f u■f',

Vienybė” sako’ 
“žodi sulau-

3. Musų atžagareiviikieji 
moksleiviai.

Pažangieji moksleiviai 
nebe pirmus metus kovoja su 
klerikalinio raugo mokslei
viais. Nelengva buvo kovoti 
seniau. Nelengva ir šiandien. 
Maža to, šiandien gyvena
me ypatingose sąlygose, ku
rios*verčia griežtai perkai
nuoti senas ' eitvbes ir nau
ja. tikslesne \aga darbą 
dirbti.

Be kita ko, vakaiyksčiai 
klerikalų šulai ir suleliai pa- 
svyro. Bet jų pamatai tiek 
tvirti pasirodė, Kad apie vi
sišką griuvimą ir galvoti ne
tenka. Supranta tai šios die
nos viešpačiai, ir, beaugin
dami “tautiškojo jaunimo” 
pulkus, remiasi tais pačiais 
“šventais" ramsčiais. Krikš
čionys ir ateitininkai iš ap
maudo ir susikrimtimo tebe- 
į ėkia: "Dievui ir Tėvynei.” 
Džiūgaujantys tautininkai ii 
tautininkučiai saukia: “Tė
vynei ir Dievui.’ O spaudoje

Į jau antri metai tarp “Ryto” 
ir “Lietuvio” — “Lietuvos 
Aido” tebeina atkaklios ris
tynės dėl to, kas didesni ka
talikai yra: krikščionys ar 
.tautininkai.

Gal kai kada įširdę ateiti- 
ir tautininkų, ninkai. besipešiodami su tau- 

, negražių žo- 
—. r > “pažangių,”

jo nei vienas negali apsieiti. į“laisvų" minčių pripasakoja. 
Tarp jų eina kova. Ir klaupi- Bet tai yra tik šios dienos 
mas: kuris šių dviejų atža- reiškinys. Ir mus neturi ap- 
gareiviškumų artimiausioj gauti. Senųjų klerikalų pa- 
ateity laimės — pirmas ar žangumas yra gerai i^mėgin- 
antras? Bet viena yra neabe- tas. O jei prileisti, kad krikš- 
jotina; abejais atvejais vis čionys su ateitininkais su- 
tiek mes turėsime klerikaliz- smuktų (kas beveik negali
mą, kuris gali skirtis forma, ma i .tai vis tiek musų neva 1>
bet ne turiniu. berališkesni (tikybiniu at-

— ‘ - žvilgiu) tautininkai atsisėstų
i visose krikščionių pozicijo
se, taip pat nutūptų įšiltus 

i klebonijos lizdus, kuriuose 
. ^šiandien daugumoj dar krik
ščionys te betupi.
i Mes, socialistai mpkslei- 
viai, turime gerai tai j galvą 

■> įsidėti, tinkamai įvertinti ne- 
tva antiklerikalines giesmes, 
i kai kada girdimas iš tauti
ninkų pusės, ir Įspėti tuos, 

;kurie iš naivumo gali joms 
patikėti.

4. Bukime drąsų*.
Šiandien nebeužtenka bu

rti tik klerikalinio atzagarei- 
■viškumo priešininku. Gyve- 
• nimas reikalauja tiksliau nu- 
’sistatyti. Dar. jaunatvėje, 
mokykloj esant, turime stoti 

į socializmo pdsėn ir socialis
tinį sąmoningumą nuosdkidi 

_ \ brendinti, bebręs^ 
tant kūno ir dvasios jėgomši

GAMTA IR DUONA.

Pavasario saulę išvydus 
Štai stiebias žibutė pražydus. 
Masina ji sočio akis. 
Ją gerbia poetai dainomis. 
Turtuoliai ii džiaugias ir domis. 
Bet klauski. ką vargšai sakys! 
Nerupi jam gėlės varsuotos. 
Poetų dainoms apdainuotos; 
Jam rupi duona sausa. 
Nes alkio pasotint grožybe 
Negali jis jokia galybe. 
O ypač žibutės varsa.
Ištiesų. jei vargšas išalkęs. 
Nei duonos plutelę nevalgęs. 
Ar gali gėrėtis gamta? 
Nors puikiai žydėtų žibutės 
Ir sodnūo<r^rokt»otų-gęguiės— 
Ne jam ta grožybė skirta. 
Ji gali tik džiuginti sočius 
Ir skęstančius turtuos pilvočius ugdyti 
O vargšui jinai svetima; I _
Jam duona tik duona vaidenas. Mes, žaizdrininkai, manome, 
Tas jojo kasdieninis penas— jog šiandien jau “socialis- 
Mintyse ji jam artima. itas” ne lygu “socialistui.?

R. M. jTodel ir šiuo atvėju griež
čiau nusistatome. .

) Nebe pirmas metas socia
listas moksleivis ant savo pe- 
įčių neša sunkią naštą kovos 
(su skaitlingomis atžagarei 
viškumo jėgomis. Skaudį 

.smūgiai jį pamoko, užgrudi- 
,na, o laimėjimai.džiugina ir 
į skatina dar atkakliau kovoti, 
į Nes kiekvienas musų žino, 
jog ateitis yra musų rankosė. 

■•[O kas yra visas platusis gy
venimas, jei ne kova I Tik ko
vos sukury žmogus jaučia 
smagumą, morali pasitenki- 
inimą, pasijunta tikrai žrtio- 
1 gumi esant, jei norite, laimės 
pasiekia.

Todėl—.
Ryžkimės. ’
Bukime minties drąsuoliai 

ir drąsus kovotojai. Pipr.

SOVIETAI REMI A AIRIUS 
REVOLIUCIONIERIUS.

Anglų spauda tvirtina, 
kad sovietai išleido stambias 
pinigų sumas kraštutiniujų 
Airijos nacionalistų palaiky
mui. Sovietų garlaiviai vęžą 
Airijps ginklus ir kitą kare 
medžiagą, kuri yra perduo
dama 
kams.

.„GERESNIS KI RAS

GERIAUSIAS
DĖL

VANDENS ŠILDYMO
NUOLATOS palaiko kara
tą vandenį hite kokiam rei
kalai ir prie bile kokią ap
linkybių. Bangiau kaip treč
dalis suvartoto vandens juaą 
namuose turi bot karštas.
Kreipkitės prie vietok geso 
kompanijos, kad pademons
truotų vandens šildymo, ke
pimo, stubos šildymo, valgią 
šaldymo Ir kitokias vartoji
mus GESO — GERESNIO 
KjLRO. . ,
Pcl naados Nac josios AarNfoii 
žmnnėmn, apart šio, yra-atapaos- 
dinta eilė paaiĄkininą apie geao 
indoMriję >ap jojoj Anglijoj. 
Juose yra iateresingę faktę apie 
GESO — GERESNIO KURO — 
•varbę jneą aaMaaae

• »h
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Kas skaito ir rašo,
Tas duonos neprašo. ©I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMĄ Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeiki*.

v V

WATERBURY, CONN. 
Trupiniai.

pagirtina, kad draugijų dele
gatai vaduojasi savo protu, o

Per kelis metus musų te- neklauso komunistiškų mek- 
atrališka draugija “Aidas“ jlerių. Korespondentas, 
buvo pasislėpusi. Aš maniau, Į 
kad nei gyvos nėra. Bet štai Į 
27 d. gegužės šita draugija 
Parapijos Svetainėj perstatė 
veikalą “Apgavinga Meilė.“ 
Veikalas neblogas, tik ne- 
kurie aktoriai silpnai lošė. 
Publikos buvo nedaug. Gir
dėjau, kad šita draugija 
rengs ir daugiau perstatymų.

♦ * *

Stasys Macelis gavo 30 
dienų kalėjimo, už tai, kad 
girtas parėjęs namo ėmė me
tyti per langą bliudus ir puo
dus, rėkdamas, kam pati 
šaltą vakarienę padavė. Tei
sėjas jam pasakė: “Gal va
karienė ir buvo šalta, bet ta
vo galva yra labai karšta. 
Kaip padirbėsi 30 dienų prie 
valdžios darbo, tai vakarienė 
užkais, o tavo galva atvės.”

$ *

Nors pas mus šiuo tarpu 
darbai eina pusėtinai, bet 
daug yra tinginių, kurie tingi 
dirbti, o myli uliavoti ir savo 
šeimynas skriausti. Iš tos 
priežasties tankiai atsitinka 
ir areštų.

♦ ♦ e

Kazys Baltrušaitis ir Ta
mošius Zabitukas tapo areš
tuoti už neužlaikymą šeimy
nų. Pastarasis turi garadžių, 
automobilius taiso ir uždirba 
neblogai, bet kur savo pini
gus padeda, niekas nežino.

♦ # #

Klemensas Raudis gavo 
15 dienų kalėjimo už tankų 
mušimą savo pači ulės.

« # »

Antanas čijunskas ant 
tiek buvo prisitraukęs, kad 
važiuodamas automobiliu 
nematė raudonos lempos ir 
policmano švilpuko negirdė
jo. Už tai turėjo užsimokėt 
200 dol. ir prarado laisnius.

» ♦ #

Valstijos policija padarė 
kratą pas didžiausi Brookly- 
no biznierių šeštoką, jieško- 
dama degtinės. Surado dvi 
bonkas kanadiškos. Kadangi 
šeštoko brolis yra advokatas 
ir personai taksų kolekto
rius, tai manoma, kad jis ne
bus nubaustas.

» ♦ ♦

Vincas Jankaitis, 40 metų 
vyras, 30 d. gegužes užėjo į 

’restoraną po numeriu 799 
įBąnk st. ir nežinia kas jam 
Spašidarė — pradėjo dainuo
ji ir apalpo. Tuojaus tapo 
pašauktas policijos vežimas. 
Bevežant į ligonbutį jis mirė. 
Velionis mylėjo tankiai išsi
gerti. ' ’ J . •

. Waterburyje. yra susitve
ręs mainerių šelpimo komite
tas. Taip atrodo, kad to ko
miteto tvėrėjai yra bolševi
kai. Nors jie eina per draugi
jas prašydami išrinkti atsto
vus į jų susirinkimus, bet 
draugijos nelabai nori jiems 
pritarti. Mat, žmonės jau ži
no, kad bolševikai šelpdami 
kitus, pirmiausia sušelpia pa
tįs save. Nekurtos draugijos 
išrinko ir prisiuntė savo at
stovus dėl pasitarimo. Pas
kutinis pasitarimas įvyko 28 
d. gegužės po numeriu 48 
Green st. Atstovų nuo drau
gijų susirinkimo apie 28. 
Pikniko rengimo komisija 
pranešė, kad piknikas mai- 
nerių naudai įvyks 16 d. bir
želio Union City, Conn. To
liau* nutarta pasiteirauti, ar 
yra mainerių tarpe susitveręs 
lietuvių komitetas. Nors ko
munistai buvo tam priešingi, 
bet progresyviai delegatai to 
reikalavo ir taip buvo nutar
ta. Toliaus buvo pareikalau
ta, kad butų pakviestasis 
streikuojančių mainerių tar
po kalbėtojas ir ne koks žy
das, o lietuvis. Komunistai ir 
šitam įnešimui buvo priešin
gi, bet balsuojant progresy
viai laimėjo. Tai yra labai

McADOO, PA. 
Atsakymas Miliui.

“Keleivio” 
Milius nori save i 
ševikų partiją išteisinti. Ji
sai ginčina, kad McAdoo 
miestelyje visai nesą bolševi
kų. Jeigu nėra, tai kas rengė 
prakalbas bolševikų agitato
riams Pruseikai, Žalpiui ir

MONTREAL, CANADA.
Jieško lietuviškos meilės.
Montrealo miestas yra ge

rai žinomas Suvienytų Vals
tijų lietuviams, kuriuos čio
nai vadina amerikonais. 
Daug amenkonų jau yra čio
nai atsilankę. Montreale yra 
įnemazai privažiavusių lietu
vių, ypač jaunimo: merginų'vikų valdoma Rusija, o iš 
ir vaikinų. Amerikonai tą ži-( lietuvių laikraščių esą tik du 
no gerai, ir kitas dar nėra uz- geri, būtent komunistų lei- 
miršęs Lietuvos gyvenimo, džiami “Laisvė“ ir “Vilnis.“ 
kaip paaugęs, užgautas jaus- Ir visi trįs viršminėti bolševi- 
mo kibirkštėlės, flirtavo sau kų agitatoriai ragino lietu- 
linksmai su jaunom mergai- vius prigulėti prie A. L. D. 
tėm. Tą viską palikęs išva- L. D. Jeigu A. L. D. L. D. ne- 
žiavo į laimės šalį Ameriką butų bolševikiška organiza- 
yra daug privažiavusių lietu- •• • •’ ” ”
vaičių per 1926 ir 1927 me
tus, pas kurias dar tebėra lie
tuviška meilė. Nekurie ame
rikonai važinėja po Kanadą 
ir per vargingą kelionę ir 
pradžią gyvenimo gal buvo 
jau viską pamiršęs. Bet pras
linkus keletui metų įgavo šir
dies ramumo ir prisiminė 
Lietuvos jaunystės gyvenimo 
metus. Todėl tūli jų atva
žiuoja nors į Kanadą jieško- 
dami lietuviškos meilės. Ži
noma, Kanadoj galėtų rasti 
lietuviškos meilės, nes čia 
keletą sąvaičių jieškodami taip veidmainiškai rašytų 
lietuviškos meilės ir nesuran- tvirtų pažiūrų bolševikas, 
da. Man rodos, jog amerikie
čiai neišskiria, kokia yra lie
tuviška ir kokia amerikoniš
ka meilė. Jie mano, kad lie
tuviška meilė gali būti sal
desnė negu amerikoniška. 
Atvažiavęs į Kanadą para
gauti lietuviškos meilės ame
rikietis tuojaus nori, kad 
mergina griebtų jį į glėbį, 
bučiuotų ir glamonėtų iš pir
mo pamatymo. Tokia meilė 
yra visai ne lietuviška. Man 
rodosi, kad pirmas rimtas, 
žavėjantis žvilgsnis padaro 
geresnį įspūdį, negu tas grei
tas bučkis ir glamonėjimas. 
Amerikiečiai yra pratę lan
kyti Amerikoje tokias vietas, 
kur bučiuoja ir glamonėja. 
Todėl ir atvažiavę į Kanadą 
vedybos tikslu, nors pamato 
ir gražią merginą, bet jeigu 
jinai tuojaus jo nebučiuoja, 
neglamonėja, tai sako, kad 
nemyli. Lietuvaičių daugu
ma nėra pratę prie panašių 
dalykų, nes daugumą yra d£- 
rų merginų ir nenori užsi
traukti pajuoką.

Vaideliutė

'kunigas apgavo Milių ir •(,. 
dėl, keršydamas kunigui. 
prisidėjo prie bolševikų. i.-

’O 
šitokia: kunigas rengė baž
nyčios naudai balių: san 
pagelbininkus pasikvietė a- 
rapijoną Milių ir atiduodi.- 
“Dirbk. o kiek padarysim- 
pelno, tai bus per pusę." P< 
baliui gi kunigas nedavė L .

No. 22 Jurgis tori ja tos apgavystės buv 
ir visą bol-

• • . • T •

Mažeikienei? Tie visi tris liui nei vieno cento, 
agitatoriai skelbė, kad ant 
viso žemės kamuolio yra tik. 

į viena gera šalis — tai bolše-

ei ja, tai argi bolševikų agita
toriai ragintų prie jos prigu
lėti. Mes galime suprasti, 
kad A. L. D. L. D. yra bolše
vikų įrankis prieiti prie A- 
merikos lietuvių darbininkų 
kišenių.

Kuomet Palmerio agentai 
darė ant bolševikų ablavą, 
tai ir musų miestelio lietuviai 
bolševikai pasislėpė po A. L. 
D. L. D. vardu. Taigi, nors 
kitokia skraiste prisidengę, 
bet vis tie patįs gaivalai.

Aš nesistebėčiau, jeigu ši-

s. 
Bet kadangi taip rašo Milius, 
kuris visai nesenai buvo kar
štas katalikas, tai man labai 
stebėtina. Trįs metai atgal

t

d-

Milius nori užginčyti. ktm 
! A. L. D. L. D. kuopele nei-;, 
pasižymėjusi bolševikiški; , 
darbais. Tai yra mela> 
akis. Štai 28 d. balandžio 
ta kuopelė turėjo balių 
baliaus pelną, rodosi 5 doi., 
pasiuntė “Laisvei.“ O "Lai
vė” juk yra bolševikų orga
nas.

Toliaus Milius sako, Kad 
netik Paulavičius, o ir jo mo
teris priklauso prie A. L. 1). 
L. D. Ištikro gi su Pauia\i- 
čium bolševikai pasielgė ši
taip: jie pasigavo Paulavi
čių saliune, jam užfundino i 
prašė prisirašyti prie jų kuo
pos. Paulavičius, norėdamas 
jų atsikratyti, pasakė, kad 
pinigų neturįs. Tuomet bol
ševikai už Paulavičių užmo
kėjo iš savo kišeniaus. Pau
lavičius sako: “Jeigu jie no
ri, tegul už mane moka, bet 
aš niekados neisiu ant jų mi
tingų ir prie jų partijos ne
prigulėsiu.“

Tai matai. Jurguti, kaip iš- 
■ tikro yra. Kam slapstytis, pa
rodykite tikrąjį savo veidą.

Dračiaus Sūnūs.

H
/■į

KENOSHA, WIS.
Užkabinėja praeivius.
Biiželio 3 d. mes. žemiau 

pasirašiusieji, sutarėm nueiti 
į ligonbutį atlankyti Praną 
Zakarevičių, kuris jau tris 
mėnesiai guli ligoninėj, o jo 
moteris su pora vaikučių 
randasi dideliam nubudime. 
Mudviem pasitaikė eiti 22nd 
avė. Pro vieną namą einant 
išgirdom nešvarią kalbą. At- 
sisukom pažiūrėt ir pamatėm 
ant laiptų sėdinčią susivėlu
sią moterį. Girdi, kaip jus 
drįstate eiti pro mano pro- 
pertę, jus šiokie, tokie ir dar 
kitokie. Aš paklausiau: “Ar 
tamsta gali sulaikyti visą 
publiką čionai vaikščioti? 
Juk čia visiems valia eiti.“. 
Man tuos žodžius vos ištarus. ’ 
oi tu, dievulėliau, kad pradės 
burnoti nešvariais žodžiais, 
tai sarmata buvo ir klausytis. 
Mudu skubiai nuėjom toliau. 
Tai atsitiko po numeriu 4405 
—22-nd avė. j

Jeigu ta moteris ir toliau 
mumis užkabinės, tai mes’ 
patrauksime ją į teismą. Mu- j 
du nesame jai nieko skolingi 
ir tegul ta komunistų pelėda 
mumis neužkabinėja.

Petras Tampauslcas, 
Joe Elijoiius.

I 
I 
i

CLEVELAND, OHIO. 
Gansono-Požėlos ristynės.

Birželio 
liečiu Kliv

3 d. Lietuvių Pi- 
buvo parengęs 

u ristynėmis ant 
ar mos. Ristis buvo 
du pagarsėję lietu- 

Požėla su Gan

piknikų 
Niauros i 
pakviesti

■ ■ i ištikai Požėla su Gan
di ėdu ritosi už netuvių 

i > matą. Mat, Gansonas 
'Kelbias: lietuvių čampijonu 
•Sieibtis lietuvių čampijo-

Jansonas neturi jokios 
’ i'ės. nes jis pabėgo iš tur
im.mento. kurį rengė garsus 
Bostono promoteris Paul___
I ■ ser dėl lietuvių čampijo- jpjjonystės 
n.ato. Gansonas griežtai atsi
sakė ristis su Juška ir Koma
ru. "Keleivio“ redakcijoj 
Gansonas viešai prisipažino, 
kad jis Juškos bijosi. O p. 
Bovvser "Keleivio“ reporte
riui pareiškė, kad jis neskai
to Gansoną rimtu oponentu 
nei Komarui, nei Juškai. — 

■Red.)
Abudu ristikai buvo gerai 

; prisirengę. Gansonas atva-

ir po valandos laiko Požėla ! 
nučiupo Gansoną, iškėlė Į 
aukštyn ir sukdamas aplin
kui malūno pavidalu, trenkė 
ant matraso ir priplojo jo pe
čius. Taigi pirmą susikirtimą 
laimėjo Požėla. Susikibus iš 
antro sykio Gansonas nu
trenkė Požėlą į 10 minutų. 
Besiritant trečiu sykiu Gan
sonas atrodė nuvargęs ir tik 
saugojosi, o Požėla jį puolė. 
Abelnai paėmus, Gansonas 
atrodė silpnesnis už Požėlą. 
Trečiame susikirtime vienas 
antro neparito, nes laikas įš- 

•sibaigė. Taigi, Gansono čam- 
' > burbulas truko
dar neišpustas.

