
KELEIVIS
DARBO ĮMONIŲ LA1KRAST13

Preaaacrat*
Amerikoje .................................. 12.00
Piety A menko* Vnktybėse,

Kanadoje ir kitur ................ >3 00
Preaumerata pašei met*:

Amerikoje .................................. 11.25
Kanadoje ir kitur už Suv.

Valstijų .................................. 31.50
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais norą rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS“
253 Broadway. So. Boaton, Mass.

No. 31 Keleivio Telefonai: 
So. Boaton 3071

SO. BOSTON, RUGPIUČIO-AUGUST 1 D., 1928 M.
“Entercd m Sacand Claaa Matter" February 23, 190a. at the Port Office at Bo>tor.. Mass, under the Act of Mareh 3. UI7»

Keleivio Telefonai: 
So. Boaton 3071 Metai XXffl

Lietuvoje Paskelbta Atsargos 
Kareivių Mobilizacija.

LENKAI ATŠAUKIA SA
VO MAN1EVRUS.

Demarkacijos linijoj įvyko 
jau keletas apsišaudymų.
Pereitą sąvaitę. Lietuva 

įteikė Tautų Lygos sekreto
riatui protestą prieš Lenki
jos karo manievrus Lietuvos 
pasieny. Protestas sako, kad 
darydama Lietuvos pašonėj 
manievrus, lenkų armija vei
kiausia turi tikslo įsiveržti 
Lietuvon ir užimti jos žemes, 
kaip anais metais Želigovs
kis padarė su Vilniaus kraš
tu.

Tautų Lygos sekretoriatas 
atsakė, kad Lietuvos protes
tas busiąs išsiuntinėtas vi
siems Tarybos nariams, o 
ypatingai Lenkijai.

Nelaukdama kol kas bus, 
Įkfetuva tuo tarpu apskelbė 
ątsarginių kareivių mobiliza
ciją, kad galėjus atremti len
kų įsiveržimą, jeigu jie ban
dytų tokį žingsnį daryti.

Lenkijos valdžios telegra
fo agentūra užginčijo viso
kias žinias apie tariamus 
manievrus. Anot jos. Lenkija 
visai nemananti tokių ma- 
nievrų daryti Vilniaus žemėj, 
kaip Lietuva kaltina. Lenki
joj esąs paprotys kas vasara 
rugiapiutei pasibaigus daryti 
karo pratimus įvairiose Len
kijos dalįse, taigi tokie prati- 
mai ir šįmet busią daromi 
rugsėjo mėnesy. Todėl pa
keltas Lietuvos triukšmas 
esąs visai nepamatuotas.

Tečiaus vėliausios žinios 
iš Rygos sako, kad Lenkijos 
valdžia savo manievrus Lie
tuvos pasieny atšaukusi. Tai 
parodo, kad ištikrujų ma- 
nievrai buvo planuojami.

Tuo tarpu demarkacijos 
linijoj prasidėjo sargybų su
sikirtimai. Varšuvos žinio
mis, lietuviai pašovę keliatą 
lenkų kareivių.

FAŠISTAI NORI UŽDRAU
STI RUSIJOJ DISKUSIJAS 

APIE NOBILĘ.
Italijos atstovas Maskvoje 

kreipėsi į sovietų valdžią su 
reikalavimu, kad ši uždraus
tų Rusijoj diskusijas apie fa
šistų generolo Nobilės ekspe
diciją į šiaurės ašigalį. Mas- 

, kvos valdžia da nieko į tą 
; reikalavimą neatsakė.

JUGOSLAVIJA APSKŲS
TA ANT $300,000,000.
Buvusis Austrijos kuni

gaikštis Friedrich ir 25 kiti

Sensadnės Žinios 
Iš Kauno.

FRANCUZŲ KOMUNIS
TAI SUSMUKO.

Francuzijos komunistai , 
buvo pradėję paskutiniais! 
laikais girtis savo dideliu au
gimu. Tikrenybėj gi pasiro
dė, kad jie paskutiniais lai
kais pusėtinai susmuko. Su
rinktos skaitlinės parodė, 
kad 1924 metais Francuzi- j didžiūnai įnešė į tarptautinį 
jos komunistų organizacijos ” ’ XT ' ’ 1
turėjo 68,000 narių, o pernai 
jau tik 52,000. Vadinasi, 
“smarkiai augant,” jų nuau
go net 16,000 žmonių.

’ tribunolą Haagoje bylą prieš 
Jugoslaviją. reikalaudami 

Į $300,000,000 atlyginimo už 
konfiskuotus jų turtus tose 
Jugoslavijos vietose, kurios 
pirma prigulėjo Austro-Ven- 

’grijos imperijai.

PILSUDSKIS APSISKEL
BĘS LIETUVOS KA

RALIUM?

Komunistai pranašauja Lie
tuvoje revoliuciją ir fašistų 

valdžios žlugimą.
Rugpiučio 12 dieną Pil

sudskis apsiskelbs Vilniuje 
Lietuvos karalium. Tokią ži
nią praneša iš Kauno “Chi-F 
cago Tribūne” koresponden-' r a>ciau ■ 
tas, kuris sakosi paėmęs ją iš 
valdžios laikraščio “Lietuvos 
Aido”

AMERIKOS SPORTININ-1P 1 «KAs^sSNT New Bedforde Pasidarė 
dabar eina tarptautinė spor- Tikras Karės Laukas, 
to olimpijada. Suvažiavę yi- ___
so pasaulio sportininkai rodo, KAR1UMENE PUOLA 
savo gabumus ir kovoja už ( 
pirmenybę. Amerikos sporti
ninkai kol kas da negali su 
europiečiais susilyginti. Ku- j 
jo sviedime amerikonai pa-1 
ėmė vos trečią vietą. Pasku-!

DARBININKUS.

Šį panedėlį areštuota 256 
streikuojantį* audėjai.
šį panedėlį New Bedfor-

į celę. Kalėjime kilo didelis 
'triukšmas ir riksmas. Tenai 
buvo jau sugrusta 256 darbi- 

! ninku.
Apie policijos nuovadą 

. tuo tarpu susirinko apie 
10,000 darbininkų minia ir

jtiniame 100 metnj bėgime do audėjų streikas pasiekė padėjo smarkiai protestuoti, 
i amerikonai pasirodė da kulminacijos punkto. Darbi- policija nusigando ir majo- 
------jau: vienas jų bėgimo ninkai pasiryžo nepaisyt ka-ras Ashley -tuojaus pašaukė 
čempijonas, Frank Wykoff pitalistų valdžios grąsinimų miliciją. Atvykę milicininkai 
is Californijos, atėjo vos ket- ir eit ant pikietų, o valdžia1 SUstoj(rapie policijos nuova- 
virtas, o kitas, Bob McAlis- pasiryžo suardyti darbinin-1 ją, o šerifai iškeliu vietų 
tpr atpi/i ėnčtoc ir naslniti- Iru vionvho rrinUn ICanitnlie-'____ i__±x = “riaUŠjų įs-
...j. Tuo pačiu laiku buvo tų bernas majoras Ashley pa- tatymą,” po kurio paprastai 
tarptautinis teniso tumamen- šaukė miliciją, kuri durtu- kariumenė šaudo į darbinin- 

n tv»O 1 VMlZ-tlA L »» lr 1 H ir, ' S • • •• a • • • •

pralaimėjo; laimėjo francu
zai.

Tuo pačiu laiku tas korės- ter- aLėj° šeštas,ir, Paskuti- kų vienybę ginklu. Kapitalis-[ perskaitė viešai 
„j __ nis. Tuo pačiu laiku buvo tu bernas majoras Ashley pa- tntvmn ” nnlnpondentas paduoda ir kito

kią žinią, kurią jisai sakosi 
paėmęs iš “Žydų Balso.” šita 
žinia sako, kad Pilsudskis 
padaręs Voldemarui tokį pa
siūlymą :
' “Lietuva turi Vilniaus vi
sai išsižadėti, o Lenkija duos 
jai užtai atlyginimo tris ma
žesnius miestelius prie Lietu
vos-Lenkijos sienos. Be to

Norėta Užmušti
Pilsudskis.

Iš Berlino šį panedėlį atė-j Plaukdamas su 1,500 eks 
jo žinių, kad ant Pilsudskio kuršininkų, vokiečių' motori

kėsinimas. I karo ministeriją nutaikė f
arsuvoj atėjęs Pilsudskio Špicbergeno salos ir prasume d vėliaus Lietuva ir Lenki- 

vardu adresuotas siuntinys savo šoną. Vienas kambarys • naridalvs RvtDrusius 
per paštą. Siuntinys buvo ati-priėjo vandens, ir laivo kapi- Lenkija pasiims Karaliauėiu, 
darytas labai atsargiai ir ja- tonas ĮĮgtuntė bevieliu tele- LjetVai užleis kitas Rvt- 
me pasirodė pragaro masina, grafu “S. O. S., kas reiškia: nrnsil] Halis v 
kuri atidarant turėjo sprog
ti.

Šita žinia V ai’šuvoj buvusi galbą pribuvo rusų ledlaužis 
cloniumo iv V ori o ii na. "

sklydo. tai.Pilsudskis taip apieŪnkėj. Narai nuo “Kra- tuciaU“N^ai^ieniW icintoe lrnrl norįnvoe _________________ lUCJa ^SUJienOS,

LAIVAS SU 1500 ŽMONIŲ 1 
PATAIKĖ Į AISBERGĄ. ;
Plaukdamas su 1,500 eks- I 

galvos buvo padarytas ptei- nis laivas “Monte Cervantes” 
į aisbergą netoli

tas, kur amerikonai taipgi, vais puolė beginklius darbi-, kus> jejgu jje tuoj neišsiskirs- 
f------- inkus irnuvarė juos kelis.to. Darbininkai nesiskirstė.

blokus atgal nuo policijos J šerifai liepė kareiviams už- nnnvodnc Lrur ian _ ai _____________ a i___ L?
TUNNEY SUMUSE T AMĄ 

HEENEY.
Pereitą sąvaitę New Yorke 

buvo kumštininkų Tunney ir

ninkus ir nuvarė juos kelis |to. Darbininkai nesiskirstė. 

nuovados, kur jau sėdėjo 256 ri’mauti durtuvi^ aiirkarabi- 
darbininkai. nų ir stumti jais minią tolyn.

Prie šitos kovos kapitalis- Pasidarė žiaurus vaizdas: 
tai su savo valdžia rengėsi:durtuvus atkišę kareiviai 
jau nuo pereitos sąvaitės.'pradėjo artintis prie darbi-

darbininkai.

» gi*afu “S. O. S.,
* i laivas ant jūrių nelaimė je. Į 

tą šauksmą tuojaus jam į pa-

labai slepiama, ir kada ji pa-r“Krasin,” kuris buvo toj
’____ ^.T________________________________•_________ _______________

įsiutęs, kad peršovęs vieną sino” nusileido į šaltą vande- 
kareivį, kuris stovėjo prie nį ir apžiūrėję pramuštą šo- 
karo ministerijos ant sargy- ną pranešė, kad skylė visai 
bos. į nedidelė ir pavojaus nėra.

---------------- i Berlino laikraščiai dabar sa- 
SOVIETŲVALD2IA NORI ko, kad laimė čia patarnavo 

netik vokiečiams, bet ir Mas
kvai, nes jos “Krasinas” ga-

SUKELTI 500,000,000 
RUBLIŲ.

Maskvos žiniomis, sovietų yo progos da sykį pasižymėti 
valdžia nutarusi sukelti 5OO,-'*81?.0 ^y?-vbes jsar£as ruscia- 
000,000 rublių paskolos ke- me s,aures vandenyne, 
liu tarp savo piliečių. Tuo! 
tikslu ji išleidusi bonus, ku
riuos žmonės galį pirkti po 
25 rublių. Už paskolą sovietų 
valdžia žada mokėti 6 nuoš. 
palūkanų, o už 10 metų ir su
mą grąžinti.

prūsių dalis.”
Tai žinios, kurioms nesi

nori tikėti.
Toliaus Chicagos dienraš

čio korespondentas, kurį ci- 
♦—praneša, 
kad šiomis denomis Kaunan 
atsilankęs iš Maskvos sovie
tų Rusijos karo atašė Suba- 
kov. Jisai turėjęs visą rytme
tį pasikalbėjimą su Lietuvos 
karo ministerių Daukantu. 
Po to buvo išvykęs aplankyti 
lietuvių kariumenę Lenkijos 
pasieny.

Sovietų spauda vėl perspė
ja Lenkiją, kad Rusija ei
sianti Lietuvai pagalbon, jei 
Lenkija ją pultų.

1 Vokietija taipgi bijanti 
lenkų ambicijų. Ir ji, kaip 
Rusija, linksta lietuvių pu-

Lietuvoj jaučiama susiru-

Kaminskis Mirė
Elektros Kėdėj. __
Bellefonte, Pa. — Šį pane- ggn prieš Lenkiją.

Heenev kumš ynės Sustoję!Jau PereiU> ^vait« Jie P^ė-'ninku, pasirengę juos skersti, 
ant naSu Sdu dlužh0 kviesti 8311 >talk* ^tų Minia pradėjo trauktis atgal, 
viens kitam ?snuki o susi-' miestellU policijas, nes New (Ir taip kareiviai nustūmė mi- 

• i • • • i -i- ..*■-• Bedforde daugiau padaužų nią per kelis blokus nuo noli-nnkusi minia kvailių žiurėjo K jdidelius niniirus užmokėiusi Jau nebuvo’ kune "orėtų eit jei jos nuovados. Vienam dar- 
Heenev uooTaiS sK mušti aIkan« darbininkM ir.bininkui kareivis perdūrė 
Heenej tapo baisiai sukru-, jy vaiky^ [durtuvu ranką. Pradėjus va-

Šio panedėlio rytą ties karui temti, darbininkai išsi- 
; ir Na-1 skirstė. Taip pasibaigė šios 

shawena audinyčiomis susi-' sąvaitės diena.
rinko ant pikietų streikuo-' New Bedfordo darbinin-

Bedforde daugiau padaužų nią per kelis blokus nuo poli-
• « a • - •. I • • • «»* • A

vintas, jo nosis visai sutriuš-
pS^“uT KaS *h*man’

du girtuokliai susimuša ant!
fa3!'areŽuojaTr^ki^kVėiL jant^ vyrai ir moteris- Poli- kai streikuoja jau šešioliktą 
Jm?nabeTkJaaidu malkos SL..‘UO^.P“.2!j.

skaldo sau snukius dėl biznio
—tai all right.

Didelis Potvinis 
Sibire.

Žinios iš Chabarovsko sa
ko. kad Amūro ir Zejos pa
upiais Sibire pasidarė didelį 
potviniai. Ypač baisiai esanti 
patvinus Zejos upė. Daug 
kaimų esą jau nunešta su vi
sais gyvuliais ir žmonėmis 
Ištolo galima esą matyti, 
kaip Zejos upe plaukia trio- 
bos. Į potvinio ištiktas vietas 
išplaukė trįs valdžios laivai 
su 250 tonų maisto. Laukuo 
se steigiamos virtuvės ir duo
nos kepyklos.

SPROGIMAS LODZĖJ UŽ
MUŠĖ 25 ŽMONES.

Berlino žiniomis, Lodzė; 
(Lenkijoj) chemikalų dirb
tuvėj įvyko benzino sprogi
mas, per kurį 25 darbininkai 
buvo užmušti ir daugiau kaip 
šimtas sužeista.

.dė|Roekview kalėjime tapo Lietuvoj jaučiama susiru- 
---------------- nužudytas elektros kėdėj pinjmo dėl nesenai įvykusio 

LEKE ŠVEDIJON, NUTU- J™“8 Kaminskis, 20 metų SUsikirtim0 lietuvių jr lenkų 
P£|FARMERIOKORNUS. arnz,a^n]a,1r;erys’uzta'kad pasienio kuname

Pereitą sąvaitę du amen- ^bdam^ka^kloje jaunis ^i'enkų kareW’ buvo 

Bert ,Ha<X?l,nasrke^S,nhik-l?amiKkuSbUV0 su?e.istaį ° Kauno teismas nuteisės 
Bert Hassei, pasKeiDe ia« d-ras Kelley nupiove jam ko-metani~ kalėiimn knmimkta 
rasciuose skrisią Švedijon. ';a Kaminrids buvo idtiki-t . » .omuni,Jie ketino nurileisti švedu » ’ i? i i ° Izaką Lifsitcą, areštuotą, kai• -. į? nusiieisu syeuų nęs< kad daktaras padaręs ištrPČioin
uostinėj Stokholme. Bet pa- ta; tvA4a tarpios ant in • 0 trecl0J° interna-ricridp koliata mvliu nukrito' -L. C,a’ .ur.ej^s anb.J° cionalo kongreso. Lifšitc.

• • ■ iP’ktumą, pztai gi v,en3 die- e«ą, komunistų suvažiavime
ną Įsiveržė be kojos daktaro pasakęs kalbiį kart revoIiuci. 
už'S" pasStV' klSd ja Lietuv°j darai!ti sPartM 
užtai pa. merKe Kaminski progresą, ir pranašavęs dik- 

PPe etek- taturos puolimą.

lĖnba*~ SMIRDALAIS ŽADA NA1- 
KINTI KARČEMAS.

- ----  1 Vienas chemikalų fabri
kantas siūlo prohibicijos vy
riausybei pabandyti naujų 
smirdalų kovai su slaptais 
galiūnais. Amerikos karo 
chemikai esą išdirbę tokį 
smirdalą, kuris palietas na
me taip jį pasmardina, kad 
per mėnesį niekas negalės 
jame gyventi.

sostinėj Stokholme. Bet pa- fa; tv;ųa _i_ _____________ii.. U-l uvio,
i farmerio komus netoli nuo 
Rockford, III.

NEW YORKE SUŽEISTA'_______________
50 ŽMONIŲ. tros kėdės Kaminskis atėjo

Pereitą nedėldienį New lazdomis v ___ _L„__
Yorke įvyko didelė katastro- Baisi jauno darbininko tra- 
fa su elektrišku miesto trau-'gėdija.
kiniu. Sukabintas iš septynių I ------------
karų ir kupinai prikimštas J DOVANOJO $60,000,009 
žmonių, elevated traukinys; ***’ **re* * ‘ ***' 
:bėgo į kitą traukinį, kuris*

GELŽKELIAMS.
„ , Valdžioj sudarytoji Inter-

buvo sustojęs ant kelio. Apie statė Commerce Commission 
1000 žmonių buvo baisiai su- nutarė pakelti gelžkeliams 
krėsta ir išgąsdinta, o 50 su- $15,000,000 mokesties ne
žeista. Nelaimė atsitiko apie tams už pašto siuntinių išve- 
10 valandą vakare, kuomet žiojimą, ir prie to da nutarė 
žmonės grįžo iš pajūrio na- duoti $45,000,000 kaip ir at-

nuo < 
greit buvo užgesinta.

SUŠAUDĖ 17 KOMU
NISTŲ.

Kinijos nacionalistų val
džia Kantone sušaudė 17 ki
niečių komunistų, kurie ren
gę naują sukilimą.

Traukiniui susikūlus, lyginimą už pereitą laiką. ---------------
elektros kilo ugnis, bet Taigi, šiais metais gelžkelių 20,000 MAINERIŲ ANGLI- 
u------- . M JOJ MOKINSIS ŪKI

NINKAUTI.
Anglijos kolonijų ministe-

korporacijos gauna iš valsty- 
. bės iždo $60,000,000 “pre- 

sPROGIMAS ANT LAIVO, žentą.” O kada New Bedfor- 
Ant anglų garlaivio “Ar- do darbininkai reikalauja tik 

racan,” kuris plaukė su ang- kelių centų, kad galėtų savo 
limis į Veneciją, ant jūrių vaikams daugiau duonos nu- 
įvyko sprogimas ir paskui ki- sipirkti, tai juos durtuvais 
lo gaisras, šeši darbininkai bado ir šimtais į kalėjimus 
buvo sužeisti. grūda.

LAIKE GAISRO PABĖGO 
350 BEPROČIŲ.

Netoli Nashvillės miesto, 
Tennessee valstijoj, pereitą 
sąvaitę užsidegė Centrai Sta
tė Hospital beprociams. Gai
sro metu, sargai išvarė lau
kan 1272 bepročių, iš kurių 
350 pabėgo ir išsislapstė po 
aplinkines girias. Į kelias va
landas tečiaus didžiuma jų 
buvo sugaudyta, ir tik 15 li
ko nesuimta.

Kunigas Apgultas 
n * v* • Bažnyčioj.

Lotvell. Mass. — Jau ke
lintą dieną graikų parapijos 
“maištininkai” čia turi apgu
lę savo bažnyčią, kurioje yra 
užsidaręs jų kunigas Her- 
mantas su 8 savo šalininkais. 
Nesutikimai tarp kunigo ir 
parapijos didžiumos eina 
jau senai. Kunigo priešinin
kai kreipėsi į teismą, kad tas 
jų kunigą išmestų iš parapi
jos. Ir teismas nusprendė 
“maištininkų” naudai. Jeigu 
didžiuma kunigo nenori, tai 
jis turi išsikraustyt ir palikti 
bažnyčią parapijonams. Ši
tokį nusprendi išgirdęs, ku
nigas užsidarė bažnyčioj su 
astuoniais savo pritarėjais ir 
sako nepasiduosiąs. Parapi
joms atkirto nuo bažnyčios 
vandenį, telefoną, gazą ir 
elektrą. Šį panedėlį vienas iš 
užsidariusių jau pradėjo šau
kti per langą, kad jie badau
ja su kunigu. Tečiaus laukan 
neišeina, nes žino, kad kaip 
tik duris atidarys, parapijos

riausiu budu juos išvaikė, nereikalauja, kaip tik grąži- 
Tuomet streikieriai sušaukė i nimo 10 nuoš. algų, kurias 
didelį masinį mitingą ir nu- ’ neprisotinamos korporacijos 
tarė po pietų vėl eiti ant pi-į jiems nukapojo.
kietų, šitą nutarimą jie pa-j Po masinių areštų, šį pane- 
skelbė viešai ir pasakė, kad^dėlį ir utaminką New Bed- 
policija gali areštuoti juos(forde buvo sujudinanti re- 
visus. Tegul ji ima visus 27,-'gykla: pilnos gatvės mažų 
pAA __:i-ta__1__ j Į i____ x-_________ • •_________

norį žinoti, kur ji juos dės ir 
ką su jais darys.

Polici jos vyriausybė taipgi' vojo šeši maži vaikai; 
sušaukė visus savo žmones ir' ’ ' * ”
susiorganizavo kovai. Kiek
vienam policininkui buvo 
įsakyta griebti po vieną dar
bininką ir tempti į troką. *

Apie 4 valandą po pietų

Po masinių areštų, šį pane- 

policija gali areštuoti juos7orde buvo sujudinanti ne
visus. Tegul ji ima visus 27,-!gykla: pilnos gatvės mažų 
000 streikierių. Darbininkai į vaikučių, kurių tėvai ir moti- 

= x-_ x- i i- — nostapo uždaryti kalėjime.
Ant pat kalėjimo laiptų nak- 

I visi 
jie verkė, tik vienas dviejų 
mėnesių kūdikis tylėjo, nes 
da nesupranta, kaip žiauriai 
plėšrusis kapitalas skriau
džia jo tėvus.

Kiti vaikai nakvojo ant ša
lies * Whitman ir Kilburn Hgatvių arba tarpduiyse. Vi- 
” * ‘ ’ .... J_ ’ ’ * j si jie alkani, visi nusiminę ir
eilės. Tuojaus prie šitų dirb- visi verkė, kad atėmė jiems
dirbtuvėmis sustojo pikietų

tėvus ir motinas.
Prakeikta turėtų būt siste-

tuvių atbildėjo dideli polici
jos trokai. Iš jų iššoko polic- 
manai ir pasiskirstė palei ma, kuri taip kankina varg- 
streikierių eiles. Kaip tik dienius, 
kiekvienas policmanas atri
štojo ties streikierium, šeri
fas sušvilpė 
policmanas griebė po darbi- 
nniką. Pikietų vadas Beal 
taipgi buvo suimtas. Bet vos 
tik policija šituos streikie- 
rius nusivežė, prie dirbtuvių 
išdygo naujos pikietų eilės.

ir kiekvienas
SUNAIKINO KARVĘ, DĖL 

KURIOS MIRĖ 40 
ŽMONIŲ.

Lee miestelyje, netoli Bos
tono, kilo andai kaž kokia 
keista gerklės ligų epidemi
ja. Žmonės pradėjo sirgti ir

Policija surankiojo tuos, bet ,r.daktara* nega- 
nespėjo nuvažiuot, o suimtu-L.*^alskinU hgos pnezas- 
jų vietoje stovėjo jau nauji 9S’ susekta, kad
pikietai. Moterįs reikalavo, (z™cnes gauna *tą ligą nuo 
kad jas imtų kartu su jų vy-'^16110'. Padėta jieskoti, iš 
rais. Bet policija stūmė jas į xurJ°ss pienas ateina. Ir pa
šalį, o ėmė daugiausia vyrus. Kab?s surasta pas vieną far- 
Viena moteris su dviem ma- mcrl karve, kurios piene bu
žais kūdikiais pradėjo prašv-!v? nu°dingų bakterijų. Kar- 

Įti, kad ir jos nepaliktų su vai-'v? taP° įpaikinta. Nuo jos 
.kais, nes ir ji lygiai kovoja už P,e.n? m,re ^9 žmonių ir la-įHCIICj llVrO 11 JI LIZ> 1 • 1 •

j duoną. Policija ją suėmė, bet bai “auK apsirgo.
kudikius nuo jos atplėšė ir 
paliko juos ant gatvės vienus 
verkiant.

Vežami kalėjiman darbi
ninkai dainavo revoliucines! 
dainas. Bet policijos nuova-J 
doj, kada juos pradėjo krės-’.. 
ti, jie pradėjo protestuoti iri vos kunigai nusiųsti jam 
priešintis. Policija grūdo!“stebuklingo” vandens iš
juos po tris ir keturis į vienąJšilavos šaltinio?

