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Metai XIX

Tarptautinė konferencija 
Londone nevyksta.

NESUSITAIKO DĖL PAS
KOLOS VOKIETIJAI.

ANGLŲ-RUSŲ DERYBOS 
EINA PIRMYN.

Londono laikraščiuose bu
vo pasirodžiusi žinią, kad 
derybos su rusais busiančios 
greitu laiku nutrauktos, nes 
su bolševikais nesą galima 
prieiti prie jokios sutarties J jjįęo“'jr

Brazilijos revoliucija 
baigiasi.

SAO PAULO MIESTAS 
PUOLĖ.

Amerikos bankieriai nori už
tikrinimo, kad franeuzai 

nepuls Vokietijos.
Londone dabar yra susi

rinkusi tarptautinė aliantų 
konferencija, kuri svarsto, 
kaip įvykinti gyveniman Da- 
\ves’o planą, kuriuo einant 
Europoje turėtų susitvarky
ti gyvenimas.

Kadangi tas planas visų 
pirma pataria duoti Vokie
tijai tarptautinę paskolą, 
tai konferencijoj kilo daug 
diskusijų dėl tos paskolos. 
Amerikos bankieriai pasakė, 
kad jie negali skolinti Vokie
tijai pinigų, jei franeuzai bi- 
le kada užsimanę galės vėl 
užpulti Vokietiją, užimti jos 
pakraščius ir sudemorali- 
zuoti jos pramonę.

Vokietijai reikia $200,000,- 
000 paskolos. Skolinti įpkią 
sumą, reikia tupėti gerų 
gvarancijų,! kąd tie pinigai 
bus paskirtu laiku atmokėti, 
netik suma, bet ir procentai. Į 
O jei franeuzai Vokietiją 
užims ir sunaikins, tai kas 
gi tada atmokės duotą jai 
paskolą? Todėl bankieriai ir 
pastatė išlygą, kad jeį Vo
kietija kartais neužmokėtų 
Francijai priklausomų karo 
reparacijų (atlyginimų), tai 
franeuzai neprivalo laužtis 
Vokietijon ir grobti jos že- ' 
mes, kaip tai jie buvo pada
rę metai ar kiek atgal. Jie 
neprivalo liesti netik naujų : 
Vokietijos žemių, bet turi ; 
paliusuoti ir tas, kurias da
bar turi okupavę; jie turi iš- j 
traukti savo armijas iš Ruh- Į 
ro. iš Pareinės ir kit” Vokie- 
tiios pakraščių. Visa Vokie
tijos žemių ir jos pramonės 
kontrolė turi būt sugrąžin
ta patiems vokiečiams. Nes 
tiktai sugrąžinus vokie
čiams visus jų fabrikus ir 
kasyklas jie galės tarpti ir 
skolas atmokėti.

Bet šitoks bankierių rei
kalavimas baisiai nepatiko 
franeuzų politikieriams. 
Francuzų nacionalistų spau
da pradėjo kelti triukšmą, 
kad Amerikos bankieriai no
ri diktuoti Londono konfe
rencijai sąlygas ir bosauti 
ant visos Europos. Francu- 
zų garbė negalinti su tuo su
tikti. Francuzų respublikos 
atstovams peržema esą vesti 
diskusijas su privačiais A- 
merikos piliečiais. Franeu
zai neturį tikslų po metų ar 
kelių iš naujo Ruhrą oku
puoti, tečiaus jie norį pasi
likti sau teisę tai padaryti, 
nes vokiečiai tiktai tada pil
dysią Versalės sutartį, kada 
jie bijosią francuzų'armijos.

Akyvaizdoje šitokio fran
cuzų nacionalistų nusistaty
mo. premjeras Herriot pa
reiškė, jog Amerikos ir Ang
lijos bankieriai turi suprasti 
jo padėtį ir nereikalauti, 
kad jis priimtų jų sąlygas; I 
nes tas sąlygas priimti ir pa
sirašyti jam reikštų tą patį, 
ka pasirašyti sau politinės1! 
mirties dekretą retų gauti iz rai pinigų

SUĖMĖ 11 PINIGŲ 
DIRBĖJŲ. j

Šiomis dienomis Provi- 
idence slapti valdžios agen
tai suėmė 11 italų, kurie bu
vo įsitaisę netikiu pinigų 
dirbtuvę ir spausdinosi 10 
dolerines. Valdžia apskaito,
ka’d jie bus išleidę į žmones: Sukilėliai bėga šalies gilu- 
tų pinigų apie $50,000. Jau nion, o valdžios armija juos 
apie metai laiko tie pinigai i vejasi,
buvo platinami, bet valdžia į 
negalėjo susekti jų šaltinio. 
Tik dabar išėjo viskas į aikš
tę, kuomet „meistrai” susi-

‘ • „kompanija” pa
kriko: vieni pasitraukė, o 
kiti pasiliko daryt pinigus 
toliaus. Pasitraukusieji bu
vusius savo sėbrus išdavė. 
Pasirodo, kad visi jie buvo 

ALUS SU GYVATE UŽ- italai ir ilgai šitą darbą ple-
MUŠĖ DU ŽMOGŲ. navo. Vienas jų buvo siun- 

Vengrijos sostinėj Buda- čiamas net mokyklon, spe- 
pešte vienam restorane ati- cialiai mokintis gravir^vi- 
daryta nauja bačka alaus ir mo. Kiti vėl mokinosi spal- 
du žmonės, kurie pirmuti- vuotų spaudos darbų. Ir ka
rnai po stiklą to alaus išgėrė, da susidarė pilnas komple- 
tuojaus krito negyvi. Kuo- tas specialistų, tada pradė- 
met bačka likos atplėšta ir ta darbas. Ir jų pinigai taip 
visas alus išleistas, ant dug-(gerai išeidavo, kad tik eks- 
no pasirodė negyva gyvatė, 
ikuri matomai įlindo bačkon 
,per špunkos skylę kuomet 
ibačka buvo da tuščia, irt pas
kui plaukiodama po alų pri- 
tejdo nuodų. »

Į ALKANI REKINAI Už- Itiės' No. 636, pereitos° suba- 
PUOLA ŽVEJUS. tos naktį policmanas užėjo

Sugrįžę nuo jūrių Bostono “"į šaligatvio vos gyvą mo- 
žvejai pasakoja, kad šiaurės ^1- P“"™1* kad ?P'« v’’ 
Atlantike pasirodė dideli durnaktj ji buvo iškritus 
pulkai alkanų rekinu (shar- antrų lubų per langą ir 
ks). Išalkę tie jūrių vilkai » J®? namiškių niekas to ne
esą tiek drąsus, kad‘ metasi zinnjo Policiją veda tardy- 
tiesiog ant talvį. Apie Ge-|m4- Moteris guli ligoninėj, 
orges Banks laivas ”War- vAin»u
nėr” užplaukęs tų baidyklių IŠSUKU IM Y
didžiausi pulką, ir visos ma- UŽGINČYJA SUKILIMĄ, 
žesiiės žuvis buvo iš tos apie- Bulgarijos valdžia išleido 
linkės pabėgusios. Kuomet pranešimą, sakydama, kad 
vienas laivo šaudytojų pa- įtinamos iš Atėnų, Buka- 
movė ant harpūno didelę res^Jr Belgrado žinios apie 
kardžuvį ir laive išplaukė ją sumišimus Bulgarijoje netu- 
parsiyežti, tai jūrės taip ir nnčios jokio pamato. Vi- 
virė nuo rekinų, kurie sten-Įsam krašte esą ramu, is^ky- 
gėst tą žuvį pagriebti. Vie- rus keilų plėšiku bandų, su 
nas rekinų trenkė į laivą ir kuriomis valdžia tinkamai 
bemažko neapvertė. Paslcui kovojanti, 
visą dieną ir nakti tie plėš- _  _________
runai vijosi paskui botą. LIŪTAS APGYNĖ žMOGį

1 NUO KITO LIŪTO.
Będfordo mieste, Indianos 

valstijoj, buvo toks atsiti
kimas. Laike perstatymo 
Wallace’o cirke Įsiutęs liū
tas šoko ant savo mokytojo

Užsienio reikalų ministeri
ja šitą žinią tečiaus užginčy- 
jo, paaiškindama, kad dery
bos nuolatos progresuoja.

pertas galėdavo juos atskir
ti nuo tikrų.

MOTERIS IŠKRITO PER 
LANGĄ.

' Rokburyje, netoli Boston, 
j Mass., ant Parker gatvės,

ŽYDŲ SKERDYNĖ ANT 
LAIVO.

Iš Rygos pranešama, kad 
plaukiant rusų laivui D’snos 
upe, ant laivo buvo {taisytai.. ... . . .. .-
žydų skerdynė ir 15 žydų HeĮh®to: T ®’°®° zlur®t0^ 
buvo užmušta. Žinia sako,b“??0 kvėpavę, manydami, 
kad skerdynė buvusi iš kai- kad į“ zm0’™1 bus Jau,ga: 
no organizuota ir skerdikai ?s; tarpu antras
rinkę tiktai žydus* krikščio- I”*“ puolė ant pirmojo 11 
nių visai nelietę. žydai buvo ”«d« pradėjo tarp savęs 
mušami, plaunami ir verčia- Lraut‘s- Užpūtas žmogus 
mi nuo laivo į upę. Regykla |tu0 tarpu pabėgo^ 
buvusi baisį. 6 ŽMONĖS ŽUVO 

GAISRE.
Ranger miestelyje, Texas 

valstijoj buvo didelis gais
ras. Ugnis nušlavė visą 
miestelio vidurį ir pridarė 
daugiau $1,000,000 nuosto
lių. Beto, gaisre šeši žmonės 
žuvo ir 13 sunkiai apdegė.

«

NORI RAVIDAVOT LIE
TUVIO LAVONĄ.

Mahanoy City, Pa.—An
dai čia buvo atrastas savo 
namuose negyvas Jurgis 
Zinkevičius. Kuomet jį pa
laidojo, pradėta šnekėt, kad 
dirbdamas kasyklose jisai 
tapo sužeistas ir dėlto miręs. I LAIVYNO OFICIERIUS 
Išgirdus apie tai angliaka- GAVO 8 METUS 
siu unija nutarė reikalauti, KALĖJIMO,
kad Zinkevičiaus lavonas šiomis dienomis karo teiš
būtų iškastas ir išravidavo- mas laivyno stovykloj Char- 
tas. idant persitikrinus, ar Iestowne nuteisė laivo ”Pre- 
ištikrujų jis buvo sužeistas. ston” komendantą F. L. 
Mat. iei jis butų miręs nuo .Johnstoną 8 metams kalėii- 
šužeidimo. tai jo giminės tu-’mo. Kuo jis prasižengė, ne
retų gauti <7 tai pinigų skelbiama.

MAŠINOS IŠSTŪMĖ Iš 
DARBO 1,200 DARBI

NINKŲ.
i Šiomis dienomis tapo iš
rasta pinigams mainyti ma
šina: jei įmesi į tam tikrą 
skylę kvoterį, tai gausi pen
kis nikelius; jei įmesi pus- 
dolerį. gausi 10 nikelių, ir 
tlt. New Yorke šitokios ma- 

Į šinos įstatyta ant miesto

Aštri Amerikos nota 
Persijos valdžiai.

VILKAUSKAS PAŠOVĖ REIKALAUJA ATSTOVY 
SAVO POSUNJ.

Pottsville, P „__
vakarienę čia V. Vilkauskas 
pašovė savo posūnį, 18 metų 
amžiaus Juozą Sadaitį. Rai- 
x - ** 1 i • • a • • • •

BIV APSAUGOS.
J’ aviiLa.!S!?J Be Persija turi apmokai

Po 23 dienų apgulimo, Sao g?tvekarių ir traukinių sto-
Paulo miestas puolė. Nega- C1H:kur z.mon.em.s. nuolatos 

valdžios armijos re,kla. “alnvt' Pa
spaudimo atlaikyti, revoliu- Ps"sisiekimo>lnkomi?aini" Y’^auskų areštavo,, o pa- meryje buvom.jau rašę, kad
vivuiciiai c* v* vj v uviciva • i *i j j   1--------
nedėldienį jau bėgti. Tuo J°s laikydavo tam tikrus

lėdami valdžios armijos

cionieriai pradėjo pereitą 
i * J m-~-
tarpu miestan įvažiavo val
džios kariuomenės tankos ir 
pradėjo iš kulkasvaidžių 
šaudyt. Paskui tankų tuo
jaus puolė pėstininkai ir 
daug revoliucionierių suė
mė. Sukilėlių majoras, Mi- 
guel Costa, nenorėdamas pa
siduoti, pasidarė sau galą; 
bet vvriausis maištininkų 
vadas generolas Isidoro Lo- 
pez spėjo pabėgti. Laike mu
šiu mieste buvo 1,000 civilių 
žmonių užmušta ir 4,000 su-, 
žeista.

Keli tūkstančiai revoliu
cionierių, kurie spėjo trauki
niais iš miesto išvažiuoti, 
dabar bėga šalies gilumon, 
o valdžios kariuomenė juos 
vejasi.

Spėjama, kad žinios apie 
ta nepasisekimą sunaikins 
likusių revoliucionierių ūpą, 
ir kad Brazilijos revoliucija 
greitai bus likviduota. Sao 
Paulo provincija ir miestas 
buvo drutvietė; šitos po
zicijos neteke. kitur jie lai
kytis nepajiegs.

RUMUNIJOJ UŽDRAUS
TA KOMUNISTŲ ORGA

NIZACIJOS.
Iš Bukarešto pranešama, 

kad 
apgulos stovis ir valdžia įsa
kė uždaryti visas komunistų 
organizacijas. Socialistinių 
organizacijų šitas įsakymas 
nepaliečia.

Rumunijoj apskelbta

ODŲ DARBININKAI 
LAIMĖJO STREIKĄ.

Nuo 1 liepos Bostone strei
kavo astuonių odų dirbtuvių 
darbininkai, kurie siūdavo 
krepšius, valyzas ir kitokius 
daiktus. Streikas pasibaigė 
šį panedėlį darbininkų lai
mėjimu. Dirbtuvės pakėlė 
10 nuošimčių algą ir pripa
žino uniją.

reikia mainyti pinigus. Pir- ’ - , ...•_ toji valstijos policija tuojaus

šautąjį jaunuolį nugabeno
Mašinas da- įjottsvilles ligoninėn.-Kaip 

bar įstačius, New Yorke ^^ad!u/a;ko;^aJ 
1,200 tokių darbininkų tapo ~
atleista.

$500,000 LA FOLLETTO ir da ,™ną žmogų. Dei
RINKIMAMS. ‘ ~

La Folletto rinkimų agi- į 
tacijos komitetas atsišaukė

darbininkus.
prie stalo su savo patėviu ir 
kalbėjosi. Patėvis pradėjęs 
girtis, kad jis nušausiąs jo

k 
j šitokios kalbos Šadaitis save 
patėvį sukoliojęs. Tuomet 
senis pašokęs ant kojų, išsi
traukęs revolverį ir šovęs įdarbininku organizac jas ! -1Drašvdamas auku aeitaciiai f P,°.su“h KullPka patai- prasyaamas aukų agitacijai kė vaikinui j ir sunkiai 

Pritarimas unijose pasirodė 1 F
labai didelis ir manoma, kad 1 šifn v-
greitu laiku bus suaukauta 
apie pusė miliono dolerių.

Šito vaikino tėvas, Vincas 
Šadaitis, irgi buvo nušautas. 
Tai buvo jau keliolika metų 
atgal. Jį nušovė prie tų pa
čių namų tūlas Patrick Cal- 
lahan, kuris užtai atsėdėjo 
12 metų kalėjime. Vėliaus 
našlė‘Ona Sadaitienė ištekė
jo »ž Vilkaųsko, kuris da
bar peršovė jos sūnų.

DA 12 ORGANIZACIJŲ 
Už LA FOLLETTĄ.

Ghicago j pereitą nedėldie
nį- įyyko dvylikos progresy
vių Ulinojaus organizacijų 
konferencija, kuri priėmė 
Clevelando.programą ir pa
sižadėjo remti La Folletto 
kandidatūrą, šita konfe
rencija susidėjo su Clevelan
do Progresyvio Veikimo ko
mitetu Illinojaus valstijoj iri, 
kartu su juo nutarė įkurti; cm atsrtiko eksplio-
toj valstijoj nepriklausomą zlJa lr uzmus« 10 darbimn- 
partiją. Vardą tai partijai 
parinks paskirtas komitetas, 
Į kurį įėjo po vieną atstovą 
nuo tų 12-kos naujų organi
zacijų ir po vieną nuo tų 10 
grupių, kurios jau priguli 
prie Clevelando Konferen
cijos.

NELAIMĖ ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

Gatės, Pa.—Pereitą są- 
Jvaitę Frick Coke Co. anglių

I

kų. Laike ekspliozijos ka
sykloj buvo išviso 75 žmonės, 
bet 65 spėjo pabėgti.

Apie eksplioziją buvo su
žinota nepaprastu budu. 
Mainerys vardu Kelly ėjo į 
darbą ir patėmyjo, kad ant

lėšas parvežimo Amerikon 
užmuštojo konsulio.

Pereitam „Keleivio” nu-

Persijos sostinėj Teherane 
minia fanatikų užmušė Ame
rikos vice-konsulį Imbrie ir 
skaudžiai sumušė jo drau
gą, užtai kad jiedu borėjo 
nufotografuoti fontaną, ku
rį tamsus persai skaito šven
tu esant. Minia buvo tiek 
įsiuvusi, kad užmušus vice- 
konsulį, apspiaudė jo žmoną. 
Riaušininkus vos išskirstė 
kariuomenė. Sakoma, kad 
užpuolime ant amerikiečių 
dalyvavusi policija ir net 
kai kurie Persijos kareiviai.

Šito delei Washingtono 
valdžia dabar pasiuntė Per
sijos valdžiai aštrią notą, 
reikalaudama, kad Ameri
kos piliečiams ir jos atstovy
bėms Persijoj butų duota 
tinkama apsauga, kitaip 
Amerika bus priversta nu
traukti su Persija diploma
tinius santykius. Be to, 
Amerika siunčia. Persijon 
savo karo laivą užmuštojo 
vice-konsulio kūnui parvež
ti, ir Persija turi už tą ke
lionę užmokėti. Gi likusiai 
našlei už užmuštąjį vyrą pa
ti Persijos valdžia jau pasi
žadėjo atlyginti.

ANDRUŠKEVIČIAUS 
DARŽINĖ SUDEGĖ.

Easthamptone, netoli Bos
tono, sudegė lietuvio Frano 
Andruškevičiaus daržinė, 
automobilius ir prekės jo 
krautuvei. Nuostoliai ap
skaitomi į $3,000. Daržinė 
buvo apdrausta.

jo drapanų ir ant rankų nu
sėdo storas sluogsnis angli-

I

i

LIETUVIS PRIGĖRĖ.
• Anglų laikraščiai praneša, 
kad šalia Hartfordo miesto 
Connecticut upėj prigėrė 
tabako darbininkas Mykolas 
Andrulaitis. Sprendžiant iš 
pavardės, Andrulaitis turi 
būt lietuvis.

i

PRIGĖRĖ NORĖDAMAS 
PASIEKTI ROLĘ.

Biddeford. Me.—Pereitą 
nedėldienį čia prigėrė Lo- 
renzo Casssult ' 
amžiaus vaikinas. Jisai no- ATSIŽYMĖJĘS LIETUVIS1 
rėjo pasiekti sviedinį, kuris Shenandoah’rio 
nukrito į vandenį, bet patai- nraneša, kad tenai dabar 
kė į gilią duobę ir prigėrė. į lankosi Adomas Mačiuųas, 

-------------- užsitarnavęs Suvienytų Val- 
UžSNUDO ANT LANGO stijų armijoj kapitono ran- 

IR UŽSIMUŠĖ. gą ir turįs keliatą medalių
Holvoke, Mass.— Pereitą nuo Belgijos ir Francijos 

nedėldienį čia užsimušė John valdžių. Jis esąs vienatinis 
Burry. 65 metų amžiaus vy- lietuvis, pasiekęs šios šalies 
ras. Jisai atsisėdo ant savo armijoi tokio aukšto laips- 
lango atsivėdinti ir užsnu- nio, tečiaus jisai nemaino sa- j
1 •*_ 11 _ - 1 • T •

!nių dulkių. Kadangi angli
nės dulkės retai iš kasyklos 
'ant viršaus išeina, tai Kelly 
| pažiurėjo- linkui kasyklos 
žiočių ir pamatė didelį debe
sį durnų su dulkėmis kilant 
iš šaftos. Tuomet jis supra
to, kad kasykloje turi būt 
ekspliozija, ir nubėgęs ris
čias prie formano ofiso pra
dėjo skambinti lermą. Susi
rinko gelbėtojai su masko- 
mis ant veidų ir nusileidę į 
kasyklą, rado ją užgriuvu
sią. Griuvėsius atkasus, at
rasta 10 lavonų. Visi jie bu
vo vedę ir paliko pačias ir 
27 vaikus našlaičiais.

1 --------------------------------------------

19 metų KAPITONAS MAČIŪNAS I 
.Tisai nn_ ATSI*VMrJF.S f.TF.TITVISl

„Herald” j

IšSMALAVO NUOGĄ 
MERGINĄ.

Frederick, Md.—Čia tapo 
areštuoti 8 vyrai ir viena 
moteris, užtai, kad varu pa
grobė 20 metų amžiaus mer
giną, nuplėšė nuo jos drapa
nas, nuplakė botagu, o pas
kui ištepė nuogą jos kūną 
smala, apibarstė plunksno
mis ir šitokiam pavidale va
rinėjo ją miestelio gatvėmis, 
kad daugiau padarius jai 
sarmatos.

Išsmaluota mergina vadi
nasi Dorothy Grandon. Ji 
atvyko čionai iš Martinsbur- 
go, W. Va. Jos užpuolikai 
vra dievobaimingi fanatikai 
ir moralistai. Jie sako, kad 
šita mergina atvažiavusi čio
nai viliojo vyrus ir vedė ne
padoru gyvenimą. Užtai jie 
ią nubaudę ir įsakę, kad ji 
iš šio miestelio išsineštų.

dęs išvirto laukan.

FORDAS STATYS LON
DONE FABRIKĄ.

Amerikos pigiųjų automo
bilių fabrikantas Fordas nu
pirko Londono priemiestyje 
307 akrus žemės ir statys te
nai automobilių fabriką, ku
rioje dirbs 10,000 žmonių ir 
kas dieną bus padaroma po 
500 automobilių.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
Havanos mieste, ant Ku-

vo vardo ir neslepia savo, bos salos,, jiereitą sąvaitę 
tartos prieš <___ ’’ ”
kaio tai kiti daro.

Mačiūno tėvas, išdirbęs 
nu- VVm. Penn kasykloj 60 mė
sų tu, dabar turis 102 metu am- 

su- žiauą ir esąs da stiprus se-

UŽSIMUŠĖ TRJS
LAKŪNAI.

Netoli Lancaster. Pa., 
puolė anądien orlaivis 
trimis lakūnais. Mašina 
Hpžo ir visi tris lakūnai už- nukas. Jis yra tarnavęs Tur- 
simušė. ku-Rusų kare 1862 metais.

amerikonus,!buvo apiplėštas Banco dėl 
Comercio. Užnuolimas įvy
ko naciam vidudieny. J ban
ką įsiveržė 6 ginkluoti ban
ditai ir pagriebę £30,00, pa
bėgo. Policija sako, kad tai 
esąs nirmas toks atsitiki- 
T*».. isfoiijoi.

IŠSPROGDINO BAŽ
NYČIĄ.

Joliet, III.—Prie metodistų 
bažnyčios čia buvo padėta 
andai bomba, kuri sprogda
ma išgriovė užpakalinę sie
ną ir išmušė daug langų. 
Kadangi tos bažnyčios kuni
gas lošė šnipo rolę ir pasta
ruoju laiku įskundė prohibi- 
cijos agentams daug vietos 
žmonių, tai manoma, kad ši
ta bomba buvo padėta jam 
ant keršto.

CUKRAUS FABRIKAI 
UŽSIDARO.

Dėl neužderėjimo cukri
nių runkelių (burokų), Uk
rainoj užsidarė jau 7 cuk- 
i atiA dirbtuvės.
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Baltimorės

siunčiam Dr.

RUSIJOS KAIMAS 
IR TIKYBA.

Žinomas komunistų rašy
tojas Bolševikovas parašė 
nesenai knygą vardu "So- 
vietskaja Derevnia v 1917- 
1924 g.” (Sovietu Kaimas 
1917-1924 metais), kur jis 
pasakoja, kaip jis tyrinėjo 
kaimiečių gyvenimą ir kaip 
tie žmonės žiuri į tikybą.

Kaip žinoma, rusų bažny
čia po revoliucijos suskilo. 
Viena jos dalis pradėjo tai
kytis prie naujų sąlygų ir 
remia sovietų valdžią, o ki
ta dalis su patriachu Ticho- 
nu iki paskutinių laikų bu
vo nusistačiusi prieš bolševi
kus.’ Toji dalis, ką pradėjo 
pataikauti bolševikams, va
dinasi "obnovlencais” (at
naujintojais) ir skirstosi Į 
kelias grupes, būtent: (1) 
"Gyvoji Bažnyčia/' (2) "At
gimimas" ir (3) "Senapaš- 
lališkų Bendrovių Sąjungą.” 
Kol kas visos šitos srovės 
kovoja tarp savęs ir kiekvie
na vis giriasi turinti dau
giausia pritarimo kaimiečių 
tarpe.

Taigi Bolševikovas ir no
rėjo patirti, kiek ištiesų tos 
bažnyčios kaimiečiams rupi. 
Minėtoj knygoj jis paduoda 
šitokį savo pasikalbėjimą 
su sodžiaus gyventojais:

—Na, o ką čia pas jus 
kalba apie Tichoną? Ir, ap
skritai imant, už ką jus ei
nate: už Tichoną ar už kitą 
koki?

Kaimiečiai nustebo:
—Tu apie kokį Tichoną? 
—Nagi apie patriarchą. 
—0 kas su juo atsitiko ? 
—Kaip tai kas? Argi jus 

negirdėjot? Juk jis parašė 
savo atgailos pareiškimą ir 
jj paleido jau ant laisvės.