Viską Matęs.

BALT1MORE, MD.
Smarkiai gabena darbą iš 

New Yorko firmą.
Jau pereitais metais buvo 

“Keleivyje“ rašyta, kad Bal- 
timorės kriaučių korporaci- 

! jos ir šiaip kontraktoriai ga- 
• r,T’ 7~"7------ •------ ibenasi iš New Yorko firmų

z,axo / f levelandą apie są-1sukirptą audeklą, o Baltinio- 
vaite aiko pnes nstynes ir rės pasiuva švar-
pi.e ezeiy ant tyro oro įlse-gel gj pavasarį pradėjo 
josi. Požėla nors ir paskuti- - - -
nėj dienoj pribuvo, bet atro
dė gerai. Požėla norėjo, kad 
ristynių laikas nebūtų apru- 
bežiuotas ir jiedu ristųsi iki 
galutinos pergalės. Bet Gan
sonas, matyli, bijodamas 
pralaimėti, su tuo nesutiko ir 
reikalavo, kad ristynių laikas 
butų aprubežiuotas iki dvie
jų valandų.

Iš pirmo susikirtimo abu
du ristikai dirbo gana gerai

♦ 49Mrs. V. degužia Bwtt/»nwood Dorchester, sako:
Street

Tas raugiu muilas
pabaigia skalbimo rūpesčius

lis išskalbia drabužius balčiau
ti kraštai su mažu patrinimu palieka 
balti kaip sniegas. Nepabrinzga dabar 
rankovės ir kalnieriai.

Įsigykit Rinso pas jūsų grosemin- 
ka dabar. Jis yra taip saugus, kad ne
pažeis nei bo\elninių. nei linifiių jūsų 
skalbinių. Tik pakilnokit. kaip tasai 
pakelis vra sunkus! Jus gaunate jūsų 
pinigu vertę, kuomet jus perkat ši 
granuliuota muilą.

Skalbtuvų išdirbėjai 
siūlo Rinso

Demon triiotoiai skalbtuvų—kurių 
vra artoją Rinso. kad paro
džius "skalbi uvų gerumą. Ir išdirbiai 

geriausiu -r^lbtuvų sako: \ art<>- 
kitę Rinso-auguliui ir baltumui skal
bimu '

r„r . išdirr.inėtnjŲ 1 I X 
k’ ■ ' Cambridge. Mas-.

RINSO yra narys mano stubos dai
ktų per keletą metų.” sako vie

tinė moteris, viena iš tūkstančių 
Rinso vartotojų.šioje apielinkėje.

“Ištikro jis užbaigė mano skalbimo 
rūpesčius, nes jis atlieka visą sunkuji 
trinimo darbą, kuri aš seniau turėda
vau atlikti, vartodama paprastą mui
lą. Net labiausia idėvėtos vietos iš
mirksta tirštose Rinso putose, ir dra
bužiai palieka taip gražiai balti, kad 
nei virinant jie nebūdavo toki.

“Tai yra lengviausias būdas skalbti 
drabužius—ir turėti juos balčiausius. 
Neveltui šis muilas taip populerus.

"Tos tirštos Rinso putos sutaupo 
man daug rūpesčio kiekvieną sąvaitę. 
kuomet reikia mazgoti dišes, langus^ 
grindis ir tt. Ištikro! Su mažai pade
gu atliekama daug darbo ir rankoms 
nekenkia, taipgi.”

Sutaupo drabužių tvirtumą. .
Jeigu norite matyti gražiausius ir 
balčiausius skalbinius, tai vartokite 
Rinso! Jus dar nematėt tbkiu putų. 
Tirštos kai Smetona ir ilgai stovi van
denyje.

Purvas i» plėtmai pasileidžia tuo
jaus šiose putose. Nereikia trinti ir 
plėšti drabužius. Net labiausia įdėvė-

i <Palbtuvų sako: "Varto 
>aiijr Tini ir baltumui skal-

2 šaižu 
daujr nv>- 
tern išr
ita dideli

Tai granuliuotas muilas, kuris padaro skalbinius baltesniais

jau net lenktyniuoti. Jočys 
ir Valinskas įsigyjo didelį 
troką ir važiuoja į New Yor- 
ką net du sykiu sąvaitėj. Iš 
New Yorko firmų dar gauda
vo šiek tiek daugiaus už pa
siuvimą švarko. Kiti kont- 
roktoriąi, pamatę kad Jočiui 
gerai vyksta, irgi pradėjo va
žiuoti New Yorkan darbo 
jieškoti. Baltimorės kontrak
toriai manė, kad New Yorko 
žj/.leliai kvailesni už Balti
morės žydelius, bet apsiriko. 
New Yorko firmų atstovai 
pamatę, kad iš Baltimorės 
vis daugiaus ir daugiaus kon- 
traktorių jieško darbo, irgi 
pradėjo tą pačią giesmę gie
doti : “dirbkite pigiaus, tai 
duosim darbo.“ Tai matai, 
broli kontraktoriau, nors ir 
ant Marso važiuosi, vis tą pa
tį atsakymą gausi: "dirbkite 
pigiau, tai bus darbo.“

Tuoj po karo, po tų “ge
rų“ laikų Baltimorėj priviso 
devynios galybės rubsiuvių 
kontraktorių. Na, žinoma, 
kiekvienas mėgo didžiuotis: 
“aš bosas.“ Tokie kontrakto
riai unijos neapkentė. Tokių 
mažų kontraktorių vien tik iš 
lietuvių buvo virš šimto. Jei
gu vienam pasisekdavo gauti 
iš bent kokios firmos darbo, 
tai ant rytojaus firmos rašti
nėj sėdėdavo jau kokie 5-6 
kontraktoriai ir visi maišus 
po pažasčių laikydavo. Fir
mos atstovas arba pats savi
ninkas pasišaukdavo Juozą 
arba Petrą ir sakydavo: “Jei 
dirbsi pigiaus, duosiu dar
bo.” Kontraktorius, pasika
sęs pakaušį, ima 50 centų pi
giaus už švarką. Toks nupi- 
ginimas tęsėsi kokius pen- 
kius metus. Kontraktoriai, 
paėmę darbą pigiaus, dirba, 
ilgas valandas patįs ir verčia 
dirbti neorganizuotus darbi
ninkus. Ir toks nupigintas 
darbas verčia siuvėją skubė
ti, kad užsidirbti nors ant 
pragyvenimo. Tai tokiu bu
du siuvėjų amatas paliko be 
vertės. Pereitą žiemą ir pa
vasarį jau daug kriaučių ir 
prašytojų jieškojo kitose 
pramonėse uždarbio, bet ne
mokant kitokio amato dabar 
sunku ir kitur darbas gauti. 
Jeigu nebūtų sutaupintų pi
nigų nuo “gerų“ laikų, tai 
ne vienam jau badas gręs- 
tų.

Daug ir kontraktorių jau 
subankrutino. Taigi dabar 
Baltimorės kontraktoriai 
pradėjo savais trokais ga
benti iš New Yorko darbą, 

i Bet kas gi bus, kaip ir New 
Yorke tokį nupiginimą pada
lys? O jau prie to eina. Rub- 

isiuviai, pagalvokite, kasat- 
isitiks ateityje, jeigu nesu- 
i k rusi m organizuotis?
1 Baltimorietis.

MONTELLO, MASS. 
Visko po biskį.

Gegužės 25 d. L. M. E. Ži
nyčia, su pagelba “Cosmopo- 
litan Club“ buvo surengus 
tarptautinį koncertą. Daly
vavo devynios tautos: negrų, 
kyniečių, škotų, italų, grai
kų, albanų, amerikiečių, šve
dų ir lietuvių. Susirinkimą 
atidarė lietuvių ministeris 
Rev. Palšis, kuris pasveiki
no susirinkimą labai gražioje 
kalboje. Iš lietuvių programe 
dalyvavo p-lė G. Yurkevičiu- 
tė, smuikininkė ir kvartetas: 
A. Poškaitė, R. Kazlauskai
tė, Jonas Alusovv ir Ralph 
Degėsis. Jiems akomponavo
M. Milteniutė.

Reikia pasakyti, kad 
smuikininke Yurkevičiutė 
yra tikra žvaigžde. Esu gir
dėjęs daug smuikininkų 
Brocktono ir Bostono apie- 
linkėje, bet vis ne taip pui
kiai smuikuoja, kaip p-lė 
Yurkevičiutė. Nors ji dar 
jauna, tebelanko Brocktono 
High School, bet muzikoje 
jau toli pažengus.
Bolševikai gavo kiltą iš L. T.

N. Draugovės valdybos.
Birželio 5 d. atsibuvo L. T.

N. Draugovės valdybos rin
kimai. Pirmininku išrinktas 
tas pats bolševikas K. Navic
kas, bet šiuo sykiu jis laimė
jo tik penkiolikos balsų di
džiuma. Navicko politika jau 
įgriso net ir švaresniems bol
ševikams. Pirmininko pagel- 
bininku išrinktas pažangus 
žmogus Juozas Tautvaisa 
108 balsais, vieton bolševiko 
S. Kriaučiūno, kuris gavo tik 
29 balsus. Senasis finansų 
sekretorius Tamošius Bart
kus (irgi bolševikas) gavo 
kiką. Jis tarnavo daug metų 
ir visą laiką buvo aklas bol- 
fevikų įrankis. Jo vieton iš
rinktas pažangus pilietis M. 
Mačiulaitis. Reikia tikėtis, 
kad nauja valdyba neleis 
Navickui diktatoriauti ir at
statys draugovę į normales 
vėžes. Patartina naujai val
dybai nepavesti Navickui 
anglis orderiuoti.

Namo metinė apyskaita.
Įplaukų turėjo $4,734.58 
Nuošimtis 66.15

Išlaidu
Viso $4,800.73

$4,797.27

Pelno lieka $3.46 ; f
Narių yra apie pora šimtų. 

Metiniai fėrai davė pelno 
$1,100.00. Nuo pikniko liko 
$400.00. Pasirodo, kad drau
govė iš rendų anaiptol negali 
išsiversti. Kas tam kaltas? 
Žmonės sako, kad kalta dvi
veidė Navicko politika.
Lietuvio prakalba ameriko

nams apie Lietuvą.
L. M. E. ministeris Petras 

Palšis laikė prakalbą di
džiausioje jankių C. M. E. 
Žinyčioje. Jo prakalbostemk 
buvo: “Lietuviai ir jų tikybi
nis keitimasis.“ Pirmiausia 
Rev. Palšis nurodė, kokius 
dievus lietusiai garbino se
novėje, kaip jie priėmė krik
ščionybę ir kaip abelnai lie
tuviai tą įvertina. Rev. Palšis 
pareiškė, kad lietuviai neno
ri jokių dirbtinių tikybinių 
tradicijų, kurios yra pasenę, 
bet pageidauja naujos, mo
derniškos religijos, kuri ata- 
tinka šiandieniniam mokslui.

C. M. E. Žinyčia randasi 
turčių apgyventame distrik- 
te. Publika susidėjo iš žymių 
advokatų, daktarų ir stambių 
biznierių bei fabrikantų.

Rev. Palšiui yra rengia
mas maršrutas pervažiuot vi
są Naują Angliją ir aplanky
ti stambiausias protestonų 
bažnyčias. Kaip tik bus išla
vintas kvartetas sudainuoti 
keletą liaudies dainų, taip 
greit jis leisis i kelionę.

Monteliefia, 7
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

i

I

Pastabos apie Vaiku AEROPLANŲ SKRAIDYMO 
DĖSNIAI.
ris sukdamas propelerį, varo Tuo," aparatas paliečia žemės 
stiprią oro srovę į sparnus, paviršių didžiausiu smarku- 
nejudomai prie liemens pri- mu lėkdamas. Jeigu jisai tuo 
taisytus, ir tokiu budu iškelia metu sustotų, tai neišyengia- 
a para tą į viršų. Kaip paukš- ma i turėtų sudužti. Iš tikru- 
tis sav’o uodega skridimui jų. įsivaizduokim, kas atsi
duoda įvairias kryptis, taip tiktų su važiuojančiu grei- 
ir aeroplano liemens uode-įčiau kaip 100 km. per valan
doje yra gilumos ir krypties dą automobilium. jeigu jj 
vairai ir stabilizatorius (pu-. kas nors staiga sustabdytų 
siausviros palaikytojas), ku- [ vietoje: kad panašaus likimo 
rie aviatoriui duodą galimu- išvengtų palietęs žemę aero- 
mą valdyti aparatą. Sukinę-[ planas, jis dar rida ant savo 
damas gilumos vairą, laku-1 ratukų. 0 kad šis rėdėjimas 
nas gali aeroplaną iškelti į butų ne per ilgas, nes tuomet 
viršų, ar nutūpti bei nusileis- reikėtų labai didelių ir ilgų 
ti žemiau; krypties vairą vai- aerodromų, užpakalyje fuzi- 
dydamas, jis pasuka aparatą ležo yra 
ten, kur reikalinga skristi, kuris l._ 
Kad per viražus aeroplanas neleidžia 
nepamestų skersinį pastovu-1 
mą, i

paukščius, kurie pasisukda-i valdymas labai panėši pauk- 
mi ore atatinkamai išlenkia ščio konstrukcijai: pas pauk- 
savo sparnų kraštus, šie ma
ži sparneliai, kurie aviacijoje ( 
vadinami aileron’ais, yra la
bai svarbus aeroplanui vai-' 
dvti. Už šių sparnelių paslap-' 
ties pardavimą broliai Rait 
gavo net pusę milijono auk- lą, kur yra lakūnas —_aero- 
so frankų iš franeuzų aviaci- plano

Auklėjimą Šeimoje,
‘ V ‘LI vaikas savo gyvenimą 
j pradeda šeimoje; čia turi 
į prasidėti ir rūpestingas jo 
auklėjimas, šis auklėjimas 

i turi lemiamos reikšmės iri
sam wiogaus gyvenimui.

Tooel suprantama; £a ___ ______ _ ____
tėvų atsakomybė už vaiku jis savo jauna siela ir širdele

kad vaikas užaugęs to nemo- c 
ketų. Netiesa, jei tėvai tiki, j 
jog mažas vaikas nesupras, 
dėl ko jie ginčijas ir nesuta
ria.. Netiesa,'kad vaikas vi
sam tam paliks abejingas, 

suprantama; kad Vaikas mato, ką tėvai daro:

auklėjimą yra labai didelė. 
Tėvai labai klysta, jei tiki, 

jog vaiką reikia “mokyti” 
paaugusį. Esą, kaip į protą 
ateis, tai ir pats supras. Visai 

Ine taip. “Lenk medį, kol 
jaunas." Visos šeimos gyve
nimo sąlygos, kuriose vaikas 
leidžia savo gyvenimo pir
muosius metus, atatinkamai 
jį veikia, sudaro jo būdą: li
tai dedasi nejučiomis, tė
vams visai nepastebint.

Pedagogai — auklėtojai 
sako, kad jau vien motinos 
veido išraiška, jos šypsena 
nuteikia lopšely gulintį kū
dikį. Jis iš motinos veido 
skaityte skaito jos jausmus ir 
mintis. Niūrūs būdas ir pyk
tis. kuris atspindi motinos 
veide, persiduoda vaikui, 

i Todėl suprantama, kaip turi 
, būti atsargi motina apsieida- 

. ma su mažvčiu. Norėdama 
ttb teve. jeigu tavo norai ne_. išaUklėti savo kūdikį gerą, 
įssipildys. ramu, linksma, ji turi ir jam

—Negali žinot, Maike. kas tokia-ro<1}lis . _____
...... - i _ Beaugdamas vaikas visjvaikas. Toji draugija, kurio-

I

—Tegul bus pagarbintas.
Maike.

—Labo ryto, tėve.
—Klausyk, vaike, aš atei- gali atsitikti. Į Lietuvą man i

nu pas tave su reikalu. i
—Na, na? s ,
—Aš noriu, kad tu man numirt nuo didelio noi ėjimo. pareįgOS dar pasunkėja. Tė- 
.... A, -+,, m o , mnnz, '  Rot cri tun t u i n nu. : ... • i i ___

Aeroplanas gali skraidyti 
erdvėj tik dėl oro, kuris kelia 
jo sparnus, panašiai kaip 
smarkiam vėjui pučiant neša 
skėtį. Skėtis kaltais irgi pa
kyla i orį, bet netekęs pu
siausviros bematant vėl krin
ta žemėn. Vaiky daromi po
pieriniai aitvarai taip jau 
skraido erdvėj tik tol, kol ne
nutrūksta siūlas, kuriuo pa
laikoma jo pusiausvira, šie 
pavyzdžiai rodo, kad sun
kesnis už orą daiktas skren
da tik tuomet, kai smarki oro 
srovė (vėjas) palaiko jį erd
vėje. Iš tikrųjų, iškilti į orą 
gali tiktai toks daiktas, kurio 
forma duoda oro srovei gali
mumą jį iškelti į viršų. Be to, 
iškilęs į orą daiktas, kad ne
nukristų, visą laiką turi būti 
erdvėj palankiam padėjime.

Žmonės jau senai pastebė
jo. kad išskėtęs sparnus

nujaučia tėvųsantikius.
Bendrai, reikia vengti bet 

kokio blpgp pavyzdžio vaiko 
akyse. Vaikas neturi matyti 
nei melo, nei apgavimo, nei 
neapykantos pavyzdžio. Jei 
tų blogybių nematys šeimo
je, jos negalės sudarkyti jo 
budo, jos negalės būti pavo
jingos jam ir suaugus. Ko 
nenori, kad vaikas išmoktų, 
to pavyzdžio jam nerodyk. li
tai daryk ne apsimetęs, o at
vira širdimi, nes apsimetimą 
vaikas greit pastebi: vaikui; 
reikia nuoširdumo.

Geras pavyzdys ir meilė, o paukštis geriausiai atatinka 
ne rykštė ir neapykanta gali visiems ---- __•
išganyti vaiką. ' mams.

Paaugęs vaikas jau susi- forma, 
duria su kaimynais, sueina į 
draugystę su kitais savo am
žininkais. Jų auklėjamoji 
įtaka taip pat labai didelė. 
Šis amžiaus tarpas turi būti 
rūpestingai tėvų prižiūri
mas. Tėvai turi žiūrėti, su 
kokia draugija susiduria jų

i pritaisytas kablys, 
kabindamasis žemės, 
"* i aeroplanui per 

nepamestų skersinį pastovu-'daug lengvai riedėti, ir tokiu 
mą, užpakalinės dalys jo budu greičiau ji sustabdo, 
sparnų judamos, kaip ir pas Pagaliau ir pats aeroplano

taip norisi, kad jeigu negau- piačjau jma dalyvauti šeimos ie vaikas 
siu nuvažiuot, tai galėsiu n gyvenime. Tėvų auklėtojų džia dier

—Bet kodėl gi tau taip no- vaj turį žiūrėti, kad visas šei- 
risi, tėve? mos gyvenimas butų taip su-

. —Aš. vaike, skaičiau, ga- tvarkytas, kad vaikas nega- 
zietose. kaip Lietuvos 
džia dabar gražiai ir su mu
zika Amerikos lietuvius pri
ima. Juos pasitinka da Klai- 

ar kaip jis ten vadinasi, tas j pėdoj, kur iškelia didelius 
ką gazietą drukavoja. ir gra-: pietus, pastato vyno ir duoda

šnapso po klebonišką išgert tą palinkimą auklėtis, todėl 
už prezidento Smetonos jis nesąmoningai 1 
sveikatą. O man. vaike, ypač džioja suaugusius: daro tai, 
norisi su Smetona pasimaty
ti. Juk kartu kiaules ganėme 
ir buvom geriausi frentai. O 
dabar jis Lietuvos pr-eziden- 

itas. o aš vyčių vaisko staršas 
[generolas. Jis nešioja šilkinę 
‘stugą per grutinę ir švento 
tėvo dovanotą žvaigždę, o aš 
turiu paletus ir basuimanc- 
ką šoblę. Žmonės sako, kaip 

jrazumnas su razumnu susi
eina. tai daug nekalba : taigi 
j aš norėčiau žinoti, kaip ilgai 
I vyčių generolas su Lietuvos 
prezidentu šnekėtų. !________________________

—Bet aš tau pasakysiu.' 7 VAIKAI UŽMUŠTI AU- 
tėve, kad Smetona tokių sve-;
čių nelaukia, ką neturi pini- 
gu laivakortei nusipirkti. Ji
sai kviečia Lietuvon tiktai 
tokius, kurie gali ir laivakor
tę nusipirkti, ir da nuvažiavę 

(Lietuvon, keliata šimtų ar 
yra tūkstančių dolerių praleisti 

taigi ir Tik tuo tikslu ir yra ameri-

parašytum gromatą Į mano 
redakciją ir paprašytum do-, 
vanų. Žinai, aš skaitau “Va-| 
dovą į Dangų" jau treti me
tai. o redakcija da nėra pa
siuntus man jokio prezento, 
taigi tu parašyk daraktoriui.

vai-

žiai jam išklumočyk. kad aš 
noriu prezento.