I
rija praneša, kad 20,000 ang-!komitetas tuojaus užims baž- 
liakasių Anglijoj mokinsis nyčią ir kunigo su jo šalinin- 
žemės ūkio darbų ir paskui kais daugiau tenai nebeįsi- 
važiuos Kanadon ukininkau- leis. Policija taipgi stovi prie 
ti, nes kasyklose jje nedali bažnyčios ir žiuri, kad nekil- 
gauti darbo. tų riaušės.

POPIEŽIUS ISSISUKO 
KOJĄ.

Iš Romos pranešama, kad 
popiežius tenai išsisuko ko
ją ir negalįs priimti lankyto
jų. Kažin, ar negalėtų Lietu-

ti, i 
gauti darbo.
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LIET UVOS PADANGĖJ ! 

DAROSI TAMSU.
Blogos žinios ateina iš Lie- 

tuvos. Nuvertę teisėtą žmo
nių valdžią ir išvaikę Seimą, 
smurtininkai įstūmė šalį į to
kią padėtį, iš kurios nėra išė
jimo. Iš vienos pusės Lenki
ja jau galanda peilį, o iš ki
tos pusės stovi baisi bado 
šmėkla. Visi laikraščiai, iš
skyrus tik fasištų organus, 
šaukia, kad Lietuvai ateina 
baisus pavojus, gal da bai
sesnis, negu anais metais bu
vo Rusijoj. “Lietuvos Ži
nios” sako:

“Miesto gyventojai paprastai 
vėliausiai pajunta nelaimes, iš
tinkančias kainą. Tečiau gre
siąs šįmet musų kraštui neder
lius, be abejojimų, turės lygiai 
skaudžiai atsiliepti tiek mieste, 
tiek kaime.

“Lietuva yra žemės ūkio kra
štas. Todėl nuo derliaus čia pa
reina daugiausia visa gyventojų 
gerovė. Tiesa, paskiausiu laiku 
Lietuvoje dėta pastangų pereiti 
nuo grudų prie gyvulių ūkio. * 

. Tečiau pas mus ir gyvulių ukiui 
pagrindą ligi šiol sudaro ta? 
pats grudų ūkis. Pašaro mes iš 
užsienio neperkame, o naudoja
mės savuoju. Dei to tais metais, 
kai blogas javų derlius, ir gy
vulių ūkis pas mus atsiduria 
keblioj padėty, štai ir šįmet. 
Dar neatėjo ruduo, dar nežinia 
tikrai, kaip skaudus bus neder
lius, o jau dėl pašaro stokos ūki
ninkai daugely vietų pusdykiai 
likviduoja savo gyvulius.

“Tik dabar centralinis statu 
tikos biuras paskelbė oficialų 
pranešimą apie pasėlių padėji
mą Lietuvoje. Iš to pranešimo 
matyt, kad pakeltas musų spau
doj triukšmas dėl gręsiančio 
bado nėra nei kiek perdėtas, 
žiemkenčiai retai kur viduti
niški, vasarojus beveik visur 
blogas, bulvės arba visai supu
vo, arba blogos, daržovės men
kos, linai daugiausiai blogi, pa
šarai tik vietomis vidutiniški. 
Vadinasi, šįmet ne tik nebus ką 
išvežti į užsienį, bet greičiausiai 
patiems reikės pirktis duonos. 
Už ką ? čia tai ir bus bene svar
biausias klausimas.

“1927 m. prekybos balansą 
♦ mes suvedėme beveik su 20 mil. 

litų pasyvo, šiais metais tas pa
syvas visą laiką didėjo. Einant 
statistikos biuletiniu už birže
lio mėn., per 5 šių metų mėne
sius išvežta iš Lietuvos prekių 
už 99 mil. litų, o įvežta už 124 
milionus. Vadinasi, per penias 
1928 m. mėnesius prekybos ba
lanso pasyvas padidėjo dar -25 
mil. litų. Tai tik iki birželio 1 d. 
O kur vasaros mėnesiai, kada 
paprastai įvežimas didėja, o iš
vežimas menkas? Rodos neap
siriksime, jeigu bendrą šių me
tų pasyvą įvertinsime kokia 5C 
mil. litų. Toks pasyvas, sudary
damas ketvirtą dalį viso musų 
biudžeto, turės katąstrofingii 
atsiliepti į musų finansinę pa
dėtį. Ar bus galima ‘tokiomis 
sąlygomis kalbėti apie duonos 
užpirkimą užsieny?

“Štai klausimas, kurį dabar 
jau reiktų pasistatyti musų fi- 
nansistams. Ir šioj srity mes 
neturime geros organizacijos, ‘ 
kuri budėtų krašto interesų 
sargyboje. Kada mus ištinka1 
katastrofa, tai ji paprastai už
griūva nelaukiamai, kada jau 
nėra priemonių tai pašalinti.”

O štai kokį Lietuvos vaiz
dą paduoda “Socialdemo
kratas:”

“Dėl blogo oro ir neužsėtų 
laukų ūkininkai atleidžia ber
nus ir kitą šeimyną, pasilikda
mi ūkyje patys vieni.

“Nederliaus pavojus, jau da
bar sunkiu upu prislėgęs kaimą, 
dėl daugelio žemės ūkio darbi
ninkų darosi nebe pavojus, bet 
tikroji nelaimė. Kol ūkininkas, 
tik rudens susilaukęs, pajus 
blogų metų sunkią leteną, dar
bininkai jau dabar lieka be dar
bo ir be duonos. Tas tūkstančių

t : '
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“Man kaip tik rodos, kad to- ji agMo n 
kia “neteisė" ir atsitinką tarto-1 švtata dei 
jaaž mirties bausmę. IBrtiea irMta?- 
kąaamė. maaa nuoOMtok yra tų* to kai 
pati “žmogžuckretė.” Be abejo, talonas 
vetotybė turi taisę ir pareigą ai
mMg°t > s*ve ir aata piliečius čtae tiek 
mm nusikaltėlių, toto jpk ir nu- ižtaMką 
rikaltėlis pasilieka valstybės nutylljo. 
pilietis ir teisės subjektas, t y sakitaL ii 
teisių turėtojas valstykia dbg- jiMA** 
se. Jei dėl tam tikro aaattoitota <— 
elgesio tas teisiataHką toto ta-__>_,
trumpiatae tauhimteaš- tol vto 
dėlto neleistina, kad tatetykė 
visiškai neigtų ir paraurtaau ■ 
bausmę galutinai nutrauktų irt 
pašalintų teisinį r-W7inj tena-į 
gaus, su kūriau ją jungto doro-1 
viniai ir teisiniai ryšėta, kurie' 
tebėra po nusikakinu*, kaip bu- * 
vo ir prieš tai. Mano nuomone,- 
tai jau nebėra teisė,“ bet-“tąi-fc 
sės** naikinuna*'. (

“Pagalios, tiriant mirtie* kia metgoms mokėti! Viena 
bausmės klausima, nėgahma .- ponių skundžiasi, kad ji mo- 
neatkreipti ypatinga tammio ir.kanti savai tarnaitei net 50 
į tą mintį, kad teisėj— gak w- ;litg (5 dolerius) į mėnesį! 
klysti, o kartais, pavyadtoui jei Mažiau mokėti irgi negerai, 

nes tada tarnaitė gali pradėt

Bet jeigu jau ponams ir 
ponioms taip bloga, tai kodėl

vargas artimiausiu taiku gal ir 
nebus toks ryškus. Orui page
rėjus, ir ieata' ūkyje atsiras 
laikinai pripuolamo darbo, bet 
ką reiškią darbininkui darbas 
tik šią dieną. Pasinaudodami 
sunkia padėtimi, patys neder
liaus gręsianti, ūkininkai ir 
dvarai pasiskubino jau dabar 
numušti užmokesnj darbinin
kams iki alkanos normos, nes 
perdaug atsiranda laisvų rankų 
ir joms nėra kur kitur dėtis.

“Nėra kur dėtis. Anais me
tais musų kaimynė Latvija, pa
viliota Lietuvos darbininkų pi
gumu. kasmet parsigabendavo 
taukų darbams žymų aarbinm- 
kų skaičių iš mus. Šiais metais 
liūtys atrodo bus skaudžiau pa- 
lietusios Latviją, kaip Lietuvą. 
Latvijos klimatas dar mažiau 
leidžia vėluotis su lauko dar
bais kaip musų, ir todėl darbi 
ninku pareikalavimas Latvijon 
gal ir visai nutruks.

“Darbininkams be duonos 
kąsnio netenka pagalios svajo
ti nei apie pagarsėjusias Brazi- 
lijas ir Argentinas. Nuvažiuoti 
į tuos, savo laiku išgarsintus, 
kraštus ir pusiau alkanų rojus 
reikalinga pinigų bent pasikelti 
iš vietos, o jų kur gaus musų 
bedarbiai. •

“To opaus klausinio visas aš
trumas iškils tik į rudenį, nors 
butų reikalinga jau dabar imtis ( 
priemonių palengvinti musų že
mės ūkio -darbininkų padėtį. 
Vyriausybės laikraščiai dar ne- 
taip senai džiugino musų visuo
menę, kad ižde atsirado žymus 
pajamų perteklius, kurio vy
riausybė nežinanti kur dėti. Jei
gu p. Voldemaro vyriausybė dar 
nespėjo sunaudoti tų perteklių 
kokiems nors ypatingiems rei
kalams. tai butų pravartu jai 
priminti, kad musų visuomenės 
žemutiniam sluoksny, kur pa
prastas skurdas yra toks įky
rus, bręsta neįmanomai sunki 
padėtis, kurios nebus galima 
gelbėti be ypatingų priemonių,' 
ir tos priemonės reikalinga pa
ruošti iš anksto.” •

Taigi išrodo, kad Lietuvai 
gręsia badas. t

— -- —

PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ.
Vokietijos socialdemokra- kari jo darbininkai perdaug 

tai dabar veda plačią agita
ciją prieš mirties bausmę. Jie 
nori, kad šitokia bausmė Vo
kietijoj butų panaikinta. 
Tam pritaria ir Vokietijos 
demokratai. D-ras Marshner, 
žymus vokiečių teisininkas, 
irgi labai kritikuoja mirties 
bausmę. Viename vokiečių 
žurnale jisai rašo:

‘ Dei ko valstybė
Dėl to. kad jai šalia kitų prie
monių netrūksta ir šios, dėl trt; 
kad ji nori pati išsilaikyti, kad 
ji nori savo vyriausiąjį uždavi-! 
nj išpildyti, savo piliečių gyvy
bę. sveikatą, laisvę ir nuosavy
bę nuo užpuolimų ir nuostolių 
apsaugoti. Bausmė pasiekia tą 
tikslą jei per jos priteisimą ir 
Įvykdinimą nusikaltėlis nugas-* 
dinamas ir padaromas nekenks
mingu. i

“Apie nusikaltėlio pasitaisy-, 
mą. vartojant mirties bausmę, 
žinoma, nebegali būt kalbos. 
Mirties bausmė yra greitas, 
trumpas, pigus, gal būt, labai j 
dažnai nehumaniškas būdas at
sikratyti piktadario. Laisvės 
suvaržymo bausmė dar palieka 
vilties, kad nusikaltėlis pasitai
sys, nes pats gyvenimas rodo, 
kad kai kurie nusikaltėliai pasi
taiso.

“Grynoji atsilyginimo min 
tis: ‘akis už akį. dantis už dan
tį. gyvybė už gyvybę’ priklau
so, dorovės ir teisės istorijos 
atžvilgiu, praėjusiam ir atgy
ventam kultūros periodui. Mu
sų teisinis pajautimas neberei- 
kalauja, kad vagiui butų nu
kirsta ranka, o melagiui — nu
plautas liežuvis. Musų žmoniš
kasis pajautimas priešinasi to
kioms ir panašioms kūno baus
mėms, kad ir piktadariui taiko
moms.

I

i

Baimink a tam pritaria, 
2:

“Ttap, taip, mano brangioji. 
Toks ištvirkimas. O kokie rei- 
katavfmai: jau kas lieka nuo 
vaikų ųietų, kaulų negraužia, 
jau penktadienį jai skyrium su 
psnaiaku virk. O kaip kitą kart 
pritrūksta kurio valgio, tai ji 
negalinti duona pasitenkinti, 
silkių prašo. Padūkimas!”

O kokias algas dabar rei-

melagingi badytojų parėdymai, 
net turi suklysti. Jeigu omb tu
rime pripažinti, kad teisėjas ga* 
b suklysti, tai turiaae panatoim
ti tokios rūšies bausmę, kurią jie neapsimaino su savo tar- 
įvykdžius. jokiu budu nebegali- *
ma klaidos atitaisyti."

Socialistai iš principo yra 
priešingi mirties bausmei.

KAIP PONAI | TARNUS 
ŽIURI.

Lietuvos “Paštininkų žo- 
dis” paduoda Lietuvos ponų 
ir ponių pasikalbėjimą apie 
savo darbininkus ir tarnus. 
Vienas pilvotas ponas skun
džiasi :

• Negaliu žiūrėti. kaip žkhor- 
tinis darbininkas dirba. Tai jis 
ilsisi, tai ruko, tai šiaip krapš
tosi. O kaip dirba, tai ves juda, 
vos kojas pavelka, lyą rupi (tar> 
bo amžinai nebaigti.”

Kitas dykaduonis apgai
lestauja senųjų laikų, nes 
tuomet buvę visai kitaip. Sa
ko:

“Va. prieš karą, būdavo, pa
matysi tinginiaujant — raačot! 
užgirsi ką — v mordu! Nė cyp
telėti nedrįsdavo. Tv-fc,— gj 
skundų skundai. kouKaijoa, re
vizijos. tardymai...”

Trečias ponas vėl pyksta,

baudžia'’.
t

f
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ją pagydys. Ir ištikrujų aeąppį- 
žusi nae ‘šeptuno* jaučiasi ga 
rai, bet ar ilgam? Ir ne ‘Meta
no’ čia nuopelnas. Daigina to- 
me. kad bobutė pati sau įktaM- ‘ 
jo sveikata tūlam laikui. Galą ■ 
gale betgi toks pasveildaaM* 
išeina sergančiojo nenaudai, 
nes satrakdo jį sao tikro gydy- 

i mosi.
“Friatarai yra pražūtingi.”

su tuo pilnai sutinka- 
me. Bet čia da-ae visa tiesa. 
Reikia pasakyti, kad taip pat 
pražūtingi yra ir stebuklai 
tiksliau sakant — tikėjimas 
stebuklams. Tamsi davatka, 
atsigėrimi purvino vandens 
iš “stebuklingo“ šakinio, ga- 
Ii jaustis sveikesnė, taip kaip 
ir nuo “šeptuno” parėjusi; 
tečiaus kiekvienas apšviestas 
žmogus žino, kad tokiu van
deniu ligos negalima išgy
dyt, o galima tik užsikrėsti li
gomis. “Darbininkas” te- 
ėiaus nedrįsta prieš stebuk
lus išsitarti, nes stebuklais 
remiasi visas jo tikėjimas.

į ATGYJĄS PETUURIZMAS IR 
LENKŲ POLITIKA RYTUOSE

Pastaruoju Itakn iš labai tastiškiausion avantiuron.

^iurizmo atgaivini--view Pilsudskis yra pasakęs, 
miausia lenkų visų kad jis nemirsiąs ir nenurim- 

siąs, kol nepastatys Lenkijos 
“na szežycie potęgi i slawy”. 
Lenkijos politikai ir spaudoj, 
ir seimo tribūnoj nuolat nu
rodinėju į Lenkijos gyvento 
jų perdideli tirštumą ir į rei
kalą dabar iš anksto rūpintis 
klausimu, kas daryti su lenkų 
tautos prieaugliu, kuris pa
sieksiąs per 25 metus nema
žiau dešimties milionų. Len- 

I kijos žemės ūkis, sako jie,

įvairių šakinių ateina žinių Juk paskutiniam savo inter- 

mą. Pirm _ 
krypčių spauda pradėjo svar
styti sumanymą apie rytų 
Ukrainos nuo Sov. Rusijos 
itsiskvrimą. Buvo sakoma, 
3są reikalinga padėti rytų 
Ukrainai atsiskirti nuo Rusi
os ir sudaryt su nepriklauso- 
na Ukraina federaciją. Pa- 
įašų sumanymą dėstė iš sei
mo tribūnos ir vienas kairių
jų vadų — Dąbski. Vėliau 
zokiečių spauda pranešė,. 
<ad Pragon esąs atvažiavęs: jau šiandien negalįs išmai- 
iš Francuzijos buvęs Peiliu-įtinti gyventojų, o pramonei 
*os ministeris Levickis ir ge- | vystytis stinga rinkų. Taigi, 
nerolas Salskis. Jie čia tarėsi Į pasiliekanti tik ekspansija j 
m rytų Ukrainos emigran-: rytus.
tais, kurių, kaip žinia, dau- Dėlto ir Lenkijos seimas 
guma yra eserai. i be ginčų balsavo už milžiniš-

Esą buvo kalbama net apie j ką, nei vienoj šaly nesuda- 
zaldžios sudarymą Minimos ranti tokio išlaidų nuošim- 
net kai kurių ministeriu pa- čio. karo biudžetą.
žardės: Levickis — pirmi- Tečiau jei lenkai tikrai pa
tinkąs, ši ilginąs (buv. du- norės petliurininkus pavarto- 
nos narys) — užsienių, vi- ti savo tikslams pasiekti, tai 
iaus — Losockis, karo — skaudžiai nusivils. Petliuriz- 
Salskis, švietimo — Cholod- mas nei vakarų, nei rytų Uk- 
ny, finansų busiąs paskirtas rainoj neras jokios paramos, 
specialistas anglas. Spaudos; Šiandien visi ukrainiečiai be 
korespondentams Levickis partijų skirtumo, net ir tokie, 
oareiškė, kad tą akciją f i- kurie griežtai priešingi so- 
nansuojanti Anglija ir Len- vietų rėžimui, be jokio svy- 
kija, ir kad jau jis gavęs ravimo prisipažįsta, kad jų 
100,000 anglų svarų pra- idealas — nepriklausoma 
džiai. Kadangi tos žinios ro- • Ukraina. Tečiau, jei jau rei- 
dėsi perdaug fantastiškos, i ketų rinkti tarp Sov. ir Len
tai į jas nedaug tebuvo krei- kijos, tai jie pasirinktų So 
piama dėmesio. ' vietus, nes Sovietai netram-

do tautinės sąmonės kilimo ir 
leidžia augti Ukrainos tauti
nei kultūrai. Tuo tarpu Len
kiją žiauriausiomis priemo
nėmis stengiasi sunaikinti 
ukrainiečių tautą.

Taigi lenkai iš petliurizmo 
nedaug tegali tikėtis, bet pa
naudoti jj vis dėlto gali.

Mums, kaip taip arti gyve
nantiems nuo lenkiškos pa
rako statinės, tenka labai 
sekti kiekvieną apie ją skrai
dančią kibirkštėlę, nes para
ko užsidegimas gali ir mus 
labai įvairiai paliesti.

(“L. A.”)

Baisi Žmogaus 
'Trage£ja.

Lietuvoj parduota* žmogus 
išgyveno 20 metų surakintas 

retežiais rūsy.
Kartais sunku yra įsivaiz

duoti, kur likimas gali žmo
gų nublokšti, kad ir šiais ra
dio laikais. Netikėtini daly
kai darosi net ir Lietuvos 
žemėj.

Nesenai laikraščiai buvo 
aprašę vieną atsitikimą, kaip 
dvarininltą — poną, žmona 
su vaikais išlaikė tris mėne
sius savo rūšies tvirtovėje, o 
štai dabar dar įdomesnis,

nais vietomis?
Kaip ten ponams nebūtų 

sunku, visgi darbininkams 
yra daug sunkiau. Anot “Pa
štininkų žodžio”—

“Nėra teisybėa šiame pasau
kta ir neitam bendrai ar aname 
yra. Niekas, mat. nėra grįžęs 
papasakojęs. Bet čionai, tai lyg 
tyčiomis viskas aukštyn kojom 
išversta. Ju<> daugiau žmogus 
dirbi, juo mužiko uždirbi. Juo 
tankesnis uarbas, juo menkes
nis valgis Juo žmogus naudin
gumus. juo mažiau vertinamas.
Viskas atvirkščiai.”

Tai kas gi čia kaltas, kad tiesiog baisus atsitikimas.
Įvietti kitais skundžiasi? \ ........ __

Kalta yra visuomenės tvar-vai. Ilių kaimo gyventojas Isay kalbėjosi su Pilsudskiu, 
ka. O šitai tvarkai pataisyti Juozas Lukošius šio šimtine-1tečiau visi, ir lenkų spaudo? 
yrą tiktai vienas būdas — tai čio pradžioje pardavė savo [neskiriant, tvirtino, kad pa- 
panaikinti privatinę nuosa- didelį ūkį tūlam JonuiSra-|sikalbėjimosvarbiausiupun- 

įVybę ir uždrausti vieno žmo- gauskui. Parduotasis ūkis ktu buvęs Rusijos klausimas, 
gaus išnaudojimą kito nau- priklausė dviem broliam Lu-,Dabar ateina žinios iš rimtų 
dai. Tokia tvarka, kur nėra košiam; minėtam Juozui ir ukrainiškų šaltinių, kad Le- 
žmonių išnaudojimo, vadi-Jonui, kuris esąs silpnapro- [ vickis su gen. Salskiu esą 
hnsi: Socializmas.

piama dėmesio.
Bet jas parėmė naujai pa

skirto anglų užsienių reika
lų viee-ministerio Lindsay 
kelionė Varšuvon. Nors pa-

Telšių apskričio, Alsėdžių [siliko paslapty, apie kų Lind-

PRIETARAI IRSTĖ 
BUKLA1.

So. Bostono “Darbinin
kas’* rašo apie prietarus. 
Girdi:

“Sakoma teisingai, kad ga
lima įkalbėti sau ligą. Lygiai 
taip pat galima sau įkalbėti ir 
nelaimę. Sakysim automobilis
tas tiki, kad 13-ta mėnesio die
na, ypač jei tai yra penktadie
nis, yra nelaiminga diena. Jei 
jam teks tą dieną važiuoti auto
mobiliu. jis bus baitas, nervin
gas ir ar reikia- jei to
kiam M vėžių i^antttam'šoferiui 

- pasitaikys nelaimė? Bet aišku, 
kad čia ne p. nktadienio ir ne 
tryliktos dien s kaitė, bet prie
taringo šoferio nervuotumas.

“Kai kada prietaringi niekti-

valgo. Girdi, ėda be jokio 
saiko, ir da tu jiems algą turi ' 
mokėti. Sunkus laikai po
nams. Ir koliotis jau negali
ma taip, kaip seniau* būdavo 
galima. ’ . _ ;

Negeriau ir miesto po
nioms. Viena jų pasakoja 
=avo kaiminkai: ?

“Neišpasakytą*, ^ąndieniniu
tarnaičių ištižimai!. Įsi vaizdao-1 
kit. mano mieloji. takar.’jtalAin- 
du. antrą valandą nakties, Žiu< 
riu. virtuvėj šviesa dega.' Nu, 
manau, tikrai koks kavalierius. 
Aš patylom, patylom šliaužiu 
karidorium. Na. manau, duosiu kita turi naudos iš savo niekti- 
aš jums pipirų! Staiga praveriu - kystės, nors, tiesą pasakius, toji 
duris... jinaf kaip šoks visa itai-! naada yra labai abejotinos ver- 
gandusi ir balta... pasirodo, kad tčs. Bobelė tiki, kad ‘Septimas*

Matote baltesni skalbiniai
Niekše nebuvo trinoma

TIKRAI, aA manau, kad tai 
yra puiku, kaip Btaaa ta 

mirkina purvą. Man būva di
delis nusistebėjimai, kuone* 
aš pamačiau, kaip p 
apykaklės ir rankovėa 
ko rražiai be trininM.

Net ir plėtmai Uaipiauna 
Rinso putose. Gerai išmirki- 
nus jie prapuola puiry— 

» rankomis.

As nevarginu save llrtuš
* ?- 1^zzRlnso

ar virinaraa
skalbinių. rf.s BImo ii- 

mlrkina juos 
mano skalbiu, 
lenj^ra, kaip p..,js 
dtiais tariant. Ir if 

itantr- jums, ka
rai atlieka ranku

Kodėl jų« 
Nusipirkit di<:. 
jūsų gTosert.*-

• ū. Dabar 
Kana taip 

vaiką tr
inkite man 
Rinao tik-

Garantuot<x. 
LUX— I,'..

r«
«

tis. . slaptai atvykę Lenkijon ir
• Juozas kartu su ukiu par- čia vedą galutinas derybas ir 
davė ir brolį Joną. Sragaus- su lenkų vyriausybe ir su au
kas pasižadėjo jį tinkamai tisovietiškomis organizaci- 
užlaikyti ir mylėti iki mirties, jonus Lenkijoj. Sakoma, kad 

Pradžioj pažadą pildė, bet Pragos ukrainiečiai yra atsi- 
vėliau sugalvojo to “pirki- sakę dalyvauti I ev;ckio 
nio” atsisakyti. Dar tuomet avantiūroj. Dar labiau prie- 
jauną vyruką Joną Lukošių šingi tiems sumanymams esą 
sukaustė sunkiais (apie 15 Lenkijos ukrainiečiai, ku- 
klg. sunkumo) geležiniais riems kaip Petliuro6 taip ir 
pančiais, įmetė tamsion šal- Levickio sumanymai yra 
ton nešvarion rusin ir prira- griežtai nepriimtini, nes ir 
kino prie sienos. Blogai mai- vienas ir kitas vakarų Ukrai- 
tinamas, nevalomas, bado ir ną palieka lenkams. Dėl to 
parazitų kamuojamas, Jonas buk Levickis kreipėsi į vadi- 
išbuvo rūsy 20 metų. Per visą namas baltagvardiečių orga- 
laiką nematė jis nei saulės, Inizacijas užsieniuose ir čia 
nei kitokios šviesos. Užmiršo ‘radęs pritarimo. Ir supranta- 
Dasaulį, žmonės, nežinojo, ma, nes šie tikisi is atplėštos 
kad buvo karas, neturėjo rytų Ukrainos padaryti įran- 
menkiausio supratimo, kas kį bolševikams nuversti ir 
dedasi ant žemės. senajai Rusijai atstatyti.

