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12 JŲ PASMERKTA MIR
TI ŠIOMIS DIENOMIS.

Maskvoje intendantai apvo
gė raudonąją armiją, o Al
tajuje buvo organizuojamos 

arkliavagių šaikos.
Pereitą sąvaitę Maskvoje 

pasibaigė skandalinga byla, 
kurioje buvo teisiama ' 66 
valdininkai, kaltinami dėl 
išplėšimo ir išvogimo raudo
nosios armijos sandėlių. De
vyni komisarai tapo pa
smerkti miriop ir bolševikai 
juos sušaudys. Dvidešimt 
du nuteisti kalėjiman nuo 1 
iki 10 metų, o kiti išteisinti. 
Visų pasmerktųjų turtas 
konfiskuotas.

Kelios dienos pirm to trįs 
komunistų vadai buvo pa
smerkti sušaudymui Alta
jaus srity (Sibire). Vienas 
jų buvo Soionovkos vals
čiaus tarybos komisaras, an
tras buvo kooperatyvo virši
ninkas, o trečias — komuni
stų organizacijos sekreto
rius. Negrinėjant jų bylą išė
jo aikštėn baisių dalykų. 
Per penkerius metus šita 
traicė viešpatavo valsčiuje 
kaip kokie kruvini despotai.' 
Kas tik drįso jų despotiz
mui pasipriešint, tuojaus bu
vo šaudomas. Visa apielinkė 
buvo suterorizuota. Žmonės 
bijojo ir pasijudinti. Plėši
mas gyventojų mokesčiais ir 
vogimas visuomenės turtų 
priėjo prie to, kad vienas tii 
komisarų išardė valsčiaus 
knygyno triobą ir persiga
benęs ją ant savo ūkės pasi
statė iš jos tvartą savo gyvu
liams. Negana to, šitie ko
munizmo vykintojai da su
organizavo iš pabėgusių ka
reivių bandą vagių arkliams 
vogti. Arkliavagiai buvo ap
rūpinti reikalingais doku
mentais ir keliaudavo po vi
są apielinkę kaipo “pirk
liai.”

Vieną dieną tie “pirkliai” 
užmušė vieną ūkininką prie 
pat jo namų durų. Kilo 
triukšmas ir razbaininkai 
buvo sugauti. Taip išėjo aik
štėn visas skandalas ir ap
skričio teismas pasmerkė va
dus miriop. Organizuoti jų 
vagįs ir padėjėjai buvo nu
teisti įvairiam laikui kalėji
man.

Tai ve, kas darosi bolševi
kų žemėj.

PRIGĖRĖ LIETUVIS 
DAKTARAS.

Chicagos dantistas Cherry 
išvažiavo ant vakacijų ir be
simaudydamas Michigano 

ežere nuskendo.
“Naujienos” praneša, kad 

pereitą sąvaitę prigėrė D-ras 
C. K. Cherry*, Chicagos lie
tuvis dentistas. Savo gy vastį 
jis prarado didžiojo Michi
gano ežero vandenyse, besi
maudydamas ties Gary, Ind. 
naujose Lake Front Beach 
maudynėse. Jis buvo atsar
gus plaukikas, bet kažkokiu 
budu jis išplaukė už maudy
klos virvių, kur jį pagavo 
stipri povandeninė sriovė — 
“undertow” ir pradėjo jį 
traukti į dugną. Jis pradėjo 
šauktis pagelbos ir tuoj pri
buvo vienas narių gelbėjimo 
sargybos. Bet kaip visuomet 
būna su skęstančiais, jis pa
stvėrė gelbėtoją pirmiau, 
negu gelbėtojas galėjo pa
stverti skęstantį ir abu nuė
jo į dugną. Gelbėtojas šiaip 
taip įstengė išsiliuosuoti iš 
“mirties glėbio,” iškilo virš 
vandens ir tapo kitų dviejų 
gelbėtojų ištrauktas Į kran
tą, bet Dr. Cherry’ daugiau 
nebeiškilo ir tik po ilgo ir 
stipraus jieškojimo jo lavo
ną rasta vandeny tarp dvie
jų smilčių volų. Nors tuojaus 
suteikta medikalinę pagelbą 
ir dėta visas pastangas jį at
gaivinti, bet visos tos pa
stangos nuėjo niekais ir at
gaivinti jo nebepavyko.