—Aš pirmu syk girdžiu, 
tėve, kad tu turi laikraštį už
sirašęs.

—Jes. Maike. aš turiu. 
Teisybę pasakius, aš pinigų 
už ji nemokėjau, ale mano 
frentas Džiovas tris metai at
gal užsisakė jį per misijas. 
Džiovas paskui buvo paso
dintas į džėlą. tai jo gazietą 
dabar aš skaitau.

—Vadinasi, tu už dyką 
laikraštį skaitai ir nori da 
dovanų už tai gauti?

—Šiur. Maike. Kodėl ne
norėt. jeigu gali gauti?

—Bet aš netikiu, tėve, kad i 
tu galėtum ką nors gauti., 
Kada jie apsižiūrės, kad tu 
nesi jų laikraščio prenume-: 
ravęs. tai jie tau netik dova-' 
nų neduos, bet ir laikraštį su-; 
laikys.

—Dac olrait. Maike, rus 
kiai sako, kad rizika 
blagarodnas darbas, t_ o .............. . ,.
aš noriu eit ant riziko. Išgra- kiečiai Lietuvon kviečiami, 
jisiu ; 
šyk ir dac oi.

—O ką rašyt?
—Na. juk tu mokytas, tai biznį padaryti?

' —Taip išrodo, tėve.
—Na, tai geriau aš neva-1 

žiuosiu.
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ar pragrajisiu — para- • —Kaip tai, Maike. ar tu
nori pasakyti, kad Lietuvos 
valdžia nori iš amerikiečių

štį visi valdymo ir judėjimo 
centrai nugarkaulio bei gal
vos smegenyse; taip jau 
aeroplane visi vairų bei mo
toro valdymo prietaisai suei
ną į įtaisytą fuziležę gondo-

•‘—■v.. .v..

smegenys. Todėl, 
jos sindikato. Šią sumą gali-Į aeroplaną ne be pagrindo 
ma laikyti net permažą. jei-,vadina — milžininšku žmo
gų įvertinti visas tas nelai- nijos paukščiu. Iš tikrųjų 
mes, kurios buvo išvengtos viskas jame yra išskaičiuota 
dėka aileronams. Prieš tai matematišku tikslumu; kaip 
aeroplanai pasisukimo metu, pas paukštį, taip ir aeropla- 
beveik visuomet netekdavo ne nieko nėra nereikalingo 
pusiausviros ir suduždavo, bei netikslaus. Tokiu budu 
Pakilti i orą aeroplanas gali yra rimto pagrindo manyti, 
tik sukėlęs propeleriu smar- kad aeroplano 'konstrukcija 
kią oro srovę, kuri veikda-jau pasiekė savo tobuliausio 
ma į sparnus, leidžia visam laipsnio. Todėl kai kurie 
aparatui laikytis erdvėje, konstruktoriai tvirtina, kad 
Paukštis sudaro tokią srovę, artimiausioj ateity žmogus 
mojodamas sparnais. Aero-turės sugalvoti kitos rūšies 
planas to negali padaryti. ’skraidymo aparatą, jeigu no- 
nes jo sparnai yra nejudomi. [rėš išvengti visų, dabar žino- 
Teisybė. buvo mėginta pa- mų aeroplanų trukumų. Tik- 
dirbti tokį skridimo aparatą, tai tuomet, pasak jų. galima 
kuris mojuotų sparnais, kaip bus greičiau ir patogiau kaip 
paukštis, bet bandymai ne
davė sėkmingų vaisių. Net 
Lietuvoje prieš karą atsiras
davo norinčių pavirsti spar-

AciiiMa »<«iRuavciMiai n vn- uaign simgiujukį hiy *muotais gudruoliais. Mariam- 
čia jį savo mušėjų — tėvų ne- neišraižytose vietose, kas yra} polėje vienas toks išradėjas, į 
ąpkęsti. ųes jie baudžia įnir- labai nepatogu, nes tokių bandydamas sparnų pagalba 
šę, pykdami. Mušimas nėra vietų gamtoje ne per dau-‘nuskristi nuo dviejų aukštų 
auklėjimo priemonė. Kodėl, giausia, < ’ ’
pavyzdžiui, vaikas sumela
vo? Ogi. arba jis išmoko iš 
tėvų ar iš vaikų draugijos, 
arba pagaliau tėvai, grąsin- 
dami vaikui, privertė jį me
luoti. kad negautų mušti. Ne
reikėjo vaiko pastatyti į to
kią padėtį, jis nebūtų pame
lavęs.

Daug ko reikia boti, norint,pašalinamų

šiems reikalavi- 
Štai kodėl aeroplano 
ypač kai jis aukštai 

ore, labai panaši 
? vien

iškilęs 
paukščiui. Tečiaus ne 
paviršutinė išvaizda, bet ir 
visi kiti aeroplanų statymo 
bei skl aidymo dėsniai labai 
primena paukščius ir jų skri
dimą. Geriausia rodo tai, 
kad pirmieji aeroplanai pa
sirodė netrukus po to, kai vo
kiečių inžinierius Otto Li- 
lienfeldas'pagrindinai ištyrė 
ir aprašė priežastis, kurių dė- 
liai paukščiai, nors ir daug 
sunkesni už orą, vis dėlto 
lengvai iškyla j aukšti. Pats 
Lilienfeldas nespėjo pritai
kyti savo darbo vaisių prak
tikoje. nes dar 1896 m., mė
gindamas išrastus skraidymo 
sparnus, užsimušė, bet žmo-

s žaisdamas pralei
džia dienas, gali visai paga
dinti jaunutį ir lankstų jo bū
dą. Vaikai neturi būti lei
džiami ten, kur jie girdi 
keiksmus, koliojimus. šlykš
čias kalbas ir kitas panašias 
“pamokas." To jie. kaip ži- 

inom. labai greit išmoksta, ir 
__ > “mokslas” palieka savo 
žymes visam amžiui...

Ne tik svarbu nerodyti nės. eidami jo nurodytu ke- 
vaikui blogo pavyzdžio, bet liu, sugebėjo palyginti trum-

I

lėm išmokti to. ko tėvai ne
nori. kad išmoktų. Kitaip sa
kant. šeimos gyvenimas turi___
būti palankus vaiko auklėji- 
mui. Dabar vaikas mokos 
kalbėti, žaisti. Jis turi įgim-

ką mato juos darant.
štai čia ir yra šeimos na

rių pareiga — rodyti vaikui! 
gerą pavyzdį. Pamokymas 
("pamokslas") nieko ma
žam nereiškia, nes vaikas są
moningai nemoka savo dar
bų įvertinti. Jo valia yra silp
nutė : todėl pavyzdys ją len
gvai patraukia.

Taigi svarbu, kad šeimoje 
butų ramybė, taika ir meilė. 
Jei tėvas su motina kels bar
nius. nėra tada ko norėti,

— ’ M **» M* 0 4 v, W V 14 K, K, V/ J-'** w *«•••
re’kia taip Pat žiūrėti, kad jis pu laiku nukonkuruoti kai 

į negautų progos negerai ar kuriais atvejais net paukš- 
negražiai pasielgti. čius. Tečiau vis dėlto paukš-

| Kiti muša, kankina vaiką, čio skridimo tobulumo aero- 
manydami tuo jį pataisysią, planai toli gražu nepasiekė. 
Atsiminkime, kad mušimas Aeroplanas gali pradėti ir 
kenkia vaiko sveikatai ir ver- baigti skraidymą tik lygiose

, o įrengti visur spe- namo, smarkiai susikūlė ir 
cialius aerodromus ne visuo- net kojas sulaužė.

dabar skraidyti oru.
C. K—ti».

Kaip Apsisaugoti 
Nuo Žaibo.

TOMOBILIUJE.
Springfield. III. — Netoli 

nuo čia ant kryžkelės pereitą 
strvtkaris :

Kaip laikytis audros metu 
trioboje.

Kada siaučia audra su žai- 
propeleris (tam tikrai išlenk- bais, tai žmonės trioboje pri- 
ta lentelė) greit sukdamasis, valo nestovėti arti kaminų ir 
netik sukelia smarkią oro pečių (krosnių), nes suo- 
srovę. bet dar pasiduoda pir- [džiais žaibas lengvai įeina į 
mvn ir traukia su savim visąjtriobą ir arti stovintį žmogų 
aparatą. Iš tikrųjų propeleris,gali užmušti.
pasirodė kur kas patogesnis Nereikia stovėti arti langų 
įtaisas varyt, kaip paukščio ar kokių geležinių daiktų, 
pavidalo judantieji sparnai. Durys, langai ir kaminai 
Tečiau vis tik propeleris yra reikia uždaryti, kad nebūtų 
per silpnas, kad iš karto ga- traukimo.
lėtu pakelti aeroplaną i orą.! v .
Žmonėms jau senai buvo ži- [ Ka,p *a,l<yt!5 audros metu 
noma, kad labai greit judąs lauke.
daiktas sukelia smarkų vėją. Į Jei audra pagauna gryna- 
Todel jie pamėgino tokiu pat nie lauke, be medžių ar kin- 

> tai geriausia atsigulti.

met galima. Lig šiol niekam} Netrukus pastebėta, kad
dar nepasisekė padaryti tokį 
skraidymo aparatą, kuris, 
panašiai kaip paukštis, galė
tų lengvai pakilti ar nutūpti 
bet kurioje vietoje. Be šito 
svarbiausio trukumo, aero- 

i planai turi ir kitų beveik ne- 
nepatogumų: 

sviros nustojimas. gaisras ir
savaitę strvtkaris sudaužė (dorai vaikus išauklėti. Geras motoro sugedimas, pusiau- 
automobilių, kuriuo važiavo tėvų tarpusavis sugyveni ' J ' _x

jie buvo už- mas, meilė ir taika šeimoje., kitos oro katastrofos nuolat 
Vyriausis, kuris ope- gera auklėtojų nuotaika ir 

automobilių, buvo 19 geras pavyzdys, doros augi-
o jauniausis mo sąlygos namuose ir gera

turi žinot, kaip reikia groma- ■ 
tą sustatyt. Parašyk, kad aš 
noriu dovanų.

—Kokių dovanų? Knygų? ;
—Nausa, knygų man ne- •• 22 ŽMONES ŽUVO TRAU- 

reikia. Parašyk, kad užfun- 
dytų šifkortę į Lietuvą.

—Nebūk juokdarys, tėve.
—Aš, vaike, nejuokauju.

Aš skaičiau bedieviškose ga- 
zietose. kad jų redakcijos 
duoda savo skaitytojams pi- 
janus irarmobilus dovanų, .. . . ... ♦ . .
tai kodėl katalikiška redak- -paka:
cija negalėtu duoti savo skai- — žmones
tj tojams šifkortės? !bu.vo. “2mu51'lr <lau» sunk,ai

—Jokia redakcija negali sUZels*U-
SUDEGE UŽ $100,000 

LEDO.
Prie Messabesic 

New . Hampshire 
pereitą sąvaitę sudegė Ame
rican Ice Co. ledaunė, kurioj 
buvo sukrauta $100,000 ver
tės ledo. Dalis ledo sutirpo ■ 
nuo ugnies, o kitką sutirpino • 
saulė ir šiltas vėjas. j

KINIO KATASTROFOJ.
Pereitą neclėldieni Vokie

tijoj sudužo greitasis Muen- 
cheno-Frankfurto traukinys 

j netoli Seigelsdorfo. Bėgda- 
imas 50 mylių greitumu, ant 
: užsisukimo jis nuslydo nuo

I

šitokių dovanų duoti, tėve. į 
Automobiliai ir pianai duo-. 
darni ne už dyką. bet. už su-! 
rinkimą laikraščiui tam tik-i 
ro skaičiaus naujų skaityto- į 
JV-

—Na. gerai, vaike, bet aš 
noriu į Lietuvą nuvažiuot.

—Sykį čigonas labai norė
jo pyragų, bet negavo ir vis 
dėlto nenumirė. Nenumirsi ir

ežero, 
valstijoj

7 vaikai, ir visi
mušti.
ravo
metų amžiaus,
5 metų. Šeši jų prigulėjo [draugija, kur vaikas leidžia 
Brudabkerių šeimynai, oįdienas.— štai ko reikia vai- 
septintas buvo paimtas iš [kus auklėjant, 
kaimvnu. — • •

SUVIRĘ 3 DARBININKAI, šeimoje yra labai sunkios ir
Norfolk. Va. — Bedirbant atsakomingos. Kartu tos pa

lčių karinio laivo katile tapo reigos yra ir dideliai garbin- 1 _ o _i_._i_.-_i_ •__ -__________ „..VIa

I

( primena žmonijai, kad ir to- 
Ibuliausios mašinos bei apa
ratai vis dėlto negali susily
ginti su gyvais organizmais.

Kiekvienas aeroplanas yra 
sukonstruotas (padirbd in-

tas) iš sekančių dalių: lie
mens, sparnų, nutūpimo įtai
sų ir vairų. Liemuo, aviacijos 
terminologija tariant fuzilia- 
žas, jungia, kaip ir pas pauk- 

suvirinti miriop 3 darbinin-’gos, nes jos augina ir auklė-1štį visas kitas dalis. Liemens 
kai. j ja žmogų. I—p. 'priešakyje yra motoras, kū

i 
Taigi • manom, kad tėvų 

pareigos auklėjant vaikus

Marconi Gerins Bevielį Telegrafą.
čia matote bevielio telegrafo išradėją Marconi ir jo jachtą 

•‘Electrą/' kurioj jis dabar ruošiasi keturių mėnesių kelionei ant 
Atlantiko. šitoj kelionėj jisai darys naujus bandymus su l>evieliu 
telegrafu, norėdamas įvesti jame žymių pataisymų.

I !

budu propeleriui pagelbėti.' mU’ tai geriausia atsigulti. 
Pasirodė, kad aeroplanas,Stovėtii vietoje ir bėgti nega- 
smarkiai riedėdamas ant ’ 
tam tikrų dviračio pavidalo 
ratelių, sukelia reikalaujamo 
stipi-umo oro srovę ir pakyla 
į erdvę. Kad ši oro srovė vi
suomet butų užtektinai stip
ri, reikia, kad aeroplanas vi
suomet judėtų erdvėje tam 
tikru greitumu. Šis greitu
mas aviacijoje vadinasi “mi-.tai arkliai rrikTa nuo įrankių 
mmalus greitis.” Lėčiau Atkabinti ir toliau pririšti 
aeroplanas skristi negali, nes žmogui nuo arkliu reikia toli 
tuomet atsitinka tai, ką laku- laikytis. Gyvulius ganant 
nai vadina “greitumo neteki-j audros metu negalima stovė- 
mą.” Netekęs minimalio ti arti gyvulių.
greitumo, aparatas krinta j Jei raitą ar važiuotą audra 
kaip akmuo žemyn, ir vien (pagauna. tai geriau nuo ark- 
tik planiravimas gali išgelbė- jlio nulipti ar iš ratu išlipti ir 
tiji nuo katastrofos, bet ir toliau ant žemės atsigulus 

jau spėjo pakilti gana aukš- 
a. • • a i •

urna, v įšoki metaliniai daik- 
[tai. pavyzdžiui, peilis, laik
rodis ir kiti reikia padėti at
skirai po akmeniu ar kur ki
tur. bet prie savęs nelaikyti.

Kirvių, šakių, dalgių, lo
petų, gl ėbiių neštis negali
ma, bet reikia palikti lauke.

Jei ariama arba akėjama.

Gyvulius ganant 
Netekęs minimalio ti arti gyvulių.

, aparatas krinta! Jei raitą ar važiuotą audra

tai tik tuomet, kada aparatas audrą praleisti.
jau spėjo pakilti gana aukš- Jei audra pagauna einant 
tai į orą. Aeroplanas nusilei- keliu apsodintu medžiais tai 
džia panašiai kaip paukštis: [reikia pamaži eiti viduriu 
tai rodo net pats žodis “nutu-■ kelio, bet po medžiais nesto- 
pia. Vis tik aeroplano “nu-’vėti.
tupimas” žymiai skiriasi nuo j Jei esate miške, tai Ui p 
paukščio nutūpimo štai dėl pat po medžiais nesislėpkit 
kurių priežasčių: kad nepa- aikštėje atsigulkit ar atsituu’ 
mestų “minimalio greitu-kit, kol audra praeis. P
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Visokios Žinios.
KELEIVIS

DIDŽIAUSIS PASAULYJE NAMAS
•' No. 24. Birželio 13 d.. 1928.

VARYS ELNIUS 2,000 
• MYLIŲ.

Dominijos elnių kompani-

MASKVA PYRAGŲ 
NEVALGYS.

Žinios iš Maskvos sako,
ja gavo iš Kanados valdžios kad valdžia tenai uždraudė 
leidimą ganyti elnius ant 
Kanados žemės. Ji turi apie 
12,000 elnių, kurie iki šiol 
buvo ganomi Alaskoj. Todėl 
šią vasarą ji varys tuos gyvu
lius iš Alaskos i Hudson Bay. 
Tai yra 2,000 mylių kelionė 
ir ji užims apie 18 mėnesių 
laiko. Elniai yra piaunami CHEMIKALŲ DIRBTUVĖ

■ mėsai. Suaugęs elnias sveria, ISLEKE I PADANGES, 
apie 150 svanj »'Amerikos Rearnev. N..J.-DuPont 
rinkoje vertas apie $32. Pne.vi^oloid Co. dirbtuvėj čia' 
to da apie $_ iia velia oria, įvyko Vaisi eksplioziia perei- 
o ragiu ir kitos dalis apie į it vienas trijųTukš- 
$3.o0 Svaras elnio steiko tu namas buvo sudrikvtas i 
Neą ^orke parduoda P» skutus ir 3 darbininkai buvo

__________ ■ užmušti, o 6 sunkiai sužeisti.
DIDELIS BOKSININKO J.' PAVOGĖ $7,000,000 GAT-

kepti baltą duoną. Nuo šiol 
kepyklose galima bus gauti 
tiktai juodos duonos. Balti 
kvietiniai miltai publikai vi
sai nebus parduodami, nes 
kviečiai reikia parduoti Į už
sieni, kad pinigų pasidarius.

go bus pradėtas statyti Chicago- 
je.

VES VALYDAMI. Tai bus didžiausia visame pa-
. . .. Laikraščiai rašo, kad New nulyje bizniu triobesys. Jis už-

.. . . „ 1.!> ,’a”ca??1-l<>s Yorko politikieriai pavogė iš
?inJomis. ’^ykęs tobulintis injesto iždo $7.000,000 beva- 
>okso siitt je Lietuvos boksi-jjy^yjpj miesto gatves. Keli 

valdininkai is gatvių valymo 
departamento jau išmesti ir 
traukiami teisman už vagys
tes.

VINČOS LAIMĖJIMAS 
FRANCUZIJOJ.

Gautomis•v ė -

įlinkas, Pabaltės sunkaus'
svorio čampijonas Juozas 
Vinča gegužės mėn. 12 d. 
Grennobly turėjo didelį lai
mėjimą.

Prie 12,000 žiūrėtojų Vin
ča susitiko su Francuzijos; 
čampijonu Alfredu Pattaro- 
ni. kuris yra sunkesnis už 
Vincą.