Tuo tarpu J. Sragauskas Lucke ir Tamopoly esą jau 
gyveno gerai ir visai ramiai, numatyti rengiamos akcijos 

Tik 1926 m. vasarą, neti- centrai.
Ar visa tai yra, kaip pra

nešama, šiandien patikrinti 
dar negalima. Tečiau daug 
yra ženklų, kad kažkas pa
našaus ruošiama. Lenkijos- 
Rusijos nuolat augąs santi- 
kių įtempimas, Lenkijos pa
stangos šiokiu ar tokiu budu 
sureguliuoti santikius su Lie
tuva, nepaprastas Lenkijos 
ginklavimasis, lenkų spau
dos agitacija, atsiliepimai iš 
seimo tribūnos, sutartinas

ketai viena jauna mergaitė 
sužinojo apie Sragausko kan
kinį. Pranešta policijai, lie
pos 16 d. vargšą iš inkvizici
jos celės išėmė ir vėl po 20 
metų parodė gražų pasaulį.

Jonas Lukošius tada buvo 
panašus daugiau į šmėklą, 
negu į žmogų: rūbai nupuvę, 
tik skudurai likę, visas kūnas 
apžėlęs plaukais, juodas, 
purvinas, žaizduotas, su
džiūvęs. Kalinys visai nusto- _______
jęs fizinių jėgų, nepajėgė net beveik visų partijų Lenkijoj 
vaikščioti. Lukošiaus likimu milžiniško karo biudžeto pri- 
susirupino gydytojai, jj pa- ėmimas, besergančio Pilsud- 
dėjo Telšių ligoninėn, o Sra- akio diktatoriški mosavimai, 
pauską atidavė teismui. Po kai kurie anglų ir francuzų 
ilgų tardymų, 1927 m. spalių politikas žygiai — visa tai 
19 d. Šiaulių apygardos teis- drauge paėmus sudaro pa- 
mas.žiauriam Sragauskui dėl kankamai medžiagos, iš ku- 
stokos liudininkų ir bendrai rios tenka daryti rimtų išva- 
sunkių bylos aplinkybių, ra- dų. Tiesa, patys petliurinin- 
do galimu priteisti tik 2 są- kai savaime didesnės reikš- 
vaites arešto ir 500 litų bau- mės šiandien neturi, bet Len- 
dos- Sragauskas ir tuo nebu- kija gali puikiai juos suvar- 
vo patenkintas, padavė ape- toti savo tikslams, jei pano- 
liaeiją. Šiomis dienomis vyr. rėš. O sergančio Pilsudskio 
tribunolas apygardos teismo megalomanija, jei tik nebus 
sprendimą patvirtino. 1 1 * ’

GERAS KALBĖTOJAS.

Charles M. Howell iš Kansas
City. Mo.. esąs geriausi s kalbėto
jas visoj Amerikoj.

PITTSBURGH, PA.
L. T. Kapinių D- joe 

piknikas.
Rugpiučio 19 d. minėta 

draugija rengia gražų pikni
ką ant Kruklio farmos, Swi- 
ckley, Pa. Vieta graži, minė
tai dr-jai reikalinga parama, 
todėl visi apielinkės lietuviai 
turėtų tame parengime daly
vauti. J. Virbickas.

ŽMOGAUS TEISIŲ LYGA 
PRIEŠ MIRTIES BAUSMĘ. 

Sąryšy su mirties bausmės 
sprendimais Donbaso proce
se, Vokietijos žmogaus teisių 
lygos skyrius kreipėsi į So
vietų Rusijos valdžią prašy- 
damas . mirties bausmės 

_ . . . . ---- sprendimą nevykdyti Bet
... galime- pasmerktuosius' bolševikai(“Liet. Žinios.”) stis kiekvienon nors ir fan- jau sušaudė.

u .



Kas skaito ir rato, 
Tas duonos neprašo. ®Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į® Į

HYDE P ARK, MASS. 
Čia augęs jaunimas rašosi ; 
prie palaipinės draugijos.

Iš musų miestelio jau per 
ilgą laiką nesimatė laikraš
čiuose žinių, tartum čia visai 
lietuvių nebūtų. O jų čia ran
dasi pusėtinas būrelis, apie 
50 šeimynų ir keli pavieniai; 
bet kai musų lietuviai gyve
na sutikime, nesipeša, tai nė
ra nei ką į laikraščius rašyti. 
Turime čia vieną pašelpinę 
draugiją, kurion priklauso 
vyrai ir moteris, tai yra Lie
tuvos Dukterų ir Sūnų Drau
gystė. Ji nevaržo narių sąži
nės, ir visus senus burtus iš
metė į sušlavyną, užtai ir se
kasi draugijai. Per paskutinį 
pusmetinį susirinkimą 16 lie
pos prisirašė da 6 nauji na
riai, ir visi jauni, Amerikoj 
gimę ir visi tikri lietuviai. Iš 
to galima matyt, kad Hyde 
Parko lietuviai augina savo 
vaikus lietuviškoj dvasioj. 
Garbė yra tėvams, kad taip 
gražiai mokina savo jaunimą 
ir rašo jį i lietuviškas organi
zacijas. Dėl šito galima tarti 
padėkos žodį ir “Keleiviui,” 
nes tėvai yra visi “Keleivio” 
skaitytojai ir “Keleivis”" ne
maža prisidėjo prie to gar
bingo darbo. Hyde Parke 
nesimato kitų laikraščių, 
kaip “Keleivis.” Ateina keli 
egzemplioriai “Sandaros,” 
bet kurie skaito “Sandarą,” 
tai tie yra kartu ir “Kelei
vio” skaitytojai. Tai ve, ką 
padaro rimtas T

IŠ MANO ATSIMINIMŲ APIE TAURAGĖS SUKILIMĄ
pavyko po kiek laiko įsilauž- jimo šventę!” Pavyzdžiui, aš 
ti ir suimti patį šaulių būrio eidamas gatvė sutikau savo

džiančius miško medžius. sju pasiryžimu kautis iki pa
ti būdami apsiausti skutinio nepasiduodant, nes 

tokįg tyla miško tankumyne, tik tuomet, sako drg. Mikuls- 
ar tai kuris nuo nuovargio kis. bus musų laimėta. Po tų 
snaudžiame, ar tai kuris ban- 
krutką, prisidengęs apsiaus
to palu, rūkome ir kalbamies 
apie rytojaus dieną. Kalbų 
visokių, o tose kalbose ir gar
daus juoko, nes kiekvienas 
įvairiai apie tai nukalba. Ir 
taip mums bekalbant, bejuo
kaujant atėjo dvylika, pirma 
ir antra valanda.

Pradėjo šviesa kiek jau 
brėkšti, pradėjom nerimauti, 
kad taip ilgai tenka miške 
laukti, nes jei visiškai išauš, 
tai tuo blogiau mums bus už
imti miestą.
į Staiga, sėdint miško tan-'ti link užimamų vietų. Ūpas

Apie Tauragės sukilimą kė” tik linksmint, ir malo- 
jau tiek daug buvo rašyta, nius “laikiškos giminės” su
kati, tartum, sunku butų ką nų bei dukterų “veidelius,” 
nors nauja nušviesti skaity- —mes linksmus, rodos, kad 
tojams apie tą “keistą” Tau- ir tų iš dienos nykstančių 
ragės sukilimą. Tečiau, rei- saulės spindulių varsos ki- 
kia pasakyti, kad nei vienas taip atrodo negu tiems minė- 
iš korespondentų, kurie sten- tiems praeiviams, kurie dar 
ges duoti bent kokį nors vai- nieko apie busimąjį revoliu- 
zdą, nenušvietė daug daly
kų, kuriuos laikau vertais 
šiame rašinyje skaitytojams 
patiekti. Vieni tą sukilimą 
aprašė, kaipo “banditų” su
ruoštą pasiplėšimo tikslams;

cinį džiaugsmą nežino, ėjo
me per miestą pasiglemžę 
kas kokį ginklą; kiti, kurie 
negalėjo po palu paslėpti sa
vo pištalėtų, tie traukė 
džiaugsmingai užmiesčio 

kiti rašė, kaip pinigų maišiu- apylinkėmis.
ką užsimetęs ant kupros p.' Jau buvo veik visiškai su- 
Soltonas žingsniavo iš Tau- temę, kad prisiartinom į nu
regės ir tt.

Bet nei vieni nei kiti nepa
rašė, kaip sukilimas žmonių 

• buvo sutiktas, kokia žmonių 
j buvo nuotaika per tą laiką, 
i kuomet dar nebuvo kareivių 
prie miesto, o ramiai patys 
sukilėliai tvarkėsi. i

Dar nebuvo numetusi 
gamta vasaros rūbo. Visa- 
kame dar matėsi gamtos šyp- 
sojimasis nykstančiu vasaros 
juoku. Ir toji auksinė saulu
tė, šiltais spinduliais glosty
dama žemės rūbą — malo
niai šypsojosi.

Juk ir buvo kuo saulutei 
šypsotis, kutenant savo spin
duliais miestą ir jo apylin
kes, nes už vienos dienos 

laikraštis* kaiP tik pavergtieji fašistų
Hyde Parke yra maža lietu-1)1111?0, pareikalavo šautuvų vajag pabudindamas snau- 
vių kolonija, bet musų jauni- auYlals s3™ Paneigtų teisių. 
mas neišsižada savo tėvukai buvo rugsėjo 8 diena 
kalbos ir nesibijo pasivadin-^ur tokioj troskioj ir nepa-, 
ti lietuviais svetimtaučių 'kenmamoj fašistinėj at™*;;
akyse. Garbė tėvams ir drau-, forol tureF ?uf.lb‘1 lalsvoJ°;

Ir štai, rugsėjo 7 dieną, iš 
jį/ryto, kaip žaibas, pasklinda 

i draugų tarpe žinia, kad jau 
nakčiai ruoštumėmės. Tai 

Įbuvo neišpasakytai linksma 
i žinia. Žinia, kuri tą viską: 
: tokį purviną ir niekšišką pa- 
; čių fašistų sukurtą tarp gam- 
' tos grožybių gyvenimą, kur

i

t

gui D. Budvičiui už jaunimo 
organizavimą, ir laimingos j 
kloties Lietuvos Dukterų ir 
Sūnų Draugystei.

Ant. F. Sadauskas.

žodžių, visi, kaip liepsnos 
pagmri, susiskirstę į burius 
ir iš anksto nutarę kiekvie
nas būrys ką turės užimti, — 
kanu protekiniai pradėjom 
pienių bėgti miesto link.

šviesu jau buvo gerokai. 
Einant miesto link pradėjom 
sutikinėti vykstančius į dar
bą žmones.

Ir kol prisiartinom prie 
miesto, visiškai jau buvo 
šviesu. Dauguma darbininkų 
šaligatvius jau šlavė.

Kai įėjome į miestą, tuo
met greitokai pradėjom bėg-

* 1

nėtą vietą, čia jau radome 
netolimais šaly kelio stovintį __
draugą, kurtajtik su miško tan.;Iilink^mamiTet^"u^š
ženklais parodė drSu^usb ku“yne’ s«lrdome.. nuo neišpasakytas: vis pirmyn ir 
ženklais parode augų. Skaudvilės plentu atbirbant;pirmyn!
i įnKimo vietą. automobilį. Ir kai privažiavo1 Žmonės nustebę žiuri, kas

• * * įminėtą vietą — sustojo, tai į čia do drąsuolių būrys, šau-
Nejučiomis atslinko ra-' jau buvo visiems aišku ir visi Į tuvus pirmyn atstatę, bėga: 

mioji naktis, apsiautė žemę apsidžiaugėm, kad sulaukėm! vieni link policijos būstinės, 
tamsa ir dangų apsėjo ži-, savo vyresniojo drg. Mikuls-jkiti komendanturon, treti 
bančiomis žvaigždėmis, kio. Visi sukilome ant kojų. : paštan, ketvirti šaulių būrio 
Draugų skaičius vis didėjo: Visų veiduose matėsi džiaug- Į rinktinėn ir tt.
nenustojo šauksmo varpas smas. Susirinkus visiems į; Policiją iškarto pasisekė 
šaukęs ištikimuosius draugus ’ 
į kovotojų būrį. Miške visiš
kai užviešpatavo tamsa ir ty
la; tik kur ne kur nykiame 
miško tankumyne girdėtis 
suskardęs miškosargo, pauk
štelio, balsas. Tik kada neka- 
da papučia drungnas rudens

vadą, kuris, pasak draugų, 
taip buvęs išsigandęs, kad su 
šautuvu prie durų stovėjęs, 
tečiaus bijojęs šauti.

Kadangi komendantą su
imti draugai nubėgo su pras
tais ginklais, be to, ir tie pa
tįs gerai dar nedegė, tai ko
mendantui ir jo padėjėjui 
pavyko atsišaudant išbėgti iš 
miesto.

Aukų didelių iš musų pu
sės, užimant fašistų būstines, 
nebuvo, tik ant nelaimės, an
tru kartu policijos būstinėj 
policininkas vienu šuviu su
žeidė mane ir studentą Banį, 
pastarajam draugui gavo li
goninėj tą patį rytą visiškai 
ranką nupiauti.

Taip drąsiai besidarbuo
jant — per vieną valandą vi
sas miestas jau buvo sukilė
lių rankose.

♦ ♦ ♦

Tą naktį buvo labai 
giedras dangus ir todėl ryte, 
kuomet saulutė patekėjo, sa
vo spinduliais visiškai nu-

būrelį, drg. Mikulskis pritai- į užimti be jokio šūvio, paštą švietė visą miestą ir jo apy- 
kintą momentui pasakė pra-J taip pat, tik komendantūrą linkės.

'kalbą, kurioje draugaspažy-'užimant reikėjo kelias kul- 1Jei kurio šautuvų šūviai ir
mėjo, kad mes prieš savo!kas vidun įleisti. DaugiausiaInepažadino iš miego, tai 

Į akis turime didelę užduotį, reikėjo šaudyt šaulių būrio ‘ bent saulutė savo žydriais 
—visokias fašistų gaujas su- rinktinę imant, nes buvo la- spinduliais sukėlė visus ant

SCRANTON, PA. 
Mirė Augustas Spudys.
Šiomis dienomis čia mirė - i

po poros d ienų sirgimo Au- J“°.kiekvienas dziaug-,
gustas Spudvs. Velionis paė-1,? ? dabar matosi didžiau* 
jo iš Suvalkų rėd., Mariam- 5la? *monI? "F™mln?a?: _ 
polės apskr., Klebiškio vals- faslsF lsn«*™9> nusknaus- 
čiaus, Patelviškio kaimo: A- »>■ vyrai atskirti nuo žmonų,' 
menkoj išgvveno apie 31 nuo vąkų, vaikai nuo tėvų ir, 
metą, amžiais turėjo 52 me- 1 kltus apskneius ar.
tu; buvo geras tėvynainis.<Varmų koncentracijos lage- 
pramokintas ir linksmaus O pūdomi, nuo tos nak- 
budo žmogus; su visais gy
veno sutikime, ir per ilgus 
metus buvo “Keleivio” skai
tytojas. ] _
knygas ir buvo geras scenos 
veikėjas, daug veikalų yra 
vaidinęs. Taipgi prigulėjo 
prie Yokimo Lelevelio Drau
gijos ir buvo josios sekreto
rium per 10 metų. Kadangi 
velionis buvo laisvų pažiūrų

ties turėjo Lietuvoje išnai
kinti ir laisvės saulėtame ry
tojaus ryte kurti jau žmoniš-o Keleivio sKai- : J J . •

Mėgdavo skaityti įFPf Ųetuvoj gyvenimas. . ° - I nrlal iridi a Irirao cnindairi: Todėl visų akyse spindėjo 
žūtbūtinė kova fašistams. 
Kova, kurioj, pamiršęs As
mens interesus į bailumą, 
kiekvienas pasiryžęs mirti 
dei liaudies išsivadavimo, 
kad tik tuos kraugerius pra
šalinus nuo Lietuvos veido.----- ---- - * . :žmogus, nepriklausė prie jo-! Kiekvienas tuoj turėjo. 

klos bažnyčios, tai ir palai- pranešti savo labai ištiki-! 
dotas buvo be baznytimų ap- rengtų jr togioj valaPn<)oj 

• eigų, anglų kapinėse. Paliko yyj^j jau anksto į numaty- 
žmoną ir dukterį dideliam tą vietą. Ir taip besidarbuo- 
nuliudime. Lai būna tau, v
drauge, lengva šita Ameri- ir juo žemyn leidosi saulė juo; 
kos žemė amžinai ilsėtis!

Bačių Juozas.

DR. C. C. PASOS.

Jis yra kandidatas į N i kara
tuos prezidentus.

jant diena jau ėjo vakarop, Į 

labiau nerimavom: kad galė
tum, gatavi, rodos, buvom 
paimti ir užtraukti ant die
nos nakties rūbą, kad tik ■ 
greičiau vykti į minėtą vietą. 1

Kai baigė saulutė šviesti : 
savo nykstančiais iš dienos 
spinduliais apylinkės ir mie
sto namus, tarp kurių kuždė
jo būreliai darbininkų ir 
šiaip sau užsilikusių iš dienos' 
kaimo žmonelių: — jie visi 
buvo labai dar saulės nude
ginti, jų veiduose buvo maty
tis didelis nepasitenkinimas,1 
kad užpakaly slankioja pa
samdyti už jų pačių centus, 
šnipai, kurie, kaip asilai, au
sis ištempę klauso, ką tie 
vargo žmonės pasakys prieš 
fašistų valdžią; tiesiog jie 
savo tokiais sudumtais nuo 
prakaito ir dulkių veidais, ir 
surauktomis kaktomis ir “ne
švaria” savo išvaizda “dar*

pažįstamų kaimynų būrelį — 
sveikindami jie mane tarė: 
“Ach, mielas drauguži, kaip 
jauku dabar yra, kaip gera 
dabar yra musų visu krūtinė
se; lyg kokia nematoma ga
linga įtaka butų musų visų 
jėgas pakėlusi; lyg, rodos, 
musų gyslose vaikščiojan
čiam kraujui butų maža jau 
vietos.”

Bet ar tik tie vieni mano 
pažįstamieji šitaip pareiškė 
savo esančią nuotaiką? Ne! 
Šimtų susirinkusių žmonių 
krūtinėse džiaugsmu plakė 
linksma širdis ir akyse spin
dėjo džiaugsmo pergalė, kad 
jau išsivadavo iš fašistų kru
vinojo jungo.

Kitas dar faktas. Einu aš 
gatve į sukilėlių štabą ir pa
matė mane einant (mat, aš 
turėjau ranką perištą) susi
rinkusių žmonių būrys. Ne
galėdami pribėgti ir pasvei
kinti rankų spaudimu nak
ties dalyvius, jie nors kepu
rių nukėlimu ir nosinių plas- 
takavimu išreiškė draugišką 
nuoširdumą, kurį iš tolo ga
lima buvo jų veiduose matyt. 
Visoj Tauragėj užviešpatavo 
džiaugsmingas revoliucinis 
pergalės ūpas. (b. d.) 

Pran. Paulauskas.traškinti ir todėl kiekvienas,bai stiprios durys ir todėl ne- kojų.
mes turim nenusiminti susi-j lengva buvo iš karto įsilaužti Fabrikai 6 valandoj pra
dūrę su jais, bet su didžiau- vidun. Tečiaus, draugams riejo švilpti, cypti, bet darbi

ninkų nei vienas nesirodo 
darban, daugumoj visi ren
kasi prie sukilėlių štabo ir sa
kosi, kad taip gi norį tame 
sukilime dalyvauti, papildyti 
kovotojų burius, kad tuo 
lengviau išblaškius visokias 
fašistines bandas.

Darbininkai renkasi. Visi 
didžiausiu džiaugsmu svei
kina sukilėlius. Apie dešimtą 
valandą žmonių buvo jau ge
rokai susirinkę prie sukilėlių 
štabo. Kaip prieš tai visas 
miestas ir miesto apylinkės 
buvo paskendusios baisiame 
nubudime, nesimatė vienų 
kitų veiduose draugiškos 
nuotaikos, kiekvienas kaip 
apmiręs kur sau vaikščiojo, 
tai tą rytą, išmušus šūviams 
revoliucinį signalą ir po va
landos iškėlus pergalės vė
liavą, po visą miestą pasigir
do džiaugsmo aidai, vieni 
kitus susitikę sveikinasi, bu
čiuojasi, rodosi, kad naujai 
žmonės ir visas miestas yra 
atgimęs. Žmonių veiduose 
buvo galima matyti ašaros* 
kuriomis reiškė tą neišpasa
kytai didelį džiaugsmą.

Ta žinia, jog miestas jau 
Lietuvos Respublikos gynėjų 
rankose ir kad fašistai be
veik svarbieji visi suareštuo
ti, — pasiekia taip pat ir ap
linkinius kaimus.

Sodiečiai meta lauko dar
bus ir keliauja taip gi prisi
dėti prie sukilėlių.

Greitu laiku, kaip jūrės, 
užliejo miestą kaimo jauni
mu ir seniais, kurie, iš jaunų
jų prisidėjo prie sukilėlių, o 
seniai bent savo tą džiaugs
mą ir pagarbą pareikšti suki
lėliams. Įdomus buvo jų vei
dai — tie jųjų veidai!

Ant kiek tų žmonelių pir
ma veiduose buvo galima pa
stebėti nusiminimas, paver
gėjams neapykantos kerš
tas, — dabar jų veiduose ma
tėsi džiaugsmo nuotaika, 
bendras visų ūpo pakilimas 
—vienas kitą sutikę sveikina 
su nauja, kaip jie patys vadi
no, atgimusia gadyne.

Aš sakau, kas nematė su
sirinkusios minios, tas negali 
įsivaizduoti, kaip džiaugėsi 
tauragiečiai nuvertę fašistų 
despotizmą!

Minia visur su pakeltu upu 
šaukė: “Šalin kruvinieji liau
dies budeliai, lai gyvuoja 
sukilimas, nes po to iškilmin
gai švęsime visišką pergalė-

Nejaugdamas, kai- 
atspėja tiesa...

Jis ją laimėjo...b< t

Kada meilė nyksta 
... kas kaltas?

Keista, kaip maži dalykėliai 
užmuša romansą. Neprižia 
rėti maži dalykai' Nejauna
mos klaidos <uardo brangias 
svajones 
tąsas retai 
nėr vėlu.

turėjo nugalėti UK. P«”

iŠ PRADŽIŲ, jis mylėjo vienas — ji buvo 
“ šalia, nepaisanti. Jis meilinosi — o ji jį 
tik pakentė Išėjimuose, ji jo vengė ir savo 
gražumą pašvjsdavo kitiems vyrams.

Suprantama, jam tas bnvo nesuprantama. 
Jam skaudėjo, kad vienatinė mylima m.rg 
na jo nepaisė.

Ir vieną naktį keista noožvalga dingtelėjo 
galvoje. Kūno Prakaitas — ar tik ne tame 
buvo bėda' Ji pati buvo toki opi. vargiai 
pateisintų tokį dalyką kaip kūno atsidavimas 
Jam reikia b»ti atsargesnio — persitikrinti

Vėliau jis dažinojo. kad tiesą nuspėjo apie 
“K. P ' Dabar jie jau susižiedavę Supran 
tanu, ėmė laiko ją laimėti — ' K. P ' ne 
lengvai užsimiršta.

Neritiknokife kttno prakaitu!

Gali būti sakote, "aš saugus." Bet! Kūno 
prakaitas yra pasalingas. Jno rizikuoti ne
galima.

(kūno prakaitą)

dančio drėgnumo. Mes patys to nemalonaus 
kvapo negalime susekti Musų uoslė apsi
pranta. Bet kiti visados pastebi.

Laikykite duobeles grynas
Kad išvengus nemalonumu — prauskites ir 

maudykitės reguliarui su Lifebuoy. tuo ma
loniu muilu, kuris grynina. Jo šviesinan
čios ir švelnios antiscpf’.škos putos išnaikina 
duobelėse atsidavimą — suteikiant šviežumą 
ir laisvę nuo kūno prakaito atsidavimo nuo 
prausimo iki nusiprausimui.

Taip puiku odai!
Tos pačios švelnios, .-.ntiseptiškos Lifebuoy 

putos taipgi jrt.n-t. veido duobeles —— pa
laiko išvaizdas žibanCi.ii šviežias ir aiškiau. 
Apsaugo sveikata t.iipgi — prašahrtdamot 
mikrobus. .

Jus pramoksite mėgti malonų ir svarų 

Lifebuoy kvepėjimą kuris pasako, kad gry
nina. bet kuris gre .ai išgaruoja nuplovus. 
Vartokite I.ifebuov s.iv.'te ir vartosite visą 
gyvenimą. Pasiptrk: ki.indie.

LEVER B!tO< CO.. eambridtr, V«rr.

Mes turime prakaituoti. To reika
lauja sveikata. Net vėsiomis dienomis musų 
kūno duobelės išgaruoja veik kvortą atsiduo

PANKU-MAUDINES

APS AU G O SVEIKATA

Demokratijos Kon
gresas Londone.
šiomis dienomis Londone 

buvo viso pasaulio demokra
tijos šalininkų kongresas.

Paskutinis ir svarbiausia 
kongreso klausimas buvo de
mokratijos santikiai su fašis
tais ir komunistais. Šituo 
klausimu Berlyno prof. 
Boms skaitė pranešimą.

Konstatuota, kad fašizmas 
ir komunizmas, kaipo blogos 
rūšies despotizmo recidyvai, 
yra pokarinis, laikinas reiš
kinys ir dabar jau eina prie 
galo.

Visų šalių — ir tų, kur yra 
diktatūra ypatingai —- liau
dis ir inteligentija įsitikino, 
kad fašizmas ir komunizmas 
yra didžiausis gyvenimo, 
kultūros stabdis; kad fašiz
mas ir komunizmas, kaipo 
neigiantis plačiąją iniciaty
vą, varžantis laisvę ir stu
miantis ekonomiškon vergi- 
jon, — yra griežtai smerkti
ni ; demokratija su jais turi 
kovoti visomis išgalėmis.

Lloyd George pasiūlė se- 
kančian kongresan pakviesti 
Italijos, Ispanijos ir Portuga
lijos demokratinių grupių 
atstovus. Kongresas pasiūly
mą priėmė.

Juozafina Čiurlioniute 
užbaigė mokyklą.

