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Razbaininkai už 
puolė viešbutį.

KOVA TARP ALIEJAUS 
KOMPANIJŲ.

Tarp aliejaus kompanijų; 
Amerikoje pastaruoju lai-j 
ku prasidėjo atkakli kovai 

i už rinką. Vasarai einanti

UŽMUŠĖ POLICMANĄ IRjloss iš Brooklyno, N. Y. Da
bar policija su šunimis įieš
ko kitų užpuolikų.

JnnAm Unžnm. ' VOKIETIJOJ LIEJASI IRengia karčemą ant i kraujas. i
• • ! Vokietijoj prasideda na-'J Ulių. ; minis karas. Komunistų

------------ I kurstomi alkani žmonės plė- 
Londono žiniomis, anglas;šia krautuves ir puola vai-;

Alsdorfo i

KELEIVIS”
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Published by J. G. Gegužis & Co.

Rcpresents over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 75,000 in 
New Engianti and about 1,000,000 

in the United Statės.
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Advertising rates on application

"KELEIVIS"

255 Broadway, So. Boston, Mass.

APIPLĖŠĖ 170 ŽMONIŲ.

Pabėgo automobiliuje su pi
nigais ir auksiniais daiktais.

Pereito nedėldienio naktį 
Detroite papildyta nepa
prastai drąsus užpuolimas. 
Septyni ginkluoti razbainin
kai įsiveržė į viešbutį žino
mą tenai kaipo ”Alledale 
Inn’”, kur puotavo 170 žmo
nių, ir visus juos apiplėšė. 
Keturi žmonės, tų tarpe vie
na moteris, buvo pašauti ir 
pavojingai sužeisti.

Suėmę apie §20,000 pini
gais ir * auksiniais daiktais, 
razbaininkai susėdo į auto
mobilių ir pabėgo.- Išeinant 
jiems’ per duris, vienas sve
čių išsireiškė: ’’Ot, jei aš da
bar turėčiau revolverį !” Tai 
išgirdęs, vienas razbaininkų 
atsisuko ir šovė kelis kartus 
i žmonių tarpą, keliatą sun
kiai sužeisdamas.

Kiekvienas razbaininkas 
buvo apsiginklavęs ir visą 
laiką neišleido iš rankų gin
klo. Kai kurie jų turėjo po 
du revolveriu rankose.

Užpuolimas įvyko 3 va
landą ryto. Mat, turčiai su
sirinkę baliavojo visą naktį. 
Kuomet razbaininkai vieš
butį apleido, visi krėslai bu
vo išvartyti, indai su val
giais ir gėrimais sudaužyti 
ir skysčiai išlaistyti po visą 
aslą.

Užpuolimas buvo gerai 
suplenuotas. Kuomet vieni 
razbaininkų krėtė svečiams 
kišenius ir maustė nuo jų 
žiedus, kiti stovėjo su atkiš
tais revolveriais ir nuolatos 
gręsingu balsu kartojo, kad 
visi laikytų savo rankas pa
kėlę augštyn ir nejudėtų iš 
vietų. Kas tik sujudėjo, ar 
pratarė, žodį, banditai kiek
vieną sykį šovė pagąsdini
mui.

Vienai poniai razbainin
kas nutvėrė už rankos ir 
pradėjo traukti nuo jos pirš
to deimanto žiedą, žiedas 
užsikirto ant piršto, tai raz
baininkas griebė ir danti
mis išlupo deimantą iš žie
do.

Kitas vyras norėjo atseg-į

ju jį atiduoti. "Nėra laiko________
atsakė razbaininkas, ir pa;j DEGTINDARIAI UŽMU- 
griebęs laikrodėli, traukte Ji VALDININKĄ,
nutraukė. ! Becklev apielinkėj, V______ ,____________________ x.

Kelioms valandoms vėliau'Virginijoj, valdininkas Fos-juo prispaustą Baltuškom 
buvo pastebėtas didelis au- fer suėmė anądien kelis su Gilmartinu. Automobi- 
tomobilius dumiant nepa-. degtindarius kalnuose. Ka-liūs buvo pakeltas ir jiedu 

Via jis naktį užmigo, kiti ištraukti. G.ilmartinas buvo 
Vienas polic- degtindariai atėję per langą nuvežtas ligonbutin, nes jis 

’o -• —turėjo sulaužytą petį, o Bal
tuškoms buvo areštuotas 

kad girtas važiavo. 
Tūlas laikas atgal iš Ame- Apie tai rašo "Boston Ame- 

aliejum rican”.
iš-r

‘prie galo ir aliejaus kompa-ivardu Brodrick Hartwell džios įstaigas.
iiijoms turint ant ranku organizuoja tenai bendrovę miestely komunistai užpuo-i 

‘daugybę gazolino, prasidėjo degtinei sinkuoti ant jūrių, lė rotužę ir pradėjo mėtyti 
j kainu mušimas, kad kuo- Kviesdamas biznierius >dė- bombas, sužeisciami ir už- 
. greičiau ji išpardavus. Va- Lis prie tos bendrovės, Hart- mušdami daugiau kaip 100 
i karinėse valstijose, kur ope- v' e^ savo atsišaukime sako, nekaltų žmonių. A™ L 
ruoja kelios kompanijos, !kad pelnas ant įdėto kapita- Chapalle mieste 28 žmonės! 

įgazolino kaina į kelias pa- **

NEW 1IAVENO SALIU 
NAMS IŠAKYTA UŽDĄ 

- RYTI DURIS.
Visi saliunkyperiai New, butines dienas, tapo numuš- 

Havene gavo nuo policijos nuo 26 iki 15 centų galio- 
isakyma nuimti nuo savo nui. Dabar laikraščiai skel- 
lentvnu' bonkas ir uždaryti bia, kad viena didelė alie- 
biznį. Jei šito įsakvmo jie1-““ —T* KT~”
geruoju neklausysią, tai bu- valstijoj siūlo savo gazoliną! f31- 
šią išleisti prieš juos teismo 
injunetionai. Saliunų New: 
Havene priskaitoma į 200.

Toks pat įsakymas saliu- 
nams buvo duotas Hartfor
de, Waterburyje ir kituose 
Connecticut valstijos mies
tuose. Visur tenai saliunai 
parduoda savo rakandus ir 
uždaro duris.

i 
i
ti
Į

SIŪLO 60,000,000 TONŲ 
MINKŠTOS ANGLIES.

Minkštųjų anglių kompa- 
AiVh'nijos apsiima pristatyti 141 Naujajai Anglijai 60,000,000 

Io esąs užtikrintas nema- tapo užmušti ir apie 200 su- aiglieviJe*
žesnis kaiD 20 nuošimčiu žeista. kasyklose

'jaus refinerija New Yorko j an.t karčemą , sako ji-

žesnis kaip 20 nuošimčių žeista.
kas du mėnesiu, arba 120------------
nuošimčių į metus. i ___

"Mano pienas yra įtaisyti ITALIJOJ AREŠTUOTI. 
Genujos mieste italų val-JŠ

: iau po 10 centu galionui.1 kurie apsiima mokėti 
Tiktai Naujoj Anglijoj, kur 
gazolino rinka užkariauta 
beveik vieno aliejaus trusto, 

j žmonės turi mokėti po 22 
centu už galioną gazolino.

i

GYVAIS PALAIDOTA 
138 MAINERIAI.

J •

Katastrofa atsitiko 1,700 
pėdą po žeme.

Wycmingo valstijoj, neto
li Kemmerer miestelio, per-

i k itų sti eikas. Minkštoji an~ eita sąvaitę atsitiko baisi 
BOLŠEVIKŲ AGENTAI PfIS {ra ^aug pigesnė ir lielaimė anglių kasykloj: 
--------------  v----------------- ; daug .lengviau ją užkurti,  - -

. . , ., , ‘. i tik jei pasitaiko perdaugv9l.lsmu]k. ta. nepara^ku -į

ir r “vgen|»

DIDELIS GAISRAS 
LAVVRENCE.

Lawrence, Mass. — Per-'
i

1

eitos subatos vakarą čia ki- 
NORI IŠARDYTI TRUSTĄjlo gaisras netoli North Sta- 

Justicijos deoartamento tiono. Greitu laiku liepsnos 
galva Daugherty reikalauja, pradėjo siekti teatrų dis- 
kad International Harves-Ariktą ant Broadway, ir ke- 
ter Companv, kuri gamina Auriuose teatruose nuo pa- 

butų suskaldyta mažiausia į kai, kad artinasi ugnies pa- 
a 1 •___ 1___ ___ •• iimiiio vien fnvt nnloiC-

daugiausia farmu mašinas, grindų buvo pranešta pubh-. 
butų suskaldyta mažiausia į kai> kad artinasi ugnies pa- 
tris atskiras korporacijas,! vojus, todėl visi turi apleis- 
nes dabar ji sudaranti trus-Ai teatrus. Ir apie 10,000 pu
tą ir kontroliuojanti visablikos bematant išsipylė iš 
ūkio įrankiu ir mašinų pra- teatrų ant gatvės. Ugnis su- 
monę. Jei šitas trustaš tuo- naikino keliolika triobų ir 
jaus nebusiąs išardytas, 
greitu laiku farmeriai 
galėsią mašinų įpirkti.

jiuoti už 20 mvliu nuo kraš- 
ito.”

Apie koki kraštą jis kal
yba, aplinkraštis nepasako, 
j bet "Daily News” spėja, kad 
tai bus Amerikos kraštas.

■ ... I ! .

RUSIJA GRŪMOJA'BUL
GARIJAI.

i
Bolševikų užsienio komi

saras čičerinas nusiuntė aš
trų protestą naujai Bulga
rijos valdžiai, kam ji perse
kioja bolševikų agentus, ku
rie agituoja už sovietų val
džią Bulgarijoj,’ Jei rusų 
persekiojimas ii žudymas 
Bulgarijoj nesiliaus, sako 
Čičerinas savo notoj, tai

ištikrujų vedė slaptą propa
gandą prieš Italijos valdžią. 
Padaryta jų ofise krata ir 
suimti dokumentai parodė, 
kad jie gaudavo iš Maskvos 
daug pinigu ir išleisdavo 
juos kurstančiai propagan-

> iri 
i I

tai nuostoliai sieksią $100,00Q. 
ne * - 4

' PALEIS 35,000 LAWREN- 
CE’O AUDĖJŲ.

Apie 27 dieną šio mėnesio 
Lawrence’o mieste žada uz- 

Gloucester, Mass. — Per- įdaryti beveik visos r audi- 
eita subatą čia prigėrė šu- nyčios ir paleisti apie 35,000 
linvje po savo namu Lester ] audėjų. Kai kurios dirbtu- 
Grant, 30 metų amžiaus vy-’vės jau uždarė savo duris, 
ras. šulinvs randasi skiepe, bet po Labor Day žada vėl 
iš kur Grantu šeimvna trau-' pradėt dirbti. Šitą pertrau
kia sau vandeni. ‘ PereitojikQ kompanijos vadina ”va- 
subatoj po pietų Grantas kacija”, kuri yra daroma 
nuėjo sklepan malkų krauti, i audinyčiose kas metai, tik 
ligai jam iš skiepo negrįž- šimet ji bus ilgesnė, 
tant, namiškiai pradėjo jo ----------- "~
jieškoti ir pamatė šulinyje BALTUŠKONIS APVIRTO 
jo kepurę plaukiojant. Bu- SU AUTOMOBILIUM. 
vo duota žinia policijai, ku —1., .2
ri išmaišė šulinį kabliais, metų vaikinas, važiavo aną- 
bet skenduolio neužkabino, dien automobilium su 
Tuomet pribuvo vieškelių martinu per ~ 
departamentas, išpumpavo miestelį, netoli Bostono, iri' 
iš šulinio 15 pėdų vandens, ant Main streeto i 
ir pasirodė lavonas, šulinys pralenkti kitą mašiną. Be-i" 

■buvo uždengtas lentomis, ir lenkiant, Baltuškonio auto- ±
, - .... . ikaip Grantas tenai įpuolė, mobilis apvirto * ir apvožė niSin kliuti savo laikrodeh ir genio-|sun*ku suprasti. ^orko valstijoj, turčių kliu.

ŽMOGUS PRIGĖRĖ 
ŠULINY.

Adolfas Baltuškonis, 19

3 •

1,700 pėdų gilumoje įvyko 
gazų ekspliozija ir palaido
jo po žeme 138 darbininkus. 

Tuojaus organizuota gel
bėjimo darbas ir 37 žmonės 
atkasta dar gyvi. Visi kiti 
buvo užmušti ekspliozijoj, 

a , ai‘ba užberti žemėmis už-
ORL-A^IS NUKRITO Į troško.

JŪRES. i pr]e kasyklos susirinko
šimtai moterų ir vaikų, ku
rių tėvai ir vyrai buvo ka
sykloje. Visi jie drebėdami 
laukė žinių, kuomet darbi
ninkai sušilę kasėsi į užgriu
vusią kasyklą. Kada pradė
ta nešti iš kasyklos lavonai, 
prasidėjo sujudinanti regy
kla. Klyksmas ir verksmas 
buvo neapsakomas. Moterįs 
puolė prie negyvų savo vy
rų ir šaukdamos alpo.

Kasyklos kompanija pas
kui paskelbė, kad žuvusių 
mainerių našlės ir vaikai bu
sią aprūpinti ir pašalpos iš 
šalies jiems nereikėsią.

Ii greitieji botai ir abudu i KUNIGAS UŽSIMUŠĖ , 
sportu įsveze ant kranto. ---------------------------
Mergina buvo prisitrenkus 
ir turėjo jau vandens pri- ‘ 
traukus į plaučius, bet nu-

grotas į pelenus.

I
I JŪRES.

Pereitą nedėldienį, tūks
tančiams žmonių bežiūrint, 
ties Revere Beach, Mass., 
nukrito į jūres orlaivis, ku
riame buvo lakūnas Laugh- 
lin ir jauna mergina, pri
segta diržais prie sėdynės. 
Mašina tuojaus nuskendo, 

■ bet jaunas lakūnas po van- 
e —;£ - t įdeniu atsiliuosavo ir išplau-

siuntė du laivu aukso į Newjkė ant viršaus. Pamatęs, 
Yorko bankus. Vienas siun-: kad merginos nėra, jisai 
tmys atėjo laivu Veendam ■ pritraukė .krūtinėn kvapo ir 
• i i / a t •» i i*- . *

. . __ ______ __________ __ ___ __ ___ >
atvežtas ant "Berengarijos ibttta gero plaukiko. Jis su- 
iš Anglijos uosto Southamp- rado ją po vandeniu, atsegė

dai tarpe kariumenes 
darbininkų.

VOKIEČIAI VEŽA 
AUKSĄ AMERIKON.

Šią savaitę vokiečiai at-

. pritraukė krūtinėn kvano ir 
iš Rotterdamo, o kitas buvo! rerėį jūres jos jieškoti'. Jo

Anglijos uosto Southamp- __ 2_ K
Maskvos valdžia pradėsian- tono. Atsiųstas auksas ap- diržus ir išnešė ją ant vir
ti taip pat persekioti gyve- skaitomas apie $1,625,000 ir šaus. Tuo tarpu pribuvo ke
liančius Rusijoj bulgarus, buvo sudėtas New Yorke i ‘ - -
kurių esą tūkstančiai. ; vokiečių valdomus bankus.

Bulffariios valdžia į bol- Kokiems tikslams vokiečiai
& . • • •• * • • Y? _• • Y? _ A - T . ■» |

atsisako paaiškinti.
ševiku grasinimus nieko ne- jį čionai siunčia, tie bankai 
atsakė. ” į atsisako paaiškinti.

i
VOKIETIJA IŠEISIANTI 

NAUJUS PINIGUS.
Dabartinės Vokietijos 

markės bus panaikintos, o 
jų vieton bus išleisti nauji 
pinigai, paremti auksu.

Taip sako atvykęs dabar 
iš Europos John F. Dulles, 
žinomas ekonomistas ir bu-: 
vęs Amerikos taikos delega-; 
cijos narys Versalėje. Pa-

Už 32 CENTU MILIONAS 
MARKIŲ.

Pereita subatą Vokietijos 
markė pasiekė da negirdėto 
pigumo. Už 32 centu galima 
buvo gauti visą milioną po
pierinių markių.

NULINČIAVO JUOD- 
VEIDJ.

Georgijos valstijoj polici-
dėtis (Vokietijoj dabar esan- ta jeze j Peny miesteli su- 
ti stačiai apverktina, jis sa->;™‘« Juodveidi, kuns buvo 
ko, ir kitokios išeities tara I maitinamas užpuolimu ant 

„ „ Gj’-lkraštui nesą, kaip tik reor- baltveides moteriškes, feusi-
Bradfordoi jzuoti finansus. organizavusi; mm.a baltvei- 

■ ________ ežių užpuolė ant policijos,
norėJ'°! IŠKĖLĖ DRAUGAMS BA- atėm.ė Ą jos kalini ir išvil- 

-------- kus jį į laukus nulmciavo.LIŲ IR NUSIŠOVĖ.
Netoli Placid ežero, New

juodu po savim. Žmonės va
žiuodami pro šalį ir maty
dami, kad šalia kelio stovi 
ragožium automobilius, su- 

Becklev apielinkėj, VVesi stojo pažiūrėti ir rado po

buvo pastebėtas didelis au- ter suėmė anądien 
i..... „„„„J. -
prastu greitumu per Mon-1 
roe miestelį. Vienas **'-1’" 
manas pradėjo ji vytis mo- jj nušovė.
turiniu dviračiu. Kaip tik jis _____
ta automobilių pashyjo, ŽAIBAS UŽDEGĖ LAIVA, užtai, 
tuojaus. iš jo pradėjo šau
dyt. Policmanas išsitraukęs 
savo revolverį šovė jjenkis 
kartus į tą automobilių, ir 
peršautas pats nuvirto nuo 
dviračio. Jis tuoj mirė.

Vėliaus šitas automobilius 
buvo atrasta kukuruzu lau
ke tuščias. Pradėjus jieško
ti kukurūzuose pasislėpusių 
banditų, atrasta vienas su
žeistas razbaininkas. Jis pa
sisakė esąs Herman Šoko-

I

be pereitą ketvergą įvyko 
tragedija. Tūlas Jean Pą- 
tience, buvęs Yale universi
teto studentas, 
savo draugus, x 
balių, ir kuomet prie muzi 
kos visi linksminosi, jis išsi-

VIETOJ KALĖJIMO,
< MOKYKLA.

Detroite tapo įkurta mo
kykla areštuotiems ir nutei- 

susikvietė st^ems automobilistams. Du 
išPpIp iipms šimtu ąutomobilistu, kurie K ■’ • buvo areštuoti ir nuteisti vž

greitą ir neatsargų važiavi-K0S VISI IIHKMIHUUBI, ,|Jft '■ C’-s .
ėmė revolveri, visų akyvaiz-,^ Pereitą sąvaitę jau nu-

AUTOMOBILIUJE.
Pereitą sąvaitę užsimušė 

__ ___ automobilium važiuodamas 
gabenta ligonbutin atsiga- ^°- Pos^o^°r,^r.^ T.ka^a!jkli 
vo. Tūkstančiai žiopsotojų 
ant kranto - turėjo gerą 
"šiou” už dyką.

kunigas McGrail. Jis važia
vo su kitu vyru ir apie Sha- 
roną įvažiavo į telefono 

•stulpą. Važiavęs su juom 
! kitas žmogus tapo sunkiai 
'sužeistas.

Virginijos valstijoj pasi-j 
rodė nauja liga, kurią žmo-j 
nės vadina "velnio gripą”.' 
Ji yra labai limpanti ir grei- 
tai platinasi. Ji apsireiškia! 
tuo, kad ligoniui labai suka 
vidurius ir skauda krutinę. 
Bet mirčių nuo jos kol kas 
da nebuvo ir ji tveria 
nuo 12 iki 36 valandų.

"VELNIO GRIPĄ” 
NAUJA LIGA.

tik

VAISIAI APLAISTYTI 
NUODAIS.

Bostono sveikatos komisiy 
onierius Mahoney perspėja 
visuomenę, kad valgant vai
sius, pirma reikia juos nu
plauti, nes kitaip galima už- 
sinuodyt. Massachusetts
valstijoj beveik visi sodai 
yra valdžios aplaistyti nuo
dais kirminams ir vabalams 
naikinti. Tie nuodai lengvai 
nusiplauja, bet nenuplauti 
jie labai pavojingi, ypač ma
žiems vaikams. Taigi, jei 
nusinerkate pyčių, grušių, 
obuolių, slyvų, ar kitokių 
vaisių, visuomet prieš val
gant gerai juos numazgokit.

POLICMANAS PASIUTO.
Netoli Chicagos, West 

Hammondo miestelyje, šį 
panedėlį pasiuto policmanas 
vardu Kosmala (lenkas), 
[nėjęs policijos nuovadon, 
jis išsitraukė revolverį ir 
visiems liepė pakelti augš- 
tyn rankas. Paskui jis nu
ginklavo juos ir pagriebęs 
karabiną išbėgo laukan, sa
kydamas, kad jis užmušiąs 
kiekvieną policmaną ir val
dininką W. Hammondo mie
stelyje. Vėliaus jis buvo aj>- 
suptas ir nušautas tyrlau
kiuose netoli Indianos rube- 
žiaus.

KABOČNIKAS NEGALI 
BŪT CABOT.

Viena žydų šeimyna Phi- 
ladelphijoj norėjo pakeisti 
savo pavardę iš Kabočnik į 
Cabst. Bet patriotinės ame- 
■’ikonų organizacijos užpro-* 
testavo prieš tai, nurodyda
mos, kad pavardė Cabot 
priklauso seniems ir žy
miems amerikonams: Galvo
tų yra augštti vaidininkų, 
profesorių, daktarų, todėl, 
girdi, jiems butų įžeidimas, 
jei ju vardą pradėtų nešioti 
koks nesiprausęs rusiškas 
žyd palaikis. Ir teismas ne
leido Kabončnikui vadintis 
Caboto vardu.

! siųsta šiton mokyklon. 
Jiems tenai duodamos lek- 

; cijos ir aiškinama, kaip rei- 
;kia valdyti automobilius, 
į kad nebūti pavojumi sau ir 
kitiems. Tai yra pirmutinė 

i tokia mokykla visoj Ameri
koj. Ir ji padarys daug dau
giau naudos, negu kalėji-

i mas.

$20 BAUSMĖS Už ARKLIO 
MUŠIMĄ.

Max Stepner turėjo už
mokėti Bostono teisme $20 

, kad mušė 
kuris traukė tik federalė valdžia 

prieš kalną sunkų vežimą, kovos su degtindariais.

d oje apsuko jį ant piršto ir i 
atsikėlęs nuo stalo išėjo už: 
durų. Niekas nekreipė į tai 
domės. Tik staiga už durų 
pasigirdo suris. Visi išbėgo 
laukan. Jaunas vakaro šei
mininkas gulėjo jau nebe
gyvas.

i
r i kos išplaukė su 
laivas ”Swift Star' __ . 
plaukė ir prapuolė. Dabar: I MĖNESĮ AUTOMOBL- 
Karibėjos j’uroj atrasta di-‘ LIAI UŽMUŠĖ 
delis plotas paplūdęs alie- 230 ŽMONIŲ,
jum ir netoli tos vietos plau- Saugių keiių draugija; 
kiojo trįs tuščios valtelės ir New Yorke skelbia, kad per; 
kitokios žuvusio laivo lieka- liepos mėnesį Suvienytose Diamond , 
nos. Spėjama, kad žaibas tą Valstijose automobiliai už- kūdiki, kuris rėkdamas visą 
laivą uždegė, o tuomet eks- mušė 230 žmonių. Pernai dieną ir 
pliodavo aliejus ir sudraskė metais per tą natį mėnesi kantrybės, 
visą laivą. buvę užmušta 209. ta.

"i
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MOTINA PASMAUGĖ RĖ

KIANTI VAIKĄ.
Brooklvne tūla Katerina 

pasmaugė savo,
- - ‘I

naktį išvedė ją iš, pabaudos užtai. 
.Ji tapo areštuo- savo arklį, I.

NUTARĖ NEBEDRAUS- 
TI DEGTINĖS.

Casso apskritis Michiga- 
no valstijoj nutarė nebe- 
drausti degtinės ir nusidė
jusių prieš prohibicijos įsta
tymą žmonių nepersekioti, 
nes apskričiui tas per bran
giai atsieina. Taigi dabar 

tenai



v
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40 CENTŲ Į MĖNESI. Itas katalikas. Mat, p. Vileišį 
Lietuvos dvarų darbiniu- kjepkalai skaitė bedieviu . 

kai gauna tik po 4 litus al
gos i mėnesi. Amerikos pi
nigais tas reiškia 40 centų. !

Tuo taniu pora.jiąųjų bk-.; 
tų tenai kainuoja q0 litų, ar- | 
Va, u dolerius Amerikos pi
nigais. ' ;

L.iJ * K'it.nomV ■
i

1
I
■

i
i 
1

į

■# t 
Į 
i

■■

x

Taigi, kad įsitaisius .porą* 
batų, dvaro, darbininkas tu-' 
ri dirbti šuviršum metus lai
ko.

Kodėl gi taip mažai tenai 
darbininkams mokama ? 
"Socialdemokratas aiškina 
taip:

''Kuomet pernai rudeny Įve
dė litus, tai Seimas išleido Įs
tatymą, kad atsiskaitant algas 
už 20 auksinu skaitytu vieną 
litą. Dėlto, kad ordinarnin- 
kams Įstatymu buvo nustaty
ta metams 1,000 auksinu, tai 
pakeičiant lįtais išeina tik 50 
litu metams arba 4 litai IG cen
tu mėnesiui. Taip daugely vie-j 
tą dvarininkdi dabar mokai ’ j 

"Socialdemokratų frakcija 
pernai lapkričio mėnesy buvo 
Įteikusi Seimui visą darbinin
kų samdymo Įstatymą žymiai 
pataisyti ir nustatyti ordinar- 
ninkams metams ne 50 litų, bet 
150. Pereitais metais lito per
kamoji gale buvo kur kas di
desnė, . negu šįmet, todėl ir 
frakcija ir draugai vietose 
skaitė 150 litų vidutiniu atly
ginimu.