Vinča parbloškė franeuzą jį
1 rounde. Rungtynės tęsėsįibuvo ištekėjusi už anglo Lee. 
vos pusę minutos ir Vinčos’Šiomis dienomis ji ir su juo 
priešas krito ant grindų be persiskyrė. Dideli pertekliai 

ištvirkina kapitalistų mote- DŽIOVOS SUKĖLĖJAS IR 
ris. j

--------------- (

MELLONO PATI VĖL 
PERSISKYRĖ.

Pirmutinė iždo sekreto
riaus Meliono pati, kuri per
siskyrė su juo 1900 metais,

sąmonės jau nuo trečio Vin- 
čos smūgio.

Publika padarė Vincai di
deles ovacijas.

Vincą rungėsi trispalvėje 
lietuvių tautiškoje megstinė- 
je.

Iš čia Vinča išvyksta i Pa
ryžių, kur pradės rimtą pasi
ruošimą Olimpiadai.

Sashnbiflkin Stygas.'Redakcijos Atsakymai
Suskambinkim stygas! I Adolf BuU, Hainilton. (’a-
\ai skliskit aidai horizontuos. ;na(]a —Kumščiuotis ir ristis 
Galingai aidėkit mus frontuos!,mokina tam tikri gimnasti- 
Mus sartas — šviesa. ■ kos kliudai, kurie randasi
Mus kardas — tiesa. kiekviename didesniame

Adolf Butą, Hainilton, Ca-

Mus tikslas - laisvužė brangi. I mieste. Veikiausia Hamilto-

Skrajasias jaunystės aidijas!
Ei. broli, kovok už idėjas.
Lauk tamsą varyk.
Rauk vargo šakpis.
Tiesk kelią rytojui Šviesiam,
Suskambink i m stygas!
Tęsk laido i u toHar tamsai
Tešluosiu blakstienų rasas.
O ateis kada
Tiesos valanda!
I darbi tad. broliai visi!

Gaudžvytis.

Suskambinkim stygas— i ne toks kliubas yra. Arba
1 prisirašykite prie Y. M. C*. A. 
organizacijos. Ji irgi lavina

t

čia matote namą, kuris neužil-! vos, kur suvažiavę i; u visokiomis prekėmis. Name
rikes pirkliai galės pasirinkti ir j bus restoranas, barzdaskutykla 
užsisakyti sau tokių prekių, ko-j ir kitokie patogumai, taip kad at- 
kių jiem reikia. Bus tena: v.-o-; važiavusiems čionai pirkliams 
kių rakandų, audeklų ir gatavų į nereikėtų niekur kitur eiti šitais 

, drabužių, odų ir avalinių. vi.-'>kių ; reikalais.
mezginių, visokių stiklo išdirbi
nių. visokių sporto dalykų, viso
kių muzikos instrumentu, dei
mantų. auksinių daiktų.vienu žo
džiu. kas tik yra Amerikoj pada
roma, tenai visko bus galima ras
ti.

Po namu bus gelžkelio stotis.

Namas bus žinomas
vardu ".Merchandise Mart.”ims du bloku miesto ir jo pasta- I 

tymas lėšuos $30.000,000. Že
miausioje vietoje jis turės 18 
aukštų, o aukščiausioje — 23. Jis 
bus toje vietoje, kur seniau sto- į 
vėjo Chicagos ir Northwestern ■ 
gelžkelio stotis.

i šitame triobesy bus Įtaisytos 
visokiems produktams sankro- kur traukiniai galės ateiti tiesiog kaip miestas pats savyje.

nuo peršalimo, nuo ko gyve
nime sunku išsigelbėti.

Mankštinimasis turi būt 
atliekamas atidarius langą 
arba gryname ore, prisilai
kant specialių tam tikslui iš
dirbtų taisyklių.

Toliau oiganiziąas turi 
būt tinkamai 
kiekvbės ir

jaunus vyrus fiziškos kultū
ros. į

V. Buornat, Utica, N. Y.— 
Į jusų klausimą “Kodėl žmo
nės ženijasi,” atsakome 
trumpai: ženijasi todėl, kad 
neženotiems Įstatymai drau
džia poruotis ir veistis. O ko
dėl žmonės palinkę veistis— 
tai čia jau gamtos dalykas.

Wm. Mitchelliui. — Ačiū 
už prisiųstą iškarpą, bet “Ke- 
leivin” jos nedėsime, nes 
apie gegužinės apvaikščioji- 
mą Maskvoje tas viskas jau 
buvo musų laikrašty rašyta.

Adomui Biekšai, St. Pau- 
lionkai ir J. M. Kartonui,

nai maitinamas |L°well,- • _
ir kokybės ativil-'pomlencja apie rengiamą 

\ idury namo eis aukšti ir pla* Nustatant kiekį reikia yn^*lakasių naudai pikniką 
' -“ ^.turėti galvoje o^aaiimo atėJ° .Pavelai ir į pereitą

O abiem tų SYorL; k atliekąmas dar- numery įgalėjome suspėti 
baitai dėl kokybės, tai-
maistas turi būti mišrus, ki-! Labai ąpgailėtiha, Kad ne- 
taip sakant, sudarytas iš gv- l?a&iuntėt pora dienų ąnks- 
vulių ir augalų kilmės dab’-!č;iau /> 
kų. Kiek organizmui yra,(^eJ1C1^ birželio, 8:30 
svarbus tinkamas maistas,'^-. \ąkare, o mes gavome 4 
tiek pat ir tinkamas oras. Pa- birželio įyte. 0 panedeliais, 
starasis musų butuose bus.......................... . ............
tuomet geras, kai butai bus 
pakankamai ruimingi, sausi, 
vėdinami, švariai užlaikomi, 
saulėti ir turį užtektinai lan
gų, nes statistika rodo, kad 
mirtingumas nuo tuberkulio-’ 
zės yra atvirkščiai propor
cingas skaičiui langų bute. L

Be to. organizmui stiprinti j - ~ 7 -'
svarbu taip pat drabužiu pa- . Pajukau brolio p. *’orRv,p- 
siuvimas ir jų dėvėjimo bu-l Aš atvažiavau iŠ Lietuvos i Canadą ir 
das. Drabužiai turi lygiai ap-jnorė*au savo bro,i surasti- Jei kas ži‘ 
supti kūną, niekur neveržtia- 
mi. Todėl keliaryšiai, ver
žiantieji diržai, korsetai, kie
tos ir aukštos apikaklės var
toti netinkami. Reikia dar ži
noti, kad perdaug storai ir 
šiltai vilkėti negalima, nes 
tatai lepina kūną ir neleidžia 
odai gerai atlikti savo fizio
loginį darbą. Kad ir turėtų 
žmogus visas suminėtas fi
ziškai stiprinančias gyveni
mo sąlygas, tatai dar nereiš
kia, kad jis pilnai bus ap
šarvuotas prieš tuberkulio
zę; čia dar reikalinga stip
rios valios, kad nugalėtume 
traukimą, kuris žmogų stu
mia iškrypti iš normalaus gy
venimo, kaip minėta.

Šis pagundų nugalėjimas 
daug priklauso dar nuo pasi
rinkto budo laisvam laikui 
praleisti; asmens profilakti
ka rodo, kad užvis labiau 
šiam tikslui tinka pasirinkti 
mėgiamą sportą. Reikia pa
žymėti. kad sveikiausiu spor
tu laikomas irklavimas va
saros metu, o žiemos metu 
čiuožinėjimas. Tik suminėti 
profilaktikos nurodymai, lie
čiu bendrai sveikus žmones, 
gali atnešti naudą tik tuo
met, kai jie bus vartojami 
pradedant iš mažens.

Visuomenės profilaktikos 
priemonėms priklauso visuo
menės sanitariniai įtaisy
mai: pirmiausia vandentie
kis ir kanalizacija turi dide
lės reikšmės kovai su limpa
momis ligomis, reiškia ir su 
tuberkulioze, plačios,šviesios 
be dulkių gatvės, sodai, 
skverai, kur miestų gyvento
jai galėtų pakvėpuoti grynu 
oru. Toliausbutų klausimo 
sutvarkymas. nes patirta, 
kad džiova yra dažnas blogų 
butų svečias. Darbo sąlygų

tųs koridoriai, panašus i puoš- 
jnias miesto gatves, < 
i koridorių pusėm eis eilėmis san 
krovos su stipriai apšviestais 
langais. Vienu žodžiu, namas bus

turėti

SVEIKATOS KAMPELIS.
apart žinių; jokių kitokių 
raštų jau netalpiname.

PAJIEŠK0J1MAI
niui išeinant iš namų, jis turi niai reikia laikyti atskirai ir

• * iii i •. i «• • v • «««.•;

vieloj kišenines. Skalbinius, vieną parą 
- i”?,?,1.?,6; prieš skalbiant, reikia pamir-

’ i kyli 4 nuoš. žalio muilo tir
pinyje. kuriame paskui pusę 
vai. virinti. Bendrai, ligoniui 
esant namie, tik griežtai šva
ros palaikymas gali apsaugo
ji nuo apsikrėtimo. Ligoniui 
mirus arba išėjus iš kamba
rio turi būt padaryta dezin
fekcija.

Tolimesnės asmens profi
laktikos priemonės liečia ne 
tik ligonio aplinkinius, bet ir 
bendrai sveikus žmones, nes 
apsikrėsti tuberkulioze, kai 
ji labai išsiplatinus ir chro
niškai slenka, yra daug gali
mybių net neturint artimo 
ryšio su apsikrėtimo šaltiniu, 
kitaip sakant, su ligoniu.

Priemonės nuo džiovos 
apsisaugoti.

Dauguma šių apsisaugoja- 
:nų priemonių pagrįsta, jau 
minėta, štai kuria tuberku
liozinės lazdelytės savybe: 
pastarajai patekus į organiz
mą. susirgimas atsiranda tik 
tuo atveju, jei organizmo bū
klė yra palanki tuberkulio
zės lazdelvtei veistis, vadi
nasi, čia asmens profilakti
kos uždavinys bus sudaryti 
organizmo būklę, priešingą 
pa minėta ja i. Tam tikslui pa
siekti reikia vengti viso, kas 
silpnina organizmą ir naudo
tis visu, kas padeda organiz
mui sustiprinti. Svarbesnieji 
silpninamieji momentai yra 
—peršalimas, nuvargimas, 
netinkamas mitimas, blogas 
butas, neatatinką drabužiai 
ir. bendrai, nenormalus gy
venimas: girtuokliavimas,
Veneros ligos, rūkymas, ne
miegojimas naktimis, šoka
mųjų salių lankymas, korta- 
vimas prirūkytuose kliubuo- 
se ir tt. Organizmui sustip
rinti pirmiausiai didelės 
reikšmės turi švarus kūno už
laikymas .ir jo užgrudymas.

vartoti kišeninę spiaudyklę. kiek galima greičiau skalbti. 
Naudotis 
spiaudykjės 
riama, nes išdžiuvusieji nosi
nėj skrepliai išsisklaidys ap- 

savybių*jusekimašV'Tdi- Unkumoj pakartotinai' n.,si- 
tyrinėtojų nuopelnas, nV x artojam.

Be to, tokia nosinė papras
tu budu plauta, lieka pavo- 

svarbesnių jinga apsikrėtimo atžvilgiu.
jos pavyzdžiai šią mintį pa- P’jemomų yra profilaktika K d ti džiova susirgus, 
tvirtina. arba ligos perspėjimas. Pro- ...

Martino Liuterio, neištlil-1 filaktika esti individinė ir Sunkiai sergą, kurie nega-
...................   •' ------ j spiaudyklemis, 

trvs ^unra šiandien taip sakant, asmens profilak- turi turėti greta savo lovos 
maža kam bežinomi. Vienas dka, nurodo priemones at- dr^inilĮ’

ta<__teologas trečias__ nuo apsikrėtimo tuber- Pavartojus reikia virinti, o
dikas. Šis paskutinis pasižv-'kulioze- Visuomenės profi- dar geriau deginti. Be to li-

. Ilaktika apima priemones ap-Į goms neturi bučiuoti sveiKu.
Rembrandto tik jauniau-'sagoti nuo tuberkuliozės iš-! nes ant jo lupų visuomet gali

Didvyrių Vaikai.
Filosofas Kūno Ficher iš 

Heidelbergo kartą pasakęs, 
kad pasižymėjusių žmonių 
vaikai dažniausia aukštai ne
iškyla. Ir to paties filosofo 
sūnūs — valdininkas. Istori-

BUDAI NUO JO AP
SISAUGOTI.

Budai kovoti su džiova.
Tuberkuliozinės lazdely- 

tės; 
delis 
nes tai davė galimumo kovos 
su tuberkulioze būdams iš
dirbti. Viena

LIETUVIS PARDAVĖ 
SAVO DUKRELĘ.

Brazilijoj vienas lietuvis 
Juozas Sakalauskas. 1 ' '
žmoną ir dvi mergaites, be-'istoriją, 
dirbdamas Light B-vės dar
buose prie Santo Amaro i 
sirgo ir atsidūrė sunkioje pa
dėtyje. Jo šeima panorėjo 
grįžti Lietuvon. Tam tikslui mėjo alchemijos srity, 
atsiekti tėvai Sakalauskai! Rembrandto tik jauniau-s. _ 
pardavė savo feitoriui neg-sias sūnūs augo, bet ir tas, i riboms gyventojų grupėms, 
rui 8 mėn. mergaitę. Už tai vos vedęs mirė. “Gimė, vedė' Tiek asmens, tiek ir visuo- 
jiems negras prižadėjo iš- ir mirė.” į menės profilaktika kreipia
pirkti į Lietuvą laivakortę iri Vienintelis pavyzdys yra ypatingo dėmesio atvirai 
dar primokėti. Bet gavęs Bachų šeimyna, kuri turėjo plaučių tuberkuliozei, nes 
mergaitę, atsisakė tokią su-apie 15 muzikų. Garsiausias šitoji tuberkuliozės forma, 
mą išmokėti ir tik retkarčiais jų — Jonas Sebastijonas Ba- kaip pasakyta, turi svarbiau- 
duoda po keliolika milreisų chasbuvo muziko sūnūs, mu-'sios reikšmės džiovai plisti, 
ir mergaitės grąžinti nema- ziko tėvas, muziko brolvai- Asmens profilaktika reika- 
no.

turintis1 domai įrašiusio savo vardą i visuomeninė. Individinė. ki- H naudotis
l • a._ ______  ___ *•__ i*. * tain čaižant rmrvFilalr tlll’l t U T G11 5

su- jų buvo rūmų patarėjas? ki ,biriems asmenims apsisau- mažų nosinių arba gabalėlių, 
.___i_____ __________________________ ' o-nti ruin miiiIrrati

į kis ir muziko dėdė. liauja, kad sergą minėta tu-'
■ Mozartas buvo arkivysku- berkuliozės^forma butų izo- 
po kapelmeisterio sūnūs. Jo 

ivienąs sūnūs buvo taip pat 
muzikas, bet tik kapelmeis
teris Lombergo teatre. Kitas 
sūnūs buvo Milane mokesčių 
inspekcijoj valdininkas.

Goethe pasiekęs nepapras
tų aukštybių nepaliko pasi
žymėjusių ainių. Jo anūkai 
mirė nebepalikdami vaikų. 
Panašiai ir su Šileriu. Vienas 
jo sūnūs buvo miškų urėdas, gl indų, bet visuomet į spiau- 
kitas — teisėjas. 1 
vienintelis anūkas bevaikis. 
LIkp tik Šilerio dukters 
nūs K. A. Freiherr. Tas—ra
šytojas.

' Esti ir dar kitai]): sūnūs

ATSIDARO NAUJA ČE- 
VERYKŲ DIRBTUVĖ, i
Nashua, N. H. — McEl- 

wain Shoe Company čia ati
darė savo čeverykų dirbtuvę, 
kurią ji nupirko metai atgal. 
Šį panedėlį pradėjo dirbti 
kirpimo ir siuvimo departa
mentai, o ketverge žada 
dirbti jau visi skyriai. Kom
panija priima 500 naujų dar
bininkų ir kas diena žada 
daryt penkiose savo dirbtu
vėse po 21,000 porų čeren 
ku. Tris jos dirbtuvių ran
dasi Nashua'ėj. o dvi Man- 
chestery.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR Pa19°-’ H{ty. eįna priŠįn' 
20 SUŽEISTA KARAMS

SUSIKŪLUS.
Danville, III. — Netoli nuo 

čia pereitą sąvaitę susikūlė 
du tarpmiestiniai (inter- 
urban) karai su žmonėmis. 
Septyni žmonės buvo užmuš
ti ant vietos, o 20 sužeista, iš 
kurių da 5 gali mirti.

liuojami. Palikus gi tokiam 
ligoniui šeimoj dėl vietos 
stokos ligoninėje ar kitų 
priežasčių, ir patsai ligonis 
ir gyveną su juo asmens turi 
sekti tam tikrus nurodymus, 
kad sumažėtų apsikrėtimo 
pavojus. Ligonis turi žinoti, 
kad jo skrepliai turi savyje 
užkrečiamąjį pradą ir todėl 
jų negalima spjaudyti ant

Pajieškau Alfonso Maželio. Aliui- 
taus kaimo. Utenos apskr.. seniau 
pyreno New Yorke ir iiirbo cukemėj. 
Kas apie jį žino, malonėkit pranešti.

I’. ŽYGELIS
Sawshecn sL. No. Wilmib»rton, Mas.-.

note apie jj, kur jis gyvena, malonė
kit pranešti man. už ką busiu dėkin- 
g-a. Antrašas: f26)

S. ADOMAITIENĖ
4W> Alexander avė., 

Winnipej-, Man.. Cana<ia.

Ona Matijošaitukė. po vatu Domei
kienė. pajieškau pusbrolio ir pussese
rės Jono ir Onos Umaiėiu, paeina iš 
Naumiesčio, Jonas Urnaitis pirmiau 
gyveno New Yorke. Kas apie juos ži
no. malonės pranešti. (24)

MRS. ANNA DOMEIKA
91 \Var<l st, U’orcester. Mass.

NUTEISĖ LAIKRAŠTININ
KĄ PAKARTI.

Čekoslovakijoj teismas nu
teisė pakarti laikraštininką 
Joną Michalą. užtai kad šis 
nužudė anfenkietę merginą.

gu keliu, ne kaip tėvas. Dau
gelio tragedijų 
Erebillion sūnūs 
gražu ne tragiškus romanus.

Panašiai buvo ir su Durnas 
tėvu ir sunum.

Napoleono ir Marijos bui
zos sūnūs, Napoleonas Pra
nas Juozas, mirė visai jau
nas. Būti Napoleonu II jam 
neteko. Tėvo genijaus ki
birkštis jame gal ir buvo, bet 
likimas nedavė progos jo vil
tims ir planams įvykdyti. Di
džiųjų žmonių sūnų tarpe be 
ne bus jis visų nelaimingiau
sias. Vr.

Ir čia mirė dyklę. Spiaudyklėn pripila
ma iki pusės vandens, o dar 

su- geriau dezinfekuojamo tir
pinio, kad neleisti skrep
liams išdžiūti ir dulkių pavi
dalu pasikelti i orą. Skreplių 
dezinfekcijai galima vartoti 
10 nuoš. karbolio rūgšties ar
ba lizolio tirpinys. Skrepliai 
prieš išmetant arba išpilant 
ypač kai jie renkami i vande
nį turi būti pervirinti.

Patogu vartoti špiaudyk- 
lė ant aukštos kojos; pasta
rosios viršuje pritaisyta dė
žutė, kurios vidurinėj dure
lių pusėj yra spiaudyklė. Rei
kalui esant durelės atidaro
mos; pasinaudojus spiau- 
dykle, jos vėl uždaromos. 
Tuo budu dėžutė apsaugo li
gos gemalus nuo musių išne
šiojimo, o aukšta koja pa
lengvina spiaudymą. Ligcp,

autoriaus 
rašė toli

būti tuberkuliozinės lazdely
tės. Ligonis turi kiek galint 
dažniau prausti veidą ir ran
kas vandeniu su muilu, var
todamas atskirą rankšluosti. 
Kiekvienas džiovininkas turi 
turėti atskirą lovą, o dar ge
riau atskirą kambarį. Jeigu 
sveikiems tenka gyventi vie
nam kambary su ligoniu, tai 
sveikų lovos nuo ligonio lo
vos turi būt toli. Negalint ši
tų sąlygų išpildyti, ligonio 
lova turi būti atskirta per
tvara. Pastaroji daroma iš 
lengvai plaunamos medžia
gos. Ligonio kambarys turi 
būt šviesus,.saulėtas ir gerai 
vėdinamas. Ligonio kamba
riui apstatyti geriausiai var
toti mediniai baldai arba 
minkšti, pridengti oda. kad 
galima butų lengvai nuimti 
dulkes. Staltiesės, uždanga
lai, patiesalai ir, bendrai, vi
sa. kas sulaiko savyje daug 
dulkių ir kas mažina kamba
ryje oro ir šviesos, turi būt 
pašalinta.