Neperseniai pabaigė Dod- 
ge School of Anatomy, įbal- 
samavimo ir abelnai moder
nišką graborystės mokslą J. 
Čiurlioniute iš Lawrence ir 
taipgi pasekmingai išlaikė 
valstijos kvotimus. čiurlio- 
niutė yra draugiška ir simpa
tinga mergina, dalyvauja ir 
veikia visados su lietuviais. 
Ji dabar kartu su tėvu. Boles
lavu Čiurlioniu, ves biznį 
Lawrence, Mass. __
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iI t Farmeriams Patarimai
ĮVAIRIOS pieno ligos i Pienas reikia iškošti pro vatą ir tuojau iš-

pakartoti. Jei būtinas reika-.Nuo k* pasidaro ir kaip ja* gydyt? 
las, galima pakartoti trečiu Pienas kai kada pasigadina ir pasidaro 
ir ketvirtu kartu. Toks deg- netinkamas. Todėl svarbu ūkininkui žinoti, 
tinėa prunkštimas į nosies dėl ko tas atsitinka ir kaip to išvengti, 
šnervę naikina bet kokį dan-. .
ties gėlimą, tik laikinai, bet ▼ anaeninga* pieną*
suprantama, skausmo prie-1 Vandeningame piene būna per daug van- 
zasties nepanaikina ir jei dens ir per mažai riebalų. Priežasčių rali 
Jį"1“?™ ,ar, JU° « <•««• Pavyzdžiui, dažniausiai vande-
yra votis, reikia jį kitaip gy- 
dyti.

KAS DARYTI ĮKIŠUS 
RANKĄ | MAŠINĄ

virti. Nevirto negalima vartoti.

Pieną* *u kraujai*
Pieną su kraujais nuo raudonojo pieno 

galima atskirti dėl to, kad kraujai piene pa
sirodo bemelžiant, tuo tarpu kai raudonasis 
pienas pradžioje būna baltas, o tiktai kiek 
pastovėjęs pradeda rausti.

Kraujinės pieno ligos priežasčių yra gana 
daug. Svarbiausias yra šios:

(1) Kada karvė serga tešmens uždegimu.
(2) Kada karvė serga kraujalige, kuri

ningas pienas būna, kada:
(1) Karves girdo labai šaltu vandeniu;
(2) Kada karvės laikomos labai šaltame v-r--------------- - - - - . v

tvarte, arba atidarius duris dažnai būna di- pareina nuo tam tikrų erkių, kurios tupi šla-
piose ganyklose, ant medžių lapų ir įsisiur
bia į karvės kūną.

__________________ (3) Kada karvės priedą nuodingų žolių: 
kuriame būna per mažai balty- ožkabarzdžių (asiūklių), gaidpirščių (vėd-

Valgyti kraujinis pienas netinka.
Kai bus pašalintos ligos priežastys, o ser

ganti karvė bus išgydyta, tai pienas pasitai
sys.

Bendri patarimai, kaip ap*i*augot 
nuo pieno ligų

(1) Švariai laikyti tvartus, kad nebūtų 
Šitos pieno ligos priežastis dažniausiai bu- vortinklių, du kartu per metus tvartai reikia

nelis vėjo traukimas ir karvės nušąlą.
(3) Kada karvė serga viduriavimu.
(4) Kada karvė šeriama labai vandenin-

Į SVEIKATOS 
l KAMPELIS

NIEŽAI.
Niežai pareina nuo to, kad 

į žmogaus odą prilenda tam 
tikiu niežų vabaliukų — nie
žų erkių. Tos erkės yra bal
tos spalvos ir labai mažos: 
paprasta akim žiūrint atrodo 
mažesnės už aguonos grūdą. 
Erkė landžioja po odos pa
viršių, rausdama urvus. Tie 
urvai yra baltos spalvos, bet 
jei oda nėra švari, tad jie at
rodo tamsus.

i
! Niežų erkė labiausiai mėg
sta šias žmogaus kunovie-1
i tas: tarpupirščius, rankų rie-' ran^ Į kuliamąją,
šus. priešakines pažasčių da- ir.....................Rausdamas! Į“*?*“"*- neikia tuoj kisti

apsistotu.rKTėkvienas kas tik my ir krakmolo, pavyzdžiui, kada karvės rynų). mėšlungio ir panašių, 
dirba arti prie masinos, turi gauna daug pamazgų. —

■ turėti prie savęs pagalį, kad Į Kada šias priežastis pašalinsite, tai ir pie-
nas pasitaisys.

Rukštu* pieną*
f Rukščiu pienu vadina tokį, kuris per greit 

sargiai. Paprastai kraujas.surūgsta, o surūgęs susitraukia mažais 

kos. Nukentėjusį reikia pa
guldyti aukštieninką, ranka ™ , . , , . .
laikyti iškėlus kiek galima n* dideli karščiai. Tada tvarto (kūtės) oras baltinti, 
aukščiau. Jei kraujo bėgimas būna labai tvankus, tokiame ore būna daug (2) Karves išleidus į lauką, tvartai reikia 
neapsistoja, reikia užveržti įvairių bakterijų ir grybelių, kurie užkrečia laikyti atdari, kad geriau išsivėdintų, 
ranką virve aukščiau alku- pieną karves melžiant. 1 (3) Karvės reikia laikyti švariai: kas-
kot krauiodai)ėrima7neIn*L1 Norint aPsau»oti Pien3 nuo surugimo, rei- dien šukuoti, sausai laikyti.
stos. Nuo kruvinos rankos *'ia karvės melžti lauke. Pamelžtas pienas (4) Prieš melžimą tešmuo ir speniai rei- 
reikia nurankioti šiaudus ir reikia tuojau su indu įstatyti į vandenį, kad kia nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir sau- 
kitus stambesnius nešvaru- greitai atšaltų. sai nušluostyti.
mus. Smulkesnių nešvarumų Mėlyna* pirmi ■ Milžtuvės ir pienui laikyti indai turi
juos gThma D tikU^nuplaut?1 Ant pieno P5*1’’**10 mėlynos dėmės su būti švarus, plaunami šiltu vandeniu ir bent 

iš kibiro šviežio švaraus van- k; 
dens, geriausia — šaltinio, gos priežastis yra tam tikros bakterijos.
’J?’ ^Ta P°. ranka iodinos, rei-, liga dažniausiai pasirodo dėl šių prie-
kia ištepti visą ranką (taip 
pat ir žaizdas). Po to ranką i i - , •» . .
reikia suvynioti į švarią.' U) Kada karves laikomos slapiai, 
šviežiai išskalbtą paklodę? (2) Kada karvės šeriamos supuvusiu, su- 
Apvynioti reikia stipriai ir priėjusiu dvokiančiu pašaru 
storai. Apvyniotą ranką rei- (3) Kada karvės laikomos nešvariai, mel- 
kia padėti aukštai ant dviejų žėjoš melžia nešvariomis rankomis, indai 
priegalvių. V irve užverstą

: lis. pilvą ir tt __
(odoje, ji sukelia niežėjimą. 
Į Niežėjimas y _ ”2__ 2_
moję. pav.. naktį šiltai apsi
klojus.

Niežai ; 
niežų erkė gali nuo \___

i žmogaus perėplioti ant kito, 
i Daugiausia užsikrečia nie- 
• žais gulėdami vienoje lovo- 
ije. bet užsikrečia taip pat ir 
dėvėdami nešvarius užkrės
tus skalbinius, sveikindamie-

mis.
Žmogus gali sirgti niežais 

labai ilgai, jei nesigydo. Dėl 
(niežėjimo neturi miego, nusi
kaso. nusigraužia odą, ap- 
tenka šašais.

Niežų nusigydymas nėra 
sunkus. Kaip vaistai dau
giausia yra vartojamas Vil- 
kinso tepalas. Jis atsiduoda 
degutu, bet dėlto labai pigus. 
Reikia nusiplauti visas kūnas 
šiltu vandeniu vonioj su ža
liuoju muilu, sausai nusišluo
styti ir išsitepti minėtu tepa
lu. Ypač gerai reikia ištrinti 
tos vietos, kurios labiau niež
ti. Veido nereikia tepti. Te-

* vintu w

į mašiną pagalį, kad mašina £u Pasaru»

dirba arti prie mašinos, turi gauna daug pamazgų.

.. galėtų, reikalui ištikus, urnai 
\ra limpama liga: sustabdyti mašiną. Mašinai 

gali nuo vreno sustojus ranką iš mašinos rei
kia išimti labai pamaži ir at-

1JnĮarK‘al bėgaišran- pluošteliais ir būna neskanus.

T. . . t . si su niežuotu žmogusranko-—Kaip as matau, tai tu.1 -
tėve, visai neprotauji. Juk.! 

"ve *»• olrloc rrali j
kad dievobaimingesnių žmo-Į^ 
nių. kaip Lietuvos kaimie
čiai. niekur nėra. Ant kiek
vieno kaklo tenai kabo ilgas 
rąžančius, ant kiekvienos 

; kryžkelės stovi kryžius. Kai 
ateina gegužės mėnuo, tai 
kiekvienam kaime kas vaka
ras laikomos “mojavos” pa
maldos. Pusę laiko žmonės 

į pasninkauja, o sūrias ir 
kiaušinius neša kunigams 
“ant Dievo garbės.” Kas ne- 
dėldienis jie klampoja per 
purvyną arba brenda per 
dulkes basi i bažnyčias, kur

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike!

—Labo ryto, tėve! Kaip rodos, ir aklas gali matyt, 
tau einasi? !
i —Nelabai gerai, Maike.; 
Ve, gavau iš Lietuvos groma- 
tą, kur mano senas kūmas 
prašo pinigų, o aš ir pats jų 
neturiu. Sako, labai sunkus 
metai Lietuvoj atėjo. Žmo
nės labai ištvirko, beveik 
kožnas piemuo turi įsitaisęs 
rėdijo, užmiršo visai Dievą, 
neina bažnyčion ir kunigui 
rankon jau nenori bučiuoti. 
Užtai Dievas ir pradėjo ko- 
roti. Sako, jei kaip, tai visoj 
Lietuvoj gali būt badas.

—Tas tiesa, tėve. Lietuvos 
ateitis tamsi.viv.o visą dieną turi išstovėt ant .Pąl° nuplauti nereikia. Antrą

—Tamsi! O kas čia kaltas, kojų arba išklupot ant kelių, xe‘ ištepu nenusi-
jeigu ne jus, cicilistai? Juk nes atsisėsti nėra kur. Ar yra 
už jūsų bedievybę Dievas kur nors pasauly kita šalis, 
baudžia svietą. ’ kur visas žmonių gyvenimas

—Bet tu. tėve, žinai labai butų taip pašvęstas bažny- 
gerai, kad pakol socialistai čiai ir Dievui, kaip Lietuvoj? 
buvo Lietuvos valdžioje. Lie- O ką gi Lietuvos kaimiečiai 
tuvos žmenės jokio vargo ne- užtai turi? Amžiną skurdą, 
matė. Bėdos prasidėjo tik ta- v" U-J- XT--‘---- - TA:-
da, kai smurtininkai nuver
tė socialistų valdžią ir pasta
tė kataliką prezidentą.

—Neteisybė, Maike. Da
bartinis Lietuvos preziden
tas yra bambiza.

—Ne, tėve, jis yra tikras 
katalikas. Jis yra ilgus metus 
redagavęs katalikų laikraš
čius. Popiežius jam yra pri
siuntęs net medalių ir kaspi
ną ant krutinės, kurį jis d a 
bar su pasididžiavimu nėšio 
ja. Taigi, jei dabartinės Lie
tuvos nelaimės yra Dieve 
bausmė, tai išrodo, kad Die
vas baudžia Lietuva ne u; 
socialistus, bet už dabartinę 
valdžią. Bet ištikrujų Dievą 
nieko su tuo neturi. Lietuvos 
kaimiečiai kenčia daugiau 
šia dėl savo tamsumo. Ji 
ūkiai apleisti, laukuose nėra 
nei laistymo, nei sausinimo 
prietaisų, todėl visa jų lai 
mė priklauso nuo oro. Jeigi ! 
oras pasitaiko geras, tai ja
vai užauga, o jei oras neti 
kęs, tai viskas prapuola.

—Nekalbėk, Maike, ant 
Lietuves žmonių, ba ir pa.1 
bolševikus buvo badas. Kaip 
tik nuvertė caro valdžią, ku 
ri buvo nuo Dievo pastatyta 
tuojaus ir užėjo blogi metai 
Tas ir parodo, kad rivaliuci 
jų Dievas nemyli.

—Rusijos žmonės, tėve, 
yra taip pat tamsus, kaip ir 
Lietuvos. Jie taip pat atside- 
da ant Dievo valios, ir todėl 
jiems tankiai prisieina ba
dauti. Taigi ir Rusiją vargai 
spaudžia dėl žmonių tamsu
mo, o ne de! jų revoliucingu 
mo.

'.—Ne, Maike. jeigu žmo
nės mylės Dievą, tai Dievas 
jų neapleis.

’ Amžiną skurdą, 
ligas ir badą. Nejaugi Die
zas jiems taip atsimoka už jų 
maldingumą?

—Jes. Maike. tie vargai ir 
parodo, kad Dievas lietuvius 
myli, ba ir šventam rašte sto
vi parašyta: “Ką Dievas my- 
i, tam ir kryželį duoda.”

—Bet tu. tėve, nesenai sa
kei, kad vargai yra Dievo 
bausmė. Taigi išeina, kad tu 
>ats nežinai, ką tu kalbi. Ir 
’š tau teisingai pastebėjau. 
:ad tavo galva jau atsisako 
irotauti.

—Jes, Maike. čia gali būt 
avo teisybė, ba bus jau se

nas čėsas kaip aš snapso ne
oriau. Taigi guobai, vaike, 

risiu pas blaivininkų susai- 
lės prezidentą, ba girdėjau. 
;ad jis išsivirė šviežios rugi- 
lės.

užpilantąnt sužeistos rankos melsvomis gyslelėmis. Po dėmėmis būna du kartu per sąvaitę reikia išplauti karštu 
’ artus skystimas ir labai neskanus. Šitos Ii- šarmu ,r išdžiovinti.

i (6) Sandėlis kur pienas laikomas, turi 
būti du kartu per meta* išbaltintas. Kasdien 
jis reikia išvėdinti. Kur pieno pasilieja, tuo
jaus švariai nušluostyti. Lentynas ir grindis 
bent kartą per sąvaitę nuplauti karštu šar
mu ir gerai išdžiovinti. Sandėlis visada turi 
būti sausas.

(7) Karvės reikia saugoti nuo peršalimo, 
ypač nuo skersvėjo; šerti reikia geru paša
ru, girdyti švariu, neperšaltu vandeniu.

(8) Nešerkit karvių kada jas melžiate, 
nes karvės tuomet mažiau pieno duoda ir 
prie to da.gali pieną užkrėsti.

(9) Sergančių ar bent įtariamų karvių 
pieno negalima maišyti su sveiku pienu, bet 
reikia jis tuojau išvirti ir sušerti kiaulėms.

Šie patarimai paimti iš “Žemės”.

plaunant. Tas pat padaryti 
dar ir trečia dieną. Galop pučiamų, virve užversta • i *i • - • • •
ketvirtą dieną po paskutinio ranką daugiau kaip dvi va- P1*?*11, f.1 °.mi ^Jai.ir .
išsitepimo reikia gerai išsi- landas nieku budu negalima1 Srtai ligai pasalinti pirmiausia reikia pa
maudyti šiltam vandeny su laikyti. Paklodei prisigėrus sirupinti, kad karvė turėtų sausą ir švarų 
muilu, ir niežai jau nugydyti. kraujo ir visai paraudona- guolį. Jeigu tvartas žemoje vietoje, tai ap
kartais po nugydymo dar vus, reikia ją pakeisti kita, link tvartą reikia iškastis griovis vandeniui 
šiek tiek niežti oda, bet tas Tolimesnis gydymas priklau- 
niežėjimas pareina nuo odos 
-ujaudinimo. ir netrukus ga
lutinai išnyksta.

Nusimaudžius reikia užsi
vilkti visai švariais skalbi
niais. švariais apdarais, pa
sikloti visiškai nauja patali-' 
nė. nes atsigulus į užkrėstą j 
patalinę galima iš naujo už
sikrėsti niežais. Nešvarus, 
užkrėsti skalbiniai reikia iš
virinti. o nevirinami daiktai 
pakabinti kur nors kamaroj, 
įuošaliai. pusei metų: per 
?usę metų niežų erkės maisto 
įegaudamos badu išstimpa, j

Yra ir daugiau visokių vai- ...... .. -
tų nuo niežų, kurie visai ne- ram or^’ nfsč»iėk ilgai kam- 
tvepia. kurie galima vartoti jary’ kūnam yra karštas, 
r visai mažiems vaikams, .

bet jie yra brangesni ir ne vi- - - ....
<i taip gerai veikia. Tų vaistų blyskus. Nev< ng pasivaikš- 
visada galima gauti vaistinė- lojimų ore.
e. ‘i 3. Gyvenk tvarkingai. Eik

Yra ir tokių vaistų, kuriais anksti gulti anksti ir kelk, 
galima nugydyti niežai nuo Veng dirbti naktį. Po piet 
ziso žmogaus kūno per tris valandą pagulėk.

I 4. Prausk veidą 2 kartus į 
dieną. Praustis reikia šiltu 
(vandeniu su muilu., Nusi
prausus šiltu vandeniu, rei
kia dar nusiplauti veidą, 
kaklą ir pečius šaltu vande
niu*’ be muilo. Po to reikia 
veidĄ kaklą ir pečius stip
riai ir ilgai trinti šiurkščiu 
rankšluosčiu.

_ 5. Jei veido oda darosi
.okiu budu: reikia paimti bet s?1183’ sutrūksta arba randa- 
cokią prunkšlę (užtenka la- si sausų pleiskanų, reikia su- 
ai mažos), pripilti degtinės kokia® nors neba-(
r prunkšti Į nosies šnervę Iš nesūdytą grietine ar melžia ir laiko pieną.

kurioje gelia dan- &vlestu’11 | Ligai pašalinti reikia su indais taip dary-
1 Suprantania> daiktas, kad kajp buvo sakyta apie mėlynąjį' pieną. 

Sandėly, laikomas pienas, reikia išplauti 
grindys ir lentynos karštu šarmu, gerai iš- kumelei ir kumeliukui kasdien išleisti juos 

D-ra3 Žemgulyi. I vėdinti, išbaltinti kalkėmis ir išdžiovinti, ganyklon bent pusdieniui.

nuleisti; karvėms reikia daugiau šiaudų 
kreikti.

Pašaras turi būti sveikas.
Tvartą vėdinti. Prieš melžimą speniai ir 

tešmuo nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir 
nušluostyti švariu rankšluosčiu. f

Indai reikia išplauti karštu šarmu ir iš
džiovinti saulėje ar karštoje krosnyje (pe- 

butų vidurių užkietėjimo, | ' ' T

do įvairus pučkai. Ir apskri- Pienas pasidaro tąsus, kaip gleivės ir ne- 
tai, kad veido oda butų gra- skanus. Šita liga labai dažnai pasirodo, 
ži, reikalinga yra, kad visas Priežastimi dažniausiai būna nešvarumas, 
žmogus butų sveikas.

2. Buk kuo daugiausiai ty-

so gydytojui.
D-ras Žemgulys.

JEI NORI TURĖTI ŠVA
RIĄ IR GRAŽIĄ VEIDO

ODĄ
1. Žiūrėk, kad viduriai vi

sada butų tvarkoje, kad ne- čiuje).

i prirūkytas oras.
Nuo to veido »da darosi iš-

IŠDEGĖ KVIEČIŲ LAU
KAI.

VVashingtono valstijoj. A- 
nerikos Vakaruose, pereitą 
ąvaitę pradėjo degti ne
gauti kviečiai laukuose. Ūg
lis sunaikino apie 50,000 ak- 
ų javų. Nusigandę farme- 
iai bando išgelbėti nors sa- 
’o triobas. Nuostoliai ap
kaitomi į 75.000 maišų kvie
čių.

GAISRAS KALĖJIME.
Blue Ridge kalėjime, Te- 

<as valstijoj pereitos subatos 
vakarą buvo rodomi kab
liams judomieji paveikslai. 
Mechanikas, matyt, norėjo 
jžsirukyt cigaretą ir nuo 
legtuko užsidegė filmą. Ug

nis tuojaus paplito po visą 
salę, kuri buvo iš visų pusių 
užrakinta, ir keturi kaliniai 
sudegė, o 17 apdegė.

/alandas.
Dr. Žemguly*.

KAIP PASALINTI DAN
TIES GĖLIMĄ?

Pavasarį ir rudenį dauge- 
iui be jokios, rodos, pavalo*- 
pškos priežasties ima gelti 
lantis. Vienas Amerikos 
lantistas paskelbė, kad dan-, 
ų gėlimas galima pašalinti

Į Kada tvartas būna ankštas, tvankus, daug 
vortinklių, dulkių.

Kada karvė stovi šlapiai.
Kada nešvariai melžia ir nešvariai laiko 

pieno indus.
Jeigu anksčiau minėtas priežastis paša

linsite ir taip padarysite, kaip buvo sakyta, 
kalbant apie mėlyną pieną, tai. šita liga iš
nyks.

Kartus pieną*
Šitos ligos priežačių gali būti gana daug:
(1) Kada kavė serga inkstais, pūslės už

degimu arba vidurių kokia nors liga.
(2) Kada karvė suėda per daug bulvių ar

ba gauna supelėjusio pašaro.
Ligai pašalinti reikia serganti karvė gydy

ti, šerti sveiku pašaru. Du kartu per dieną 
tešmenį ir spenius nuplauti. Prisilaikyti 
švarumo. Pamelžtą pieną tuojau užvirinti 
ir verdančiu laikyti 6-8 minutes.

Raudona* pieną*
Šitą ligą padaro tam tikros bakterijos. 

Priežastis būna indų nešvarumas, kuriuose

os pusės, I
į. Prunkšti reikia tolei, kol I _ ,
leglinės lašai ims varvėti į esant kokiom< nors veido 
□urną. Po pusės minutės odos ligoms, reikia kreiptis į 
danties gėlimas pranyksta, gydytoją.
Kai kada reikia prunkštimą,

Kumelė* priežiūra prie* ir po 
atsivedimo

Vokiečių veterinorius Sieloff duoda šito
kių patarimų:

Kumelinga kumelė reikalinga ypatingos 
priežiūros. Nuo penkto kumelingumo mė
nesio ji gali būt naudojama tik lengviausiam 
ūkio darbui. Tečiaus negerai yra atimti ją 
nuo darbo staiga ir uždaryti tvarte. Gerai 
prižiūrint, kumelę galima vartoti lengvam 
darbui iki paskutinių dienų prieš atsivedi
mą. Ilgai ir greitai varyti jos nevalia. Ne
valia taip pat jos mušti per šonus nei stum
dyt. Jeigu ji darbui nevartojama, tai kas
dien reikia išleisti ją tyram ore pasivaik
ščioti. Prieš atsivedamą patartiną, laikyti ją 
atskiram tvarte. Ypač negalima prie jos 
kiaulių laikyt, nes tos gali sudraskyti kume
liuką ir kumelę sužeisti.

Po atsivedimo, kumelei reikia apšluostyt 
prakaitas ir apdengti ją, jeigu šalta. Ypač 
reikia apsaugoti tvartą nuo skersvėjo. Po 
atsivedimo, per 14 dienų kumelė turi būt 
prie kumeliuko. Po 14 dienų jau vėl galima 
ją naudoti lengvam darbui. Bet iš karto ne
valia ilgiau dirbti, kaip pusę dienos. Rei
kia duoti po truputį avižų, šienas turi būt 
geras, nesupelėjęs, dobilai neapšarmoję. 
Žirnių ir vikių duoti negalima, nes jie sun
kiai virškinami. Vanduo turi būt geras, ne- 
purvinas.

Pradėjus po atsivedimo dirbti, iš pradžių 
kumeliukas prileidžiamas kas tris valandas 
pažįsti. Pasiekęs 4-6 sąvaičių amžiaus, ku
meliukas jau pradeda ėsti avižas, žolę, ir ga
li būti ilgiau be motinos. Labai sveika yra * * • • « *
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Dar Gaunamas.
Amerikiečių

(Ištrauka iš laiško.1

^ANTKRITIS. Ų Apie Damų Švertę^ejeivjo” Kaleadorias

Oras Lietuvoje 
biaurus — tokios

Pajieškau Juozapo Milašaus i.Mila- 
cus). dėdės, jiaeina iš Skaudvilės pa
rapijos, Kauno irub. Turiu svarbų rei
kalų Malones atsišaukti arba žinan
tieji teiksis pranešti.

PAULINA NARATAV1CH
P. O. Box lt>5, Barbertor., Ohio.

“Keleivio” Kalendoriuje

I 

f

I <—————— — — ---------------------------- į----------w—

I 'telpa daug., pamokinančių 
sttaipsnių, eilių ir juokų, ir 

begalo daug gražių paveikslų, 
vasaros I Kalendorius reikalingas 

neatsimena, kiekvienam, nes jame su- 
Nuolat lietus lyja ir šalta be- krauta labai daug mokslo ži> 
galo: įsivaizdink, kad pra- nių. Jis yra kaip ir kokia 
džioje birželio tiek prisnigo, enciklopedija. “Keleivio” 
kad žemė buvo balta kai p1 prenumeratoriams tik 25c. 
žiemą. Prieš pat parodą, lyg Pasiskubinkit užsisakyti, 
tyčia, oras sušilo ir žmonėms I-------------------------------------
ūpas pagerėjo. 1 d. liepos bu- į PĄJĮFAKOJIM Al 
vo sekmadienis, Kaunan su-!_ — ... . ----------------

Orą Miliutė, pajieškau sesers Mari- 
apskr., 

•Sasnavos vaisė., Cūavos t Užkišk ių t 
kaimo. Ji išvažiavo prieš karą Ameri
kon. Kas apie ją žino, malonės pra
nešti, arba pati lai atsišaukia, yra 
svarbus reikalas.

Ona Vaieiufa>iūe:»č-Miliutė 
Barštinės kaimo, Sasnavos vaisė., Ma- 
riampolės apskr., Lithuania.