Dr. Cherry- buvo išvykęs 
atostogoms, važinėjosi po 
visą Michigano valstiją ir 
aplankė daugelį miestų ir 
dabar, prieš gryšiant namo, 
į Chicago, buvo sustojęs Ga
ry-, Ind., kad paskutines po
ra dienų praleisti gražiuose

[Indianos smiltynuose. Čia 
tai ir patiko savo mirtį. Į ne
laimės vietą tuoj išvyko adv. 
K. Gugis, Dr. Šimkus, Dr. 
Graičiunas ir kiti.

Jo žmona, Sąlomija Sta- 
niuliutė-čerienė, dėl ištiku
sios baisios nelaimės yra la
bai nusiminusi.

16,000 VOKIEČIŲ PADE
DA FRANCUZAMS 
. MUŠTI RIFUS.

Paryžius giriasi, kad 16,- 
000 vokiečių Afrikoj pade
dą francuzams kariauti su 
rifais. Karas su Afrikos 
juodveidžiais francuzams 
nesiseka, todėl nors leidžia
momis žiniomis francuzai 
nori save raminti. Jau bus 
kelios sąvaitės, kaip Pary
žius paskelbė pasauliui, kad 
francuzai su ispanais prade
dą generalį ofensyvą prieš 
rifus, bet kuo tas ofensyvas 
pasibaigė, francuzai nepra
nešė. Matoma, gavo i kailį. 
Dabar jau rašoma, kad ri
fai rengiąsi prie ofensyvo.

5 ŽMONĖS SU AUTOMO
BILIUM ŽUVO PO 

TRAUKINIU.
Ties Greensboro, N. C., 

skersai geležinkelį važiavo 
automobilius su penkiais 
žmonėmis. Tuo tarpu atbėgo 
traukinys, sudaužė automo
bilių į šipulius ir užmušė vi
sus 5 žmones. Nelaimė atsi
tiko pereitą nedėldienį.

MARSO CIVILIZACIJA 
SIEKIANTI 90,000 METŲ.

Anglų profesorius G. H. 
Hamilton sakosi tuiąs priro
dymų, kuriuos jisai įteikęs 
Tarptautinei Astronomų 
Sąjungai, kad ant Marso 
tikrai gyvena protingi sutvė
rimai, ir kad jų civilizacija 
siekianti 90,000 metų. Mar
so paviršius dabar turįs tyrą 
išvaizdą. Kitą syk ant jo bu
vę kalnai ir jūres, taip kaip 
ir ant žemės, bet vėjas su 
laiku viską nudildė ir suly
gino. Prie to paties einanti 
ir mūsiškė žemė.

KRYŽIUS DAUŽO.
“Lietuvos Žinios” prane

ša, kad paskutinėmis dieno
mis Lietuvoje nežinia kas 
pradėjo daužyti kryžius ant 
kapinių. Šaukote vieną nak
tį buvę sudaužyti visi kry- Į 
žiai: mediniai, špižiniai irj 
akmeniniai. Nors kapinės 
randasi tuoj prie klebonijos, 
tečiaus niekas kaltininkų 
nematė. Nejaugi klebonijoj 
nebūtų galima girdėt trenks
mą, kuomet buvo daužomi 
akmenįs ir geležis?