Kadangi, net ligoniui se
kant visus nurodymus, tuber
kuliozinės lazdelytės vis dėl
to gali patekti ant grindų ir 
baldų, tai jo kambario gri’> 
dys if baldai turi būt valomi _
drėgna mazgote 2 kartu per Pirmu atveju tikslo pasiekia- 
dieną. Ligonio kambaryje ma kūno prausimu kas sąvai- 
sveikiems nepatartina be rci- tė šiltu vandeniu su muilu, 
kalo ilgiau užtrukti, o 1 
tenai visiškai negalima leist- nimu, apsipilimu šaltu van- 
nes jų amžius yra labai br. 
kęs tuberkuliozei.

Ligonis reikalingu.- K ^‘O; sfetematiškai. iprati- 
rų indų, kuriuos reikia ’lavt- nant kūną pi ie 
2 nuoš. karčios sodos tirpi- dens, 
niu- i i

Vartotieji ligoni" skai,,|-.*)ut'u

vaikų -antru — kasdieniniu apsitri- kontrolė, nes darbas, atlieka- 
apsipilimu šaltu van-^as nepatogiomis darbinin- 

Ik.- deniu, maudymosi, mankšti- kui sąlygomis, taip pat pade- 
nimosi, oro ir saulės tynėmis. (’a džiovai plisti.

Karvių ir skerdyklų veteri- 
šalto van- narinė priežiūra ir sanitari- 

, organizmas stiprėja, nė pieno ir jo produktų par- 
nustoja bijojęs šalčio ir tuo davimo vieke kontrolė.

įgyja geriausią ginklą Prof. A. Jurgeliunas.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Laš- 
kaueko. Suvalkų rė<lybos. Seinų ap
skričio. Veisėjų parapijos. 28 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau gyveno Mel- 
vendreek. Pa. Labai maitinėčiau su juo 
susižinot. Arba žinantieji apie jj man 
praneškite, už ką busiu labai dėkingas.

Jokūbas Linkevičius (21*
332 Oak st., Scranton, Pa.

Pajieškau darlm ant farnios. Seiliaus 
biskį buvau dirbęs ant farnios. Karviu 
melžti nemoku. Norėčiau gauti tokią 
vieta kad butų žiemą ir vasarą Bar
das. Esu 44 metu senumo. Kam toks 
reikalingas, meldžiu atsiliepti (24)

A. SILINSKAS
722 W. Lexington st., Baltimore. Md.

Pajieškau brolio Aleko Bukančio. 
apie •> motai jis gyveno New Yorke. 
Kas apie jį žino malonėkit pranešti, 
nes- yra 'aliai svarbus reikalas, arba 
pats lai atsišaukia greitai. (25) 

MRS. TEKLĖ ČEPULIENĖ
272 New Btiston st..

North \Voburn. Mass.

APSIVEDIMAL
Pajieškau Bii-rpinos arba našlės ap- 

sivedimui. apie 37 metų, aš esu vaiki
na* 37 metu Arčiau susipažinsim per 
laišką. T. WALAN (25)
349 W. 21 street, New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
2<> iki 35 metų; aš esu 2S metų, svaigi
nančių gėrimų nevartoju ir nerūkau: 
e*u pasiturintis. Merginos. kurios no
rės arčiau susipažinti su laišku malo
nėkite prisiųst ir savo paveikslą.

F WHITE, Bowen. Colo.

Pajieškau apsivediniui merginos ar
ba našlės, as esu švarus vyras, nege
riu alkohoiiaus ir nerūkau; esu pripra
tęs prie biznio, turiu ;rerą darbą ir pi- 
nim>. Jeigu kuri mergina arba našle 
atsikauksit. arčiau susipažinsim per 
laišką. Iš artimų miestukų galima 
ypatiškai pasimatyt. J. M.

2*wi New York avė.. Union City, N. J.

Pajieškau mcigj'nos dvi draugystės 
arba apsivedimo. nuo 20 iki 30 metų 
amžiau.-. Mergina gali būti biedna ar 
hagota. bedievė, ar katalikė, čia augu 
si ar ateivė. J-aiskus galima rašyti lie
tuviškai arba angliškai, adresuokit ši
taip: RUONIS NORRUD

Adenton. Md.

Pajieškau gyvenimui draugės, nuo 
30 iki 10 metų, be skirtumo tikėjimo, 

į kuri j ra gero budo, mylinti linksma 
šeimynišką gyvenimą, kad ir su vaiku. 

‘ Aš esu vaikinas 41 metų, sveriu 155 
svarus, aukščio 5 pėdų t colių. Atsi- 
šaukdamos malonėkit prisiųsti savo 
paveikslą, kuri ant pareikalavimo grą
žinsiu. F. KORAS

2V83 Mansfield avė., Detrvit, Mich

/
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Humoristika
BUS SENMERGE.

dalis: Mege. ar tu eisi už »nu-( 
nęs?

Megė: Aš nutariau ištekėti už 
tokio vyro, katras i egeria. 
tomis nelošia ir nerūko.

dalis: Tai g.-n^u sakyk, 
nutarei šen nerge likti.

kor-
l

kad

PAVASARIS.
Kai pavasaris ateina. 
Ūžiantis ir urnas, 
f ai gamtoje kila raina. 
Kita neramumas.
Žvirblis mušas su varnėnu 
Rudis piauna katę.— 
Kad kas eitų kur iš vieiu 
Mes dar nesam mate.
Pažiūrėkim nors i gaidį.— 
Tikras generolas.
Visuomet jausmai palaidi. 
Ant visų jis puola

f

I

KAIP JONAS J ADZ1Ą MYLĖJO 
IR ŽMONA APGAUDINĖJO.
Ek. pavakario tas laikas!.. 
Viskas prieš jį yra baikos.
Visur sprogsta, viskas plyšta. 
Sužaliuoja ir pražįsta.
Jono širdy meile tviska 
Užmiršt savo žmoną ir viską— 
Jadzia širdin jam įlindo.
Ir vi sai be jokio pagrinao:
Kartą, kitą kliube šoko. 
Bet tada nebuvo znoko.
Kad viens kitą taip pamils.
Kaip pavasarį atšils.
Meilei tvoros neužtversi.
Ji visur tave sekios.
Kol galų gule suvoks.
Tą iš mus visi žino.
Kurie meilės kiek mėgino.
Taip ir Joną su Jadvyga 
Nukankino meilės liga.
Rytą, vakarą ir dieną
Vis svajojo apie vi-ną:
Kur takeli-.
Kur miškelis
Kur tas minkšta- kert ių Kęsas. 
\nt kurio sėdėjo besąs.

Kurs Jadzytę, -Joną baidė. 
Kuomet šiuodu linksmai žaidė.. 
Ek. tos meilės jaukios dienos, 
Daug saldesnės negu pienas! 
Kaip jus greitai, spėriai slinko’ 
ir velniai žino, kur dingot!...

VOKIEČIŲ MAŠINA VIELOMS DĖTI.
»

lygina žemes. Masinai operuoti reikia tiktai šešių darbininkų.

FARMOS MANO KOLO
NIJOJ.

Kuiie norite isinyn ireią tarnu*. 
Kifipkoes į m^ue. .Mano kolonijoj yra 
4 pieno faktorėš. Daugiau informaci
jų norint, klauskit laišku. <261

VV. MEŠKAUSKAS;
R. F. No.U. CORRY. I»A.

GERIAUSIOS FARMOS!
New Jersey valstijoj aplink didelius 

miestus, aš turiu-visokių ft.nr.u, dide
liu ir mažų. Platesnių žibu. si. u kitę 
pas: TON Y MARKINAS i 35 j .

| Bot 71. Sana Hiook N. J.

tokią mašiną, kuri ant syk kasa griovį, deda telefono ar telegrafo vielas ir už-

I i i 
t

KĄ RAŠO “KELEIVIO” 
KALENDORIUS 1928 METAMS?

L 
i♦ 
j
• » 
j tams." Jei da kas nėra jo ga
vęs, tai turėtų tuo jaus išsira- Į 

• šyti. nes jau nebedaug jo li-
į KO.

Kalendorius yra knygos i jais ir jų rastais. Jis sužinos, 
ipavydale, ir jame telpa dau-ikad mes turim daugiau kaip 
igybe visokiu pamokinimų,.40 pripažintų rašytojų, kurių 
!n- ' ”” _ ‘ 2
Racijų, statistil^ gražių ei-‘ & Didžioji Kinų Siena,
j nu. juo ų • > ų. - - Turbūt nėra žmogaus, kuris110 suglaustas turinys: į - - »

1. 1928 metų sezonai. Čia Siena.”

į Žmonių Burtai Ir 
Prietarai.

.Jei niežti delną—pinigų 
gausi, ausis niežti — bus lie------------ —  -------------— m——-

• Keleivis" išleido labai straipsnis su iliustracijomis taus, koją niežti — teks ke- 
mikų kalendorių 1928 me-Į jums pasakys.

7. Musų literatūros ir rašy
tojų apžvalga. Iš šito straips
nio skaitytojas susipažins su 
visais lietuvių tautos rašyto-

liauti, smakras niežti — pa
sigerti, nosis niežti — nau
jieną išgirsi.

Kas lopo kojines ant kojų 
—nebus turtingas.

Kam nesiseka meilėje, 
tam sekasi kortose.

Negalima dovanoti peilio.U pripažintų rašytojų, Kurių „u,mivvl
noksliskų straipsnių, infor-jdauguma dar gyvena ir rašo. žirkliu ar kito ašlraus daikto

FARMOS

PARSIDUODA FARMA
’.33 akrai žemės, ?•> akrų išdirbu.s, 

daug vaisių, malkų. > kambarių gera . 
-.amas. 3 burnės ir kiti uudinkai, višti- 
nyėios, 5 karvės, visi iarmus įrankiai, 
mašinerija ir vežimas, fik puse mailės 
iki didelio išriirbysčių miesto, arti ^a’. 
vekarių stoties, tik 13 minėtų nuva
žiuoti į vidurį miesto. Kainu už v.-ką 
S3.5i4o, įnešti-S500. Meldžiu . ..-„s lasy
ti angliškai (25)

MR. KIR.M ,\N. 
Saratoga Springs. N. \.

Visi Lietuviai. Važiuojantieji 
pro Klaipėdą muioniai kviečia
mi apsistoti

“Ryto” Viešbuty
TAI RAGĖS GATVĖ. 48—19. 

KLAIPĖDA.

Tai Vienuučlis geriausia Lie
tuvių \ lešhuiis Klaipėdoje.

Viešbutyje yra visi patogu
mai. o kan barių ir valgių kai
mu palyginamai labai žema.

JOKI RAS STIKL1ORIUS, 
Seimininkas.

štai per žiemų .-au gyveno 
Jonas su Maryte...
Dabar šaukia: "Ach. tu mano. 
Kas gi mums daryti ?*’
Jonas Mares nebežiūri.
Marė mete Joną—
Kožnas sau po naują turi,
Koznas jaučias ponu...
Su Pilsudskiu Voldemaras 
Žiemą darė taiką;
Dabar, velnias žin. kas daros.— 
Veltui gaišta laiką.
Ūpas pas visus karingas. 
Jėgas tik mėgina,—
Kam derybos reikalingo- 
Biesa> viens težino.
Mums jau aiškiai jau< ia>
Sunki atmosfera.
Nepadėjo Karaliaučius—
Vilniaus vis dar nėra.
Mat. parinktas laikas bloga?— 
Gamta ima viršų
žino tai kiekvienas žmogus. 

-Tik vadai — pamiršo. 
č Spaktyva.

i JIS NESUPRANTA 
PAVOJAIS.

kils vaidų.
.. „ , . Jei rytmetį keldamos iš lo-

nebutų girdėjęs apie “Kinų vos pirma atsistosi ant kai- 
v----- — Sicr.ą.’’ Žmonės paprastai rėš kojos—tą dieną nesi-

;"asile paaiškinta. Kada sĮmetįsako: “Apsitvėrė kaip Kinų seks.
'oficialiai pasibaigia žiema,‘Siena.” Bet ka toji siena rei-į iaunoiį bažnvčioi už-<ka<la prasideda vasara, ru-įškia. retas žino. ‘•Keleivio'^^^^1^^“ 

Kr !<luo,rtt- iKalendonuje telpa visa jos į jj bus vaWovė šeimynoj
2. Saules ir menulio uite-;i-onja ir paveikslas. I .Jaunavedžiai bažnyčioj

! mimai 1928 m. Cia skaityto- 9. Kaip mes pažįstame pa- :urį stovėti susiglaudę — ki- 
į jas sužinos, kad šimet pri-į»*uij. Tai yra labai Įdomus taip kils tarp jų vaidų. 
Įpuola penki užtemimai: tris|psichologiniai filozofinisj Jei mergina‘pames žekry- 
saules.ir du menulio. Jis taip- straipsnis. Jis parodo, kad y _ pames 53^ sužiedotinĮ. 
,gi sužinos, kada sme gaTntos.daug daiktų, kūnuos žmogus ' M ^n0 kurios švij.

> n kur jie mato akimis ir girdi ausimis.; . *
tikrenybėj visai nėra. Pavyz-į l’auJa' u2au*ta usaL 

i, mes matome mėlyną i “ 
j šitame skyriuje yra nurodyti dangų, o tuo tarpu tokio 
•.visi Įvykiai darbininkų kovos dangaus visai nėra, o yra tik 
'istorijoj. Pavyzdžiui, kada begalinė tuštuma. Sapnuose „iruw v,v.CJ4 
Paryžiuje prasidėjo revoliu- mes matom ir girdim ir jau- liaudies opera, žodžius para-JT^Žkną^ 

Ir.-»»».'* 1 T mrltnlzno D? Pinm nrainHO rl n Iirlzticj Lrnnn * - zi j. ii* *1 ______ *__ t—, . - . . -’ se G. Žemkalnis, muziką —
pabėgo? Kada buvo tikrenybėj taip pat visai nė-1M Petrauskas. Tai vra jubi-‘ 
- —Anglijos ka-ra. Tikintis arba girtas žmo-Vėjinis

m^v« > Conn toni-ioi m-r,. metų lietuviams dirbusio A-1 apetitą, paj
umgai su- velnią. Kokiuo gi budu visi menkoje veikalas. Prie jo iš- •>"a.pūslės

I

I

PARSIDUODA GERA
ŪKĖ.

121 akrų žemės. 30 akru dirbamos; 
dauginus ganyklos ir geras miškas. 
Apie 2**0 vaisingų medžių, gera 8-nių 
ruimų šlubu, vanduo ir maudynė stu- 
boje, taipgi perkunsaigiai. Gera barnė 
de: H karvių ir dviejų arklių; vištinin- 
kas dėl 2t>‘' vištų is <-eiwento ir akme
nų. Kulniukas, malkinė, du garadžiai, 
pašiūrė ir didelė klėtis. Vienus arklys, 
5 karvės, 2 telyčios. 50 vištų. Fordo 
trakas ir visi farmus įrankiai. Oo bu
šelių bulvių pasodinta, 4'į akrų 
sproutsų ir visokių daržovių. Vaikus 
veža į tnokslainę, laiškus veža kasdie
ną i namus. Pusė mailės iki statė road, 
3 mailės į Brooklyn, Conn. ir ♦» njailės 
i Danielsor.. Conn Parsiduoda už $•>.- 
500. Kas norės pirkti tuščia parduosiu 
už $4,f»00. be krapų ir be stako. Prie
žastis. tariu važiuot ) Lietuvą. Dabar 
geras laikas pirkikams, nes matysite 
kas auga. Parduoda pats savininkas.

ANTANAS NAINES
P. O. Box t»l BROOKLYN, CONN.

Lietuviška Aptieks 
užtaikome vimAiu Valetų 

ir saLuą
Nuo Reumatizmo. au»ilp«wjttno 

strėnų, kraujo valymu, nuo »l«pti»- 
gų bitų- kiBuiiu, patrūkimo, rtc. 
Taipgi užlaikėm Diefj, iš Lietovoo. 
Pat ar oa v ima.- kuujfeneuaiM. Įvai
rios ftakny*. partraukto* iš Lietu
von. Vaistų prisiunčiam ir per 
paštą Musų Aptiek- tebėra toj pa
čio; vietoj. ____

t«J SALĖM STKEKT.
BOSTON, MAS3.

TRNERIO KARTUSIS 
VYNAS

pariMio pasekmes greitai. Jus jausite, 
geriau ir atrodysite geriau. "Eilini >ro. 
Pa. Gegužės 5. Išvanojęs dvi bonkat 
;.š galiu geriau valgyt i.' žmonės sako, 
kad aš atrodau daug geriau, širdinga 
ačiū! George Hreha " Tai yra ištikro 
nepalyginamas pilvo tonikas. Gauna
mas visose aptieko .e.
Į____________________________________

kada šitie gamtos daug daiktų, kuriuos žmogus! ’' 
{apsireiškimai Įvyks .
‘bus matomi.

3 Darbininkų Kalendorius, džiui
’------ - - - - . «

cija ir karalius Liudvikas Pi- čiam Įvairius dalykus, kurių 
pypąs i * _ 
. nukirsta galva .
raliui Karoliui I-mam? Kada gus tankiai mato Dievą arba 

; Romos katalikų k
Jis: Ei. kas gi tau darosi! Ant ;degino mokslininką Bruną? 

sendvicių atsisėdai. Ar negali at- Kada buvo panaikinta bau
si sesti ant žoles? clžiava Maskolijoje? Kad?

Ji: o tu. beširdi! Kaipgi aš lietuvis studentas Grinevec- 
galiu į žolę sėstis — juk tenai ga- kis užmušė carą Aleksandrą 
ii but koks vabalas! ’H-raii? Kada caras Mikalo-II-rajĮ? Kada caras Mikalo

jus I nusinuodijo? Kada 
caras Povylas I buvo pa-

Silpnas ir nervuotas nuo 
Flu ir Quinsy

Ji surado gyduoles, kurios atgavo 
jos sveikata ir stiprumą. Mrs. 1>. G. 

į Lowrv. Milton, Pa., nori, kad ir kiti 
Į pasinaudotų jos patyrimais. Ji sako: 
| “Flu ir Quinsy lijros padarė mane taip 
• silpna, kad aš vos tik galėjau vaikš
čioti ir mano gydytojo gyduolės nieko 
man negelbėjo. Pradėjau vartot Nuga- 
Tone ir aš dabar jaučiuosi kuogenau- 
s>ai, vienok aš nevartoju jų regulia- 

, riai, kaip kad as turėjau daryti Nuga- 
yra geros gyduolės ir 

išė G. Žemkalnis, muziką —j aš rekomenduoju jas kitiems.;
, rr. . -u-l Nuga-lone yra tikra palaima <ieiM PotraiYclroc Tqi yra nihi.. kenčiančios žmonijos. Jos yra suteiku-

l Miko Petraūsko 20 si°8 sveikatą, stipruma, energiją mi-
" . ,. . . i-i_ • « i Ilonams žmonių. Jos greitai pataisomėtų lietuviams (lilbusio A-^ apetitą, pagelbsti virsk immui. pruša- 

~ i ir inkstų iritacijas. gasus 
i iš vidunų. skilvio ir žarnų, chronišką 
i vidurių užkietiejimą, sustiprina ner
vus. raumenis ir svarbius kūno orga
nus. atšviežina miegą. Nusipirkit bu
teli šiandien — pataisyki! savo sveika- 

' ■ sustiprinkit stipruma ir jėgas. 
Jus galit nusipirkti Nuga-Tone kur 
gyduolės yra parduodamos. Jūsų ver
telga gali jų gauti de! jūsų, o jei jis 
neturėtų sandėly, jis gaii užsisakyti iš 
olselio vaistinės.