, nesuserga. Iš sveikųjų me- Kaunas atrodė tikras Pary
ti žiu paėmęs sulčių ir pada-žius. Lakstė automobiliai 
ręs iš jų skiedinį, Ilišas įtrėš- vienas paskui kito, kad nega- 1 — • V •   J V • W J t « • « • v • . _

Tuo tarpu suvažia- 
ir garbingieji amerikie- 

gas pavyzdis, kai jis sergan-;čiai. Tada visas triukšmas iri

Kas apie ją žino.

%

Visokios Žinioj
AR IŠTIKRUJŲ KITĖJA 

KLIMATAS? . u
Daug kas skųsdamasis šį

met blogu oru nurodinėja, 
kad negeresnis jis buvo ir ke
letą paskutiniųjų metų ir iš 
to daro išvadą, jog po-karo 
Europoje pradėjo kitėti blo
go jon pusėn klimatas. Ar iš 
tikrųjų taip yra? Mokslinin
kai tai griežtai" neigia.> Jie 
sako, kad norint susidaryti 
palyginamąjį oro gerumo ar 
blogumo vaizdą; reikia imti 
pavyzdžių ne metų bei kitų 
laiką, bet daug ilgesrrį'Ikiko- 
tarpį. Sakysime, paėmus pas
kutinįjį dešimtmetį užries jį

BAIGIA NYKTI SAMA
RIEČIAI.

Dar už keleto amžių Kris
tui negimus, vidurinėj Pales
tinoj nuo Judėjos atsiskyrė 
nedidelė gyventojų dalis ir

, sudarė Izraelio valstybę, ku 
rią asirai 725 m. Kristui ne
gimus nugalėjo. Daugumą 
gyventojų išsivarė nelais
vėn, o likusieji susidėjo su 
atėjūnais, perėmė iš jų tiky
bą, papročius ir pasivadino 
samariečiais. Vyriausias sa
mariečių tikslas buvo — iš
laikyti rasės tyrumą. Į poras 
sueiti galima buvo tik su sa
vo rasės žmonėmis. Nors. __ .
dauguma samariečių ir iš žy- buvusį, ir sulyginus-to. ir da- 
dų buvo kilę, bet pastarųjų bartinio laikotarpio ęrą, pa- 
baisiai nekentė; nemėgo jie aiškėja, kad jokio skirtumo 
ir kitos tautybės žmonių. Be- nėra. Šių metų blogas.birže- 
laikydami rasės grynumą, Į b° oras nėra nei vienintelis, 
samariečiai ilgainiui pradėjo’Pei retas atsitikimas. Tokių 
nykti. Prieš pasaulinį karą šaltų vasaros mėnesių buvo 
samariečių buvę apie keletą daug. Užteks čia prisiminti 
šimtų žmonių' bet 1924 m. jų! 1923 metų birželio mėnesį, 
liko tik 136 žmonės, kurių; kuris buvo daug šaltesnis uz 
tarpe yra labai maža moterų 
Vedybos pas samariečius dėl 
tos priežasties būna keistai 
nepaprastos. Nesant užtekti
nai moterų, kiekvienas su
brendęs vyras laukia kol ku
ris iš vedusiųjų vyrų numirs 
ir jis tuomet galės našlę ves
ti. Buvę ir tokių atsitikimų, 
kad tekdavę jaunuoliams ve
sti tikrą savo senelę ir būti 
savo vaikų, jei tik jų būdavo, 
seneliu.

šių metų birželį ir labiau 
sniegingas. Visas skirtumas 
—lietus. Tečiau ši priežastis 
yra dažniausia vietinio po
būdžio ir laikina. Taigi, nėra 

i jokių rimtų duomenų, kurie 
rodytų, kad klimatas įritėtų.

ESTIJOS KONFLIKTAS 
SU RUSIJA IR VOKIETIJA

Dainų šventės rezultate
Estijai kilo konfliktai su Vo
kietija ir Sovietų Rusija. Vo 
kieti joj blogo įspūdžio pada
rė užsienių reikalų ministe- 
rio Rebane pareiškimai su
važiavusiems užsienių žurna
listams apie atlyginimą Vo
kietijos piliečiams už nusa
vintą žemę. Konfliktas su So
vietų Rusija kilo dėl šių prie
žasčių: Dainų šventės metu 
Taline buvo sušauktas užsie
ny gyvenančių estų kongre
sas, į kurį buvo pakviesti ir 
Rusijos estų atstovai. Sov. 
Rusijos pasiuntinybė Taline 
pasižadėjo patarpininkauti. 
Bet kai buvo sužinota iš Ru
sijos laukiamų delegatų pa
vardės, Estijos įstaigos, 
“Waba Maa” žiniomis, atsi
sekė jiems išduoti įvažiavi
mo vizas. Šio atsisakymo iš
davoj taip pat sovietų žurna
listai, pakviesti į Estiją, atsi
sakė atvažiuoti. Dabar So
vietų valdžia nebeduodanti 

• nei vienos vizos Estijos pilie- 
■ čiams įvažiuoti į Sovietų Ru

siją. Tarp kita, sovietų pa
siuntinybė atsisakė vizuoti 
pasą kažkokiam estų akto
riui, kurs “Estonia” teatro 
pavedamas norėjo važiuoti į 
Rusiją.

LENKŲ SOCIALISTAI 
SMERKIA PILSUDSKIO 

INTERVIU.
Centralinis Lenkų Socia

listų Partijos (P. P. S*, i ko
mitetas priėmė rezoliucija 
kurioje protestuoja prieš 
Pilsudskio mestus seimui kal
tinimus interviu su žurnalis
tais. Rezoliucija smerkia 
Pilsudskio norą keisti konsti
tuciją. Socialistų komitetas 
perspėja vyriausybę, kad 
kiekvieną mėginimą pakei
sti konstituciją nekonstituci- 
niu budu jie laikysią valsty
bės perversmu ir padarysią 
visas išvadas.

80 METŲ SENIS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ.

New Jersey valstijoj, neto
li Petersburgo miestelio, 80 
metų amžiaus farmerys 
Smith nušovė savo svogerį 
Bradv, o paskui ir pats nusi
žudė.* Jiedu buvo našliai ir 
abudu gyveno ant vienos far- 
mos. Manoma, kad ginčas 
tarp judviejų kilo dėl pinigų, 
nes šiomis dienomis jiedu 
pardavė savo farmą.

ANT PIKNIKO UŽSINUO
DIJO 200 ŽMONIŲ.

Marshali Hali parke, apie 
20 mylių nuo Washingtono. 
pereitą sąvaitę misijonieriai 
surengė didelį pikniką vai
kams ir sukvietė jų tėvus. Po 
užkandžių apsirgo.200 žmo
nių. ir apie 40 jų reikėjo vež
ti į ligonbutį. Pasirodė, kad 
jie užsinuodijo sugedusiu 
misijonierių maistu.

l

KELEIVIS

DEDA PAMATĄ ANGLIJOS AMBASADAI

Visai netikėtai vokiečių Kalinė Ir PriČmi 
sodininkui Iksui pavyko su
sekti, kad dauguma augalų 
ligų yra antkričio priežastis, 
ši naujiena mokslininkų tar
pe savo nepaprastumu sukė
lė didelį susidomėjimą. Ir ne
stebėtina, nes ligi šiol many
ta. kad ligų antkritis, mikro- niekas gyvųjų 
bai, bacilos, galimi tik pas 
žmogų ir gyvulius. Ilišas eile 
mėginimų įrodo, kad ir auga
lų ligų sukėlėjas yra mikro
bas. Jis būdamas paprastas 
sodininkas pastebėjo, kad 
laike vaismedžių epidemijos, 
vieni medžiai būna labiau ___________________ __ _
jautresni ligai ir sunyksta,'sirinko iš įvairių kraštų žmo-Į __
kiti mažiau, o kai kurie visai nių. kaimiečių ir miestelėnų. ' jonus Miliutės. Mariamjuolės

. «- • _ i « * Y’*'7 J*# OZA4VVI 9 ***4^C*<^ AVA v tvilciO MCąorYviJ AJVV, XV C* V l livcu
Hashingtone yra statomas naujas . ng jos am i j sergančio medžio šerdę. Įima buvo nei skersai gatvės

čia parodytas Anglijos ambasadorius Hovardas su savo -tabu per tlll laiką medis pa-‘pereiti. ~
{sveiko. Nemažiau vaizdin-^vo

------
čio medžio sulčių įtrėškė ‘ prasidėjo.
sveikam medžiui, kuris tuo-. Amerikiečių priėmimas 
jau suvyto ir pradėjo sirgti!buv0 tofo. d-Jžia;įi, jų da 

dygiai taip, kaip tas ų ap<rwendino Seimo ra-
j kūno sultys buvo pavarto., ^uos(,. pirmadienii v. lie. 
! tos. Šitas išradimas buvo iš- -
mėgintas Belgijoj, Francuzi- 
joj ir kitur, ir visur parodė 
tuos pačius reiškinius. Da
bar mokslininkai Ilišo išra
dimą tyrinėja ir nori surasti 
atatinkamus čiepus, kurie 
apsaugotų augalus nuo ligų 
antkričio.

Laikraščiai plačiai rašo' 
apie vieną nepaprastą bylą. į 
kuri yra nagrinėjama Kasa-! 
ruošė, Lenkijoj.

Kaltinamųjų suole — či
gonų būrys. Visi nusikaltė
liai jaunikliai. Patsai jų va
das tik 21 m. amžiaus. Tuo 
tarpu nusikaltėliai sėdi kalė
jime ir mielai pasakojasi 
apie savo žygdarbius lankan
tiems juos žurnalistams.

Visas tas jaunų čigonų bū
rys kaltinamas ne tik plėši
mais ir žudymais, bet ir žmo
nių mėsos valgymu.

Gaujos vadas, Aleksand
ras Filkė, visiškai laukinis 
žmogus. Kai laikraštininkas 
jo paklausė, ar jis nejaučia 
ko nors panašaus į sąžinės 
graužimą, Filkė trauko pe
čiais ir nustebintai žvalgosi.

Laikraštininko paklaus
as, kiek jis per savo gyveni
mą suvalgė žmonių, dešimtį, 
ar dvylika, čigonas šypso
damosi atsakė:

—Kur ten dešimts-dvyli- 
ka. Suvalgiau nemažiau, kai 
“du po dešimt.”

Jis sako, “du po dešimt," 
todėl, kad jis moka skaičiuo
ti tik ant pirštų!

Žmogėdros atvirai pasipa- 
j sakoja, kaip jie tikrai su gy- 
vulišku gudrumu sekdavo sa
vo aukas, nužudydavo jas ir

FAŠISTŲ NUŽUDYTOJO 
DRG. KAZIO MAŽEIKOS

LAIŠKAS TĖVAMS 
PRIEŠ MIRTI.

Mylimi tėveliai, broli ir se
sute ! Siunčiu jums paskutinį 
atsiskyrimą, žodžiu su jumis 
negaliu pasikalbėti, tai nors 
laišku atsisveikinu.

Aš mirštu už kitus. Ki
tiems norėjau padaryti gerą, 
dėl to ir tenka mirti. Jus ne
manykite, kad sunku mirti. 
Nėra jau taip sunku, kaip kas 
mano. Juk vis tiek sykį tenka 
mirti. Šiandien ar rytoj — 
vistiek. Bene bus man dides
nė nauda, jeigu aš visą gyve
nimą išgyvensiu skurde ir 
varge, o senatvėje gi nuo li
gos nukankintas mirsiu?

Dabar mirtis lengva. Pykšt 
pokšt — ir jau nėra žmogaus. 
Pasakykite, ar jums gyveni
mas ką davė? Nieko nedavė. 
Skurde gyvenote ir gyvena
te. Gal būt ir mane toks liki
mas laukė. Bet dabar to ne
bus.

Nesakykite, kad aš be nau
dos mirštu. Aš negyvensiu, 
bet mano vardas liks. Jums 
tenka didžiuotis turint tokį 
sūnų, kurio nei mirtis negali 
nugąsdinti. Ir ji manęs nenu- 
gązdino. Jokios baimės ne
jaučiu. Net dar dabar, 4—5 _______ _____
valandas prieš mirtį nesigai- parsinešę stovyklon piaustė i 
liu, kad mirštu. Gyvenimas j dalis. Paskui, iš tos mėsos čL 
man nieko nedavė ir negalė
jo duoti. Dabartiniame laike 
tokiems, kaip aš, dar ne vieta _
pasaulyj. Per anksti gimiau. Į (|
Nors sako — nuo likimo Tie-Li v_in b *išbėgsi. Kas skirta- turildesne-ka,pvyro- 
įvykti.

Jus man dovanokite, jeigu _
, kada aš jus užgavau ir daug desnė. kaip^aul^na.’

PASAULIS PERGYVENA 
Ūkiškuosius sun

kumus.
Vokietijos institutas kon

junktūroms tirti nesenai iš
leido savo darbų ieiuinį, ku- • r. T__ * iQ,,v;ariamesako, kad pasauk *r!Zim" laulua-
pergyvenęs i_________ —;
lės sunkumus arba krizį. Vi
suose kraštuose matyti žy
mus medžiagiškas gerėjimas, 
nors ligi prieškarinio meto 
esą labai toli. O tai dcl to. lurįu.;
kad gamybos ir vartojimo są- b j traktorX nv,vilkti i
k-gos nėra susitvarkms.os. ' Į viela perpjovė šofe-1 

narna prie pastovumo, bei 
nusistovėjimo.

; ‘pos 2 d. buvo šv. Petro šven- 
itė, taigi buvo sudaryta jų to- 
■ kia programa: užsirašo visi 
; Šaulių Sąjungoje ir gauna 
į tam tikrą raštelį. Iš ryto 9 v. 
susirenka visi prie Seimo Rū
mų ir eina į katedrą pasimel
sti, paklausyti operos choro, 
11 vai. išėjo ir grįžo į Seimo 
Rumus, kur atėjo ir gusarų 
orkestrą, ir suėję į salę kas 
norėjo šoko, kas žiopsojo: 
tai buvo gera proga visiems 
susitikti ir susipažinti. Čia 
užtrukome visi ligi antros 
valandos. Tada visi susirikia-

SAVŽUDYBĖS EPIDEMI
JA VOKIETIJOJ.

Jau r.uo 50 metų Vokieti
joj nėra buvę tiek savžudys- 
čių, kiek dabar. Pereitais me-į 
tais Prūsijoj nusižudė iš viso,----------- ---------------------- —
6988 vyrai ir 2700 moterų. Iš » P© 4 ir ėjome į Ramovę 
ta skaičiaus 3902 pasikorė, (karių salę), kur buvo pa- 
1733 nusišovė, 572 nusinuo- ruošti pietus. Prie amenkie- 
dijo, 1187 nusižudė gazu, čių prisijungė da Rygos lat- 
1507 nušoko į upes bei eže- vį¥ *r lietuvių-latvių vieny
tus. o 300 su viršum metėsi ,bės ekskureija. Tokiu budu 
po traukiniu ir tramvajų ra-!susidarė kokie 500 žmonių, !- 1 __1---- L_. jr

,a-

(lijo,

tais.

PERKŪNAS TRENKĖ 
I PIKNIKĄ.

Lavallette, N. J. - Perei- * ki!i. aukštj

i ir lydimi dviejų orkestru 
j su vėliavomis atėjome į R 
jmovę. Čia mus laukė švieti- 
! mo ministeris prof. Žemaitis

tą pėtnyčią į vaikų pikniką stojėjo ant laiptų eilėje ir
čia trenkė perkūnas. Du vai
kai tapo užmušti ant vietos, 
viena mergaitė sunkiai su-

padavė kiekvienam ranką. 
Salėje stalai apdėti valgy
mais ir gėrimais, bet prisiėjo

viena iiicitaiic sunkiai ou- . .. ~ i *•
žeista, o keliatas pritrenkta. i?*tle"?s valgyti. Nežinau, ar 
Perkūnas spyrė, kada vaikai |t,ck dau? kėdžių neturėjo, 
buvo suėję prieplaukoje antlar!>a 8«n?r<>las Nagevičius 
platforma. taip norėjo. Žmones, matyt,
r __________ buvo visi išalkę gerokai, nes

gonės gamino gardumynus. 
—Valgiai buvo labai gar- 

dųs, — pasakoja Filkė. bet

Kitas gaujos dalyvis sva
jodamas pastebi:

—Taip, labai gardi. Gar-

Antonina Staškauskaitė. Kairiškių 
kaimo, Tryškių parapijoj, pajieškau 
brolių Stanislovo ir Franciškaus Staš- 
kaus'.ų. Kauno jrub. Kas apie juos ži
no. malonės pranešti, arba patįs malo
nės atsišaukti; yra svarbus reikalas.

-Mrs. Ant. Kapocevičia
251 \Vythe avė . Brooklyn, N. Y.

Magdalena Bacevyčiutė-Cimbalienė, 
Sara pinų kaimo. Rudos parapijos. Su
valkų (rub., pajieškau pusbrolių; Juozo 
Petkun -, Racansų kaimo. Rudos par.; 
Vinco Uibanavičiaus, Sarapinų kaimo, 
Juozo Paltanavičiaus, Marcelės Pali- 
uansk’utės Rajr 'nskų kaimo: visi Ru- 
.JuK parapijos. Malones atsišaukti pa- 
tya arba žinantieji teiksis pranešti.

Mrs. Magdalena Cimbalienė (32i
Xo. Statė st., Ansonia, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba -našlės, kad ir gyvanašlė; aš esu 
našlys. 39 metų senumo, turiu savo 
narna ir du vaiku; vienas yra 10, o 
antras — 12 metų amžiaus. Aš norė
čiau kad turėtų Iflek nors ir pinigų.

JOE DORRIS (32i
48. Pocahontas. UI.

—■ 

Pajieškau apsivedimui merginos ar 
našlės, gali turėt ir vieną vaiką; nuo 
30 iki 40 metų, pageidaujama, kad mo
teris,kutų dera- ir mylėtų švarų šeimy
nos gyvenimą; aš esu našlys, 42 metų, 
be vaiku, sveikas ir nevartoju svaiga
lu nei tabako, turiu darbą ir visada 
dirbu; turiu keletą namų ir pinigų 
banke Su pirmu laišku meldžiu pri
siusi ir savo paveikslą, kurį sugrą
žinsiu atgal, pareikalavus. Vyrai nera- 
šinėkit. (32)

JOS YSDANAVTČ
208 Maine st.. Westville, III.

PARANKIAUSIAS BUDAS MO
KINTIS ANGLIŠKA KALBA. Taipgi 
iš jrfs galima pasimokinti rašyti ir 
skaityti lietuviškai ir angliškai. Kaina 
įJ5c.-Agentams duodu ant pusės, kurie 
ims už $10.00 vertės, persiuntimo lė- 
šaą aš apmotu. Slantvbės km-gel® b-- 
tik dėl merginų ir moterų, kaina |1.00.

GEORGE BU DRĮS
P. O. Bos 2(51, Meste*. Me.

per kokį 10-15 minučių nieko 
nebeliko ant stalų. Atsirado 
ir tokių, ką taip “prisimylė
jo,’’ kad įlindę kur užmigo. 
Taip pat ir kelios moteris 
(matyt, kokios saliunčikės) 
taip prisismagino, kad pas
kiau šokdamos vaikščiojo. 
Bet Ramovėje taip pat buvo 
begalo linksma. Visi juokėsi, 
kalbėjo, flirtavo, rašinėjos 
adresus vienas kito ir tt. Ra
movėje užtrukome ligi pusės 
penkių, tada vėl visi išsiri
kiavome ant gatvės ir orkes
tras lydimi su vėliavomis ėjo
me į dainų šventę. Čia mumis 
pasodino pirmose eilėse, 
kaip kokius diplomatus. Pa
sibaigus dainų šventei, Uk
mergės plentu grįžome į Sei
mo Rumus; ir čia visi susita
rę, su generolu Nagevičių 
priešakyje, ėjome sveikinti 
p. “prezidentą.’’ Preziden
tas, žinoma, buvo patenkin
tas ir ant rytojaus pakvietė 
40 amerikiečių ir 10 rygiečių 
pas save ant arbatos. Grįžę 
prie Seimo Rūmų visi išsi- 

« • a • H £ 1 1 • ! Tt 1 $

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Prohibicijos agentai Broo- 
klyne suėmė Raudonojo 
Kryžiaus laivą “Nerissa,” 
ant kurio rado už $1,000,000 
da prieškarinės ruginės deg
tinės. Degtinė buvo supilta į 
ąžuolines bačkutes ir paskui 
tos bačkutės užkaltos į silkių 
bačkas ir užrašyta, kad tai 
silkės.

MAGIŠKOS kazyros
Visi galėsit pažint iš viršaus kožna 

kazyrą kas žinos šitą sekretą — tik 
SI.50 už kalade. Su pilnu paaiškinimu 
—galėsit r.ukelt visada vyresnę kazy- 
rą. šita kaladė — $2.00. (32 i

J. YERLSEVIČIUS
B-"’* Laaretiee. Mass.

Naujiena Hartfordo ir 
Apylinkės Lietuviams.

Priimu Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų kuponus už pilną vertę Užlai
kau pirmos rūšies vyriškų, moteriškų 
r.vaikų drabužių krautuvę. Parduodu 

laivakortes i Lietuvą ir iš Lietuvos į 
Ameriką ir Kanadą. Padarau visokius 
raštus ir dokumentus. Siunčiu pinigus 
i Lietuvą ir kitas šalis. Visados kreip
kitės prie lietuvio, kuris Jums patar
naus kuojreriausia šiuo adresu:

J. SEKYS
177 Park St.. Hartford, Conn.

nesirūpinkite. Žinoma, jums 
sunkiau matyti mane miru
siu. negu man mirti. Jus gy- j 
venate kad parodyti jm^daugiausfa buvo kontraban- 
nems. kad jiy<žuvusio uz lai- din>kai kun- niekas 
svę sunaus tėvai, broliai ir, , .....

k : . t načia! -JO -',e ,1?al va'
• v-- P ‘ .re savo darba niekeno nepaminu, kaip iras. U z mano‘ i

neliks. Mano budeliai atsa-' ^CtiW 'r 
pasiplesimo tikslais. Jie zude 
mėsai

—Ne, kaip kepta aviena. 
—pradeda trečias.

Kadangi žmogėdrų aukos

PILSUDSKIS ISVAŽIUO-
;, mirti atkeršys. Jie be keršto jJA IKI RUDENĮQ.

Paskutinėmis žiniomis, 
maršalas Pilsudskis išvažiuo-

darbu ” ku! > 1 Targovišta, Senojoj Ru-| 
namų leiturij, nu •• • t omžurio laukia-:

i puedUkiM jc* v. y «

ūkiškosios buk- rudeny.

VIELA PERPIOVĖTRIS 
ŽMONES.

Ties Oxfordu automobilis 
i užvažiavo ant vielos, ‘kuria 
į buvo surišti mediįai, turėju-

įkys pnes žmonių teismą, ku- mfeaj Ta(| j .
■ris jiems bus baisesnis, negu tek(|a ir , a Į 
.man, nes as zuau, nekaltai,o kai (
I jie ant savo sąžines tun daug, Fi|kė Rą 

savo darbuotės budus:
—Kartą mes pamatėm ei

nantį keliu dailų vaikiną. Dv 
musų pradėjom su juo kalbė
ti, o vienas iš užpakalio smo- ■

riui ir dviem automobiliu va-! 
žiavusicm poniom kaklus. 
Visi trys tuoj mirė?’

VOKIETIJA SUDARYS SU 
AUSTRIJAMUITŲ IR 
EKONOMINĘ UNIJĄ.
Vokiečių vyriausybė pri- bemaria mėgino pabėgti de- 

ėmė nacional-socialistų pa- šimts iki gyvos galvos kalėti 
siūlymą, kuriuo vyriausybė nuteistų Jralinių. - Kalėjimo 
prašoma pradėti su Austrija sargai, užklupę besirengu- 
prekybos derybas. Einant sius bėgti kalinius, ėmė į juos

• tuo pasiulymu, bus sudaryta šaudyti. Per susišaudymą de-
• vokiečių austru muitų ir eko- vyni kaliniai užmuSfi, dešim-

nominė unija. tasis pabėgo.

SUŠAUDĖ DEVYNIS 
KALINIUS.

Rumunų kalėjimo Okne-

man. nes aš žustu nekaltai, o 
jie ant savo sąžinės turi daug 
nuodėmių. Ir jeigu jiems teks 
mirti, jie taip drąsiai mirtį 
nesutiks. Nemanykit, kad 
keršto nebus. Anksčiau ar 
vėliau, tas įvyks vistiek. 

į Kiekvieno nekalto žmogaus 
mirtis tą keršto dieną artina.

Bet užteks rašyti. Neliū
dėkit, bukit tvirti, taip kaip ..... . ,JC1 lulU)l.

i tvirtas jūsų brolis ir sūnūs, go pirklio. Suprantama, kad 
■Mokykitės iš jo tvirtumo. Ne-.......................
manykit, kad aš nors kiek 
baimės turiu. Maniau, kad 
mirti sunku, bet taip nėra. 
Baisu tik toliai, koliai tikrai 
nežinai, kad mirsi, o kaip ___
žinai, tai viskas jau baigta ir Tik vėliau iš neatsargiu čigo-

T..1. ..:^:_I. niŲ pareiškjm|J tardytojui 
paaiškėjo ir žmogėdrystė.