—Mes nieko nežinom.
—Nieko nežinot apie Ti

choną? Tai reiškia, jus už 
obnovlencųs! Jei taip, tai už 
kokius: už Atgimimą, už 
Gyvąją Bažnyčią ar už Sen- 
apaštališkų Bendrovių Są
jungą?

—Tu galvos mums nesuk: 
mes nepažįstam jokių obnov- 
lencų.

—Tai su kuo jus?
—Mes nei su kuo. Mes 

taųj sau patįs... Geriau pa-! 
sakyk mums apie mokes
čius: ar šįmet, bus daugiau, 
ar mažiau... Beje, juk važia
vai pro Kimrjus, tai gal gir
dėjai kiek ..draskai moka? 
Jau visa išsibaigė, tai reikia 
važiuoti parsivežti.

Šitas pasikalbėjimas paro
do, kiek Rusijos kaimie
čiams rupi bažnyčios reika
lai.

trempusią lenkų tautus laisvę. 
Mitingas išreiškė savo užuo
jautą lenkų tautos kovotojams 
ir pasmerkė carizmą, kaipo 
laisvės slopintoją Europoje. 
Prie šitos progos socialistų 
darbuotojai nutarė, kad kova! 
su carizmu ir jo -talkininkais 
kitose šalyse, reikia visų šalių 
darbininkams sudaryti pa
stovų susivienymą. Tuo budu 
ir gimė Intemacianalė Darbi
ninkų Asociacija.

„Internacionalas tuo budu 
gimė, kaipo organizacija, ko
vojanti uz pavergtųjų tautų 
laisvę. Vienok visokie nacio
nalistiniai nemokšos plepa, kad 
soc ialist ų intemac ion ai izma s 
esąs priešingas tautos reika
lams 1”

Nacionalistai (tautinin
kai) irgi stoja už tautinę 
laisvę. Bet tarp jų ir socia
listų yra gana didelis skirtu
mas, nes 
lauja laisvės 
tautoms, o 
(tautįnįnkai)' to 
tik savo tautai, 
tas nacionalistai 
vergti.

socialistai reika- 
lygiai visoms 
nacionalistai 

nori vien 
Kitas tau- 

nori pa- 
Taigi, kuomet so

cialistų nusistatymas veda 
žmoniją prie taikos ir ramy
bės, tai nacionalizmas kurs
to tautų neapykantą ir neiš
vengiamu budu veda prie 
karų.

SU*

SUKANKA 60 METŲ NUO 
ĮKŪRIMO PIRMO INTER.

• NACIONALO.
. "Naujienos” rašo:

”šių metų rugsėjo 28 d.
kaks lygiai 60 metų nuo Inter- 
nacionaiės Darbininkų .Ysocia- 
cijos Įsteigimo Londone. Tai 
buvo pradžia pirmojo socialis
tinio Internacionalo, kuriam 
vadovavo pats Karolis Mark
sas.

"Tas sukaktuves iškilmingai 
apvaikščios socialistų partijos 
visose šalyse. Londone tą die
ną Įvyks Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo pildomo
sios, tarybos posėdis ir bus pa
daryta milžiniška tarptautinė 
demonstracija.

”Prie 60 metų Intemaciona- 
• lo snkaktuvkĮ apvaikščiojimo 

turėtų rengtis ir Lietuvių So
cialistų'Sąjunga.

”0 ar žinote, kokios aplin
kybės pagimdė pirmąjį sočia-: 
lįstų Internacionalą?

„Londone susirinko įvairių 
Europos 
buotojai 
protesto mitingą prieš Rusi
jos caro valdžią, žiauriai su-

šalių socialistų dar- 
tikslu surengti didelį

valdžią, žiauriai su-

Jtybės gynėjas Daugherty. .Mes
Kuomet demokratų konven- Lietuvos labui

■cija nominavo savo kandida- \ inikui pilną pįi.iėką už jo 
tu į prezidentus \Vail Stree- nenuilstantį 
tų advokatą Davisą, senato
rius Wheeler nutraukė su a 
ryšius ir e.'.reiškė remsiąs 
La Folletto kandidatūrą.
~ Ar La I'cllettas su \\ hee- 
leriu bus išrinkti, tai sunku 
pasakyti: bet balsų jiedu ga
lės surinkti labai dane".

veikėjai | pamatęs Nonvoodo gyva-

SENOVĖS PRl’SĮ KALBA
Pasiskaitykit šito rašto:

”Tawa nouson kas tu essei 
en Dangun. Swintinst wirst 
twąis emnes- Pereit tuuis 
Ryks. Tirais ęuaits audasin. 
kagi en Dangon tyt deigi no 
semien. Nouson deinenin gei- 
tien dais noumans schan dei- 
nan. Bhe atwerpeis uoumas 
nousens auschatins, kai mes 
etwerpimai nousons auschan-
tenikamans. Bhe ni weddeis 1 
man em perbandasnan. Schlait 
isrankeis mans esse xvargan.

našlių "cnatly.vumą,“—taip
gi nusiramino ir klaust) kirp- 
taplaukių "išpažinties.”

Lepeizerių skaičius auga. 
.Iki šiol "redaktorių” trio šu

tų žodžių reiškia, man ne- sidėdavo iš "Saulės,” "Ame- 
taip jau svąrbu, bet svarbu, likos Lietuvio" ir "Dirvos." 
kad tas laikraštis, kuris(Gi dabar prisidėjo ir "San- 
"tautybę” kelia Į padanges, ;dąros"- "redaktorius" Tulys, 
taip peizuoja savo kalbą ir .tuo budu susidarė lepeizerių 
rašybą. •-----
tinka geriau pas kun. Petkų 
bažnyčioj* poterius kalbėti, 
ne.-iu laikraštį redaguoti.

PfiuciUį ui. ju 
tAusą išdėtą 

dėl gerovės Lietuvos. (Pasi-į 
rašo) Vaitkus.”

Ką šita pynė nesutvarky-

Ištiesų Sirvydas .kvartetas. Na, ir traukia, it
oisteriai” prieš lytų.

Sarajevo Sukaktuvės.
Musų spaudoj nepastebė

ta praslinko viena juodžiau
sių pasaulio istorijoj dienų, 
t. y. birželio 28 d., kurią die
ną Sarajeve nužudyta Aust
rų erzgercogas Ferdinan
das. Tai jau lygiai dešimts 
metų praėjo nuo anos die
nos, kurią pakišta bomba 
pasaulio taikai susprogdinti. 
Europos spaudoj ši diena la
bai plačiai ir visaip komen
tuojama. Aišku, vieno žmo
gaus žuvimas negalėjo ir ne
turėjo būti priežastis, kai 
dėl jo žūtų miiionai gyvybių, 
iš žmonių kaukolių butų su
krautos piramidos, kad žmo
nių kaulais butų tręšiami tų 
iačių žmonių sunaikinti su
niokoti Europos laukai... 
Ferdinando mirtis buvo sig
nalas užkurti slaptos intri
gų diplomatijos apsunkintą 
ttmOsferą, kurioj troško pa
saulis nuo „pat 1815 metais 
Vienoj padarytos ”Švėnto
nos Sąjungos.’’ "šventąją" 
monarchų sąjungą pakeitė 
Versalės sutartis. Jau 5 
metai praėjo, kaip Versalės 
nutartis veikia. Kaip anuo
met buvo nugalėtųjų, kurie 
'šventą sąjungą" keikė, taip 
šiandien yra keikiančių Ver
salės diktatūrą. Tik kitokio j 
konsteliacijoj. Jei prieš 100 
metų dėl Vienos monarchų 
sąjungos rankas iš džiaugs
mo trynė Vokiečių ir Rusų 
monarchų prieteliai, o fran- 
?uzai dėl jos keikė savo liki
mą, tai dabar išrodo, lyg dėl 
Versalės sutarties vieni 
Prancūzai tesidžiaugtų, o 
žuvusieji pergalėtojai savo 
dienas prakeikia. Laimė 
mainosi. Ypatingai ją su
krato savo kailiu vokiečiai. 
Kas tikrasis šios katastro
fos kaltininkas, tuo klausi
mu jau tomų tomai prirašy
ti. Ir vis tiktai- kaltinamieji 
r šiandien nenori prisipa
žinti kaltais. Skaudus yra 
.storijos teismas, ir syki ap
kaltintas savo dėmės jau ne- 
jenusiplaus per amžius. Vo
kiečiai sako: neužsistojus 
Rusijai už Serbiją, Anglijai 
jž Franciją, Vokietijai už 
Austriją, mes dar pridėsime 
—Franci jai už Belgiją—šio 
karo butų neivyįkę. Išvada 
tokia: jei Austrų monarki- 
a vokiečių monarkijos pa- 
irąsinta nebutu dėl vieno 
žmogaus gyvybes puolusi 
sutriuškinti Serbiją,—karo 
-tebūtų atsitikę. Ir jeų kaip 
jatis vokiečiai prisipažįsta, 
tušė pasaulio stojo pfieš 
juos po ginklo ir pusė pa
saulio pasirašė Versalės "gė
dos dokumentą,'’ tai sunku 
•tikinti, kad karo kaltė butų 
buvusi tos pusės pasaulio 
■rasėje. Vox populi vox Dei. 
Nugalėtasis yra pasmerkta
sis, ir šiame atvėjuj mažiau
sia abejonių tegali kilti, ka
dangi prieš vokiečių austrų- 
turkų broniruotą kumšti; 
?akilo pusė pasaulio—ne tas;' 
•.autas pavergti, tik jų pavo- . 
iingą žaismą baigti. Štai 
kaip savo nelaimę apgailes
tauja šių dienų nugalėtieji 
ir pasmerktieji.

”Lokalanzeiger” 
Palaimintųjų

požymis ir tikisi, kad šie vy
žai toliau numatysią už tai
kos sutarti, kuri esanti anti- 

siaura- 
aukš- 

"Voss.

• moralės ir politinės 
■ orotybės produktas
• šiaušiame laipsny.
i Zeitung." pastebėdama, kad 

Versalės sutarty svarbiau- 
; šią vietą užimanti kaltės 

klauza, toji didžiausioji is
torijos falsifikacija, —pri
sipažįsta, kad — Vokietijos 
politika nuo’189V ligi 1914 
m. buvo juokingai blogai di- 
’etaniška, ištižusi, renomis- 
inė, bet turėjo taikingumo 

cendencijų su adverniškomis 
riemonėmis, ji buvo bemaž- 

<o taikos politika (!) už vi
sokią kainą, kuri tuo budu ir 
i karą įmaršavo. "Konigsb. 
Bart. Ztg.,” sako, Serajevo 
r Versalės juodoji diena yra 
medulio diena, bet turi vokie
čius sušporuoti, visas pajie- 
gas įtempti Vokietijai vėl 
atsitaisyti. "Jei norime Ver- 
salės gėdą panaikinti, nuo
status, kurie mus atmesta 
sutartim taip baisiai spau
džia, pakeisti, mes turim lik
ti stiprus, turime aplink sa
ve rasti draugų." ("K. Ž.’’) 

Bgpts.

"Strošnas” daiktas! "San
daros” redaktorius guodžiai 
išpleškino "naujieną,” kad 
N. Rastenis kur ten piknike 
paslydęs ir kuo tik nesusi
siekęs nugarkaulis su žeme. 
Kas per laimė, kad neatsiti
ko taip Tuliui! Nebūtų kam 
apie tai ir žinios parašyt!.

šnipšt.

Buvo laikai, kada komu
nistai džiaugėsi ir šaukė 
sakydami: "Minių minios su 
mumis.” Dabar turbut jau 
ir jie turės tiek gėdos nekar
toti tuos žodžius, nes "minių 
minios" galutinai atsuko 
jiems savo nugaras. Tą 
šiandien mato kiekvienas 
žmogus.

I

. „ j Savo laiku V. Paukštys
* m n‘ man pasakė į ausį, kad Vi-
Ar daug iš to suprantat? dikas tai niekas daugiau, 

Tai yra 
arusių kalboj.
šitą citatą mes imam iš A. kas liepia, taip jis ir rašo. 

3. Klaipėdiškio brošiūros Well, dabar Paukštys liepia, 
'Prūsų Lietuvių Raštija." o Vadikas 
turi, perkratinėjant senus 
•aštus, buvo atrasta " Kelei
vio” redakcijos archyve.

Brošiūra sako, kad šitas 
‘Tėve musų” buvęs atspaus- 
lintas lietuviams senprusių 
raiba Liuterio knygutėj 
"Katekizmas,” išėjusioj iš 
■paudos pirmu kartu 1-545 
metais.

Prusai buvo lietuvių gimi
nės žmonės. Spėjama, kad 
<avo laiku jie gyveno su lie
tuviais ir latviais vienoj krū
voj ir kalbėjo viena kalba. 
Ar šito "Tėve musų" kalba 
ebėra da tokia pat. kaip ji 

buvo vartojama gyvenant 
visiems krūvoj, ar jau kiek 
jakeitėjus, tai mes nežinom: 
tečiaus jei šis "Katekizmas" 
buvo skiriamas lietuviams, 
tai reiškia, kad šita kalba 
’iems buvo da suprantama. 
Šiandien gi mums jau sunku 
ją suprasti.

Tas parodo, kaip greitai 
keičiasi tautos kalba.

"Tėve musų" šen- kaip tik proto prostitutė, 
nes, girdi, kaip jam Kapsu-

“Krikščioniu” malones

Dar visi gerai atmename, 
kaip per pereits rinkimus i 
Seimą trilypio krikščionių 
bloko laikraščiai ir agitato
riai visose kertėse šaukė, 
kad valstiečiai liaudininkai 
baisiausi žydberniai, nes nu
verčiant tuomet krikščioniš
ką kabinetą, žydai kartų su 
liaudininkais balsavo val
džiai nepasitikėjimą. Šiuo 
žydberniavimu per pereitus 
rinkimusvjie rėmė visą savo 
agitacija, taip tariant, į Sei
mą važiavo ant žydų, žino
ma, valstiečiai liaudininkai 
į tokią agitaciją tik su pa
nieka galėjo žiūrėti, nes, 
nors jie pripažįsta žydams 
lygių piliečių teises, vienok 
niekad nebuvo siūlę jiems 
kokių nors privilegijų, gery
bių. Bet štai tas pats "krik
ščionių” blokas, sudarant šį 
naują Ministerių Kabinetą, 
puolė tiems neva niekina
miems žydams į kojas, pa
siūlė įvairių gerybių, kad 
tik tie jų valdžia palaikytų.

Štai ką jie savo partijos 
vardu žydams pasiūlė:

1) Palikti Žydų Reika
lams Ministerio vietą.

2) Legalizuoti Žydų Tau
tos Tarybą.

3) Atsisakyti nuo jų par
tijos įvesto įstatymo suma
nymo apie bendruomenes.

4) Jeigu Seimo Žydų frak
cija turi dar kokių pageida
vimų, tai. prašė apie tai pra
nešti.

Žodžiu, siūlė žydams, ko 
tik jie nori.

Jei taip butų padariusi ki
ta kuri partija, tai kademai 
su visomis savo davatkomis 
but rėkte užsirėkę. Bet ka- 
demams, matykite, viskas 
galima.

Bet dar įdomiau, kokį at
sakymą į tokį malonų pasiu- 
Ivmą žydai davė kademams. 
Štai tas atsakymas: 

"Tinkamai įkainuodama 
svarbą padarytų pasiūlymų 
žydų tautiniams interesams,, 
ii {frakcija) vienok negali 
jų priimti, kadangi žydų 
tautiniai interesai atsidurtų 
nriešingume su visos šalies 
interesais. Jos nuomone, ša
lies interesai reikalauja, 
kad nebūtų vienpusiškos 
valdžios. Prie šios žydų 
tautinių interesų kolizijos 
su interesais šalies, Seimo 
žydų frakcija pirmenybę 
atiduoda interasams pasta
rosios (šalies).” •

Vadinasi, žydai pasirodė, 
valstybingesni už kademus, 
nes jie.pasakė, kad siūlomos 
jiems malonės išeitų viso 
krašto nenaudai. Krikščio
nis gavo atsakymą, nuo ku
rio tik rausti privalėtu, bet 

pamatęs nuogas aniuolaiteš ar krikščionįs turi gėdą, ir

rašo ir šmeižia 
kitus, bet Paukštys jau ne
vadina Vidiko tuo biauriu 
vardu, nes jis šoka pagal 
Paukščio smuiką.

----------- i
Garsusis "otec” Šukys su 

savo "babuška" Benis dabar 
rašo gyvąjį ^Lenino ražan- 
žančių Grand Rapids, Mich. 
Yra girdų, kad tas rąžan
čius bus Įteiktas Bimbai, 
Petrikienei ir Jukeliui, ku
rie važinėdami po S. V. kal
bės jį savo davatkoms komu
nistams.

Rožės Sūnūs.

LA FOLLETTAS IR 
MHEELER.

La Follettas ir ĄVheeler 
vra kandidatai, kuriuos pre
zidento rinkimais šį rudeni 
rems beveik visos Suvienytų 
Valstijų darbininkų unijos 
ir Socialistų Partija.

La Follettą nominavo 
kandidatu į prezidentus taip 
vadinamoji "Progresyvio 
Politinio Veikimo Konferen
cija," kuri buvo susirinkusį 
Clevelande 4 liepos. Toj 
konferencijoj dalyvavo vi
sokios unijos ir Socialistų 
tų Partija. Tai buvo susiėji
mas pažangių organizacijų 
ir nutarimas dirbti išvien 
progresyvi politikos darbą, 
nesteigiant formalės parti
jos. Jei šitas darbas duos 
gerų vaisių, tai labai gali 
būt, kad vėliaus bus Įkurta 
ir partija.

Konferencijos paskirta- 
yai nacionalis (visos šalies) 
comitetas nominavo dabar 
Senatorių Burtoną K. Whee- 
lerį kandidatu į vice-prezi- 
dentus. •

Šita kombinacija—La Fol- 
lettas ir Wheeleris—bus la
bai stiprus trapas prieš se
nąsias kapitalistų partijas, 
nes La Folletto vardas su
rinks visus pažangiųjų re- 
publikonų balsus, o Wheele- 
ris galės sušluoti pusę demo
kratų balsų.

La Follettas pareina iš 
Wisconsino valstijos ir da
bartiniu laiku yra Suvieny
tų Valstijų Senato narys. Ji
sai senai jau žinomas kaipo 
liberalas, bet daugiausia ra- 
giirsėjo karo metu kaipo 
karo priešininkas. Šimta
procentiniai patriotai buvo 
apšaukę jį užtai "išdaviku" 
ir jam grūmojo net teismas 
ir kalėjimas. Jis turi labai 
gražią iškalbą, imponuojan
tį asmenį ir be galo stiprią 
valią. Nors jis visuomet į 
skaitė save republikonų, 4e= 
čiaus, ' ' 
rėpublikonų partijos nusi- % 
statymu. Jisai stoja už ka-iųį 
sykių ir geležinkelių nacio
nalizaciją. Dėlto atžagarei
viai vadina jį "socialistu.”

Wheeler vra panašus ti- 
pas iš demokratų tarpo. Jis-d p Gri jd pildama p- 
vra ta>p pat Senato natjs tr jo 4VO - 
(.augiausia yrą pnsidejęs įjk „ u i(iotj ’ 
prie iškėlimo aikštėn alie- & _____
jaus skandalo" ir kitų valdi- ... . .... .
ninku šunybių. Dėl padary- Diplomatiškai,
tų jo tyrinėjimų iš Justicijos "Vienybės” No. 80-tarn ___ _
Departamento išlėkė ir vals- skaitau sekantį pareiškimą: mojas ant "Sandaros,”

LIETUVIU VAIKAS RA
DO PLĖŠIKU LIZDĄ.

Netoli Worcestc-rio šešių 
metų amžiaus lietuvių vai
kas Vincas Gražulis, rado 
slaptą plėšikų lindynę ir 
pranešė apie tai tėvui. Tė
vas nuėjęs pradėjo tą lindv-. 
nę tyrinėti ir rado paslėptą 
revolverį, kruviną skepetai
tę, -kurioj buvo susuktas 
laikrodėlis ir žiedas. Lindy
nėj buvo pastatytas senas 
pečius, aplinkui primėtyta 
tuščių skardinių, bonkų nuo 
oieno ir daugybė vištų plun
ksnų ir kaulų. Žmonių nebu
vo. Banditai matyt, susi- 
i inkdavo tenai tiktai pasil- 
siui arba "konferencijai.“

Gražulis pranešė apie tai 
policijai. Pasirodo, kad at
rastas laikrodėlis priklauso 
tūlam James Daley, kuris 
buvo apiplėštas kelios dienos 
atgal, o žiedas priguli p-lei 
M. Stanhope.

Skaitytoja Pastabos.

20 metų gyvatė.
Bus iau apie 20 metų, 

kaip Dr. J. šliupas "užaugi- 
• • . i . no gyvatę savo antvje." Permetu ta Ūboji 

.! gyvatė, palindus po Vieny
bės" pastoge, gilia ir gilia 

j sau nepatinkamus asmenis, 
i Dabartiniu laiku ta gyva- 
; tė kiek įjiegdama gilia vieną 
•žymiausių musų darbuotojų 
; d. P. Grigaitį, pildama ant 
i jo visus savo nuodus, kokius

L?

BOTAGAS.
, Tai drąsa!

"Sandaros" Tulelis štai ką 
pliurptelėjo apie vieną san- 
darietę. Jisai ją pagindamas 
už darbavimasį sandariečių 
iknike dar priduria: ”Kur- 

gi nepirksi nuo tokios malo
nios moterėlės, niekaip ne- 
rali atsisakyti. Ji ir kažin ką 

; galėtų parduoti..." Matai, 
kas Tuliui rupi—"Kažinkas.” 
Tai tik nežinia ar toji san- 
iarietė Tuliui parduotų tą 
Kažinką"? Visgi Tulelis 
■eužsiganėdina vien "aisk- 

rymu" ir "frankfurtais,” bet 
-dar ir apie moterų "Kažin
ką'' taikosi, it katinas prie 
iašinių.

Kodėl ne?
J. Tarvydas, "Darbinin

ko'’ sandarbininkas, aprašy
damas apie kun. Strakausko 
“nuopėlnus," štai kaip išsi
reiškė: "Padarytas panašus 
i Dievo tarną” (suprask į 
kunigą). Nekurie jo tokius 
uliauškalus pašiepia, bet ąš
sakyčiau, kad jus šidėrstvų 
’š to neprovykit. Tik atsi
minkit štai ką:

Senutei bemezgiant sve- 
derį, jai nematant katukė 
suėdė jos čielą kamuolį siū
lų. Gi kuomet toji katukė 
agimdė mažų kačiukų, tai 

visi buvo su svederukais!. 
Na, tai kodėl mažas kunigu
os negali gimti su atbulu 
kalnierium?

Dievui Tėvui kartą einant 
'rojumi užkliuvo kur tai-už 
Į šaknies vyža ir vos neparvir-. 
»to vyras. Iš piktumo dantis 
'sukandęs suriko: "Džyzus 
'i raišti'’ ir jau buvo beužsi- 
: mojas lazda ant Adomo, bet
Į1 ________ ... _
{šokant apie šaltinėlį, užsi- g^os kuomet nors raus- 
žipesojo ir nusiramino. Kuft. . Ne- Ne? po tokio

' • kai,.'. atsakymo vėl siūle Rozen-1 apaštališkų sliu . baliniui ministerio vietą.
Ne. Neg dar po tokio

Garmui
. ’ -t v jlMUUtUlapivarai irgi buvo užkliuvę ( Rjaėių 

So. Bostone ir buvo beužsi- nereikia.
bet

aiškinimų,

(”L. U.”)

rodos, 
V.

ŽARUOS
Visi žino, kad aklai vištai 

tenka daug sykių skaudžiai 
užsigauti ir nešvarion vie
ton pataikyti, iki užtinka 
kviečio grūdą.

Nekitaip ir Dr. Graičiu- 
nas vargus vargsta varte- 
liodamasis nuo sriovės prie 
sriovės ir kol kas dar jis ne
pataikė tokios sriovės, kur 
jis jaustųsi kaip namie.

Dr. Graičiunas gali būti 
naudingas patarėjas, bet ne
vykęs veikėjas. Jis yra bu
vęs veikėju visokių politiškų 
partijų, užtat jis yra apsipa
žinęs su kiekvienos sriovės 
principais. Dr. Graičiuno 
amžius ir patyrimai gali pa
tvirtinti jojo pareiškimus. 
Nesenai _Dr. Graičiunas 
"Drauge" ve ką pasakė apie 
savo draugus sar.dariečius: 

"Katalikai turi savo plat
formą, turi savo tikslą, prie 
kurio eina neatleisdami pė
da nuo pėdos pirmyn.

"Sandariečiai tarp savęs 
už principus, kurių neturi, 
nešasi. ’Vienybė’ ir vieny- 
biečiai gudriai taja suirute 
pasinaudoja ir minta it pa
razitai. Nors liesus ir labai 
liesus sandariečiai, bet visgi 
nors kaulus apgraužti ten
ka ’Vienybei’.”

Matote, nųrs syki ir Dr. 
Graičiunui, kaip tai "Muštai 
grūdas, pasitaikė neklaidin
gai nukalbėti.

’rTėvynė” 23 numery’ įdė
jo "pikčierį” p. J. W.*Luth. 
Arčiau prisižiūrėjus į tą 
"pikčierį,” matosi Brooklyno 
ex-graborius Liutkauskas. 
Ypatingai akyva, kad ir 
"Tėvynė” pažymi p. j. W. 
-.uth kabėse, kad tai p.'Liu
das, dabartinis Am. Liet. T. 
Sandaros pirmirtinkas; .Tąi 
bejjt gi nordikų pirminin
kas net su trimis pavardė
mis ! Kadangi, lietuvių alfa
bete nėra raidės ”W," tai 
gal sandariečių pirmininkas 
yra koks lenkas pan Jan 
Woronowski Liutkewicz?