"Buvo vienaip frakcijos ma
nyta, bet viskas kitaip išėjo.! 
Frakcijos pataisas atidavė Sei-: 
mo komisijai ir ten jas Raman-; 
tinėjo krikščionių federaciniu- j 
kų rankos apie 4 mėnesius. ! 
Nei krikščionys, nei federacija 
prieš pataisas) nieko nekalbėjo. ! 
jie sakėsi visi už iąk-štovi.’bet! 
iš komisijos netekto.

"Tik po 4 mėnesių Įnešė ko
misija Seiman, bcf prieš pati 
Seimo paleidimą."

Taigi pasirodo, kad šitcn 
kia juokinga alga Lietuvos 
dvarų darbininkams yra nu
statyta krikščionių demo
kratų įstatymais, ir tų įsta
tymų katalikiškoji valdžia 
nenori pakeisti.

” — r. .

LIETUVIŲ VAINIKAS 
ANT HARDINGO 

KAPO.
Brooklyno "Vienybė” " 

šo, kad! ant mirusio Ameri
kos prezidento kapo ir lietu
viai sudėję vainiką. Girdi:

"Sandariečių delegacija, ku
ri buvo nuvykusi i Mariori. 
Ohio, palaidoti Hardingą, lai
mingai grižo ir džiaugiasi at
liktu darbu. Buvo padėta ant 
kapo nuo lietuvių dideli.-- ir 
gražus vainikas iš 200 beitu Ir 

/ 300 raudonų rožių, su parašu 
’From Americans cf Lithua-i 
niafti Descent’. Beto Hardingiei 
nei buvo įteikta ergamento 
raštelis, reiškiantis užuojautą 
nuo Sandaros ir Politikos Iždo. 
Lietuvių vainikas buvęs taip 
gražus, kad jis tapo išrinktas 
iš daugelio kitų ir šiandien 
įneštas Į skiepą bei padėtas 
prie prezidento karsto.”

ra-

PURVU PAMINKLAS 
PONUI STULGINSKUL
"Vienybė” daro palygini

mą tarp Amerikos ir Lietu
vos prezidentų. Mirus Ame
rikos prezidentui Hardingui, 
niekas jo neŠmeižia: net po
litiniai jo oponentai atsilie
pia apie jį su pagarba. ;.

Bet jei mirtų Lietuvos; 
prezidentas Stulginskis*, tai 
"Vienybė“ spėja, kad dides
nė lietuvių dalis apdrėbtų jį 
purvais.

KUR JŲ PAŽADAI?
Kuomet Lietuvos atstovu 

Washingtone buvo p. Vilei
šis, tai Amerikos lietuvių 
klerikalai žadėjo surinkti 
Lietuvai galybę pinigų, jei 
p. VikiUo vieton bus atsiųs-

KULTŪRA IR CINIZMAS.'ministerijų' i savo prašymus 
atsakymo, sumanė patys 'savo 
žemes’ pasiimti, kurias rivari- 

' ninkai Pasiauskis ir Farie de 
Kostro prieš kelias desimt'S 
metų buvo iš jų atėmę ir prie 
dvaro priskyrę.

"Dvarų Eleonoiavo ir Rau
donės valdytojos pasiskundė 
Raseinių apskrities viršinin
kui, prašydamos apginti jų 
nuosavybę nuo 'bolševikų' pasi
kėsinimo. p;;’’*' * ’ ‘ '

-'Apskrities viršininkas ne- 
pasitikėdarnids vienas Savo jė
gomis, ’JttLševikų’ numalšinti, 
pasikvietė Raseinių komendan
tą pi šiene ei;.

"Tasai ka,-tu su milicijos va
du Ivanausku, buriu milicinin
kų ir kareivių atvykęs gegužės 
14 dieną Raudonės valsčiui! 
maištininkų malšinti, bemal- 
šindamas ir betardydamas iš
plakė trijų kaimų valstiečius 
(apie 60 žmonių) ir du pašovė.

"Raudonės atsitikimas pa
siekė ką tik susirinkusį St. Sei
mą, sukeldamas didžiausio pa
sipiktinimo. Buvo sudaryta St. 
Seimo komisija patirti patį at
sitikimą vietoj, padarius ką. 
bvia perduota teismui.

”Taigi birželio 6—7 d. šių j 
metu.buvo tos bylos teismas.

"Nukentėjusių ir liudininkų 
stojo Į 70, Kaltinamąjį p. štan- 
ce!Į gyRČ advokatas Čimkaus- 
kas. nukentėjusiu civilį .(ieški
nį palaikė Seimo narys M. Sle-i 
ževičius.

"Teismas prasitęsė 
uždarytomis durimis 
grinėjęs bylą paskelbė 
tarimą:

"Pulk. Įeit, štencelis
sis milicijos vadas Ivanauskas 
pripažinti kaltais, nors ir ne 
visais valsčiaus gynėjo kaltina- 
mpjakto paragrafais, o milici
jos nuovados viršininkas Mik
lius, milicininkas Budri* ir bu- 
dttšis kareivis Stonkus ištelsin-

(TĮĮTukentėjuslehis pripažinti 
tėį4; kiekvienam skyrium iro- 
dįaSti teisme Savo nuostolius 
iš l&ltinitikų.

"Gi bausmė nuteistiesiems 
Ivanauskui 
istatvmais; duoti.

I •

i

Todel "Lietuvos žinios” da
bar ir sako:

"Mes norėtume gauti paaiš
kinimą iš katulau partijos 
Ajųęrikpje. Juk katalikų, par
tija, nųiinuamosi išstumti iš 
'Vasbingtono p. Vileišį ir 
Įsprausti Caruecki, tikrina Lie
tuvos yaldžiai, kad prie Vilei
šio katalikų visuomenė bonų 
neperkami, bet ji pirksianti 
jei atstovas busiąs katalikų 
į Kirti jos žmogus. Jie belo, ne
įtartą visur ir visados skelbė, 
kad jie kontroliuoja bent 90 
nuošimčių Amerikos lietuvių. 
Jei taip butų buvę, tai čamec- 
kitti atėjus į IVashingtoną, bu
tų reikėję sukelti paskolos 
’ient dešimts milionų: reikėjo 
gauti aukų bent penki milio- 
nai. Kur visa tai?”

Mums, amerikiečiams, ir
gi norėtųsi žinoti, kur yra 

i tie milionai dolerių, ką kuni- 
!gai Lietuvai žadėjo, jei at
stovas bus jų šersties žmo- 

(gus.

Ar nebųtų išmintingiau, reikėjo padaryti, liet jiems Į . 
kad už tuos pinigus butų ne tikyba galvoje, 
įtaisyta akmenų skaldyklos 
i 
laukai apsivalytų, ir 
iiės uždarbio turėtų, 
aigai pasiliktų Lietuvos ri
bose.

•>
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BALTGUDžIAI KALBA 
APIE REVOLIUCIJĄ.
Lietimų kaiminiai baltąu- 

džiai, kuriuos lenkų ponija 
yra prijungus prie I^nkijos, 
kalba apie sukilimą. Jų laik
raštis "Krinica” rašo:

"Dabar pas mus nėra nieko. 
; Mokyklų mums neduoda, žemę 
j atima, sugriautos karo metu; 
i kaimiečių gričios neatstatomos 
! ir valdžios apsileidimui nėra 
• galo. Mums nėra kas pralaimė- 
' ti,; nes 'plikas peštynių nesibi- 
. jo.’Jei Vitos susivienys su,.dė- 

šinūiiįūais. tai mes gąl laimėsi
me.. Nes toji dalis musų liau
dies, kuri pirma balsuodavo už 
Vitosą,, dabar, jei jis stos su 
l>onais, galutinai atsisuks nuo 
jo.

"Tiesa, tuomet kumščiu da 
kiečiau susigniauš virš, musų 
galvų, bet tas privers mus pa
mąstyti, kas yra musų drau
gas, o kas neprietelis.

"Mes nusiuntėm Varšuvon 
savo atstovus ginti musų tei-

I

I
I 
I

dieni 
išna-

dvi
ir 
toki nū

ir buvu-

p.p. Šteneeliui ir 
i einant amnestijos 

dovanota.’’
I ■ LKa - *■ <*> • ■

Šita byla labai
.palydo, kokia krikščioniškoj 
iLiėĮhivoj teisybė. Užtai, kad 
ĮŽm^hes norėjo atsiimti iš 

. _ x . . . A 'dvarponiu savo žemes.’ mu-
Bet jei musu atstovu komendantas išplakė

zaurjie ne^, naudingu mums .; jjį,, ukininku
istaų pravesti, trn tas da ne- sužeįjė jr teismas J.in, bii; 
reiškia, kad jau nėra kas dar> ^įįįg dovano]a bausmę! Bet 
ti. Jei nėra kas daryti \arsu- jei žmones išpertu kaiii tam 
yoj, tat daug darbo yra kaime, komendantui,' teismas ’iierns 
tarpe mus, kaimiečiu. ; nedovanotu bausmės. '
Tai taip kalba baltgudžių^ _ ______

kunigų organas. C 
baltgudžių laikraštis, 
vaje žicyce”, sako:

"Nėra nei žemės, nei laisvės.' 
Musų kaimas visuomet vaitojo 
dėl žemės stokos. Bet seiliaus

vaizdžiai

.- ------------------------ -. "Privalo lankyti ir tirti
namie. Tuomet ir ūkininkų vietoje, kaip pastatyta tiky-

'~L“ -g .žmo- bos mokymas...” Tikybą te- 
♦ Pį“ gali dėstyti tik mokytojai

• turintieji leidimą nuo vys
kupo. Bet, tikybos mokslui

■—-1 -■■■-? esant priverstinam dalykui, 
tasai leidimas bus reikalin
gas visiems,o juk "bedievis”, 
aišku, kad jo negaus. .

3. Jei drįsi dėstyti tiky- 
K;.. H, tai'klebonas: turi praneš-

Krikščionys dempkratai, pi kurijai... O ji pasistengs 
norėdami laimėti rinkimus i prašalinti tokį kaipo netin- 
į antrąjį Seimą, griebėsį vi-pantį, ir tai bus atlikta tei-.Į 
su galimų ir negalimų prie- .sėtumo keliu, 
monių, terorizuodami savo 4. Klebonai turi prižiu- 
avelių silpną, maž tenusi-; rėti, kad prie mokyklos bu- 
rnanantį apie politinius rei- tų išrinktas iš geru katali- 
kalus protą. Buvo išnaudo- kų’ tėvų komitetas ir jisai 
jjamos visos priemonės ne turės jų klausyti... (Aišku 
tik už bažnyčios sienų, bet į be jokių komentaru, ko šie-! gjausia 
ir bažnyčioje. Bažnyčios ta- kiama ir kokia bus mokyto- ‘ 
po mitingų salėmis, kurio-'' 
se, be jokių leidimų, turėjo Įtikti "prabaštėliui”). 
teisę kalbėti tiktai vienas 
dvasiškas tėvelis, aiškiai ži
nodamas, kad niekas nedrįs 
Įjtrieštarauti Dievo namuose 
prieš Dievą, kalbantį kuni
go lupomis. Taigi ir buvo 
pilama pamazgų kibirai ant! j 
priešingų pažiūrų žmoĮiių ja!inti taj hR.nl sutlljėtl| 
Labai tik reikia stebėtis,kad ( 
kairieji galėjo dar tiek su-i^s) navoių...” ' tai vra. 
l inkta balsų. ■ ; - -

Bet kadėmams negana toJ .nokykSs

zmo- bos mokymas... ’ Tikybą te- Nesenai man teko išgirsti Kad mes, lietuviai, ben-
vieno mokslininko nuomonę, drai imant, esame dideli ci- 
kad slavų kilmės žmonės esą nikai, žinoma, palyginti, 

cinikai (bėgė- daug mežesni už rusus ir ki-

M, s
1 ’

labai dideli
tižiai). Jie esą daug ciniš- 
kesni ir vulgai iškesni už ki
tas vakarų Eurojios tautas. 
Nežinau, ar tas mokslinin
kas irius, lietuvius, priskiria, 
prie slavų, kaip daugelis 
mokslininku ligšiol daro, ar 
ne. Bet dėl musų cinizmo aš 
neabejoju: mes esame arba 
didžiausioje slavų įtakoje,, 
arba slavų kilmės, nors vie
nas cinizmas, gal, nėra toks 
svarbus rasės pažymys. Tik 
konstatuoju vieną: kad mu
sų liaudyje ir inteligentijoje 
įsivyravęs cinizmas, ’dau-j

• seksualis

rus rytų slavus, tai čia bus 
musu nekokia prigimta ypa
tybė,* bet tiktai slavų mums 
padaryta įtaka. 0 ši įtaka 
yra labai didelė* ir pas mus 
labai įsigalėjusi. Užtenka 
prisiminti musų kariumenę. 
Rusų armijos pavyzdis, gar

bus rusų keiksmas, tarytum 
i kokia užmačia pritrauktas, 
; Daugelis, žymiai didesnė 
musų karių pusė, nemoka 
rusiškai "labą rytą” pasaky
ti; bet šį ciniškąjį rusų
keiksmą taip įprato vartoti. 
;kad greičiau pamirš paru- 

_ isia stKsuaiis cinizmas,; kyti, negu rusiškai nesu
yra eana artimas kitų slavu j keikti, vis tiek ar tam sukei- 

; jo padėtis, kuris nesistengs cinizmui, nors pas mus jis kimui bus progos, ar ne. Tai 
reiškiasi jau kiek menkes- yra visiems žinomas faktas. 

Kas metai kunigai tu- nėmis formomis. Mat, mes Per didįjį pasaulio karą ir
— ..a . a _ a w • 1 . •! _ _ _

turės ju klausyti... (Aišku

O,
ri pranešti kurijai. rusu keiksmas, •kurie su pasididžiavimu sakomės!po jo šis rusu keiksmas, 

(mokytojai yra žalingi kata-! stovi arčiau Europos, taigi Į specifiniai rusiškas padaras 
likystei... Ir ji pasistengs jų-arčiau ir jos kultūros. O ti-jsu triumfu įtraukė į musų 

! atsikratyti. j krai kultūra, kaip sau nori-tarpą. f
Užbaigiama: "Tik sudarę-jte, su cinizmu jokiu budu' Musu plačiuose gyventojų 

rentą Įstengsime, jei ne pa-į nesutaikoma. sluogsniuose — tiek mies-
tai bent suturėti; Kad cinizmas yra bendra,(tuose, tiek kaimuose — taip 

tęsiantį tikybai (t,y« kade- turbut, visų slavų tautų (pat yra nemaža ir savo ci- 
___ ________ Tai yra. ypatybė — aš turėjau pro-!nizmo, dažniausiai seksua- 

įkad sugriebę į savo rankas1 gos tame pats praktiškai įsi-; lio. Ir keistas čia atsitinka 
išauklėsime pa- tikinti. Gyvendamas ir važi-(dalykas.

Jie žino, kad ju viešpatavi-(klusnius tarnus ir galėsime* ” - - • - >..........
mas nesitęs ilgai, žino, kad (viešpatauti per amžių am- 
prilips liepto galą, taigi,!žiu amžius... 
fniešmirtinoje agonijoj ir — ...
stengiasi kiek galėdami pa
sipelnyti, įsigalėti ir užti
krinti sau ateitį. Geriausias 
tam tikslas tai — mokykla., aražių sauvaliavimo laikus,

Bet — nelaimė: čia susi-jtai turime visi suburti savo 

e Sąjunga, kuri ir yra di-įkloti — tie su ti'kyha.' bet 
! su kądemais ir jų tarnais, 
(norinčiais mu,s pakinkyti ,į.( 
Į^vp,vežimą.. , ..
| Burkimės kas gyvas, .j 
> Profesines Sąjungas ir r.e- 
Įbus mums baisus-; visi jų. 
grasinimai... Atminkime, 
kad "vienybėje — galybė.”

("S.”) J. Vaišbųtas.

i Užbaigsiu jų pačių ragi-
Ulnimu: jei norime atsispirti 

tamsiai reakcijai, nenorime 
grįžti į tamsius viduriniu 

- ‘ laikus,
Bet — nelaimė: čia susi-(tai turime visi suburti savo 

tmka su Mokytojų Profesi-i ‘ėgas bendram frontui ir 
UI 
cieliausia kliūtimi jų viešpa- 
ta^irrmi. Jie žino, kad kpl 
tokie mokytojai bus tarpe

t

Į nedarnas Badų ir kitose va-! Musų politikų, publicistų

i kaimus, persiimti kaimie- 
"sveika” dvasia, tą jų

karų Vokietijos šalyse aš, ir folkloristų šauksmas eiti 
mokėdamas slavų kalbų ir f
suprasdamas jų dar dau- čių - - .

jgiau, turėjau progos susi-idvasią suprasti ir pamylėti 
pažinti, ar iš šalies pažinti;(visai taip rusuose šaukė 
Čia pat gyvenančių ir važi- Tolstojus ir ”narodniki”) 
liejančiu Įvairių tautų žmo-; duoda dvejojią vaisių. Pir- 
nių. Ir iš teisybės, slavu kai- miausia musii reiškiamoji 
bomis kalbantieji turi ben-ikaimo "kultūrai” pagarba 
orą ypatybę — tai cinizmas, į tvirkina musų kaimiečius, 
j _ _ t___
pažinęs su rusu, bulgaru, nuomonės apie savo 
serbu, žiūrėk — antrą kar- ros” ;
tą su juo susitikęs jau išgir-tus i .
si iš jo visai drąsų cinišką ouąsi-—inteligentijos sluogs- 
paklausimą, ar šiaip cinišką! uis,, dažniausia kilęs iš kai- 
nupliauškimą. Tai man vie-!mo ir būdamas savaime ne- 
irim jau krito į akį. Aš čia toli kaimo "kultūros", o 
turiu daugybės tautų pažis- drauge girdėdamas, jog 
tarnų. Bet nei vokiečiai, nei Į garbinama, vėl pasiduoda 
šveicarai, nei indai, nei pa-jos Įtakai, ir nemaža ciniz- 
galiau, žydai, kuriuos daug mo, kaipo "sveikos kaimo 
kas laiko dideliais cinikais, (naturalės dvasios” pasiima 
nėra tokie cinikai kaip slavų (sau. Pridėk prie to dar sla- 
kilmės žmonės. Tiesa, čia i vų cinizmo įtaką ir gausi, 
minimi žydai yra jau gana j kaip daugumoje musų da- 
sugermanėję, Vokietijos žy- bartinės inteligentijos yra, 
dai. Gal būt, musų žydų ei-,tą būriško cinizmo antspau- 
nizmas nieku nuo kitų rytų da, kuriuo ne vienas neišma- 
Europos tautų cinizmo nesi
skiria. Bet tai ne svarbu, 
konstatuoti, kad didesnio 
laipsnio cinizmas yra slavų 
kultūros savybė.

Imkime didžiasią slavų 
tautą — rusus. Kokie jie . .
perdėm dideli cinikai! Jų,(komi kaip ugnis ir vanduo.

dažniausiai seksualis. Susi-'kurie darosi labai augštos
■ - -• ”kultu-

vertingumą. Kita ver- 
musų inteligentijos ir

erbu, žiūrėk — antrą kar- rps £5

liaudies, tai jie negalės pil- 
nai jodyti ant tos pat liau
dies sprando, negalės vieš
patauti... o čia, taip norisi 
ilgiau metus kitus drąsiai 
veikti, sacharinu pašmuge- 

", Taigi žūt būt reikia 
juos pašalinti ir patiems su
griebti auklėjimas į savo 
rankas. Bet kaip tai atsiek
ti? Juk tiesiai negalima mo
kytojus pavaryti iš moky-! 
klos, nes visgi norisi ir de-! 

į mok ratais pasirodyti.
! Taigi reikia taip padary
ti, kad visi geresnieji moky
tojai atsisakytų nuo to kil- 
i liaus darbo patys, laisva va- 
pia, negalėdami išpildyti vi- 
j sų kademų reikalavimų. Jau 
! seniau buvo priimtas įstaty- 
į mas, kuriuo mokytojas tam- 
! na prigulmingas, nors ir ne- 
I tiesioginiai, nuo klebonų ir 
! jų gaspadinių (per tėvų ko- 
(mitetus). Mokytojų yra tie-

Teismas apie išėjusius 
iš frakcijes Seimo 

narius.
Čekų socialistų Seimo 

frakcija buvo pakėlusi pro
testą prieš keturis savo na
rius 
Vrebenskį, Bartošeką, Lan- 
dovą ir Droksli — dėl to. 
kad šie atstovai nesilaikyda
mi frakcijos disciplinos bal
savo prieš įstatymo suma
nymą apie respublikos gyni
mą. Paminėti Čekoslovakų 
Seimo nariai toliau iš frak
cijos išsiskyrė ir sudarė at- 

-žmog’JsA <?alėio nusipirkti skly-Kaa pasidarius sau algas. (tintos kategorijos, kuometi^trąSeime gruiię.Sociahs- 
na Žemės nors iš har.ko pinigu' ^aube, pavyzdžiui, žmogus,i koks nedasimokėhs kade-! ^ų frakcija reikdavo, kai.

’ ' imas gvvena buržujiškai, va-Į Jie visai atsisakytų nuo Sei-
žinėja automobiliais... Betiko narių vardo ir užleistų 
veltui pastangos: mokytojaipąv? vietas sekantiems so- 
lesišalina. Nors pusbadžiai įtialistų sąrasų kandida- 
gyvendami, bet nesitraukia tams, bet keturi atskalūnai

(neklausė. •
Tada socialistų frakcija 

apskundė juos teisman. Ne
senai čekoslovakų teismas 
pripažino, kad tokie Seimo 
nariai, kurie nesutinka su 
partijos programa ir frakci- 

riama steigti kuodaugiausia J°s disciplina,, negali išsi- 
vienuolynų (gal ir inkvizi-i skirti iš partijos Šeimines 
ei ją su laiku Įsteigs, nors ji (frakcijos į atskirą Šeiminę 

dabar gana sėkmingai, grupę, bet tokiame atsitiki- 
veikia, tik* kitokiu vardu), i «Įe privalo jie visaip is Seimo 
kurie keptų mokytojus. " 
"Laisvė” graudžiu balsu 
šaukia, kad visa Lietuvos 
viltis ir išsigelbėjimas yra 
vienuoliai, vienuolynai. Tik 

taųja. kad dar fna^- 
h jų tėra: ne kiekvienoje 

parapijoje. •
Štai kokius patarimus

duoda "Laisvė” I' 
ir vikarams (142 Nr.):

1. "Klebonai ar viKurair
turi rūpestingai lankyti L;us „rgana.s, u«a. u«,m, pa- tuojau ske|t„ j 2^,., ! - Anūj:il!0ta taip pat vra <ii- '
bent artnniau.-ia., mokyk.a»i<;iu^ nustoja -rinkikii pasiti-|Tu0 tarpu rusuose į. jS jį (Ie)is re3toranas( įj? per 
jr dėstyti jose tikybą... Tai-kepino ir negali jų atsto- ypatybe paveldėjusiuose metus tegali patiekti tik 2 
labai puiku. Jau senai taip vauti Seime. tai yra paprastas dalykas, milijonų valgių daviniu.

O kitas PINIGŲ NETURI. O Už 
No-.

i
i

■I
st<

SIENY.JE AKMENIS 
PERKA.

Lietuvoje jaučiama dide-iė 
:oką pinigų.

iš i

Į

Į

Valdžia įujia; šiai nepakenčiama būtis. Jie 
______________ ___________ piliečių pąskutinį skatiką.; priskaityti prie šeštos—sep- 
žmogUsi galėjo nusipirkti skly-(^ad pasidarius sau algas.į 

jjasrskolinęs. Bet karas sugrio-,^tidDiio negali ant-gatvės iš- 
vė kaimiečių ūkį. o šeimynos jvęžti, jei neužsimokės uz- 
padidėjo ir atsirado nereiks- ta^ 28 1!it U mokesčio, 
lingas valgytojas — invalidas.! Sttaip dalykams stovint. 
Aišku, kad apie pirkimą žemes "0GOS, valstybė turėtų tau- 
ir kalbos nėra. O jei kas ir ga- J’-Yti kiekviena centą. O tuo 
lėtų nusipirkti, tai ponai yra tarpu krikščioniškoji val- 
tokie patriotai, kad už tautiš-. dzia. perka užsienyje akme- 
kas savo markes žemės nepar
duos, o reikalauja aukso arba 
dolerių.”

Ir šitas laikraštis sako,' me išspausdintą Seimo na
rių paklausimą ministerių 
kabinetui, ir tame paklausi
me pasakyta, kad susisieki
mo ministerija iau kelintu 
kartu importuojanti iš Vo
kietijos skaldytą akmenį 
kdiąlBis taisyti.

j šfefnis dienomis pradėję 
ateitį ’ “J . . . J*,
trai^ortąi skaldirrtfi^i^gfėi 
esą;

kuriigiphildžia mojanti
$3.50.

' Lietuvoje vra vietų, kur

kur
3 F- 

pu perka akmenis svetur ir 
išmeta į užsienį dolerius,

nis ir moka už juos Ameri
kos doleriais.

j Štai, "Lietuvos . žinių" 
! ’ 53-čiame numeryje ’ randa-

kad jei kovoje tarp Lenkijos 
proletariato ir ponijos kiltų 
revoliucija, tai baltgudžių 
liaudis eitų su Lenkijos dar
bininkais.

SKANDALINGA RAUIK)- 
r . NĖS BYLĄ.

Šiomis dienomis Lietuvoje 
pasibaigė skandalinga byla, 
kuri prasidėjo 3 metai atgal. 
^Lietuvos žmios" (No. 131) 
liadūoda šitokią tos bylos is
toriją: ‘

1920 m., apie pusę gegužės ištisi laukai - užkloti akm 
mėnesio, tai yra prieš pat Stei- najg ir žmonės nežino 
giamajam Seimui susirenkant, jUOs dėti, o valdžia tuo t 
Raudonės valsčiuj trys kaimai, 
St. Seimo rinkinių agitacijos 
pakurstyti ai- neRdaukdami iš kurie taip reikalingi namie

is

Į.

Vokietijos nauji

pi rkta 5,^00 tonų, 
g tų akmęnif gudriu ji

buvusį ministerį

dą, kuriuo ne vienas neišma
nėlis net didžiuojasi. Bet sa
vo cinizmu didžiuotis gali 
tik neišmanėlis, tik tas, ku
ris kultūros, tikros kultūros 
ir jos papročių nesupranta. 
Nes. pakartoju, cinizmas ir 
kultūra tarp savęs nesutai-

Užtenka tik prisiminti gar
siausi ]iasaulio ciniką Dio
geną, kuris senovės Graiki
joj neigdamas visą kultūrą, 
gyveno nuogas už miesto 
vienoje statinėje.