Filkė klausinėja laikrašti
ninkų. kas jo laukia — kulka 
ar kilpa. . (“L. A "i

Popiežius paskelbė Veng
rijos kunigams raštą, už
drausdamas jiems dėvėti ci- 
viles drapanas. Visi Romos 
katalikų kunigai Vengiu joj 
nuo šiol privalo dėvėti ilgas 
juodas senoviškos mados su
tanas. Jauniems kunigams 
tas ediktas labai nepatiko ir 
jie siunčia “šventam tėvui” 
prašymą, kad jis ant jų susi- 

! mylėtų ir savo įsakymą at- 
; mainvtu.—
• III 1’21 ALSIAS IR SMAGIAUSIAS 
j PIKNIKAS

gė vaikiną peiliu Tas dailu- Ncde,,?^.1?l|Rp??K^U,U*t’ 
vaikinai hiivn 1Q • LIETI A ię PARKE

r « « ♦
Už visokios rąšies smulkius pasi- • 
jrarsinimus. kaip tai: pajieškoji- - 
mus apsivedimą, įvairius praneši
mus. pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodi uė sykį. No
rint t# pat) apgarsinimą patalpint 
kelis sykius, už sekančius sykius 
skaitome tie. už žodį už sykį. 
“Keleivio” prenumeratoriams, ku- 

ir už pirmą sykį skaitome po 2c. 
už žodį.
Už pajieškojimus (riminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį. 
"Keleivio" prenumeratoriams, ku
rie tur užsiprenumeravę laikrašt). 
už .............
834

• z VISŲ ŽINIAI 
t t
• 
« ♦ 
t 
» 
« 
• 
t 
t
t

skirstė. Mes keli: p.' Palubec-, 5 
kienė, p. Liūtas, Mackevičius Į 
ir aš, važiavome į Versalį va-j * 
karieniauti. Po vakarienės! 
musų kavalieriai lydėjo mu
mis namo. Taip praėjo prima 
diena dainų šventės.

vaikinas buvo 13 metų gini-;
nazista.s Jonas Onderko. RPrt-a («m. *aiMij*« ai.ts. kuopom 

Čigoną1 įkliuvo dėl turtin-l Prnjyiamc dalyvauja: “Varpo” cho-Į 
ras ir New Britain, SLA Jaunuolių 
choras iš Hartford. Sv. Cecilijos cho
ras is Hirtford; taipgi virvės trauki
mai iš N'ew Britain. N’ew Haveno ir 
Hartfordo vyru. Apart virvės trauki
mo bu« parodyta v’sokhj triksų ir žais
lu, n įdomiausia bus pamatyti visus 
Conn. valstijos muzikantas. Nesenai 
atvažiavusio iš laetuvos mokytojo J. 
Kiu’onio prakalba apie Lietuvos 
.-va*biausius reikalu.-. Parkas yražus, 
didel:s. tarp medžią ir prie upės. Šo
kiu muzika parinkta ir kiekvieną.* šo-1 . .. , . , .
kėja> ras užsiiranėdinimą. Bus išleis- UIS reik<113UJ3 SK3p\ t VISUS 

•’,,pvL’ir kitokius išsi- pnmos rusics. visi < onn. valstijos iie- . r l
tuviai, kaip seni, taip ir jauni atva- gimėllUS, ksd jie negalėtu 
žiuokite praleisti dieną tarp įvarių ....
smagumų (32) leisti pasaulin V31kų.

dingusiu pirkliu labai susirū
pino kreditoriai. Jie pranešė 
policijai, ši pradėjo sekti ii 
baisi istori ja iškilo aikštėn.

Iš karto buvo manoma, 
kad čigonai plėšė ir žudė.

Naujos Zelandijos parla- 
mentan tapo įneštas įstaty
mo sumanymas (bilius). ku-

♦ 
♦

i 
i « i

• ■— f. ......M, i ■ v *••• y IMIKIOOVJ. j

už pajieškojimus gimimų ir drau- ą 
ru skaitome tik po lc. už žodį. » 
Paieškojimai su paveiksiu kai- « 
friioja dauR brangiau, nes kainuo- •

ntM

i:

■ ♦ »
»•
lynoja daug brangiau, nes -
• ja padarymas klišės Todėl norint t
• talpint pajieškojimą su paveikslu 
J reikia prisiųsti fotografiją ir
J klausti kainos. į
I Jeigu norit kad apgarsinimas ar- |
• ba pajieškojimas greitai tilptų,
• reikia pasiųsti kartu ir mokestį.

KELEIVIS
253 BROADUAY.

SO. BOSTON, MASS.

i
♦

liūdėti nėra ko. Juk vistiek, 
kitaip nebus.

Na, bet sudiev 1 Daugiau 
nesimatysime.

Jūsų ligi mirties Kazys.

t

I 1 ■



Humoristika lm!
PIRŠLYBŲ EVOLIUCUA.

1828 metais:
Jis:— ženykimės. širdel!
Ji:— Kad mes tik tris metus 

tepasižįstam. Negalima taip 
greit.

1928 metais:
Jis:— Žejiykimės. širdel!
Ji:— Gerai, juk mudu jau tre

čią kartą susitinkam.
2028 metais:

Jis:— ženykimės. širdel ’
Ji:— Gerai, o kaip tavo var

das?

—Jonai, kur 
meftk«rkočiu?

PAGYRAS.

turi

MOKYKLOJE.
—Kas yra deficitas?
—Deficitas yra tai. kas 

tai, ko neturi.—šalin! čia ne meškerkotis. 
čia Btaao naujas cigamikas.

labai

VAIKAI SU MOTINA NUŽUDĖ TĖVĄ chaotiškas, lepšiškas. Tai

Birželio mėn. 23 d. krimi- basliu.
.Halinė policija gavo praneši- 
<m%, kad tą pačią dieną iš ry- 
tą ant vieškelio Panevėžys- 
į^mpenai, apie 7 klm. nuo 

buvo rastas neži- 
n2RHL P*tadarių nužudytas■ llUIltf r P11; Kapotas Kirkilas, gj v. 

įPukių kaime, Pumpėnų vai.,
• solving THE PROHLEHS Panevėžio apskr.

-------- i Krim malina uoliciia ap- **“ »»*»-
žiursio Kv«i». Lavoną.- bu- »■ ® 22 i 23 d. Kirkilo

•<iood hearea*—yoar ą*«pe<i mm. Vo pamestas prie kelio grio- šeimyna susitarę, nužudytą 
-Giadyg is giliną a party.” repiu^i’vy, TĮUfintRii vandenio, gal- savo tėvą, nakties metu, iš- 

tt^ ..(her, .h:ninr a įarge bottie «f |Va smurifiai sudaužyta kaž- nešti ant kelio, kad paslėptų 
jB:ri:.tura pulk h from oce hand to tlie • ____ __ a . •

ot her.
-oit i

for. :ben?”
• H eli, yon see." returned hls friend

“she insisted on my brinąioą soiMe-
thtug for u«e on the table.”

—Tūkstantį dolerių dedu, jei 
a' negalėsiu pamėgdžioti bet ku-

1 gyvuli. ;
—Gerai, nuduok keptą silkę, j

GRYNAS ORAS VAIKAMS, j 
—Kada aš susibaru su savo 

vyru, vaikus visada išsiunčiu pa
sivaikščioti.

—O. tai tamstos vaikai 
daug grynu oru kvėpuo.ia.

Japonijoj galima pažinti iš 
plaukų susukimo, ar moteris 
yra ištekėjus, ar ne. Bet Ameri
koje negalima dagi pažinti, ar ji 
moteris, ar vyras.

GERA LIGONINE.
—Kada aš pirmą kartą pate

kau į šitą ligoninę, aš nei kalbėti, 
nei vaikščioti negalėjau. 0 dabar 
matai, koks aš vyras.

—Ir daug kartu tu joje gydei-

—Mano vaikas turi blogą pa-. —nesigydžiau, aš tik ši-
protį: dirbdamas darbą visada ligoninėj gimiau, 
švilpauja.

—O mano švilpauja, bet darbo 
nedirba.

____ viena, tai kita užmiršdavo 
basliu į paimti. Rodos, svarbiausis

l'žmuštaji tėvą sūnūs ir dab’kas buvo popiežiaus 
sesuo motinai padedant už- *kryžius, kurj ^ Nobile ruošė 
nešė ant aukšto ir čia dar . ......~
pusgyvį pribaigė mušti.

Nužudytas Kirkilas dar 
buvo taikomas dvi panas ant 
aukšto. Tuo taiku namiškiai 
skelbė kaimynams, kad tėvas 
išėjęs į Panevėžį ir antra die- 

Kriminalinė policija ap- na negrįžtąs. Paikiaus, bir-

IS LIETUVOS Į KANADĄ
Aš atitrauksiu Jūsų gimines ir pa

žystamus, kaip vyrus, merginas ir 
moteris iš visų dalių pasaulio i Kana
dą Mano patarnavimas yra teisingas, 
greitas ir saugus atitraukimo reika
luose. Mano rimtas patyn.nas laiva
korčių užsiėmime per ogus nie.us, tu 
liudija. Taipgi tie žmonės, kurie ja i 
atsitraukė savo gimines per mane yu 
man dėkingi už mano rimtą patari.a- 
vimą. Kaip vyrams, taip ir visiems 

i imigrantam:' Kiuriu geras apo.stojimo 
vietas Kanadoje. Su mano tusu aul.s-

I

nuvežti ąšigalin. Deja, ne 
ten pastatė, kur norėjo...

“Mobile lėkė ne mokslo 
reikalu, ne kokiu nors aukš-1 
tesniu tikslu dėliai kuriai<los ruiies patarnavimu ir žema iai.a-UK»IU ueiiai, . KUrialh, gorčių kaina, nei vienus nitas agentas 

o lipi aavn eirniizmn dpl rėki foTniMcijų visuose imigracijos u oei savo egojizmo, aei reK- luoSv kreiDkitė> iaiškU vne ma, 
lamos, paafišuoti fašizmą.

“Ir jeigu Amundsenas žu-1 
vo, tai jo mirtis yra verta jo, 
darbų. Ne tik Norvegija, bet 
visas doras ir kultūringas pa
saulis nulenks prieš jį gal-; 
vas.”

' į A . t ly rvct 11 ict« *jvx » iv nuo *» * **e>
galima butų pateisinti aukas, negali susilyginti, liei platesnių b-

- - ... r :„2-----1“3 reiui-
luose kreipkitės laišku prie inan^s šiuo 
adresu: 1

GEORGE KAUPAS 
Laivakorčių Agentas

P. O. Bo>. 47. Ualkeriille. Uet.. 
tanada.

Šis žmogus buvo visai silp
nas ir nervuotas

Mr. G. V». Aiderson, iš Bazine, Kana., 
turėdamas 75 metus amžiaus buvo vi
sai silpnas, nervuotas ir turėjo inkstų 
ir kepenų trubeliy. Jis sako: “Aš jau 
esu išvailcjęs daug visokių gyduolių, 
bet gavau didžiausią pageibą nuo 
Nuga-Tone negu iš Kitų gyduulią, ku
rias buvau vartojęs.” Nuga-Tone pra
šalino jo lig.s. suteikė jam naują stip
rumų ir jėgų ir ji.- pasunkėjo. Jis yra 
vienas iš daugelio tūkstančių, kuridrns 
Nuga-Tone pagelbėjo.

Nuga-Tone taipgi yra geros nuo 
skilvio trubelių prasto apetito, silpnų 
nervų, užkietėjim , nusilpusių kitų or
ganų, praradimo svarumo arba nu- 

į silpnėjimo, nervingumo ir raumenų 
•neveikimo Garantuojama, kad pagel
bės, arba jums nieko nekainuos. Nu*.- 
pirkit butelį ir pabandykit jų didelę 
vertę. Apsisaugokit nuo pavaduotojų 

>—leikaieukit tikru Nuga-Tone.

kokiu įrankiu tain, kad irai- pėdsakus. Sūnūs Antanas ir
— - Stepas nužudytą tėvą suvy-

Iš karto įtarti k# nors toje nioį° i virvėmis
- - - - ir abu įsnese ant kelio apie

3 klm. nuo gyvenamos vie
los.

Nužudyto Kirkilo namiš-1 S'*™ namo ?k“bin0 
•--- į tvarkytis namuose, kad pa-

tvirtino, kad Kirkilas prieš slėP«i pėdsakus, bet jiems 
dvi dienas buvo Panevėžy Pa? ?P!' ,nuo ,a.k-vlos Prijos 
pirkti arklio ir turėjęs pini- \al<iinmkų akies nepasisekė. 

” - i Smulkus ir uolus tyrinėjimas
pulti nežin?nd“^ktadZriarir!?‘li?kant žmogžudystės aiš- 
nužudyti, kad atimtų pini ginio veiksmus davė gali- 
gus mumo atrasti, kuo nesunai-

kriminalinei policijai da- k,nlus '^kąi pėdsakus, 
/ant smulkesni apžiūrėjimų' mos atnaujinti ir is kurių is- 
s>ks namiškių ir kaimynų miškine žmogžudystę, 
tvirtinimas pasirodė įtarti-; , j l?1 kaltininkai, du sunai, 
nas, nes nužudytam Kirkilai i^.'ė ?r.motlna; "““dail
int kojų buvo užmauti batai 'S!*-11 ■ selm.os Kirkilą
tik iki pusei ir kojos buvo suimti. Kvota ir kal-
basos, švarko sagos susagsty* jumuKai perduoti teismui. 
x>s netvarkingai ir bendrai iš 
apžiūrėjimo davinių pasiro- Į)e| į^fįįĮ.
de, kad nužudymas padary- "
tas kur nors kitur, o lavonas tniFAK
atgabentas ant vieškelio, kad 
paslėptų pėdsakus ir pati nu- _. 
sikalstamajį darbą. Nustaty- Vu^ .Eu’?Jx!T s*auda ’T*1’ 
ta, kad toje vietoje plėšimas. 
negalėjo būti, o nužudymas 
spėta greičiausiai galėjo būti 
padarytas kitais tikslais.

Kriminalinė policija paty- per fašistų generolo Nobilės 
rė, kad nužudytasis Kirkilas 
nesugyveno su namiškiais, 
tarp jų kildavo ginčai ir peš
tynės. Klausiami namiškiai 
jriečtaravo savo parody
mais, dėliai ko kriminalinė 
policija stropiai ėmė jieškoti 
caltininkų namiškių tarpe. 
Kirkilo namai, pasirodė, iš
viršiniai yra naujai sutvar
dyti, visur išbarstyta smėliu, 
matyti daryta, kad paslėptų 
oėdsakus. Padarius Kirkilo 
lamuose smulkią kratą, ras- 
a bute kraujo dėmės, bu- 
>ent: kruvini autai, ant na
rio aukšto ištaškytas krau
jas ir žymės, kad ten gulėta 
žmogaus. Be to ten pat rastas 
kruvinas baslys ir gabalas 
geležies apie pusę metro il- 
po (šerdešnykas), L y. įran
kiai, kuriais buvo nužudytas 
Kirkilas. Lauke rasta kruvi
nas dėkis ir virvė, kuriomis 
iuvo suvyniotas ir surištas 
įužudytasis.

Šituos daiktus suradus, įta- 
imas visai pasitvirtino ir ne- 
juvo jokios abejonės, todėl 
Kirkilų šeima tuojaus buvo 
areštuota ir aišk. namas nu
žudymo tikslas ir aplinky
bės.

Tardomieji tada prisipaži-
10 kalti esą.

Nužudytas Rapolas Kirki
ąs Pūkių kaime. Pumpėnų 
vai. turėjo 16 ha žemės ir gy
veno vienoje šeimoje suside
dančioje iš žmon s Rozali
jos, sūnų Antano, Stepo ir 
dukters Valerijos. Pats Kir
kilas mėgdavo ažnai išsi
gerti, iš ko turė j> nemažai 
skolų. Dėl to šeim noje daž
nai kildavo vaidų. Kirkilas 
buvo šeimynos r e renčiamas. 
Susidariusi neapv anta, kuri 
paskatino Kirkile namiškius 
padaryti galą sa. tėvui, nes 
toks sumanymą- 
buvo geriausias

What’s the furulture polish VOS kautas sriuuc sutrukęs.

Po/itice g"i-rjM-hera '
**I have beea very «ueh UnpreeeeS.’

z.nogžudystėje nebuvo gali- * 
ma ir imta aiškinti visomis ' 
kryptimis.

Nužudr
I

FARMOS

i aave ueen very biucu uopmvtjn, ... . ~ y - -—
reuiarted Sesator sorghum, “by Kiai ir kai. kurie kaimynai 
iug Milton.”

“ Taradise LnttY **
“les. lt iouks to me as tf ev«u 

»ben you zet to heaveo you are 11- 
able to encounter aucient traces of gu Jpl ii kelv 1)7-
soHie ra t her ūgly politics."—Washins- - * -
t«»n Star.

“Guess we'Ll ha ve to chaose the 
name of Crimaon Gulėtu” retnarked 
Vacius Joe. as be pinned a earnation 
on the lapei of bis dinner coat.

“tVbat ll we call it*’
“U'e ought to sacrifice the old name 

entirely. 'Ve migh: rename 
Rlvulet"—Wasbingtoo Star.

I i

4tt akrą Fama. su budintais, maši
nomis, gyvuliais, stokos rakandais, 
užsėtais laukais ir automobilius. 1311
K. Maakak. Box 75. Fountain, Mich.

I

EKTBA! EKTRA!
‘faiirand— ri ~ puikus ir šviesus kam

barys prie laisvų žmonių. Vienai arba 
dviem ypatorns, su valgiu arba be val
gio, gali būt ir vedusi pora be vaikų. 
Valgį galima namie pasigausint. Sti
rnų apšildoma, netoli Lincoln Paik.

(32) 
2407 — 75-M st.. Kenosha. Wū>.

I KIRSIU UODĄ KARMA
Viena mailė r.uo Exeter, X. H. mies

to, 150 akru žemės, parsiduoda su gy
vuliais ir visomis mašinomis; stuba 9 
kambarių, elektrikus šviesa ir stymas. 
Karšu laikuose davė už tą tarmą 
$15,000. Pamatykite greitai. (32)

W. BURKE
206 Fr«t si- Eaeter. X. H.

Lietuviška Aptieki
Mea ažlaikoaie visokią VaiMą 

ir šakaą

strėnų, kraujo valymo, nūn slaptin
gų ligą, kmuriie, patrakiBn, «fc- 
Taipgi užlaikėm Dielią ii UataMO. 
Patarnavimas kuogeriausiaa. Įvai
rios šaknys, partrauktos ii Lieta- 
vo». Vaistų prisiunčiaai ir gar 
paštą. Musą Aptieks tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREBT.
BOSTON, MASS.

JUST CAUTIOUS

i
“You didn't know. did you dear. thai 
eooM read your mlnd?”
“Sh-h-h-b! Be careful, Tb afraid 

■Bother migbt hear you.”

PLATI DIRVA DAINININKUI.

dė, kad nužudymas padary-
tauros.

MUSŲ VAIKAI.
—Dėduk, palaikyk šitą šunį už 

uodegos.
—Kam?
—Aš noriu žinoti, ar jis kanda, 

ar ne.
VISKAS SAVO EILĖJE.

—Gražus kūdikis. 0 ar 
j krikštytas ?
I

di-Džiovas:— Aš turiu labai 
delį norą dainuot prieš publiką, 
tik nežinau kur.

Styvas:— Prisirašyk prie sa- 
veišiu armijos.

jau i

nes—Ne, nebuvo galimybės, 
visą savaitę rengiamasi jo moti
nos vestuvėms.

NEŽINIA-
—Tamstos sužiedotinė blondi

nė?
i —šiandien buvo blondinė, ko
kia bus ryt — nežinau.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS.
—Tėte, kur aš gimiau?
—Šiauliuose.
—O kur mama gimė?
—Kurtavėnuose.
—O kur tu, tėte, gimei ?
—Aš gimiau Jonišky.
—Kaip tai malonu, tėveli, kad 

dabar mes visi vienoj vietoj susi
tikom.

i

I
i

LYG IR PAŽĮSTAMAS.

—Aš tamstą lyg ir esu kur ma
tęs.

—Taigi, taigi, vakar tamsta 
likai man skolingu 10 dolerių.

JEIGU
BEVIELIS TELEGRAFAS.
—Sakyk man. mielas, kaip tai 

atrodo tas bevielis telegrafas?
—Labai paprastas daiktas. Pa

sakyk savo moterei paslaptį ir 
paprašyk, kad ji niekam apie tai 
nekalbėtų — visi apie tai sužinos 
ir tai vadinsis bevielis telegrafas.

I
Jis:—Ar tamsta išmoktum į 

mylėti tokį gremėzdą, kaip aš ? '
Ji:— Jeigu jis butų turtingas, 

tai kodėl ne.

Trio/. W « Totui
’Mid ettiea «nd Tilla*a« 

Though «r« may ro«m 
There'i no place likę heme.

Wben the pocketbook'e empty.

ffce Tsmce
Mrs. Fowler—I don't aee *ny mod 

uDprovement in that strain oi 
beas.

The BreeSer—Why, madam! They’rv 
daily layera. aon-sittera—

Mrs. Fovler—I know all that, bu' 
when they lay tbey don’t cackle a t>ti 
louder than bent did when eggs eolu 
for fifteen centą a dozen.

From Chugrin
BInks—Why are you ao sure Julie 

vcasn’t klssed wheo they turned ou> 
the lighti?

Jinks—Becanee she ves the only 
yirl tv h o was blnsbing wben they vert 
turned on a gal d I

Overheeterf
First Tail Driver—I hear Shorty 

Mnnneco is !n the horsepftal wit* a 
noivous breakdovn.

SecoDd Bandlt—Yeah, th’ poor aap 
took bis wife out in hls bus and iei 
her drive.

A Rcal Suffurur
Smlff—Old Barrison bes suffered 

more t ha n most men.
Bjonee—In what way?
Smtff—Foor of bis daughtere eta-- 

and Lis only aon. plays the aazophooe

i

ANATOMIJOS LEKCIJA.
—Kur randasi taip vadinamas 

moters liemuo?
j —Į šį klausimą sunku atsaky
ti. Vakar jų liemuo buvo vienur, 
ryt dievai žino kur. poryt dar ki
tur, nes tai priguli nuo mados.

GERAŠIRDIS.
—Ponas policininke, sulaiky

kit šitą bėgantį žmogų. Jis man 
norėjo per ausį duoti.

—T«ul sau sveikas bėga, 
violoj atakas kitas.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
—Kas yra svarbiausia neturto 

priežastis ?
—Pinigų stoka.

Alfrtd and Elei—
*Hey. Elotee." yelled Alfred, *tak> 

that dog off the links.”
• What for*’
• Fle thinks It's op to hito to retrleve 

all golf balls."

■RANGUS ŽODIS.
—A* (žaidžiau savo žmoną tik 

vlMM šodliu, ir štai jau dvi są- 
vtatts, kai ji SU manim nekalba.

—Susimildamas pasakyk man 
tą*odĮ,

Iį 
Į

—Kas vyrui turi būti svar- 
Jo; biausia, kelinės, ar žmona ?

—Žinoma, kad kelinės! Be 
žmonos galime eiti visur, o be ke
linių — ne.

LOADED WITH POWDER

Re—How am that vroman shoot <>fl 
her face no moch?

she—It'« 9lv.-avg loaded wlth pow 
der.

—Kodėl biednuomenė taip
skurdžiai gyvena?

—Todėl, kad skolų nemoka da
ryti. i

TA« Di»c«rd
I strovs in vain to throw avrsy 
The llttle eares nf yestertey.
Būt to flnd nui that. m orą or lesa. 
1 threw away the happinaes.

“Keleivi*” geriausia darbo 
žmonių Laikraštis, 
__ skaitykit jį.

iPARSIDUODA FARMA.
78 akeriai žemės, pusė dirbamos, 

kita pusė ganykla, visa aptverta; pui
kus sodas, 13 karvių. 2 teliukai. 1 ark
lys, 7 kiaulės, vištų, ančių ir Gazolino 
stotis. Visa apdirbta; stuba ir forni- 
siai. Gera vieta piknikams. Klauskit 
greitai P. ŽYGELIS (34)

ShaMaheen street. Tesakbury. Mass.

I

piktinusi fašistų generolo 
lengvapėdiškumu.

Europos spauda, matyda
ma visą nerimtumą, kuris ėjo

pasiruošimą lėkti į Šiaurės 
polių, lyg įspėdama nelai
mes, labai nepalankiai rašė 
apie jo sumanymą. Nerimtu
mui. dėl kurio daug nustota, 
pasitvirtinus, dabar Nobile 
tiesiog jau keikiamas.

“Berliner Nachr.” rašo: 
“Be jokios naudos ir reikalo 
išeikvota begalės medžiagos, 
sugadinta dirižablių, aero
planų, laivų, o svarbiausia šis 
beprotiškas Nobile žygis kai
nuos daugelio gyvybės.

“Not vegijoje jau neabejo
jama, kad Amundsenas jau 
žuvo. O jis yra tikras tautos 
didvyris. O šios tragedijos 
“didvyris” Nobile vis dar 
slepiasi ‘Čita d i Mįlano’ ka- 
jutoj ir nepriima žurnalistų. 
Gal bijo pasakyti pasauliui 
teisybę ir pripažinti, kad jis 
begėdiškas bailys.”

Dar smarkiau rašo Norve
gijos spauda; jai pritaria vi
sas pasaulis. Norvegija nete
ko geriausio savo mokslinin
ko ir geriausio piliečio.

“Nobile išgelbėtas, bet jo 
komanda žuvo... Argi nežino 
kiekvienas laivo kapitonas, 
kad jis privalo iš žūnančio 
laivo išlipti paskutinis. Tai 
pamatinis, nors ir mažiausio 
laivo, kapitonų etikos princi
pas. O Nobile? —Jis išsigel
bėjo palikęs prapulčiai visą 
ekipažą... Musų supratimu, 
kiekvienas generolas — tai 
asmuo, kuris turi tam tikrą 
garbę. Bet generolas Nobi
le?..”

Norvegų žurnalistas ir ra
šytojas* Lars Hansen pasa
koja:

“Prieš skrisiant, Nobile' 
išėjo iš angaro ir liepė duoti i 
šampano. Pamatęs mane, jis j 
sumišo ir pasiūlė šampano • 
pridurdamas: ‘Jus rašėte lai- 

i nuomone į krašty, kad aš perdaug geriu 
____ ♦ visi šiam ■ vyno. Na, tiek, to.’Aš pareiš- 
sumanymui pritari. Ir šį kru- kiau, kad aš nerašiau, maty- 
viną sumanymą i ykdė s. m. ti jis sumaišė mane su kitu 
birželio mėn. 21 ri anksti ry- žurnalistu, kuris tikrai rašė 
tą tokiu budu: Į apie pustapėdišką Nobile el-

Sunus Antane- ir Stepas gimąsi. Po to Nobile pareis- 
Kirkilai iš anksto psiginkla- kė: “geistina butų visus pra- 

_1________ x___ i r a — nnio mam/i Iširimu
. Aš 

as. Anta- pasibiaurėiau ir pasakiau, 
j smogė į kad jokių įsakymų ir jo cen-

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS!