Graboriaus biznis visiems 
yra žinomas —nabašninkus 
apkasa. Bet nordikas gra- - 
Torius daug gabesnis už ki
tataučius, nes jis apkase 
iats save, t. y. palaidojo 
Jutkauską, o jo vietoj pa

statė p. Liūtą. Bet apkas- 
, .. .-. - |tas. Liutkauskas nepaliko ir

htanniai bejiegiai mes nega-ĮLjuto. Dabar vietoj Liųt- 
lime manyti apie revanšo kausko maišosi Mr. J. W. 
karą.” "Germanija,” susto-.Luth. Galimas daiktas, kad 
dama ties franeuzų ir ang- lietuvių patrijotų susaidės 
Ių vyriausybės permaina,;pirmininkas tuoj ‘persikeis į 
spėja, kai tai esąs pergalėto- Hong Fong Coo.

’jų baimės dėl Versalės akto Sandarietis.

rašo: 
"Palaimintųjų tikinčiųjų 
-viltis dabar eina dar, kad 
musų baisią dalį truputį su
švelninus, bet ne kad musų 
laisvę, nutylint jau, musų 
galybe ir didybę atgavus. 
Mes ją šiaip ar taip atka- 
»iausim.” "Kreuzzėitung” 
(nacionalistų organas): 
"Tauta, viduj ir iš oro be
ginklė. ūkiškai susilpninta, 
politiškai prislėgta, kovoja 
dėl savo pastarojo, dėl gyvy
bės ir ekzistavimo. Dėl vo
kiečių ginklų šioj kovoj? Mi-

_____________
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Kai skaitei ir rate
Tai duonos neprate

NVORCESTER, MASS.
Kai-kurių biznierių 

nelaimės.
Pagal nušleivuotus čevery- 

kus, ]’ 
viną kalnierių ir-pelenuotus,

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ®
Gali būti, kad p. Jok ar vie-,mos ir nei vienos tokios cho- 
nas iš Sandaros seimo dele-ire nesiranda. Čia korespon- 
gatų pametė ruskelių boli- 'dentas, taip rašydamas, ma

Vietos lietuvių tarpe pra
deda apsireikšti nepapras
tas kerštavimas. Jei supykę

nėj. O gal tas nelabasis ve-Į tomai, turi kitą tikslą, negu negali kumščiu savo priešui 
.. , „„h-vČ Iš "„...b. automobiliai i“ y— —

pletmuotas kelines, pur- Didžiuma lietuvių kalbos!merginų vežiojimas. Jis, 
. kalnierių ir pelenuotus, !nepažjsta ir tame nemato'matomai, neri apšmeižti bei 

ilgus plaukus, lietuvį biznie-( blogo. Bet paminėtas naštų-užgauti veiklesnius choro 
nų lengva surasti būry ša- ;ni0 stonas ir korsetas šukė- narius

jus nuputė iš po "ambrelio." j tie automobiliai ir juose 
------ vežiojimas. Jis,

pos darbininkų. Tarp dau- juoku audrą. Daugelis 
gelio tokių nuskurusių biz- s^ja> katl tai su usajs bobos 
menų pora atrodė mąž-daug ’trobens.” Mat čia yra su 
apsitvarkę. Jiedu visur usajs stora boba, kuri visa- 
stengdavosi nuduoti kapita- dos rėdosi vyriškai. Ta boba 
hstais ir šalinosi nuo savo su usais vra nordiku tautos, 
vakarykščių draugų šapos j lietuvę,
darbininkų, iki priėjo liepto. .
galą. Netikėtai liepos pra-j Ma^jnoziai.
džioj vienam ir antram šeri-' Pastaruoju laiku čia apsi-

• fas uždėjo zomkųs ant jųjų lankė dr. Landžius iš So. 
restoranų. Zomkai ir dabar, Bostono ir pasisakė, kad jis 
kabo ir duryse kyšo angliš- persikels gyventi į Worces- 
kai parašytos šerifų korte-.terį. Daugelis tiki, kad dr. 
lės. Landžius atsikraustys čia

Raudona kopbėia.
Pr« kiekvienos progos sykiu su dl, ZurweU„ Kiti 

Amerikos Lietuvio leide- tvirtina, kad dr. Zunvell ž.. 
jas p. M. Paltanavicia įsste- persikelti iš Millbury St. 
liedavo, kad socialistai nie- į * ‘ - ---
kai ir numykdavo miegan- JT vietoj.

i
EASTON, PA.

Stato naują stotį.—Uždrau- 
1 dė laikyti palaidus šunis.

Lehigh Valley gelžkelio 
kompanija nutarė statyti čia 
naują stotį ir padaryti daug 
platesnį privažiavimą. Tuo 
tikslu kompanija nori nu
pirkti Valley. Kotelį ir jj su-' 
griovus padaryti daugiau 
vietos. Jei hotelio savinin- į 
kai norės pasipinigauti ir Į 
terašys perdaug brangiai, tai 
kompanija prašys teismo,!

džionėjimo kelius atrasti, 
turi ištikrujų rimto pagrin
do.

"Beždžionių pensionas," 
kuris veikia dideliame name 
ties Venseno mišku, duoda 
vilties, jog neužilgo tas virs 
tiek pat istoriniai patikrin
tu faktu, kiek ir Romos im
perijos žlugimas...

Akademijon beždžionės 
atiduodamos mokslui 6 ir net 
10 metų laikotarpiui. Šios 
beždžionių aukštosios mo
kyklom tikslas išleisti gero
kai apsišvietusius "specus," 
—akrobatus, klaunus cir
kams ir t.t.

ištikrujų be galo įdomi 
mokykla! Atidarius duris, 
pamatai kokį nors ilgauode
gį, smokinge, su skrybėle 
rankoje, kuris gardžią šyp-, 
sena sutinka jumis čkubėihfc. 
mas tuojaus apie atsilanky
mą akademijos direktoyflii 
pranešti. Atvykęs direkto
rius ponas žaie maloniai su
teikia daug įdomių žinių, 
kurių visų neatpasakosi.

Pasirodo, jog pradžioje 
beždžiones tenka laikyti at
skiruose narveliuose, kadan
gi jos negali kartu pietus 
valgyti. Sugyvulėjimo in
stinktai čia tuojau pasireiš
kia, versdami beždžiones 
peštis dėl kiekvieno kąsnio 
duonos.

Žaie sako,-jog atpratinti 
beždžiones nuo šio palinki
mo yra be galo sunku. Bet 
metams praėjus "mokiniai," 
sėdėdami greta mokytojų 
prie bendro stalo, dėl maisto 
nesipeša.

Po pietų auklėtojams lei
džiama pasilsėti bei parūky
ti. Rūkomi papirosai pa
prastai iš ekvalipto (medis) 
iaDų pagaminti.

Pažymėtina, jog beždžio
nė greitai apsipranta su pei
liu, šakutėmis, servetėlėmis 
ir t.t. Po pietų mokinama 
važinėti dviračiais, rašyti, 
dainuoti ir t.t. Gabiausius 
mokinius su dviračiais iš
leidžiama gatvėn.

Miega beždžionės atskiro
se lovose. Pirmųjų metų 
kursą baigę "mokiniai" iš
moksta naudotis paišeliu, 
plunksna, dažais, bei muzika
liais instrumentais.

Tekių vaisių pasiekė Zoo- 
psichologijos institutas — 
beždžionių akademija.

žiuoja į čia gydytis. Ir 
farmerįaut yra čionai labai 
patogu. Žemė derlinga, ja
vai auga visoki. Aš farme- 
riauju čionai jau penki me
tai ir man gerai sekasi. Pa
tariu ir kitiems lietuviams 
nusipirkti čionai farmas.

John Riskus
Box 154,
Mt. Harris, Colo.

COLUMBUS, OHIO. 
Gražus piknikas.

Liepos 13 d. ant Vinaikio

atkeršyti, tai jieško dar 
biauresnių būdų. Taip, ne
senai į vieno žmogaus ga- 
radžių įlindo jo priešininkas 
ir girnakaliu sudaužė to 
žmogaus automobilių, pada
rydamas suvirs už 100 dol. 
nuostolių. < ,

Antras vėl kerštincius, ne
apkęsdamas savo kaimyno, 
pradėjo mušti to kaimyno 
vištas. Vieną naktį to žmo
gaus dingo 21 viščiukas.

šitokie kerštinčiai yra pa
vojingiausi. Juos reiktų su
sekti ir patraukti atsako
mu bėn. Koresp,

ir tuomi pakenkti 
"Varpo” draugijai. Dalykas, 
mat, tame, kad balandžio 
mėnesyje "Varpo" draugija 
išrinko raudono automiliaus 
savininką savo organizato
rium. Ir reikia pripažinti, 
kad tasai vyras, kaipo orga
nizatorius, dirba pasišven
tusiai, nes į tą trumpą laiką 
prirašė prie choro virš 20 
ypatų. Čia tasai Ateivis ir 
nori užgauti, organizatorių, 
kad tas supykęs atsisakytų 
nuo savo pareigų, na ir tuo- 
nii susilpnintų "Varpo" 
draugiją.

Reikia pasakyti teisybę, 
kad tie vyrukai retkarčiais 
atveža ant praktikų arba 
nuveža choro merginas na
mo, bet juk tame nėra nieko 
blogo, vien tik draugišku
mas. Arbą kartais atva
žiuoja koks nors svečias, tie 
vyrukai irgi patarnauja su 
savo automobiliais.

Tas nedaro jiems gėdos, 
bet tik parodo jų draugišku
mą ir širdingumą. Ne
jaugi Ateiviui atrodytų ge
riau. kad tie vyrukai, ažuot 
pirkę automobilius, praleis
tų savo uždirbtus centus ant 
svaigalų.

Patartina Ateiviui rašant 
korespondencijas prisilaiky
ti daugiau teisybės.

A. Bijūnas.

I

i kad dr. La.ndžiaus ofisas bus

a-

į Main St. ir Landžius apsi-

Neseuai ouvo atvykęs dr. 
Jonikaitis iš Detroito. Jis 
čia atvažiavo tik ant kelių 
dienų, bet prabuvo visą są-

čio balsu: "Tai ma-a-atote, 
kąip zo-o-osialistai vargsta 
pasistatę raudondvarius." 
Dabar gi pats Paltanavicia 
jau iškasė skiepą ir būdavo- B pasigyrimo, Wor-
ja rauooną koplyčią. Rau-,^Jm, vie-
dona koplyčia bus toje vie
toję. k ‘ 
nė pašiu 
pašiūrėj ikišiol dirbo Palta
navičiaus l 
rius ir pusė zecerio.

Tą dali pašiūrės, kur re-! 
daktorius sėdėjo, nuvertė 
laukan, nes reikėjo kasti 
skiepą. Tik tiek pašiūrės dar j 
tebeliko, kur mašina ir rai
dės stovi. Dabar redakto
rius p. Jokubynas sėdi lauke 
po "ambrelium" ir rašo įsi
kandęs krajavą molinę pyp
kę. Sako, kad šiltame ore 
tokia redaktoriaus padėtis įdirbti'kontr^ktorius" vrn tiri 113 airDU. P3* ^OnirUKlOriUb,

- - ?kur mažiausia moKestis yra 
- - - . 60e. į valandą.

nuo redakto-L Keleivio No. 29 buvo ra-

kur seniau buvo medi- 
šiurė. Toj nukrypusioj

s.ibioi uiruo raita- _ _
gazietos redakto-^ -

' cestery daugelis mėgsta vie
šėtis, kaip Karmoj Galilėjaus. 

• Neveltui dr. Jonikaitis ne
užmiršta mus atlankyt nors

Kapsas.

i

HUDSON, MASS. 
Bedarbė ir kiti dalykai. 
Pastaruoju laiku darbai 

pas mumis eina apysilpniai 
ir darbininkams yra sunkiau 

?-e gyventi, bet visgi ant pragy- 
‘^’ .venimo šiap-taip užsidirba. 
vn-'čia yra statomos 3 mokyk

los, tai daug darbininkų ei-
yra pakenčiama, iki nėra vė-. 
jo. Bet vėjas kartais pasiel-. 
gia labai nemandagiai, nes 
gvoltu atima i

r------ I-------------------vi. cinu v uidJitiv

kad paskirtų komisiją tam farmos buvo parengtas pik- 
hoteliui apkainuoti ir tuo- nikas. Svečiai pradėjo rink- 
met kompanija užmokės tis iš anksto. Susirinko gra- 
tiek, kiek komisija pripa- žus būrelis lietuvių ir lietu- 
žins. Pastatymui stoties ir jvaičiu. Buvo žaidimų ir dai-
kitiems pagerinimams gelž- 
kelio kompanija yra pasky
rus $2,000,000.

Šiomis dienomis čia vie
nas šuo apriejo apie 10 žmo
nių, tų tarpe vien^ policma- 
ną. Šito delei majoras išlei
do įsakymą, kad palaidų šu
nų niekas nelaikytų. Jei šuo 
palaidas, tai turi turėti api- 
nasrj, o jei be apinasrio, tai 
turi būt pririštas. Tas šuo, 
kuris apriejo 10 žmonių, ta
po nušautas ir jo galva nu
siųsta Philadelphijon, kad 
ištirtų, ar neturėjo jis pasiu
timo bakterijų. Jei pasiro
dys, kad šūo buvo pasiutęs, 
tai visus aprietus žmones 
gydys nuo pasiutimo.

A. U.

nų. Pasižymėjusiems buvo 
duodamos dovanos. Dau
giausia šiame piknike pasi
darbavo P. V.inaika, Vinai- 

ikienė ir J. Raika. Piknikas 
visais atžvilgiais buvo gra
žus ir linksmas.

Ten Buvęs.

MILLINOCKET, ME. 
Lietuviai kandžiojasi.

Nors pas mumis lietuvių 
yra nedaug, bet teismai turi 
su jais darbo. Nėra tos sa
vaitės, kad nebūtų lietuvių 
bylos. Kad čia lietuvių butų 
daug, tiek kaip kituose mies
tuose. tai teismai su jais ne
apsidirbtų.

Lietuvis S. J., nesenai at
sėdėjęs vieną mėnesi kalėji
me, ir vėl papuolė bėdon. 
Mat, šiuo kartu jis užsimanė 
būti šunies rolėje—pradėjo 
netik loti ant žmonių, bet ip 
kandžioti juos. Nesenai jis 
nuėjęs į vienus namus pasi
gėrė ir susipykęs su kitu vy
ru, nukando anam ausi.- Už 
tai tapo areštuotas ir teisme 
užsimokėjo 18 dol. bausmės 
už girtuokliavimą. Už ausies 
nukandimą bus kita byla 
aukštesniame teisme. Iki 
teismo paleistas po kaucija.

Tas Pats

I

>

Įvairios Žinios.
Veidrodžio atsiradimas

(Legenda)
Senas vienuolis, skurdžiu 

gyvenimu tyruose išganymą 
pelnydamas, išskaitė kartą 
šventajame rašte: "Prašy
kit—ir bus jums duota.”

Vienuolį apėmė abejonė. 
Palikęs tyrus, jis nuėjo i tos 
šalies valdovą prašytinojo 
dukters sau už žmoną. Val
dovas didžiai nustebo vie
nuolio prašymą išgirdęs.. Jis 
tuoj papasakojo dukteriai. 
Toji irgi nustebo, bet tarė 
tėvui: "Kadangi tas prašy
mas yra labai nepaprastas 
ir turi savyje, man rodos, 
kokios tai svarbos, todėl, jei 
vienuolis nori gauti mane už 
žmoną, tegul atneša man 
vaistų, kurių išgėrus, save 
pamatyti galėčiau." Tais lai
kais veidrodžio žmonės ne
pažinojo.

Vienuolis, sužinojęs valdo
vo dukters sprendimą, nuėjo 
į pasaulį stebuklingų vaistų 
jieškoti. Ilgai vaikščiojo jis 
laukuose, giriose ir dyku- 
muose, galop pateko į apleis
tą, ir niekieno negyvenamą 
vienuolyną. Ilsėdamas jis 
išgirdo stenėjimus. Vienuo
lis ėmė garsiai klausinėti, 
kas dejuoja ir išgirdo atsa
kymą: "Garbingasis seneli ’ 
Pagailėk mane! Jau daug 
metų aš kaliu geležies spin
toje, kur mane uždarė vie
nuoliai. Aš esu velnias ir už 
tai jie mane uždarė. Išleisk 
mane, o aš tau kuo nors at
sidėkosiu I”

Vienuolis, prieš paliuosuo- 
jant velnią, liepė jam paga
minti tų vaistų, kurių išgė
ręs žmogus galėtų pats save 
matyti. Velnias pažadėjo, ir 
paleistas iš spintos išrado 
veidrodį. Vienuolis pasižiū
rėjęs i veidrodį, pamatė sa
ve seną, žilą, raukšlėtą ir su
prato, jog jis jaunai valdovo 
•uteriai netinka. Nunešė jis 

veidrodį valdovo dukteriai, 
bet jos rankos jau neprašė.

SCOTTVILLE, MICH. 
Lietuvių farmerių vaikas 

.nušautas. \
Šiomis dienomis ant Pet

ro Valevičiaus farmos, ne
toli Millertono, tapo nušau
tas Šutinių vaikas, 8 metų 
amžiaus Antanas. Kaip ši
ta nelaimė atsitiko, niekas 
nematė ir todėl žmonės vi
saip šneka. Anglų laikraš
tis rašo apie tai šitaip, šuti
niai nuvažiavo pas Valevi
čius i svečius nedėldienio 
dienų. Didesni išėjo ant eže
ro meškeriot, o šutinių An
tanukas ir Budrių Pranukas 
buvo palikti saugot namus. 
Voš tik žuvininkai išsiirė ant 
ežero, namie pasigirdo šū
vis. Sugrįžę namo jie rado 
Šutinių vaiką paplūdusį 
kraujuose: šuviu iš karabi
no buvo sutrupinta jo galva. 
Pranas Budriukas, kuris bu
vo su juo pasilikęs, sakosi 
buvęs kitam kambary ir val
gęs sūri, todėl nieko nežinąs, 
kaip karabinas iššovė. Ra
dęs savo draugą nebegyvą, 
iisai pastatęs karabiną į 
kampą ir tuomet pradėjęs 
šauktis pagalbos. Bet valdi
ninkai spėja, kad karabinas 
turėjo būti Prano Budriuko 
rankose, nes šūvis ėjo sker
sai kambarį ir aptaškė sie
ną kraujais.

Liepos 20 d. Scottvillės 
Lietuviu Susivien. Draugi
ja turėjo pikniką. Svečių 
buvo atvažiavusių net iš 
Chicagos, Detroito ir kitų 
miestų. Diena buvo labai 
karšta, todėl prie ežero bu
vo geriausia vieta. Svečiai 
smagiai pasišoko ir vakare 
išsiskirstė, šalti užkandžiai 
ir gėrimai ėjo labai gerai.

Scottvillietis.

BINGHAMTON, N. Y.
Pasekmingas LSS. 33 kuo

pos piknikas.
Birželio 29 d. LSS. 33 kuo

pa buvo surengus pikniką 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos naudai, šiame pik
nike kalbėjo Dr. A. Mcntvi- 

■J Mat,
daktaras buvo LSS. konfe
rencijoje ir SLA. seime Wil- 
kes-Barre, Pa., tai buvo pro
ga ir binghamtoniečiams pa
sinaudoti.

Piknikas, reikia pasakyt, 
buvo labai sėkmingas. Žmo
nių atsilankė gana daug, 
taipgi ir pelno liko iki $35.

Už to pikniko pasekmin- 
gumą reikėtų tart nuoširdų 
ačiū Binghamtono pažan
giajai lietuvių visuomenei, 
už jes paramą.

Taipgi reikia pasakyt, kad 
ir Dr. Montvidas tam darbui 
pasitarnavo, beveik nieko 
neskaitydamas už kelionę, 
tas, žinoma, prisidėjo prie 
padidinimo aukos Lietuvos 
socialdemokratams.

Prie kuopiečių darbo pri
sidėjo ir keliatas nesąjun- 
giečių, bet tikini socialistų 
ir padėjo dirbti šį taip kilnų 
darbą. Šio pikniko pasiseki
mas parodė, kad Binghamto
no socialistai jau gerpkai at
gavo savo senųjų pozicijų.

Visas pelnas, t. y. $35.00, 
ant kiek man yra žinoma, 
yra įduotas d. P. B. Balčiko
niui parvežimui į Lietuvą. 
Mat, Balčikonis, rodosi, 5 d. 
■iepos išvyko Lietuvon neku
riam laikui.

Vytautas.

nuo redakto-. Chicago, III.
naus rankrascius ir atiden- r?ini
gia nemalonias paslaptis.

Keistas laiškas.

prispausti, eina dirbti pas 
kontrakterius po 40c. į va
landą. Matomai, tas kores-

Neužilgo po sandariečių • pondentas nežino tikro da- 
susivažiavimo Worcesterv jykų stovio arba tyčia me- 
ant Millbury St. kas tai ra-.'moja.
do tokio turinio laišką: | Apsly R. Co. paleido visus

"KochanF kolega:— ;savo darbininkus ant trijų 
Tavo laišką polučil, I savaičių. Išviso šioj kompa- 

thank you. nijoj dirbo 1,400 darbininkų.
Kak prijedieš į Worceste-'Didžiuma atleistų darbinin- 

rį, tai ai beča your laif tu ku ilsisi, bet kurie turi dides- 
busi suprais pamatęs mane, nes šeimynas, tuos vargas 
Nek pan uwaža się, kad aš!spiria jieškoti darbo kitur; 
vis dar tokiame pat stone, Neriu tarti viefią-kitą žo- 
kaip tu atmeni mane trįs me- delį apie musų komunistus, 
tai atgal. Co stego bendzie, kurie vadinasi progresy- 
aš pats neišmanau. Mano viais. Jie tankiai myli už- 
bosas, fine feller. J’ėdės gauti ir apšmeižti priešfhgus 
gaunu $18 ant nedėlios už i sau žmones, bet jų pačių 
dvyliką valandų į dieną ir darbai yra daug blogesni, 
dobei praizą už over time. ■ Darbininkų vienybės ir soli- 
Dirbu, kaip jaučias kas dien . darunty principą jie pamynė 
nuo pusryčių iki pusiaunak-! po kojomis, o užsiima vien 
čių ir padarau $30 ant nedė-! tik kelionėmis ir šmeižtais, 
lios. Jie seka»tik paskui "Lais-

O, yes, mano bosas, žinai,!vės," kuri piudo vienus dar- 
. padarė man surpraizą ant bininkus prieš kitus. "Kelei- 

. Velykų. Ką tu dumaješ, jis'”^" 
man nupirko naują 46 saizo 
korsetą ir liepė man nešioti, 
kuomet išeinu ant stryto. 
Likę fon! Atidaviau tą jo 
prezentą savo pačiai. Man 
užtenka plataus krajavo dir
žo susiveržti.

Kas girdėti naujo u vas? 
Ką jie kalba apie mane? Tai 
ne moja wina. Well I dont 
ker. Obezatelno you mast 
kom ant laikraštininkų susi
važiavimo, jei znaješ svojo 
dielo. Kap tu prijedieš iš 
Clevelando į Worcesterį, tai 
gausi good time.

Dovidzenesie. Ba-ba-bai!
Tavo f rentas, Jok.”
Iš laiško turinio, žargoniš- 

kos kalbos ir gramozdiškos 
rašybos matosi senas molio 
Motiejus.

Kaip tas laiškas’atsidūrė 
ant gatvės prie ruskelių 
pool room, niekj^ bežino.

. vio" gi, kuris yra geriausias 
darbininkų laikraštis, jie ne
apkenčia.

Senas Skaitytojas.

NEW BRITAIN. CONN. 
Atsakymas Ateiviui.

"Keleivio” No. 29 tilpo 
iš musų kolonijos korespon
dencija, kurioje tūlas Atei
vis, rašydamas apie sporte- 
lius, prasilenkia su teisybe. 
Jis įtaria sporteliu savinin
ką raudono automobiliaus, 
pi įkišdamas jam vežiojimą 
nuo "Varpo” praktikų mer
ginų. Girdi, kuomet suaugę 
merginos su juo nesusideda, 
tai jis prisisodina į savo au
tomobilių 12-13 metų mer
gaites ir jas vežioja.

Pažindamas "Varpo” cho
ro merginas, turiu pasakyti, 
kad tokio amžiaus mergai- tur 
tės j chorą visai nepriima- jieškoti.

SO. FORK, PA. 
Darbai. Lietuvių kerš- 

■ ta viniai.
Anglių kasyklose darbai 

eina silpnai. Dirbama tik po 
2-3 dienas sąvaiteje. Ang
liakasiai daugiau neuždirba 
kaip po 4-5 dolerius ant die
nos. O pragyvefiimas labai 
brangus, taip» kad dides
nėms šeimynoms yra sunku 
pragyventi. Iš kitur pribu
vusiems darbas čia sunku 
gauti, todėl patartina iš ki- 

nevažiuoti i čia darbo

SCRANTON, PA. 
šiokios-tokios žinelės.

Turiu garbės pasidalinti 
su w "Keleivio" skaitytojais 
šiomis žinelėmis.

Liepos 13 d. atsibuvo pa
maldos ant Lietuvių Tautiš
kų kapinių. Pamaldas laikė 
kun. Gritėnas. Pamaldų tik
slas—atminimas už miru
sius. Po pamaldų buvo pik
nikas kapinių parke. Bai- 
gianties piknikui kun. Gri
tėnas pasakė prakalbą, daug 
gerų dalykų primindamas. 
Publikos buvo apsčiai. Visi 
gražiai linksminosi, buvo ir 
įsigerti, alaus, sodės ir už
kandžių—klemsų ir aiskry- 
mo. Pelno atliko Tautiškai 
Parapijai su viršum $300Z

Liepos 15 ir 16 Scrantone 
atsibuvo lenkų ir lietuvių si
nodas po vadovyste vyskupo 
F. Hoduro. Buvo rinkimas 
vyskupo. Didžiuma balsų 
vyskupu išrinktas kun. Jo
nas Gritėnas, Scrantono 
Lietuvių Tautiškos Parapi
jos klebonas. Dabar tautiš
koms parapijoms nereikės 
prie lenkų prigulėti, nes tu
rės savo lietuvi vyskupą. 
Ant minėto sinodo bųyo at
važiavę šie tautiški kunigai: 
K. Petrošius, Mažonis, Bra
zys, J. Jasinskis, Tautas ir 
vietinis J. Gritėnas. Kitų ne
sužinojau.