Todėl labai aišku, kad 
kiekvienas, kuris turi pre
tenzijų vadintis kulturingu 
ii’ išauklėtu žmogumi, nega
bi pakęsti cinizmo, cinizmas 
yra nekultūringumo ir neiš- 
auklėjimo žymė. Visi, kurie 
norime kultūros, turime ci
nizmą kuogreičiausiai vyti 
lauk ir iš inteligentų ir iš 
kaimiečių tarpo. Tik, susi
mildami, nejieškokime kai
mo kultūroje to, kas nėra

žinoma, vienintelis visame 
pasauly keiksmas, visų taip 
mylimas, pradėjus mužikais 
ir baigiant caro gvardijos 
karininkais, yra tai augš- 
čiausias cinizmo vainikas. 
Rusuose jis taip įsigyvenęs, ( 
kad tiesiog iš burnos ne
krinta ir vartojimas visur 
ir visokiose aplinkybėse, 
šiek tiek augščiau pakilę 
kultūroje ir būdami negirti, 
iie šį savo keiksmą pasideda 
į šalį kur nors moterų drau
gijoje. Bet pasigėrę, jie vėl 
nieko nepaisydami juo į 
džiaugiasi. Tai ypač lengvai 
pastebėti svetimame krašte,, 
kur šie cinikai, manydami,) 
kad jų čia niekas nesupran- kultūringa ir nepaisykime 
ta, drąsiai gatvėse savo tar-'savo vaikišku kaimo garbi- 
pe tą savą mylimąjį cinizmą ’ nimu musų kaimiečių ’ 
demonstruoja. Tokio rusų 
cinizmo man teko girdėti 

! jau keliuose vakarų Vokie- 
i<xn«iii>s į t įjos .ūiieštuvse gatvėje ar

rinkimams tvirtais kandi-, kur restorane, kur tie rusai ____  x
datų sąrašais, rinkikai bal-10® sprendžiant) ma- c-adiijy cirku atidaryta dL
suoja ne už atskira kandi-’"®’^į^cla turbut niekas(džiausiąs pasaulyje restora- 
data' bet' u? žirniniu erunei S?™ • , 'nas' Jame iš Vra 1700
datą, bet uz zmon ų grupę T1R pamanyklTBe ko mes tarnawtoju g kuriu vien tik 
ar Pariją, turinčią tam 11-, susilauktume iš šviesaus ir prie stalu patariau ja 900. 

klebonams i krą programą. Kas tos par- save gerbiančio europiečio,; Manoma, kad šis restoranas 
i tijos programos neapsiimu kuriam suprantamai paša-per metų laikotarpį galės 

Klebonai ar vikarai (pildyt ir eiti išvien su parti- pytume rusų ciniškąjį keik- jiatiekti 10 mili jonų valgių 
rūpestingai lankyti ( jos organais, tasai tuomi pa-!sma -1 a^1?i T^nas uzsi- davinių.

nuo savo pareigų, platina 
apšvietimą neatsižvelgdami 
į savo sunkią padėti.

Užtai kademai ir nepa
tenkinti. Jie ir nori moky
klas visai paimtLį savo glo
bą. Tam tikslui ju ir para-

yf

’ išstoti. Teismas vadavosi to
kiais motyvais: . •'

Esant proporcionaHam s[tijos \ mieštuose gatvėje ar

("L.") V. G.

Didžiausias pasaulyje 
restoranas.

Nesenai I/indone ties Pic-

I

I

%
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Kas skaito Ir rašo 
Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS I Kai nieko nereikia

Į To nieku nepdkki

BROOKLYN, N. Y.
Išmetimas A. Bimbos iš 
S. L. A. Suspendavimas 
Keršulio. Muštynės ir 

kiti dalykai.
Kad geriau atvaizdavus, H ” 

kas žemiau aprašyta, noriu

; Įsteigti stipendijų skyrių, ja. Iš bolševikų vienas paša - 
Prašoma. kad kuopos paak- ko: ”Aš irgi galiu konstitu- 
stintu centrą, idant tas pa-ei jai prisiekti. Bet aš jums 
skirtą stipendijų skyriui'vis viena ant nugaros sėdė- 

<>00 dol. Įnešama laišką pri-' 
įimti. Ant vietos vienas bol-

F™*inSJ

” A- *' 1 Xa'T“Xp-^ 

Susivienviimo ** as pirm.y svk pažinau. Jis
- - ;man išrodė labai nužvelgti-

nu, nerimtu, triukšmadariu. 
Jis. kalba, matomai apie 

. mokslai ir jo svarbą nieko 
j nesuprasdamas: maišo ji su 
j silkėmis, kunigais, buožė- 
imis ir t.c. Po įo kalba Sirvy
das. nurodydamas, kad ko
kia Lietuvos valdžia neimtų, 

įkas IJetuvą nevaldytu, bet 
mokslas tenai yra reikalin
gas. Juo daugiau mokytų 
žmonių bus, tuo lengviau vi
siems bus gyventi. Jis nuro
do, kad tokis Įnešimas, 
yra priėmimas laiško,

siu.” Iš to suprantama, kad 
žmogus viešai pareiškia, jog 
jis gali kreivai prisiekti, jog 
jam organizacijos reikalai 
nerupi. Jis nori tik trhiks- 
?nuoti, kitiems ant nugaros 
sėdėti Bet, visviena, nubal
suojama kuopą perorgani
zuoti Tai, beabejo, ir bus 
įdaryta. Po šio nuhalsavi- 
»no bolševikai triukšmuoja 
kiek galėdami. Bet tuomi 
susirinkimas baigiama. Visi 
išsiskirsto.

Ant rytojaus gaunu tele
fonu žinią, jog ant gatvės, 
po susirinkimui, muštynės 
Įvyko. Sako, bolševikas su
mušė vieną iš ramiausių 
kuopos narių.

Buvo šitaip.
Einant iš susirinkimo bū

reliui narių ir besikalbant 
apie nuotikius minėtame su
sirinkime, Buivydas įnirtu
siai koliojosi. Koliojo jis ir 
vieną narį, Bubni už tai, kad 
p.astarasai balsavęs ne su 
bolševikais. Ramusis Bub
nys neiškentęs kolionių, pa
sakė, kad koliotojas, Išar
tais, gali gauti per tą vietą, 
iš kur kolionės išeina. Bui
vydas, nieko nelaukdamas, 
taip ir sviedė Bubniui per 
galvą, sumušdamas jam ke
purę ir paliesdamas aki. 
Bubnys via išmanus žmo
gus, mušeikai nusileido, ir 
kadangi buvo gana vėlu, po
licijos niekur ant vietos ne
simatė, taip Buivydas ir iš
suko kaili nuo arešto. Tik 
ant rytojaus sumuštasai iš
ėmė "summonš” ir padavė 
Buivydą teisman. Pirmieji 
bandymai jau buvo. Mušei
ką neprisipažįsta prie kal
tės. Teismas atidėta ant 16 
d. rugpiučio. Koki nuo
sprendi teismas išneš — ne
žinia. Žinia tik tai, kad Bui
vydas dabar yra ”next’ su
spendavimui iš kuopos, nes 
ramus nariai mušeikų savo 
tarpe nepageidaują.

Išvada.'Keletas bolševikų, 
kuriu kuopoje priskaitoma 
iki 20 (o nariu kuopoje yra 
apie 200), nori vadovauti vi
sa kuopą, nori skleisti ar
šiausią propagandą priešais 
Susivienyjimą. Negalėdami 
tai atsiekti, puola narius ir 
sumuša juos ant gatvės. Tai 
jau nepageidaujamas "grę
žimas iš vidaus”. Tai jau 
perdaug. Ramių narių par
eiga yra su jais pasielgti 
taip, kaip jų nuožiūra ge
riau išrodo. Geriausia gal 
butų, tai šluoti juos laukan.. 
Nes, kitaip esant, kur gi 
mes atsidursime? Kiek man 
žinomas kuopos narių nusi
statymas. jie triukšmada
rius bolševikus apvaldys. 
Jei.kurie norės būti ramiais 
bei veikliais kuopos ir orga
nizacijos nariais — bus kuo
poje; kurie nenori prisilai
kyti kuopos tarimų — bus 
prašalinti.

Tai geras pavvzdis. Butii 
gerai, kad ir kitos S.'L. A. 
kuopos tokiu pavyzdžiu pa
sektų, nes Susivienyjimas 
nėra tai kokia politiška or
ganizacija, nėra tai peštukui 
draugija. Susivienyjimas 
yra jiašalpos Įstaiga. Joje tik 
tokie reikalai ir turi būt 
svarstomi. Politika, "gręži
mas iš vidaus” lai sau ran
da vietą tiems tikslams ata
tinkamose organizacijose.

Ramus Susi vienyiimo na
riai turėtų šiuo reikalu ge-’ 
rai susidomėti. i

Ramus Narys. J
- - i

BALTIMORE. M D.
Saiiuninkų su gyvanašlėmis 

"zhttkai”.
Nesenai vienas žmogelis 

pardavė bekernę ir nusipir
ko saliuną. Kad geriau iš- 

*____ _ savo naują bizni,
manymą prie universiteto patinka ir tenai triukšmuo- jisai sumanė susipažinti su

i

ilri

ši kuopa yra viena iš 
niausiųjų
Lietuvių Amerikoje kuopų. ■ 
Ji, savo laiku, yra daug mu-i 
su organizacijai ir abelnai' 
lietuviams pasidarbavusi: 
rengusi paskaitas, prakal
bas, balius, išvažiavimus ir 
t.t. Ji yra pravedusi keletą 
gana žymių dalykų Susivie- 
nyjimo reikaluose, kaipo pa
vyzdi kitoms kuopoms^ Joje 
nuolatos ir Įvairių nesutiki
mų tarpe narių kila. Prie 
šios kuopos nuo senų seno
vės priklauso taip vadina
ma gretienė: Brooklyno in
teligentija — Įvairus dar
buotojai, laikraštininkai. 
Joti ir dabar veik visas "Vie
nybės” štabas priklauso; 
moka jon savo duokles ir i 
susirinkimus lankosi ir ke-j 
lėtas laisviečių. šioje kuopo
je yra keletas socialistų, ai-i 
uoblistų ir kitu pasižymėju-l

tai 
yra 

reikalingas. Po Sirvydui 
kalba Siurba. Jis gana karš
tai , bolševikiškai., ųžsimo j a 
ne tik ant Lietuvos valdžios, 
bet net ir ant paties mokslo, 
nes išsireiškią: "Mes net 
darbininkams, saviems žmo
nėms. negalime duoti krū
vos pinigu ir sakyti: štai, 
mokihkitės.” Reiškia, darbi
ninkams nereikia mokslo, 
nes apšviesti darbininkai 
bolševikams nepritaria. Ei
nama prie balsavimo. Bal
suoja bolševikai už atmeti
mą Įnešimo. Balsus skaito 
irgi patys bolševikai. Pasi
rodo, kad vienas suskaito 
17, kitas 18. Nekurie protes
tuoja, jog tai neteisybė. Vėl 
balsuojama. Įr vėl tas pats. 
Paskiriama kitas balsų 

į skaitytojas. Bolševikai, kaip 
ir pirmu bei aątru kartu, su
skaito vienas 17, kitas 18, o 
vėliausiai paskirtas skaity
tojas. suskaito tik 16. Pasi- 

jrodo, kad bolševikėliai bal
sus nori suvogti Tik po šeš
tam balsavimui ir veik pu
sei narių skaitant balsus, 
pasirodė, kad ištiesų tik 1«3 
balsų esama. Balsuoja kitą 
pusė. Priskaiton a 18 balsų. 
Rodos, to ir užtektų: didžiu
ma balsų perėjo Įnešimas ir 
reikėtų pasiduoti didžiu
mai. Bet kur tau! Tai ne 
bolševikai butų, jei jie ra
miai užsilaikytų, jei jie pa
siduotų savo priešininkams. 
PakĮla triukšmas. Kiekvie
name kampe rėkiama, Įvai
rus, negražus koplimentai 
mėtoma ant susirinkusiųjų 
narių. Štai jau girdžiu Ker
šulis vadina Raškini smala- 
viriu. Tas ir netyli. Keršu- 
lis, atstatęs krutinukę, eina 
prie Raškinio. Keikia pri
ėjęs asilais ir kitokiais ne- : 
gražiais žodžiais ramų kuo- : 
pos narį. Raškinis sako jam: 
"Eik tu, eik, nuo manęs. 
Sėsk, buk i-amus.” Bet tas 
purtosi, rodos ims ir jau ti
krą ’AVaterloo” sukels. Bet 
visgi, matomai pabijojęs, 
kad kartais blogai gali nu
tikti, užsuka Raškiniui blo
gąją kūno dali. Raškinis, 
neiškentęs smarkiai ji pa
stumia, ūpas susirinkime 
nepaprastas. Jauti, kad jau 
kas tokio atsitiks. Dairaisi 
kur čia durys arba už tave 
Silpnesnis. Vienok, gavęs 
kumšti. Keršulis, kaip mui
lą suėdęs, eina, sėdasi, sako 
dar savo draugams: "Ma
tot, draugai matot.” Už ko- 
iiones Keršulis suspenduo
jama metams. Pirmininkas 
susirinkimą kiek nuramina. 
Ramieji kuopos nariai ran
da reikalingu šitą kuopą 
perorganizuoti. Tie, kurie 
nori būti šioje kuopoje ir ra
miai veikti Susivienyjimo 
reikaluose, lai prisiekia 
konstitucijai, kad jie ją iš
tikimai pildys, nelaužys, pa
siliks kuopoje; nariai gi, ku-

__ __ rie nori tiktai triukšmą kel-į
prašant, kad jos užgirių su- ti — lai sau eina, kur jiems’gargtus

siu vietos gyvenime žmonhi. 
S. L. A. 83 kuopa yra tai 
kuopa, kuri drįso pakelti 
teisybės balsą priešais Susi
vienyjimo ardytoją A. Bim
bą ir ji prašalino iš šios or
ganizacijos. štai Įspūdis iš 
vieno šios kuojios atsibuvu
sio rugpiučio 2 d. susirinki
mo.

Augščiau minėtas susirin
kimas buvo tai pirmas susi
rinkimas po tb, kaip oficia
liai pranešta apie Bimbos 
prašalihimą. iŠ Susiviėnyji- 
mo?; Kuomet šuširinkiman 
atėjau, tęsėsi išmestojo na
rio "pasiteisinimas”. 'Jis iš
mestajam buvo svarbus tuo
mi,-kad jam neįteikta skuū-Į 
do kopija. Tai jam Išrodo 
labai svarbiu dalyku. Po ke
leto primetimų, kad buk jis 
neteisingai iš Susivienyji
mo išmestas (o jis išmestas 
teisingai, pagal S. L. A. Įsta
tymus, nes jis griovė tą or
ganizaciją, ją vadindamas 
žmogžudžiij šaika ir t.p.), 
pirmininkas pareiškė, kad 
A. Bimba jau nėra S. L. A. 
nariu ir todėl paprašo ji iš 
šio susirinkimo prasišalinti. 
Matyt, jog sunku jam buvo 
tai padaryti, nes ėjo ir vėl 
grižo atgal, ir vėl ėjo lau
kan. Bolševikėliai nerimau
ja, nedasėdi. Tūla panelė, 
kuri gana gerai išrodo, ir 
kurią visi vadina panele Jes- 
kevičiute, keliasi, nori kal
bėti apie Bimbą. Nerimau
ja Siurba, "Laisvės” pusre- 
daktoris. Nerimsta Keršulis, 
buvęs "Darbininkų Tiesos” 
administratorius ir dabar 
esantis kriaučių bosas. Ke
lia augštyn ranką didysis 
Buivydas, žodžiu, iš visų 
kampų balsai-balseliai: 
"Apie Bimbą, apie Bimbą! 
Rezoliucija! Protestas!” Vi
sas susirinkimas paraudo
nuoja. , Vienok, ačiū pirmi
ninko šaltam ir rimtam už- 
silaikymui, bolševikėlius pa
siseka nuraminti, nes neži
noma, kaip apie panašius 
dalykus kalba S. L. A. kon
stitucija. Valandėlei visi nu
rimsta.

Kalbama apie kuopos ral 
kalus: <<!in norėčiau pažy
mėti vieną faktą, kad kuo
met svarstoma kuopos rei
kalai, bolševikai snuduriuo- 
ja; jie laukia tik, kad kalbė
jus apie tokius reikalus, kur 
bptu *galima prisikabinti 
sukelti triukšmas). Kuopos 
reikalai baigiama. Štai ir 
proga triukšmo sukėlimui 
Ant stalo atsiranda laiškas, 
siųstas kuopai, rodos, iš Lie
tuvos Universiteto. Tame 
laiške kreipiamasi Į kuopas,

!

gyvanašlėmis, kurios moka 
patraukti gerų kostumerių 
i saliuną. Tam tikslui viršuj 
btkeraės jisai surengė gy- 
vanąšlėms baliuką. Kuomet 
gyvanašlės gerokai prisi

traukė munšaino ir paliko 
linksmos, jos pradėjo tele- 
fonuoti Į saliunus ir kviesti 
Į baliuką senbernius. Pribu
vę senberniai tuojaus pra
dėjo fundyt ‘ praskiėjo

'i
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JŪSŲ KŪDIKIUI GAL NEBEREIKIA
BONKUTĖS, BET DAR REIK*

UNGAS EAGLE PIENAS.
Iš pat mažens ant Borden’s Eagle Pien® išauklė
tas Jūsų -vaikutis, kaip tūkstančiai kitu, dar ta-
Tėt» ir toliau gauti naudingas pasekmes Tagle
Pieno iš kasdieniniu valgiti. Tas maistas, kuris
laimingai išvedė ji iš kūdikystės pirmąją metu -
tai yra aršiausj laiką kad išvedus juos | gyveni
mo kelią su stipriais kūnais — vis dar tebėra
jiems tiek pat geras kada juos atimi nuo bonku-
tės ir pradedi penėti kietesniais valgiais.

Akyvaizdoje besiartinančiu karštu vasaros die
ną kiekvieną motina žiūri kelrodžio penėjimui at
ėmus kūdik| nuo bonkntės. O kas gali būti ge
resnis už tą pati maistą, kuris davė gerą sveika
tą ir vikrumą laike kūdikystės?

Nesenai stebėtini eksperimentai būro daromi
tarpe vidutiniu mokslo vaiku ir jie parodė, kad
Eagle Pienas turi ypatingą vertę gydant nedape-
nėjimą. Vaikai auginti Eagle Pienu gavo kur kas
daugiau svorio negu tie, kurie buvo penėti pa
prastu pienu. Nekurie net augo du syk pilnyn
negu jiems reikėtų normališkai.

Padaryk Eagle Pieną dalia Jūsų kūdikio kasdie-
niniu vsūgią ir tėmvk atydžiai jo svorį. Augi
mas diktyn yra svarbus. Jis yra pirmutinis ir vy
riausias parodytojas Jūsų kūdikio pasigerinusios

. padėties ir veiksmingumo Eagle Pieno. Duok kū
dikiui du šaukštu Eagle Pieno atmieštu triju-
ėverčiu puodelio šalto vandens paryčiais ar po
pietą. Jei nori savo kalboje informaciją, idant
pažinti ar kūdikis nedapenėtas. kiek jis sverti
turėtu, kokio ūkio, koki maistą duoti, ir kitą
brangiu žinią, tai iškirpk ši paskelbimą ir pa
siusk The Borden Company, Borden Building,
New York City, ir bus pasiusta visai dykai.

Borden Building

užimąs. Viena į _ 
pamerkė tūlam senberniui 
ir išvedė i priemenę "pasa
kyt sekretą”. Bepasakoda
mi vienas antram "sekre
tus” jiedu atsidūrė beker
pės skiepe ir ten palei pečių 
“Sumigo. Trecią valandą nak
čia atėjo bekerio samdinin- 
!:as užkurti pečių ir juos ten 
radęs išbudino. Gerai kad 
samdininkas apsižiūrėjo, ki
taip jiedu butų nuo karščio 
iškepę kai keikai.

Gyvanašlės Pusbroli?

iena gyvanašlė šainierius! Gal ant patyčių 
jų tiek ten privažiavo?

Taipgi reikia pastebėt, 
kad naujieniecių yra daug, 
kurie turi po puikų automo
bilių. Daržas nemažas, bet 
automobiliais visus pakraš
čius nustatė, net dvi eili. 
I'ordukų visai mažai buvo;

Buvo Įvairių žaismių. Di
delė dalis publikos žaidė ir 
su savo draugais draugiškai 
šnekučiavosi. Teko išgirsti 
atsisveikinančius, kurie daž
nai kartojo: "Na, tai iki kito 
'Naujienų’ pikniko...” Ne 

’chicagiečiui tokis atsisvei
kinimas išrodytų keistas, 
’oet chicagiečiams papras
tas dalykas. Jau ir aš imu 
priprasti. .

Laisvės Mylėtojas.

CH1CAGO, ILL.
Dar apie "Naujienų" 

pikniką.
Apie paskutini "Naujie

nų” pikniką "Keleivio” re- ( 
(lakeija gavo daugybę ko-’ 
respondencijų. Ir * kiekvie-' 
nas korespondentas vis ką-' 
nors naujo pasako. Pereita
me "Keleivio” numeryje jau 
tilpo apie tą pikniką viena 
korespondencija. $^anae gi 
numeryje talpiname'dar du 
pranešimu žymesnių musų 
korespondentų. — Red.
"Naujienos” neturi vielos 

publikai sutalpinti.
5 d. rugpiučio Įvyko ani- 

metų "Naujienų ’ , 
-Gardner Grove ,

PITTSBURGH, PA.
Naujas skandalas šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj de

lei sesers nazarietės.
Rugpiučio 9 d., apie 5 vai. 

vakare soutsaidiskiai matė 
vaikščiojant nazarietę po 
soutsaidės dali ir ji buvus 
nuvesta i seserų namą, kuris 
randasi prie šv. Kazimiero 
bažnyčios. Sakoma, buk ji 
nakvojusi klebonijoj.Ant ry
tojaus rytmetyje, apie 7:30, 
minėta sesuo atbėgus į lietu
viu stabą jau civilėm drapa
nom apsivilkusi ir verkda
ma pasisakė, kad esanti se
suo nazarietė ir kad jai ru
kus nudraskę seserų name. 
Toliau ji pasakojusi, kad 
šaukėsi Į visus Pittsburgho 
apielinkės lietuvių kunigus 
per telefoną, kad jie apsi
imtų ją sulaikyt su ^kitomis

_ ______ _ r ► 
nei vienas neprjbuvo.

vusi sumušta ir ji mačiusi 
pirštų ženklus ant jos pečių. 
Sesuo sakiusi, kad ją sumu
šę kitos seserįs. Paskui ji 
kreipėsi j visus vienuolynus, 
prašydama, kad ją priimtų, 
bet niekur jos nepriėmę, nes 
jau buvę telefonuota.

Apie pavakarį ji buvo nu
ėjusi pas kun. Kazėną pra
šyt pinigų nors 15 dol, nes 
ji, mat, buvusi pasidėjusi 
pąs ji $200. Su ja kartu buvę 
nuėjusios dvi lietuvės mer
gaitės. Kazėnas jai nedavęs 
nei cento, o tik pakišęs ko- 

. kiautai popierą, kad ji pasi- 
dabar, tai kitą metą 'jogei ^apleidžia šv.
rengti pikniką ant parapija liuosa
lauko, kur galėtų desėtkai sav0 vaHa, bet ta sesuo ne- 
tukstančių žmonių ir auto-sirašius ir kun. Kazėnas jai 
mobilių tilpti. . j yaušęs per ranka. Paskui mi-

Chicagoje yra daug t«r- nėta gesuo kreipėsi į lenkų 
tingų lietuvių biznierių ir šv Alberto parapijos klebo- 
veik visi jie tun savo auto-j Bužinską, prašydama, 
mobilius. "Naujienų darbi- kad jai suteiktų vietą, bet 
rankai irgi veik visi turi sa- ,-au buve telefonuota ir tė
vo automobilius.

Koresp.

Piknike bnvo daug munšai- 
iūeriy.

Galima pasakyt, kad 
"Naujienų” piknikas pavy
ko, nes žmonių buvo gana 
daug; o biznis irgi gerai ėjo, 
kiek davės tatai pastebėt: 
darbininkai dirbo net perpi
lę, skubiau negu pas Fordą. 
Žinoma, jiems butų nereikė
ję taip skubiai dirbti jeigu 
pikniko rengėjai butų išdrį
sę pakviest daugiau darbi
ninkų. Juk naujieniecių 
Chicagoje yra gana daug. 

Dar vienas dalykas yra, 
kuri negaliu praleist nepa
minėjęs, būtent munšamas. 
Dar man, f kaip gyvas esu, 
neteko matyt tiek munšai- 
nierių; kiek jų mačiau virš 
minėtame piknike. Kur tik 
nebeisi, veik visur pamaty
si tai mažesni, tai didesni 

l”bunčių” susėdusių ir mun- 
šainą traukiančių. Ir tai pa
stebėtina. kari ir moteris 
.ima po pilną burną! Ir tai 
■darosi nemalonu- matant to- 
ikj regini, ir tuom dar dau- 
‘giau, kuomet "Naujienos” 
griežtai kovoja prieš mu n- (Tąsa koresp. ant 5 potI)

ras siu 
piknikas 
darže.

Daržas 
džiausiąs 
apielinkėje. 
žiavo 600 automobilių. Dar
že nesant vietos automobi^ 
liams statyti, pristatyta lau
ke dar 300 mašinų. Svietelio 
buvo margo.

Tą pačią dieną "Draugas ' ......
irgi turėjo' pikniką. Bet seserimis'ir su kun. Kazėnu, 
"Naujienoms” tas nei kiek nej vienas nepribuvo,
nepakenkė: Tarpe kitko, ma- f>et0, mįnėta lietuvė mote- 
čiau ''Naujienų" piknike ir ris pasakoja, kad sesuo bu- 
kunigą besisukinėjant. :| • ------

Buvo Įvairus programas: 
šokiai, žaislai, tennis kon- 
testas ir kiti. Gėrimų išvar- 
tota daugybė.

Sutemus buvo leidžiamos 
begalinės ugnys ir sprog
stančios rakietos.

Apie 10 vai. nakty jau 
pradėjo publika rūpintis 
apie namus ir visi pilni en
tuziazmo grįžo namo.