Baisogaloj ir apdaužyta 
kryžiai ant kapinių, ir ma
tyt, kad ne vieno žmogaus 
darbas. Ir keistas esąs daly
kas, kad kunigai didelio 
triukšmo da nekėlė. Žmonės 
todėl pradeda kalbėti, kad 
tą kryžių daužymą patįs ku
nigai ir organizuoja. Mat, 
artinasi rinkimai į Seimą, 
tai reikia kaip nore tamsias 
minias sukurstyti prieš “be
dievius” socialistus. Ir ve, 
kad klerikalų pasamdyti fa
šistai išdaužys kryžius, tai 
rinkimams atėjus kunigai 
galės suvei’sti šitą darbą ant 
socialistų ir laisvamanių. 
Taigi išrodo, kad kryžių 
daužymas yra niekas dau
giau, kaip kunigų daroma 
provokacija prieš pirmei
vius.

•!,_! - n r-J f PREZIDENTO SARGAS Klerikalai Daro Gedą, i pasmerktas ka-

Lietuvai.
Šį Utarninką Angliakasiai

LĖJIMAN. “ * * į
Kareivis vardu Beam, ku- 

į ris buvo paskirtas sargybon į 
prie prezidento Coolidge'o i 
vasarnamio, tapo pasmerk
tas dviem metam laivyno iCHICAGOJ JAUČIAMAS, 
kalėjiman užtai, kad be lei-į 
dimo prasišalino nuo parei-' 
gų ėjimo, paskui nenorėjo, 
pasiduoti areštui, iškoliojo | 
viršininkus ir areštuotas ne-į 
norėjo maudytis.

Į
į

UŽDRAUDĖ ANGLŲ RA-j 
ŠYTOJO VEIKALĄ.

i Į IŠGELBĖJO 26 KAREI
VIUS NUO DEGANČIO 

LAIVO.
Ant kariško laivo netoli 

New Yorko pereitą nedėl
dienį kilo gaisras ir jau 26 
kareiviai buvo pasiryžę šok
ti į -jūres, kur jie veikiausia 
butų prigėrę, kaip tuo tarpu 
pribuvo į pagalbą kitas lai
vas ir sustojęs šalia degan
čio laivo nukėlė visus žmo
nes.

j STREIKAS PALIEČIA 
DIDELIS ŽEMĖS DRE- į 500,000 DARBININKŲ.

BĖJIMAS.
Chicagos Universitete sei

smografas pereitą nedėldie
nį rodė smarkų žemės dre
bėjimą už kokių 1,700 myliu 
nuo Chicagos.

POLITINIAI KALINIAI 
LIETUVOJE KAN

KINAMI.
Tarptautinė revoliucio

nierių šelpimo organizacija 
(turbut komunistų) išleido 
knygutę, kur aprašomas ne
žmoniškas kankinimas poli
tinių kalinių Lietuvos kalėji
muose. Tenai nurodoma, 
kaip Vilkaviškio kalėjime 
buvo kankinama tūla mergi
na, Ona Smeigauskiutė, kuri 
buvo suimta kaipo komunis
tė. Areštavę valdininkai ją 
žiauriai sumušė ir uždarė 
kalėjiman. Paskui nuolatos 
daužė jos gaivą į sieną, kad 
išpasakotų komunistų pa
slaptis. Kadangi mergina 
nieko nesakė, tai kankinto
jai pradėjo vartoti elektrą, 
kuri sukrato žmogaus dirks-j 
nius ir sumaišo protą. Mer
gaitė išėjo iš proto ir galų 
gale buvo pasiųsta į beprot
namį.

Prie kankinimo šitos mer-| 
gaitės buvo paskirti du žval
gybininkai. Vienas paskui! 
jų girtuokliaudamas pradė
jo girtis, kaip jis šitą mer
gaitę kalėjime išžaginęs. Se
kančią naktį mergaitės 
draugai jį nudėjo. Kitas bu
delis paskyrė 100 dolerių 
dovanų tam, kas išduosiąs jo 
sėbro užmušėjus. Neužilgo 
ir tas buvo atrastas nudėtas.