Labai pigiai parsiduoda groc« r ir 
meat market storas ir du namai. 7 šei
mynų, po 3-4 kambarius, visada pilni, 
garadžius: lietuvių, rusų ir lenkų ap- 
gyventoj vietoj, biznis senai išdirbtas. 
Savininkas važiuoja ; Lietuvą. (32)

J. P. RAUUNAIT1S 
WashingtM st.. Peabody. Mass.

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaita
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare.

107 SUMMER STREET, 
LAWBENCE, MASS.AR NORIT NAUJAS 

PADLAGOMS UŽDANGAS 
arba Lovą. Springsus, ar Mat
rosą?

Jųe galit gaut geriausius už 
pigesnę kainą, peš

THE WORTHLEY 
FURMTURE CO. 
160 Middiesea St, 

Lovefl, Mum,

i

NETVARKIS 
IR SKAUDI S

S lepinimas* 
senienų
Palew<vina

Santai Midy
Parduoda visos* 

Aptiekose

RRM-OIA
GYDO

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

ROIDA1 PAGYDOMI.
Kam kentėt, kuomet REM-OLA 

pagelbėjo ir išgydė kitus per 17 m.
Paklauskit savo aptiekonų. Jis 

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

Rašykit laiškus reikalaudami dy
kai Gydymo Išbandymui. Gausite jį 
paprastame pakelyje.
HENRY THAYER ft CO, 1NC. 

CAMBR1DGE, MASS.

vę pirmas šerdvšiyku, ant-nešimus apie mano lėkimą 
ras basliu įėjo kambarin, ku- duoti man peržiūrėti.”^ Aš 
riame miegojo tėvi_.
nas Kirkilas tuoj smogė j 
galvą šerdešnyku. o Stepas zuros nepripažįstu.



KELEIVIS

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nae tautų korespondentų ir iš Lietuvos Laikraščių.) j!

POLICININKAS NUŠOVĖ 
SAVO VIRŠININKĄ. 
Pasienio policijos V rajo

no policininkas C. Surginevi
čius, kilęs iš Žaslių m., pasie
nio policijoj tarnauja nuo

TIES DAMARKACIJA.
Periojus. šis bąžnytkiemis 

savo didumu prilygsta dau
geliui musų miestelių, ku
riuose kaip paprastai, yra
valsčių valdybų centras. Per- ___ _____ ____ ______
lojus tečiaus priklauso Ne- 1924 m. Pernai, gruodžio 3C 

_ _ ’ ’ # ; d. vakare pro langą peršovė
bustynės yra apie 7 klm. Šie iš šautuvo to rajono sargybos 

'► visai viršininką J. Maleravičių.

dzingės valsč., nuo kurie

bažnytkiemio gatvės visai viršininką J. Maleravičių. 
panašios miestelių gatvėms:. kuris gruodžio 31d. mirė, 
plačios ir gana tiesios. i Surginevičius kurį laika

Per Perlo jaus bažnytkie-; pykęsis su viršininku, jam 
mį teka upė Merkys — dzu-grąginęs ir paskutiniu laiku 
kų sielos žavėtojas. Anapus atkeršijo — jį peršovė. Per- 
Merkio stovi lenkai. Musų šovęs bėgo. Tik vienam save 
pusėje yra apie 250 namų, o draugui pasisakęs, kad jis 
lenkų pusėje apie 50, iš ku-sužeidęs viršininką, kitiems 
rių nesenai sudegė 20 namų, sakė, kad viršininką peršovė 
Gyventojai visi lietuviai ir Lenkijos partizanai. Tardant 
mažai kuris gali su lenkais neprisipažino kaltu, girdi, 
susikalbėti. Į lenkus čia žiu- netyčia peršovęs, bet teismo 
rimą kaip į dideliausius prie- organai išaiškino, kad Male- 
šus ir savo laiku gyventojai ravičių jis peršovė tyčia, 
net ginklu atrėmė lenkų puo- Kariuomenės teismas lie- 
limus. Ir dabar perlojiečiai pos 6 d. Surgenevieių nubau- 
pasiryžę gintis, jeigu juos dė sunkiųjų darbų kalėjimo 
lenkai bandytų pavergti. De- iki gyvos galvos, 
markacijos liniją saugoja iš ----------------
lenkų pusės kareiviai, o iš KAIP MES PASIEKĖME 
musų — pasienio policija. i KAUNA

Vietos gyventojai — ūki-' 
ninkai per Merkio upę pra
leidžiami tik tie, kurie turi 
musų ir lenkų pusėje žemės 
ir kurie turi atatinkamus 
abiejų vyriausybių leidimus. 
Paskutiniu laiku lenkai ne
praleidžia į savo pusę asme
nų, kurie jų nuomone, veikia 
lietuvybės naudai. Tokie ūki
ninkai turi labai daug nuos
tolių, nes neturi galimybės 
savo turtu naudotis. Juos 
įskundžia įvairus parsidavė
liai, kurių ir čia esama.

Žmonės su dideliu nekan
trumu laukia tos valandos, 
kada lenkai apleis anapus 
Merkio užgrobtus Lietuvos 
žemės plotus. Ilgai jų atmin
tyje pasiliks šių dienų vaiz
dai ir skriaudų šešėliai ainių 
ainiams primins, kiek lenkai 
vra verti vadintis musų “bro
liais.”

BUSIMIEJI AMERIKOS LAKŪNAI

Grupe Amerikos vaikų, kurie jau nuo mažens mokinasi orlaivi > meno. New Jersev valstijos 
turčius Phiiip Castelano yra Įtaisęs jiems aviacijos lauką, kur jie L i mažus orlaivius ir mokina- 

z si juos operuoti.

W 1> f' I
H lijK •: ■.f ’j
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PERŠOVĖ ANTRĄ PO- ŠINKORIŲ SUVAŽIA- 

■“........ .. VIMAS.
Esti visokių draugijų su

važiavimų. šiomis dienomis 
Klaipėdoje įvyko Klaipėdos 
krašto ir miesto karčiamų sa
vininkų ir bufetininkų suva
žiavimas. Tam tikslui paskir
ta buvę 12,000 litų, mat po 
suvažiavimo dalyviai gero
kai vaišinosi.

LICININKĄ.
Visai nesenai Klaipėdos 

krašte buvo sužeistas pasie
nio policininkas M. Pocius. 
Dabar Šilutės apskr. Geičių 
miške pasienio policininkas 
Sadauskas sutikęs nepažįsta
mą asmenį, pareikalavo do
kumentų, tas vieton doku
mentų ištraukė revolverį ir 
šovė į policininką. Peršovė 
kairę ranką. Piktadaris ne
surastas. .

TREČIOJI DAINŲ ŠVEN
TĖ 1930 M.

Per dainų šventės komite
to suruoštas vaišes chorų di
rigentų pareikšta pageidavi
mą trečiąją šventę įuosti 
1930 metais.

li i* i

TAMSUS KAMPELIS.
Kalniečiai, Panemunės vi., 

Rokiškio apskr. čia nėra jo
kios jaunimo organizacijos. 
Jaunimas yra įsirašęs į Su
vainiškiu pavasarininkų sky
rių. Laikraščių tik keli parei
na, ir nėra jokio kultūros 
darbo. Dėl to pijokavimas 
didelis, peštynės nuolatoe 
kartojasi. Š. m. birželio mėn. 
17 d. pas tūlą E. G. buvo ves
tuvės, kur prisirinko labai 
daug jaunimo iš už kelių ki
lometrų, buvo daug girtų. Jie 
elgėsi nemandagiai, paga
lios susipešė.

Birželio 18 d. vėl kilo 
triukšmas tarpe muzikantų. 
Suvainiškio par. orkestras 
įsilinksmino ir skaldėsi vie
nas kitam antausius, kiti 
vaikštinėjo su kuolais, buvo 
kruvinų.

Varėna. Liepos mėn. 1 d. 
Varėnoje susėdome į autobu
są ir leidomės Kauno link į 
Dainų Šventę. Išvažiavome 3 
vai. ir vos privažiavę prie 
Bobriškių kaimo pastebėjo
me, kad autobuso motorui 
trūksta benzino. Bet auto sa
vininkai kažin kodėl pradėjo 
apžiurinėti ratus. Nepriva
žiavus Daugų miestelio prie 
ežero, autobusas visiškai at
sisakė mus vežti dėl benzino 
stokos. Tada auto vedėjai 
pasiuntė į Daugų miestelį sa
vo žmogų benzino parvežti ir 
šis tik valandai praslinkus 
atvežė benzino. Pradėjome 
važiuoti toliaus, bet motoras 
labai keistai darbavosi. Dau
gų miestelyje prasidėjo au
tobuso remontas, kuris truko 
arti 2 valandų. Čia jį apspi
to daugelis norinčių važiuoti 
žmonių. Prisikimšo pilnutėlis 
autobusas, kad net durų ne
galima buvo uždaryti: tiys 
keleiviai užlipo ant stogelio.

SULAIKYTAS ŽYMUS 
KOMUNISTAS.

Kriminalinė policija pra
neša, kad liepos m. 9 d. apie 
1 vai. naktį Šiaulių geležin
kelių stoty tapo sulaikytas 
bu v. komunistas Giršovičius 
Volfas, kurstą naktį grįžo 
iš Varnių. Kratos metu pas jį 
rasta vežami iš koncentraci
jos stovyklos komunistų par
tijos C. Komitetui įvairus 
martiniai užrašai ir sąrašai 
internuotų, taipogi keletas 
laiškų nuo internuotų šiauliš
kiams. kurių tarpe vienas lai
škas adresuotas Volpei Aizi- 
kui-Dovydui. Padarius buto 
kratą pas Volpę rasta vienas 
didelis čemodanas ir viena 
kelių pūdų pintinė su komu
nistine literatūra ir šiaip 
daug įvairios komunistinės 
medžiagos, suvyniotos į at
skirus pakietus, kuriuose bu
vo atrasta laikraščių, raudo
nosios pagalbos markučių, 
daug Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto ir 
Lietuvos Komunistinės Jau
nimo aplinkraščių ir instruk
cijų, rankraščių, partinių 
paroliu ir kt.

Kratos metu pas Kostą

r APIPLĖŠĖ.
Ant Žeimelio-šėta plente 

važiuojančius J. Leonavičių 
ir J. Vygį užpuolė trys gink
luoti plėšikai. Iššovė 2 šuvius 
iš kariško šjautuvo įr važiavu
sius. apiplėšę pasislėpė.

Policijos pastangomis 2 
piktadariai išaiškinti, tai yra 
Kisėlius-Dukas iš Deltuvos; 
ir J. Redzevičius iš Ukmer
gės. Kas buvo trečias plėši
kas, tuo tarpu nežinoma. Pa
starieji du už plėšikavimą 
buvo kalėjime ir einant pas
kutine amnestija paleisti, bet 
vėl ėmėsi savo amato. Jie ap
sistodavo pas Edv. Eimuntą 
gyv. Šėtos valse., Pašilės 
vienkiemy. Už priėmimą plė
šikų Eimontas areštuotas.

UŽMUŠĖ BARSUKĄ.
Kastaučiuose birželio 15 

d. rytą ūkininkas J. S-nas pa
stebėjo liekne barsuką (pa
telę). Sušaukus žmonių, žvė
ris užmuštas.

Čia nuo senų laikų nėra 
niekas matęs barsuko. Visi

LIETUVĄ
PER HAMBURGU 

Aat mum) populiariu ląiru

Nepalyginamas švarumas ir pa
tarnavimai visoje kle-aee.

M IR l

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant dideliu Vokiečių laive 
COLUMBUS 

aro» Kilau suos Lmijoe 
laivais 

TIK AŠTUONIAS 
DIENAS 

Puikios kajutes Trečiui 
Kleaai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Stato St., Bustos. Mass.
NORTH GERMAN

LLOYD

i i
TRIUKŠMAS DĖL SENO ! 

SIJONO.
Gardino gatvėj Kaune 

vieną vakarą kilo triukšmas. 
E. Vienytė eidama miestan 
susitiko E. Bernotavičaitę, 
kuri buvo apsisegusi jos sijo
ną. Tas sijonas, kartu su ki- 
tais daiktais buvęs anksčiau 

j pavogtas. Sijonas prastutėlis, 
; -ulopytas, bet esąs pavogtas. 
Bemotavičaitė teisinosi, ne

vogusi. bet pirkusi. Vienytė 
tuo nepatikėjo ir įdavė poli-' 

i-'ijai.

PAGIMDĖ IR NUŽUDĖ.
Koveliai, Rokiškio vai. Čia 

viena pavasarininke, zoko- 
tinkų tėvų duktė, pagimdė 
vaiką ir močiai padedant nu
audė. lavoną įmete į peikę. 
Lavonas atrastas, o mergina 
oatalpinta Rokiškio arešto 
įamuosna.

i
i

4

I

PROVOKATORIUS IS 
KUNDĖ 40 ŽMONIŲ.
“Žemaitis” praneša, kad 

prieš kurį laiką Skuode buvo 
areštuoti apie 40 žmonių, 
kaltinamų platinime raštų ir 
atsišaukimų prieš dabartinę 
vyriausybę,, bet areštuotieji 
buvo greit paleisti. Staiga vėl 
areštavo dalį tų žmonių ir iš
siuntė į Varnių koncentraci-

203
Pieigas paraMMčiaai traitai i* 

mmmui rateaaė.
Dėl sugrįžimo leidimu ir kitp 
informacijp klauskit pas vietos 
agentus arba pas 

ihfltarg-Aaericaa Lhe

NĖRA KITO TIESESNIO KELIO | LIETUVA 
ARBA IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ KAIP PER 

KLAIPĖDĄ
---- ANT :---------

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

KODĖL LIETUVIAI VAŽIUOJA ANT ŠIOS LINUOS?
1) Nepertraukiama kelionė iš poete į pert*

- 2) Nereikia traakytis geležinkeliais p» svetimas šalis
3) Lietuviškai galima susikalbėti su laivo aptarnautojau
4) deras valgis ir mandagus patarnavimas
5) Kasdieną judami paveikslai ir koncertai
6) Išpildomi laivo orkestras, įvairus žaislai, šokiai ir tt.

TARPTAUTINĖS IMTY
NĖS KAUNE.

Su paskutiniaja amerikie- 
.ių lietuvių ekskursija atvy-‘ 

, <o lietuvis čempijonas imt. į 
į Šimkus ir lietuvis imt. Frei-į 

Šiomis dienomis 
tų yra v. 1.: K. Stonkus. Bo- ^aune prasidės tarptautinis 
guckis ir dar kiti. Stasys Šlei- 
nis buk pabėgęs į Latviją.

Šiuos visus žmones įskun
dęs Z. Žemelis, kuris daugel; 
žmonių suprovokavęs. Pasa
koja, kad šitas sutvėrimas 
landąs po žmones, giriasi? 
organizuojąs sukilimą, dali
nąs “Pirmyn,” o vėliau įs- 
kundžiąs.

lYraiub ineiu jQS stovvklą Tarpe areštUO-^
Korsaką taip pat rasta kom- ’ vrfl • . «
promituojančios medžiagos.

Ryšy su sulaikymu šių tri
jų, padaryta buvo keletas 
kratų. Viso iki šiol sulaikyta ( 
šeši asmenys, tarpe kurių Va C? | vIk. 11 a 11 IV LCvl a

Vieton autobuso talpumo yra p puik0 štabo rašti- 
16-kai žmonių — važiavo 28 i ninkas — kareivis Jočionis 
keleiviai; per atdaras duris,! Vladas. Be to, darant buto 
bevažiuojant, išknto ant.kratą pas Levitanaitę Simąbevažiuojant, iškrito antjkratą pas Levitanaitę Simą 
plento pats autobuso savi- Į rasta komunistu parti jos pro- 
ninkas. Nuo didelio apsunki- j gramos. bet ji ‘ nesulaikyta, 
nimo, autobusas braškėjo, o j pavyko pabėgti. Kvota ve- 
keleiviai nerimavo katastro- dama.

raikų-romėnų imtynių čem-' 
donatas Pabaltės čempiono 
ardui Įgyti, dalyvaujant ge- 
iausiems Pabaltės imtinin- 
.ams. x

- KAINOS 
Į KLAIPĖDĄ 

Trečia Kl. $107. 
Į abi pusi $181. 
Turistine 3 kieta
(arba hevusia II kl.)

$122.00
Į abi pusi 203.50|

KAINOS 
IŠ KAUNO: 
Trečia Klesa

$125
Valdžios Tax 

Ekstra

XREŠTUOTAS IŠŠOKO IŠ
TRAUKINIO.

Birželio 23 d. Žeimių-Ke- 
1 ainių tarpstoty šoko iš 
raukinio pro langą areštuo- 
as policininko lydimas pil.' 
Namutis Petras ir labai sun- 
dai susižeidė.

Traukinį sustabdžius Ra
gutis pakeltas ir nuvežtas į į 
Kėdainių miesto ligoninę.

IŠPLAUKIMAI LAIVU IS NEW YORKO:
“LITUANIA” .............. ..........  Rugpiučio (Aug.) 7
“ESTONIA”..............................Rugsėjo (Sept.) 1
Su įvairioms žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą ar į Bendrovę

BALTIC AMER1CA LINE
Į

8 BRIDGE STREET. NEW YORK. N. Y.
Cium Trut .. t PirtMlMirgh. Pa.
315 So. Dearborn Street. > ’ Chicagt*. lllinoiH.

NUBAUDĖ UŽ SUSIRIN
KIMĄ BE LEIDIMO.
Birželio mėn. pradžioj 

Klaipėdos darbininkų .parti-
- susirinkimą, pa? vieną kirpė

ją Smeltėje, bet susirinkimui 
leidimo nebuvo gavę. Polici
ja apie susirinkimą sužinojo 
ir surašė protokolą. Komen-

fos belaukdami.
Privažiavus Alytaus mies

tą, gudrus autobuso savinin
kas liepė keleiviams nulipti 
nuo autobuso stogelio ir be 
to, liepė išlipti iš vidaus, 
tiems, kurie viršijo keleivių! ’ouvo tiek dideli, kad 
normą. Vargšai keleiviai tu-rjį į (ireMjo
rejo per visą miestą eiti pešti brukęs ' aK.. -----------............ ,...............
j kitą miesto pusę, kui jos i ei tiek daug davė van- dantaa nubaudė kirpėją ii
autobusas paėmė. Pakeliui dens ka(l Kauno kanalizaci, kuopos pirmininką po 200 Ii- 
dar tns syk sutniko vidujine ja ne ėj0 j0 suimti r 
rato guma ir keleiviams teko ' - - — - -
keletą valandą laukti jos pa- ^jjįujioir pridarė didžiulė 
taisynro. Kaip vėliau pasiro- Į • £. 
rodė, šoferis net neturėjo tai-! -k. • ‘

NEPAPRASTAS LIETUS I
KAUNE, _ ____ _

į Liepos 4 dieną Kaune bu- jos kuopa padarė savo narių 
j vo labai gausus lietus super-
l kunija. Keli perkūnijos šmu
i

rėjo per visą miestą eiti pėsti

rato guma ir keleiviams teko

šomos medžiagos ir kažin 
kas su keleiviais butų atsiti-

Užtrukęs apie valandą,

paplūdo. Visa Laisvės Alėja
Gatvės ta pinigais arba po 2 sąvaites 

arešto.

JETUVOS PASIUNTINYS 
AMERIKAI.

Užsienių reikalų ministe- 
ijos generalinis sekretorius 

3. K. Balutis paskirtas Lietu
vos pasiuntiniu Washingto- 
le. Amerikos vyriausybės su- 
ikimas gautas.

i
I CUNARD LINDA LIETUVON

Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly. Išplaukimai iš New Yorko | 
Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų

BERENGARIA AQU1TAN1A MAURETAN1A
IS BOSTONO: LACOMA Rugpiučio 5. TRAN.SYLVANTA Rnep 12. 

SCYTHIA Rujcpiurn 19.
o paskui sausžemių j Kauną 
Pamatykite Londoną pakely. ii ’ 
Taipgi tiesiai į Londoną kas 
Pėtnyėią nauji, aliejų varo
mi laivai Trečios klesos 
laivakortės j abu galu iš 

CURARD LINE

t
RADO 3 PUODUS PINIGŲ.

Šiomis dienomis Milainių 
kaimo (Panevėžio apskr.) 
laukuose ūkininkas rado tris 
puodus senų monetų. Dau- 

, giausia sidabrinių, bet esą 

žiurėjo katastrofos vietą, dalis Lenkų, dalis Švedų. Vi- 
Teko iššaukti gaisrininkus, sas monetas nupirko Pane-

': visi trotuarai apsemti 
iki pat namų durų, vietomis 
vanduo veržėsi į kiemus ir 
rusius. Vienas namų savi- 

is išsigando potvynio irke, jeigu kitas autobusas tos - - - * ■ •
• » v • 1 . IT ’ UI 11 ĮOCILU Uitu |/VVV»IliV Ai

medžiagos Pask?li-iiSaukė humistrę p. Viteiši, . ........... ..
nęs. Į Kauną atvv Kome jau kuris tuč tuojau atvyko ir ap- gana daug ir varinių. Ju—pervėlai.

stebisi iš kur galėjo barsukas DARBĖNUOSE SPROGO , kurie pumpuoja rusysna įsi-, vėžio muziejus, kuris jau turi 
atbėgti. BOMBA. į veržusį vandenį. surinkęs gausias kolekcijas
cn-»ricT*R vilu niMAR Darbėnuose, Kretingosap- ... (
SUŽEISTAS KUN. TUMAS skrityje, nesenai atsitiko naudojo taksi, kurie skersai

Rotužės aikštėje Kaune nelaimė. A. Rinkučio vaikai gatvę piliečius vežė imdami; 
šiomis dienomis sužeistu žaidė sodnely. Bekasinėda- po litą už kursą.
kun. Tumas-Vaižgantas ati> mi žemę, rado kažką juodą, 
trukusia važiuojant sunkiam kietą. Jie ėmė rastą daiktą! 
vežimui lenta nuo šaligatvio, daužyti, mėtyti. Tėvai to ne-’

Laikinuoju potvyniu pasi-! įvairių monetų.

Sužeidimas nepavojingas. pastebėję. Netikėtai rastas
---------------- daiktas sprogo ir užmušė 2 

ATLYGINIMAS UŽ NUSA- metų mergaitę ir 8 metų ber- 
VINTUS DVARUS. niuką. Kiti du vaikai sunkiai 

Žemės ūkio ministerija sužėisti. Namuose kilo di-

Netrukus tečiau vanduo 
' nuslūgo, palikdamas ant tro
tuaro sluoksnį dumblo.
I

PAMESTAS KŪDIKIS.
Kaune Rotužės aikštės vie

no namo koridoriuj rastas 
pamestas kūdikis. Prie jo pa

BLOGI METAI.
Viekintai. Dėliai didelių!! 

liūčių kai kurie ūkininkai,!! 
matydami, kad patys neturės I 
ko veikti, atleido savo sam- j 
odininkus. .j

Miestelyje gana didelis 
^kaičius jieškančių darbo.

Vartotojų bendrovėj viena 
žmonelė ištarnavo 19 metų 
(bendrovė įsisteigė prieš ka-: 
•ą> dabar ji tapo atleista?

IŠ KERŠTO PAPIOVĖ 
ARKLĮ.

Neveronių kaime, Pažais
liu valsčiuje. Maksimas Ma
karai pavogė Simo Makaro-, 
vo arklį ir papiovė. Piktadarį' 
policija sulaikė ir padėjo ka-’ 
lėjinian.

SUĖMIMAI.
Klaipėdoje suimtas buvu- 

sis Socialdemokratų frakci-

I

Į MARIAMPOLĖ, AR MA
RIJAMPOLĖ?

Dažnai mariampoliečių 
tarpe kyla ginčų, kaip Ma- 
riampolės vardą rašyti, su ar 
be “j”? Visuose valdiškuose 
oopieriuose Mariampolė ra
šoma su “j”, o kai kurie žmo- 

! >iės ir laikraščiai Mariampo-
1___ zz V n r • _ * i 

“j” (Marijampolė) turbut ir! 
Terminų komisijos nustaty- i 
ta, tai reikėtų taip ir rašyti. .. 
Dabar tas nevienuodumas'ios Seimo narys d. .Januškis,

. . !ę be “j” rašo. Mariampolė su1 
baigia ruošti ir greitu laiku džiausią panika. Subėgo dėtas raštelis rusų kalba, kad -----> *— - • 1

įteiks ministerių kabinetui daug žmonių ir visi stebėjosi kūdikis gimęs š. m. kovo 17, 
svarstyti atlyginimo už nu-tuo nepaprastu atsitikimu, i krikštytas Joano vardu. Pra- 
savintas žemes įstatymo pro- Spėjama, kad tai buvo bom- šogerų žmonių kūdikį au- 
jektą ir žemės reformos įsta- ba užsilikusi nuo didžiojo’ginti, nes motina dėl neturto 
tymo pakeitimo projektą. karo. * negalinti išmaitinti.

I i
i

# -   ■ _ -’-vzvs VSSSSCK? JAM- •  .................. ...............- —  -------------------- --- —-71|

tiesiog akį rėžia. Reikėtų vie- kuris esąs kaltinamas palai-ji 
' naip rašyti! kyme santykių su Plečkaičiu.IĮ

New York j Kaun* $203 ir braš
kiau. Atskiri kambariai, erdvi 
vieta, Keras naminis valgia, 
mandagus patarnavimas. Dei ki
tų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykit pM,

33 Statė Street,
Boston, Mani,

ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS

PASAULIO ISTORIJA
Siame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą, 

Romos imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
mą, apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinų), apie atsi
radimą Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių 
krikščionišką pasaulį ir kryžiaus karus, apie ganų kiną- 
mongolų karo vadą Cingii Chaną ir jo darbus, kaip užkąri** 
vimas Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu “Mongolai ir 
čigonai.” ,

Knygoje yra daug paveikslų, žemlapių, piešinių. Iiteido 
Tėvynės Mylėtojų Draugija. Apdaryta, puslapių 301.

Kaina .... >2.25.

KELEIVIS
253 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.
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Vietines Žinios
KELEIVIS

Lietuvių jaunimas pasi
žymėjo.

Ant Weaverly Oaks pievų 
t buvo metodistų

ORLAIVIO KATASTROFA Užpuolė Aleksandrą Luką.
Lakūnas ir du pasažieriai 

nukrito su visa mašina į 
paupio balą.