Liepos d. tapo užmuštas 
anglių kasyklose Pr. Gedvi
las. Jisai paėjo iš Kauno rė- 
dybos. Raseinių apsk., Vi-, 
duklės parapijos. Turėjo 80 
metų amžiaus. Amerikoje iš
gyveno 31 mftųs. Amerikoj 
liko sūnūs. Velionis Pranciš
kus prigulėjo prie daugelio 
draugysčių, tad sunui liko 
nemažai turto.

Scrantone bravorai eina 
gerai. Munšainas yra dirba
mas dienomis ir naktimis ir 
da vis trūksta. Girdėjau, kad 
didins bravorus, tada bus 
pakaktinai. Gerą blaivybę 
užvedė Amerikas.

MT. HARRIS, COLO- 
šis bei tas.

Aš išgyvenau čionai pen
kis metus ir dar neteko lie
tuvių laikraščiuose nei vie
nos žinelės matyt apie šią 
vietą. Teisybė, čia lietuvių 
yra mažai, vos tik viena šei
myna ir apie* penki pavie
niai.

Čia yra keturios anglių 
kasyklos, bet tuo tarpu silp
nai dirba. Kai darbai kasyk
lose eina gerai, tai darbinin
kai gerai uždirba.

Vasara čia laoai geras
oras ir sveika gyventi. pač

Kaip šposininkas sutaikė 
franeuzus su arabai#?, f.’ 
Laike užkariavimo Alžiro 

(Afrikojefraneuzai padarę 
laikiną sutartį,* pakvietė tal
kai padaryti į savo'vyriau
sią štabą priešų šeichas, 
arabų giminės. Šie arabų 
vadai pasižymėjo savo be
galiniu nedraugingumu įr 
įtartinumu. Prancūzai, no
rėdami greičiau su jais pa
daryti taiką, priėmė šeichus 
kuogeriausiai ir puikiai juos 
vaišino.

Paįvairinimui ir pralinks- 
minimui paniurusių užsi
spyrėlių svečių, karininkai 
pakvietė žinomą šposininką, 
magijos profesorių Gudeną, 
kūj is čia pat padarė visą ei
lę stebėtinų šposų.

Miklumu tikro burtininko, 
pabaigoje šposų Gudenas iš 
savo cilinderio ištraukė dik- 
tą skaičių kanuolėms šovi
nių.

Arabai, užslėptu nuo nu
sistebėjimo alsavimu, tėmi- 

i šovinius,

Beždžionių akademija.
Yra nuomonių, kad žmo

gus savo kilmę veda iš bež
džionių... Bet atydžiau įsi
žiūrėjus, rasis nemaža davi
nių, kuriais galima patvir
tinti priešingą pažiūrą, bū
tent, kad beždžionė yra kilu
si iš žmogaus, o ne žmogus 
iš beždžionės, jog žiloje seno-: jo pasirodžiusius 
vėje galėjo būti tūla tauta, gaunamus jiems didelėmis 
kuri amžių bėgy subezdžio- sunkybėmis, ir staiga, lyg 
nėjo... ’ užburti, pasiulyjo pradėti

Paryžiaus Zoopsichologi- taikos derybas.
jos institutas yra įrengęs Į Šeichai nusprendė, kad 
specialę akademiją bezdžio- kariauti su tauta, gaunan
tiems lavinti. Dviejų metų‘čia šimtus kautynėms, šovi- 
akademijos gyvavimo laiko- nių tiesiog iš pirmos pateku- 
tr^pis su visa praktika tei-jkusios kepurės—dalykas pa- 
kia nemaža įdomių žinių, į’ojingas.
gan iškalbingai paliudyda- Seni šeichai, ilgai nemąs- 
mas, jog drąsesnių galvočių tę, .priėmė pasiūlytas fran-

pasiulvjo pradėti

Karabęlninkas. turintieji plaučių ligas aiva- kęsinimas žmogaus subez- cuzų taikos sąlygas.
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KARŠTUVAI.
Nesenai sandariečiai turė

jo atsakantį redaktorių p. 
A. Rimką ir pirmininką p. 
K. Račkauską. Abu jie ga
bus laikraštininkai, suma
nus, logiški veikėjai ir rimti 
vyrai. Bet pasitraukus pp. 
Rimkai ir Račkauskui iš 
Sandaros, mieguistų tauti
ninkų susaidė atrodo, kai si- 
ratų namas.

Pasižiurėjus į dabartinius 
Sandaros viršininkus, neno- 
roms prisimena Lietuvoj 
dvaro bernų ir mergų vaka
ruškų komitetas. Pamislyki- 
te, politiškos organizacijos 
redaktorius (Tulys), sekret. 
(Čekanauskas), generalis 
organizatorius (Gotautas, 
grekas) ir tuščio iždo globė
ja (Rauktytė) kremta gu
mą, kraipo kojas, dainuoja 
"jazzą” ir diena-dienon sek
dami anglų laikraščių 
kartūnus (funny paper) tu
ri pretenziją vadintis poli
tiškos organizacijos viršinin
kais! Tai laisvamaniškų vy
čių sekta.

sakymo tyčiojosi: ”Et! aš 
matau, kad tu nieko nežinai. 
Aš irgi nieko nežinau, todėl 
aš noriu tau viską išaiškin
ti."

Nesenai ”Garsas” lemen
ta vo jo, kad jokiu budu nega
lima sušaukti žmonių į susi
rinkimus ir jau.

"Darbininkas” 56 num. ve 
kaip tą išvirožyja su priklo- 
dais:

"Įsigyvenimas papročių, 
kiekviename susirinkimėlyje 
rinkti įvairiems tikslams 
aukas nubaido žmones.” 

šventa teisybė.

Netik velniais įbaidytos 
kantrios davatkos jau neno
ri lįsti po kunigų sijonais, 
bet jau ir klerikalų kiemsar
giai neatlaiko sąžinės grau
žimo ir pasipurto prieš neže- 
notų tėvų šelmystes. Tokis 
"D.” atvirumas nekaip kve
pia kunigams.

—Tegul bus pagarbintas, Pa”e^a. palytėjimas, pauo; 
Maike!...

—O, sveikas gyvas, tėve! 
Tai jau tu iš Chicagos?

—Jes, Maike, buvau nuvy
kęs į švento Čalio seserų 
makademiją prapesoriauti, 
ąle dabar atvažiavo prapeso- 
rius Bučys, tai aš jam tą 
džiabą palikau. Jis geriau 
prie davatkų pripratęs. Ant
ras dalykas, tai Chicagos ir 
miestas man nepatiko. Oras 
nuo stokjardų toks škarad- 
nas, kad ir pėtnyčiomis šol- 
deriais kvepia, o kai aš ge
ras katalikas, tai pėtnyčioj 
mėsos lprapo uostyt nenoriu. 
Užtatai ir sugrįžau, vaikė. į

—Na, o kaip tau švento

tymas ir ragavimas.
—Kokiu budu jie tau pa

deda?
• —Jie man padeda šitokiu 
spasabu, vaike: aš atsigulu 
į agurkyną ir pradedu po va
liai ristis. Kaip tik pataikau 
ant agurko, tuojaus palytė
jimo jausmas ir pasako, kad 
čia jau reikia skinti. O 
kartais nepasitaikytų 
milka, aš jį nuskynęs 
pauostau ir paragauju.

I —Tai reiškia, tu negana 
kad agurkus išvagi, bet da ir 
daržus farmeriams išvolio- 
ji?......... • a

—O ką as kaltas, Maike? 
Juk ir man norisi gerų daik- 

Kazimiero seseris patiko? tu esi krikščionis,
~Nie^° yf3 gana ^ve; o krikščioniškas moks-

minkstų; ale kur dailesnės, jas sako, kad savo norų nė
jai apie tas vis kunigai su- reikia paisyt> ir nereikia 

. ^s, PuvaV Pasitaikęs norėti, kas priklauso tavo
pne tokios juodapiaukės, artimam. Juk tu turi žinoti,

kad 
ap- 
dai

nereikia

Sena lietuvių patarlė sa
ko: "Suvaldyk savo liežuvi, 
o jei ne, tai liežuvis suvaldys 
tave.”

Tokią išmintingą patarlę 
žino visi maž-daug protau
janti žmonės. Matyti p. A. 
Bimba nežinojo ar negirdėjo 
šios patarlės, o gal tyčia ne
paisė. Bet SLA. valdyba 
draugiškai pakartojo p. 
Bimbai virgminėtą patarlę.

Dabar p. A. Bimba jau ži
no tą, ko jis pirmiau nežino
jo, bet., pervėlu.

Galop ir "Darbininkas” 56 
num. redakcijos straipsny 
prisipažįsta:

"Surinktos aukos dauge
lyje atvejų nevisiškai tiems 
tikslams sunaudojama, kaip 
kad būdavo skelbiama ir aiš
kinama tas aukas renkant 
Stoka nekartą atatinkamos 
aiškios atskaitomybės ir at
siskaitymo iš visuomenės 
sudėtų pinigų.”

Kaip tik už tokius žodžius 
tris metai atgal visa kleri-

K spauda piemeniškai 
tojo ant kun. Januso.

ale kun. Striūna pagrūmojo 
savo riebiu pirštu, tai aš ir 
pasitraukiau. Laikykis, sa
kau, jeigu ji tavo.

—O kur dabar apsistojai, 
tėve?

—Dabar, vaike, aš esu pas 
poną Dievą ant burdo.

—Ką tai reiškia?
—Tai reiškia, kad aš gy

venu po atviru dangum, tai 
yra po pono Dievo stogu, ir 
nei randos niekam nemoku, 
nei ačiū niekam nesakau už 
kvatierą.

—O kas tau valgyt prista
to?

—Su valgiu. Maike, nėra 
jokios bėdos. Tu žinai, kad 
kai dabar karšta, tai žmonės 
kas diena laiko piknikus. 
Senvičių palieka pakrumiais 
tiek ir tiek. Galėčiau da po
rą burdingierių priimti, ir 
tai živnasties užtektų. Prie 
to, pas farmerius dabar pra
deda atsirasti agurkų ir ki
tokių gerų daiktų.

—O ar tu nebijai, tėve, 
kad farmeriai nepašautų tau 
pakinklių?

—Aš, Maike, visuomet ei
nu agurkų skinti vidurnak
tį, kada visi miega.

—Bet kaip tu, tėve, gali 
atrasti agurką nakties laiku, 
kad tavo akįs ir dienos metu 
nepriųiato?

—O ar tu nežinai, Maike, 
kad Dievas yra davęs žmo
gui penkis kūno pajauti
mus : ragavimą, uostymą, 
regėjimą, girdėjimą ir paly
tėjimą?

—Žinau, tėve.
—Taigi tuos pajautimus 

aš ir vartoju. Visų pirma a& 
laikau ausis pastatęs ir 
klausausi, ar šunes neloja;

kaip potieriuose sakoma:

"Tėvynės” 24 num. Stanis
lova Neseckaitė, iš Vilkaviš
kio, pajieško savo dėdės Sta
nislovo Trockio. Iš to pajieš- 
kojimo ultra-tautininkai ga
lės pasigirti baltam svietui, 
kad plačiai žinomas žydų 
generolas L. Trockis tikrai 
yra lietuvis.

Jei tautininkai ir klerika
lai savinasi A. Mickevičių, 
L. Tolstojų, Kantą. Dosto
jevskį ir kitus, tai L. Troc
kis, dabar aišku, yra tikras 
lietuvis. Juk neveltui Brook- 
lvno komunistai iš "Laisvės”

Klerikalai rinko aukas 
Tautos Fondui ir sakė, kad 
tai nuo karo nukentėjusiems 
bus suteikta pagalba. Žmo- 
neliai aukojo iš paskutinio. 
Bet melagių profesijos agen
tai su atbulais kalnieriais 
atbulai ir sunaudojo mela
gingais keliais. Tautos Fon
do pinigai nepasiekė .badau
jančių Lietuvos žmonių Vė
liaus paaiškėjo, kad i’. F. 
gausiai aukojo jatnloms 
merginoms, kurios dykos 
gyvena Chicagoj šv. Kazi
miero stuboj.

Viešpats iš Aukštybių.

Negeisk savo artimo nei pa- šįabo t L T '
čios. nei tarno, nei asilo, nei 
jaučio, nei jokio daikto, ku
ris yra jo. O agurkai juk 
taip pat yra jo.

—Jes, vaike, tas teisybė. 
Ale kaip aš dabar pavandra- 
vojau po svietą, tai pama
čiau, kad Dievo prisakymų 
niekas nekėrina. Patįs kuni
gai nedaro taip kaip kitus 
mokina. Parapijonams jie 
liepia pėtnyčioj pasnikauti, 
o patįs valgo keptas vištas 
su aiskrymu. Kitiems jie 
liepia ant turtų nesilokamyt, 
o patįs didžiausius skarbus 
krauna. Ve, kunigas Vailo
kaitis jau milionais skaito, 
didžiausis bagotvrius, tuo- 
jaus ir Rokfelerį subytis. O, 
rodos, kam to reikėtų? Juk 
neturi nei pačios, nei vaikų ; 
į kitą svietą taipgi nenusi
neš ; o betgi krauna vis dau
giau ir daugiau. Ir taip, 
vaike, yra visur. Visokios 
valdžios leidžia zakonus ir 
sako, kad kito nevalia nei 
užmušti, nei apiplėšti; o bet
gi pačios užpuola viena ant 
kitos, išmuša daug žmonių ir 
apiplėšia viena kitą. Ve, pa- 
liokija užpuolė ant Lietuvos, 
atėmė Vilnių ir trečdalį vi
so musų krašto. Ir šitą raz- 
bajų užgyrė netik visi palio- 
kiški kunigai, bet ir šventas 
tėvas tam nesipriešino. O 
juk Vilnius, tai ne agurkas, 
vaike. •

—Smagu girdėti tave ši
taip kalbant, tėve. Gal nors 
ant senatvės susiprasi. Kitą 
syk pasikalbėsim apie tai r- 
plačiau, o dabar aš turiu eit reivį, 
toliaus. : _

—Na, tai gud-bai, Maike. prisispyręs klausė aklo ubą-

i kiui ant kelionės.

"Vienybė" 79 num. Įdėjo 
fotografiją p. M. J. Viniko 
ir paminėjo, jog p. Vinikas 
turi diplomą Barchelor of 
Science.iš kokios ten nežino
mos Brooklyno mokyklos.

Barchelos of science "V." 
sulietuvina— Mokslo Kava
lierius.

Pagal p. Sirvydo "išklu- 
močijimą”, tai ir merginos 
gavę laipsnį Barchelor of 
Science, automatiškai tam
pa mokslo kavalieriais. Tai 
mokslo galybė.

Gazietos ”Saulės” tikras 
brolis "Amerikos Lietuvis” 
garsina, kad Maikė Palta
navičius parašė ir jo gazie- 
ta išdrukavo kišeninį žody
nėlį, iš kurio esą lengviau
sia galima išmokti angliškos 
kalbos. Tik nepasakyta, ar 
ir tie gali išmokti anglų kal
bą, kurie jos nepažįsta. Pa- 
svklausykite, kaip tas žody
nėlis "mokina” lietuvius ; 
gliškos kalbos:

Pie, pajus.
Spring, springsai.
Screen, skrynsai. 
Shoe, šušas.
Barber, barberys. 
Policeman, policmanas.
Drug store, drugštoris, t.t. 

• Matyt, "Am. .Lietuvio” lei
dėjas nepaprastai "gerai pa
žįsta” lietuvių kalbą.

Tokia Paltanavičiaus drą
sa primena man neblaivą ka- 

*, kuris, laikydamas 
rankoj smunkančias kelines,

an-

Kiauckiusi, ©taiivo uuivja, —x^«, ***** v**, A»**»**>^ r ‘ “-------------~

paskui aš žiuriu, kur žemes- Man irgi reikia skubini, ha go, kas ten buvo parašyta 
nė tvora, o paskui jau man noriu tabaku nusipirkt. ant jo paso ir nesulaukę^ at-
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taip sakant, Mussolini dik
tatūrą vykdė su žmogžudžių 
pagalba.

Kodėl jie žudė Matteoti? 
Pasirodo, kad Matteoti buvo 
idėjinis socialistas, labai do
ras žmogus, kuris nors ne- 
no^pilėvartos1 naminioarmija vieną kartą vaistinės gvazdikėlio alie- 
ro kovai su fašistais nežadė- buvusi uodų taip užpulta, I jaus. Juom galima atviros 
jo imtis. Jis buvo įsitikinęs,'JOK ,Priv!rs? £
kad Italijos fašistų partija 
susipras ir suras bendrą ke
lią su kitomis partijomis. 
Jis visą laiką nurodinėjo fa
šistų blogus darbus, nesi
drovėjo pasakyti jiems tie
sos žodį į akis. Nužudymo 
dieną jisai nešėsi į Parla
mentą dokumentus, kuriuos 
norėjo paskelbti ir kurie 
kėlė aikštėn Mussolini drau
gų nedorus darbus ir šmu
gelį. Tie dokumentai dau
giausiai kompromitavo Vid. 
Reikalų Ministerio pava
duotoją Finci, kuris su sa
vo sandarbininkais, valdžios 
nariais varė šmugelį valsty
biniais reikalais ir uždirbi
nėjo milionus lyrų.

Šios kompanijos nariai, 
jausdami sau nemalonumą, 
griebėsi žmogžudystės, nu
žudydami dorą savo prieši
ninką.

Italijos liaudis, nežiūrėda
ma, kad fašistai yra apsi
ginklavę nuo galvos iki kojų, 
galingai pradėjo reikšti pro
testą prieš tokią valdžią, ku
rios sąstate yra žmogžu
džių. Mussolini nusigando. 
Jis įsakė tuojau gaudyti nu
sikaltėlius, žadėjo daryti 
nusileidimų kitoms parti
joms.

Matteoti nužudymas yra 
Italijos fašistų pirmoji ne
laimė, kuri juos prie toli
mesnių nelaimių ves. Gal 
Mussolini, kaipo gudrus, 
žmogus iš vienos pusės savo 
gudrumu, iš kitos — savo 
partijos ginklų remiamas, 
dar sugebės kiek laiko užsi
laikyti prie valdžias, vienok 
pradėję barškėti pamatai 
prives fašizmą prie sugriu
vimo. Anot paskutinių ži
nių, neramumai Italijoj ne
siliauja. Galimas dąiktas, 
kad prasidės naminis karas, 
žus daugybė žmonių turtų, 
žmonių gyvybių, kraštui 
bus pridaryta daug nelai
mių. *

Naminis karas juo labiau 
galimas, dėl to, kad plačių
jų masių kantrybės taurė 
tapo perpildyta, kad, paga
liau, viešai paaiškėjo, kas iš
tikrujų yra tie fašistai ir ko
ki žmonės sudarė jų valdžią.

Italijos pavyzdys parodė, 
kad di.ktatura, mažumos 
viešpatavimams daugumai, 
vartojant smurto priemo
nes, nieko gera nežada. Dik
tatūra yra tautos nelaimė. 
Čia net nesvarbu, kas tą dik
tatūrą vykdo—ar raudonie
ji. ar baltieji. Lygiai nelai
mingomis galime skaityti 
rusų ir italų tautas, nors 
vienur viešpatauja komu
nistų diktatūra, o kitur 
"tautininkų” diktatūra. Mu
su "tautinių jausmų reiškė
jų" diktatūra Lietuvai butų 
taip pat didžiausia nelai
mė. Todėl visi mėginimai 
eiti prie neteisėtos valdžios, 
visoki tuo tikslu daromi įs
tatymų laužymai privalo 
būti griežtai persekiojami. 
Vienok to griežtumo laukti 
iš musų valdančiųjų parti
jų, kurios visokiais budais 
stengiasi susiaurinti žmonių 
teises, vargu bau galima ti
kėtis, juoba, kad jų tarpe 
atsiranda žmonių, kurie 
apie Italijos fašizmą atsilie
pia labai palankiai. Tačiau 
Mussolinio pastarųjų dienų 
nelaimė turėtų būti ir musų

Vaistai.
Tuom tarpu nuo uodų 

. 1 • i____-x?

Uodų veislę buvo ir yra’
žmonių didelė kankintoja.’ -
Imperatoriaus Julijono A- puolimų patartina turėti^18

traukti atgal. Persijos Sa- uodai ne taip noriai ant
i i*___________ -2- .• .1 mile nac rrzroi'zni.

žadėjo daryti

Gal ir nebūtų reikalo pla
čiau rašyti apie italų dikta
torių fašistų partijos nelai
mę. jei pas mus Lietuvoje 
nebūtų atsiradę žmonių iš 
dešiniųjų liogerio, kuriems 
fašistų darbai Italijoj atro
dė labai malonus, kuriems 
Italijos fašistų sistemos 
akyvaizdoje seilė varva.

Italijos fašistai paėmė 
valdžią smurto keliu, pa
mindami daugumos gyven
tojų teises. Paskutinius rin
kimus į parlamentą jie pra
vedė taip pat smurto keliu, 
terorizuodami t. y. gąsdin
dami, persekiodami kitų 
partijų žmones, ir jie lai
mėjo. Rodėsi, kad fašistai 
ginklu ir teroro priemonė
mis apsišarvavę yra neįkan
dami, ir jų ramus viešpata
vimas yra užtikrintas. Vie
nok pastaromis dienomis 
jie prigyveno tą, ką papras
tai prigyvena kiekvieni dik
tatoriai. Mat, diktatoriams 
visuomet tenka naudotis 
prievartos priemenėmis. Jų 
viešpatavimas laikosi tuom, 
kad jie, pamynę teisėtumą, 
Jirba visokias šunybes, ne
silaiko įstatymų nustatytos 
tvarkos, užmušinėja, perse
kioja ir už tokius darbus pa
silieka nenubausti. Toks įs
tatymų nustatytos tvarkos 
laužymo pakentimas, nusi
kaltėlių nebaudimas paska
tina smurtininkus vis prie 
didesnių žygių. Italų fašis
tų smurtininkų nesuvaldo
mumas priėjo prie to, kad 
pačiame Ministerių Kabine
te atsidūrė stambiausi šmu- neskaitlingiems pramušta- 
gelnmkai, žmogžudžiai. So
cialistų vadą Matteoti nužu- 
dė artimiausieji Mussolini jmas. 
draugai, valdžios nariai, ki-

galviams įtikinantis perspė- 
V—as.

("L. U.")

pearo karaliaus armija irgi 
; turėjo apleisti pradėtą Nesi- 
bės miesto apgulimą, nes 
sloniai ir arkliai negalėjo 
išturėti uodų atakų. Turtin
go Miontės miesto Jonijos 
provincijoj gyventojai turė
ję senovėj net visai pasiša
linti iš savo namų, nes nega
lėjo apsiginti nuo uodų bu
rių. Pergamo miestas su
mažėjęs dėl uodų puolimų.

Kai kurie mokyti vyrai 
daleidžia, kad senovės Gre- 
kiją uodai sunaikinę. Mat 
Periklo gadynėj Grekijos 
gyventojus buvo užpuolusi 
kokia tai epidemija. Kokios 
tai tuomet ten apkrečiamos 
ligos butą, tikrai sunku da
bar atspėti. Manoma, kad 
tai drugio (malarijos) tuo
met viešpatauta. Tai baisi 
buvusi liga, kurią persirgo 
gyventojų didžiuma ir nuo 
kurios daugelis net pasimi
rė; pasilikusieji gyvais taip 
susilpnėję, jog toliau jie ne- 
bepajiegė nei tinkamai dirb
tinei sveikos sau padermės 
susilaukti. Iš to prasidėjęs 
Grekijos nykimas, nuo kurio 
ji ir iki šių dienų negali pil
nai atsigauti.

Bet, ką čia uodas kaltas?
Taigi sužinota, kad drugį 

žmonėms įskiepyja vienos 
veislės uodai, vadinami 
"Anopheles.”

Dabar girdime, kad Rusi
joj ima plačiai drugio liga 
viešpatauti. Jau milionais 
tenai priskaitoma tokių li
gonių.

Tai Vaisiai tos. veislės uo
dų veikimo.

Kas gali žinoti, ar neatneš 
kas iš Rusijos tų uodų veis
lės drugio perais apkrėstos 
ir pas mus, nors drugio po 
truputį Lietuva visuomet 
ir be to turėjo. Bet gal rei
kalinga pas mus tik naujais 
iš ”Anapheles” uodų veis
lės drugio perais apkrėsti 
mūsiškius uodus, kad su
stiprinus tos ligos prasiplė- 
timą. Butą gi Lietuvoj prieš 
kokias septynias, aštuonias 
dešimtis metų didelės drugio 
epidemijos. GaJ. vėl laukti
na yra jos pasikartojimo.

Tiesa, drugys Lietuvoj 
gal ir nebūtų toks baisus, kai 
pirma, nes dabar kino vais
tų turima, ligos priežastis 
yra žinoma, be to daug uo
dams veistis patogių balų ir 
pelkių nusausinta. Bet vis
gi drugio plėga, nors ir ne- 
tokia didelė, gręsia mums 
iš Rusijos ir verta ją steng
tis perspėti <■

Be kino prieš drugį, dar 
sužinota naujas ginklas— 
tai šikšnosparniai. ' šis gy
vuliukas, kuriuomi daugu
mas biaurisi, pasirodo esąs 
tikras žmogaus prietelis, 
nes daugybę uodų išnaikina.

Drugio apimtose vietose 
Amerikoj pradėta statyti 
tam tikri šikšnosparniams 
bokštai, kuriuose tie gyvu
liukai galėtų laisvai veistis. 
Tuomi menku budu sugebė
ta kai kur stipriai drugio 
ligos atsitikimus sumažinti. 
Praktingi amerikiečiai vie
nu kartu dar ir daugiau iš 
šikšnosparnių, naudos susi
laukia. Tai guoano, arba šik
šnosparnio mėšlas, kuris la
bai tinka dirvoms tręšti.