Nauji Raštai.
“Birutė,” dviejų veikmių

NETOKIŲ KIAVŠlNlt 
UŽSISAKĖ.

i

!

l ŽTIKRINTĄS.
—aš užtikrintas, kad mano j smaugtas? Atsakymą Į šiuo* 

vaikai nepraleis mano turtą vė-pr šimtus kitų panašių klau- 
ia!s. — sako vienas biznierius.

—Nebūk toks tikras. — atker-;
ta jam jo draugas.

—O betgi aš 'tikra.-...
—Tai ką tu su savo turtais pa-;

darysi?
—Aš pats iuos prašvilpsiu.

Pigi operacija.
Plėšikas užpuolęs keleivi gru ? 

moja jam peiliu, 
gandęs šaukia:

—Nepiauk manę^
'dolerių turiu.

—Kodėl ne. — atsako plėšikas. 
-•i-Aš ne daktaras, kad už papio- 
vima imčiau šimtus.

{ii ?initue ijuuuc'iu rviciu’
!simų rasite šitame skyriuje.

4. Informacijos ir statisti
kos. Kiek mylių eina i vieną 
kilometrą? Kiek eina akrų į 
vieną hektarą? Kiek pėdt; 
turi viena angliška mylia? 
Kiek svarų eina i kilogramą? 

. Kaip skaitliuoti nuošimčius? 
Kiek yra mokyklų Lietuvo
je? Kaip didelis Lietuvos 

ėmės plotas, kiek tenai fab- 
kiek dirbamos žemės?

Ji: Ko tu taip susiraukęs?
Jis: NTan vis* prisimena tas 

prakeiktas restoranas... žinai? 
tbose kiaušiniuose bir o viščiu-’ 
kas.’; |
į-Ji: Getai tau! 0 sodel neužsa-j 

kei anties kiaušiniu.
t * I

i Kaip Kurkauskienė rasė 
ministerioi prašymą.

vfan, Anelei Kurkauskienei.l 
1927 m. lapkričio m. 22 dieną, 
apie 12 vai. nakties begulint su 
sava vyru. Juozu Kurkausku. už-, 
sidegė musų antras galas. Kai; 
mes su baime bei persigandimu j 
nubudom. musų antras galas 
iaU baigė degti. Taigi matot, po
ne ministre, kad įtarimas, buk 
mušu paimti ant arendos namai 
musų pačių buvo padegti, netei
singas. Taigi dėl Dievo meilės, 
nejaugi pasaulyje nėra teisybės, 
kad dėl keršto nekuriu asmenų i 
bei dėl Įvairių įtarinėjimų mane 

ir muči.ia su mano prisie
ki Juozu Kurkausku. lyg Jėzų 
jtaiarenska? Po kuo ir pasirašau 
ui savo vyrą berasti Anelė Kur- 
kavakieni

Gyvenimiškai.
Kunigas mokykloj klausinėja 

vaikų, kiek karalių aplankė užgi
nusi pasaulio sutvertoją.

—Tris — sušuko mažas Jonu
kas!

Kunigas:— Na. o tu. Petruk. 
;>asakyk. kaip tie karaliai vadino
si ?

Petrukas: — Bubny, kryžių, 
nikų... n gal ir čirvų...

Kur nėra Dievo.
—Ar sveikas žinai, kur nėra 

Dievo? — paklausta vieno kar
dinolo.

—Skaistykloj — atsakė baž
nyčios valdovas.

—Oi ne! tai Romoje! Nes ten 
jis laiko savo vietininką.

-itie nesami daiktai žmogaus, įeirj;!no daugiausia prisidėjo 
•aizduotėje apsireiškia? ---- ~
straipsnio autorius šitą is- 
liškina. Kiekvienas turėtų ji 
serskaityt.

10. Už ką franeuzai nukir
po savo karaliui galvą? Čia 
rumpai ir aiškiai nupiešta 
Didžioji Francuzų Revoliu
cija ir jos priežastis. Pridė
tas paveikslas parodo ir eša
fotą, kaip Liudvikas XVI ve- 
lamas,antgiliotinos. Įdomus 
•evoliucijos vaizdas.

11. Dora. Tai kitas gilus-
’ilozofinis straipsnis. Kiek
viena, tikyba skelbia, kad jos 
dorpe Įstatymai yra patiesi 
Dievo duoti. Bet kodėl kiek
viena tikyba skelbia vis kito
kią dorą? Pavyzdžiui, krikš
čionių tikyba sako, kad \yrui 
nevalia turėti daugiau pačių, 
kaip vieną: tuo tarpu maho
metonų tikyba sako, kad vy
ras gali turėti motei-ų tiek, 
kiek jis nori. Jeigu dorą nu
stato pats Dievas, tai kodėl l-kaitvt' 
ji nevisur vienoda? Kodėl 
Turikijoj vyras gali turėti 
100 pačių, o Lietuvoj ar A- 
merikoj tik viena? Kodėl in- 
(1ų kunigas, painatęs savo 
parapijoną P'aunant gvvuli Darvinas parodė,
JĮ prakeiks, o hetuvnj pra- 15«ivvslr :i 4b.

Dr. Jonas Vitkus. Tai yra 
stambus muzikos veikalas ir 
jį galima gauti pas pati auto- ‘4 jr 

irių. M. Petrauską, 2263 — 
24-th st.. Detroit. Mich. Kai
na. $2.00.

rius suokalbi išsprogdinti 
Anglijos parlamento rumus, 
išžudyti visus ministerius, 
parlamento atstovus, ir pa-| 
grobti valdžią i savo rankas?' 

;šitas straipsnis paduoda visą 
<to sąmokslo istoriją, kalti
ninkų pavardes ir pridėtas 
paveikslėlis parodo, kaip su

imti suokalbininkai buvo žu- 
įdomi.

14. “Monkey glands” arba* 
pa jauninimas. Ar ištikrujų! 

.senas žmogus gali but at
jaunintas, idėjus jam “mon- 
keyglands?” Šitam straips
ny aprašomi daryli bandy
mai ir kokios buvo pasek
mės. Kiekvienam verta per-

1

Keleivis nusi
i -t-vozv’rikų. as tik •>" Trjek J.ur- pagaulyje tu.

.ri turtų? Kaip didelis yra že- 
■įinės kamuolys? Kiek ant že

mės paviršiaus yra vandens 
i ir kiek sausžemio? Koks yra 
’aukščiausis pasaulyje kalnas 
ir kur yra giliausia vieta jū
rėse? Kas šitų dalykų neži- 
žino, o norėtų žinoti, tegul iš
sirašo “Keleivio“ Kalendo
rių 1928 metams, o tenai ras 
visas informacijas.

5. Apie žemės drebėjimus.! JI prakeikę o letuvių pra- ka(j £mOgUS išsivystė iš že-
Kodel žemė dreba? Ar tiesa.!basčius, jeigu ūkininką* at- n-esni„ avvunų, ir šių dienu 
kad jos viduriuose tebėra. Y?®.jam papūtą versi, gra- - - 
karšta ugninė masė? Ar tie-i^iai padėkos ir d a vyno uz- 
sa. kad žemės paviršius at- ftmdys. Kam šitie klausimai ucuvs u 
ausdamas nuolatos traukiasi veikslas,
ir mažėja? Kiek nuo žemės ‘ ~',w' ’
drebėjimų yra žuvę žmonių? r^« 
Į visus šitus klausimus šiame ' 
straipsnyje 
kiaušių atsakymų. . . . .

6. Laukinė tauta, čia rasi-' žvaigždė. Larais jų t.ek

15. Darvino mokslas pa
tvirtintas. Perskaitykit šitą 
straipsni, tai galėsit sukirsi 
kiekvieną kunigą, kuris Sa

OPEROS.
Su padėka Clevelando rėmė

jams. parduodu liaudies opera 
BIRUTĘ po VIENĄ doįerį.

EGLĘ, 
LIENĘ

ŽALČIŲ KAUA- 
Sešiu aktų operą, 

ačiuodamas Bostonui ir kitų 
miestų rėmėjams, parduodu ją 
—vieton DEŠIMTIES dolerių 
—už PENKIUS dolerius.

Papiginimas tęsis iki 1 die
nai Liepos, š. m.

SEPTINTAS SĄSIUVINIS 
CHORUI. — Vienas doleris.

Rašyt reikalavimai, siųst 
pinigai— (-)

MIKAS PETRAUSKAS 
2263 — 24-th St^ 
DETROIT. MICH.

Protingas.
—Ar tiesa, mamyt. kad žmog

ėdra ištikro ėda žmones?
—Panašu.
—O mane žmogėdra ar estų ?
—Ach. mano vaikeli! — gal..,
—Tai tegul mama

mokslas šitą teoriją patvirti
no. Prie straipsnio yra pri
dėtas ir paties Darvino pa- 

"skaityt šį straipsni apie do- ' Url».,.į laidoj.
’ * . -1.. ... , numirėliu*. įdomus iliustruo-

. «• l,etu« *rl>a tas straipsnelis, kuris paro
kite kūnais meteorai. Ne vienas mate , k t Dakotos valstijoj ir 

dK??T Y; v ’ianrtien inriijonai “laidoja" 
o. ^.auKine tauta, via rasi - J \ ‘ savo numirėlius ore, ant tam

te parodytus laukinės tautos ESjjJjfe,? liti,i. rIi tikIM ramsčių. _
žmones, kurie da nemoka 
juoktis, nepažįsta spalvų, ne
turi jokio supratimo apie lai
ką, nežino ugnies ir gyvena

Žvaigždžių Lotus Bet ant g- injtu čiastraips- 
žemes jo? Iaba> retai nuknn- ; Kalendoriuje telpa daug 
ta. Kur jos dingsta? Is kur )amokinanJėiu eL 
jos imasi? Šitas straipsnis, 4

urvuose arba darosi Su liz- ™P?žiu P^ikslėliu, aiš-i 
dus medžiuose, kaip bež
džionės. Bet ar žinot, kur to-

juokų.
7,°., „ vi„„ t Kalendoriaus kaina 50kiai i tuos klausimus atsako. cent bet ‘*Keieivio” skaity-

_ 1 _ __ • •____________ , 13. Kataliku H™<>k»l*» tojamstik25centai.Prisiųs- 
f*rl<a kia tauta gyvena, kaip ji va-prlai Anglijos parlamentą, kit kvoteiį arba štampų užžmogėdrą rytoj pietums, tai mes!(|inasj jr kokią kalbą1 varto- Ar žipote, kad Romos kata-'25 centus, ir tuoj gausite Ra

ją pirma suvalgysim. ja? jeį nežinot, tai šitaš likų dvasiškija buvo pada- lendorių.

REM-OLA
GYDO 

HEMOROJIDUS 
(Raudonąja Gysla)
AKLIEJI. KRI VINIFJI. VIDURI
NI \| IR Išl.Al KINIAI HEMO- 

KOIDAI PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekorių. -Jis 

žino, kad REM-OLA išstyda hemo- 
roidus (pilės>.

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRN THAYER & (TK INC.

( A.MBRIDGE. MASS.

1 KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuvos j Kanadą. Mano 

i patarnavimas yra sąžiningas, saugą®, 
! 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 
rūpestinga patarnavimą. Kaip mergi
noms, taip ir visiems keleiviams pa,- 
rupinu geras apsistojimui vietas Ka
nadoje. .Mano patarnavimas ir kainoj 

i laivakorčių yra pigesnės, negu kitų 
'•agentų Dėlei platesnių informacijų 
j’visad. Kreipkitės pas mane šiuo adresų 

ALEXĄNDER s. lewis
TottHti A geto (-)

45 Windsor $t-. Mootreal.
P. CanaAa.

p --------Č------
• t 
i

i i
• ,t _ . ...

,-x5
PERDAUG 
SKAUDUS

Šlapniimamb 
geniems

Palto gvinamdv 

Santai Midy
Parduoda visi 
Aptiek oria i. ■ '

T ra—i--- ?

Geri Bargenai iš Didžiulio Storo!
Gvarantuotos 14 coliu žoliai Piauti Mašinos................$5.98
Gvarantuotos Daržams šmirkštynės 50 pėdu ilgumo— 

'/» coliu — $3.89; *• coliu — $4.48.
SCREEN DRATAI ROIJUOSE 100 PĖDŲ: 

Galvanizuotas 2'Ąc. ketv. pėda; Vario 5Gc. ketv. pėda, 
žemos kainos už Jtcreens ir screens duris

(^oriausias Tyras Baltas l>ead — $11.45 už 100 svaru. 
QUEEN ANNE PENTAS— $2.25 už GALIONĄ.

16 Spalvą ir Baltas.
Turime visko iš Geležies. Pentu ir Plumbingų.

Vietinis Pristatymas Dykai.Tel. Hancock 6195—6106
Ilgiausias Hardware štoras Gaujoj Anglijoj.
Visas musu favoras gvarantuotas

S0UTH END HARDVVARE C0.
1095 WASHINGTON ST.. arti Dover EI. Stoties. BOSTON.

Dd h- kttg AsaMf
BEAK BRAND SALVE (GrabtetoMe)

Sustabdo ■kamm« ir užgyto žaiste be 
skanumo i J «r J dieaaa. Kataa Ne.

GROBLEWS<1 A CO„ Ptyaratfc. Pa. 
"GYDO ir GYDO Ir GYDO—bat

i

»



No. 24. Birželio 13 d., lbZfi.

Kaimietė, darbininkas, operos 
dainininke — kiekviena. š 
musų nežiūrint kas <jU:r

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

Nei vienas

ŽMOGŽUDYSTĖ KLAI
PĖDOJE.

Gegužės 20 d., 3 vai. ryto, 
vienoj iš didžiųjų Klaipėdos 
gatvių buvo rastas žmogžu
džio nužudytas ramus pilie
tis Jonas Malevičius.

Malevičius ir dar trys vy
rai, sekmadienį anksti rytą 
vaikščiojo Klaipėdos gatvė
mis. Prie Malevičiaus ir jo 
draugų priėjo trys nepažįs
tami vyrai ir pradėjo užkabi
nėti. \ ienas iš tų trijų vyrų, i 
kelis kartus smogė peiliu į 
Malev ičiui ir pabėgo. Malė- ’ 
vičiaus draugai išsigando ii ■ 
nesulaikė žmogžudžio.

Po nudurimo už pusvalan-; 
džio Malevičius mirė. Lavo-! 
nas buvo nuvežtas policijon. i

Žmogžudys ir jo draugai; 
į pasislėpė. Policija deda pas-; 
I tangų juos suimti.

ARKLIU IR RAGUOČIŲ 
RINKA KLAIPĖDOJE.
Pastaruoju laiku Didžio

joj Lietuvoje arklių ir ypač 
raguočių kainos pakilo. Pa- ; 
• yzdžiui, Panevėžio apskr. < 
už vietines mažas karves i 
mokama 350—500 litų, bet n 
už tokias kainas nieko gere 
nenupirksi.

Klaipėdoje balandžiu 18 
d. arkliams buvo tokios kai 
nos: prastesniems arkliams 
prašė 250 litų, uz 500—600 
lt. galima bu\ o nupirkti ir vi
sai neblogą darbini arklį. Į 
Nemaža buvo arklių, uz.ku 
riuos prašė 800—1000 lt. Be
veik visi arkliai — leng\ ieji 
ir sunkus trakėnai.

Karvių rinkoje buvo su
vesta apit 100 štukų juod
margių karvių. Kainos.svy-i 
ravo tarp 400 ir 600 lt. Te-; 
čiau buvo ir brangesnių — 
800—10O0 lt. Tai stambios' 
aukštui produkcijos juod-; 
marges kai’vės.

Perkant pieningas karves; v v ______
pas v ietos dvarininkus tektų: įn/Hišbi-unasr iš profesijos 
užmokėti už gerą, aukštos Įbuhaitens. Jis užsirišo ant 
pieno produkcijos karvę, su sav0 kaklo virvę ir norėjo 
kilmes dokumentais ir pieno pasismaugti. Tečiau jį pavy- 
produkcijos paliudijimu ko įšgeipėti. Hiršbrunas bu-

ATKAKLUS NUSIŽU
DĖLIS.

Prieš keletą dienų Kauno 
stotyje mėginu nusižudyti 

. iš profesijos

nuo 1200—1500 lt. Ukinin- vo patalpintas Kauno ligoni- 
kams, norintiems Klaipėdoje neje
pirkti gyvulius, svarbu žino- į £ia atkakliam nusižudė- 
ti, kiek Kaštuos jų pai'veži-.ijjuj pavyko rasti nuodu irnu- 
mas. Parvežimas iš Klaipė- ;sinUociyti.
dos 1 galvos (arklio arba Nusižudvmo priežastisaiš- 
Karves) kaštuoja: į Šiaulius į kinarna.
—52 it.; i Panevėžį — 67 lt.:? _________
į Kauną — 85 lt. įTA1 BENT KANTRUMAS!

BOBIŠKAS BOKSAS. i Vilkaviškis. Vietos krimi- 
Gegužės 22 d. apie 12

i Juozas Bubnaitis atsirado 
»savo gimtinėj — Šuklių kai- 
i me, Žaliosios valsčiuje. At
vykus policijai Bubnaitis iš 

s?vęs gryčios išbėgo šalinen. Ap-

BOBIŠKAS BOKSAS.
Gegužės 22 d., apie 

nakties, Kaune, ties Krašto; 
aps. ministerijos rūmais, Gė
dini i no gatvėj praeiviams te
ko matyti gana įdomią sce
ną. Trvs panelės tarp savęs 
kaž kodėl susiginčijo ir viena; j - ^ljn- jr (|arant joje
jų .prispirta prie tvoreles ties Bubna^io ,U1 asti ne-
aikrottau, pradėjo saukti:: ali’aįuv0. Kadangi Bub- 
pamegmk duoti, pame- ^aitis -alinės pabėgti ne.

°.k!ta’.ku!’galėjo, tai policija pradėjo 
tikrai užsimojo duoti j zan-« j badJy.
dą. Tec.au dgai nelaukus ki- , ; šakėmis; pagaliau 
ta numovė batel!. stvėrė pir- l k šiauf,us BHubnaitis 
majų uz‘‘krūtų irbatoku - įdurta galva. Jis
mm; pradėjo mušti per gal-. . , ■ ir pas08flintaska.
vą. U zpultoji, taip pat nieko;. .. H
nelaukus nusimovė nuo savo, JPažvmėtina> kad Bubnai- 
kojos bateli m pradėjo g>n-itis ba(jant šakėmis jam gal
us. Praeivų pnsmnko gana -o jr
daug, v.si žiurėjo domių ; į' b du Iė.

Juokėsi, kad jos draugė iš to-' 
kio “matčo" išeis nugalėtojan

Kruvinos muštynės butų 
tęsusios gana ilgai, bet susi- f 
rinkusieji praeiviai jas pei1- šiai dėmėtąją šiltine 

boksas buvo likviduotas. ;

SKANDALAS LIETUVOS _ ______ ______ _ _
VIEŠBUČIO RESTORANE, tono ir pademarklinijos ra- 

Gegužes 23 d. Lietuvos jonus pasiųsti dezinfektoriai. 
viešbučio restorane, Kaune. Šiomis dienomis į susirgi- 
Įvyko skandalingas inciden- mo vie^as Buvo nuvy kęs s\ ei
tas, liudijąs musu laukinius'kątos departamento_ sanita- 
papročius.* skyriaus vedėjas d r.

Prie pietavusio “Aitvaro” i Mešky8-
redaktoriaus p. J. J. Burbo:
priėjo “Musu Dienų” redak . .. ...
torius poetas K. Binkis ir pa- ligonines. Visi sergantieji 
reikalavo pasiaiškinimo dėl dėmėtąją šiltine gydomi val- 
įdetos “Aitvaro” 8 Nr. ji Jie- stybes lesomis.

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ 
PLEČIASI.

Dabartiniu metu daugiau- 
__„2 ” j užre-

skvrė ii;tuo budu bobiškas gistruota Ukmergės, Trakų 
ir Alytaus apskrituose. Vie
noj vietoj ištisas-kaimas, ki
tur visi šeimos nariai. I Birš-

Šiomis dienomis i susirgi-

.»» j Meškys.
Susirgimai visur stropiai 

sekami ir susirgę padedami j 
Visi sergantieji

nesaugus!