"Naujienų” piknike buvo 
tūkstančiai žmonių ir pelno 
liks keletas tūkstančių dole- ' 
rių. Jeigu žmonės visada ; 
taip rems "Naujienas" kai 
dabar, tai kitą metą reik^<£>«,; 
rengti pikniką ant - -

buvo paimtas di- 
visoje Chicagos

I daržą priva-

jau buyę telefonuota ir te
nai, kad ji turinti apleisti 
Pittsburghą kuogreičiausia. 
Ištisą dieną ją vežiojo lietu
vis vežikas Bračiulis ir va
kare nuvežęs ją ant stoties, 
iš kur minėta sesuo išvažia
vusi Į Chicagą.

Delei kokios priežasties 
jai rubus nudraskė, tai mi
nėta sesuo nepasakė. Vadi
nasi, viso incidento priežas
tis lieka slaptybėje.

Antros rųšies istorija yra 
tokia. Kun. Kazėno, šalinin- 
ltai pasakoja, kad minėta se
suo sudurnavojusi ir lysda- 
įna per langą pati susidras
kius savo rubus, todėl ją pa
varė iš vienuolyno.

Apie šį incidentą buvo už
klaustas per telefoną pats 
kun. Kazėnas. Jis pareiškė, 
laad tai esą pletkai, kad ap- 
šmeižus kunigą, daugiau 
niekas. Jis pats tą dieną nei 
namie nebuvęs. Gi sesuo at
leista iš vienuolyno ir vis
kas. -

šis atsitikimas padarė di
delio sujudimo tarp Pitts
burgho lietuvių; vieni kalba 
vienaip, kiti kitaip

Reporteris.



drama nepasibaigia. Sugrį- 
jžus po pasveikimo Į savo 
gimtinę, — tas buvo 1920 
m., prieš pat užėjimą ant 
Vilniaus bolševikų ir lietu
vių, — jis bando užsiimt sa
vo menka ūke ir nors kiek 

. atilsėt. Bet ramiai atilsėt 
netenka. Prieš jiat atsitrau
kimą lenkai užeina Į jo na
mus ir pareikalauna duot 
pastotei arklį ir ratus. Pasi
kinko senukas vienatinę sa
vo kumelėlę ir pats sėda va
žiuot pastotėn. Gerokai nu-, 

įvažiavus lenkų kareiviai su- 
Įsimerkia tarp savęs ir stai- 
Įgiai užklausia senuką: ko 
jis prie jų prikibęs? Jeigu 
nori, sako, tai atsitrauk, o 
jei ne, tai... čia kareiviai mi
mika ir gestais parodė, kas 

j bus, jei jis neatsitrauks. Ir 
nors kumelėlė ir ratai buvo 
senuko reikalingiausis ir 
paskutinis turtas, visgi per
spektyva — būt antrą syk 
sušaudytu — nemasino ir jis 
atsitraukė, o kareiviai nu-' 
važiavo sau...

Nėra reikalo aprašinėt, 
ką senukas veikė po to nue

it ikio, tik prisiminsiu tą, kad 
galop jis pateko Vilniun ir 
manė surasiąs sau šiokią- 
tokią paramą. Vilniuj tuo 
laiku buvo dvi valdžios — 
bolševikų ir lietuvių ir jis 
kreipėsi prie vienų ir kitų, 
kurie nuo savęs siuntė to
lyn, t.y. prie kito. Galop bol
ševikai išduoda jam "man
datą” sutvarkyti savo vals
čiuje reikalus, tik ''manda
tas” reikalingas aprobavi
mo lietuvių karinės komen
dantūros, kur jis ir nuvyks
ta. Ši pastaroji, apžiurėjus 
"mandatą”, senuką suima, 
kaipo bolševikų agentą, at
gabena Kaunan ir čia karo 
lauko teismu nuteisia 8 me
tams sunkių darbų kalėji
mo. Epilogas tos dramos — 
Kauno kalėjimas, kur ir po 
šiai dienai senukas trumpi
na savo vargingo gyvenimo 
dienas, s

Balsas tų, kurie įtikėjo pra 
lc munistiį

• • •

ir Maižis, mėgo sveikatą, va
dinasi, higieną. Jis mokina 
savo pasekėjus netik sveika
tą gerbti, bet ir sistematiš- 
kai daryti visa tai, kas svei
katai gera. Nestebėtina to
dėl, kad jis ir tokius gerus] 
poterius sugalvojo, žinoma,! 
jis darė tai su tikslu, kad 
žmogų apšvarinus, išbalti
nus, o jau ytin jo vidų, tai 
yra dvasią, arba sielą. Bet 
įstikrųjų,. tai kaip tik žmo
gus gerai išsimankština. ta
da jo visas organizmas ge
riau dirba, o jau ytin krate 
jas smarkiau cirkuliuoja, 
na. ir visą kūną nuo nerei
kalingi] medegų paliuosuo- 
ja, o su reikalingomis mede- 
gomis aprūpina. Bet kai kū
nas sveikas, tai ir dvasia 
sveika. O tai reiškia, kad ap
švarinant kūną, apšvarinti 
tenka ir dvasią. Galbūt, kad 
Mohamedas to ir nežinojo, 
bet tai ir nesvarbu; svarbu 
tik tai, kad jo išrasti pote
riai eina žmonėms i sveika-'

i 4*0

Bet yra galybių galybės ir! 
kitų žmonių ; visokių išsi- 
rr.ankštinimo būdų sugalvo
ta. Tai tiesa. Bet jie ve nėra 
surišti su kultūra, su garbi
nimu, su tikėjimu. Todėl 
žmonės i juos tik per pirš
tus žiuri, vadinasi, jų nepil
do, arba kaip reikiant nesi- 
mankština. Bet ve kai 
mankštinimas yra tampriai 
su malda surištas, tada ti
kintieji ytin rimtai i ji žiuri 
ir pildo.

Čia pat, manau, teks ir ki
tą panašios spalvos dalyką 
pajudinti. O tai yra visokie 
senovės žmonių šokiai. Šian
dien bile kas senovės žmo- 

Į nes pajuokia, kad jų šokiuo
se jokio meno nesą, na, ir 
Į šiaip jau labai žioplai jie at
rodą. Bet kas rinitą akimi j, 
senovės šokius žiuri, tai vi
sai ką kitą juose pamato.

Senovės žmonės šokdavo 
daugiausiai ant tyro oro, va
dinasi. po giedru dangum.. 
Jų šokiai buvo begalo gyvu
mo pilni šokikas turėjo ne- 

ir rankomis, 
ir galva, na; ii* visu kunu 
dirbti. O tai yra labai gera 
gimnastika. . v*

, Imkime, paveikslan, lietu-

gaisringai 
agitacijai.

Lietuvos "Socialdemokra
te” randam aprašytą šitokį 
atsitikimą:

Netoliesi Vilniaus yrą 
vaisčius Rišonys (ar Rešo- 
nys). Kaip visa Vilnija, taip 
ir šis valsčius, pergyveno 
įvairių okupacijų ir paraga
vo įvairios duonos bėgyj pa
starųjų penkių metų. Apie 
pabaigą 1918 m., t.y. bai
giantis vokiečių okupacijai, 
kuomet šie pastarieji dėl su
sidėjusių aplinkybių ruošėsi 
pasitraukti, kaip kitose 
apielinkėse, taip ir čia, susi
tvėrė t. v. parapijos komite
tai, kurie, neesant jokios 
valdžios, vedė visą vietos 
administravimą. Kadangi 
čia nemanau patiekti kokį 
istorinį veikalą, taigi neap
rašinėsiu kaip kas ten tvė
rėsi. Užteks to. kad pasaky
siu, jog į viršminėto vals
čiaus "parapijos komitetą 
pateko už sekretorių tūlas 
Antanas Zapolskis, labai 
prasilavinęs apie 70 m. am
žiaus senukas. Pateko todėl, 
kad visoj apielinkėj skaitėsi 
sąžiningiausiu ir išmintin
gu žmogumi. Pradžioj 1919 
metų tas apielinkes užima 
bolševikai. "Parapijos komi
tetą" performuoja į "revko- 
mą" ir Zapolskis pasilieka ir 
čia sekretoriumi. Tik sekre
toriauja neilgai, nes užplus- 

ita lenkų legioninkai. ”rev- 
t komai" išvaikomi ir nors 

* lenkai taipgi organizuoja 
'savo mada taipgi valdžią ir

bobas. Ir jis matyt ne dur
nas vyras, ba gerai supran
ta reikalą. Jis sako, tik pa
žiūrėk ant strytų — jie 
vaikus negalima pereit. Ir 
maženių ir didesnių, visokio 
saizo, tik juda, tik kruta, 
kaip skruzdynas. O kas kal
tas, jei ne bobos? Ir dėlto, 
vaike, šiandien taip sunku 

įgyventi, kad ant svieto taip'™'0 taipgi vaiazią ir
Į daug žmonių priviso. viso-j^a,P°. ^1:?
iRie mandragalviai rengia-ft atsiranda 

si, ale aš tavęs daugiau jau Į prakalbai mokina žmones .£ruI?e _ smugelnmkų, ku- 
neklausvsiu. Reikia nors sv-; kaip pagerinti gyvenimą, « • • i i - ■'F'. •' i _ *

—Labo ryto, tėve! Kur 
taip skubini?

—Einu, vaike, ant kampo 
pas barberį, kad šoblę išga
ląstų.

—Ar barzdą kardu sku-' 
siesi?

—Nausa; ant vainos einu, i 
—Na, na!
—Šiur, Maike, bus vaina.- 
—O su kuo tu "vajavosi?" ■ 
-=-Su bobom, vaike. Aš ži- • 

nau, kad tu mane kritikuo- Į . .. .. kUr.
įiems Zapolskis buvo nepa
tikęs savo nepaperkamumu; 
taigi šie šmugelninkai jį 
Įskundžia legioninkams 
esant neva bolševikų agen
tu ir legioninkai be jokio 
tardyme senuką ištempia 
laukan ir sušaudo...

Deja, sakau sušaudo, vie- 
norfJ pasilinks-^k tikrųjų minėtas senu

kas tebėra ir dabar gyvas ir 
į "sušaudymą" girdė- 

iaip jį pasakojant:
"Ištempę mane laukan pa

klupdė ant kelių ir prisakė 
ramiai klupot. Aš pajutau, 

, kad ateina paskutinė mano 
gyvenimo minutė, kad atei
na kas tai baisus, nejiapras- 

Į tas. — - - 
į štyn ir, 
raitą budeli, pradėjau kal
bėt "Tėve musų". Budelis 
rėkia: ”Zwroč oczy”, bet aš 
nieko nejutu ir žiuriu tiesiai 
į jį. Sujudėjo budelio ranka 
ir pamačiau joje revolverį 
ir tuorn pat momentu pasi- 

_____  .... man rodės 
čius’ Bet ar tu mislini, kad griaustinio, trenksmas ir su 
bus geriau ? 
žmogus ir su Salemono gal
va butų, ir kad Samsono šy
lą turėtų, ir tai gerovės ant 
musų žemės nepadarys, pa
kol bobos nebus suvaldytos 
ir svieto nesumažės. Ba kaip 
žmonių yra perdaug, tai jie 
prasimano visokių partijų

i— bolševikų, komunistų, fa- 
Įšistų, anarchistų ir kitokių 
. šmikilistų — ir visi tie poli- 
'tikieriai paskui tarp savęs 
barasi, kelia ergeli ir ramy- 

; be ant svieto ardo. Taigi, 
tu bobų neuž-l Maike. aš ir nutariau suma- 

jžint žmones ant svieto. O 
I kad žmonės taip greit nesi-' 
; veistų,

į bai, Maike! Aš bėgu šoblę 
galąsti.

i -—Laimingos kelionės. Tik 
saugokis, kad negautum 
šluotu.

bet gerovės kaip nėra, taip 
nėra. Kas sykis vis aršiau 
darosi. Pirma Amerikoj

kį svietą apvalyt, ba kitaip 
jate vyrams ir vietos nebus.

—Ąš ir maniau, kad tu to
kią kyąilystę pasakysi, tėve.

—Ai don kėr, ką tu, Mai
ke, sakai, bet bobas reikia 
suvaldvt.•' I

—O ką jos tau daro, tėve ? j
—Jos svietą veda prie iš-L _

tvirkimo. Jau duonos neno-'mint, tą! turi munšainą ger- 
ri _ _ , ... • - .
reikia. Namie stuba neiš- ; kavojęs, ba kaip * pagaus, tai 
šluota, o jos ant muvink pik
čių sėdi, arba susirinkusios 
kortomis lupa ir munšainą 
geria. Taip neprivalo būt, 
vaike.

—O tu, tėve, munšaino ar 
negeri? Ar tu ne kazvriuo- 
ji?

—Tai as vyras.
—Tas tavęs n epą teisina, 

tėve. Jei tu pripažįsti, kad 
kortos ir degtinė yra blogas 
daiktas moterims, tai tu ir 
pats neprivalai jų vartoti.

—Vyrui, Maike, reikia iš
sigert. -

—O kur tas vra parašy
ta?

—Čia, vaike, nereikia jo
kio parašymo; ba jau kaip

. • M J__ '__ ___________ ' • ____ ___ __  x I

I
I

'kvortą snapso galėjai gauti 
j už pusę dolerio; paskui pa
dare doleri, paskui du dole-:

! nu, o ant galo ir visai gerą 
i trunka pakasavojo. Dabar,
iei žmogus

i
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i valgyt, joms aiskrymo' ti, bet ir tą turi daryti pasi- 
eik:2. Nimie stuba neiš-įkavojęs, ba kaip>pagaus, tai; <au

• i džėlą pasodins. Žmonės 
misliso, kad Vilsonas buvo 
negeras, tai išrinko Hardin- 
gą. Aš irgi už jį votavau, ba 

imislinau. kad snapsą sugrą- 
Įžins ii* vėl viską senoviškai 
■sufiksys. Bet Hardingas 
įtiktai golfą ant pievų mušė, 
I ir tas boles bemušdamas 
į taip nuvargo, kad turėjo va
žiuoti ant vikeišino. Bet ant 

: vikeišino jis da labiau nu- 
vargo ir turėjo važiuoti į 
Kaliforniją pasilsėti, o be- 
ilsėdamas ir visai numirė.

• Dabar jo pleisą užėmė Kuli- girdo baisus,

Ištiesiau rankas aug- 
, žiūrėdamas tiesiog į

tI
MOHAMEDV POTERIAI.

Labai geras daiktas dol 
žmonių sveikatos.

Ir poteriai nelygus :pote-Įvių senovės šokius. Khimpa-
riams. Tik palyginkime 
krikščioniu poterius su mo- 
hamedų poteriais, o tuoj pa
matysime didelį skirtumą. 
Krikščionys, besimeisdami, 
susitraukia, susikūprina, vi
sai nesijudina, tarytum prie

svietas stovi, vyrai visuomet 
gėrė ir gers.

—Taip, tėve, gert jie gėrė, 
bet tai juk nereiškia, kad jie 
privalo gerti. Antraip ver
tus, jei tu nori gerti vien 
dėlto, kad vyrai visuomet 
gėrė, tai kodėl tu norėtum 
moterims uždrausti gerti? 
Juk jos irgi ne šiandien pra
dėjo. Jos išmoko kartu su. 
vyrais.

’ — Maike. 
tark, ba ir tau klius oer kai
li.- kaip vaina prasidės.

—-Nekalbėk, tėve, tokių 
niekų. Tu pats žinai, kad to- 

■ kios "vainos" visai nebus.
—O aš beeinu, kad bus! 

\Ne aš vienas einu jprieš bo
bas, bet visi senberniai sto
ja po mano koteiabda. Jei 
netiki, tai aš galiu tau per
skaityt gromata, ką man 
lienas senbernis parašė iš i 
Illinojaus šteito.

—O ką jis sako?
—Jis, vaike, skaitė mud-j 

viejų diskusijas apie šitą i

Nausa! KaiJuom pat pajutau, kad aš 
/nieko nebematau. Daugiau 
. nieko nejutau, tik jutau,kad 
aš gyvas, bet nieko nema- 

. tau. Negaliu spręst, kaip il- 
Jgai aš tokiame stovy j išbu

vau, tik staiga pajutau, kad 
• Į aš vėl praregėjau. Ir kuo- 
imet sugrįžo man regėjimas, 
aš pamačiau, kad guliu sun- 

,’kiai sužeistas ir visas krau- 
Į juose."

Taip kruviną ir sunkiai 
sužeistą senuką užėjo lauke 
begulintį lenkų kariumenės 
būrys ir užklausus ar jis ne 

Į "žydas" ir dasižinojus, kad 
j "katalikas” — pasigailėta, 

_ reikia apšaukt bo-i uždėta ant sanitarų vežimo, 
boms" vairią. Na, tai ir gud-į nuvežta į ligonbutį, o iš ten -• * v* 1 1 lt * • • •

kojis, suktinis, juk tai labai 
geras išsimankštinimas. Va
landą pašokus, gaii tikrai 
sakyti, kad savo sveikatai 
daug gero padarei.

Tik gaila, kad naudingi 
.žmogaus sveikatai senovės, 

žemės butų prikalti.^ 1 uo j šokiai iš mados išėjo, ir 
tarpu mohamedai Nesimels-j:jandien turime tokius šo- 

Į kius, kurie sveikatai netik 
■ nėra naudingi, bet net ir ža- 
' lingi. šių dienų šokikai vaik
ščioja, tarytum stulpai. Su
siglaudimas . nesvietiškas, 
taip kad ir negali visas kū
nas 
Beto, daugiau žiūrima į ly
tinės pusės suerzinimą, ne
gu į gerą kūno išmankštini- 
rną. Bet tokie erzinimai 
žmogų alsina ir ant rytojaus 
šokikai jaučiasi silpnės-

I

Buvo laikai, kuomet ”Lai- bai nekenčia žydų, nes be- 
svės” ir kitų komunistiškų veik kiekvienoj valdiškoj 
laikraščiu raginami žmonės vietoj sėdi sukčiai žydai, 
važiavo iš Amerikos i Jais- prieš kuriuos rusai turi dre- 
vą” Rusiją; važiavo netik Lėti ’ ir jiems nuolankauti, 
pavieniai, bet ir su šeimyno-' Rusų liaudies neapykanta 
' * • • ----- ‘prieš žydus taip didelė, kad

kada nors žydams bus karš
ta Rusijoj. Bolševikų val
džia dabar laikosi tik ant 
žydų liežuvių ir raudonar- 

’ miečių štikų. Bet laikysis ne
ilgam. Ir aš sakau, tegul to
kia tvarka važiuoja skra
džiai žemę, nes darbinin
kams naudos neneša, o tik 
prapultį. Per vienuoliką mė
nesių gyvendama • Rusijoj 
viską gerai ant savo kailio 
patyriau.”

”B. R—nė.”
Tai šitaip rašo apie komu

nistus ir Rusijos bolševikus 
buvusi "Laisvės” pasekėja. 
Pilno jos vardo ir pavardės 
nepaduodame, kad tuomi ne
pakenkus jos sugrįžimui į 
Ameriką.

Štai kelios ištraukos ir iš 
kito laiško, kurį rašo iš Ru
sijos (Petrogrado) žinomas 
Detroito ir Pittsburgho lie
tuviams P. Rukavieius.Laiš- 
ką nuo jo gavo drg. Ambro- 
zaitis So. Bostone. Tame 
laiške jis tarp kit-ko sako:

"Gerbiamas Drauge! Ne
abejoju, kad jums visgi žin- 
geidu žinoti apie mane. 
Daug ko ir plačiai nerašy
siu, nes... dabartinis pasau
lis, taip sakant, liguistas, 
serga nervų ligai.. Taip, kad 
sakysi neteisybę — blogai, 
sakysi teisybę — negerai!., ir 
t.t. Taigi, vadinas, reikia 
vaikščiot ant pirštų galų ir 
ženklais pasitart... Taigi; ve, 
gyvenu, kol gyvenasi, o jei 
nesigyventų irgi nieko prie
šingo neturėčiau... Žmonės 
visi ir visur protauja ir jau
čia. Bet... sanprotauja vie
naip, o jaučia kitaip... Tur
būt smagiausia ir geriausia 
kovot prieš kitus, bet sun
kiausia su savim. Vadinasi, 
jausmai protą apgauna ir 
labai apgauna! Fektyvė idė
ja... fektyvės ir pasekmės! 
Vėliausiu laiku mano jaus
mus užkariavo da taip neto
lima praeitis... Dabar tas 
jausmas neduoda man ra
mumo, jis dieną ir naktį ra
gina mane prie "binzų”... jus 
apie tai žinote. Laukiu iš- 
clžiustant balos, labai Jau-, 
kiu... Visgi, po Dėdės Šamo 
sparnu ir laisviau, ir šil
čiau... Duokit geras dienas 
"Keleivio” šeimynai. Tegul 
atleidžia kai už kurias "nuo
dėmes”. Jus, drauge, nepy
kit. kad jums prisieis už Šį 
laišką užsimokėt, bet aš, ant 
nelaimės, neturiu smulkių... 
Jus turbut žinot, kad mes 
milionais vartojam...”

Iš šitų drg. Rukavičiaus 
nepabaigtų sakinių galite 
suprasti, koks Rusijoj gyve
nimas. Drg. Rukavičius vis
ko aiškiai parašyti negalėjo, 
nes prisibijo bolševikų cen
zūros. Už vieną-kitą žodį 
Rusijoj gali būt priskaitytas 
prie "kontrrevoliucionie
rių” ir... nugalabintas. Nors, 
anpt drg. Rukavičiaus, Ru
sijoj gyvenimas nėra geres
nis už mirtį, bet vistik kiek
vienam norisi gyventi, kol 
gyvenasi.

mis, išsiveždami visą savo 
turtą, kokį tik galėjo.sutau- 
pyt sunkiai dirbdami šioj 
kapitalistinėj šaly. Entuzi
azmas pas išvažiuojančius 
buvo didžiausias: visi jie ti
kėjosi pasiekti laisvės ir lai
mės šąli.

Bet kaip skaudžiai jie ap
siriko! Pasiekę Rusiją jie iš
karto pamatė ten neišpasa
kytą vargą ir didžiausią 
žmonių priespaudą. Laimin
gi buvo tie, kurie spėjo bent 
savo gyvastį iš bolševikiško 
"rojaus" išnešti, pabėgdami 
į Lietuvą ar į kitus kraštus.

Ir kas keisčiausia, kad tie 
žmonės, būdami Amerikoj ir 
sekdami paskui "Laisvę”, 
ugnimi spiaudė ant "Kelei
vio”, vadindami jį visokiais 
vardais. Ir tai jie darė todėl, 
kad "Keleivis", tvirtai stovė
damas ant sargybos darbo 
žmonių reikalų ir niekam 
nepataikaudamas, perspėjo 
juos nuo pragaištingos ko
munistų agitacijos ir nuo 
bolševikiško "rojaus”.

Dabar tie žmonės pripa
žįsta, kad "Keleivio” pozici
ja buvo teisinga, ir savo 
laiškuose jie keikia komu
nistus paskutiniais žodžiais.

Keletas tokių laiškų jau 
seniau tilpo "Keleivyje". Čia 
talpiname dar porą.

Viena progresistė mote
ris, Įtikėjusi "Laisvės" agi
tacijai, keli metai atgal su 
visa šeimyna išvažiavo j Ru
siją. Dabar ji randasi Kau
ne ir iš ten rašo laišką savo 
draugelį Binghamton, N. Y. 
Dalį to laiško čia talpiname: 

' "Brangi Drauge! Netikėk 
tiems žmonėms,katrie Ame
rikoje veda tą pragaištingą 
agitaciją, kad darbininkai 
važiuotų į Rusiją. Malonė- 
čiau, kad jie patys paragau
tu Rusijos duonos. Neklau
syk, ką tie svajotojai ten 
pliauškia ir tikėk man, kad 
niekur darbo žmogui šiuo 
tarpu nėra geriau kaip Ame
rikoj. O nuo tų prakeiktų 
Rusijos bolševikų šalinkies 
vuotoliausiai, nes jie yra ne
ik melagiai, bet vagis ir plė
šikai. Jie žodžiais gražiai į 
žmones kalba, bet savo dar
bais aršesni už caro valdi
ninkus.

"Kaip tik mes pasiekėm 
Rusiją (musų grupė susidė-

į

darni geriausi išsimankšti- 
nimo darbą nudirba. Štai, 
kaip jie visa tai padaro.

Tiesiai atsistoja veidu į 
Meką, rankas ištiesia i dan
ių kiek tik gali ir sako: 
"Aliah Akbar!” (Dievas yra 
didis!). Paskui rankas nu
leidžia, atsiklaupia, sukalba 
t?irmąji/korano skyrių ir la- 
bai žemai nusilenkia. Misly-h 
damas apie dievo didybę, at-*: 
sistoja ir visomis savo dva- j šokikai jaučiasi
sinėmis jėgomis atsiduoda: niais, vadinasi, šokis kenkia 
dievui. Dabar ir vėl visą' jų sveikatai. Ant galo, šian- 
rankų ir stuomens darbą pa-' Jien nepaisoma, kad po gie- 
kartoja, tik kur tai kas že-; dru dangum šokti; daugiau- 
miau pasilenkia, nes kaktaĮsia šokama dulkių ir bakte- 
ir nosimi stačiai žemę pasie-iriju pilnose svetainėse, 
kia. (Ir purvų į plaučius pri-j Xr šiaip ar taip, bet išsi
traukia. — Red.). O tai aa-jj^aHjęštinimą reikėtų ar kul- 
ro todėl, idant, paroczius, iįura ar kuo nOrs kitu paver- 
kad žmogus yra tik duHwLsti? jęas žmotrui smagumą 
prieš dievo didybę. Ir jei duotų. Tik tada žmonės 
atsistoja ir kojas sukryzia- * mankštytųsi. O dabargi jie 
voja taip,kad blauzdos irj jopj0 smagumo gimnastikoj 
nėdos gražiai ant žemės gu- Į nemato, na, ir nenori mank- 
h. Ir vėl jis nusilenkia. Galų Lštytis. .Qsęuųkiai pędĮriįri- 
ąale atsistoja. ; , ciam žmogui -----

Sakykite, kaip sau norite, 
bet tai yra nebloga gimnas 
tika. Kurie fiziškai nedirba

judintis ir mankštvtis. 3<? .ls ^zmoniaL bolševikai
viską iš mus atėmė. Musų 
bagažai buvo išlaužti ir vi
sos musų drapanos išvogtos, 
taip kad mes palikome visai 
nuogi ir biedni. Dar gerai, 
kari dalį pinigu prie savęs 
šiaip-taip paslėpėm, kitaip 
bado mirei a butų prisiėję 
mirti. Galų gale dar norėjo 
mumis areštuoti, kaipo 
’kontr-revoliucionierius” ir 
tam panašiai. Jie grasino 
mumis sušaudymu ir nedavė 
ramumo per kokius 4 mėne
sius — ėjo ir ėjo bolševikų, 
šnipai uostydami.