Pirma prieš uodus prie
monė tai balų nusausinimas, 
nes sausoj vietoj uodui nėr 
kur perų dėti ir jis ten ne- 
tarpsta.

Antra tai šikšnosparniai, 
curie nenaikinti, bet veisti 
reikėtų. ____________

žmogąus puls, nes gvazdi
kėlių kvapo nepakelia.

Įkąstos uodų vietos irgi 
gerai yra tuomi aliejum pa
sitepti.

(Pagal d-ro Graičiuno 
knygutę "naminė musė ir 
uodas”).

Interview su lojeriū 
Baltrus Yankaus.

Mačiausi su lojeriu Balt
rus Yankaus, kuris gyrėsi 
užvedęs provą prieš Lietu
vos Atstatymo Bendrovę. To 
lietuviško lojerio tarmėje 
dalykas stovi šitaip: "Man 
pavedė savo šėrus keli lietu
viai ir aš užvedžiau provą 
prieš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę. Strimaitį paga
vau ir laikau už... Vienas 
hearing jau buvo, o neužil
go bus kitas. Aš noriu žino
ti, kur tie žulikai padėjo šė- 
rininkų pinigus. Strimaitis 
gina Karužą, Račkauską ir 
kitus žulikus, bet džiodžius 
padarys provą padlug zoko- 
no. Strimaitis žino apie vis
ką ir jis iš manęs neišsi
suks.”

Paduotas čia pareiškimas 
liudija, kad tūli šėrininkai 
pavedę savo šėrus Baltrui 
Yankaus, ištikrujų bando 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovės direktorius pakratyti 
—ar kartais jų kišeniuose 
nėra užsilikusių žmonių su
mokėtų pinigų, ar neišbirės. 
Kad Yankaus prie direkto
rių prikibęs jų geruoju nepa
leis, tai .abejonės tame irgi 
nėra: jisai juos pusėtinai 
papurtys. Bet kokią naudą 
turės iš to bendrovės šėri
ninkai, tai kitas dalykas; 
apie tai dar girdėsime.

Čia eina gana rimtos pa
skalos, buk tūla bendrovė, 
kurios finansai irgi nege- 
riausioj tvarkoj ir kuri po 
šiai dienai savo šėrus lietu
vių tarpe pardavinėja, jau 
pavesta valstybės gynėjui 
New Yorke. Tuo tarpu tos 
bendrovės direktoriai vis 
dar skelbia buk jų šėrai "pa
kilę” ir tikrina, kad tai ge
ras įvestmentas. Tos bendro
vės atstovas važinėja po 
lietuviškas kolonijas ir vi
lioja žmones. Bendrovė išlei- 
dinėja laikraštuką. Kadan
gi tąg laikraštukas neapsi
moka, tai direktoriai tikisi 
jį aukomis, pakolei galima, 
palaikyti. Tečiaus dienos 
laikraštuko ir jo leidėjų, 
kaip dalykų bėgis liudija, 
jau suskaitytos.

Reporteris.

BERŽAS.
Štai beržas ant lauko 
Pakrypęs nuo vėjo!... 
Seniau čią jaunimo 
Dainelės skambėjo.

Čia žemuogės sirpo,
Čia miškas žaliavo, 
Pakrūmėj piovėjai 
Linksami sau valiavo,—

Dabar prie to beržo ’ 
Ant lauko aš vienas 
Įkaitusia širdžią 
Miniu dar tas dienas.

Taip linksma Čia buvo! 
Taip širdįs žydėjo!...
Mergaičių veideliai 
Gyvybe spindėjo.

Ir viskas pražuvo...
Tik beržas pakrypęs 
šakomis mosuoja 
Dar vienas palikęs.

Skudutis.
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Nusakymas žmogaus galių 
jo

(Fiziognomija ir frenologija.)
veido ypatybių.

Survila Antanas, atvyko Amerikon 
Jl.-13 m. ir jryveno po No. 62 E. Main 
St., Southbridpe, Ma.-s

Gaižauskas Kazimieras, atvykęs po 
a. trąšu 118 E 10 PI., Chicajfv Paei- 
. iš Stelmokų kaim., Šiaulėnų vai., 
Šiaulių apsk

Petrauskaitė Karolina, Antanina, 
Į šioji į: t ekėjusi už Slavinskio, ir F ran- 
jcsšia. l uti l>uk ištekėjusi už Otto 
Kmyzna

Jos atvykusios Amerikon 1913 m. 
ir gyvenusios Syracuse. N. Y.

Kupčiūnas Mikalojus, ir jo vaikai 
Zigmantas ir Antosė, gvvenę Batavia, 
N« Y

Gedi ir. Vladus, atvykęs Amerikon , 
1912 m. ir gyvenęs Gardner, Mass.,,o 
rędaus Newark, N J.

Šepetis Pranciškus, atvykęs Amt- 
vkon 1912 m ir tūlų laikų gyvenas 
Chicagoje. paeina is Sesikų vai , UĮ- 
tuergės apsk.

Banaitis Antanas, atvykęs Ameri
kon piieš 19 metų, gyvenęs < hieagdj. 
Turi apie 60 m. amžiaus, paeina iš 
Šeduvos vai., Panevėžio apsk.

Neimoutas Karolis, prieš karų gy
venęs Philadelphia, Pa.

Račkauskai Jurgis ir Steponas, 
gjvenę So Bo.ston, Mass

Skliutas Juozas, atvykęs Amerikon 
dar praeitais mėtis.

Juikus Justinas, gyvenęs Ainster- 
dam. N. Y.

Jaloveskiai Adolfas ir Mykolas, at
vykę Amerikon prieš 30 metų ir gy
venę Boston, Mass.

Podolskiai Jonas ir Mykolas, atvy
kę Amerikon prieš 25 metus, siuvė
jai.

Gulbinas Tadas, Jonas, paeina iš 
Papilės, Šiaulių apsk.

Simanauskas Antanas, atvyko A- 
merikon prieš 22 metus.

Budrys Jeronimas, prieš karų gy
venęs Argentinoje,

Slesoraitis Antanas, gyvenęs Chi- 
<cago, III

Zenkevičius Juozas, paeina iš Si
rijų, Alytaus apsk. ,

Bartkevičaitė Elena, ištekėjusi už 
Paul. gyvenusi Amsterdam, N. Y. •

Virš minėtam ypatom Konsulate 
randasi svarbių žinių ir todėl jie pa- 
tiš ar kas apie juos žino, prašomi at
siliepti šiuo antrašu:

LITHUANIAN CONSULATE ‘
38 Park Row. New York, N. Y.

Šiuomi prašoma pranešti, ar neži
no kas kur gyvena Juozas Narkevi
čius' (Merkevičius), kilęs iš Turiškių 
kaimo. Krosnos vai.. Mariampolės 
apsk. Prieš karų Juozas Narkevičius- 
Merkevičius gyvenęs Pittsburge.
Lietuvos Respublikos Pasiuntinybė 

2622 16th St N. W., \Vashiiigton. D C.

Pajieškau savo sunaus Vinco Rau- 
bos, 15 metų amžiaus. Jis išvažiavo 
12 sausio, š m. Aš išleidau jį į Phila
delphia ir jokios žinios neturiu. Taip
gi pajieškau Igno Daiiidos, jis gyve
no visų laika Philadelpnijoj. Taipgi 
pajieškau Kazimiero Savicko. Meldžiu 
visus atsišaukti šiuo adresu: (32)

ROZALIA RAUBIENĖ
Caile 7 Casa 96, Barrio Yardin 
.Casabo. Monteyideo Rep. O dėl 

U ruguay.

siskina kelią ir, be kitų pa
galbos, gyveniman eina ir 
su painiomis gyvenimo ap- 
linjcybėmis grumiasi.

Plonos, lyg ir išbalę, deli- 
Itaip, kaip teisingo ir gero katnos lupos, reiškia žiau- 
žmogaus akįs. Jos laksto,Tumą ir nedraugingumą. 

depiasiJ Plonaiupiai, girdi, nepaiso 
artimo skausmų, bet sykiu 
ir blogo jam nevelija. Tik 
jie nori, kad jų artimas ne
paisytų skausmų ir padary
tų paskirtą darbą.

Vidutinės lupos, sako, yra 
geriausios, tik jos turi būti 
drėgnos, minkštos, vadinasi, 
ne sausos ir nekietos. To
kios lupos, girdi, reiškia vi
dutinių gabumų žmones,— 
tai žmones, kurie visiems 
tinka.

___Kakta. Vidutiniai aukšta ; 
syk susitikę, mažai tiesiog į kakta, sako, reiškia nemen- 

tik'todel'kad jos labai ged- Tačiau kaip būna kakta per- 
lyvos, nedrąsios, meilėje j.aukšta, tai tada jau ; 
slaptingos yra. Jos nieko,reiškia idijotą. Dar sako-

3 
Jų'kakta turi kone supulti su 

•tiesia linija, kuri eina nuo 
veido ir aplamai viso kūno. 
Jeigu kakta yra daug pasi
davus į užpakali ar pryša- 
ki. tai, girdi, prastas ženk
las.

Antakiai. Dideli antakiai, 
esą, reiškia tvirto budo ir 
rimto, nusistačiusio proto 
žmogų. O maži antakiai, 
girdi, reiškia, kad žmogus 
yra delikatnaus sudėjimo ir 
kartais gana gyvo ir stip
raus proto.

Burna. Didelė burna, sa
ko, parodo, kad žmogus yra 
malonus ir neprastas juok
darys. Vis dėlto sakoma, 
:kad didburniams lyg ir bis- 
įkį trūksta delikatnumo.

Ausįs. Vidutinės ir prie

sokias pinkles jam pina. Ar- 
; i suktą 

žydą, o net stebėsimės pa
matę, kas su jo akimis daro* 
si. Jos niekados neatrodo

Vilniaus lietuviu 

protestas

Aš čia ne todėl rašau, kad te akis bado, didelės, ilgos ir žmogaus akįs. < ...
tikiu į fiziognomija ir’f re- tiesios jų nosįs. čia bent -Jep as ,
nologiją, bet tik todėl, kad kuriuos iš jų paminėsiu: p ada Jį tn u’
noriu pasakyti žmonėms, ką Archimedes, Galileo, New-^Ob 
šiuodu dalyku reiškia. Be ton, Lord Kelvin, Joule 
to4 juk tai labai tradicijingi VVatt. Franklin, Voltą, Bell, 
dalykai, jau nebe vienas me- Edison, Marconi, Wright, 
tas žmonių vartojami,—tai Helmholtz, Rouland, Croo- 
kodėl neverta apie juos pa- kės, Rontgen, Becquerel, 
rašyti? Lai žmonės žino, Rytherford, Mozart, Wag- 
ką jie reiškia. Tiesa, aš čia nėr, Schumann, Chopin, 
nebandysiu fiziognomijos ir Chaucer, Bacon, Milton, Po- 
frenologijos per kritikos pe, Byron, Shelley, Keats, 
koštuvą iškošti, bet paduo- Tennyson. Dickens, George

rašyti ?

siu taip, kaip yra, o kritikais 
tegul patįs skaitytojai būna.

Ką reiškia fiziognomija?
Fiziognomija (graikiškai 

phvsis reiškia gamta, pri
gimtis ir gnomon reiškia 
vienas, kuris žino arba eg
zaminuoja, sprendėjas) pa
prastai reiškia nusakymą 
žmogaus protinių ir morali
nių charakteristikų iš jo vei
do tam tikrų ypatybių. Prie 
to; dar reiškia abelną daik
to išrodymą, pavyzdžiui, au
galo išrodymą, arba meteo- . - . - ...
ro, arba kito kokio daikto, i pamatote knygose^ar laik-

Kasdieną susiduriame su 
įvairiais žmonėmis ir jeigu |.:i. __ •
raiškų studijuoti, tai viso ko 
pamatome. štai, vienas 
žmogus yra nusiminęs, ki
tas linksmas, kitas susirau
kęs—piktas, kitas bijosi tie
siog į akis pažiūrėti. O tai 
vis, matote, fiziognominiai 
žcnklni.

Bet susitinkame žmonių sielos ypatybes nužiūrėti, 
ir su kitokiomis savybėmis, tyrinėti, atspėti.
Šitos savybės pasireiškia ne; Net ir pažinti žmogų mes 
žmogaus protui veikiant, baugiausia bandome iš akių, 
kaip tai aukščiau pastebė- j Kartais juk visai negalėtu- 
tos, bet jos pasireiškia, kaipo'me pažinti žmogų iš jo vei- 
jc kūno ypatingos dalįs. Pa-} do, bet Įsižiūrime į jo akis, 
vyzdžiui, nosis ilga ar, na ir jau pasakome, kas do 
trumpa; lupos storos ar(vienas jis yra. Ir tai daro 
plonos; akis rudos ar mėly- netik žmonės, bet ir gyvu- 
nos, ar juodos, ar palšos; liai. Imkime šunį arba bile 
kakta aukšta ar žema; ausįs koki gyvulį, pamatysime, 
didelės (kaip ’,asUo) ar ma-ikad |<aip tik jis žiuri į mus, 
žos, etc.

Ką reiškia frenologija?
Frenologija (graikiškai jyg. katė ir kitokie gyvuliai 

phren, phrenos—perklodas, labiausiai pažįsta mus iš 
protas, gi Jogos—mintis, musų akių?

Susitikę nepažįstamą 
žmogų, pirmiausiai įsižiuri-

Eliot, Carlyle, Ruskin, Kan
tas, Lincoln, Emerson; gi iš 
lietuvių: Kosciuška, Ado
mas Mickevičius, Daukan
tas, Vingis Kudirka ir daug 
kitų.

Labai prastai spėjama 
apie mažą ir riestą nosį. Sa
ko, kad tokios nosies žmo
nės paprastai yra negabus, 
nemąslųs, maža energijos ir 
ambicijos turį. •

Kiek tame teisybės—die
vai žino. Bet visa tai ištirti 
patįs bandykite. Kaip tik

raščiuose garsių žmonių fo
tografijas, na, tai ir studi- 

tik netingime jų veido iš- juokite jų nosį.
---- x i—i Alųg. Apie akis tai dau

giausia visokių spėjimų tūk
stančiais metų susidarė. 
Vienas tradicijinis posakis, 
berods, visiems žinomas: 
”akįs yra sielos langas.” 
Mat, dažniausiai iš akių 

(žmonės bando savo artimo ’ • t .1 _ -X •

te, o pamatysite, kad beveik 
kiekvienas žydas biznieris 
tokias akis turi
. Jau senai priprastas žmo
nių posakis, kad netikėk 
tam, kuris negali stačiai tau 
į akis pažiūrėti. Čia baisiai 
daug tiesos yra. Tik reikia 
padaryti išimtį su jaunomis 
mergaitėmis. Jos paprastai, 
ypač svetimą vyrą pirmą

_ _____ _____
akis pažiūrėti gali. Bet’tai^Protą ,ir atmintį.

tai beveik visados daugiau
sia žiuri į musų akis. Ir kas 
gali abejoti, kad šuva, ark-

phren, phrenos—perklodas, labiausiai pažįsta mus . • •----- -- . . —
mokslas) Reiškia paskirsty
mą galvos smagenų žievės

Šituose apskričiuose pasi-' ^mi į jo protą įeiti ir tenais 
reiškia tam tikri proto vei-. vjską pačiame nuogume pa
kiniai. kaip antai: meilė, sa-,matyti. Iš žmogaus akių 
vimeilė, neapykanta, vogi- mes sprendžiame jo drau- 
mas, žmogžudystė, atsargu- ^jngymą. teisingumą, malo
nias, gėda, viltis, idealingu- nurną? inteligentiškumą ir 
mas, slaptumas, individua- meHumą, arba atvirkščiai— 
lumas, apimtis, forma, spal- veidmaininguma, žiaurumą, 
va, vieta. ........................ ■
kalba, svoris, etc.

Nors iau sakiau, kad šita-
♦_ . • • •

nepažįstamą

į daugybę griežtų apskričių. me j j0 akis, iyg tai bandv- 
Šituose apskričiuose pasi-, damj į j0 protą įeiti ir tenais 
reiškia tam tikri proto vei- pačiame nuogume pa-

skaičius, laikas, bjaurjus siekius, etc.
Sakoma, kad ryškios ir 

----- - . . ■ , .. rimtos akis yra ?alai geru 
me straipsnyje frenologijos £enkĮu. užtai nuolatos'laks- 
nekritikuosiu, bet vis dėlto tančios akis, girdi, vra blo- 
neiškenčiu nepasakęs, kad ženkIu ’
frenologija siu 9ien^ Qal būt. kad čia yra teisy

bės. Tik paimkime domėn 
žmones, kurie bepahwos 
akis varto, kraipo; na, ir 
bandykime su jais iš arti su- 
supažinti: pamatysime, kad 
nėra pagirtinais žmonėmis. 
Veikiausia tokie žmonės vra

neiškenčiu nepasakęs, kad

lo šviesoj yra stačiai apsur* 
das. Neveltui ją taip daug 
čigonės-burtininkės varto
ja. Teks kada nors man pa
rašyti frenologijos klausi
mu visas straipsnis; tada 
jrodysiu jos silpnybes.
Ką nepaprastos veido ypaty- 

* bes reiškia?

meilėie aukšta, tai tada jau 
______ _ _ F-___  

blogo nemano, o tik savo na-jĮ11^' protingo žmogaus 
turalumą bei prigimtį. J„ ’ ’ 
akįs ir veidas išrodo labai; 
nekaltai, tik drąsos trūksta.

Apie akies lėliukę, tai sa
koma, kad didelę lėliukę tu
rį žmonės nepaprastai daug 
perviršinės energijos turi, 
be to yra labai nervuoti. 0 
maža akies lėliukė buk tai 
reiškianti kritingą žmogaus 
i^otą, nes, esą, tokių lėliu
kių žmonės beveik į viską 
kritiškai žiuri. Jie mėgsta 
dalykus išdėstyti ir juos 
grynoje šviesoje pamatyti, 
šitokie žmonės, sako, yra 
labai simpatetingi ir jaus
mingi.

Reikia čia pastebėti, kad 
tam tikros ligos padaro 
akies lėliukę labai mažą,!n\uru?sta ueuKauiumo. . 
paskui dar ir tam tikri vais-! *. USJS* . Y^uūnes Pne 
tai gali tą patį padaryti.' Fa05 pn^iglaudę ausjs, sa- 
Tada, žinoma, lėliukių ma-'!“’,.“ ra^ia mandagumą 
žumas visai nereiškia to, ką1' lP?uumą. Bet dideles ir 
aukščiau sakėme. "u0 K3.1'.08 nutolę ausfs, gir-

Sakoma, kad geltonosS‘U StM lr agre" 
akįs reiškia jausmingą bet '• \ ,uc 4- . .
karštą prigimtį bei natūrą. il.elguRyškiai mėlynos akįs, girdi, ^hne galvos dalis yra dide- 
reiškia kokietą. Gal but,iį.ta’zl??«us m>'h na.mus.‘f 
nes mėlvnakės už vis dau^'mą:. K maža, tai 
giausiai kokietuoja, vilio-/ "'’a;™ ““L
ja... ralsos akįs, sako, reiš
kia gan gyvą inteligentišku
mą. Žalios akįs, girdi, reiš
kia pavydą. Na, jau čia tai i 
maža tiesos yra. Kasgi ne
žino, kad ir mėlynakės arba 
mėlynakiai yra gana pavy
dus? O juodos akys, tai, sa
ko, reiškia meilės pilną pri
gimti. Rudos akįs, esą, reiš
kia malonų ir linksmą būdą.

Mes kartai^ sutinkame 
žmonių, kurie turi labai gy
vas ir jautrias akis. Tokios 
akįs yra nepaprastai ryš- 
cios, simpatingos, intere
suojančios, šviesos nesibi- 
ančios,—tokios akįs reiškia 

meilę, supratimą ir atjauti
mą savo artimo bėdų, paga- 
iau ir didelę jam užuojautą.

Pasitaiko sutikti ir tokių 
žmonių, kurių akįs atrodo 
yg tai ko jieškančios. tyri

nėjančios, bandančios į savo 
artimo protą įsikasti ir te
nais viską išversti. Tokios 
akįs paprastai iš sykio lyg 
ir žiauriomis, nedraugingo
mis atrodo. T 
persimaino ir labai draugin-
I__________ •_ 1 * • • .

i

Galva. Sako, jeigu užpa-

I Sakoma, kad jeigu galva 
įtik aukščiau ausų yra dide
lio. tai žmogus yra savimei
lis. vadinasi, maža kiek te- 
paisąs; bet jeigu maža, na 
tai tada jis daugiau mąstąs 
apie savo artimą, negu apie 
save.

O jeigu tik ta galvos dalis, 
kuri yra aukščiau akių, yra 

Ididelė, tai, girdi, žmogus tu- 
Įri gan vikri] ir sveiką daik
tų pažinimą ir supratimą; 
bet jeigu šita galvos dalis 
yra maža, tai jau tada žmo
gus yra prastas daiktų per
matyto jas. geriau sakant, 
jis nesugeba naujus daiktus 
pažinti ir juos kaip reikiant 
suprasti.

Spėjama, kad viršutinės 
kaktos didumas reiškia dide
lius gabumus protavime, va
dinasi, -toks žmogus yra 
mąslus ir sumanus. Bet jei
gu tik šita kaktos dalis yra 
mažiukė, na, tai tada žmo
gus yra prastas protautojas 
ir aplamai sprendėjas.

Išvada.«Bhe‘i Taigi, aš čia’ bešališkai

blogų palinkimu, kaip antaii'gomfe, maloniomis ir šimpa-•’ųįįtį Tn fonologija, kiek tame tol-
Taigi, datar įžiūrėkime, skriausti norį kokia£nors kioms akims nereikia IME-lte ’̂pŽįs pat'i^Snate 

ka nepaprastos ypatybės—pinkles savo artimui bedarą, daug pasitikėti, nes jos daz- - -1 *-
nosies, akių, lupų, kaktos, Pavyzdžiui, kam iš vyrų ne- niausiai reiškia savimeilę,; 
antakiu ausu, burnos, gal- teko su prostitute susidurti vadinasi, tik savim besirupi- 
vos—parodo.

Nosis. Gerokai didelė no
sis, sako, reiškia, veiklumą 
ir norą pirmyn žengti. Šito
kią nosį turį žmonės nepa
prastai stengiasi, kad kaip 
nors pirmyn prasimušus, 
kad kitus pralenkus. Bet da 
geriau, sako, turėti ilgą ir 
tiesią nosį, nes, girdi, tokia 
nosis reiškia, kad žmogus 
vra kupinas energijos ir di
delių gabumų.

Gal būt, kad tame ir yra 
apščiai tiesos, nes kai įsižiu
rai i garsių žmonių, kurie .......
pasižymėjo dideliais pro-to nesako; lenaa j jo kise- 
tais, nosis, tai tartum bady- nių, jeigu gali ten įlysti; vi-

perstačiau fiziognomiją ir
ištvirkę, savo ' artimą nu- tijos kupinomis atrodo. To- svb& ]abai |engvai galj_

Įjuk kas diena daug žmonių; 
taigi ir turite progą ‘juos 
studijoti. Įsižiūrėkite į jų 

, ausis, lupas, kaktą, 
Dar trana danp visokiu galvą' antakius’ nosb na ir £ * a,u£ įsokių spręskit, ar jų pasielgimas 

I ir išmintis sutinka su šitais

ir pamatyti, kaip jos akys nimą, o su kitais—ot, kaip ‘Iš
laksto ir beveik visai ant dievas davė... j
vietos nenustovi. Toliaus, Dar gana daug visokių 
jos akis neatrodo taip, kaip spėjimų apie akis yra, bet 
kaip doros moters; tartum, užteks čia paminėtų, 
kad jose kas nors tokio ne
paprasto veidmainingo sle
piasi. Ir kaip tik taip yra, 
nes kiekviena prostitutė ne
būtu prostitute, jeigu ji ne
turėtų palinkimo savo kos- 
tumerį nuskriausti. 0 nu
skriausti ji gali daugeliu at
vejų: žino kad lyties ligą ji 
turi ir tokiu budu gali vyrą 
apkrėsti, bet vis dėlto jam

* 1 1 3 • • 1 • * *

šiemet gegužės 7 dieną su
ėjo lygiai 20 metų nuo lietu
vių spaudos atgavimo. Kova 
dėl spaudos tęsėsi 40 metų. 
Tas musų tautinio judėjimo 
laikotarpis neturi pavyzdžių 
žmonijos Istorijoje ir yra 
tautai brangus ir garbingas. 
Tauta per 40 metų, caro val
džios žiauriai slegiama, su
gebėjo slaptai šviestis ir 
tautiniai susiprasti. Tą bran
gų tautinį jubiliejų švenčia 
visa lietuvių tauta, norėjo jį 
minėti ir Vilniaus lietuvių 
visuomenė ir parinko tam 
Sekminių šventes.. Buvo tu
rima galvoje, kad tautos 
darbuotojai, tomis šventė
mis yra laisvesni ir lengviau 
galės iškilmėms rinktis. 
Naudodamies įą proga liau
dies mokytojai ketino Sek
minėmis daryti Vilniuje sa
vo metinį susivažiavimą, o 
pamaldieji—lankyti Kalva- 
rijas ir Aušros Vartų Pane-

Vilniaus lietuvių kultūri
nės organizacijos, rengda
mos šias iškilmes, turėjo 
galvoje tautinius ir kulturi- 
nius tikslus, o manydamos, 
kad tos rūšies tautinė šven
tė, kaip spaudos atgavimo 
sukaktuvės, negali būti de- 
nokratingo XX amžiaus 
Europoje trukdomos, tos 
šventės sumanymo neslėpė 
ir iš anksto jį paskelbė spau
doje, kviesdamos visuomenę 
šventėje dalyvauti.