N
neiučioms rusikalsii-

ieks nepateisina 
prakaito kvapo

Dėl saugumo, oda laikykite gryną.

PRITRAUKIMAS daugelio nr.er 
ginų — karjera ne vieno gabaus 

•žmogaus — tapo .unaikinti kūno 
prakaito atsidavimu.

Kaip be reikalo Suprantama 
prakaituoti turime Gydytojai sako, 
tai sveika. Net vėsiomis dienomis, 
musų odos duobelės išgaruoja apie 
kvorta drėgnumų i 24 valandas. 
Mes labai lengvai prisipratiname 
prie to kvapo, bet k:tt tuoj pajunta

Lengva apsauga
O taip yra lengva apsisaugoti nuo 
nusikaltimo. Milionai patyrė, kad 
nuolatinis prausimasis su Lifebuoy 
netik atšviežina ir pikrina odą — 
bet visados užtikrina kūno malo
numą. Lifebuoy turi minkštas ir

ipšėiae putas, kurios išvalo tisas 
duobeles, suteikiant r.uo vieno r.u- 
siprausimo iki kitam amžina kūno 
šviežumą.

Tos švelnios antiseptiškos Life
buoy putos prašauna ir mitrcbus 
— ir tuo apsaugo sveikata. Dziju - 
site Lifebuoy kiekvienam švarum > 
tikslui.

Kokis svarus kvepėjimas!
Pramoksite mėgti Lifebuoy majorą 
šimtu kvepėjimą, kuris sako, kad 
I.ifebuoy grynina. Greitai išgaruoja 
nuplovus. Vartokite I.ifebuoy sa
vaite ir vartosite visą gyvenimą. P: 
sipirkite šiandie.

LEVE R BROS. CO Ctmbruit . Ve

LIFEBUOY
DĖL VEIDO

SUSTABDO KŪNO KVAPSNI

RANKU'MAUOINtS

APSAUGO SVEIKATA

i

i

LIETUVĄ
l’ER HAMBURGĄ

Ant musą populiarią laivą 

*gį»jĮgEUftHŽ*

Nepalyginamas Svarumas ir pa
tarnavimas vis-me klesoae.

BERNU KOVOS.
Krokelaukis (Alytaus ap.). 

Čia yra isišaknėjęs biaurus 
paprotys.

Vieno kaimo vaikinai “už
eina" savo kaimo merginoms 
su kito kaimo vaikinais šok
ti, bendrauti irtt., kito gi 
kaimo vaikinai atsimokėda
mi daro tą patį.

Dažniausiai vieno ar kito 
kaimų “didvyriai” nutaria 
"ginčą” išspręsti peštynėmis. 

Organizuojami gana skait
lingi abiejų kaimų jaunimo 
peštynių būriai.

Pasitaikius gerai progai 
i rasideda “ataka." Pasitai
ko ir aukų.

štai vienas pavyzdys. 
Balandžio mėn. 29 d. Muš- 

talierių k.. Krokelaukio vai., 
vaikinai ties Novininkų kai
mu susipešė su Novininkų 
kaimo vaikinais. *

Rezultate p. Norukas iš 
Novininkų kaimo paplautas 
peiliu po pusvalandžio mirė. : 

Mušeikos patalpinti šalto- 
on. Norukas buvęs visai ne

kaltas. Į
Tenka pastebėti, kad mi

rimų kaimų jaunimas yra 
ienas iš tamsesnių Dzūkijos 
ampeliu. . ;_____ I
PRIMUŠĖ GRĮŽTANT IŠ i 

VAKARĖLIO.
•Jonavos vaisė., Dijokiskių 

(•varo gyventojai: St. Filipa- 
' ičius, Pr. Juknevičius, St. j 
Steponavičius, P. Jaroščenka 
i;- J. Stankus grįžo namo iš 
vakarėlio. Pakeliui juos suti
ko M. Pliupas, Ad. Pilipavi
čius ir Ap. Sankauskas, kurie 
u kuolais apdaužė St. Pili

pavičių ir P. Jaroščenka. Į 
greitai mirė.
~ ~ t

i

5 '
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DIDELIS GAISRAS BUT- , MOKYTOJĄ APLIEJO 
SIEROS RUKSTIMI.

Kaž kokie Rokiškio gim- Pilipavičius 
riazijos mokiniai apipylė Kaltininkai suimti, 

i sieros rukštimi mokytoją Šu- 
j kį. Policija nors darė tardy- 
mą. bet kaltininkų nesurado. 

jJiritn ar’ teisingiau pasakius gal

RIMONYSE.
Gegužės 15 d. Butrimonių 

miestely. Alytaus apskr. kai' 
žmonės buvo susirinkę baž-i 
nyčion tautos šventės pamal-Į 
dosna, 10 vai. visi buvo iš-' 
gąsdinti netikėto gaisro, 
ris dėl iki šiol neišaiškintų 
priežasčių, prasidėjo nuo ga
rinio malūno.

11 vai. buvo pranešta tele
fonu Kauno miesto ugniage
sių komandai, kurių dalis 
priešaky su brandmajoru p. 
Maksimova išvažiavo Į But
rimonis.

Privažiavus Prienus, pasi
rodo, kad Prienų ugniage
siai apie gaisrą nieko nežino, 
nors jie netoli gyvena. Tik iš 
Kauno gaisrininkų sužinoję 
atvažiavo vėliau.

Kauno ugniagesiai atvykę 
rado jau apdegusių apie 20 
triobų. Toliau gaisrui plėstis 
neleido vietos ugniagesiai, 
nors jie teturi tik 3 rankinius 
siurblius. Kauniškiai jau ra
do atvykusius iš Alytaus ug
niagesius.-

Minių minios žmonių, nes 
tą dieną, kaip minėjome, bu
vo daug susirinkę tautos 
šventėn. Be to. pamatę gais
rą daug subėgo iš apylinkės.

Liko be pastogės ir turto 
virš 30 neturtingų šeimų.

Visavirš 100 ugniagesių ir 
minios dalyvių pastangomis, 
gaištas likviduotas vėlai va
kare. Sudegė 22 triobos ne
turtingų gyventojų kvartalo. 
Apdraustos tik kelios buvo. 
Nuostoliai dideli.

(nenorėjo surasti. Taip su
prato ir mokytojas Šūkis, ku
ris pasakė, kad mokinių tė
vai papirko policiją. Už šito
kį pasakymą policija patrau
kė mokytoją teisman, o teis
mas pasodino mokytoją mė
nesiui kalėjiman. Tai toks 
šiandien gyvenimas Lietuvo- 
re mokytojams, kuine nenori 
pataikauti fašistams.

ciančios satyriškos “mįslės.”
P. Binkis griežtai reikalavo NEPAPRASTAS SVEČIAS, 
išduoti tos “mįslės” autorių.; Kretinga. Gegužės 10 d.
P. Burbai atsisakius tai .pa-'net0]j Tūbausių kaimo pn-
daryti, Binkis drožė jam 
kumščia i galvą.

P. Burba šlykščiais veiks 
taais puolikui neatsakė, o 
traukia tieson. . >
’ . - -

VILKAS MIRTINAI SU
KANDŽIOJO ŽMOGŲ.
Nesenai Kauno apskrities 

miške Įvyko nelaimingas 
nuotykis su Kauno miesto 

' gyventoju pil. Jonu šidiaus- 
| ku. Ji puolė vilkas irsmar- 
I ’kiai apdraskė.
B Šiomis dienomis nuo surf- 
1 kių zaizdų pil. J. Šidlauskas 
B Kauno ligoninėj mirė. 1

trukęs benzino turėjo nusi
leisti vokieėių-rusu oru susi
siekimo bendroves orlaivis, 
kurs skrydo iš Maskvos j Ka 
raliaučių. Papildęs benzino 
trukumą jis norėjo antrą die
ną išlėkti.toliau, bet pasiro
dė, kda mašina netvarkoje, 
taip kad turėjo likti dar vie
ną dieną, kol buvo gautos 
reikalingos motoro dalys ir 
pataisyta mašina. Lėktuvu 
skrydo du vyrai ir viena mo
teris, laikraščių korespon
dentė iš Čekoslovakijos. 
Kretingiškiai turėjo netikėtų 
įsveteHų. . ; V < '*

• a v..: • •

> L, ’» •.»
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PULLMANO TARNU 
STREIKAS ATIDĖTAS.

Miegamųjų vagonų tarnai 
nutarė kol kas da nestrei
kuoti. Jie reikalauja $150 al
gos už 240 valandų mėnesio 
darbą. Dabar jie dirba 400 
valandų į mėnesi ir gauna 
tiktai $72.50. i

I
I

Iš IR j

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

•nt didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arpu aitais sies Linijos 
laivais 

TIK AšTI ONIAS 
DIENAS

Puikios kajutes Trečiai 
Klesti—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

•3 Statė St- BoMon. Maut.
NORTHGERMAN

LLOYD;

•* New York j
9 | > Rauną ir atgal
Z 11 f ai <prid*‘i‘ « S. v. Am Vz ir'Rų Taksus.)

Trečia kinta
l'inirus persiunčiant rreitai ir 

žemomis ratamis.
IM sugrpimo leidimų ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba pa«

Hanteri-Asericiui Lae
131 Statė Street Bomob

Vasaros Ekskursija 

i LIETUVĄ 
ant pasauly didžiausio 

laivo

S.S. LEVIATHAN 
(per (_ herbotirg)

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Linkuva (Šiaulių apskr.)J. 

< egužės mėn. iš 1 į 2 d. naktj! 
iaunas gimnazistėlis — sau-1 
lys nušovė iš brauningo vieti-' 
ni gyventoją — darbininką 
Ijonginą Noreiką, lškratę 
nieko nerado. Gyventojai la
bai pasipiktinę, kad tokiems 
jauniems gimnazistams duo
dami šautuvai ir leidžiama 
•lovėti sargyboje. Kadangi 
nušautasis buvo labai netur- 
ingas, tai valsčiaus valdyba 

nupirko karstą ir dideles 
žmonių minios buvo palydė
tas i kapines.

Dideliame varge paliko 
žmoną.

išplauks iš New Yorko LIEPOS 4-tą,
po vadovybe Mr. M. FLAM United Statės Linijos Atstovo

Mr. Flam pridalv.s vi*us reiklius kelionės jūsų grup. - ir bag. '/< u 
aprūpins viską iki kelionės galo.

Keliausite smagioje draugėje jttsą tantiečią. neprilygstamuose, 
patogumuose pa-anlio galingiausio laito.

Klauskite -ai., vi. to- agento pilnu informacijų ir kainu, arba 
rašykite pas

United Statės Line*
7.1 Statė street. Boston. M«m>. 4» Broadvay. New Vorlt City

CUNARD LINUA LIETUVON
per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yort® j 

■da vienu iš milžinų ekspresinių laivų 
MAURETANIA

SCYTHIA Birželio 24 
LĄCON1A Liepos S.

New York į Kauną $203 ir bran- 
ii * irias. Atskiri kambariai, erdvi 

vieta, geras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dėl ki
tų informacijų klauskite bite 
Cunsrd arento, arba rašykit pat,

.33 Statė Street,
Boston, M

Greičiausi plaukimai 
Southampton kas Sere

BERENGARIA AQUITANIA
Iš BOSTONO: ( Al EDONIA Birželio 17. f .—

o paskui sausžemių į Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. 
Taipgi tiesiai j Ižindona kas 
Pėtnyčią nauji, aliejų varo
mi laivai. Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CUNABD LINK

Iškepti su 
Budweiser Salyklu 
Syrupu. duona, kri
kai ir sausainiai yra 
gardesnį ir maišiin- 
gesni.

oram sskubua
LIETUVOS VYČIŲ ’ 
BiržeJio-June 16 d ieną 
Laivu “ESTONIA” 
Ekskursijai vadovaus 
Kasys J. Viesulą

10-ties Metų Lietuvos Nepri- , 
Idausomybės Jubiliejau* 

Apvaikščiojimut
■ .r ■■ -L

PENKTA EKSKURSIJA
• ’ , ’ t

Rengia Baltiko Amerika* 
Linijos Bendrove

■ •
Liepos-July 21 dieną

Laivu "ĖSTOJIA” :
-. — — - - —

LIETUVON
TIESIOG; į LIETUVOS UOSTĄ^'

■ ■. t

NUSIŠOVĖ DVARI
NINKAS.

Tirkšliai. Š. m. gegužės m. 
8 d. 20 vai. savo namuose 
revolverio šuviu nusižudė KRATOS IR AREŠTAI ,
Pašerksneš dvaro savininkas n ; T-m •. ... . Papilys. Biržų apskr. Is 10 j
ponas Adolfas Otanski>. . 11 šio mėn., naktį, buvo pa- 

Velionis A. Otanskismėg- daryta krata pas mok. J.-Vil
ią vo dažnai išsigerti, po ko mini, Joną Narbutą.. Edv. 
pridarydavo daug triukšmo, 
ir jis visur laisvai jausdavosi, 
nes niekas negalėdavo jo nu
raminti — buvo vienas drū
čiausių ir stipriausių apylin
kėje vyrų

Trečioką, J. VariakojĮ ir St. 
Naktini. Nieko nerasta, bet 
minėti asmenys išvaryti i 
Biržus ir patalpinti kalėjime. 
Ištardžius, mok. J. Vilminis 
išvežtas Į Panevėžio kalėji
mą, o visi kiti paleisti

BeJolriiįPetū ...
: r*; ’ ’ A**

BALTIKO - AMERIKOM^/' 
LINIJOS LAIVAIS •

ŽUDĖSI AMERIKIETIS.
Šiomis dienomis Andrija- 

vų valse., Žadeikių kaime sa
vo bute rastas perplautu kak
lu L. Kirbys. kuris nesenai 
buvo grįžęs iš Amerikos.

P. Kirbys padėtas Klaipė
dos ligoninėn. Gyvybei pa
vojus pašalintas. Tardant 
paaiškėjo, kad p. Kirbys pats 
norėjo nusižudyti, nes suži
nojęs, kad jo pinigai, vienos 
bendrovės jam siųsti iš Ame
rikos pakely žuvę.

TAI BENT MALDININKAI.
Rokiškis. Gegužės 13 d. 

didelei žmonių miniai ma
tant, prie pat šventoriaus, du 
vaikinai skaldė viens kitam 
antausius. Buvo jau besitai
santi didelė šaika mušeikų, 
bet vienai pusei pasislėpus, 
“teatras" atidėtas kitam sy
kiui.

i 
r
*
į

Tikros Rūšies
Salyklų Syrupas

Daugiausia
nuo krašto iki kraštui... 

—tas reiškia viską! 
ANHEUSER-6tSCH’

\ K
Parduoda Grheriai »r Jtaur

te*'

S. S. PfERCL CO. M į
RTV AL FOODS. INC . Cambrttfta >

* •> z - r

. u

• 1
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’ PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS nevalo aplankyt...savo gim

tąjį kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečiu 
važiuoja atlankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietu
voje pasisvečiuoti. Lietuviai deda tisas-pastangas,‘kad tie 
svečiai butų gerai priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš 
Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Ameri- 
kos Linijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių 
yra malonus ir visiškai keleivių nevargina. ’t »'

Patartinu visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kra
štą neatidėti* b«t važiuoti pas savuosius šią ifaątfą,su.viena 
iš viršminėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žrnmm Kreipkitės i Vietas Agentą ar Į Bendrovę, 
BALT1C AMERICA LINE 

S Bridge Street, New York, N. Y.

> 
i

1J
it

i*
.1 Vg •
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8 KELEIVIS No. 24. Birželio 13 d., 1928.
v Į Liepė areštuoti buvusį gu- '

Vietinės ŽiniosV 1 V l I I lVZtaJ 1 ■ 11 taJ !tuoti buvusi Massachusetts
valstijos gubernatorių Ba- 

Ites’ą. užtai kad jis šaukia
mas neatėjo i teismą. Vadi
nasi. jį kaltina teismo panie- 
ninimu. I teismą jis buvo 
šaukiamas pasiaiškinti, ko-1

J",dėl jis neužsimoka tūlam Le-1 
vvisui skolos, kurią teismas’ 
yra liepęs jam užmokėti.

Buvusis gubernatorius yra 
advokatas ir turi ofisą. Be to, 
jis turi namą ant Common- 

, Uįvvealth avė. ir vasarnami 
dinamą Engineei ing Adnn- į (jloucestei-v. tečiaus jau pen- 
mstration. spemhzuoda- ki# kartus buvęj teisme 
mas chemijos saką. Šitame . skoĮu nemokėjimą. Kiek* 
kurse reikėjo susipažinti su vjena ;vki jis vU aBkinasi 
įvairiomis stambiojo biznio!k , jis — bclul1is ir , 
problemomis, lyg.ai ris LĄ0 auilvginti.
takturoje. kaip ir komercijo- * 
je. Norkevičius yra pirmuti
nis lietuvis baigęs šitą inži-l 
nieriausskyrių. Reikia pašte-; 
|bėti. kad p. Norkevičius bu-j

I

DEGTINĖS SKANDALAS Nauja* lietuvis inžinierius. 
UŽGNIAUŽTAS.

Perdaug stambių žuvų esa
ma prohibicijos baloje, 

kad galima butų jas 
iškelti viršun.

Kilęs skandalas dėl girtų noiCgye kur jisai pase k min- 
orgijų steitauzėj jau už- o-ai baigė mokslą su laipsniu' 
gniaužtas. Anti-saliunmmkų Bachelor of Science. Norke-' 
lygos pirmininkas I orgraye vičius baigė naują kursa va. 
buvo pristatęs du savo detek- - -...........................
tivu. kurie parodė, kad vie
nam kambary šteitauzės -po
nai turėjo "\vild booze par- 
ty,” bet tų parodymų tyrinė
tojai nepriėmė, nes kalbami 
detektivai nesą rimti ir tei
singi žmonės. Vienas jų yra 
buvęs beprotnamy, o kitas 
sėdėjęs kalėjime. Todėl visas 
tyrinėjimas staiga tapo nu
trauktas ir ant pirmų pusla
pių dienraščiuose paskelbta, 
kad “nėra faktų.” IgijoĮe

Su viršum 100 protestonų " — - 
kunigų yra padavę guberna
toriui reikalavimą, kad šito 
skandalo tyrinėjimas butų 
vedamas viešai, bet viskas 
buvo prie uždarų durų. Ku
nigai ir dabar sako, kad jie 
turi pakankamai faktu apie 
girtas orgijas, bet niekas ne
nori jų klausyti.

Pradėtas nesenai vajus 
prieš Bostono saliunus irgi 
pradeda aptilti. Saliunai 
kaip buvo atdari, taip ir te
bėra. Per barą paduodama 
žmonėms degtinė ir imami 
pinigai, bet vis “nėra faktų.”

Degtinės šmugeliu užsiima 
stambus valdininkai ir poli
tikieriai. Norint prohibicijos 
balą išvalyti, reikėtų sukišti 
kalėjiman daugybę “ tvark
darių” ir politikierių. Užtai 
tyrinėtojai ir “nemato fak- 
tų.

Walter E. Norkevičius 
(Nortonh dabartinis Vaiz
bos Buto sekretorius, birže
lio 5 dieną šių metų gavo in
žinieriaus diplomą nuo Mas- 
sachusetts Institute of Tech-1 

tV nolcgy.
gai baigė mokslą su laipsniu

2 minutos nuo Giendale Sq., Everett
125 VIETOS BIZNIAMS IR GYVENIMAS 

PARSIDUOS ANT L1CITACIJOS
St BATOJE. BIRŽELIO 16. IA (.1 Al 2 1*0 PIETŲ. 
PANEDĖLY. BIRŽELIO I* -’:3S PO PIETl.

Toj pačioj vieloj, nepaisant kad ir lytų.
125 pageidaujami lotai, iš Bryant -t. vidury Evcretto ir Maiden paisi- 

dtios |H-r John C. Percival A: <'■•.. Subatvj. Birželio 16 d. kaip 2 po pietų ir 
Panedėly, Birželio 18 d., kaip 2sUi po pietų. Ši propertė via žinoma kaipo 
Broadvvay Terraces ir .Maldei; Ti irace- 2 minui >s nuo Giendale Sq. 1 miliu
tą nuo Bivadvay-Evereti. t’oiley. Mv■ro*..-F ranklin S<|. tiolley ir Malden- 
Everett trolley. Bažnyčios r visokios mokyklos visai arti Puikiausia projra. 
Pu i’ i vieta dėl namo arba bizi.io Bostono gražiausiam ir greičiausiai au
gančioj rezidencijų distiikte. Bus tikietai dalinasi dėl brangių dykai duoda
mų dovanų. LENGVOS IšLYtlOS.