"Rusijoj gyvenimas skur
džiausias, prie to nėra jokios 
tvarkos. Dabar bolševikai 
matydami, kad jų viešpata
vimo dienos suskaitytos, 
'plėšia žmones, vagia auksą 
tr vis siunčia Į užrubežį. Ki
tas dalykas, jie skelbia savo 
laikraščiuose, buk Rusijos 
darbininkai patenkinti jų 
tvarka ir valdžia. O ištikru- 
jų kaip tik priešingai yra. 
Darbininku minios su jais 
nesutinka ir tik laukia tos < 
valandos, kad kas prieš juos 
sukilimą pradėtų. Slaptai į 
tarp savęs darbininkai kai- 1 
ba, kad dabar jie žinosią i 
prieš ką kovotu i

"Rusijos liaudis dabar la-'.

ciam žmogui gerąi neisši- 
iškili skvocSvei

katos visai nepaisyti, taigi 
. ... , , ... ... • ik visokių ligų bė.paliovos’
te, tik pabandykite sitos rų- kankinamu būti. (Kad gim- 
sies gimnastiką, vadinasi, nastika turėtų daugiau pa- 
mohamedų poterius, o pa-įtraukimo, ją galima surišti 
matysite, kad tai yra labai RU smagiais žaislais — nėra 
geras dėl sveikatos darbas. ; veikalo rišti ją su juokingu 

Dabar pasišnekėkime bis-į stabų garbinimu. Juk base- 
kj apie pati Mohamedą, tai (bąli šimtą 
yra mohamedonų Kristų,1 žmonių 
arba išganytoją.

Mohamedas, beabjpjo.kaip-

pateko Varšuvon, kur jis ir 
’šgydyta. Netik išgydyta. 
l>et dokumentaliai rastais jo 
paties kišeaiuj dokumentais 
prirodyta jo nekaltybė, ir 
atrasta, kad jis sušaudytas 
nekaltai...

Būna nuotikiai, jog gyvy
bė nelabai noriai žmogų ap
leidžia. Tas atsitiko ir su 
Zapolskiu. Nors jam buvo 
suvaryta trys kulkos į smil
kinį. gerklę ir ranką — jis 
išliko gyvas. Bet šiuomi jo

į

i

Sena iškasena.
Darant kasinėjimus apie 

Reklinganzeng iškasta ark
lio (skeletas) griaučiai, ku
riems mokslininkų nustato- 

klausimą, ir jis labai pyks- ma apie 30 tūkstančių metų; 
ta ani tavęs, kad tu stoji už t.y. ledynų periodo.

ir visokių ligų be paliovos

sykių daugiau 
sutraukia, 

•bažnyčios. — Red.).
Med. Stud. Al. Margcris.

negu

Komunistai braška.
Estų parlamento komu

nistų frakcija skilo į dvi da
lis, iš kurių viena pasivadi
no darbininku frakcija. Ma
tyti, estai pnėjo prie išva
dos, kad komunistų ir dar
bininkų partija, tai ne tas 
pats. — Dancigo parlamen
to komunistų frakcija nu
tarė visai likviduotis (pasi
naikinti) ir susilieti su so
cialdemokratų frakcija.
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KORESPONDENCIJOS. į riams ir nekaip sekasi. 
_____ Naujas pustelninkas.
patarnavimu draugijoms, ■ Netyčia čia pasitaikė at- 
kol sveikas buvo, draugijos rasti plaukais apžėlusį pus- 
ir draugai apdovanojo ji gy- telninką, tėvą Kazį. Šis ka
vų gėlių vainikais. Jaunu putinas yra No. 2. Jis per 
mergaičių draugijėlė, ”Atei- vasarą guli ant pilvo prie 
ties žiedas”, kurios tikslas Indiana ežero ir gaudo mu- 
yra mokintis dainuoti po va- sės, o griešninkams pasiro- 
dovvste i* _ "
papirko labai gražų 
ką. 1—■—k—~~ —. ——~ ...
Lietuvos Sūnų draugai pa- daru pilvosopijos. Jei jis gu-

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistiškas kriaučių bo
sas numušė darbininkams 

po du doleriu algos.
Viename pirmesniujų ’ Ke

leivio” numerių minėjau, 
kad gana karštas komums- 

; tąs* buvęs net Limbinis, V. 
Keršųlis, užsidėjo kriaučių 
bizni — tapo bosu. Kuomet 
jisai pradėjo bizni, tai dau
gumas žmonių kalbėdavo, 
kad, girdi, nors viena kriau
čių dirbtuvė busianti be dar
bininkų išnaudojimo; nes, 
girdi, toks žymus komunis
tų žmogus, kuris net prakal
bas sakydavo ir komunistiš
ka kriaučių lyga savo pa
stangomis buvo pastačiusi jį 
kriaučių 54 skyriaus pirmi
ninku, tai jau vistiek nedrįs 
išnaudoti dirbančius pas jį 
žmones.

Šitaip kalbėdavo žmonės, 
žinoma, pajuokdami vi&us 
komunistus, kurie visais ga
limais budais V. Ker.hilį 
remdavo. Mat, žmonės, gana 
gerai žinojo, jogei kaip 
kiekvienoje šios sistemos 
dirbtuvėje darbininkai yra 
išnaudojami, taip bus išnau
dojami ir Keršulio dirbtu
vėj. Ir tas tuoj pasirodė. Bet 

. pasirodė net nei nepapras
tas išnaudojimas, bet tie
siog numušimas darbinin
kams algų. Kuomet tik Ker- 
Šulis nuėjo pas Struogi kai
po dalininkas biznyje, jis 
tuojaus numušė tos dirbtu
vės seniems darbininkams 
po $2.00 algos į savaitę.

Ir šitokis algų numušimas 
yra nelegalis. Ir jeigu šitaip 
butų padaręs bent kuris ki
tas kontraktorius, tai gal 
užtai butų net nubaustas, 
bet kuomet padarė taip ko
munistiškas kontraktorois, 
tai girdėjau, kad tiktai ke
tina šapmitingą sušaukti ir 

Tą dalyką išrišti.
Tai mat koki dabar ko

munistų idealai. Bet reikli 
pasakyti, kad V. Keršu’is 
jiasielgė kaip tik tikrai ko
munistiškai, nes dabar 
Maskva ir liepia komunis
tams būti gerais ir gudriais 
biznieriais. 0 kad būti ge
ra is-gudriais biznieriais, tai 
reikalinga lupti devynis kai
lius darbininkams. Ir prie 
šito eina netik vienas Keršu- 
lis. bet ir visi kiti komunis
tai. nes jiems kitokio kebo 
neliko, kaip tiktai į buržu
azijos sferas.-

Pas-tis.

kiinLriitvin Kitiems biznio- Tautos Nenriklausmnvbės; Pajukau savo brolio Boleslovo i A>, Agota Jolauiuke, pajieškau sa-l PAJIEŠKUJI APSIVEDIMUI vaiki-ĮianklUt^JO. K. liem * , P_. J Į Rugausklo. Jis paeina iš Kauno r ėdy-1 vu dviejų brolių Karaliaus ir Juozo’ mj ir merginų. Mes jus supažindin-
----—. — „i-.,.~ sargyboje, privalome Stl-|boš, Kelmės parapijos. Septyni metai . Jotautų. Turiu labai svarbų reinala j sinie su mokytais ir turtingais drau- 

ltriai na^imnčti i Lnvn «11 i KXveno Staughtone, paskiaus iš-1 prie jų. .Meldžiu atsišaukti arbt ka' įsais ir drat .<>-
L, ■>vl‘ *" • * važiavo į Bostonų ir nuo to laiko ne-1 apie juos žino man pranešti šiuo Į informacijų.
lamSOS Slibinu. .žinau kur jisai randasi, ar gyvas ar į adresu:

miręs. Jeigu esat gyvas, bukit mato-I
nūs atsiliepti, arba kas apie ji žinote, 
praneškite, busiu labai dėkinga. Aš! - 
esu Bronė Ragauskiutė, po vyrui Ye- ‘ 
sikienė.

draugo Visockio,’d° tik sutemus. Dienos švie- 
__™ „-—-J vaini- jis bijo. Tėvas Kazys su 

pašelpinės draugijos barzda persistato save dak- 

darė tą patį. GarcfnerTo vai- lėtų augštinelkas ant nula
kinai ’ taip pat neatsiliko. ros« tai nebūtų daktaru pil- 
Todel velionis liko apdova- vosopijos, bet daktaru nu
imtas daugybe gyvų gėlitj. -garsopijos.

Šimtai žmonių lydėjo ve-1 
iionį į kapus. Trisdešimts 
aštuoni automobiliai važia-1 
v o pilni prisikimšę žmonių. 
Paskui grabą "Ateities Žie
do Draugijėlės” mergaitės, 
baltai pasipuošusios, it an
gelai, nešė gyvų gėlių vai
nikus, o pirm velionio ėjo 
grieždamas benas. šio mies
to anglų laikraštis ”Gard- 
ner News” rašo, kad tokių 
laidotuvių su tiek, daug ly
dinčių žmonių nėra buvę 
šiame mieste. j

Pasiekus kapines, kaip ve
lionis jau buvo ant kranto 
duobės, draugas F. Mažuolis 
pasakė trumpą, bet grau
dingą prakalbėlę, priminda
mas pavyzdingus velionio 
darbus ir gražų jo gyveni
mą.

Lai būna šios šalies juoda 
žemelė lengva ii’ rami velio
niui ilsėtis!

J. P. Stružas.

kinai' taip pat neatsiliko. ros* tai nebūtų daktaru pil-

Permainys madą.
Adv. A. Milašauskas kito

kių pančekų nemyli, kaip tik 
’nabašninkines”, baltas. 
Vieni spėja, kad tai ženklas 
bepartyviškumo. o kiti gin- 
čyja, jog tai ženklas nekal
tybės. Bet davatkos, matyti, 
nesutinka nei su vienu spė
jimu ir nori, kad baltakojis 
advokatas avėtų juodo šilko 
panciakas, vietoj storų, bal
tų bovelniąių.

Keistos žinios.
Po penkių savaičių sugrį

žo p. Paltanavičia iš Lietu
vos ir visiems velija keliauti 
į Lietuvą, nes, girdi, niekur 
nėra tokio skanaus alaus, 
kaip Lietuvoj. Iš to visiems 
paaiškėjo, kodėl p. Paltana
vičia važinėjo Lietuvon. Jis 
net pasigyrė ”Worcester 
Evening Gazzet” reporte
riui, kad Lietuvoj ir Vokie
tijoj žmonės labai geria alų 
ir jis nematęs nei vieno pa- 
sigėrusio iki sugrįžo i New 
Y’orką. Nežinia ar ten alus 
toks "macnus”, ar p. Palta
navičia tiek daug jo ragavo, 
kad negalėjo atskirti girtų 
nuo blaivų iki sugrįžo į New. 
Y’orką.

« ❖

. Prienų galenterninko pal
ša gazieta. girdėti, neužilgo 
vėl paliks be redaktoriaus. 
Mat, dabartiniam redakto
riui daktarai pataria kraus
tytis ant fanuos. Po teisy
bei. jam farmos darbas pri
tinka geriau, negu redaguo
ti bent kokį nors laikraštį. • 

❖ * «
Dėl šilto oro aptiekoršus 

Rudrevičius atidėjo vestu
ves ant žiemos. Gerai pada
rė, nes nesveika, kaip per
daug karšta. Iki žiemos 
p. Budrevičius stengsis iš
niokt važiuot automobilium. 

kun. kad neapsivožtų, kaip višta

Lietuvoje įsikūrė švieti- I
• .. liūs UMUVUII, dlija aa.-" a p, v jį

mo ir Kultūros Draugija praneškite, busiu labai dėkinga. ..... 
"MILDA”, kurios vyriau
sias uždavinys yra 
Lietuvos liaudį, kelti 
kultūrą, visuomenėje 
ti Lietuvių tautinius 
mus, auklėti - sielos 
augštą dorą, prakilnią sąži 
nę ir tėvynės meilę, ši drau- b 2

vrbADTĮ.i

Aš. I.iud. Jonušas. pajieškau savo 
švogerio Juozapo Zuipio, Gaduiiovcs 

.— ... •• parapijos, Telšių apskričio, turiu
manoma sutraukti stl- svarbų reikalu iš Lietuvos. Meldžiu 

atsisaukt! arba žinantieji apie jį pra- 
neškit, už ka busiu dėkingu.. Rašykit 
iįiuo adresu:

A. K. Bubleuskis
23 Devir.e St., Scheneetady, N. 1

į. Meldžiu atsišaukti arbt ka>įgais 
juos žino man j

: Į dalykų sužinoti.
J. Brangaitis i - - •

Bok 20d. Cairnbrook, Pa. Į

Kl’R BŪNA?
mano brolis Antanas Weisel:s. paeina 

Mrs. Bronė Yaske iš Plokščių valsčiaus, Šakių apskrt-1
Cleveland, Ohio. ėio. Dėl savo paties labo tegul atsi- 
------------------------šaukia ant antrašo: . (35) 

Frank Weisel
R. 3, B<x 78a, Kent, \Vash.

šviesti ____
krašto St- olga Av 
žadin-” Pajieškau Juozapo Vienslovo. Aš

IRUS- t iaras Vienslovas esu ant smertelno ■ 
3 ' patalo. Atsišauk, broli, kuogreičiau-

s; s:a arba, kas jj žinote, meldžiu pra
nešti ant šio adreso:

Mr. Frank Vienslovas, 
2128 Carson St., South. Side. 

Pittfburgh,

jėga:

ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl 
Jum apsimoka apie tų 

(3o) 
Sočiai Aid Bureau

105 \V. Monroe St. R. 412, 
Chieago, III.

GARDNER. MASS.
Mirė drg. Juozapas Mi- 

siaučius.
11 d. rugpiučio, 3 vai. ry

te, persiskyrė su šiuo pa
sauliu Juozapas Misiaučius, 
pasakydamas paskutini at
sisveikinimą savo broliui, 
draugams ir šiam pasauliui.

Velionis sirgo per keletą 
mėnesių, kovodamas su nu
silpnėjimu kraujo, kuris bu
vo stiprinamas su brolio ir 
kitų draugų krauju, bet il
sis gelbėjimas buvo be pa
sekmių. Jis mirė sulaukęs 
vos 34 metus amžiaus, palik
damas nubudime savo brolį 
Stanislova, kuris gyveno sy
kiu su juo, taip-pat vieną se
serį iv broli ir seną tėvuką, 
gyvenantį Lietuvoj.
‘iš amato velionis buvo 

barzdaskutis (Barbei’), vie
nok jis labai didžiai mylėjo 
muziką, nes pats turėjo kon
certiną ū* mokėjo gražiai 
griežti. Juodu su broliu Sta
nislovu; kuris griežia ant 
smuikos, grieždavo viso
kiuose parengimuose ir 
šiaip pasilinkspiinimo \ aka- 
ruose. Todėl velionis ir buvo 
lydimas į kapines su benu. 
Jis naėjo i"5 Kauno vedybos.

o •>

Pajieškau spsivedimui draugo, nuo 
35 iki 45 metų, be skirtumo pažiūrų. 
Aš esu našlė 37 metų, turiu ūkę -»O 

! akrų. tymų, arkliu, karvių ir visus 
lūkės įtankius. Norinčius ant ukėį gy- 

------------ ' venti ir apsivesti, meldžiu atsišaukti 
Paiieškuu PR. EENĘDIKTO CHA- ■ prisiunėiant savo paveikslus. Tisas 

PO, gyveno Pravidence, R. L .UaLp,informacijas suteiksiu per laiškų* 
vyra.-, \ aclavas Vietą, mirė 6 »utnc^p 
šiai atgal. Meldžiu atsišaukti, ar ii-'.

Pa. nančius pranešti, už ką b'Jtrj’ dvki:i» .
— ga. Antrašas: .

.drs, F« .Vieta
Bonnie Bum San.

ScoU-h Piainš, N. J.

t
venti ir apsivesti, meldžiu atsišaukti 
prisiunėiant savo paveikslus. Tisas

gija yra grynai NEBARTI-: 
NĖ organizacija, švietimo ” 
ir Kultūros Draugijon ”Mil- 
da i 
priausias musų tautos jėgas. 
Darbas jau pradėtas, akina
mas kelias į šviesiąją Lietu
vių Tautos ateitį.

Broliai Lietuviai! Tautos' 
vardu kviečiame JUS į dar
bą. Paremkite švietimo ir 
Kultūros Draugiją "MIL
DĄ". šios draugijos laimė
jimas bus Lietuvių Tautos 
laimėjimu. Tam tikslui kur-1 
kitę Amerikoje Komitetus 
švietimo ir Kultūros Drau-^.^^^įS-š 
gijai MILDAI’ remti, sis vyru vadinasi Stanalluniene. Vilniaus :

- i..... vi<namonin:c g.'berniios. Alytaus apskričio, Jieznu; 
5 * “ ' IsUOmemiiiS, įpjestelio. Meldžiu pačios atsišaukti
ir begalo mums ar kas apie ja žino malonės pranešt^ 
Tuo,, n+KL»-r» ..-z,-, už kų busiu labai dėkinga.• I ŪSU dtlustą en- Anele Acius

i 13 Seneca St., Pittsbi

i 
j

Pajieškau savo 
Žemaičio. Suvalkų 
poiės apskričio, 
kaimo Mikuliu ar Dilinės 
atsišaukti arba kas aoi: 
man pranešti. 
Ringas. Turiu prie jo labui 
įeikaių. Kreipkitės šiuo adresu: 

Jonas Andriušis
229 Ame* St.. Monteilo. Ma

Anelė

reikalas 
būtinas 
svarbus, 
toji pareiga šimteriopą vai 
šių atneš. Tat šviesiosios at-; 
eities labui visomis savo iš
galėmis paremkite mus dar- skrities. 
be. Už tolimojo vandenyno 
laukiame JŪSŲ kuklaus at
siliepimo.

Visais reikalais prašome• • J • V • v A

5VORCESTER, MASS. 
"Moksleivių" seimas.

1 d. rugpiučio čia atsibu
vo klerikališkų "moksleivių” 
seimas. Niekas butų ir neži
nojęs apie tą seimą, jei ne 
žioplo vyčiuko pasigyrimas 
vietiniame amerikonų laik
rašty. ”Worcester Tele- 
gram”. -

Paties vyčiuko parašyta 
(su lietuviškomis galūnėmis 
moterų pavardės) žinia taip 
skamba:

"Liet. Rymo Kat. Moks. 
Sus. Amerikoj turi 64 kuo
pas su 3,500 narių." ••

Kad tas pasigyrimas iš- 
rodytų kuniginio tvpo mela
gystė — įdėjo "moksleivių” 
seimo fotografiją. Toj foto
grafijoj pažymėta sekanti 
moksleiviai: kun. Jakaitis, 
kun. Juras, kun. Valantie-^ 
jus, kun. Tamaliunas, T 
Čaplikas, kun. Kemėšis, kun. po sietu važiuojant ant "me- 
Vermauskas. kun. Juškaitis, daus mėnulio". Safetv first. 
kun. Navickas, tėvas Kazys 
(gal kapucinas, nes su barz
da) Pakštas ir pusamžis šv. 
Juozapo adv. Kalinauskas.

šalę tų moksleivių prika- 
byta ir 10 ilgaplaukių, ku- —c
rios greičiausia yra kun. ga- mylių atstu nuo Johnstown Įvairių kalbų

kreiptis šiuo adresu:
LITHUANIA, KAUNAS, 

Maironio g-vė 11 Nr. 
Liet. Atst. Kom.

Kastantas Kristutis, 
Centro Valdybos 

Pirmininkas, 
N. Smalstys 

./.Sekretorius.

Redakcijos Atsakymai

Vapsa.

NETTLETON. PA. 
Iš nežinomo kampelio. 
Šitas miestukas storibyta ir 10 ilgaplaukių, ku-

spadinės. nes toks pat skai- miesto r 
čius ir kunigų.

Dabar pasižiūrėkite p tii 
"moksleivių" aritmetiką.

Visas "pikčieris" susideda 
iš 34 ypatų. Atimk 10 kuni
gų. liks tik 24 "moksleiviai”. 
Atimk 10 kunigų gaspadi- 
nių, liks tik 14 "moksleivių”. 
Atimk šv. Juozapo advoka- 
ia Kalinauską ir tėvą Kazį 
Pakštą su barzda, liks tik 12 
"moksleivių”. Na. o jei at
imsim 10 zakristijonų ir 2 
dešimtukų kolektorių, tai i 
liks tik 0 (zero). Matyti, ku- ’ -
nigai moka tik sudėti į daik- laikyb ^VU,R^ ir:
ta ir niekad neatimti. paukščių.

„. . . . ; C. K. Nightmgalc.
Biznieriai. _ —---------------------------------1

Lietuvių biznierių čia yra ’ .
keliolika ir visi skurdžiai KultOTOS U* Svetimo draUgl- 
gvvena. Pelningiausias biz- •• 
ins, tai naminės bravarnios. 
Katalikai verda munšainą, 
o komunistai išgeria. Kata
likai pragertus komunistų 
pinigus atiduoda ant para
pijos, o komunistai susirietę 
keikia pasaulio surėdymą.

• Teisiu apskrities, Varanių Nesenai subankrutvjo lie- 
narapijos, Drabukščių kai- tuvis drapanų krautuvnin- 
jn0 P ‘ kas. Žmogelis bandė dar re-

Nor*8 velionis nesenai at- stauranto biznį, bet ir vėl 
vvko i Gardneri gj venti, subankrutvjo. Apart jo, dar 
vienok 'už jo darbštumą ir du lietuvių restaurantai su-

Korespondentui, Chicago- 
je. — Kadangi apie mokslei
vių išvažiavimą’ "Keleivyje” 
jau buvo rašytet.vjai jūsų ko
respondencijose. netalpinsi
me. Pranešimo apie moks
leivių seimą .nesuspėjome 
įdėti, nes korespondencija 
atėjo pervėlai

Raudėniškiui. Apie tuodu 
komunistuku ir gatvines 
merginas netalpinsime, nes 
tokių išdykėliu visur pilna.

P. P. D. Unijos Komitetui. 
Jūsų pranešimas apie ren
giamą išvažiavimą Glenda- 
le giraitėj atėjo pervėlai, to
dėl į pereitą numerį patal
pinti nesuspėjome.

Chas. Vikui. — Taip. įvai- 
irių pasaulio kalbų, skaitant 
j visus dialektus (t armes), 
lyra priskaitoma i 3.00b. Vie
ni tik Amerikos indijonai 

T* turėjo daugiau kaip 100

ir yra privatiška į 
nuosavybė _ 
Darbai’ čia eina gerai ir 
žmonės uždirba neblogai. 
Daugiausia čia gyvena ven-

Imperial Co.• • • PAJIEŠKOJIMA J
■ ■■ ■ ■ ——r*—. :

I'ajieškau savo kūmo.Povjio Kiis’i- 
orai T iofmnil vra tik' 9 ąpi- čiuno. Jis pirmiau gyveno Albany. N. grai. Liejinių yra tik - sei Y o dabar wžinau kur. leidžiu 
mynos ir i pavieniai. Atva “ sišaūkti šiuo adresu: 
žiubja ir daugiau lietuvių.] 8g Wel.s š^Įord Co;w
bet negalėdami gauti buruo------------------ - —7------------
vėl i^važiuoiil Butu 2"er?i ' Pajieškau savo brolio Motiejaus, , /. •' .* • ” , ' ’ čiuciaro. paeina iš Užubaliu kair.io,
kad Čia apsigyventų dau- Biržų apskričio. Pirmiau gyv,. no 
iriau lietuviu ŠeimATlU vnač Pittsfield. ?.Iass., vėliaus Roches r, giau lietuvių šeimynų, ypač y Y nežin.,(I kur ,;i? .aiU;P b
tokių, kurios myli laikyti Meldžiu kad jis pats ar kas kitas. Į U; 
daug burdingieriu. Vieta ris y įžįsta. ątsišauj.tų. tunu iao u 

Ė. Petrčras.
rišu pusių apsupta giriomis,! Wabąns;a Avė- Chieago, iii-

Aš, Ch. U’.tuks. pajieškau Augusio 
V>'ei o. kuris gimė Tauragėj, o gyve- 
m Keimčj. IbO’.) n:, jis buvo (hi-ago 
Heights. o <htb?.r nežinau, kur jis ran
dėsi. Y’-a svarbus reikalas iš Liet-J- 

jics. Ka« apie ji žinutei r.ieldžiu 
pranešti arba p^ts lai atsišaukia, jei
gu gyvas. Mano adresas: *

Ch. Lalui; *'
P. O. Steriing AitSį Car.it Ia.

Pajieškau savo 
čiudaro.

Pittsfield. Mas 
N. Y

i i 
daug burdingieriu. Vieta 
gyvenimui čia yra graži, iš jI

jij«s “ffildes” wsiš»kiBas.
_____________ I Pi ieMuia LOUIŠ VAiš.>;

'užstatęs pas mere ' šei u-: L.tbva- : 
Broliai Lietuviai! Tvirtu rian Sales Corpuratioii. ; Seru; bjis 

pasiryžimu ilgus amžius ko- g^^g^u^Su k^'iinoid S 

’. oję už Lietuvių Tautos Ne- meldžiu pranešti. 
priklausbmybę, galop su-' g^. foi

traukę verguvės pančius,1 
nugalėję tautos priešus sėk
mingai laimėjome šventąją 
musų kovą. Tečiau liko ne
nugalėtu didžiulis musų tau
tos priešas — Tamsos Slibi
nas. Tat, nūnai, budėdami

Aš. Marijona Varneiiene. pajieškau 
Paulinos Kulnienės, no tėvais Pocai- 
tės. šeši metai atgal ji gyveno Eas- 
ton, Pa. Norėčiau su mylimo, -avo se
sele pasikalbėti. Meldžiu -Usięaukri, 
jei esi gyva. Paeina iš Kauno rady
bos, Le’.enų kaimo.