Sužinoję apie tai lenkų šo- 
rinistai pakėlė savo spaudo
je triukšmą ir ėmė kurstyti 
lenkų visuomenę prieš lietu
vius. Pradėta leisti žinių, 
buk iš Lietuvos valstybės 
rengiamos Sekminėms pro
cesijos į Vilnių su agresy
viais politiniais tikslais, buk 
Vilniaus lietuviai esą susita
rę su Lietuvos Respublikos 
organizacijomis ir su vietos 
komunistais, kuriems padė
ję atgabenti net kaž kokią 
spaustuvę iš Berlino. (Dzie- 
nik Wil. Nr. 114). Be jokio 
pagrindo pakišta lietuvių 
mokytoju susivažiavimui por 
litiniai tikslai, o aiškus ban
ditų plėšimai pasieniuose 
imta priskaitinėti lietu
viams. Vienas Varšuvos 
laikraštis f’Kurjer Por.” 
Nr. 138). matyt, norėdamas 
labiau-apšmeižti lietuvius ir 
pakurstyti savo visuomenę 
prieš juos, iškreipė net lenkų 
oficialinės agentūros žinias 
ir didelėmis raidėmis prieš
akinėje vietoje paskelbė, 
kad Krivičių miestelį, kuris 
zra toli nuo Lietuvos žemės, 
Sovietų respublikų pasieny, 
užpuolę ir apiplėšę lietuviai.

Po tokios lenkų spaudos 
ofensyvos musų spaudos at
gavimo jubiliejus švęsti ne
leista. Neleista musų tautos 
žadintojui, senam dėl spau
dos kovotojui, dr. J. Basa
navičiui skaityti jubiliejaus 
dieną apie kovą dėl spaudos 
atgavimo; neleista iškil
mėms daryti vaidinimo su 
dainomis; neleista mokyto
jams metinio susivažiavimo

I
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Kas Reikalinga Jaunų Vaikų 
Auginimui.

Dabar pasiekėme vietų, kur kūdikiui 
duodama kietesnių valgių Labai 
svarbu įdiegti maisto papročių ko! 
kūdikis jaunas. Nes šiandieninis kūdi
kio valgis nulemia kokis jis žmogus 
bus ateity.

Maistų kūdikiams nereikia aprinkti 
tik iš viero ar dviejų valgių. įvairu
mas reikalingas, idant kūdikis gautų 
įvairia budavojančių medžiagų. Vie
nodas maistas irgi nusibosta. Papras
tai po 12 mėnesių motina turėtų nu
sistatyti valgių sistema ir pridaboti, 
kad kūdikis kietai laikytųsi to. Kiek
vienas naujas valgis turi būti aty- 
džiai padaromas ir iš pradžių teikia
mas tik mažais kiekiais. Visados rei
kia penėti reguliariškomis .valando
mis ir neduoti nieko penėjimų tarpais. 
Pas daugelį kūdikių šitokį p<rnmina 
ir papratinimas duodasi sunkiai Jie 
pilnai nienu .patenkinti ir atsisako 
nuo kitų sotesnių valgių Tokiais at
vejais neduok pieno iki nebus suval
gyta kietesnioji Jei abi dalis
duosi sykiu, tai "kūdikis pasirinks pie
nę. o išgėręs jį neims kieto. Sekanti 
sistema pavelys motinai, pasirinkti 
tinkamų valgių penėjimui- Nepatar
tina daryti permainų valgiuose labai 
karštame ore _ x

Vienas šaukštukas Eagie Brand 
kondensuoto pieno pridėtas prie vie
nos uncijos virinto vandens *išin; so
tumu vertų sveikam pienui. Kur tik 
vartojama žodis pienas sistemoje, rei
kia miešti Eagie Brand minėtu budu

Maistą reikia dueti nuo 12-to iki 
15-to mėnesio—po penkis sykius ; 
dienų:

ryte.—Oatmeal. miežį) ar kviečių 
košelė, vienas ar du šaukštukai 
6-8 uncijose pieno Pasenusi duo
na ir sviesto, ai na sukorius ir 
sviestas.

_ rvte.—Sunka vieno orančiaus.
; 1 ryte.—Padroštuvės nuo jautie

nos. vienas ar trįs uaukutukai. su
maišyti su tokiu kiekiu duonos, o 
viskas pavilgyta jautienos sosu 
arba minkštai išvirintas kiaušinis 
sumaišytas su pasenusia duona; 
šmotukas cukraus ir 6-8 uncijos 

-pieno.
3 po pietų.—Jautienos, vištos, arba 

avieno buljonas, (trupinus ryžių 
ar senos duonos Šešios uncijos 
pieno, jei reikalaujama. Duona su 
sviestų, arba sukorius Daugelis 
to amžiaus vaikų jau ims ir su
virškins obuolienę, ar slyvas. Jei 
to duodama, apleisk pienų.

<; vakare.—Du šaukštai javinių ko
šelių su 8 uncijomis pieno; šmo
tukas cukoriaus. Pasenusios duo
nos ir sviesto.

10 vakare.—šaukštas košelės su 3 
uncijomis pieno.

Vaikai po 15-tam mėnesiui reika
lauja daugiau pridėėkų prie valgių. 
Kitame straipsny apie tai pakalbėsim

Geri dantjs reiškia gerų sveikatą. 
Išmintinga motina privalo žiūrėti, 
kad įos dantis butų gerame stovyje, 
nes sukramto tinkamai maistų, kuris 
suteikia gyvybę jai ir jos kūdikiui. 
Blogį dantįs vra priežastimi daugy
bės negalių, kurių kiekviena išmintin
ga motina turi saugotis. Ji turi pri
prasti -valyt savo dantis tris sykius j 
dieną su Colirate’s Ribbon Dental 
Cream ir atlankyt dentislą du kartu 
į metus.

7

9 ...... _____
; 1 ryte.—Padroštuvės nuo jautie-

PAIEŠKOJIMAI

Aš, .Nikodemas Varanius, pa j ieš
kau savo brolio Vinco Varaniaus ir 
sesers- Onos Trimikienės, jiedu pir- 
niiau gyveno Chicagoj. Taipgi pat 
•ieškau tetulės Klerijonos Briedaikie*- 
nės, kuri pirmiau gyveno Baltimore, 
Md. Meldžiu visus atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalų. (32)

NIKODEMAS VARANIUS
Calle 7 Casa 96, Barrio Yardin 
Casabo, Alontevideo Rep. O dėl 

Uruguay.

Pajieškau švogerių Vinco ir Mari
jonos Tamošaičių; atvažiavo iš Škoti
jos 1906 metais j Montreai. Kanada. 
Ulbai meldžiu jūsų atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti. (32) 

JONAS BESASPARIS
273C Roosevelt avė., Detroit, Mich.

FOVILAS CEREŠKA. Ukmergės 
ipsk.. Bitini rikli parap., Juodpurvių 
’ienkiemis arba Deltuvos miestelio; 
nalonėk tuo jaus atsišaukti arba ži- 
įantieji teiksis pranešti jo adresų, 
jž kų busiu labai dėkingas Reikalin
gas svarbiame reikale iš Lietuvos (341 

A. BACVINKA
2342 E. hayette St., Baltimore, Md.

APSIVEDIMAI
Pajieškau a ps i vedi mirt merginos 

arba našlės, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Aš esu 36 metų amžiaus, turiu 
avo gyvenimų. Merginos ar našles 

be skirtumo tikėjimo, malonėkite 
kreiptis su laišku, duosiu kiekvienai 
atsakymų. WM. STANKEV1Č1US131) 
265 Rockwell avė, Pontiac, Mich.

Pajieškau savo fri.lių Jon<» ’-r Juo
zo Kunlimavičių. Jiedu paeina iš 
Kauno rėdvbos. Ukmergės apsk , 
Anykščiu miestelio Girdėjau, Jonas 
cyveno Shenandoah, Pa , o Juozas bt 
Iziuis Mo. Girdėjau, kad abudu yra 
miię. Jeigu kas apie juos žinote, ma
lonėkite pranešti, turiu iabaš svarbų 
rbilvka iš Rusijos. Mano antrašas.

'jUIJJONA V1RBICKIENĖ 
P. O Box 646, Arnoldų 1 a

Pajieškau savo vyro ANDRIAUS 
BABILO, Kauno gub„ Ukmergės ap- 
skrieio; 22 metų, tamsiai geltonų 
plaukų,’ 5 pėdų 5 colių aukščio sveria 
150 svarų; ant kairės kojos šlubas-— 
sužeistas. Mes atvažiavom į Detroitu 
ir iš ė’a jis prasišalino 12 d balandžio, 
palikdamas mane su 5 savaičių kudi-

i. Kas toki žmogų patėmytų malo-

MARMONA BABILIENĖ 
3929 Yemans St . Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI.
Aš. Krank Stevens. pajieškau bar

beno darbininko, kuris butų gerai ap
sipažinęs su barberišku darbu ir per- 
iaug nevartotų svaiginančių gėrimų. 
Aš duosiu gerų propozicijų, turiu du 
bilijardu stalus, barberio kėdę ir veid
rodi Norėčiau, kad barberys butų 
pavienis Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką KRANK STEVENS

Bok 111, Rivesviile, W. Va.

pajieškau partnerio.
Kuris gerai moka važiuot su troku 

ir kad prisidėtų prie pekarnės. Įneši
mas mažas. Biznis gerai eina. I >el 
platesnių žinių atsišaukit vpatiškai 
ar per laiška, (34)

A NT A N A S GRIGALIŲ N A S
38 W«odbridge, St, Hartford, Conn.

| kiu 
daryti, o eina gandų, kad nėkit ^rljo 
kaž-kokie žmonės gązdiną 
lietuvius maldininkus, norin
čius Sekminėmis' eiti i Kal
varijas. t

Laikydamas visa tai iš 
vienos pusės neleistinu kurs
tymu spaudoje lenkų visuo
menės prieš lietuvius, o iš

žinoti.

į^. StaZlįJs, sako,^™'? f FT’
meilė-4 riemsdsai J šitie"spėjimai kitos Pusfe varžymu elemen-
kupinis ™m“nes Taip S- "etiks- rasite ir. tokių, tariu kultūrinių bei tautinių 

kJi^tSfdSSių muzikgųm^ Pabandykite —sužinosite.

etų, mokslininkų ir politikų._________
Storlūpiai dažniausiai yra 
originalus, uparti, taip sa- F ~ ‘ 
kant, savistoviai žmonės, gas,—save—mokslingas. 
Jie savo ambicija, gabumais . -------
ir perviršine energija, ku- Pergalintis kitus 
rios jie pakaktinai turi, pra- —save—galingas.

reiškia nemandagius.

kuriems net ir labai tiks, lietuvių teisių, Laikinasis 
(Vilniaus Lietuvių Komitetas 

Al. Margeris. | Vilniatfe krašto lietuvių var- 
- ’ du šiuo griežtai prieš visa

Pažįstantis kitus—protin- tai protestuoja.
Į Laikinasis Vilniaus Lietu- 

tvirtas, *ių Komitetas.
■ Vilnius. 1924 hirz 6 d

Lietuvos Konsulatas nori 
kur randasi sekančios ypatos;

Bogušis Jonas. 1908 m. gyveno 
Chicagoje, o vėliaus L'e Pue, iii

Birvydas Jonas, atvykęs Amerikon 
1912 m ir gyvenęs Scranton, Pa., 
buk tarnavęs Suvienytų Valstijų ka
riuomenėje.

Jeskulevirius Valensas, patetna is 
Krokelaukio parapijos, Kalvarijos 
apsk., buk atkeliavęs Amerikon 1912 
m. ar 13 m ir gyvenęs Bostone, o 
vėliaus New Yorke.

Blazinskių šeimyna, apie 30 metų 
Amerikoje. Tėvas Kazimieras Bla- 
žinskis. paeina iš Galicijos, motina 
Kazimiera, iš namų Mickevičaite. Jų 
vaikai: Vladislovas. Romanas. Ed
vardas ir Bronislovas. 1915 m jie gy
venę Bu f falo, N. Y.

Bernatavičius Julijonas, 1915 m 
gyveno Wilkes-Barre, Pa. Karo lai
ku tarnavęs kariuomeneje ir sveikas 
sugrįžęs. '

.Matulionienė Magdė, iš i.amų Kvi- 
zikevičiutė, apie 40-45 metų amžiaus 
Atvyko Amerikon prieš 18 metų Pa
eina is Šilėnų kaim . Nemanomu vai.. 
Vylaut apsk..

i 
i

I

KAS IŠGYDYS?
Viena moteris serga metai iaiko 

ir niekas negali jų išgydyti. Jeigu 
atsirastų toks žmogūs, kuris galė
tų ja išgydyti, tai gautu didelę do
vanų. Kas butų ligone užintere«uo- 
tas, lai kreipiasi šiuo antrašu: (31) 

KRANK YANULEVICH ‘ '
Box 13. Lyon Mauntain, „N. Y:

PAREIšKIM AS
šiuomi pranešu, kad Birželio 25 d., 

1924 m. JVorcesterio teismo pareiški
mu, yra duotas pilnas persiskyrimas 
Antanui Litvaičiui nuo Jievos Litvai- 
tienčs. Todėl pareiškiu, kad nuo mi
nėtos dienos nieko bendro tarpe sa
vęs neturim. Antanas Litvaitis.

Extra Baltimoriečiams!
Turiu ant randos 5 ruimus, jeigu 

norėtų galėčiau duoti ir burdų. Bal- 
timoriečiai. kuriems 
bariai atsik-e’i-kite; 
negu kitur.

reikalingi kam- 
proga geresnė 

(33) 
MKb. A YVAiTKUfc

<o Ponnlrlrn St t R.»|t|n,<i, ę M.'V,

«
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Sveikatos Kampelis.
Al’SĮS, KURIOS NEGIRDI aliejaus, kad tuomi skausmą 

sumažinus. Daug protin-, 
giau yra pašaukti gydytoją.

-IR KODĖL.
• Dr. \icol, New Yorko val

stijos sveikatos viršininkas 
, išaiškina kurtumo priežas

tis ir duoda renkis papras
tus patarimus, kurių klau
sant, galima kurtumo iš
vengti.

Pirmiausia, niekuomet ne
mėgink išimti iš ausies vaš
ko nieku kiru, kaip tik min
kšta skepetuke. Antra, Įsa
kyk vaikams nieko nedėti i 
ausis; guzikai, žirnukai ir 
kiti maži daiktai daug sy
kių yra buvę kurttųno prie
žastimi. Trečia^jei koks gy
vūnas ausyje Įsigauna, rei
kia mėginti jį išplauti šiltu 
vandeniu: jei taip nesiseka, 
tuomet reikia kreiptis pas 
gydytoją. Ketvirta, jei lie
žuvėliai nesveiki, arba ade- 
noidų buvimą parodo per uo
si .kvėpavimas, reikia eiti 
pas gydytoją ir pasinaudoti 
išegzaminavimui; visus ne
sveikumus reikia prašalinti. 
Penkta, jei ausis pradeda 
skaudėti, ir kurtumo ženklai 
pasirodo, reikia kucgrei- 
čiausiai teirautis pas gydy
toją. Tuojaus gydant, gali
ma išvengti visiško kurtu
mo.

Kada kalbama apie ausis, 
paprastai manoma, kad kal
bama tik apie tą ausies dali, 
kurią matome ir kuri, apart 
buvimo geros vietos dulkėms 
kolektuoti. taip pat suima i?’ 
balso vilnis ir perneša jas i 
vidurines aus^s dalis. Žino- Cornell Universiteto Medi- 
jimas musų girdėjimo apa- Kalės Mokyklos 7’ 
rato nematomų dalių konst- profesoriumi, nesenai turė- 
rukcijos pagelbės suprasti, jo kalbą ]>er radio apie šir- 
kas atsitinka, kuomet ausis:di.
pradeda skaudėti ir kokios ; Jis pasakė, kad nors šir- 
yra kurtumo prizastis.

Apačioje cenlralfo kana
lo, kuris eina i ausies vidų, 
yra ištempia plėvelė, kuri iš 
išvaizdos ii iš darbo vadina-! 
ma ausies bugnu. Užpaka-j 
lyje šio būgno yra vidurinei 
ausis, kurioje yra keletas: 
mažų kaulelių ir jie taip su-1plėvuotus dangtelius; 
tvarkyti, kad kuomet vienas j traukdama arba mušdama, 
juda ir kiti juda. Vieno kau-’ji varo kraują per kūno gis- 
lelio viršūnė siekia ausies las tuomi sudarydama cirku- 
bugną iš vidaus.

Kas tik neleis tiems kau
leliams liuosai judėti, arba 
ausies būgno sutrukimas, ar 
išlaukinio ausies kanalo už-i 
sikimšimas bus priežastimi 
girdėjimo netekimo, dau
giau ar mažiau, priklausant 
ant kiek susitrukd>s balso 
vilniu pernešimas.

Išlaukinis ausies kanalas 
turi daug vaško. Jis suima 
dulkes, ir mažus gyvūnus 
kurie Įsigauna i ausi.

Špilkų. Krapštukų, degtu
kų ir kitų aštrių daiktų nie
kuomet nereikia i ausi dėti, 
kad tuomi iškrapščius vašką 

jaip galima perdurti ar- 
norš ausies būgną 
Jei pasirodo reika- 
išvalvti, reikia da- 
minkšta skepetaite, 
smailiai.

■gerklės skaudėjimo. Kad;. ■ 
'gi kiekvienas gerklės skat: 
■ dėjimas gali užsibaigti 
matišku skausmu, kuri' 
Ii būti priežastimi šir 

'sužeidimo, iabai svarbu, 
kiekvienas gerklės sKadcv 
mas butų rimtai gydoma.-.

reu-

kaip tik ausis pradeda skau- turi gulėti maziaj- a

Taip-pat \
dėti. Skausmas ausyje su 
kerščiu ar be karščio reiš
kia koki nors užsikrėtimą. ■ . -. 
ir užsikrėtimas kartais 
būti labai pavojingu. Jei gy-i"” 
dvtojas atėjęs randa, kad! 
ausies būgnas ištinęs, jis' 
; paduria ji, kad leidus skys-, 
’Jmams ištekėti. Jei jis to Į 
nepadarytų, ausies būgnas! 
t- ūktų, ir ta ausimi daugiau 
nebūtų galima girdėti.

dvi ar-tris dienas koi k., 
pranyksta.
ir jaunų žmonių sąnarių

. ypač karščio lydi- 
mas. turi būti žiūrimas, kai
po širdies sužeidimo pradžia 
ir reikalauja poilsio ir suPji-
naus gydytojaus gydyii'” 

"Vaikuose, kuriuose

sutvirtina širdies raume
nį.-. ir palaiko kitas kūno da
lis sveikomis.

Didelio kraujo spaudimo 
atsitikimuose, reikia vengti 
mutinio ir fiziško pavargi- 

. rujjesėio. Vidutinis pa- 
sdsis ir pasilinksminimas 
:aug pagelbės stovio page-

i inimui.
"Kada širdis jau sužeista, 

1:1 aisimas kiek ligoniui rei
kia susilaikyti nuo fiziško 

įėjimo, yra svarbus. Ži
ema, daug priklausys nuo 

tu. ant kiek širdis sužeista
ii ant ligonio amžiaus. Se- 
jivsniems žmonėms širdies 
iš.- i galėj i mas prisitaikinti 
i rie sužeidimo yra daug 
mažesnis, negu jaunesniems, 
/.iriems sužeidimas papras- 

t: i esti širdies dangteliuose 
i kurių širdžių raumenis 
turi nepaprastą gabumą su
stiprinimui taip, kad per-

.i tą širdies dangtelių su- 
idimą. Dauguma vaikų ir 
nų žmonių turinti leng- 

us širdies dangtelių sužei- 
"mus. reikalauja mažai su- 

. laikvmo nuo judėjimo ir 

.įeičiau sveiksta, jei jiems 
sta užsiimti visokiais mik
simais. Lygai tiek pat biė- 
. s galima pridaryti vai
rus neleidžiant jiems visiš- 
i m iklintis,

a

-MIKAS PETKAI SKAS 
Laisvės Alėja, 60. 

Kaunas, Lithuania.

”'irijn .Metų Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metu pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

'Trijų .Metų Kanklių” pre
numerata du doleriai ir p: 
nigus siųst 
Orderiais»

.L*
pašto Money 

šiuo aturašu:

s

$

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT. .MICH.

ADYNOS:
12-2. tL8

TELEFONAS 1C37

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. PIIKOLAITIS

TEL. EMP1KE '<365

DR. F. MATULAITIS
Lietuvis Optometristas$
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-nf Išegzaminuoju akis, priskiriu 
!X akinus, kreivas akis atitiesinu 
2, ir amblyupiskose (aklose) aky- 
js se šumerųžinu šviesų tinkama 
įj laiku.
fil J. L. I’ašAKARNIS O. D.
į“ 447 iiroadway. Su. Boolon. M***

Valandob: nuo 2 iki i po pletn. 
nuo 7 iki S vakaro

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

ra 
kokie reumatizmo ženklą: a/ 
kurie turi širdies dangtelių 
sužeidimą, nesveiki liežuvė
liai ir adepoidai turi būti iš
plauti. ir dantis ir burna są
žiningai prižiūrima. Tėvų, 
mokytojų ir abelnos visiu - 

supratimas 
svarbių ryšiu kuriuos turi 
gerklės skaudėjimai ir Įvai
rus reumatizmo pasirodymai 
vaikuose su širdies liga, ap- 

ir-

Kain galima kurtumo iš- 
ngti?* Nuo vidurinės au-. 
‘s i gerklę siekia maža] 

t iubelė. vadinama. Kusta-į 
< ian triubeie. Ji Įleidžia1 menĮ> geresnis

a i vidurine ausi, kad oroisvafoių rysų^ k 
" • ’---- ’rrorVUc ^kaudėji

1 •

S j
I

f audimas ant ausies būgno;
1 tų vienodas iš abiejų pu-

liežuvėliai ir gerklės j saugotų daug vaikų m u 
ame ta triubeie vraicles u&os-

SiLt.

Jei 
pievele apie tą triubeie yra. 
rveikam stovy, tai vidurinė 
pūsis neužsikrės. Bet jei lie- ri 
žuvėliai nesveiki ir adengi- žmone 
tai auga ypač prię pat triu- turi svarbiausią pnezi-sti 
belės, galima lengvai ausi gerai žinomoj veneriskfi 

" '’-raujo ligoj, šios kraujo li- 
" i tai 

Vidurinės au-ta, kad pirmieji širdies su- 
įsi- 

už daug melų 
 ____ > ar 
F.L.I3. j dvidešimt penkių) po pirmu

tinio šios ligcs pasirodymo 
'ir visi jos išlaukiniai ženk
liai jau senai pranykę. Ap- 

. . saugojimas šios formos šir-
.<ėw \ orko miesto, kuris yra c]jes jjgy prikląuso ant su- 

* ■ * ’’ manaus, ilgo ir pilno origi-
Medicinos,naĮės kraujo ligos gydyme 

Įdar daug metu prieš širdies 
ligos apsireiškimą.

"Trečiai širdies ligų 
j nei priklauso tos ligos, 
rios apsireiškia seniems 
niausiai po šešių dešimtų 
metų, ir'kurių širdies sužei- 

jdimas yra iš priežasties kū
no nykimo priklausančio 
jtam amžiui, ypač jeigu žmc- 
jgus yra buvęs labai riebus. 
iNekuriuose atsitikimuose 
laidelis kraujo spaudimas 
lesia svarbią rolę. Ir šiuose 
isenuose žmonėse galima 
daug padaryti kad panaiki- 
inus arba ir sulaikius širdies 
i ligos pasirodymą. Viskas, 
j kas prigelbsti tvirtos sveika- 
Jtos palaikymui, ves prie to, 

Apsisaugojimo klausimą kad sulaikius širdies silpnu
mo prisiartinimą.

Didžiausias šios ligos iš
sivystymo faktorius yra tas. 
kad dauguma žmonių i se
natvę žymiai riebėja. šis 
palinkimas prie riebumu vi
duramžiuose žmonėse yra 
žiūrimas kaipo natūralūs ir 
neišvengtinas dalykas, bet 
tai labai nelaiminga ir klai
dinga pažiūra. Nereikalii'- 
Įgas riebumas visuomet vi a 

kokia nors g-as. Paprastai reiškia, kad

Ts sirdięs ligų grupė, ku- 
užpuola vidų ramž i n i v 

s (daugiausia vyrus 
svarbiausią priežs 

žinomoj
užkrėsti, ypač tuo laiku, ka-kr

i du žmogus turi šalti nosyje atsižymimi ypatybė 
r1 gerklėje. Vidurinės au- ta. kad pirmie.ii širdies 
sies užkrėtimas daugiausiai žeidimo apsireiškimai pa 

.atsitinka tuojaus po sirgimo rodo tiktai 
t . maiši skarlatina arba^kita < kartais už dvidešimties 
liga.

Iš ŠIRDIES APIE ŠIRDĮ.
Dr. LBwis A. Conner, iš

i įlies ligos darniausiai esti 
'priežastimi daug mirčių ir 
i priduoda daug skausmo, 
‘vienok galima daug padary- 
' ti, kad jų išvengus.

"Širdis tai pompa," sako 
Dr. Conner, „sudaryta iš 
raumeningų sienų, turinti 

susi-

Raciją. Sužeidimas širdies 
gali baigtis sužeidimu rau
meningų sienų ar švelnių 
dangtelių.

gVU-
1ku-
H? 7-v . c< Z.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

•I . įrsl t? me.'.i š:u:a i--..s diržus. 
kaiLrnjri I-ą;>a.> paduikalu- yra vien 
y "H p:ąJa:-vt-:, l:a<; jus Išgydyti nuo 
kvias. Ji y.a :»ii> nedaryta, kad kartą 
pneįus nenusenka u tuo budu ge- 
rv: negu diržas Jokių diržą ar
spiyniinų neturi, a-inkšta, lengva ne- 
' -‘j.nia:. ,‘ig:. Jokio nesn.agu’i.u dar- 

Gauta uvksu modalius. Mes uri- 
srąsi.r.e ką sakome, atsiųsime jums 
išnKginimuį visai DYKAI (- >

* PLABAO LAEOR.ATORIES , 
•>0..8 Stuart Bldg., Si. I ouis, Mu.

1

i

•l>v

Telefonas 5112-W.