Tai skamba lyg ir kokia 
pasaka, tečiaus, kad jauni 
vaikinai ir merginos yra 
kankinami Lietuvos kalėji
muose elektros pagalba, tai 
jau žinom iš buvusių inter
peliacijų Seime.

“Krikščioniški’’ ministeriai 
atrado, kad “Šventas Jonas” 

pajuokia kunigiją.
Šį panedėlį atėjo iš Lon

dono telegrama, kuri sako, 
i kad Lietuvos valdžia už- 
i draudusi garsaus Anglijos 
• rašytojo Bernardo Shaw 
veikalą “šventas Jonas,"pa
matuodama, kad jis esąs 
“bedieviškas ir turi tikslo 
žeminti kunigiją.”

Šitą žinią paskelbė Lon
dono “Daily Herald,” Ang
lijos darbininkų organas, 
kuris sako, kad Maskvos 
Dailės Teatro kompanija 
statė šitą veikalą Lietuvos 

; sostinėj Kaune. Paprastas; 
cenzorius veikalą praleido,}

, bet kuomet jį pamatė kabi-' 
meto ministeriai, jie nutarė! 
j jį uždrausti. "Daily Herald”j 
i priduria, kad Lietuvos mi-j 
nisterių kabinetas susideda ■ 
daugiausia iš kunigų ir jezu-į 
itų.

Nore tai nėra-visai tiesa,; 
kad didžiuma kabineto yra 
kunigai, tečiaus kad didžiu
ma yra klerikalų, tai faktas, 
ir jie daro Li^ruvai didelę į 
gėdą. Pasaulis pradės žiūrė-} 
ti į musų respubliką kaipo į į 
šalį, kuri yra atsilikusi nuo- 
20-tojo amžiaus civilizaci-; 
jos ant 400 metų, jeigu jos . 
valdžia bijosi kultūringų: 
tautų rašytojų veikalų.

DAUGELIS GALI NETEK
TI PILIETYBĖS.

Daugelis ateivių iš Euro
pos, kurie tapo šios šalies 
piliečiais ir paskui sugrįžę 
savo tėvynėn vėl tenai apsi
gyveno, gali netekti Ameri
kos pilietybės, nes generaiis 
prokuroras Washingtone Į- 
sakė savo padėjėjui Far- 
num’ui visas šitokias piliety
bes panaikinti.

JURININKŲ STREIKAS 
GALI SUNAIKINTI 

ANGLIJOS IMPERIJĄ.
Australijoj, Kanadoj ir 

kitose Anglijos kolonijose 
‘dabar streikuoja jurininkai 
į ir kiti laivų darbininkai. 
Laivai stovi uostuose ir ne- 

igali išeiti. Anglijos jurinin
kų sąj-gos pirniminkas sako, 
kad organizacija nėra šitų 

. streikų įgaliavusi, ir kati ju
rininkai streikuoją bolševi
kų agentų sukurstyti. Bolše- 

• vikų tikslas esąs suparali- 
■ žiuoti Anglijos laivyną ir su
naikinti Britų Imperiją.

j

MICHIGANE IŠDEGĖ 36,- 
000 AKRŲ MIŠKŲ.

Michigano valstijoj trijo
se vietose dega miškai. Ug
nis nušlavė jau 36,000 akru 
plotą ir vis plinta daugiau.

ŠUNES PAPIOVĖ MO
TERĮ.

Kanados šiaurėje 15 šunų 
papiovė ir sudraskė raito- 

i sios policijos viršininko 
žmoną, Mrs. F. G. Clay.

Manitobos. Smulkesnių ži-

Užlaikymas tuščių kasyklų 
kompanijoms kas diena 
lėšuoja po $200,000.

Angliakasių streikas jau 
prasidėjo. Anksti šio utar- 
ninko rytą kietųjų kasyklų 
darbininkai užputę savo 
lempas, pasiėmė įrankius ir 

■ parėjo namo. Dal bas sustojo 
ant syk 828 kasyklose ir 272 
anglinėse.