Mary Varnienė
Box 317, . Coai Onter, Pa.

Mrs. F. Buteni
Bos 35. Founiain.

apsivedimai

tetėno Andriaus
rėdytos, Mariari-

Šunskų valsčiaus.
Meldžiu

kas anie jį žinote i 
už ka busiu labai dė-

svarbų Į
t
. y'ttikinas

it

Į(

FARMOS T _ _ _ _
į PARSIDUODA FARMOS! 
^Bargenai ir geros išlygos.

Pajieškau apsivedimui draui xės.! Daržovių, pieno ir fruktų 
tarpe -t0—40 metų senumo, nežiūrint • ” -
mergina ar našlė kad ir neturtinga, • 
vargdienė. Aš esu 40 metų senumo, 
visko pilnas, tik gaspadinės man rei
kia.

Jonas Sandėris
138 Franklin St.. z Sharon, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ne jaunesnės kaip 28 me- 

enesnės kaip 10 metų. Aš esu 
38 metų. Mylinčios vesti lai- 

eraugiška gyvenimą, a'.sišau- 
šl u. Laiškai bus saugojami._ 

.1. J. Farane (35)
W. 17 St.. ętacago, III.ar-': 

arbi našl- 
aų ir n 3!

*.. 1 •>. x<«

1821

farmos.
SPECIALIAI ŠIANDIEN.

117 akrų farnia, tik pusė r.iailės 
s uo pramoningo miesto. 60 akrų dir
bamos. apvalytos nuo akmenų žemes, 
visa užsėta bei užsodinta: 2 akrai 
bulvių, 3 akrai burokų. 5 akrai kor- 
>:ų. 2 akrai žolės. 1 akras dobilų ir 
d'delis daržas; apari, to 9 karvės, 2 
arkliai. 3 kiaulės. 200 vištų su visčiu- 
k-»:s. labai gera mašinerija, kaip tai 
plūgas, bulvių sodintojas, mėšlo bars- 
tytojąs, sėjikas ir daugybė visokių 
kitokių, kokios tik ant farmos. yra 
reikalingos. Taipgi vežimai, pakinkai 
ir t.t. |siten«jrkit. kad .pieno parduo
da ma mieste kasmet) už. 8 ir 10 Dole
rių. Lietuvis’savftijjikks priverstas 
parduot iš prįežastie.i lijgos sav<Į šei
mynos. Jeigu nori gėrė1 bargenū. tai 
pirmiausia apžiūrėk šią< farrna, ’b ti
krai pirksi.. Kaina šflb/iįĮO jp labai 
lengwp .išlygas. Kreųtkite^ naa* 

iri.fPlC (37)
KAVINE FAR.M AC.ENCY: 

DAN1ELSON, COAiN.
PARSIDUODA KARMA?
60 akrų žemės, 30 akrų dirbamos, 

ant kurios galima auginti bile kokius 
javus arba daržoves. Taipgi yra 15 
akrų labai gero miško. 10 kambarių 

Į siūba, gera kai nauja; dvi barnės, ir 
j penki kitoki budinkai. Kartu su far- 
' ma parsiduoda 11 karvių, 2 arkliai", 
j daugybė vistu, mašinerijos, vežimai, 
i pakinkai ir daug šiem. Farma ra)t- 
da.si netoli nuo pramoningo miesto, 
tai yra tik dviejų mailių atstuin4. 
Arti mark etai, teatrai, laukiniai iįr 
viskas, kas tik žmogui reikalingi," 
Kartu su visu siubos i’ortiiėiu kaina 
tik $4200. Jtiešt $12p<*, likusius pjy 
100 dol. ant metų. Tokios lengvos i^-' 
lygos bus. jeigu nupirksim ;pi:idš: ttui* 
sėjo J, 102’1 m. .

iŠAAf KIEMAN
R. D. 1, VTcbštėr, čliks.

Pajieškau apsive^liinui Užaugės. Aš 
kęsu vaikinas “
• amatų ir galiu gražiai gyventi apsi-
' vedęs. Aš npgęriu ir ruitau. Myliu do
rų ir apsvietų. Aut juokų netasitaki- 

ite, taipgi nerašykit iė Ritų šalių. 
As pajieškau rieti .iš Amerikos; Gali 
atsišaukti bė skirtumo ' pu žiu* u ir ti
kėjimo, tik turi myli dorų ir šeimy
niška meile. Gali atsišaukti mciginos 
ir našlės, man nėra skirtumo, kad ir 

juos žino mato- kiek šeimynos turėtų. Platesnes in-
; formacijas suteiksiu per laiškus. Ra- 
I šykit šiuo adresu: .

Man.,1 Jonas Kuzniis
255 Broathvay. So. Boston. Mass.

irK

s 28 metų.-, jnoku gerų
. amatų ir galiu g...... '
' vedęs. Aš npgęriu ir ruitau. Myliu do- 

pa

Pajieškau pushrolių Jono Mustei
kio ir Kazimiero Bekelių, Utenos ap- 

>, Tauragės valsčiaus. Uatil- 
gės kaimo. Meldžiu atsisaukt; juos 
pačius arba Kas Bp, 
ntkit pranešti.

Paul. Jauniškis
351 Magnus Avė., U'innipe.;

Canada.

. „-----.foto _
lengwą .išlygas. Kreipkite^?

valote

garėtus.

garėtus.

Išdirbėjai augsėiau-
rnšies Turkis-

IR VARDĄ

Jūsų

Cigaretai
Jei jąs nepaisot kokius ciga
retes jys rukot, tai bile ci
garetai patenkins jumis.
Bet jeigu jus paisot kokius
cigaretes rūkyti ir *jei jus
norit smagumo ir malonumo
š jūsų cigaretų. tai jus pri

rūkyti HELMAR
Amerikos Vertingiausius ei-

I 
I.
I

•It

i
tĮ 
į 
4 
j
rt
Ii
j iždo globėjai: Jurgis Petraitis^
j 1428 So. Preseott st., VVaukegan, III. 

ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., Waukegan, III.

1 Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Liberty st., Waukegan, 111. ir
Juozapas Lingevičia

536 Porter st.. H'aukegan, IU.
Maršalkos: Andriejus Delkus

1032 So. Victoria st.,
• t t . . ... No* Chicago, 111. 
ir Jonas Jokūbaitis
47 Picadilly Court, Waukegan, IU.

CiETL'VlV LAISVĖS' MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ, VVAUKEGAN, ILL.

Uždėta 15 d. Liepos. 1906 m. 
Draugystės Administracija:

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—Rth st., Kaukegan, III.

Vice-pirmininkas 
Juozapas J ašelių nas

1408 So. Preseott st.,
... . , . VVauiegan, 111.
Užrašų raštininkas . ■

Konstantine Tautvaiš
1218 So. Liucoin st., r

North Clticagu^ 111.
turtų raštininkas Antanas Salūcka 
. st > Waukegan. III.
Izuininkas Kazimieras Vaitekūnas 

................. —8th st., Waukegan, III.

HELMAR yra supakuoti
kietose skrynutėse, taip, kad
jus pirkdami HELMAR ži
note. jog gausit sau cigare
tes geriausiam stovyje ir
nesulaužytus, kaip kad jus
gaunat anuos, kiekybės ci-

ATS1MINK SKRYNUTĘ

kų" ir Egyplišky Ci
garetų pasaulyje.

BOJĘS of 10 orlO

» Telefonas .
Marine 6332-VV."

Hotel Utallash
Vienatinis Lietuviškas Kotelis 

Atlantic City

10 SOUTH MICHIGAN AVEL, I

ATLANTIC CITy, N. J.
Petras Valasinas, Savininkas.

Musų Kotelis randas, netoli 
vandens, tarpe Pennsylvania ir 

blokas 
prie-

Reading stočių, vienas 
nuo Young Milioninės 

plaukos.

LŽLA1KOM PLIKIUS 
BARIUS IR SKANIUS 

VALGIUS.

KAM- 
J 
(39)

i 1 (

Telefonas 5ll2'W.

Or. A. 6orman-GiiiMii$ka$
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
705 N. Main sU kamp. Broad at. 

MONTELLO, MASS.

(RIMGAILA)

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. ReyiaMs
Ofiao" valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nud 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN SK ATUOL. MASS.



I KET ETV1S

Sveikatos Kampelis.
KELI ŽODŽIAI LYTIES i 

KLAUSIMAIS.
Tirštas ir tamsus slapty

bių ir visokių prietaru debe
sis, kuris per šimtus metų 
temdė lyties klausimus, jau 
pradeda nykti. O kada jis 
virai, išnyks, ir lyties klausi- 
niiĮ sritis.prasiblaivys, tada 
ir mokslininkai, ir visuome
nė veikėjai galės dideli šioj 
srity darbą nudirbti.

Lyties klausimas, kaip ir
• kiekvienas rimto darbo rei

kalaująs dalykas, yra dau
giausia iškilęs tenai, kur ci
vilizacija ir kultūra stovi 
daug augščiau, negu kitur. 
Taip yra Vokietijoj. Vokie
čiai, matote, moka gyvai pa
čias svarbiausias gy venimo 
problemas rišti.

Štai ve Amerikoj, tarytum 
lyg su kokia baime ir geda 
apie lyties klausimus kalba
ma. Ojau apie Veneros ligas, 
tai taip prisibijotinai ir gėd- 
lyvai kalbama, kad net vie
šai nevadinama veheros li
gomis, bet tik "draugijinė
mis ligomis’’. Tečiaus kiek
vienas žino, kad beveik visas 
ligas galima draugijinėmis 
vadinti. .Juk dauguma ligų 

. visai šitoj draugijoj nebūtų, 
' jeigu tik draugijos tvarka 
ir jos narių užsilaikymas 
butu tobulesnis.

Bet vokiečiai ne tokie jau 
bailus žmonės teisybę atvi
rai pasakyti. Jiems, mato
ma, turkų moterų šydas ne
reikalingas. Už tai 7 dieną 
balandžio šių metų Bėrimo 
Universiteto Higienos In
stitute buvo tam tikros or
ganizacijos (Aerztliche Ge- 
sellscaff fuer Sexualwissen- 
sdiaft und Eugenetik) spe- 
cialis susirinkimas. Daug 
žymių žmonių dalyvavo ne 
tikis Vokietijos, bet ir iš ki
tų žemių.

Organizacijos prezidentas 
pirmininkas, Dr. Max 
Hirsch savo Įvedamoje kal
bėję bendrais ruožais apibu
dino lyties klausimą. Jis pa
sakė, jog lyties mokslas yra 
netik* jau natūralių mokslų 

bet ir pačios medici
nas dalis.. Anot jo, lyties 
mokslas turi istorinę ir filo
sofinę pusę, taipgi jis yra 
bendras ir naturaiiams mok- 
slams, taigi ir biologijai.

Profesorius
kalbėjo apie tai, kas nu
sprendžia paveldėjimo ypa
tybes, sykiu ir apie tai, kas 
nusprendžia lytį. Jis čia tik 
patvirtino jau seną ir gerai 
žinoma faktorių, būtent, 
lcad paveldėjimo .ypatybes 
perneša i naują organizmą 
ląstelių chromosomai, o įyti 
__tai, žinoma, nusprendžia 
vyro sėklinės ląstelės chro- 
mozomų perviršis arba nor
malinė apstis. Sakysime, 
jeigu tėvo spermatozonas 
su 24 chromozomais užvai- 
sina motinos kiaušinėlį, tai, 
beabejo, bus mergaitė. Bei, 
daleiskime, kad tėvo sper
matozonas. tai yra sėkline 
ląstelė, arba, kaip pirmiau 
vadindavome, celė, turės sa
vyje tik 23 chromozomus ir 
užvaisys motinos kiaušinėlį, 
tada tai jau ištikrūjų bus 
vaikas. —i Juokais ne. juo
kais sakant, bet moteris, tai 
vis moteris, — jai visada

ktų tikrai sužinoti, ar 
uogų paverrė kriminalistu 
*a. ar jc pikta valia. Jei 
u liga yra jo blogu darbų 
iežastimi. na tai pirmiau- 

iii reikia ligą gydyti. O jei- 
~ j tik pasiseks išgydyti, tai 
v.: pasiiarya draugijai net 

;i naudos: viena, kad iš 
ogo žmogaus bus nadary- 
geras žmogus; antra, tai 

.d žmogui nereikės be jo- 
reikalo kalėjime kentėti; 

rikis dadėti ir trečią nau- 
ą. o tai yra. kad nereikės 
•kį žmogų kitiems užlaiky- 

i, nes kaip tik jis išgi 
sau duoną užsidirbs.
Profesorius Matthes 
mažai sveikų minčių 
nkimui' davė. Jis įrodinė- 

kad tolimesniam lyties 
okslo išvystymui būtinai 
rikia susidomėti ne tik jau 
•: aplinkybėmis, kurios la
ši didelės intakos i kiekvie- 
i asmenį turi, bet taipgi ir 
i budo permainomis, kokių 

gyvenime kiekvienas 
O tai yra 

in svarbu, nes juk aplinky- 
i ės ir įvairus gyvenimo šan

kiai labai lengvai, ypač 
tunuolius. į vienokią ar Ri
kių gyvenimo vagą įmeta. 
______ ___ ; bręstant,
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AR ŽINOT. KAIM
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f W|¥ilniečio” redaktorius p. 
Gaidelionis pasodintas kaiė- 
jiman už tai, kad tame laik
raštyje buvo Įdėtas lenkam 
neprielankus straipsnelis.
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PakirptLplaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskaną lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.
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kUDIKIu , 
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DĖL APRŪPINIMO
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MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

Ktu-

r u, 
iai*. •*' 
H ;h-.iar 

- .baka;,

Kuklius kainos.
L etos mėnesio i'radžiuje 

Vilniuje ptidad*ruginių mil- ■ 
-i 

j .arkių, avižų 42,000 ienk__ 
i j markių, jautienos 2H), 

gc )O!jtnki^kiį,(ipąr^ių., f ,

iš-. <

T J

NAUJIENA!
Mis >>at<lu-dar.ie MANUS ir 

!ietuvišk:i< UOLIUS dėl 
i’LAYER PIANŲ.

Nauji Player Manai $345.00. 
Lietuviški Keliai dėl

Mare r Pianų G#c. ir aukščiau, 
eig i manei >>ivkt )>:ana, play- 

v’ainaio.ią arba lietuviškų 
oiitt, rašykit mugu lietuviška-', 

m-'s --ut.iksiia jutas triną pa- 
akinimą ir ant 
itiųcime kątaJogrą. t

mano co.
472 V: esltainsier Street, 

PItoVi»i:XUE. K- I-
Kišyk B. Simona*

Ekspresinis Pttiraavimes
| BREMENĄ

Rec;-l:..7
išplaukia

ir
Dirt?* 

iaivau , 
i.s ;nu4->tS.' 

kaniba
lu ir 

l'A vii

M

Reguliariai 
įšpl 

i olomis 
I Didis.

iht! i 
lu.-ia

i
i d 

■J ;*įor*t
lėk

SUVIENYTI VAl.SflJi 
VALP2IOS I.AIV.

Bres. '. r*, kur Rujfp. ?5, Sp d. 2 
<«t >. tVashi'iijten 1 Si>. 6

■tusti. *>, liug.-.
Ii1.:;;.-, ii, :*ipa’ių 

ituostvei, K<:.,.--.15.Sp. 
i iiltaure Rust-. 1S 
Hardine Rujs.-- Sp. 
:~»or :ia*.*'j;< aide ispl;

UNIItDAMERKAN UNES
JOINT SER.VICE WtTM

HAMBURCAMEPlfANLiNf
rrat»iHau»ias kelias į

LIETUVĄ
l.siva! išplaukia kas sa

vaitė -uo Blerc. W5, Nori h 
Rue-. pėdu ::t:c ,6 tfacvėa, 
Netv Vo:*..e. Geriausi niu~ų

Perpcneįiitias karšėiuoc* uaviiiusa-
Kūdikio gyvenime sukietėjimas vi

duriukų yra ••avo.iaus ženklas Moti
nos akatneė Kspes is ir tinkama į 
žiūra perves kt'Cikį :<i: 
pavojinga Idi otą-

Tinkamas penėjimas 
išlaikys sveika ’abieu n 
veikėjas. Jei kūdikio bu 
žindomas, o pasku: pa 
boiisutės, tai -i-r.š‘t:re 
pLtiiS pri? suicjo pu*'rO.

mišip- —gu > ra jo 
mcnėuoto. Po ;•> eai.ii.a 
kj kas kt iics <iie- os 
amžiu:. -Jei i.tidikis reti 
ieukia isl.rypcsio v::ški 
ni’rttinga giižti prie skyr 
iki iškrypint:.-, at-ię-use. 
pa.mkihca*-. r:vveiiiia. au 
t iv ix. c
lįį • 
ir 
Ja

vra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančią plaukti, naudokit
Kaina 65 centru aptiekose, arba už 75 centus prisiuučiame 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brookiyn, N. V.

S

s. 
s.

Lc/taih&fi 1;
A merk*:* 
he.š 
i'r e*. 
Pr,»s.

aus.’c

S.
S.

S.
S. sC'

kini.:
United Statės Linos
Mate St.. Bastau. Ma-
Airėm i.’ visuos? miestuose.

■ suK'-tojiū ir < Iperuot-jai dėl
U. S. ŠHIPPING B0AR1)

viįlu* ’ui-u■ 
sitikėti. ’.aė 
o ir ! k-kyi.
Maiš;

d.'.'t’m': r-io 
it* 4 ! 'alila c 

ginu ri-tų jo 
Jęl k-udiki- ve 
Laėka ir :.>:rr'. 
!C3 '>?r.t kiek 
tą.-t-pnrūp^ 
kai- ku< diena

5 patingai veng-ite pripenejiniu p 
vejų. Jei kūdikiai .ramia- rnieg 
mainų isiemia, turi pe^iu'sus vid 
riukus ir skausmus, tai priprasta: ja 

duodama, arba ne
stipriai. Jei 

s tai pirmu žingsniu 
penėjimo tarpas, 

uai reikia sumažinti 
s -’r laukti iki iškrypim 
Jei tas negeiost:. Us 

gydytoju.
-Nežiūrint naaangvs medicinoje 

giminėms ir drau-^r^^je, jšc-ši -milimiai musu mo 
kliu vašiet yra nedapenšti.-Labiausia, 
kalta?, yra motinos, ne- jes nepamato 
lavcjcus ženklų. Netiapenėjima- yri 

gilus, graužiąs daiyka.. Jis pro. • 
-4 <■ - • save mii .ina darbą, niekam nenast

šidomėti ir, kiek tik gali- bint. Blogiausia:- -dalyku- ta*, kad jis 
-a iiATYl« naHpt * " užpuola visu-. Nedapenėtas vai i. s

J*ernS patiek. yiergvai pakliūna ligoms.
Profesorius Posner irotti-<1iiova bujoja taip teki, 

?1O, kad lyties mokslą StU-’iirAi, jei pi ašrJin 
:juojant, pats medicinos ™
okslas nemenko progreso 5° lab^kivĮraikų 

įdaręs. Lvties mokslas, ,' .
• ' j- • i -sėkmė negero maisto. Prideda

alpo saka medicinos mOKS-^rden s Eagle Pieną prie vaiko v: 
i gana daug prisidėjo T)rie;>io motina gali būti tikra, kati teik 

V- • i , - " ' apsaugos. Kuri tuos apsaugos,eaicmos mokslo progreso. .
Buvo ir daugiau kalbėto-’ 

į, kurie jau spėjo nemažai 
•okslc srity pasižymėti. Jie 
įsi lvties mokslą brangiaf

'.VC
r -muo pasiekia.
X

• t

I
■Į
X

ė dunuoliams bręstant, jų 
’l .idas labai daug persiniai- 

■ j. šitas kritiškas gy veni- 
■.o peri jodas, ištikrųjų, viso 
o iš jaunuolių padaryki ga- 
. Reikėtų todėl jau iškalno 
unuolius šitam svyravimo 
ikotarpiui prirengti, - kad 

•: žinetų, kas jų laukia. O 
'unuolių tėvams ar suau- 
įsiems 
?.ms arba ir mokykloms 
ikėtu šitame laikotarpyje f 

cin tų jaunuolių padėčia
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NAUJA FOTOGRAFIJŲ fTUDIJA “LEONAI®!
• * ■ • i - S ♦ .t .7 «

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

v ? m I; 
s kai;

'mūšio perdav 
dažna*, arba ne 
žindomas 
nadsrinti 
bonkutės 
ant pusės 
slūgsta. < 
pa.;įtarti su- s

*Iš priežasties keturių 
sukaittuviii nuo uždėjimo ari:- 

•tinės fotogiaiijų studijas. .:? 
miav. pasirasęs p ra ne-a visiem 
skaityte junta. . ad t;uo stos ih?

■s stv. ...j:*. tUp.i pi'.dii *?ta p.t 
d naujausią sistemą ir si 
ekvlents užčai.yn'.t. iy fotogva

_ų uždyką visiems 
dideli koieruotą 
Kiekviena-^ uisisakar. 
tografiių i- norėdar 
dtde.i paveiksią, ta; 
atneša. w.:'.ts si ktttKMią.

K i. PO\ A >
J?, ši 1! * 

?.is lėmcis 
ofc >grai

LEONARDi STUDIO
63-fOMMON ST4: ..’ LAIVRENCE, MASS.

Pavyzdžiu: 
Taip vadi 

sunku iše-ii 
ti visus nedtiptin 

tus. Kiekviena motina turėtą ans 
goti savo kūdikį dėl jos pačio- i

Neda penėjimas yra tiesiogir. 
-sėkmė negero maisto. 
„Borden’s Eagle Pieną prie 

tti tikra.

SAUiLĮA]
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J *
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Į • amaVo.
Kad jau tokių kultūringų 

Hartmann ' *utų, kaip vokiečių rauta, 
Įmonės rimtai rūpinasi ly- 
i oš klausimais, tąį reikėtų 
i • lietuviams susirūpinti, ži- 

oma, bent pakol kas, r.ies 
okių mokslininkų neturi- 
•c ir. veikiausiai, negreitai 
••rėsime. Todėl privalome ________
ors kitų mintimis ir darbo Uk SD *1O°

Salų ta ras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia _ kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarąt

Salutara Biterj žtnoneš vartoja >au 
per 15 metų nuc visok'ų pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekraėnlis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
’į viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
buteli, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas bus:, koki 
tft vidurių nesmagumą jauti, kreip

damas tikro Sa’utaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėju

j

'. aviniais pasinaudoti. Ir tai 
i aiimas daiktas, nes didelių 
mokslininkų darbai visiems 
’> eltai skelbiami. Už mokslą

•a nereikia mokėti, tik jei-
•i perki knygą, kurioje tas 
ičkslas sukrautas, tai moki 

knygą, geiiau sakant, už 
iv nnrsia i"” jauu, Rre>p-ir popie- kis prie savo aptiekoriaus reikalau-
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nygos padarymą
o
<?•

ivc.it i r. iai išplaukimai į

LIETUVĄ
\V AOItK BREMEN

n..ujo ir parankaus 
laivo ’■

"COLI .MELS”
yra didžiausias vekie- 
laivas ir vienos klesos 

.r.bareliais laivai. i‘age- 
it i LfiCaOs ki&sus pu- 
:ikumai. Kreipkitės prie 
vatu aiba j ■

U ashington St., 
Bosiou, Mass.

lioolule”. 'Reliaiice”, 
U'iicrt Bailiu". 
’lk'Utsehla<’.d
ii ir 1 

Taipgi 
”Moun< 
Carroir 

“. "Hansą".
ir "tVeetphalia'

UMTES lkEF.ICAB LlitS
.'i LILS ROHENBERG.

260 Hanover >t.. pusioit, Mass. 
arba pas Kitus .genius.

laivai 
••'.l-mt’.t 
Ciiutin; 
riugia"

Geriausias ir tiesiausius susinėsi- 
mas per vandenį 'su LIETUVA. 

Laivai iš Rottenlamo nuveža pa 
sažierius tiesiai į
ROT I l'KHAM

VOLKX!>AM ....
R VARVU
x;: a i u

vis moteris, — jai visada 
daugiau reikia. Da tik pra
deda jos gviybė užsimegsti, 
o jau žiūrėk, jai turi būt 24 
chromozomai; tuo tarpu 
vaikas pasitenkina ir su 23 
chromozomais.

Profesorius Hubner ytin 
svarbiu klausimu kalbėjo. 
Jia, matote, įrodinėjo, kad 
ve giliai studijuojant lyti
nius kriminalistų motyvus, 
Sisidarytų gan daug švar

os medžiagos nusprendi- • • « — _T_

Rodos, ame du metu at- i pragodamas savo apt.-ekoriaus adre- 
. . , adresuodamas šiaip:

ai ir lietuviai susilaukė
tin rimtos ir didelės kny-i
os lvties klausimais. Tai; _
‘r. Karaliaus knyga, Lyties
ūksiąs. Kadangi tokių ras-;

i i žmonės bijosi, tai, žino-;
ir ne bile kas išleisti no- ,-

I

f

susilaukė
- ■ i

SALUTAKAS
DRUG & CHEMK AL CO.. |nc.. 

Dept. 18
1707 S. Ralsted St.. Chieato. IU.

nvu ---------------------

mui kriminalistų bendro 
draugijoj pasivedimo, jų 
■ekiu ir atsinešimo linkui 
kitų žmonių. Toki darbą va
rant, gal būt, kad ir pasi-

Sako jis praneša visus 
sveikatos taisytojus. 

Čia stiprumas ir viekas tiems, 
kurie yra silpni.

Tik pasiskaityk ką p. Clyde Str.ni-. v. 
------------- — j p; Oneida. Tcr.n.. sako apie ta dr-ly- 

A« pats todėl šita knygą '’N^-Tone duoda stebėtinas .. .-v. j.’**-------------------------------------° ; sėkmės pa trumpo laiko vartojimo,
lėkiau. Tai didelė, apie 500' Jis yra sdugu:- ir ištikimas, suteikia 
‘ , . • stiprumą ir grynumą visoms kuro da-
JSlapių knyga, SU daug pa-jlims. Jis yra gėliau sius už visos tevei- 
-ili-cbi n>«(l-ioi ir tvirtai lestos taikytoms. Aš iaosi patariu ji -tk. 1U, puikiai ir tVJJT«U |visiems, kuriu sveikata yra niipuolu- 
iždarvta. Darant karo lai-;**” Nu*a-To!‘.e turi duoti stebėt i t*as 
1 ' - , į ertmes, nes jis yra sudarytas iš aš-
ais, SUJirantama, labai ituonių vertingu sveikata, stiprumą ir 

, ...... ,. gyvastį teikiančių sudėtiniu. Šitie
I langiai atsiėjo padaryti, .vaistai, kuricos vartoja mediku pro- 

ir kaina buvo
■ta. $7.00, bet dabar noriu
'iras šitas knygas isparduo-; pilnam mėnesiui gydytis ę 

. . . i -j-* ’ « £,.> -n t Nuga-Tcne'a parduriįlėja vi
ii, tai leidžiu uz -tau 1I1( ■ii antiekininkai norit* no-:>

j edaug šitų knygų yra, tai
gi kas norite, reikalaukite 
greitai.