Or. A. Gormaa-Sufflauskas
LIETUVIS

Valandų*: nuo
nuo
nuo

dentistas
10—12 di»r.«;
2—5 po pietų:
6—8 vakare:

Nedėliotai* nuo 10—12 dien*.
705 N. Main st. kam p. Brocd ai 

MONTELLO, MASS.

s 
i 
?*

; (ei. So. Boston 506-W J

S DAKTARAS J

i A L. KAPOČIUS i
LITU Vis I >E N TĮSTAS

VALANDOS: Kuo O iki 12 die.ią
Nuo 2 iki y vak 
NEDĖLIOJUS:

liki 1 v. po pietų

Se rėdomi s iki 12 diena.
Gfisa.s "Keleivio” name.

231 Bread'vay, tarpe € ir i) St.
SO. BOSTON. .MASS.

z
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kaip kad ir.Jc
• ‘ J L*’~ • l 

tegali pasakyti, kiek ku-; <* • • • * « • - "U
» -T 
’ D-'

;ka
1-.- hd
: per.iaug. Tiktai gydyto

jam ligoniui galima tuomiif 
užgimti. Tokie apsireiški-j 
riti, kaip širdies tirebėji-! 
ras, kartas nuo karto muši-' 
r > praleidimas, ir skaus-į 
ras apie širdi, ypač žmonė-;, 
se. kurie dar neturi keturias [ _ 
ešimt metų, yra paprastai 

iš priežasties nervų suirimo, 
ir ;-e nuo kokios širdies li- 
ujs. Rūpinimasis apie tai 
padarys aršiau.

"Kartais *šie apsireiški-: 
rai yra priežastimi daug rū
kymo. Gydytojui peržiurę-/ 
jus ir gavus nuo jo raminan-. 
ui žodi, užtenka iuos praša
limi. F.L.I.S. !

i
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IR 
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SOUTH END HARDWARE CO.
BOSTON, MASS.

Telef. Beach 5353 ~ ’
rMr <,

G. GEORGIADE

*jfe****** t

Iš Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisų po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON
Specialistas nervu ligų, ‘r.raujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietų, 
.vedeicieniats:
Nuo 11 iki 1 po pietų.
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įFARMOS

F ARŠIA pigiai. 40 į 
visais gyvuliais, apsėtais ; 
visais lauku apdirbim > ■

t
Į I
t

. vilnonu
ri.-, -su
i::.-' ir visais laukų ;

....Jai-. Kuris norėtų, galėtų pirkti 
žemę. Dauginus info:mūriju

. ksiu per laiškų. (32)
•TĮANK NORVAISir

-t i. ' >a. Iroms. Mielu

DR. E G. KLIMAS
Išvažiavo Lietuvon ir 

sugrįž atgal Rugsėjo- 
September mėnesio pa
baigoje ir vėl praktikuos 
mediciną po senovei sa
vo senoje vietoje: 
253S E. Alleghenv Avė 

Philadelphia. Pa.

Provizotė
E. E. KLIflIENE

Išvažiavo Europon 
sugriž atgal Rugsėjo- 

"September mėnesio pa
baigoje. Jos vedama 
vaistinė ir dabar atda
ra ir patarnauja lietu
viams sekamu adresu: § 
2536 E. AUegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Didelių Bargenų 
Krautuvė

MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI ’ 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE

MES SUTAUPYSIU JUMS DAUG PINIGU ANT' GELEŽI
NIU DAIKTU. STOGU, STIKI-U. MALIAVŲ 
MALIA\OJlJiO ĮRANKIŲ.

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI
Dyka: pristatėm aut vietos

1095 VVASHINGTON St.,
Arti Dover Street Klevelio

»w~ax»

EILIŲ KNYGA

X A * -A. - A

H 4 »•**»<j*

Naujas Stiprybės ir Nervų 
Eudavotojas

-ii,u yra stebėtina kaip greitai-ta 
a iia gyJuplė utbudavoja silpnus.

::ervv.>ųks žmones atgal į 
sveikata. Ji atlieka savo 

darbų ir atlieka ji 
greitai 

č-a---.jas turi turėti geležies i
, Nuga-Tci:e peni Kraują
m ir nervas fosforu. Tukstsn- 

■ žmor.ių verto ja ta moksliška 
.•Jo r nervą atbud;.vojimą ir su- 

Jr. į keletą die- 
. suras, kad

neke-ks.’.-a^ga. raalo-

„ i-

y

LFTTLE JULIUS SNEEZER

I

i

>I
t

APPIE 
FRITTERS’

JUUOS.S'JPPGse no HAOAN 
AND CUT IV UP tNTO 

5IX1EEN1HS,WHAT VMOVLD ~ 
Y0U HAVE ?

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu. 
223 puslap. didžio, apie 1'0 įvairią eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS. ŠE1MIN1ŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI

Nemo suplonėjimo Gorsetas 
No. 333 tikras barmenas Jis 

• turi žema vi šn ir vidutinį 
andaroką. Padii btas iš drūto 
ružavo ar balto kotilio. Miera 
24 ^ki 36, kaina tik 53.00.
120 E. 16ch sc, New York (Dcpt. S.)

i

yra

VVHERE plp THE F’RST tr-glfejį 
APPLeS GROW r»

ncr-

333 4

sprendžiant, pavojingiausias 
širdies ligas galime padalin
ti i tris grupes: pirma, tos 
kurios atsiranda kūdikystė
je arba anksti užaugusiems; 
antra, tos kurios pasirodę 
viduramžy—daugiausia nuo 
keturias dešimtų iki ketu
rias dešimt penktų metų: 
Tale, tos kuries pasirodo po 
šešias dešimtų metų.

"Pirmoje grupėje — tos,
kurios prasideda anksti —nepageidaujamas ir pavoiin- 
miežastis yra kokia nors g-as> Paprastai reiškia, kad 
reumatizmo forma, ir apsi- žmogus daugiau valgo, ne
saugojimas nuo jų daugiau- grU j0 kūnas reikalauja, ir 
-lai priklauso ant apsisau- kad neužtektinai miklinusi, 
jojimo ir saugaus paties Reguliaris, vikrus miklini- 
fcuraatizmo gydymo. masis ir taupus valgymas
"Liga, žinoma kaipo reu- daug pagelbės, kad susilai- 

matiškas barštis, pasirodo kius nuo riebumo ir Įvairių 
daugiausia pas vaikus ir jau- nesveikumų, kurie su juomi 
nūs užaugusius. Apsireiški- rišasi. Reguliaris miklini-' 

syti, kartais įlašinama šilto mai tuojaus pasirodo no masis daugiau negu kas ki-

ha kaip 
sužeisti, 
ias ausi 
ryti su 
susukta

Kartais tėvai mano, kad 
ausies skaudėjimas yra vai
kų paprasta liga ir gamtai 
duodama liuosybė tai atitai-

: r

..!a d'deii paderini.
Mošų skaitvtciai

-Li-Tone yra i
: c-ara gyduole, kuri'sostiprina
vu< ir priduoda vik.-.:no, pauais-» 
•J:a. sustiprina kraują, nervus ir 

■a kūną. Ji taikia atšviežinant, 
et-a. stimuliuoja inkstas j.- Kėpeais, 
traliuoja skilvį ir žar as. Išdirbėjai 

’uua-T<->ne žino labai Kerai, kad ji su
loms tiek dau? g> ro ir jie Įsa- 

••isieins aptiekoriam- duoi: jums 
. ar.tiją arba pinigus grąžinti, j'ei 

i ^užganėdins. Žiuri- ite carapt'.ia 
.. pakelio. Rekonier.duejama, garan- 

. ima ir parduociama pas visus ap- 
‘ •i-.ariu.-.

PALINKSMINS JI SŲ LAISVAS NLO 
DARBO VA f. ANDAS.

Eiaigus geriat-

|ę\0N APPLE 
'i TREES?

DR. J. MARCUS 
l LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
i Specialistas sekretoų ir chro- 
• niškų vyrų ir moterų lijrų. 
i ’.8 l’armenter St., Boston, Alna*.

< Prie Hanover St.)
| fel. Richnond 6€S. (-)
i ' nuo ft ryte iki 8 vak.
I Nedėldieniais iki 4 vai po piet

M:US, THlS is THE VVCRStF 
COMPOSlTtON, THAT 700 
MANE 6V£R WR(TTEN! T 

SHĄLL VVRtTE AND TELL 
70OR FATHER ABOUT IT’

I DONT CARE 
1F yov DO’

selfredUCING
C O R S E T

BY BAKBt

HEWR0<E

Kiekvienas nunipirkęs tų knygą p.>»idž>augH.
ai* siųst "Money Ojdėriu," popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
py t už 3e. markų.

"KELEIVIS*

Keleivio” ir prili*
- ’♦

SO. BOSTON, MASS.

SKAITYK GYVENIMĄ 
„ VISĄ GYVENIMĄ!

G YVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

leidžiamas Mokslo Brangų - 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, ma'onus, reikalinga* ir nau
dingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas.
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam grynajam moksTųų kuris siekia pažinti tikrų 
tiesų ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimų 
virtiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c—Vienų metų prenumerata <'2.(W.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
GYVENIMAS

3303 So. Mergae Street. Chicago. IH.
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| Tai jau nebepirma tokia 
! nelaimė Darsuniškiečius iš- 

>, vertėtų susi- 
i prasti ii- vieton verbos ir 
j” valstybinės" pasirūpinti ge
trus perkūnsargius pasista- 
Įtyti ir tuomi save geriau ap
sidrausti nuo panašių nelai
mių.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE IS“«X
! (Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.);

— **i‘ *rYYYYv^vu~jvjvwinnnAAi\ru-jn--.-jyvjv

vogtais daiktais policija su
laikė. Tardyme vaikas pa
sakojo, kad jisai nuo mažų 
dienų vagių tariie augo, nes 
tėvai buvo vagis ir jisai nuo 
to atprasti negali. Jisai sau 
laisvai papasakojo visą "is
toriją," kaip tėvai išmokė ji 
tu amato. .Jaunas vagis nu
gabentas Kauno apygardos 
kalėjimai!.

Baisios pešty nės.
PLATELIAI, Kretingos ap
skrities. Baisus daiktas kas 
dedasi. Birželio 8 d. Plate- 

,lių valsčiuje. Getaučių kai
me buvo surengta kaž kieno 
lioterija. Į ją suėjo gausaus 
jaunimo. Ir man nežinoma 
dėl kokios priežasties, spėja
ma, kad dėl "nelaimingos 
meilės” girti kaimo vaikinai 
pradėjo tarp savęs muštis. 
Vieni kitiems ėjo pagelbon, 
ir susidarė nemažas mušei
kų būrys. Prasidėjo rimta 
ir gan pavojinga kova. sNe- 
poilgo vienas jau gulėjo per
blokštas ant žemės4 pasru
vęs kraujuose ir visai nebe
gyvas. Kitas nepoilgo mi
ręs. Pirmojo pavardė buvu
si Raudis. Kiti sunkiai su-į 
žeisti išsigelbėjo nuo mir-l 
lies tik įpuolę Į prūdą. Iš vi* 
so sunkiai ir lengviąi sužeis
tų invalidų priskaitoma Į 
penkiolika asmenų, jų tarpe 
ir gražiųjų lyčių—mergai
čių. Tris asmenis, svarbiau-;

Jus Privalote
Tai Daryt dėl
Jūsų Kūdikio

Vištų epidemija.
PILVIŠKIAI. Paskiausiu 
laiku, o ypač balandžio mė
nesy Pilviškių apylinkėse 
pradėjo sirgti daugumos 
ūkininkų vištos. Ilgai varg
šės kamuojasi kol pastimpa. 
' Pirmiau tai kiaušiniais 
turtingas kraštas, dabar jais

KAUNAS. Ketvirtadienyje, subiednėjo. Iš susirgusių viš- 
19 birželio, apie 12 v. Aukš- mazai Vlltie? tėra’ nes

Skenduoliai.

toje Panemunėje Karo mo
kyklos komandos kareiviui 
t ne karininkui) Barzdaičių! 
Stasiui besimaudant su ki
tais kareiviais Nemune, pa
lei žydų kapines, staiga pa-

dauguma pastimpa. O kas 
blogiausia, kad niekas neži
no, kas tai do liga nei kaip 

(ją gydyti ir ji virsta tikra 
epidemija.

Nuteisė metams kalėjimo.sirodė per burną kraujas ir “teise metams Kalėjimo.
i jis pradėjo skęsti, šaukda- Į VILKUA. \ ilKijos nuovados 
mas ,pagalbos. Nežiūrint f!”Vns ™r'1 hl>-
pastangų išgelbėti, jis nu
skendo.
* Pirm to besimaudydamos kurioje jiedu kaltinami 
Nemune (ties Panemune) mas pardavęs, antras-

_ £ i 7____nuskendo dvi mergaitės: k£s nepilnamečių mergaičių.st 
šieji mušeikos, atvykus po- Star.kevičaitė ir Milerichai-.^urt^- I. •• •___ 1-1' - X- • I , Inožlo-:

X

I

Jus negalit užtalkyt jusu kūdikio vėsiai ir pato
giai jeigu jąs ntisbars'.ot jo skūrą Johnson’s 
Kaby Povvder.
Visuomet vartoki! Johnson’s pauderi po kūdikio 
maudymui. Jis geriausias kūdikiui ir persitikrin- 
sit. kad Johnson’ pauderis labai naudingas.
—Išgydo , skaudamas vietas —Išdžiovina šlapumą
- Prašalina peršejifna —Ir geras nuo niežėjimo ir

' * nušutinto
Jūsų daktaras ar aptiekorius jums pasakys, kad Johnsoa’s- 
pauderis vra geriausias kūdikiams pauderis. Kiekviena 
motina gali gauti jį. Jis vartojamas didžiumos motinų, 
negu bile kokis kitas pauderis. Žiūrėkite kad butų i a r d? s 
”Johnson’s" ir žiūrėkit Raudono Kryžiaus.

N

Baby Powder
Geriausis kūdikiams—Vartokit

taikos teisėjas šių metų bir
želio 27 d. i 
Jocio ir Prano Cecirkos bylą, i j asmenįs, kurių tarpe* vie- 

P^’įnas Vokietijos pilietis, Ber- 
P,1.r-ilino emigracijos biuro at- 

ta a *!stovas..___ Mergaitės būdamos _________
našlaitės, gyveno prie savo f 
patėvio Jocio, kuris jąs ivai-; T. , , .u ’

skend?mokinvs vTrtSnskfe. riais budais Sodino, grą-j 
■ z. vx«zo siūdamas išmesiąs iš buto ir

šeštadieny paskendo 3 as-jeigu jos nesutiksiančios 
Sekmadienv vienas1 Parduotl sav° tėviškę ir pa

skenduolis—gelžkelių darbi-Įsirašyti Pirkimo pardavimo 
ninkas atrastas prie Mar- 
viankos.

Birželio 22 d. ties dv. se
minarija gana giliai vande
nyje atrasta smėliu apneš
tas vyro lavonas, aprengtas 
žieminiais rūbais. Atrodo, 
kad lavonas išbuvęs vande
nyje 2-3 mėnesius.

Ta pačią diena už prie- „ - . - ....
plaukos rasta kitas sken- Prasė sutarties netvirtinti ir 
duolis, matyt, prigėręs be-;™™^, jog sutartis buvusi 

iimczvv ucpw.pca.uao 3;simaudydamas, nes buvo be;Padaryta pnvęrstmai. No- 
ir nastoio kelia reikalauda- Tubu. ,taras matydamas, kad par-ir pastojo kelią, reikalauda _________ Į duodant ši turtą kaltininkai

Lietuvos elgetos. (nusižengė prieš €11 str. 2 d.
Lietuvoje visuose kam J B. Stat., jo nuorašą pasiuntė 

puošė vra daug invalidu ei- >valstybes gynėjui, gynėjas 
'getu su įvairiais kūno tini-!P^SHmte teismo tardyte- 
kumais, kurie, neturėdami 1UĮ’.0 Rytojas, ištardęs abi 

•duenos kąsnio ir savos na- ‘ 
stogės, kaimas nuo kaimo 
vaikščioja, nors ir nepajieg-Jus;??s. n,ab!a 
darni, kad išmaitinus saro ^!“"ka,us 
gyvybę.

Tie invalidai daugiausia 
‘prisitaiko atvykti: ”stebuk- 
lingų" vietų atlaiduosna ir !1 v • ’ • V • •šiaip jau į žymesnes parapi
jas, kur daugiau žmonių pri
sirenka: atvykę stoja i žy
mesnei vietas, atidengia sa
vo kūno žaizdas," susuktus 

’ nirštus, nukirstas rankas, 
kojas ir rodo viešai žmo
nėms, kad, matydami visa 
tai labiau pasigailėtų ir duo
tu daugiau išmaldos jam, 

į negu kitiems.
i šis dalykas yra labai opus, 
kuriuo visuomenė turėtų 
rimtai susirūpinti ir paša
linti tuos nemalonius senų 
tradicijų papročius, nej? vie
šų sueigų vietose pasitaiko 
visų rūšių žmonių, kuriems 
tie reginiai netik daro blogo 
Įspūdžio, bet gali ir sveika
tai pakenkti (nėščioms mo
terims).

Jeigu tuo tarpu nei vals
tybės, nei privačios labda
rybės Įstaigos negali visų tų 
nelaimingųjų sušelpti, tai 
bent policija turėtų daboti, 
kad jų išmaldavimas nebūtų 
toks atviras ir nedarytų to
kio koktaus Įspūdžio.

nagrinėjo Jonojkumentų fabrikėli. Suimta'

tė.
Birželio 21 d. Nemune pa-

licijai, liko suimti ir laukia 
teismo. Visi tos lioterijos 
dalyviai yra šaukiami prie 
tardytojaus, kaipo liudinin- Lavonas nesurastas, 
kai. !'

Tai toks liūdnas ir apgai- mens. 
lėtinas alko.holio veikimas. 
Tai tokia baisi ir pavojinga 
liepsna, kurios durnuose 
trošku ir klaiku prakilnio
sioms sieloms.

• Banditai veikia.
PAPILĖ, Šiaulių apsk. Bir
želio 1 d. važiavęs dviračiu 
nuo Papilės tapo peršautas 
antrame kilometre Barvy- 
das iš Pusbaublių kaimo. 
Jam važiuojant iššoko iš' 
miško nepažįstamas žmogus

mas, kad atiduotų dvirati: 
ėmus prašyti, kad nežudytų, 
buvo liepta bėgti. Užpuoli
kas Į bėganti šovė iš revol
verio tris kartus. Išpulta
sis bėgo, lig apsilpo, o plėši
kas dvirati nusivežė miškan. 
Sužeistąjį nugabeno į ligo
ninę.—vėliau i Šiaulius; yra 
vilties, kad pasveiks. ,

Birželio 9 d. 7 kilom, nuo 
Papilės irgi užstotas vienas 
žmogus ėjęs su kastuvu ply
tų dirbti, bet jokio turto pas 
jį neradus, paleista gyvas. 
Girdėti, kad policija vieną 
tokį banditą suėmus ir pri
stačius i akis Barvydui, ku
ris pripažinęs. Banditas pats 
prisipažinęs, kad jis ir Na-į 
vicki nušovęs 27 d. birželio 
prie Kuršėnų stoties. Jam 
mat dviračiai buvę reikalin
gi

Dezertyrų gauja.
ŽYGAIČIAI. Vietos gana 
tankioje Trumpiškių girioje 
senokai jau laikosi 3-5 de
zertyrų gauja, kuri kol kas^ 
pasitenkina tik iš apylinkės' 
ūkininkų maisto produktų 
vogimu. Pastaruoju laiku 
vienas (kaip numatoma iš 
jų tarpo) eigulio liko sugau
tas, benešant pavogtąją avį; 
kitų nepasisekė sugaut! (tai 
gal todeb kad jie šiokiu ar 
tokiu budu, matomai, palai
komi jiems panašių gyven
tojų). Bijomasi, kad rude
niui atėjus, jie nepradėtų 
platesniam maštabe vogimų 
arba net ir plėšimų.

Jaunas vagis.
KAUNAS. Kaip žinoma ne- 
persenai Slabadoj atideng
ta organizuota gauja vagių 
nuo 12-15 metų amžiaus, ku-> 
rių ”vadas” pasirodė esąs 
vainias Kaupas. Jie tapo 
areštuoti, bet už keliato sa
vaičių paliuosuoti iš kalėji
mo. Po paliuosavimo vaiki
nas, Kaupas stvėrėsi savo 
”seno/ dą.rbo" ir apvogė vie
ną piliętį netoli Kauno mies- . _
to. Grįžtant Kaunan su vnė ausis nuplėšta.

*

dimu iš birželio 24 d. už šni- 
pavimą Lenkijos naudai bir
želio 28 d. tapo sušaudytas 
Slavinskas Kostas.

(sutartį. Po ilgų grąsinimų! 
i pavyko tikslo, pasiekti, par-j 
;davifto sutartis buvo para
šyta ir mažametės našlaitės’ 
joje pasirašė (tatai Įvyko' 
1921 m., vasario 3 d.) Nuken- 

• tėjusios našlaitės 1923 m. 
i pavasari padavė Kauno apy
gardos teismo vyresniajam 
Notarui prašymą, kuriuo

j šalis, bylą perdavė teismui. 
(Nagrinėjant bylą nukentė
jusios našlaitės pareiškė su

> susitaikiusios 
geruoju, bet teisėjui pa
reiškus, kad šioj byloj tai- 
kintis negalima, nenorėda- 
Įraos slėpti teisybės, per verk
imus davė savo parodymą. 
Išnagrinėjęs bylą p. taikos 
teisėjas kaltininkus čečirką 
ir Jocį pripažino buvusius 
kaltus ir nubaudė po. vienus 
metus kalėjimo.

MENAS METAS LIETUVOJ
Dabar jus galit gau- 
.i .1. V. Valdžios cer- 
uii.Kata leidžiant ju- 
. .i. kųt įt Jungtinių 
\ aklybių per sešis 
mėnesiu^. įsu privi
legija pailginimo dar 

mėnesiams. be priskaity- 
k ve tos.

Kuonut jus planuojat kelionę į 
• ynę, keliaukit ant vieno iš ge
susią J V Valdžiom laivų per 
::gūnių Valstybių Linijų.
Trečia l.liasa ant šių Laivų nėra 

tarpuėr.yse. švarus, puikus, išvė
dinti kambariai dėl 2, 4 arba (> 
žmonių; gera- '...igis; priimnus pa
tarnavimu.-; dideles dėnys; be no 
koncertai.

Ištirkite J. V. Valdžios laivus 
pirmiausia.

t Ni l ED STATĖS LINKS
45 Eroadaav, New Tork City. 

*■> Stale St., Boston. Mass.
Managing 0(>eratars for 

i nited Statės Shipping Board

TRUMI’IAUSIS KELIAS į

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas sąvai- 

Geriausi phisų laivai
"Ri-vnlute.” "Keliame,'

” AJbert Ballin.” 
"Dciitschlaiai" 

veža I. It ir III V lesu pasažie- 
rius. Taippi p-'puleriai laivui 
"Muunt < lay,” "< lepiau,!.“ 

"U'esiphaiia.” * K nisa” ir 
"Thuringia.”

UN1TED AMERICAN 1.1NES 
JI LIŪS ROTI'KNBERG.

2>>t) Hanover St. Bosich, Mass. 
arba pas kitus agentus.

I

j
Plėšikai.

KAZLŲ RUDA—stotis, An- 
tanavos vai., Mariampolės 
apsk.

Šių metų pereitą mėnesį 
Kazlų Rudos apylinkės miš
kuose prie vieškelio, kuris 
eina iš Kazlų Rudos i Pilviš
kius, du nežinomi asmenis, 
apsiginklavę revolveriais ir 
apsirišę skaromis veidus, 
rastojo kelią Karmušių kai
no, Pilviškių vai. keturiems 
piliečiams: A.. M., V. ir A. 
Ambrasams, kurie grižo 
įamo iš Kazlų stoties Įomar- 
ko ir atėmė pinigus, kurių 
"cbuvo pas juos apie 10-15 
Htų. Apie ši užpuolimą tuoj 
buvo pranešta i stoti polici
jai, kuri stropiai pradėjo 
plėšikų jieškoti ir jos pas
tangomis pas vieną iš Įtartų 
asmenų padalyta krata ir 
rasti ginklai. Nukentėjusie
ji pažino ji iš balso ir ūgio 
i r-net ginklą, kuriuo jis buvo 
ginkluotas. Pasirodė, tai 
Kazlų Rudos kaimo pil. J. 
Bal-nis,. kuris tuoj buvo su
imtas ir perduotas Mariam- 
nolės teismo tardytojui. An
tras plėšikas dar nesugau
tas, jo jieškoma.

I

/ Tel.; Richmond 141a

| Dr. David W. Rosea
«• Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i-
S Rusiškai.
/ GVIM) CHR • .IŠKAS ik
J SLAPTAS LIGAS.
4 VALANDOS;
Jį Nuo S iki IV ryto.

Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo. 7 iki 8 vakar*.
321 HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

W LIETUVĄ
PER BREMENA

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečiu laivu

COLUMBUS
TIK AŠTUCNIOS DIENOS 

ANT VANDENS
Apsigyvenę ateiviai gali ap
lankyt savo gimines Euro
pai ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesiu j Suv. Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotos.

Delei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentu aiba i 
192 M'ashington St., Boston. 

192 VVASHINGTON ST., 
BOSTON. MASS.

Lenkuojančių dvasia.
EŽERĖNA1. Šiame kultūri
niai atsilikusiame kampely 
vis nerimsta kėlę prieš karą 
bažnyčioje triukšmą per lie
tuvių pamaldas lenkuojan
tieji elementai. Nors čia lie- 

j tuvių yra didesnė dauguma, 
bet iki šio pavasario lietu
viai galėję klausyti pamal
das lietuvių kalba tik trečią 
sekmadieni. Dabar lietu
viams prašant ir vysku
pui leidus įvesta nauja tvar
ka: ir lietuviai ir lenkiškai 
kalbantieji turi galimybės 
kas šventadienis klausyti pa
maldų jiems suprantama 
kalba: iš ryto iki pusę dešim
tos valandos lenkų kalba, o 
paskui — lietuvių. Tačiau 
lenkuojantiems tas labai ne
patinka ir jie visais budais 
stengiasi priešintis: tuoiaus 
atsisakė nešti procesijas, o 
kai ima nešti lietuviai, jie ne
duoda, aiškindami, kad visa 
esą jų nuosavybė, ir jie lietu 
viams pagonims neduosią 

i Keliatą bažnytinių daikti 
slapta išnešė iš bažnyčios ii 
paslėpė.