Sustreikavusių angliaka
sių yra skaitoma 135,000, 
tečiaus išviso streikas palie
čia apie 500,000 darbininkų, 
kurie yra surišti su anglių 
pramone. Vien tik ant gele
žinkelių yra 10,000 žmonių 
kurie nieko daugiau nedir
ba, tik anglis gabena.

Savininkai apskaito, kad 
užlaikymas tuščių kasyklų, 
taksos ir kitos išlaidos, laike 
streiko jiems lėšuos apie 
$200,000 kas diena. Nors 
anglių niekas nekas, tečiaus 
kasyklose turės nuolatos 
būti apie 15,000 darbininkų, 
kurie saugos kasyklas nuo 
patvinimo vandeniu ir pri
žiūrės tvarkos. Visiems 
tiems žmonėms kompanijos 
turi mokėti algą.

Kaip ilgai streikas tęsis, 
niekas da negali pasakyti. 
Kai kurios kompanijos jau 
pradėjo kelti mulus iš ka
syklų viršun. Tas paprastai 
reiškia, kad jos tikisi ilgo 
streiko. Bet kitos kompani
jos mulus paliko po žeme. 
Tas vėl reikštų, kad jos ilgo 
streiko nesitiki.

Musų manymu streikas 
gali nusitęsti ilgai ir išsivys- 
tyt į didelę kovą. Yra kalba
ma, kad minkštųjų anglių 
maineriai taipgi mes darbą" 
Kapitalistai yra užsispyrę 
apgalėti uniją ir jie nesigai
lės nieko, kad streiką sulau
žius. Darbininkams gi rupi 
nulaužti kapitalistams ragus 
ir streiką laimėti. Taigi neiš- 
rodo, kad kova greitai pasi
baigtų.

Angliakasiams šį kartą 
bus daug lengviau kovoti, 
nes streikas prasidėjo rude
nį, kuomet anglįs labai rei
kalingos. Seniaus jie pradė
davo streikuoti pavasario 
metu, kada kasyklose ir be 
to darbai sustodavo.

48 ŽMONĖS PLAUKĖ 
ANT LEDO 60 MYLIŲ.
Netoli nuo šiaurės Kana- 

įdos pakraščio sudužo andai 
laivas. 46 žmonės išsigelbė
jo ir sulipo ant didelės ledo 

i lyties ir vėjas nunešė juos 
160 mylių nuo pakraščio. Vė- 
■ liaus juos paėmė garlaivis.

' *>X1C, X • • V-/AC4 ’

POLICIJOS SMURTAS Apie tai pranešama iš Pa; 
ŠIAULIUOSE. ‘

Nuovados viršininkas Biels- a-
kis sumušė miesto valdybos ’ 
narį ir jėga išvedė jį iš Val
dybos posėdžio ir suareštuo

tą išlaikė 5 valandas.
Šiauliai. Rugpiučio 11 d. 

apie 4 valandą pas miesto 
valdybos narį Alaką atvyko 
girtas 1 nuovados policijos 
viršininkas Bielskis ir parei
kalavo, kad Alakas nupirk
tų jam papirosų. Alakas at
sisakė. Įsižeidęs Bielskis 
pradėjo bartis, kad Alakas 
neatiduodas jam pagarbos, į 
ką pastarasis atsakęs, kad 
pagarbos ir neprivaląs ati
davinėti. Bielskis pradėjęs 
smarkauti ir grasindamas, 
pagarbą atiduoti priversiąs 
pareikalavo 
nuovadom Bielskis išvykęs 
nuovadon vežiku, o Alakas 
turėjęs vykti dviračiu. Beva
žiuojant Alakas paskubinęs 
važiuoti ir pribuvęs miesto 
vald.vbon, kur 4 vai. turėjo 
prasidėti posėdis.

Valdybai beposėdžiau- 
jant atvyko policistas ir val
dybos narį Alaką išvedė 
nuovadon, kur Bielskis jį 
apdaužęs ir, išlaikęs iki 8 
vai. 30 m., paleido.