15'., reikės įmokėti laike pirkimo; !;>'< į dvi dienas; likusieji ant paten
kinančių išmokėjimų kontrakto.

JOHN t . I'ERCIVAL A CO.
5c. Savings Bank Bldg., LOU ELL. MASS.

Automobilius nuslido upėn.
• Važiuojant Needham stry- 

tu, automobilius paslido i ša
lį ir nuvirto i Charles upę. 
Važiavusi automobiliuje 

i Mrs. Bossert prigėrė. Nors 
nelaimė atsitiko dienos lai
ku, niekas jos nematė. Ne
sulaukdamas jos parvažiuo
jant, vėliau jos vyras išva- 
įžiavo tuo pačiu keliu pažiu- 

.. .j Ateinančio j pėtnyėioj, 15ji*ėt, ar neatsitiko kokiane- 
,vo vienas iš pirmaeilių moki- birželio nuo 7 vakare, “Ke-į laimė. Jisai pastebėjo paupy 
nių savo skyriuje Technolo- leivio- ofise> ivyks 60 kuo-! ’.... .... . ..... ..
- . ............. pos susirinkimas. Būtinai da-

u alter E. Norkevičius ėjo ivvaukite visi nariai, nes vra 
j ' - r>-------  * - - -
Conn. 1923 metais užbaigė 
High School vos turėdamas 
16 metų. Per jaunas Įstoti i 
aukštesnę mokyklą, jis pa
laukė metus iki sukako 17 
metų ir tada Įstojo i Techno
logijos Institutą. Dabar jau
nas inžinierius turi pilnus 21

!

PARDAVIMAI.

L. S. S. 60 kuopos 
susirinkimas.

kuriais automobi- 
luslidęs, ir tuo jaus 

surado nuskendusį automo-. 11 v v dlirviiv • uai iai, iivojia • — z —------------- -

pradini mokslą Ne\\ Britam.’(jaag. svarbiu reikalų apkal- bilių. Automobiliaus duris
bėjimui.

Kuopos sekretorius.

Ant laivo paztipo 600 
beždžionių.

Pereitą sąvaitę East Bos
tono uostan atėjo iš Indijos 

metus. 'garlaivis “City of Lincoln,”
Daug garbės jo tėvams už kuris atvežė 300 beždžionių. 

Įvertinimą mokslo reikalin-Į16 gervių ir U._" \ ' 
gurno, ypatingai jo motinai, paukščių ir žvėrių iš Indijos, 
nes tėvas mirė 1922 metais, i Kelionė iš Indijos Į Bostoną, 
kuomet sūnūs dar nebuvo tęsėsi 38 dienas ir daug žvė- Draugija

buvo uždarytos ir moteris 
nebegyva. Matoma, nusigan
dusi ji nedasiprotėjo atida
ryt durų. Mokėdama nors 
kiek plaukti, ji butų galėju
si lengvai išsigelbėt, nes au
tomobilius buvo nuskendęs 
visai prie krašto.

300 beždžionių, HTIZI TTT^ d O 
sPIKNIKAS

Kelionė iš Indijos i Bostoną

baigęs High Schoolės. jrių bei paukščių neišlaikė.
Bostone ’p. Norkevičius j Laivui išplaukiant iš Kalku- 

yra plačiai žinomas kaipo tos buvo paimta 900 bez- 
darbštus ir energingas jau- (Ižionių. bet vos tik 300 išli- 
nuolis. Gyvena sykiu su tei-Į ko gyvos. Kitos pastipo ke- 
sių studentu V. B. Ambrose j lionėj nuo jūrių ligos ir plau- 
ir medicinos studentu D. Pil- čių uždegimo. Laukinės Indi- 
ka. Dabar Į tą pačią mokyk
lą Įstojo Norkevičiaus jau
nesnis brolis Jonas, kuris pir
mus metus užbaigė pasek
mingai.

Mes linkime jaunam inži
nieriui laimingos ateities.

I

PARSIDUODA MURO NA
MAS IR STORAS.

5 šeimynų. 21 kambarių ir naujau-, 
MO-. mados štoru. Storas didelis, švie
sus. piinas gero tavoro, vyrams, mo- 
erims ir vaikams aprėdalų ir ėevery- ; 
<ų. Geriausiam lietuvių apgyventame ’ 
•entre. tik vienas lietuvis su tokiu i 
ūzniu per 28 metus. Kaina bus labai i 
□neinama, morgiėių duosiu dideli.1 
Priežastis pardavimo — senatve ir Ii- I 
.au našliu (26)

1)O.M. BOČKl’S
211 Kirst st, Elizabeth. N. J.

NORWOOD, MASS.
Pa r-įduoda mūrinis. 15 šeimynų Na- 

nas ir storas, 12 metų senumo, ir vie
los šeimynos namas -u dideliu yardu 
r piazais. viskas vėliausios madoe 
taisymais; jeigu $510.00 Į mėnesį, 

-ėaina JU4JMMI, įnešti $10.000 arba 
ųš.iMai Priežastis pardavimo, savi- 
linka.- išvažiuoja j Lietuvą. Kreipki- 
.ės ypatiškai ar laišku. — (24)

J. DALLALIS’
268 Lenos st, Norwood. Mass.

PARSIDUODA
PUIKI S IR GERAS PIANAS labai 

lipiai, taip pat trramafonas. (26) 
JOHN BARTOL

7 Codman Hill st. Roxbury. Nlass.
Tel.: 8725-M.

SPECIALISTAS NERVŲ IR 
KRONIKE Ų LIGŲ PBR ŠŪ
VI R4 23 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GIDY.MAS ELEKTRA. 
K AS NORI.

Dr.ULLORY
ta SCOLLAY SQUARB 

BOSTON.
OLYMP1A THEATRE BLDG, 

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS aoo 
9 iš rvto iki 7 vakar*. 
ŠVENTADIENIAIS: BtM lt Md 
1 dieną.

II

Tel. So. Boatoa 5ta-W.

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
U ETŲ VIS DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖL1OM1S: 
i 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas “Keleivio* name.

251 Broadway. tarpe C ir D St,
SO. BOSTON. MASS.

<

l IDR. LANDAU
32 CHA M BERS ST„ BOSTON. 

Gvde Veneriška* Liga*.
Valandų*:— Kasdien nuo 8 iki 
-40, nuo 1 iki 3 ir !>>•<» «• iki 8.

Ne«lėMieniais nuo 9 iki 12.

Lietm OftUMimtu

Telefonas $113.

Dr. A. Gna-GnuBta
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pi‘t* 
Nuo 6—8 vakare 

Nedaliomis pagal susitarimą.
T*5 N. Main SL kamp. Braad St.

MONTELLO, MASS.

I I

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis alitiesinu 
ir amblyopiskose (aklose! aky
se sugrąžinu švies* tinkamu 
laiku.

J. L. PAKAK AR NI S. O. D.
447 Broadway. So. Boston. Mace

I
*

P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia goriausi paskutinį 
patarnavimą. Už pilną pagrzbą 
galima apsieiti su $80 tr aukš
čiau už didelius, o už vaikus tuo 
$20 ir aukšėiaus. Pigiai ir g'«- 
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresas: 

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MAS8. 

TeL: So. Bustos 448*.

i

Čigonų stovyklos apverkti
nose sąlygose.

Ant vasaros Bostono apie- 
linkėj atsidarė kelios čigonų 
stovyklos. Čigonai yra atke
liavę iš pietų Amerikos, pe
rėję per Meksiką Į San Fran- 
cisco ir paskui iš tenai sker
sai visą Amerikos kontinentą 
Į Bostoną. Toj kelionėj jie 
baisiai suvargę, utelėmis ap
sipylę. gyvena po 15 žmonių 
vienam kambary ir visi guli 
ant purvinos žemės, šitokio
se sąlygose labai greitai gali 
kilti visokios ligos, kurios 
paskui gali pasiekti ir mies
tą. Todėl sveikatos Įstaigos 
rimtai tomis čigonų stovyk
lomis susidomėjo ir sako, 
kad taip jų laikyti arti mies
to negalima. Prie to da čigo
nų šeimynose yra daug vai
kų. kurie nėra buvę jokioj 
mokykloj, o šios šalies Įsta
tymai , U .. - . . ,
vaikai iki 16 metų amžiaus

tiki, kad jis yra kaltas. Iš 
pradžių jis melavo, kad su 
juo buvęs da ir kitas vyras, 

i ir kad tas kitas vyras nušo- 
’vęs merginą. Paskui jis prisi
pažino. kad kito vyro nebu
vę. ir kad jisai, Tartar. susi
pykęs su mergina ir išstūmęs 
ją iš automobiliaus, o kas 
paskui atsitikę, jis nežinąs.

nu-

Merginos užmušėjas 
pasidavė.

Pereitam “Keleivio" 
mery buvo rašyta, kad Blue
Hili ki-umuose buvo nušauta 
kabaretų šokikė, kuri buvo 
paimta iš South Bostono, ir 
kad jos nužudymas yra riša
mas su degtinės skandalu 
steitauzėj. Buvo sakoma, kad 
ji dalyvavusi girtose politi
kierių orgijose ir jie dabar 
bijoję, kad ji nebūtų pašauk
ta prieš juos liudyt. Kiek ta
me tiesos, mes nežinome; 
gana to. kad dabar, kaip tik 
degtinės skandalas tapo už
gniaužtas. jos užmušėjas. 

; john Tartar, atėjo i policijos 
reikalauja, kad visi nuovadą ir pasidavė. Tiesa.

lankytų mokyklą. Todėl vai-!žwMės- bet policija, marti, 
džia norėtų įsakyti čigonams 
leisti savo vaikus Į mokyklas, 
bet iš kitos vėl pusės niekas 
nenori, kad tarp Amerikos 
piliečių vaikų maišytusi utė
lėti čigonukai.

Valstijos prokuroras Rcad- 
ing prašalintas iš vietos.
Valstijos legislatura nuta

rė prašalinti iš vietos proku
rorą Readingą, kuris labai 
negražiai susitepė savo santi- 
kiais su Decimo kliubu. Bet 
nelaukdamas, pakol jis bus 
paimtas už rankos ir išvestas 
iš ofiso, ponas Reaii ing pa
davė rezignaciją, kurios vie
ną kopiją nusiuntė legislatu- 
ros senatui, antrą atstovų 
butui, o trečią gubernatoriui, 
šituo budu jis. matoma, tiki
si išvengsiąs teismo. Nes jei
gu teismas ji pasmerktų, tai 
jam butų atimtos ir advoka
to teisės. Bet girdėti, kad se
natas vistiek trauks ji teis
man.

Susekė pavogtus laivų kom
panijos pinigus. *

Tūlas laikas atgal Bostone 
buvo apvogtas Eastem 
Steamship laivų kompanijos 
ofisas. Apvogė ji kelios mo
teris. tos kompanijos tarnau
tojos. Dabar $200.000 pa
vogtų pinigų ir bond susekta 
viename Detroito banke, kur 
juos pasidėjo savo vardu tū
la Želia Hessel. Šita Želia 
Hessel. Eva ir Rae Weich- 
mann dabar yra už tas vagy
stes teisiamos Bostone.

Salemo prieplaukoj pri
gėrė Stasys Tamovskis, 5 
metų amžiaus vaikas.

Pereitą sąvaitę nusižudė 
gazu VVesley Paul. 59 metų 
amžiaus advokatas. J j rado 
savo namų virtuvėje po mat
racu nebegyvą.

jos antis taipgi beveik visos 
kelionėj išstipo. Geriausia 
laikėsi gervės.

Išlikę gyvi paukščiai ir 
beždžionės bus išskirstyti po 
Amerikos žvėrynus. •

Pavogė automobilių ir va
žiuodami užmušė žmogų.
Septyni vaikėzai Bostone 

pavogė automobilių ir va
žiuodami M’ashingtono stry- 
tu Charlestovvne užmušė 
žmogų. Policija piktadarius 
sulaikė ir visus juos uždarė 
už grotų. Charles Murray. 17 
metų amžiaus vaikėzas, ku
ris sėdėjo prie vairo, yra kal
tinamas užmušėjystėje. Jo 
sėbrai gavo po metą kalėji
mo.

Gedimino Lietuvių U kęsų 
_ _ i Bostone, rengia 

puikų pikniką panedėlyje.
18 BIRŽELIO-JUNE.
Pradžia 10 vai. ryte, 

Keistučio Draugijos Darže, 
Oakland Grove, 

East Dedham, Mass.
Malonėkite visi dalyvauti 

šiame Piknike. Bus visokių 
valgių ir gėrimų, Įvairių žais
lų ir muzika.

* P. S. Nauji nariai bus pri
imami už pusę Įstojimo Į mi
nėtą Draugystę.

Kviečia Komitetas.

DRAUGYSČIŲ ŽINIAI.
Puiki vieta Piknikams. P. ŽYGELIS

Sansheen st, Te«ksbury. Mass. <25i

Parsiduoda Hops ir Malts
Krautuvė. Kreipkitės i ‘“Ke
leivio” ofisą. (26)

Chelseas žydelis Samuel
Kovnit užsimokėjo Roxbuiy [aįvakorto i 
teisme S20 pabaudos užtai, 
kad prikrovė perdideli veži
mą. ir kuomet jo arkliai ne
galėjo patraukti, jis mušė 
.juos. Streikuojančius darbi
ninkus galima mušti, bet 
arklių mušti nevalia. Toks, 
mat. kapitalistų “žmonišku
mas.”

I

Nuo septintų lubų iš She- 
pard Stores Buildingo per 
langą iššoko nežinoma mo
teris. Ji nukrito stačiai ant 
gatvės ir ant vietos užsimu
šė. Vėliaus paaiškėjo, kad tai 
buvo Mary Smith iš South 
Bostono. Ji buvo 50 metų 
amžiaus ir paliko vyrą.

Y. M. C. A. bute nusišovė 
tūla Martha C’obb iš Brock- 
tono. Ji važiavo su savo vyru 
i Maine'ą ant vakacijos. 
Staiga prapuolė nuo jo ir pa
siėmus kambarį pasidarė sau 
galą.

Maldene sudegė grabų 
sandėlis, kuris prigulėjo gra
boriu i Doonanui. Išviso ug
nis sunaikino 35 pabus.

MEI)W AY. M ASS.
Parsiduoda puiki vieta, 

įauja stuba. barnė. 19 akerių žemės, 
>usė ariamos, naujas sodas, prie geno 

keli“. 5 minutes nueit į miestelį. Kas 
iš lietuvių norėtų pirkt tą arba kita 
farma. klauskite, aš aprašysiu smulk
meniškai ir jokio komišino mokėt ne
reikės. Rašykit greitai. (25)

JOSEPH MIKALOP
Main Street. Med«ay. Mass.

Reikalavimai
Reikalingas Bekeri* 

pirmarankis.
Kuris moka dirbt prie ruginės duonos 
ir prie pečiaus. Atsišaukit tuojaus.

JOS MAT1AŠKA (24)
75 Silver st, So. Boston. Mass. Įi

DR. LANDŽIUS-SEYMOUR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARO.
373 BROADMAY. KAMPAS K IR BROADWAY. 

Virtoj Šidlausko A pliekų*. SOUTH BOSTON. MASS.
Tel.: So. Boston 2145.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų notarų ir vyrų, kraujo ir odok. Kalba ta
ktikai ir rusiškai. Telefoaaa H ay markei 33M
1 ALLEN ST.. Cor. Chanters St, BOSTON. MASS.

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

Tel. South Boston 1862 — 1373.

EXTRA!
Parsiduoda farma 12 akeriu. 

geri budinkai. per vidurį teka 
upelis. 17 mailių nuo Bostono. — 
$5.000. Turim ant pardavimo ar
ba mainymui namų, storu, lotų.' 
Duodam pinigus ant morgiėių. 
perkam morgiėius, parduodam 
__ s ir prirengiame Į Lie
tuvą ir atgal sugrįžimą.

s. sidabras
875 Cambridge St.. antros lubos, 

arba 181 Clark Street.
Cambridge. Mass.

REIKALINGA
500 vyru prie tabako laukų, 
100 vyrų prie farmų darbų, 
M e 1 ž i k ų, ir Team*terių, 
Hotelių ir Restoranų Darbi
ninkų, Pagelbininkų, Team- 

steriu.
CARROLL’S LABOR 

AGENCY 
24 Allyn Street, 

HARTFORD, CONN.

i

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinis na
mas ir krautuve su Įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesas, stai
by nes.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-4 kambariai, su Įtaisymais.

Tel. South Boatoa 8820
Reaidence Univerrity 1488-J.

S. N. Puišiute-SMlna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
M Bro*dway. So. Bwtoa, Maaa.

P.oom 2.

BOOKKEEPER
Knygvedė ir stenographė turi 

būt patyrus ir atsakanti darbi
ninkė. Vidutinė alga ir nuolatinis 
iarbas užtikrintas. Rašykite at
siliepime. kiek patyrimo, kiek se
numo ir kiek algos iš pradžią.

(24)
IJTHCANIAN AGENCY

545 East Broadway,
So. Boston. Mass.

i

MUZIKOS AKADEMIJA
Duoda pnifc-ionales pamokas 

ant visokių instrumentu, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų 
ir muzikos reikmenų pardavimui.
409 Broadway. So. Boston, Mass 

Tel. S. Boston 1079
— ir — (-)

Kamp. Beacon ir Broadway, 
Chelsea. Tel. Chelsea 1841.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
Te!.: Richmond *>668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo !> ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

300 barzdaskutyklų susi
taikė su savo darbininkais ir 
pasirašė naują darbo sutarti? 
Kitų skutyklų barberiai da 
streikuoja. I

I

AR NORIT NAUJAS 
padlagoms uždangas 
arba Lovą. Spi ingsus, ar Mat
rosą?

galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, pas

THE UORTHLEY 
FURMTURE CO.
160 Middlesei SU, 

Lowell. Mass.

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

Valandos: 10—t; 8—3 
Sekmadieniais: 10—S 

3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL. 

TeL Boulevard 8483

NAUJAS DVIEJŲ ŠEIMYNŲ 
namas su naujausiais įtaisymais, 
gražiausioj vietoj, ant Marine 
Road.

MEDFORDE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJŲ ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vištininkai, ir daug 
žemės.

RANDOLPH
ASTUONI V KAMBARIU namas 
bu visu foraisiumi, jr šeši akeriai 
žemės.

E. BRIDGEWATER
FARMA 50 AK ERIŲ žemės. 22 
karvės. 1 bulius, arklys ir 10 kam
barių stuba, yra visokių farmos 
mašinerijų.

1 LIETUVĄ 
ir atgal

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

INŠIURINU tik Mataa- 
chusett* valstijoj nuo ug- 
*nie* ir nelaimės automo
bilius, forniiius, gyvastį, 
namus, stiklus, sveikatą 
ir panašiai.

ANGLįS ATPYGO, PIR- 
K1T DABAR. Pristatoire 
ir Malka* netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir. 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia no 
galima suminėti.

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai, laišku arba per 
telefoną.
OFISO VALANDOS : 

Nuo 9 vai. ryto iki 9 vak.

SUN PROOF PENTAS

TcMmm 81234
MEDICINOS DAKTARAS

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

nuo 7 iki 8 vakare 

107 SUMMER STREET.

LAWRENCE. MASS.

NEBIJO LIETAUS NEI SAULES SPINDULIŲ 
NUPENTYK SAVO N

O JŪSŲ NAMAS ATRODYS KAIP NAUJA* Už PENKIŲ METU.
Mes užlaikom popieraa visokių spalvų dėl aienų karmabių ir vard

inas dėl grindų. Taipgi užlaikėm šakių, grėblių, lopetų ir kas tik re - 
kalinga prie darbo daržų; dratas dėl tvorų ir sietas dėl langų.

SPECIAL: Kvorta vamižio ir bruii* už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE CO.
J. H. SNAPKAL'SKAS. Saviniakaa

1147 Cambridge St, Cambridge, Ma**
T«L Pertar 3755.