Med. Stud. Ai. Margeris.
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Vienam 
tjk $L<»0. 
vinį geras-' 

nieji aptiekininkai pozitingai garr.i-1 
tumiami, kad suteiks pilną patenki-' 
nitną. arba pinigai bus suyrąžmti 
(garantiją rasi pne kiekvienos b*.»n- 
kėlės), arba tiesiog pasiųs apmokėtu 
pašte National Laboratory, jotis S. i 
V.'aliash Avė.. Chicago. Iii., pasiuntu-Į 
jiems <1.00. į

Didžiavsias Knygu ir Ioks!o Išpardavimos
BAISIAS G AL-YBEiS/ VJsOKIl NYGF LŠP.iROrODAME L 7. 

■ ' M SĘ K A INOS.
Čia dedamo teh-li nekurtas kay;,as; kmie norite daugiau, riil.a- 

luu'cite k< tul'ogo. gausite dyk i.
LYTIES JįiOKSLAS knyga, kuri užveria savyje didžiausias 

žmogaus kūno :r ^vejkafcs slaptybes, pirmiau kainavo dabar
leidžiame už S3.30. *7 "

LIETI VIŠ 
ŽOI>YXAI (vi 
viiitis lietuvis 

:! . ame tiž
G EOG K A. FU VS K N YG A. 

rašyti taip plačiais'p niekur 
deJnr mes paTduSeSt*Se oo $2.O*'.

L. K. MOKiKliOS ARIFME 
suoksi aritmetiką’ gi-eičiau ir 
:ojo. pirmiau kainavo

L. K. MOKYKLOS 
-sok-sta anglų kalbą net 
mrmlau kmnavo 320.00.

L. K MOKYKLOS 
LEKCIJOS, iš kurni taisyklingai 
orespcndencii-ss per visą savo am 
mosi i- vistiek taisyklingai rašy 
?i>.G i. dabar leidžiame už SI.OO.

Pinigus s-ųskite. money order, express order, bar.kos čekį, 
•dolerius registruotame laiške. Siurbiame ir per C. O. D., vadinusi.

ii gauni pašte siuntini, tai ten užsimoki: 
žentam.’ duodam dar ligi šio! negirdėtai dideli nuošimtį.

■ikalaukite greitai, nes kas pirniiau reikalaus, tas daUgrati 

nRF*Štr0KlTEi -umaro knygynas

ti

št<43^tNGLlšK AS ir ANGĮ.IšKA’-l.IETC v IŠKAS 
enbyč’ knygoje), be kurių nei vienas Amerikoj gvve- 
apsįąta negali, pirptiau kainavo -S11.00, c?.ba. 1-jį- 

50. ‘Ltil-iai s skuros aptC.rsis.
kuri aje ir žemė, ir žmonės vra an- 
kit’. r, pirmiau parsidavė pc 

i ■ tai puikiai apdalyta’ 
I i-iOS LEKCIJOS, .s 

leng iau. negu iš vadovėlio 
SsO-OO- cr -r leidžiame t:i -82.00.
ANGLV l kLiSOS LEKCIJOS, iš 
ir tie, kur • iš niekur išmakti 
dabar leidi .‘ame už S2.00.
LIETUVE RAŠTIŠKOSIOS 

ašyti išmoksta net ir 
į rašė, iš visokių vadovėliu r 
:i neišmoko, pirmiau kainavo

;iurrą įs
ai tanky -

minų iš- 
negaiė.io.

KALBOS 
tie, kurie 
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PiLIAVy.
lliseoiučio 25 

.... Rugsėjo 1 
........ Rugsėjo S

1'EliOA.tl itagsi-jo 15

Musų laivai turi geriausius pa- 
mgmnus trečios tiesos pasažie- 
ruuna.

Užsisakant vieta kreipkitės prie 
->..».vc birenti: arba pas

HOLLAND AMERk a LINE
89 Statė St- Boeton. Mum.

GUNARO
Iš BOSTONO j LIETUVĄ 

per Liverpool,
tint naujų, didelių, puikių aliejų 

] ♦ * varomų laivų:
. SAMaKIA - -- Rugsėjo 6. Spalių 6 
■St'YTHlA Rugpiučio 23 ir Rugsėjo 20 
CAL1FORNIA (naujas) Rugsėjo 12 

| - .
; Greitas patarnavimas j Lietuvą ir 
I į visas Baltijos valstijas. Puikios vie- 
‘tos_geras yalgis. . ?

Taipgi is New Yorko. ypatišįini 
I prižiūrėta kelionė i Lietuvą ir visas 
i Airijos valstijas kas atarmnkį ant 

ttriju marių milžinų, su persėdimu 
i Soudiamotane. ■

MAURETANIA. AQl ITAMA. 
BERENGARIA.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
iog i Hamburgą ant 

legmann: laivą.
3-ėia klesa:

1 Hamburgą 103.50 
' Piliavą 106.50

Karės taksai
CUNARD piniginiai 

aini Lietuvoj greitai, 
j.'erai. Dėl informacijų kre: 

lėtinio agento mba j

Cl NARĮ) STEAJISIIIP CO.. Ltd..
126 Statė St

Boston. Mass.

t

I

J

t

1 A

nauju aliejum

$5.00.
orderiai išmo- 

užtikrintan 
ipkites pri.-

pinigas

Gatvė rir sumerfe. . e
lffiest&s...

Vardas ir pavardė ..

2023 SA1NT PAVL CHICAGO, ILL.

VAiatija

PADARA TIRŠTĄ. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUb IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-^ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis* 
imar.t vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus 3vaidinan
čiu s. bandyk .Nuca-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
yni visai nauju imot-u! Devynis ii dašhntes visu imotaus lijm.i 
tokiu kaip bioeas apetitas, neyrruomulavimas vidjriu. mzai ir 
išpūtimai, užketejimas skilves, tulžinis, anemiu. kankinimai reu
matizmo. skausmai vaivos, neuralaria. stokas e..eririjos. nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas- mieiruoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiecos. s kišto vandeniuoto kraujo ir neažtektinios cirklacijoa 
kraujo, rb

Kožna dali* kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajieiros, 
kurios didžiausei ’.ižlaika Keram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nusra-Tone yra labai 
protingas zydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu braniriu. 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per Karšinius Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
r osfora-maistU3 dol Kraujo ir Nervu.

Nnra-Tone priduoda gyvybę ja k nonos, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regu (airiškai. Atgail iu inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio.! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, pianą gruomulavimę, tvirtus Servus ir kietą pastiprintą nfiegą. 
N'ura-Tone sustipris kraujo ir pageritos cirkula- imo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padarą tvirtus, rustus 

yru. ir sveikesnes ir puikesnes taotetes. Ko; a-Tone netalpin savyj jokiu migdamu at 
daromu paprot. vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cuk-im. priimno 
■knnj ir vartuoti galęma be jokio Mpacairokutno. Bandyk juos. Rekomenduosi yi'iems 
sava pretelema. _ _ _MUSU ABSOLXUT»KA GVARANCIJAr Pmkė Nuga-Ton. yra vieaaą (tl.OGj doleris 
už bonkute. Kožna bonkutt talpina Uevyaios dešimtys (90) pfliulu, arba vieno mėnesi 
7vd-,-a»o. Galčte pirkti ir>M benkuta., arba tašius nusimins gydymo už a— 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt <20) dienu ir jeigu ne busi už 
sėkmių, sugražink bonkute ir pfisus, • •sės urnai sugrąžisime jueu pia 
srapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTEUAVJKO ANT TUO KUPONĄ.
s’ational Laboratory. L. 2l—‘ joig JĮ. Wa ish Avė.. Chicggo, UI

Gerbiamieji: įdedu čionais S........................ ir meldžiu prisiųsti man ..
Nuga-Tone.

LAIVAKORTES- - PINIGŲ SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDA ir KITUS POPv- 
TUS. PARTRALK1MAS GIMINIU IŠ LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARUAI.IŠKAS BIURAS. PRIRENGIAIAS 
DOKUMENTU. SĄŽININGAS i:- PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠA:

INTERNAT1ONAL TR.AVEL Bl REAU.
1S6 F.AST 42ntl STREĮiT._______—NEVY Y0RK. N, Y.

bonkrat



KFEEIVIS ~

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE I
i (Iš Lietuvos laikraščių)

Tragedija.
Gruzdžiai. •Liepos 11 d. 

Gruzdžių apielinkėj Įvyko 
tragedija: ūkininkas Juozas 
Dryža, Karvelių kaimo, dvi
račiu nuvyko i Bičiūnų/kai
mą pas - * - - 
vįda —į i 
aplankyti savo žmonos (su kis, ; . 
kuria jau kelinti metai ne- drabužiais, 
begyveno). Gerai ”i * J *” 
nęs”, grįždamas namo pa- reiviu ir išsyk nešovė, 
prašė žmonos

IJo ilgo šaudymosi milicijan- 
tai nutarė daržinę uždegti, 
fuomet vagis išsigando ir 
nutarė atsišaudydami iš 
daržinės bėgti. Išbėgus iš 
daržinės Martinkui jis buvo 

pas ūkininką ’ Butanų tuojaus kareivių ‘nušautas.
: "banketą^ neva K.et kuomet išbėgo Reikaus- 

, apsivilkęs kareiviškais 
\ j/ tai milicijantai 

isismagi-11* kareiviai paskaitė ji ka- 
‘ ' -‘Tik

jį palydėti. į Kuomet jis jau buvo nubėgęs 
Žmona palydėjo jį iki miš-gana toli, tuomet visi supra- 
ko. Atsisveikinę nuėjo sau,!kad tai Reikauskis ir 
tik Dryža atsisukęs paleido Pradėjo i ji šaudyti, bet ne-

* _• •_ • i____  ■ , • _____ _porą šūvių i ją, ir kuomet ji pataikė, ir Reikauskiui pa
sisekė pasprukti.

Martinkus tapo palaido
tas ten pat, kur buvo užmuš
tas, o užmuštąjį kareivį par
vežė į Telšius ir palaidojo su 
didelėmis iškilmėmis.

J. V.

norėjo bėgti, Dryža dar po
rą paleido, ir ji sugriuvo.

Peršovęs žmoną, pasuko 
miškan ir netoliese sutiko 
važiuojant buvusią kaimy
nę Bungienę (Ražų kaimo), 
su kuria visai ramiai kulbė-
jęs ilgoka valandą, ir taip 
pat atsisveikinęs sušovė tris 
šuvius i ją, ir ji išvirto iš ra
tų į griovį. Dryža, nušovęs 
dvi aukas, ramus sugrįžo Į 
namus, ir tuojaus persišovė, 
bet ne iki smert; ir 
kruvinas išėjęs laukan da
vęs savo bernui rūkyti; su
grįžęs atgal ir dar pa
leidęs kulipką sau j krutinę, 
nuo kurios jau krito vietoje. 
Dryžienė mirusi vakare, o ic*k? VCtfSVS c*v 
Bungienė apie 11 vai. naktį, brolžudis suimtas. 
Visi palaidoti 13 liepos, tik 
Dryžą nepriėmė į katalikų Į 
kapus, ir palaidojo rusų ka
puose.

Persiskvręs su žmqna ke
lis metus gyveno pas tėvus 
Karvelių kaime. Aš liepos 10 
š.m. kalbėjau su juo — atro
dė visai normalus. Istorija 
tokia: prieš karą J. Dryža 
nuėjo užkuriais į Ražus ant 
jaunos; t

Brolis nužudė brolį.
Luokės valsčiuj, Užvėda- 

rių kaime įvyko negirdėtas 
iigšioi atsitikimas. Vienas 
šio kaimo gyventojas Žilvi
tis užmušė savo tikrą broli. 
Tą baisų darbą atlikęs jis 
nuvilko lavoną į mišką ir 
ten paslėpė. Bet laikui bė
gant viskas išėjo į aikštę. 
Lavonas tapo atrastas ir

žvėriškumas.
Gaidžiai, Tauragnų valsč., 

Utenos apskr. Iš 27 į 28 d. 
birželio Gaidžių kaimo išjo
jusius naktį arklių ganyti į 
ginčyjamas su rusų (senti
kių) Girvydžių kaimo gany
klas, apie 12 vai. pastarojo 

...   . —r-_ kaimo rusai, užpuolė, apsi-
jaunos, bet patvirkusios įginklavę šautuvais, peiliais 
mergaitės Augutės Jurgely- Į ir lazdomis, ir Marę šilins- 
tės; iš pradžių dar šiaip- įkaitę šuviu lengvai sužeidė 
taip gyveno, bet užėjus ka-iį galvą, o Petrui švikliųi pei- 
rui ir J. Dryžą pašaukus ru-‘ įiu perskrodė makaulę ir 
sų armijon — Dryžienė vi- smarkiai sumušė, kad šis be 
sai ištvirko, gyveno su sveti- žado atvežtas Utenos apskr. 
mais vyrais, ir t.t. Dryža,'ligoninėn. Pagijimui -nėra 
gryžęs iš vokiečių nelaisvės vilties.
1921 m., buvo priverstas! štai kaip kaikurie piliečiai 
parduoti savo gyvenimą iš'riša ginči jamuosius klausi- 
35 dešimtinių žemės Ražuo- mus j
se, ir pusiau pasidalinęs pi-. Administracijai reikia en- 
nigus su žmona, ir persisky- ergingiau veikti piliečių va
ręs, pirko gyvenimą Sygudų mvbės apsaugojimui, 
kaime, bet jame negyveno, j ‘ * ž. ir T.
Kodėl Dryža nušovė Bungie- : ________
nę — nesuprantama. Sako- * - -
ma, kad butu peršovęs dar nežiūrėkite ką as da- 
du žmones, jei nebūtų pri- t au. bet darykite ką jums 

-------  sakau...”
Šeduva. Š.m. birželio 29 d., 

Šeduvoj buvo kuri. P. Mar
cinkevičiaus primįcija. Pa
mokslą sakė buvusis klebo
nas A. Kiznis (dabar Ramy
galos klebonas). Laike pa
mokslo jis labai sielojosi,

kad butų peršovęs dar Jus nežiūrėkite ką as da-
------------------------------------>

trukęs šovinių. Visi trys bu
vo dar apie 30 metų.

Paliko vienintelė duktė, 
kuriai dar pirmiau užrašęs 
gyvenimą.

A. Laumakys.

Didelis mušis su vagimis.
Žarėnai (Telšių ap^ j. kunigu dabar niekas ne-

Prie Žarėnų ištiko didelis fceapkenčiąs nebemylįs, 
mušis su vagimis Reikaus? kajp į<afj pirma įmylėdavo,, 
kiū ir Martinkum, kurie yra taj gūdi. padarė "vilkai avių 
pagarsėję plėšimais ir vagy- ------” ’......— —
stėmis visoje apielinkėje.

Viena gražią dieną Rei
kauskis su Martinkum užėjo 
į dvarą ir pareikalavo val
gyti. Jų reikalavimas buvo 
išpildytas. Pavalgę jiedu nu
ėjo ant daržinės gultu Tuo 
tarpu buvo duota žinia Tel
šių milicijai. Netrukus pri 
buvo milicija su kareiviais 
Visi suėjo Į daržinę, bet nie

I

*
-

It <•> 
į:

H

a

kailiuose", kurie "pirma pa- 
tamsėse darbavosi, o dabar 
išlindo aikštėn ir tvirkina 
žmones," ir t.t.

Įsidėmėtinas jo pasaky
mas. "Kunigas — tai karei
vis, kurio užduotis yra žmo
nių dūšias užkariauti." "Ku
nigas— tai žvejys, kurio už
duotis yra žmonių širdis 
žvejoti”, ir t.p. 30 birželio

------- ... - taip glaudžiai aimanavo... 
su, vagis zarpt^sovei pasigėrė. O kiek dar apie 
ant vietos žemvn -kanuji alutį pridainavo?!
nukrito nuo kopėčių žemyn. -f- . . , . z .
Visi milicijantai ir kareiviai, Atsiminęs, kad ryt (sek- 
išgirdę šuvius, išbėgo iš dar- madienį) prižadėjęs kur tai 
žinės laukan ir pradėjo į atlaiduose būti J. m ųamoks- 
daržinės viršų šaudyti. Šau- 1 v
dė jie apie porą valandų. 
Tuo gi tarpu vagįs nulipo 
nuo daržinės žemyn, užmuš
tąjį kareivį nuginklavo ir 
vienas jų, Reikauskis, apsi
vilko kareivio drabužiais.

lą sakyti), jis greit išvažia
vo į stotį, kur jį pil. Ožalas iš 
ratų iškėlė ir stotin įvedė... 
Ar tai nepapiktinimas žmo
nių?

Ar žino apie tai augštes- 
nioji dvasinė instancija?... ’

B
3S2-362 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

DVIEJŲ kelinių JP® PRIJŪOSTINES DRESES CCc
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Yra tik 77 
VIENOM KELINĖM 
VASAROS 0.95 i 
SIUTAI O

75 Norfolk
PUSIAU VILNONI I DVI

7-95 ! KEI SIUTAI ■ i ;u y;

Vilnoni
[Ejy
LlNlŲ Q.7S 
ratikfiS O

BUIZELES 50‘ B
ceciuotos 11

Cordurov
KELINĖS | •

del mokyklos 1
Miera 8 iki 18

1 £5 Daugiau
KHAKI 

NICKERIU

Miera —

, Kr 85c
Vyrų Basket
Bali čevėrykai

600 porų, Suction Soles, antriniai

4.50
■ visokio
■ didumo

Daugybė Moteriškų rudų ir juodų Kid (hefords 
čeverykų; Kupos ir tnliitariški užkulniai; miera iki 
astuonių
Daugybė 
mokyklai
I
žemų, juodų ir rudu

vaikams teisinių batų: geri žaidimui ir
........................•............ %................................ .  •

Daugiau vyriškų čeverykų. įvairių madų, augštų ir

1.95
1.95
2.95

ĮAnt^lubu KUDYKIAMS 
iyjBERIN£S KELINĖS JEp

’Hiekory” Antrinės
.............     ■ II - - * ■ ■

ROBERINĖS PAKLODĖS EE*
Antrinės

CRIB BLANKETAI
Rožavi ar mėlyni—-antriniai

^KŪDIKIAMS MARŠKINIAI 1 
Mažos mieros—Antriniai ****

Flanelinės Pančiakos OC a 
baltos PIKNIKAMS

i

Ldsinės Rankovės 
DRESĖS, Enibroidery Voke.

LAP PADS 
Gerai iškimštos

MERI ERIZPOTOS BOVEL- M E« 
N1NĖS PANČIAKOS

KŪDIKIŲ OVERALAI 3C£
Miera 1. 2. 3

BALTI PIKNIKAMS 
Flaneliniai Gertrūdai

MOTERŲ NAUJOS MADOS-SPALVUOTOS IR
NAUJOS JUODOS NEAPTR1M1NTOS

RUDENINES A _
KELTINES Aprtimmtos su Fazanu Plunksnoms 1.95 

Skrybėles__________ Kitokios 2.95 1
BALTOS ENEMILUOTOS LOVOS 
SU VISU INRENGIMU

Lovų galai tikros mieros.....................
Gvarantuotas Springsas .....................
Rattan Fiber Matrasas, vienos arba 
dviejų dalių ........ ...........................

1.50

9.00

2225
Ant ketvirtų lubų

EASY BASEMENT AND UNCONSTRAINED SULLER
JOBBUNCHALLWOOL1>RESSGOODS . .

5000 jardų tikro vilnonio juodo dresėms audeklo, kuris tinka netik dresėms, liet ir andarokams, maudy-mosi siutams ir t.t. Visas audeklas 
pirmos rūšies, is ritimų. ................................... ...
kitas Jalas sęncvis!-o - nebaltyto Si 
k;o. jardas .. 
Sunkus Asbovb 
r.ais ir mėlynais apvadais. 
Labai •'■eras Count Navy 
pločio. Jardas ....-..........
Sunkus dryžuotai kaityti
15x25 colius. Vienas ....
Puikus Alaciras marškiniu:;
Jardas .
Jardo platumo Č
kai. Jardas ...
J i coliu Edwards Pauuškonis Nsvalačkos,
toc. Jardas ..........t............................ .. .................
(Ienai kaitytas Akrusu Audeklas; So*: i-nini:
Pilno didumo. Jardas .....................................................

18* 2 colių pločio, jardas 15c.;' 2 colių pločio, jardas 18c.; 28 colių pločio,'jardas 25c.; 36 colių pločio, jardas 35c.
Remnants' :16 cč-lit? koietuotas Lawns ir Batiste. 4/VC ' 
Jardas .......... ............................................... ..
Mergaičių Skoutų aprčdalams, Janio platumo, 
sulfuiu dažytas. Jardas ................................................
CLrai bplp tas yoklodėHis audeklas, 2', Janių JĮ Ef 
pločio. Jardas .....................................................................
Daugiau 5o. colių i'apestrona Unhoistery audė-

250 po/Ų gražiai kaitytų Scrirn RufHed Langtie- 
šių, hemstičiuotos. .Poni ..................... .. •
Daugiau ouikiu baitų Aiarouisette Langtiesui, < 
su Ba. ilki: leisais ūDinytv. Pora ............ 
Kitas Litas importuotų lošta Nat Painei 4 
Lcnglie-.-iv. g-ažir.l iidarytn. Viena ...................•

S.’.sh Lar.gtičsių. visai gatavą. 25®’ 35^ 5*0^

■ėrsucker audė- 10* 
raudo- J 2^/2* 

■‘10 colių 18‘ 
Turkiški Abrusai. ir/r 

dryžuotas. 3S€
larąuisette audeklas, pilni kavai- 2OC 

balty- 28*
18c

st kaitytas audeklas, 
Jardas __

Blae V'oile,

audeklas

i
I-

-b et. Padus :ų Užvalkalai, dryžuoti. Jardas .... 32‘ 
liemnants 16 coliu puikiai kaitytas Nainsooks 4 ^1Z»C
Tr !„r.vn. Jardas ....'...........  Aėfc/2
Kemnants colių puikus perkelis. Jardas .... 14e 
Daugybė ii ipottuotų ”Nippon” Crepes, lygiai ir OEc 
nelygiai čc.iiueto. Jardas ........................... ..............
Kitus didelis latas 3-1 colių puikaus sparseinto 4 E C 

-Kretoao. Jardas ............................ ..........................
Tikras lininis čekiuotas stiklų ambrusams audė- ^Ec 
klas, importuotas. Jardas ..............................................
Baltyti Roi’.er Abt .usai, 2js-ia«d« dčJSŠt l g e
niui. Viens- š .. f .i • Z , . . , . .. .
Jardo plat.'.nip. TaPfeią-.yister.sit labai gkažų?- E/Uc 
Jardas .......... .................. .. ..... . .... .s...■;

spa usdinto

i
i 
I

l

DAUGIAU VISOKIŲ BLANKETŲ—DAUGIAU INVAIRIŲ LOVOMS UŽTIESALŲ
TIKRŲ VILNŲ ŠKOTIJOS BLANKETAI Dl'BELTAVOMS E
LOVOMIS, Didumas 70x80 coiię. Pora ...................................... W
VILNOS IK BOVEL.VOS BLANKETU, Labai gražus dei ® 

.» I KELTAVŲ IjOVŲ. «Hx»0 coliu .............................................
NASHTA COTTON NAP BLANKETAI. DEL Dl'BELTAVĮ' <3 "7C 
LOVŲ. colių, pilki .........................   W

TIK 100 PORŲ Vilnoaių maišytų BLANKETĮ’. Antrinių, del llubel 
tavu laivų, mitra 06x80 colių. Rožavų. Mėlynų. Pilkų, ir

; kitokių -spalvų. Specialė kaina už |«rą ............................... «

DALGIAI HEMMFD U HITE RIPi’l.E LAVOMS I žTiESALŲ, MA
ŽOMS IR TEPELĖMS LOVOMS. (i.Ix»0. 72xkO ir 81x90 coliu didumas.

S“ 1.50 1.75 2.00
• DAL GI AI S< ALLOPEi) VVHiTE R1PPLETTE LOVOMS SETŲ, del ma

žų ir didelių Lovų. 72x90, nupiauta 3 pėdos, .. E^M ■ CMCZ
6 coliai ir six!?0. nupiauta ! pėd. G coliai. Setas .

’Rra:. 2.50 3.50 * 5.00

2$uvis žvejį bemaž nepa- 
skaadiRO.

Pikeliai, Mažeikių apskr. 
viusų parapijoje yra 7 clide- 
1 dvarai, be to dar yra kelt
as mažesnių taip vadinamų 
dvariukų".

Vieni iš jų yra skaitomi 
urtingi vienais dalykais, ki- 
i kitais, bet visus juos ap- 
snkia Naujadvario (Nau- 
’varis) dvaras, atsižvmėda- 
nas savo žuvingu malūno 
rudu, miškais ir derlinga 
eme.

Šįmet, liepos mėnesio pra- 
Ižioje, kumečio vaikas 12 
netų amžiaus prie kranto 
rilioje vietoje pridūrė per- 
tike karpį. Karpio tiek di
lelio butą, kad vaikas jo iš
raukti negalėjo, bet žuvis 
traukė ji vandėnin.

Jo laitnė, kad; arti buvo 
nedininkas. kuris . gpėjo 
’žvejį” išgelbėti. '■ S c 

Aplinkiniai žvejai pasako
ja. kad tame prūde esą žil
vių, kurių tinklai nepajėgią 
nulaikyti ir jų žvynai esą 
kaip rusų buvusieji sidabri
niai rubliai.