Be to. daūg Įvairių kolio- 
jimų ir grąsinimų tenka gir 
dėti lietuviams kunigams 
Klebonui aiškinant iš sakyk 
los , lenkuojančių nedoru: 
pasielgimus, girdis atsiliepi
mų, šukavimų, koliojimų per 
mišias ir t.t
'Svarbiausią šių nemalonu- 

jnų priežastis yra ta, ka< 
lenkuojantieji daugumoje 
vra labai tamsus žmonės: 
jie jokiu budu neskiria tau
tybės nuo tikybos ir sako: 
"Nasza polska wiara” ir 
tiek. Paklaustas, kokios yra 
tautybės, atsako—"katolik.” 
Yra keliatas ir vadų, kurie 
agituoja tamsuoles bobutes, 
o tos nežino ką daro.

i

i

Dar apie išbėgusius
• kalinius.
KAUNAS. Kaliniai išbė

gę iš kalėjimo- slapstosi po 
miškus. Gauja plėšikų susi
rinko Praveniškio miške. Jie 
ten apiplėšė gyventojus, iš 
kurių pasiėmę maisto gyve
na sau miške. Atvykusieji 
kareiviai ir policija pradėjo 
apšaudyti mišką kulkosvai
džiais ir šautuvais. Plėšikai 
atsiliepė, 9 plėšikai suimti. 
1 plėšikas sužeistas, sužeisti 
‘apo policininkas ir kareivis.

Dalis plėšikų išbėgusi už 
demarkacijos linijos. Jiems 
bebėgant tapo sužeisti dar 
au plėšikai: Urbanavičius ir 
•Jančius, kurie pristatyti ka
lėjimam Panemunėj sulai
dytas dar vienas plėšikas 
Lukše vičius.

Perkūnas nutrenkė merginą 
ir karvę.

DARSŪNIŠKIO miestelyje 
birželio 14 d. (Kruonio vai., 
Trakų apsk.) perkūnija už
mušė merginą D. Stankevi
čiūtę, karvę ir buvo pritren
kęs piemenuką Zuzevičių. 
Pati srovė pakiiuVo D. Stan
kevičiūtei, ji atrasta visai 
be drabužių, kurie nuo jos 
nuplėšti ir suplėšyti Į skudu
rus, apdegintas veidas ir de-

, Plėšikai žudosi.
KAUNAS. .Birželio 30 d., 8 
vai. vakare prie kalėjimo bu
vo girdėtis šovimas. Teko 
uatirti, kad Įvykis buvo se
kantis: du sugauti plėšikai 
nusižudė, persipjaudami sau 
gerkles. Tą pamatę kiti 
areštuoti pradėjo kelti triu
kšmą ir sargai pradėjo šau
dyti.

Netikrų pasų fabrikėlis.

Orlaivio katastrofa.
KAUNAS Liepos 1 aerodro
me sudužo orlaivis. 
m ės priežastis 
kuris aerodromo lauke sto
vėjo (tokių šieno kūgių yra 
ten ir daugiau). Orlaivis 
leidosi žemyn ir, matyt, la
kūnas nepastebėjęs kūgio, 
užkliudė jį orlaivio ratais, 
nuo ko orlaivis akimirksniu 
pervirto ratais viršun.Skrido 
tris lakūnai, iš jų vienas 
kiek sužeistas ir tuojau au
tomobiliu nugabentas ligoni
nėn. Orlaivis taip pat nu
kentėjo: nulužo properelis,

Nelai-
•šieno kūgis,

L

Į

Nesupranta ir reikalauja 
išaiškinimo.

GEGRĖNAI, Alsėdžių vai., 
Telšių apsk. Netoli Gegrėnų 
Įvaro (dabar valdžios) yra 
;alnas, iš kurio viršūnės, 
ankiausiai oro atmainomis, 
dlsta garai, aiškiai akimis 
latomi—pasakojo man geg- 
ėniškiai—vieni "žinovai” 
pėja, kad tai esanti to kal
io viduriuose druska ar ki- 
okie mineralai, kurie ir pa
barą tą kalno alsavimą, kiti 
dtaip, vienu žodžiu, kiekvie- 
įas daro savotiškas išvadas, 
^ia irgi reikalinga objektin
es mokslo žmogaus žodis.

Sužinok Savo Ateitį!
SKAITYK

“BURTININKĄ”
Burtinin-

./

\ \ kas vra -?

/ “puslapių 
mėnraštis 
“B.” telpa 
Burtai- 
rnonai;

“ A inviio* lYVllLVjv* llutlKiAJ J/l * VU0?

Kaune kriminale policija susilankstė sparnai ir kitos Į 
sekė netikru1 pasu bei do- silpnesnės orlaivio dalis. •susekė netikrų pasų bei do- silpnesnės orlaivio dalis,

Juokai; Patar
lės; MĮslys; 
Planetos; Bur
tininkų* rate- 

Burimai 
oro; Būri
mai I a i- 
mės; Dvy 
lika dan
gaus žen
klų; Raga 
nos ekzor 
tas. ir t.t. 

B. kai
na met. 
$1. Dėk 
doleri

* laiškan 
ir adre
suok:

MIRTININKAS”
-10 W. 33rd ST. CHICAGO, ILL

NORTH-CERMAN

LLOYD

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIG17 f
VALANDOS: g

9 iki 11 ryže S
1 iki X po piet S
7 iki 9 vakare §

A89 BROADWAY >
SO. BOSTON. MASS. /

Tel So. Buston 2S31 ž

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
18 Chantbers St.. Bos:o::, Ma»s. 3 
Specialistas veneriškų ir inter- \ 
nalię lięų. Taippri jryao lcrau- 
jo, skuro.s ir kitas ligas. 
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.

x Nedėldieniais: nuo 9 iki 4
g Teleplaone Haymaiket 1436.

S1UKIT IR TAUPYKIT SU

Geriausiu Six Ccrd Spool Cotton
ORĖSIU SIUVĖJU .AT Y D Al 

Norėdami gauti naudingą kny
gą apie dresių siuvimą, siuskit 
laišką su 4c. stampa j
THE SPOOL COTTON CO.. D^t. O 

315 Foorth Avė.. New Yorfc

ITel. South Boston 3520 <
Res:denc° Aspinwall 0879 J

S. M. Puišii tė-Shallna j
LIETUVĖ MOTERIS * *

ADVOKATĖ !
366 Broad*--. '•n. -’rwton. M»«* J 

Room 2. .

fScn a Mas*ard Pisstcr

N

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau

Užsisakj’kit iliustruotą, mė
nesinį poouieraus mokslo žur
nalu ”KULTURy.”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose ?3, puse: metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 Jitų, pu
sei metų 12 litų.

Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams:

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

I 
I

Complete in Itself
Išgalanda gejažtv britvoje 

visai ncišimant jo*..Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su df>z»- 

,Jr estra gelažtėmis. SLOPO ir < 
aukščiaus.

Vilet 4uto-Strop Razor
/ > S _

T

'Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos Skau
dėjimo. Rhepmatizmo ir Visokių 
Skausmą ir Dieglių.

VISOSE APTIEKOSE
3Sc ind 65c, jars and tube* 

Hospital aižęs $3-00

I’ MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I 
: Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuroa. Kalba len- I
i kiškai ir rusiškai. .

Telefonas Haymarket 3390 I
Į 69 CHAMBERS STREET. . BOSTON, MASS. j

MEDICINOS DAKTARAS

i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kai© tai: ųvjo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- 

I 1 tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymu>, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių Mes
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 

i per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 
dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.



F

I

Vietinės Žinios 1 Gatvekaris nupiovė mergi
nai galvą.

Nahanto pajūryje gatve
karis aną vakarą užmušė 
jauną merginą, kuri ėjo su 
kareiviu, ir mirtinai sužeidė 
jos palydovą. Merginai tapo 
nupiauta r.uo liemens galva

ii

NESUSIPRATIMAS
TEISME.

Teisėjas liepė policmanui nu-
šauti žydo *rldj, o žydas su- jr vjena ranka, o kareiviui 

prato, kad tai jam bus sutriuškinta galva. Mergina 
smertis. buv0 21 met* amžiausf v&_

Kupstis apsineo proto apsirgęs proto liga ir dabar saulė Įkaitinusi galva ir jis 

jin. žmonės South Bostone ligonbutį.

. ZĘCERIS (Raidžių rinkė- mas
jas) jieško vietos. Kam rei
kalinga rašykit:

L SUDENTAS
106 Broadtvay.

So. Boston. Mass.

Šiomis dienomis buvo is 
naujo paauksuota steitauzės 
bonė. Darbas kainavo $7.7

PENTORIAl

ouvo metų amžiaus, va-, nini?I Vil k

Bostono municipaliame dinosi Violeta MacNeill ir: rIKMKA.
teisme pereitą sąvaitę buvo paėjo iš Lynno. 
juokingas atsitikimas. Žy
delis Jacob Fruman, kuris 
nesenai da atvažiavęs Ame
rikon ir nemoka anglų kal
bos, buvo kaltinamas už 
vartojimą jau nebetinkamo 
darbui arklio. Jisai buvo 
pripažintas kaltu dėl kanki
nimo gyvulio ir buvo užtai 
nubaustas. Kada žydelis už
simokėjo pabaudą, teisėjas 
kreipėsi Į policmaną ir tarė: 
„Dabar išvesk jĮ ir nušauk.”

„Ai vai, gevalt!” sušuko 
nusigandęs žydas. „Mein 
Sorre, meine kinder!”

Jis manė, kad teisėjas lie
pė jĮ nušauti. Kada jam buvo 
paaiškinta, kad ne jis turės 
mirti, bet jo šlubas, arklys, 
žydas atsisėdo ir lengvai 
atsidusęs plačiai nusųiįokė.

Kitas žydas, Benjamin 
Gordon, buvo nubaustas 
$30 už vartojimą prie darbo 
netinkamo arklio.

La Folletto ofisas Bostone.
Bostone tuojaus bus ati

darytas La Folletto rinki
mų vajaus ofisas. Jo mene- 
džerium skiriamas George 
E. Rower, socialistas advo
katas. 3

Jaunikis reikalauja iš 
Žilinskienės $2,000.

Tūlas Steponas Macken- 
kowsky (gal Marcinkaus- 
kas), kuris gyvena Bostone 
po No. 32 Wall st., apskundė 
gerai So. Bostono lietuviams 
žinomą Marę Žilinskienę, 
reikalaudamas iš jos $2,000. 
kuriuos jis sakosi išleidęs 
jai ant dovanų ir fundinimų. 
Jis - sakosi pradėjęs su ja, 
draugauti 1923 metais ir 
pirmu syk davęs jai $75. 
Paskui leidęs ant jos pinigus 
per ištisus 18' mėnesių, nes 
turėjęs viltį ją vesti. Dabar- 
gi jis sužinojęs, kad Žilins
kienė turi šeimyną ir da 
drūtą vyrą.

Šitą žinią paskelbė „Bos-

Ant Boston Common areš
tuota 63 žmonės.

Policija pradėjo valyti _ . .
Boston Common sodą.: Mat, , ton Amencan” 26 liepos. . 
tenai prisirenka visokių Sulyg partijos, i _
„saulės brolių,” prigula ant 
žolės, primėto popiergalių ir 
taip užteršia sodą, kad šlyk
štu pažiūrėti. Kada moteris 
su vaikais nueina, tai joms 
nėra vietos sode nei ant suo
lų. nei ant žolės, nes visur 
pilna bomų. Todėl policija 
ir pradėjo sod^ valyti. Kaip 
tik pamato numetant popie- 
rą, tuojaus ir veda į nuova
dą. Tuo budu areštuota jau 
63 asmenis ir visi turėjo už
simokėti po $3 „fainos.”

>s, p. Žilins
kienė yra sandarietė.

Rengia Cambridge’a :- 
operaty\isiva Bendrovė Nedėlioj. 
lU GPllčiO- U i.l ST. l '.‘> ■
t I nio Shameklio Farm<»>. 
Ellis, Mass.

'Krokai iseis 9:30 v;ii. 
tuvių Kooperacijoj, k.m. ii- 
ir Main street.

Gerbiamieji Lietuvai: I 
toks didelis piknikas lo 
po žaliuojančiais n: d r: i - 
valgių ir gėrimų ir ai.-k-sn

Atsilankykit vis: plati - 
ietuviai, o mes stengs:::^ 

visus
Su pagarba KOMI 1 EI

PASARG?,; Kurie v.k ■ ... 
-iais arba automobiliu:-. v .. . '••• 
žiuot NVashington St i^ E - - 
j nuo tenai pasukti po s.. <• .-i-. 
St ir tuojaus pamatys.t į

PARDAVIMAI

K 1 
‘ <1.

ant

—PARSIDUODA saldainiu ir 
groserių krautuvė su gyvenimo 
vieta. (32)

112 F St.. So. Boston. Mass.

PIGIAI PARŠUK (H) \
3 šeimynų, 16 kambarių nair.a.-. vi

ii itaisyniaį (tmprovenit r.t- . _ : :a . 
šioj vietoj, arti jūrių, karų • S B — 
ono; kaina tik $10.000 ii >2 1 ar
Mažiau Įnešti; geros n-i at- -a .- 
eita kuogreiė'ausia pas

A. 1 V A S.
•761 W. Br;»ad"ay, So. Bostan. Mass.

BROOKLINE
Turiu ir didelių mūrinių namų, r.a:

-Uos galiu parduoti labai prieinamai 
; ir sumainyti ant mažesnių r.ar-'.-;

>a ant ūkių. Todėl nepamirški;...
D. J. OLSEIKA.

409 Broadway. Roorr ",
Sa. Boston. .Mass. Tel. S. Bo<tor.

Kili

esąs išgabentas Į psichopatų taip apsirgęs.
, , . x. v.------- —ų. Jisai Valęs savo nesti ji nešte. Karštis atsi- atliekam

-neką, kad A. Kupstis, žino- automobilių ......................... .., 7--------- .ų ant saulės, liepęs ant proto. Ar tai tie-
> čia real estate agentas, Diena buvusi labai karšta, sa, mes negalėjome patirti.

Irurl isp>>|»i<.ųiU'i'am, špentiiutmKdu lėmėju b.lltill#ni lubas „amus ir tt 
___ i greit, pigiai ir gerai
ALBERTAS KASPEBAV1ČIA
158 7th St., So. Boston. .Mass. 

Tel So Boston 024R-R.

ir iš-
Darbu 

(36)

Daugiau čeveryku

BATH 
ROBIAI

$4, $6, $8, $8.75 ir $10.09 
Terry ir Elderdotvn au

deklo Visokių Madų

86
JAUNŲ 

VAIKINŲ 
miera 34 iki 40

$

i

BUS PARDUODAMI SEREDOJ PRIESAKINEJE PARODOJE

Vyru SI UT AI

10 $15 H8 $22-
PALMBEACH SIUTAI

PLOŠČIAI

8.75

DRESES

FIBRE DRESES
MIEROS ftS

16 iki 50

mieros 16 ik 44 _Antros Lubos

SPAUSDINTO VOILE 
IR DROP STITCH'

Crepe de Chine ir 
Normandy Voiles

$3.50, $4.00, $4.50,
$5.00 ir $7.00

2'4 jardo platumo, jardas ...............................

G1RL SUOUT kostiumų—neplunkantis. jardas

Visokie, geriausios rū
šies.
BEVEIK VISŲ MIERŲ 

VISOKIŲ SPALVŲ

228
VYRŲ IR 

JAUNŲ VAIKINŲ.
miera 35 iki 50

356
VYRŲ IR

JAUNŲ VAIKINŲ
miera 34 iki 48

174
VYRŲ IR

JAUNŲ VAIKINŲ
miera 34 iki 44

ANTROS 2V TT^TT ANTROS
LUBOS LUBOS

DR Al’AN O S
Daugybė Vaiku Nainsook Ir Jersev UNION SIUTŲ 45C 

,Miera 2 iki 16 metų.............................................
PETER PAN Skalbiami SIUTAI-Visaip pasiūti 4 45
Miera 3 iki 9 metų ....-•......................................... *
Naikų BOVELNINĖS PANCIAKOS. Extra geros 25° 
rūšies, visokio didumo, pora ..............................
VAIKŲ BYČIŲ KEPURĖS.......... : ... 25* IK 45*
Daugybė Vaiku BATHING SIUTŲ. Pusiau Vilno- < QQ 
niu Maroon, Heather ir tamsiai mėlynų spalvų. "
Vaikų BLIl SKOS, Geros rūšies Perkelio, miera £5C
8 iki 16 metų ....-•.............................................
Vaikų Jersev BRUSLOT. I—Antrarankiai—miera 25«*
2 iki 12 metų........................................................

RAYMOND’S
3S2 iki 362 Washington St, Boston. Atdara Subatoj dieną ir vak.

SOMERVILLĖJ 
PARSIDUODA

3 šeimynų medinis narna-. 
Kiriy. su visais naujaus: ■ - 
taisymais. Ren-ics $118 i 
Kaina 511.300. Lengvos išlys

D.J. OLSEIKA.
409 Broadway. Roon

So. Boston. .Mass. Te!. S. Boston n.’l'

Pritaisykite paštui dėžutės 
arba išplaukite duryse 

skyles.
Nuo 31 liepos niekas ne

gaus, nei laiškų, nei kitokių 
siuntinių, jei neturės prie 
durų prikalęs tam tikro 
bakso arba išpjovęs duryse 
skalės, per kurią laiškane
šys galėtų Įmesti laiškus ir 
laikraščius.

Šitą pranešimą paskelbė 
pašto viršininkas. Jau me
tai atgal paštas ragino žmo
nes Įsitaisyti prie durų dė
žes arba skyles laiškams ir 
laikraščiams, tečiaus tūks
tančiai žmonių neatkreipė i 

*'tai domės, todėl kas csbar 
J tų reikalavimų neišpildys, 

y*:tam pristatymas laiškų ir 
laikraščių bus pertrauktas.

To reikalaujama dėlto, 
kad apsaugojus nuo žuvimo 
laiškus bei laikraščius ir kad 
palengvinus laiškanešiams 
darbą.

Kur namuose gyvena tik 
viena šeimyna, tenai galima 
išplauti durjse pailgą skylę, 
nėr kurią galima butų Įkišti 
laiškus ir laikraščius, o kur 
kelios šeimynos ir vaikščioja 
daug pašalinių žmonių, te
nai patartina turėti prie du- 

užrakintą

t

šovė šunį, pataikė 
žmogui.

Ant Thatcher streeto per
eitą sąvaitę trokas pervažia
vo šuni ir sunkiai jį sužeidė. į 
Buvo pašauktas policmanas,i 
kad jį pribaigtų. Kada po- 
licmanas šovė i šunį, priešais 
ji išlindo iš už automobiliaus 
žmogus. Kulipka išėjus per 
šunj atsimušė ! žemę ir at
šokus pataikė tam žmogui i 
koją. Ji reikėjo vežti ligoni
nėn.

t
I
IMajoras reikalauja injunc- 

tiono prieš telefono 
kompaniją.

Bostono majoras Curley, 
padavė Į Massachusetts vai- , 
stijos Sunreme Courtą peti
ciją, prašydamas injunetio- rt) prikaltą ir 
no prieš New England Te- tam tikrą dėžę su skyle vir- 

" ' ' ” ' šuje.lephone Co., kuri užsimanė 
pakelti mokesti už telefoną.

Majoras nurodo, kad tele
fono- kompanija uždirba pa-; 
kankamai pinigų ir dabartį- ir suriko: ”Tai bent kopūstai!" 
ne mokesti imdama, todėl O tuos gerus kopūstus išverda 
plėšti visuomene da daugiau' A. Savičiuno restorane, ant 24-1 
jai turi būti uždrausta. i Broadwav, So. Boston, Mass.

LABAI PAGYRĖ.
Maikis trenkė kurr.ščia Į stalą

------ ---- . . - . . p,

kar-

CIT Y POINT
3 šeimvnų medinis narna.-., 17 k.— 

oarių, visi {taisymai. Elektros svie- 
os. Rendos neša $1320 į metus Ka 
va S12.8O0. Matas įnešimas ika-' -• 
žinių kreipkitės pas savininka.

.> J>^Į.J>LSE1KA.
4Ū9 Broaduay. Rooni ..

So. Boston. .Mass. Tel. S. Boston

PARSIDUODA NAMAi BRK.HTOS
2 stubos po 2 šeimynas, po 7 kam

barius su visais Įtaisymais sll.Sa.ę 
3 šemynų po 6 kambarius— 
šeimynų po 5 kambarius su itaisv- 
mais—$7,500. Kreipkitės pas

B. AJAUSKĄ
58 Linccln St.. Brighton. Mass.

Telefonas 2902.

SENAS TAISYTOJAS
Vėl sugrįžau į So. Bostoną j.■ 

vo darbo TAISAI’ VISOKĮ! S čl 
VERYKUS ir visi žino, kad d.irba ■ 
nadarau pigiai ir gerai, raing: :r -:ų 
valom čeverykus Nepamir škite s«v ■' 
ser.o draugo. Vieta netoli Lietuvi- 
Salės A. ABAZORICS

.401 E St.. So. Boston. Ma».
f

STOGDENGIS
(Kooferis) 

darome visokius stogusMes
ir taisome senus- Darbą garan
tuojame ir padarome atsakan
čiai ir pigiai. A> Ivaškevičiaus 
ir kitų lietuvių namų savininkų 
darbus darau suvirs per 15 me
tų ir kožnas namų savininkas 
gali manim pasitikėti, kaipo pa
tyrusiu stogdengiu.

MARTIN ROOF1NG ( O.
361 W. Broadway.
So. Boston. Mass.

A. Ivas Real Estate Ofise 
ant antrų lubų 

Tel. So. Boston 0605.

<

GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.

Severos Gyduoles užlaiko.'*  ̂
šeimynos sveikata.

_____ ____ c *•

DĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusį 
ir stokos apetito vartok

SEVERA’S 
BALZOL.

4

■

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORA H GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. lXGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 WINDSOR ST., CAMBRIDGE, MASS.

......................... .
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Alminas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

DAUGIAU SfRYBELIU
Visai peros šiaudinės TSc Vyrams Khaki Kelinės 

Tikros Panafiuškos 1 .CO ’
Moterą ir Merginą

Dresės

MOTERŲ-MERGINU Antros ’DT TTQT?T PC $1 »00 
DEPARTAMENTAS Lubos " I“

Easy Basement and Unconstrained Suller
15* 
15* 
38*

Daugybė puikaus 36 colių baltinto Amerikoniško AUDEK
LO, dailiai užbaigto. Pirmos rūšies Audeklas. 10 w75
jardų šmotas........................................................'
MILTO Japoniškas Audeklas. Anglijoj dirbtas. 36 20* 
co!. platumo. Puikiai baigtts, pilnai kirptas, jard
Daugybė Estra sunkiu baltintų besiuliu paklodžių 58*
21, jardo platumo, jardas .................................
Naujas Bunčius 36 colių KHAKI AUDEKLO dei 25* 
G1RL SCOUT kostiumų—neplunkantis. jardas
Daug 32 celių puikaus GINGHAMO. kletkuoto. lan- gc 
guoto ir visokių spalvų, jardas ....................
Daugybė dailių ART TICKINGb Kemantų.
iki 10 jardu ilgumo, jardas......................
Dailus 38 colių Spausdintas VOILE su Polka taš; 
kais ir kitokis. jardas ■ ____
I it kanos. 36 colių Baltintas DOMET FLANELIS. 20*

••...»...•••••••••****••***•******
Pusiau Vilnonis 54 colių platumo MARŠKINIŲ l'la- 
nelis Khaki ir Maišvtų Pilkų, jardas..............
H^n™ 36 colių CORDUROY SUITINGS; apie tu- gge 
/inas visokią spalvų, jardas...............................
P; <saic Dailus Spausdintas UHALLIES; pilni šmo-
'ai pirntes rnsies audimo, jardas..........

r ; Ecnčins 36 coliu ekstra sunkais BLOCTO; jgt 
NE ( RETONNES; nebijo saulės, jardas..............

I Viso LININIO Importuotas Baltintas audeklas dd 
ABRUSŲ. puikiais kraštais, jardas ................
Palmero siulinis Tinklo Skreenas 33 colių platumo, 
jardas...............   • -.......................................
Sunkaus Dailaus AWNING Dl’CKS. liekanos, bet 
gero ilgumo, jardas..........................................
■JREENBRIAR 31 colių platumo. Dailaus CRETON- 
NES,* pilni šmotai, geras audimas, jardas ........
STANDISH apsiūti Paduškti Užvalkalai, O *2 c ir O C 
12x36 ir 45x36 colių, kiekvienas pa ....
Apsiūtos MARQUISETTE IR VOILg Firankos. su QEc 
'eisais aptrimintos, pora ......... .. .7?............
’UMBO Dubvlto Siūlo išbaltinti TURKIŠKI ABRU- EQc 
SAI, 24x48, vienas -......................................

Didelė Krūva Paklodžių
Pavadinti MILL SECONDS. bet jus turėsit jieškot truku
mų. Vienos m^gstos ir Satinu pabaigtos, kitos spalvuotos 
ir visokios. KETURI SPECIALIšKI BUKČIAI.
MEKVtENA 1.75,1.95,2.35,2.75
Mieros vienai ir dubeitavom lovom, taipgi didelėm lovom.

iki 16 jardų ilgumo. jardask s
na
H

Ei

kais ir kitokis. jardas -...
M
■

I

8- 
■a organus prie normališkos ve;k- L 
mis. ” SKii 

Kaina 60 ir 85 centai. m
■

Klauskite pas aptiekorius. *
■

Jis maitina kraują, paaugdo ; ir.;-
tną, reguliuoja atidaiimmus. stipr

W F SEVERĄ CO. 4 Žj, 3 
C F DAR RAPIDS, !OWA -i

17*

X