Tūkstančiai žmonių ant 
Revere Beach pereita nedėl- 
dienį matė, kaip netoli Inter- 
national bulvaro, kur susi
renka šimtai automobilių, i 
balą palei Saugus upę nukri 
to su trim žmonėmis didelis 
orlaivis. Du jauni vaikina; 
iš New Hampshire valstijos, 
kurie pirmu kartu savo gyve
nime norėjo palakstyt orlai
viu ir užmokėjo lakūnui pc 
$5.00, dabar guli ligonbuty 
sunkiai sužeisti ir gali da nu
mirti. Vienas jų vadinasi 
Wilbur Emmerson, 
amžiaus, o kitas 
Duston. 17 metų

šovini. 1 
pasidaiyt ko ją savo lempai ir 

I Liepos 27 d. Lukas važia- pradėjo jį driliuot. Niekas 
vo į darbą. Prie K ‘ ____
skvero du vyru prišoko prie sytas. Pasekmė buvo tokia, 
Luko ir kirto į veidą. Lukas.kad šovinys sprogo sudi- 

;>• .c *4žiausiu trenksmu ir Frase-
ris dabar guli ligoninėj sun
kiai sužeistas. Jeigu jisai li

tai akių jau netu
rės ir bus kurčias, nes nuo di
delio oro spaudimo laike eks- 
pliozijos truko jo ausų bub- 
neliai. Buvę du kiti žmonės 
jo dirbtuvei sprogimo metu 
taipgi sunkiai sužeisti. Dirb
tuvė beveik visai sugriauta.

Armotos šoviny* sprogo 
žmogau* rankose.

Vienas jurininkas atnešė į ___
Fraserio baterijų dirbtuvę 27 liepos buvo metodistų 
Dorchesteryje seną armotos jaunimo išvažiavimas, kuria- 

b raseris norėjo iš jo me dalvvavo ir South Bosto-
no lietuvių metodistų žinv 
čios jaunimas. Nors su važia-

Kendall,nežinojo, kad šovinys užtai- vime buvo apie 4.000 jau-
J-ZA 1\P1 A _ . TU. ~ 1..^, X l~ ________ A. - 1 • - - * - . . - *

23 metų 
Edward 

amžiaus 
Vienas turi perskeltą galvą ir 
sulaužytus kaulus, o kitam 
sulužę orlaivio broblai sulin
do į kūną. Pats orlaivio lakū
nas taipgi sunkiai sužeistas.

Nelaimės priežastis buvo 
smarkus vėjas, kuris apsuku 
orlaivį aukštyn kojomis. Or
laivis buvo pakilęs nuo že
mės vos tik 150 pėdų, todėl 
nebuvo pakankamai laiko iš
silyginti. ir jis nukrito šonu i 
balą.

Tas orlaivis uždarbiauda
vo tenai kas šventadienis im
damas po 85.00 nuo žmo
gaus už paskraidymą oru. 
Dabar žmonės jau bijosi ši
tokio sporto.

nenusigando ir vienam iš už
puolikų kirto atgal ir permu
šė vieną ausį. Kadaflgi tas at
sitiko ryte, kada žmonės ėjo pasveiks, 
į darbą, tad didžiausia mi
nia subėgo žiūrėti. Tuojaus 
buvo iššaukta ir policija. Iki 
atvažiavo policijos ambu'an- 
?as iš Centrai skvero steišino. 
užpuolikai pasislėpė, o Luką 
ambulansas paėmė ir nusive
žė Į Mur.icipal ligoninę. Per- 
rišus žaizdą. Lukas nuvažia
vo darban.

Policija pradėjo jieškot 
užpuolikų ir pranešė visoms 
ligoninėms, kad jei kas su 
prakirsta ausimi reikalautų 
daktaro pagelbos. kad rapor
tuotų policijai.

Apie pietus. į Charlesgate 
ligoninę atėjo vyras su per
kirsta ausim ir padavė savo 
vardą Daniel Galliano. gyve
nantis po num. 274 Geneva 
avė.. Dorchestery. Perrišu? 
jam ausį, iš ligoninės jį neiš
leido. bet perdavė policijai. 
Ar tas asmuo buvo vienas 
iš tų Luko užpuolikų, kol kas 
da mums nežinoma.

»

Reikalauja referendumo 
prohibici jos klausimui.

Ateinančiuose rinkimuose 
šį rudenį bus turbut balsuo
jamas ir prohibicijos klausi
mas Massachusetts valstijoj, 
nes yra paduota jau 750 pe
ticijų. kurios to reikalauja. 
Žinoma, vienos valstijos re
ferendumas negali prohibici
jos klausimo išrišti: nor? 
Massachusetts valstijos pi
liečiai ir nebalsuotų prohibi- 
ciją atmesti, ji vistiek pasi
liks, nes tai yra visų Suvieny
tų Valstijų įstatymas. Šit? 
įstatymą galėtų panaikint: 
tiktai valstijų didžiuma. Vie
nok referendumas gali pa
rodyti žmonių nusistatymą 
prohibicijos klausimu: ar jie 
jai pritaria, ar ne. Tuo tiksli, 
prohibicijos priešininkai 
reikalauja referendumo.

Socialistų VI Rajonas turėjo 
smagų pikniką.

Pereitą nedėldienį “Lietu
viu Tautiškoj Kempėj” neto
li Laurence’o buvo LSS. VI 
Rajono piknikas. Vieta labai 
daili, ir susirinkusi publika 
smagiai praleido laiką. Buvo 
visokių žaislų ir lenktynių ir 
muzikos: jaunimas prisišoko 
i valias. Apie 5 valandą po 
pietų "Keleivio" redaktorius 
S. Michelsonas pasakė pra
kalbą ir buvo renkamos au
kos nabašninko J. Neviacko 
paminklui.

Visą laiką susirinkusių 
svečių ūpas buvo linksmas, 
tik svečiams jau besiskirs- 
tant vienas išsigėręs vyrukas 
gražią tvarką sugadino. Tai 
vis kaltas munšainas. Nors 
socialistai svaiginamus gėri
mus smerkia, tečiaus yra 
žmonių, kurie važiuodami 
i pikniką atsiveža do “pain- 
tę" i užpakalini kišenių įsi
kišę. Rengėjai čia, žinoma, 
niekuo nekalti, nes jie negali

Vagį* Įsilaužė i “Keleivio” 
namą.

Pereitą sąvaitę nakties lai
ku į "Keleivio” namą įsilau
žė vagis ir apvogė p-nios E. 
Brack drapanų krautuvę po 
numeriu 255 Broad\vay. Pik
tadariai įsibriovė per užpa
kalini langą nuo Silver street 
ir išnešė už apie $3,000 šilki-j visų sukontroliuoti.
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Muštynėse dėl merginos 
užmušė kareivi.

Pereitos subatos naktį So- 
mervillės parke buvo didelė? 
muštynės dėl merginos. Išro
do, kad du kareiviai, italas 
Solari ir lenkas Gospodarski. 
užkabino tenai merginą, su 
kuria ėjo keli vyrai. Mergi
nos draugai už ją užsistojo ir 
tuoj prasidėjo muštynės. Ai 
pirmutiniai muštis pradėję 
kareiviai, ar merginos paly
dovai. tikrai nežinia, gan? 
to. kad kareiviai paskui lei
dosi bėgti. Vienas jų. būtent 
lenkas Gospodarskis pabėgo, 
o italą Solari tie vyrai pasi
gavo netoli parako magazi
no ir pradėjo vėl mušti. Vė
liaus jis buvo rastas tenai be 
žado ir nuvežtas ligoninėn 
numirė sąmonės neatgavęs.

nių pančekų ir kitokių mote-, 
riškų aprėdalų. Policmanas 
Sullivan buvo vagilius užėję? 
ir vijosi, bet jie per tvora?’ 
pabėgo: jis juos šovė, bet Į 
nepataikė.

Vėliaus du vagiliai buvo 
sugauti. Abudu jauni vaikė
zai. po 17—18 metų. Vienas 
jų airišiukas. o kitas gudų 
tėvų vaikas. Česlav Sidoro- 
vič. Tėvai paeina iš Gardino 
gubernijos, bet vaikas jai 
čia augęs ir čia vogti išmo
kęs.

Kaip rodos. įsilaužyme da
lyvavo daugiau valkatų, bet 
sakoma, kad kaip tik policija 
du jų sugavo, tai kiti tuojau? 
pasivogė automobilių nuc 
gatvės ir pabėgo iš Bostono.

Du sugautieji pereitos su
batos rylą buvo pastatyti 
South Bostone prieš teismą. 
•Jų byla perduota į grand ju- 
ry ir jiedu išvežti į Charles st. 
kalėjimą. Kiekvienas jų pa
statytas po $5.000 kaucija.

nuolių, tečiaus įvairiose lenk
tynėse lietuviai jaunuoliai 
pasižymėjo geriausia ir lai 
mėjo pirmutines dovanas. 
Jonas Ruplėnas geriausia pa
sižymėjo bėgimuose. Jonas 
Simonavičius — aukštuose 
šokimuose. Viktoras Sabu- 
lis — plačiuose šokimuose, ii 
Ona Kirkliauskiutė — mer
gaičių bėgimuose.

Tas parodo, kad lietuviai 
rali būt geriausi sportinin
kai, jeigu tik jie būna tinka
mai priruošti. Ir kitaip negal 
būti, nes musų tautos žmonė? 
vra tvirtesnio kūno, tvirtės- 
liu raumenų ir turi daugiai 

spėkos ir ištvermės, tik reiki? 
tas gamtos dovanas daugiau 
lavinti. K. Kurpa.

Pametė Laikrodėlį.
Pereitą šventadienį, liepos 

29 d., ant L. S. S. pikniko 
Tautiškam parke. Lavvrence. 
p-lė Kazakevičiūtė pametė 
rankinį laikrodėlį (wrist 
watch>. Kas rado tokį lai
krodėli malonėkit sugrąžint 
savininkei, kuri duos radybų.

50 Massasoit st., Mattapan, 
arba į "Keleivio“ ofisą.

Automobilius užmušė vaiką 
Franklin Parke.

Pereitą sąvaitę Franklin 
Parke automobilius užmušė 
4 metų amžiaus vaiką, kuris 
paukščių name pasimetė su 
motina ir išbėgo vienas pats 
ant kelio, kuriuo važiuoja 
automobiliai. Laikraščiai pa
duoda vaiko vardą kaipo 
Edward Misiasz ir Mizilasz, 
o jo namų adresą — 152 
Athens st.. South Bostone. 
Išrodo, kad tai buvo lietuvių 
vaikas, tik pavardė iškraipy
ta.

Vaikas prigėrė.
Pereitą subatą Charles ri- 

vėj prigėrė Frederick Milli- 
ken. 14 metų amžiaus vaikas 
iš Rosbury. Jisai nuėjo mau
dytis su dviem kitais vaikais 
ir norėjo parodyti jiems, 
kaip gerai jis moka plaukti. 
Pertoli nuplaukęs pajuto, 
kad nuvargo ir sugrįžti atgal 
negalės, todėl pradėjo šauk
tis pagalbos: bet kiti vaikai 
bijojo eit jį gelbėt, nes ži
nojo. kad upė toj vietoj laba: 
gili. Jie greitai apsivilko ii 
leidosi namo, kad pranešus 
tėvams apie nelaimę. Pakol 
pribuvo pagalba, vaikas bu
vo jau prigėręs. Tai turėtų 
būt pamoka visiems plauki
kams. kad vandeny nereikia 
rodyt, “ką aš galiu."

Kaž

Uždangų gaisras.
Pereitą subatą ant Sum- 

mer streeto. Bostone, būvi 
nepaprasta regykla, 
koks neatsargus rūkytojas iš
metė per langą nuo viršuti 
nių lubų galą neužgesinto ei 
garėto, kuris nukrito ant sep 
:intų lubų lango uždangos 
(awning) ir uždegė ją. Vėją, 
buvo didelis ir užkrėtė de 
gančiais audeklo gabalais ki 
ų langu uždangas. Ugni: 

bematant pasiekė šešto ii 
penkto aukštų langus, o pas 
kui persimetė ir ant kito na
mo. o nuo to ant trečio ir tt 
Pakol pribuvo ugnagesiai 
keli bildingai pasiliko be 
apmingu.

Apiplėšė gazolino stot;.
Du ginkluoti banditai pe 

reitą subatos vakarą užpuolė 
Standard Oil Corųpany ga
zolino stoti prie Point of Pi 
nes, netoli nuo Revere 
Beach. išplėšė iš menedžerit 
SI75 ir paskui, užrakinę ji Į 
klazetą, pabėgo.

Moteris nušauta per langą.
East Bostone tapo nušauta 

per langą savo virtuvėj Car 
Galdi. 60 metų amžiaus mo
teris. Ji sėdėjo prie lango su
pamoj kėdei ir suposi. Lau
ke kažin kas šovė ir pataikė 
jai į petį. Kada jos sūnūs pa
rėjo namo. is rado ją sėdint 
toj pačio; kėdėj jau atšalu
sią.

Arklys užmušė vaiką.
Ant D-hchester streeto. 

South Bos? e, pereitą pėt
nyčią arki;. - spyrė ir užmušė 
10 metų amžiaus vaiką. Už
muštasis vadinosi Timothy 
Callahan.

Vaikas persišovė.
Kast Miltone po numeriu lienę. €>3 n 

68 Emmerson st. pereitą ne*,rj. Ji*ėjo - 
dėldienį persišovė Robertį pastebė’“ 
Park. 4 metų amžiaus vaikas, ^ėga.

Ant Ch* a stoties trauki
nys užmu^ Elzbietą Gude- 

j amžiaus mote- 
•sai kelio ir ne- 
ad traukinys at-

•Jis išsiėmė iš stalčiaus tėvo 
brauningą ir čiupinėdamas jį Ant 
iššovė. Kulipka išėjo kiaurai avė. ii' F 
per jo kūną tarp širdies ir Bostone, 
plaučių. Daktarai tečiaus kūlė poli- 
mano, kad jis gali pasveikt.'su kitu a r 
nes svarbieji organai nepa- policmam 
žeisti.

Pranešimas.
Cambridge'aus ir So. Bos

tono socialistų kuopos rengia 
labai didelį pikniką rugpjū
čio 26 d., ant McAna farmos. 
North Eastone. Meldžiame 
kitų draugijų ir kuopų ant 
minėtos dienos parengimų 
nedaryti, bet atsilankyti Į 
musų pikniką. Bus įvairių 
žaislų. pasižymėjusiems 
sporte bus duodamės dova
nos. Piknike bu< i ’ _ 
musų di utuolis Juška risis su simpatingi žmonės. Jaunave- 
pasižymėjusiu drut uoliu šve
du. Todėl ir prašome visus 
lietuvius į busiantį pikniką 
pasirengti iš anksto.

Komitetas.

Apsivedė du “Keleivio” 
skaitytojai.

Pereitą nedėldienį Brigh- 
tone apsivedė James Daunis 
su

Piknike bus ristynės, yra "Keleivio" skaitytojai ir, 
.TuiinsvoA 

dė da nesenai yra atvažiavus 
iš Lietuvos. Vestuvės buvo! 
jaunavedžių namuose. “Ke
leivis” linki jiems kuo lai- 
mingiausio gyvenimo.

Plaunamoji mašina 
upėn arklį.

Medforde miesto 
ninkas lygino pievą 
pasikinkęs arklį į didelę 
pjaunamą mašiną. Ant palin
kusio kranto mašina apvirto 
ir nudardėjo į Mystic upę, 
įtraukdama su savim arklį ir 
darbininką. Darbininkas iš
plaukė, bet arklys prigėrė, 
nors susirinkę žmonės viso
kiais budais bandė ji ištrauk- 

Monika Raustaite. Abu ti.
urz .1

I East ( 'e 

įtraukė manas
šiukšlyn- 

darbi- 'Saitf.’Ku.- 
paupy lr v’'

Per užu* 
sachusett' 
biliai UŽ1T.-

M žaizdą i kitą AaatfaHą

BEAK BRAND SALVE (Grobia wskio) 
8**teW* skausmą jr ,-gyd* iaisdaa b* 
ak*o*a* i 2 ar 3 c »iH*. Kaina 15c.
GBOBLEWSKI & C0. Plya**tk, Pa. 

"GYDO ir GYDO ir GYDo_jmm Bilo alte”

Pirmutini* Didžiausia*

PIKNIKAS!
Rengia SLA. 359-ta kp_ iš Dorchvs er. 

ant Aleko tikės
NORWOOI>. MASS.

5 d. RUGP.-AUGUST, 1928,
Prasidės 11 vaL ryt?.

Gerbiamieji:—
Visus kviečiame atsilankyti i šį Pir

mą Metinį Pikniką, kuri rengii I> >r- 
chesterio Lietuvių S. L. A 55y-tn k;>.

Bus dailus programa' Jluzii amai 
bus geri, svetainė yra ant vietos.

Adtokataš E. J. Bagačius pasakys 
prakalbą iš Susivienijimo teikimų.

Taipgi bus gėrimų ir gardžių u '.ka.i- 
džių.

Vieta yra graži ir patogi. Ežere ga
lima maudytis, pasiimkite siutus. 
lamirskite dienos. 5 Augusto.

X59-tas SLA. kp. Komit.

F

PARS1DI ODA
3 šeimynų po 4-4-5 kambarius na- 

nas. Viola graži ir gera. Yra gazas 
oiletai. set-tubo ir kui parankamai 
kaina visa: maža. Kreipkitės: 
275 W. 2-nd St.. ant pirmų lubų.

So. Boston. Mass.

PARDA) l.MUi Kampinis Muro Ka
nas su set-tubs. toįk-tais. karšto van 
lenio boileriu dėl storo ir kun;birių. 
Caioa So.oOi. įnešti $1,WO.
292 C Street. Si. Boston. Ma&>.

Pentinu ir Popieriuoju 
tūbas iš vidaus ir lauko, baltinu lu- 
>aas. Darba oadarau gerai ir pigiai.

JOHX GUDELEVSKI
12 Mer-ill st_ Camhridge. Ma's. 
Tel.: Univetsity 1768-J I 33)

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta 

nūs, kaip vyru-, taip ir moteris ar 
nerginas iš Lietuvos į Kanadą. .Man« 
>atarnavimas yra sąžiningas, saugus 
rreitas. ‘ Mano patyrimas laivakorčių 
>iznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
ie, kūne jau per nianr atsitraukė sa- 
■o gimines yra man dėkingi už man< 
upestingų patarnavimų. Kaip mergi 
loms, taip ir visiems keleiviams pa 
upinu geras apsistojimui vietas Ka 
adoje. Mano patarnavimas ir kainos 
aivakorčių yra . pigesnės, negu -kitų 
gentų Dėlei platesnių informacijų 
isad kreipkitės pas mane šiuo adresu

ALENANDER S. I.EW1S 
Tourist Agent

745 AVindsor St.. Montreal. , 
P. Q„ Canada.

(->
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—
po Dorchester 

i streeto. South 
■itą sąvaitę susi- 
š automobilius 
nobilium. Trįs 
ipo sužeisti.
— 
•ridge’uje poiic-l
> pamestą ant:
> mėnesių mer- 
s buvo jau išal- 
vas nuo riksmo.

itą sąvaitę Mas- 
lstijoj automo- 

• 16 žmonių.

PEKARNE
Noriu ti pekarrię, kuri 

butų įrei juodai duonai 
kepti: vi< apgyventoj lie
tuviais arba * - - 
“Keleivi^

! Tel. South Boston 1520
į Reaidence University 1463-J.

S. M PuĖiute-Shallri
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
M5 Broad*ay, S*. Bestos. Maao 

i Room 2.

Nuvargę*?
| Nenusiminkit. Tegu: Se

veras Esorka pagelbsti 
prašalint tą nuovargio

i jausmą. Tai
1 liuosavimo tonika-, kuris 

prašalina vidurių užkie-
; tėjimą, padidina apetitą, 

etc. Visur aptiekose.
SEVERA’s
ESORKA

ištikimas

SPECIALISTAS NERVU 1* 
KRON1AKV UGU PER »U- 
VIB* 25 METUS VISOS GY- 
DUOLtS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDIMAS ELEKTRA. 

, KAS NORI.

Dr.KILLORY
te SCOLLAY SQLARE 

BOSTON.
OLYMPlA THEATRE BLOG- 

ROOM 22
VALANDOS: DIENOMIS nuo 
9 iš ryt<> iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
• 4wna

DR. LANDAU
32 CHAMBERS ST.. BOSTON. 

G*du Veueriška* l.iga*.
Valandos:— Kasdien nuo ® iki 

10, nuo 1 iki 3 ir nuo fi iki .8. 
*C^<iėldieni»i» nuo 9 iki 12.

Lietais Optanetnstas

No. 31. Rugpjūčio 1 d„ 1928.
•-

T«L So. Baste* M*-W.
DAKTARAS

A.L.KAPOCIUS
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDELIOMIS:

1 v. po piet*

Serodomis iki 12 diea*. 
Ofisas “Keleivio” n*m*.

251 Rroad*ay. tarp* C ir D 8U
SO. BOSTON. MASS.

i

Of. LGtnm-S
U ETŲ VIS DENTISTAS

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

Nedaliomis pagal susitarimą.
105 N. Main St kamp. Broad St

MONTELLO, MASS.

I'

» «

:*

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PAAAKARNIS. O. D. 
447 Broadway, So. Boston,

PJ.Akunevičius
Lietuvi* Graboriu*

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už piln* pagrab* 
galima apsieiti su $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaiku* nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresai:

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

Tek: So. Bosto* 44M.

DR. LAND2IUS-SEYM0UR
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9 V AL. RYTO IKI 9 VAL. VAKARĖ. 
373 BRO.ADVV.AY. KAMPAS E IR BROADMAY.

Virte j Šidlausko Aptiekus, SOUTH BOSTON, MĄSS.
Tel.: So. Boston 2445.

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

1 ALLEN STREET. Cor. < hambcrs St, BOSTON. MASS.
< t
4
4
t
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A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.
/

REAL ĖST ATE
ANT PARDAVIMO So. Bostone: 
DU TRIJŲ ŠEIMYNŲ MIRI
MAI NAMAI ant E. Third St. 
Kaina $5,500.

RANDO LPHE 
SEPTYNIŲ KAMBARIU stuba 
su visu fornišiu ir šeši akeriai že
mės. Kaina $4,000.
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ėnkais. Adresas 
fise. (32)

1.

R. J. VASIL
409 BROADM AY. ROOM

SO. BOSTON. MASS.
Parduodu: N AMUS. KARMAS. 

KRAUTUVES.
Iršiurinu: Al TONOBILIIS.
NAMUS. EORNIŠUS. KRAU

TUVES irti.
Apdraudžiu gyvastį ir yvrikatą. 
PADARAU VISOKII S DOKU
MENTUS kaip čia. taip ir Lie
tuvoje. greitai ir atsakančiai. 
Norint gero patarnavimo, kreip
kitės. R. J. VASIL
109 Broad"ay. So. Boston. Mass

DR.MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Valandos: 10—1; 5 * 
Sekmadieniai*: 10—S 

3421 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

t

1

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS 3-4-4 kambariai, geroj 
vietoj. Kaina $3,700.

DVIEJU ŠEIMYNŲ KAMPINIS 
NAMAS ir graži krautuvė, gera 
biznio vieta, gesas. elektra, skal
bynės. Kaina $6.500.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS prie maudynių, gesas. 
elektra, skalbynės. gražus kiemas. 
Kaina 27,500

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su įtaisymais, puikioj 
vietoj, ant E. Seventh Street. 
Kaina $12,500.

DORCHESTERY
TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS su visais įtaisymais. 
Kaina $10,500.

DVIEJU ŠEIMYNŲ MEDINIS
NAMAS. 7 kambariai vienai šei
mynai ir 8 kambariai kitai šeimy
nai, 22.527 pėdos žemės. Namas 
su visais įtaisymais. Kaina $9.500.

MEDFORDE
DVIEJU ŠEIMYNŲ kampinsi na
mas su naujausios mados įtaisy
mais. 5-5-2 kambariai.
Kaina.......................................$7,800.

DR.J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

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

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Bmton. Room 7. 
Tel.: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

i

Dr.D. W.Rosen
Iš MASKVOS

Specialistas slaptų moterų ir vyrų 
lig*, taipgi kraujo ir odos lig*.

Valandos: nuo 9 iki 1Q ryte; 2 iki 3 
po pietų; i iki 8 v. vak.

Tel. Ricbmond 1410
321 HANOVER STREET 

BOSTON. MASS. «

INSURANCE
INfell RINU (Tik Mass. valstijoj) 
NUO UGNIES IR NELAIMĖS: 
Automobilius. Fornišiu*. Namns, 
Stiklus. Sveikatą. Gyvastį ir tt.

PARŪPINT PINIGUS dėlei mor- 
giėių ant namų ir farmų. Bostone 
ir jo apielinkėse.

JEIGU TURITE pinigų, kuriuos 
noiėtumėt paskolinti, gaudami 
gerą nuošimtį, ant pirmų arba 
antrų morgiėių. praneškite man.

UŽLAIKAU TAIPGI IR LAIVA
KORČIŲ PARDAVIMO IR PINI 
GV SIUNTIMO SKYRIUS.

Parduodu Anglis ir Malkas. ANG
LIS SIUOM TARPU ATP1GC, 
PIRKITE DABAR. Pristatom 
netoliau kaip 12 mailių nuo Bos
tono.

Turiu daugybą NAMU. FARMU 
IR BIZNIU ant pardavimo ir mai
nymo. kurių čia negalime sumi
nėti

Visai* reikalais galima kreipti; 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
TELEFONU. •

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare.

SUN PROOF PENTAS
NEBUO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

’rSŽ--

Pattoris^

/v/z*

S i"B
L V

O JUSV NAMAS ATRODYS KAIP NAUJAS Už PENKIŲ METŲ
Mm užlaikėm po*iera« visokį* spalvų dėl sienų karmabių ir varai 

fius dėl grindų. Taipgi užlaiko*^ šakių, grėblių, lopetų ir kas tik rai 
kalinga prie darbo darž*; dratus dėl tvor* ir sietus dėl langų.

SPECIAL: Kvorta varnišio ir bruši* už 95c.

UNIVERSITY HARDWARE C0.
J. H. SNAPKAUSKAS, Savininkai

1147 Cambridge St, Cambridge, Mass.
T«L P*rt« S7H.