Iš viso ko matytis, kad čia 
dar esama nemažų žuvų. Tik 
gaila, kad čia atsilanko iš 
krūmų daug neprašytų sve-

/ •

Ar nerei-čių, kurie gaudo kaip kas valstybės žinion, 
galėdamas iv mokėdamas vi- ketų tokį patogų namą kaip 
sai nesigailėdami nei mažų- jiors tinkamiau sunaudoti? 
JŲ. Jonauskid įpėdinis

■ /

Ledai. Apleista ligoamė.
Gruzdžiai. Petrinėmis per 

šiaurine < .
dali perėjo didelė ledų aud-Į 
ra. Ledu buvę galima matyti 
dar rytojaus dieną. Ledai 
numušė nemažai javų ir dar
žovių. Taip Laumakių ir ki
tuose kaimuose esą sunai
kinta trečdalis viso pasėlio, 
žmonės aimanuoja, kad ne
begalėsią tinkamai atlikti 
pyliavas ir žemės mokesnį 
sumokėti.

Gruzdžių miestelio pabai
goje gražioj vietoj stovi 
dviejų augštų mūrinis da
rnas. Dar prieš pašaulinį ka* 
ra dvarininkas Nariškinas 
pastatė tą namą ir jame bu
vo įsteigęs Gruzdžių apie- 
linkei ir gretimiems vals^ 
čiams ligoninę. Prieš karą _ _ r_ ___ _____________ _____  r___ r
nuolatos gyveno gydytojas.! moteriškei už 3 litus, ir pra-kertą, gerokai įkaušia. Kon- 
Dabar ligoninė apleista,'už-!sė atleidimo žadėdamas dau-/ertas prasideda kiek prite- 

!daryta, niekas joje negyve-įgiau nebevogti ir iš savo ai- mus gatvėje. Koncertuoja 
na/ Aplinkui tvoros išardy-’gos atsilyginti. Bet P. L. vie- visais girtų balsais, traukia 
tos. Niekas tuo namu nesi-į ton atleidimo, pareikalavo nemaloniausias dainas, daž- 
rupina. . , ;milicijos, kad areštuotų mi- rai. ne lietuviškas.

Namas kartu su kitomis1 Lėtą vaiką. Milicija tą išpil-i Jeigu tenka susitikti su 
dvarininko žemėmis perėjo ’ė (žinoma, turi pildyti), koncerto dalyviais gatvėj,

k
j atnaujinti buvusią ligoninę 
H nors ii čionai labai pagei
daujama), namą galima su- 

r, . ..- naudoti įsteigiant vaikams
Gruzozių valsčiaus j.jr priglauda, knv-

gyną, skaityklą ar kokią Ki
tą kultūrinę įstaigą. Iš to 
butų nemaža visuomenei 
naudos.

A. Mizantropas.

Jeigu nerandame reikalo
t

atvarė daboklėn, kuris išbu- reikia gerokai pasukti į sa
vo per naktį ligi antros Jie- JĮ, nes kitaip tektų pajusti 
nos 12 valandos. Kadangi smarkus pastūmėsimo smu- 
niilicija paklausė klebono Vj 
Pocevičiaus ar jis ims savo ! 
piemenį laido?> sakydama/* ---. ------ '

j kad kalė jime iš jo pasidarys 
i žmogžudys, atsakė neim- . 
'siąs, ir patai’ė vežti Skaud-: 
ivilėn, o iš ten į Šiaulių kalė-; 
;jimą pasitaisyti. Laimė dar, 
i kad susipratusi motina pa- 
!ėmė laidom' Klebonas ruoš- 
! damas vaikus prie pirmos 
komunijos mokina juos prie- : ......
i-akų. 

i sakai 
!dv. 
I -

Kažin kada išnyks tie iki 
rus koncertai.

Petras Debesėlis.
i

Gaila, kad tie jo prie 
tik lupose, bet ne šir

Eržvilko Erškėtis.
Kas dirba vagius?

Eržvilkas (Tauragės ap
skrities). Birželio 20 d. buvo 
musų bažnyčioj vaikų pir
moji komunija. Pas klebo-. 
ną Pocevičių tarnaujantis! 
piemuo A. K. eidamas išpad 
žinties nuėjo prašyti atlei- ma išgirsti čia girtų koncer- 
dimo klebono brolio Leono i tą. Šis koncertas jau veikia 
Pocevičiaus, prisipažinda-inuo pat pavasario ir mano 
mas, kad pavogęs iš jo auk-dar ilgokai veikti. Koncerte 
so žiedą prieš Velykas ir dalyvauja keletas jaunuolių, 
pardavęs kokiai nežinomai kurie prieš pradėdami kon:

Girtų "koncertas”.
Aleksotas. Kas šeštadienį 

bei sekmadienį vakare gali-

OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE.

"Bolševikiška” laisvė.
Vilniaus lietuvių laikraš

čio "Vilniaus Kelias" redak
toriui vyriausias okupantų 
kom Laras pranešė, kad 
"Vilniaus Kelio* 9 num. su- 
konfiskavimą teismas apro
bavo. Redaktorius traukia
mas atsakomybėn. laikraš
tis sustabdomas.

”Polska kuftumosc
Vilniuje per paskutinę 

dailės parodą, atėjęs lenkų 
valdininkas pareikalavo iš 
kasininko bilieto veltui. Iš
ėjus jam iš parodos buvo 
pastebėtas toks okupantų 
kultūros reiškinys: daugelis 
brangių eksponatų išbraižy
ta pieštuvėliu, ' prirašyta 
gatvinių žodžių, o vienas pa
veikslas visai pagadintas.

/



Vietinės Žiluos
KĄ SAKO GALINIS APIE kad ilgai taip ne-

KUNIGlNę LIETUVA. :-'ales butl- Gyvenimas esąs 
.... / i tiesiog nepakenčiamas, il

siomis dienomis iš Lietu- j visi- esą Įsitikinę, kad greitu 
vos sugrįžo South Bostono (laiku turės būti kokia nors 
Galinis, kuris buvo išvažia-; permaina. Turėsianti kilti 
vęs tenai tuojaus keliams at-, revoliucija ar šiaip koks 
sidarrus ir iki šiol tenai gv- nors -perversmas ir iššluoti 
\eno. Per tą laiką .jam tenai iš valdžios klerikalus. Kada 
■teko pergyventi daug baisiu‘toji revoliucija kils; ir kas 
dalykų: jis savo akimis ma- j4 sukels, žmonės aiškaus 
tė, kaip buvo areštuojami ir Į supratimo neturi. Jie tik ži- 
šaudomi nekalti žmonės/no, kad jiems sunku evven- 
kaip politiniai kaliniai su- u lX) kunigu jungu, ir‘todėl 
rištomis užpakaly rankomis jje mano, kad kas nors tū
tavo varinėjami gatvėmis ir(iės padarui Šalvie pervers- 
kaip milicininkai juos musė. mą.
Brangumas neišpasakytas— Kun. T. Žilinskas sėdi banke 

žmonės nuplyšę ir basi. su brauningu.
Darbininkų gyvenimas Kunigas Tanias Žilinskas, 

Lietuvos sostinėj ir kaime buvęs South Bostono lietu- 
esąs lygiai sunkus. Uždai-.vių parapijos klebonas, jau 
biai labai menki, o viskas'nebekunigaująs. Jis jau ap- 
brangu. si vedęs su buvusia savo gas-

”Štai, ve, tai Lietuvos če-įvadine ir tapęs bankierium. 
verykai ant mano kojų”, ta-'Kas, girdi, iš tos kunigystės 
re Galinis koją atkišęs.;Lietuvoje, kad žmonės dole- 
"Kaip jums rodos, kiek jie|rių. neturi? Ar tai užsimoka 
gali kainuoti?” iuž kelis litus mišias laikyti?

Susirinkę vvrai pradėjo žinoma, kad ne. Banke pin> 
spėti: vieni sakė, kad tris Ii- £<> daug daugiau, ir todėl 
tai, kiti kad keturi, ir taip f amas sėdįs banke, pasidė- 
toliau. ijęs šalia savę juodą brau-

Galinis nusijuokė ir sako:;1^1?^ -.- \r darąs bizni.
"Lygiai 50 litų. Tai yra! Mulkiai tegul sau rūpinasi 

penki doleriai Amerikos pi- dangaus karalystę, o 
žigais." ’ .gudrus kunigas

"Na, tai kiek darbininkas;15?” ^.ntL 
uždirba Lietuvoj?” pradėjo; , . Iiįtuvįi
southbostoniečiai teirautis. : J '

"Nelygiai”, sako Galinis.; „ ..... .. ..
"Kaune darbininkas gauna; Neužmirškit pikniko ant 
nuo 3 iki 5 litų i dieną, o dva- i jūrių.
ruošė — keturi litai Į mene- Neužmirškit, kad 2 rugsė- 

' jo, tai yra tą nędėldienį
‘"Tai kaip žmogus gali te- prieš Labor Day. So. Bosto

nai apsirengti, kaip jis gali r<£ Cambridge’aus LSS. 
batus nusipirkti?” kuopos rengia puikų pikni-

” Apsirengtisako Gali-^ a?1 Iš ryto visi iš
nik "Ar jus manot, kad dar- T-lauks laivu ant gražios sa- 
bininkai tenai taip apsiren- lus ir dieną tenai pikni- 

Eina nuplvše tuos, o vakare vėl visi kar- 
__ Y Laivas įseis kaip 
žiemą vaikščioja basi.' Ko- nuo City Point Pubiic 
jos jų sutinusios, kosti, bet Landmg. _
ką gi padarysi! Pakol kuni-' _Kas .nor? važiuot. tegul 
gai Lietuvoj viešpataus, te- užsisako \ lėtą is kalno, nes 
uai nieko geresnio ir nebus, kitaip vietos ant laivo gan 
Lietuva parduoda žalias T,\kietU gauma gauti
skuras Vokietijai, o kada: Keleivio redakcijoj. Tikie- 
vokiečiai jas išmina. Lietu- kaina $1-QO. X alkams iki 
va perka jas atgal ir moka -J pietų amžiaus tikieio ne
jau daug brangiau. Beto da reikės, bet tars penkių metų 
J — .............. tikieto.

gos, kad galėtu tiek užmo- $30 pabaudos už paspyrimą 
keti.” ‘ mergaitės.

11- •• So. Bostono teismas uždė-1Žmones laukia revoliucijos. . L . . v •, >.»(l .... :
... . 10 Frankui Marino M(> pa- ,

Žmones Lietuvoje esą tos |>aujos užtai kad iis antj: 

gatvės paspyrė mažą mer-'; 
gaitę. Užgautas kūdikis su- J 
simaišė su minia ir prapuo- ] 
lė, bet Marino vistiek buvo ! 
suimtas ir už savo nekultu- < 
t ingumą nubaustas^

3 Rugsėjo - September, 1923 m.
į

New 
Engiand 

COKE

Vardas Skaitomas
*

ant žemes

„ujui Tai taiP "tėvelių” 
S I-ietuvoj.
—- - .

gę, kaip čia?
nuplyšę ir basi. Vaikai ir tu sugris.

valdžia užkrauna didelį. reikės mokėti pusę 
muitą, kuri musų žmonės; 
turi užmokėti, ir taip tos: 
skuros pasidaro brangios 
kad batai stačiai neįperka

• 99mi.
Pramonė Lietuvoj negali 

vystytis, nes valdžia 
smaugia ją 
mokesčiais.

val-

sustrei-

Bostone

Re’nkočių siuvėjai 
i kavo.
f

Pereitą sąvaitę
: sustreikavo apie 800 neper-
•šiapamų drapanų siuvėjų, 
i Jų unija reikalauja S44 mi
nimumo algos Į sąvaitę vy- 

p-ams ir $25 moterims. Darb-
”Ar negalėtu gi lietuviai d aviai atsisakė šitą reikala- 

patįs įtaisyti ‘odų minimo vintą išpildyt, sakydami, 
dirbtuves?” paklausė vienas kad reinkočių darbininkai 
tursirinkiishiin idabar uždirba nuo $50 iki

"Negali", ' 'sako Galinis.' 860 į eąvaįtę. Bet unija sa- 
”Jokia pramone Lietuvoje kad tai y i a ne tiesa, ne» 
negali vystytis, nes valdžia,darbas _ prie remkocių yra 
lupa tokius didelius mokės- sezoninis ir paėmus apskri
et kad viską smaugte metų darbininko algą, iš
smaugia. Jei jus norėsite t-ma vos tik nuo §lo iki $16 
savo kūdikį išsivežti veži- Į sąvaitę- 
mėliu ant gatvės, tai ir už tą! 10 kelių uienų streiko, J 
turėsite kunigų valdžiai mo-: dirbtuves sutikę darbininkų
kesčius mokėti. Taip, 28 Ii- reikalavimus išpildyt.
tai mokesčių už keričiuką. 
Susitikau Kaune amerikietį 
S. Jis keikia tą valdžią kaip 
kažin ką. Mat. susilaukė 
vaiko ir nusipirko vežimu-' 
ką, bet negali jo ant gatvės malonės susirinkti
išsivežti, nes krikščioniškai paskirtu laiku, kad anksčiau 
valdžiai reikia užmokėti 28 galima butų susirinkimas 
litai, o jis negauna tiek ai- užbaigti. - .

LSS. 60 kuopos mitingas.
Ateinanti nedėldienį. 26 

rugpiučio, 10 valandą iš ry
to Lietuvių Salėj bus LSS. 
60 kuopos mitingas. Visi

|rpARSlDŪODA*2~MURAI
I Išviso yra 31 gyventojai, no 2 ir 3 kambarius. Kampiniai namai 
I apie, 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime. Net^ii nuo 
f Commor.vvealth Avė. Savininkai nori greitu laiku parduoti arba 
A išmainyti ant mažesnio namo, idant ■ 
f • itas išvažiuoja iš miesto.

įplaukų ar.t metu
Pirmas mortg;čius

{nešimo reikalauja apie $25,000. K?ina 
informacijų kreipkitės laiškais į

VINCENT A. JENK1NS
S BEACON STREET. ------:------ BOSTON. MASS.

Tel. Ha y marke t 5840 ir 5841.

galėtų atsiskirti, nes vie

ši 5'.00(1
$80.000
SloO.OOu. Dd pilnesnių

Chelseaje tris banditai 
užpuolė žydeli Eivedirianą 
ir sunkiai jį sumušė. L ž- 
Į uolikai areštuoti: visi tris 
airiai katalikai.

PIKNIKAS!
I

Su visokiais paniarginimais* lietuviška muzika, 
klius lietuviškais žaislais. Įžanga veltui.

Bengia Draugystė D. L. K. Keistučio, ant savo daržo

OAKLAND GROVE, KAST DEOHAM, MASS
PASARGA: Važiuot reikia nuo Keres: Hills iki Grove St. Ten bis 
nurodyta ^pikniko vieta ir džitnes nuvež i daržų. Jeigu lytų, piknikas 
■ •e-ĮvyKs. Frokas į piknikų išeis 10:30 lyte, nuo Lietuvių Salės, So. 
Bostone. Troko tikietus galima nusipirkti pas šias vpatas; Jalmokas, 
115 Granite st.. Pastelis, LIG Eowen >t., Zaieckuš, 307 E. t.h st.. 
So. Bostone.

l9 visę-

Tarp subatos ir panedėlio 
ant Boylston streeto tapo 
išplėšta deimantų ir auksi
niu daiktu krautuvė. Vagis 
įsilaužė tenai i skiepą ir su
sprogdinę seifą išnešė $25.- 
000 vertės daiktų.

Lvniie policmanas pavo
gė andaroką iš skalbyklas. 
Žmonės matė, kaip nakties 
laiku jis Įsilaužė skalbyklon 
ii- paskui išėjo su ounduliu. 
Skalbyklos savininkė pa
skui nerado andaroko.

REIKALINGAS KAMBARYS vie- 
” i»n vyrui, su valgiu arba be valgio. 
Kas turit tuščią kambarį So, Bosto
ne. tuojaus praneškit man šiuo adre
su.:

VINCAS GEGUŽIS
255 Broadway. So. Boston. Ma-s. ;

i

NektaGIANOCOKE turi daugiau suodžių— 
tai širdis vise kuro.
turi savyje mažiau pe
les*-—niekam nevertu 
išmatų.

dega ilgiau ir nepa
kenkia putnianis ir 
grotoms.

NUT—FURNACE—EGG

New Encland Coke
111 Devonshire St.. Boston. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main *723.

N^EnoandGoni
‘i

> Piknikas prasidės 10 vai. ryte. J
> l’ragramas prasidės nuo 2 vai. p* pietų. <35) <

.......  ■ 1 —~ ' ~T" '

Somervillėj žydas Sohneii 
užmušė automobilium .2 
metų amžiaus moterį ant 
Highland avė. -lis areštuo
tas. iii i* Į

Į
j
(PARSIDUODA RĘSTAI-RANTAS. ’ \'FPAPRAQTK
Į Labai geroj vietoj. Lietuvių koio- A ™ < o f.

r. _:a. visi įtaisymai pirmos kle-es: f L 1 ’lAfe L1 IlSKAl iN L - 
biznis išdirbtas per 23 metus. Par- Į 
duoda prieinama kaina ir greit. Sa- j 
\ininkas eina Į kitą bizni. Klauskit t 
pas

FRAXK COSTELLO
115 '.mes St.. Montelio, Mass.

Parsiduoda Spaustuve.
I lETUVIšKOS.ir ANGLIŠKOS RAI
DĖS. TURI BŪTI PARDUOT?. 
TUOJAUS. KREIPKITĖS: t Ji)

332 W. Broaduuy. So. Boston. Mas-.

AR ŽINOT. KAD — j
Koagresionalius garbės medalius f 

Suvienytų Valstijų prezidentą^ šutei- A 
Iria varde kongreso "t’.en^s kar.ume- f 
nes oficieriams arba Kareiviams, ku- 
rie atsiekimui savo šalies tikslo pa-j" 
švenčia arba riaikuoia savo gyvas-;A 
tį?” Ai žinot, kad Helmar Turkiški!J 
ci'tajvtai turi savyje te tą tabaką su ji 
gt Jausiu -kvepėjimu ir skoniu 100* ’
tvro Turkiško Tabako?

“I

Į 
f 
I 

Žl-J

su m u-: 
štai kai

1
BOSTON SALES 00.

(Lietuvių instaiga L
Kad Amerikos lietuviai 

notų musų storą ir 
mis darytų bizni, 
mes nutarėm:

Žėdnam vienam duoti do-’ 
vaną: užrašyti "Keleivį”, j 
"Sandarą" arba "Tėvyuię" * 
ant vienų metų tam. kuris' 
pirks pas mus vyrų špilkutę < 
į naktaizą už 5 dolerius.

Pranešimas Lietuviams
L. J. tekantis, 0. D

Akių Specialistas
Persikraustęs į nuosavius

1 
I 
I

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
IŠ PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VY’RŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X-Ray ir elektra.

69 ( HAMBERS STREET.
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3. 7—8 P.5I. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

Špilkutė yra gryno aukso į:
su raudona ruby akute ir ia-; 
bai graži.

Pinigus siųskit šiuo adre-. 
su: (34){

BOSTON SALES CO.
678 No. Main St..

Montello. Mass.'

LIETUVIŠKA BARBERNĖ i
Skutam ir kerpam kaip kam patiri- ! 

ka. Darbas geresnis ir pigesnis negu ' 
kitur. Paranku užeit, nes prie pat! 
rltcadvvay stationo. kampas Broad- i 
wav ir Dorchester avė. (35) !

’ KAZIMIERAS BABINSKAS
116 Dorchester Avė..

So. Boston. Mass. !

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda selyklių. apynių ir gi •- 
šerių storas. Pilnas lavono —■ visa
dos atdaras. (36)

132 C Street. So. Boston. Ma-s.

PARSIDUODA BLCERNĖ. GK ;- > 
SERNĖ ir RESTORACIJA. Priežas
tis pardavimo — savininkas išva
žiuoja j užrubeži. Parsiduoda pigia ■ 
kaina ir ant lengvų išlygų. Telefo- 
nuokit po 5 vai. vakare. Telefonas i 
Dedharn »S6— W.—

INSURANCE
(APDRAUDIMAS j

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nėlainies ir pavogimo 
arba sumušimo, krautuvės 
stiklu, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės- per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repre- 
zentuojam tvirčiausias ir 
geriausias kompanijas 
Amerikoje ir MES UŽTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavimą. 
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste

JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A. JERKDS
6 BEACON STREET,

BOSTON, MASS. (-) 
Tel. Haymarket 5840-5841.

gesas^ karštas
Ir.eigų 31200 per 
$400 nėr metas. 
Kaina $9,(>00.

JAUK 1VE1NBERG AGT.
27 Schonl St.. Bastoi,. Maną.

PARSIDUODA Grosernė ir Buėer- 
nė .-u visais rakandais, lietuvių apgv- 
vvntoj vietoj. Priežastis pardavimo— 
norime važiuoti Lietuvon.

A. BURNEIKUS
7b Harvard St., No. Cambridgv. Mass.

N AMAS SU STORU DORI HESTE
RYJE.

Septynių kambarių narna 
maudynė, furnaeu šildomas 
slogas ir naujai pentytes. 
storas ir daro gerą biznį, 
parduodu viską.

72 Crescent Avė.. Dorchester. Mass. 
Telefonas Columbia 8521--R.

GERAS INESTMENTAS.
Arti parko. 8 šeimynų marinis namas, 

apsaugotas nuo gaisro; maudynės, 
gr^as. karstas ir saitas vanduo. Iš
eigų 82,000 »gr metus: gryno pelno 
atlieka $800 per metu-, jlortgičių 
$13.000. Kama $17.000.

4 šeimynų marinis namas; maudynės 
jr §ajtas ,.anOUi)’ 

metus; gryno pelro 
Mortgiėių $6.500.

(31)

nau -a 
. naujas 
Draugėje 
Už š.55:>0

SILPN ĖJUSIEMS 
VYRAMS,

Prisiųskit mums tik 50c.
Lytiškai r.usilpr.eję vyrai, kaipo 

r-ervuoti, išgyja aut visados. Išsigy-
! dysit vartodami NOVO. Todėl, ir ga- 
Į i ima pavadinti sU bėtinu. kuris jau 
; tuksiančius išgydė lytiškai misilpu- 
• šia-; v.•rus. Jei vargina nerviškas nu
silpnėjimas, jei nustoję vyriškumo. 

L į jei turite n-alėndeliją. šaltas rankas 
ir kojos, galvą skauda, skaudėjimą 

•.arba vidurių užkietėjimą, iš priežas-
■ ties paeina baisus sapnui ir abelnai 

Į kas tik apsireiškia žmonėse. Kaip pa- 
l sinaudojo kiti, tai pasveiksit ir jus 
Į naudojant NOVO. Tą būdą vartojant. 
(trumpame laike tapsite tvirtu, sveiku, 

laimingu, jei tik laiku vartosit. Pa- 
I vyzdžiui, kad pertikrinus jus tuomi, 

pasiųsime NQVO ir tikrai persiti- 
1 krinsit, pasiųsime VELTUI tiek, kad 
' pilnai užteks ant 15 dienų, jei tik 
i prisiusite pavardę, antrašą ir 50c. 

pašto ženkleliais arba pinigais apmo- 
i kejimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at

kreipti atydą, kad tai ne yra pernia- 
žas pamėginimui pakelis, užteks ant 
15 dier.ų. Šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubržiueto laiko. Parašykit mums be 
vilkinimo, paminėdami iaikraščio var
dą, kuriame matėte šį pa-skelbimą. o 
tr.es išsiųsime minėtas gyduoles tuo
jaus- ‘ (35)

NOVO COMPANY
Box 33, Dept. 40, Brooklyn, N. Y.

namus.
Naujo ofiso adresas:

447 BROADH AY, SOUTH BOSTON, MASS.

t
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T«L BeacM S91>

DR. R. M. FRIEBNUR
SPECIALISTAS VENERIAKl, 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligi tr 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.

i i < < 
I i i i 
i i i i l
» i I 
i i1969 WASH1NGTON ST.

BOSTON, MASS. ’ ♦ 
į
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Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki
S21 HANOVER ST. 

BOSTON, MASS.

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakaro.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr.M.V,Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 Broadway, priešais paštą 
SO. BOSTON TeL So. Boaton 829

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 !

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 i 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 tr 
nuo 1 iki 5 vakare.

t 
t 
)

-!
PETRAS VALUKOPIIS
Tik vienas lietuvis.

Aukseriua ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus pri:mu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON. MASS.

875 BROADVAY
.1

Tai. So. Boston 50«-W
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
UCTUVYS DENT1STA8.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 di«M

Nao 2 iki 9 rak
VEDĖT JOMIS-
iki 4 v. vieta

Seredomis iki 12 diena
Ofisas ”Ke'eivio” namo

951 Broadvav. tarpe C ir D et.
80. BO8TON, M ASS.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
Ar jus žinot tą. kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 

negaunate pinigų vertės tavorą?
Ateikite pas mus. mes užlaikom Įvairių tavorų: pentų, 

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių 
Įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus uz netikusius 
daiktus.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
J. Klimas, P. Bolys, Savįninkai.

379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0122

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretoų ir- chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmrnter St- Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

Tel. --South Boston 3580
Residence Aspinvvall 0870

S. N. Puišiotč-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway. So. Boston, Mass.

Koom 2.

< Bargenas Maliavą ir Geležiniu Daikty! 
. MALIAVOS I»O $1.75 Už GAUONĄ
C $5.00 VERTĖS GRINDŲ VARNIŠIS $2.50 UŽ GAL1ON).

S2.M VERTĖS B. H. GRINDI VARNIŠIS $1.48 Už GALIONĄ. 
$4-50 K-A-U-R-l 5VJIITE EAAMEL <3.25 Už GALIONĄ. 
BOSTONO TYRAS WHITE LEAD $12,50 UŽ 100 SVARŲ.

Žemos kainos ant budavojimo geležinių daiktų. 
Už dyka ant vietos pristatymas.

Telefonai: Beach 5353—5352.

SOUTH END HARDVVARE CO.
1095 HASHINGTON ST„ BOSTON, MASS.

Arti Dover St Eleveito Stoties.
v

4

t

I Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
£ Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
K ant 100 Salėm st,. kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso
ji kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nu»> užsisenėjusio reuma- 
K tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 
5 čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
f ligų ir gerinusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
| moterų. Dierių iš- Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
B jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
g per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėū- 
t dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

f 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
‘BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

' Užlaįkom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir Žiedus.

. Tikra Lietuviaka TREJANKA............-.... 5(k.
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADVAY, SO. BOSTON, MASS.
f
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