Už ką pil. Alakas buvo 
areštuotas, laikomas, muša
mas — nežinia. Protokolas 
nerašyta.

Paleisdamas iš arešto pil. 
Alaką Bielskis prašęs nie-

I
t

i

.b.

KELIASI VISAS MIES- 
, TELIS.

Californijoj, pačiam Mo
javę tyrų pakrašty, yra mie
stelis vardu Baretow, kuris 
turi apie 3,000 gyventojų. 
Vienoj pusėj to miestelio ei- 

i na pasažierinis gelžkelis, 
1 antroj pusėj — prekių gele
žinkelis. Abiem geležinke
liams reikėjo daugiau žemės 

i ir jie išpirko ją iš to mieste
lio piliečių. Dabar geležin
keliai liepė namų savinin
kams atsiimti savo triobas, 
ir visas miestelis buvo pri
verstas keltis už kokių trijų 
mylių toliau. Triobos kelia- 

Alaką vykti įmos ant apskritų rąstų ir po 
icv;c ‘iSinA-oc valiai stumiamos tolyn.

I
I

BACHMETJEVAS PRAŠO 
TAUTŲ LYGOS PA- 

SPORTO.
Borisas Bachmetjevas, bu-Į 

vusis Rusijos ambasadorius 
Amerikoje, dabar kreipėsi į 
Tautų Lygą prašydamas pa- 
sporto Italijon. Iš bolševikų 

i valdžios tokio pasporto jis 
įgauti negali, todėl prašo iš 
; Tautų Lygos paliudymo kai
po “Rusijos pabėgėlis.” To-' 

įkius paliudymus Lyga duo-j 
d a visokiems buvusio caro' 
tarnams, ir užsienio valdžios į 
tokius paliudymus pripažįs-į

LENKIJA GAUNA $10,- 
000,000 AMERIKOJ.
New Yorko Federal Rc- 

serve Bankas davė Lenkijos 
valdžiai $10,000,000 pasko
los vieniems metams. Pa
skolos Lenkija prašė savo . . . - .
valiutai paremti, nes pasku- kam apie tai nepasakoti, 
tiniu laiku jos “zlotas”;

smukti. Vieną dieną pereitoj kį teks prisiminti vėliau, 
sąvaitėj jo kursas nupuolė! Tą žinią paduoda “Liet, gj 
50 punktų. j žinios” iš Kauno. _

1

APVOGĖ POLICIJĄ.
Maldeno mieste, netoli i 

Bostono, pereitą sąvaitę bu
vo apvogta policija. Miesto 
iždininkas atsiuntė policijos 

' viršininko ofisan $550 polic- 
manų algoms išmokėt. Pini
gai buvo padėti ant stalo, ir 

1 kažin kas juos pavogė. Kada 
atėjo laikas algas mokėti,; 
apsižiūrėta, kad nėra pini- F

SUSIKŪLĖ AUTOMO
BILIAI.

Važiuojant į Revere Be- 
ach,Mass. pereitą nedėldie
nį susikūlė du automobiliai 
ir tapo sužeisti 4 žmonės. 
Vienu automobilium važia
vo vyras su svetima moteriš
ke ir abudu buvo girti. Poli
cija juodu areštavo.

i

i

APIPLĖŠĖ.
Nakties laiku pereitą 

vaitę Chelsea, Mass. tapo 
_ išplėštas odų sandėlis. Odų

DEGA MAINE’O GIRIOS, už $i2,000.
Maine’o valstijoj, palei -—............ ~

i
są-

PALEISTAS IŠ DARBO 
DARBININKAS ŠOVĖ 

UŽVEIZDĄ.
Augusta, Me.—šį pane- 

dėlį vietos audeklinėj buvo 
atleistas nuo darbo Morris 
Devine, 60 metų amžiaus 
darbininkas. Nusiminęs jisai 
parėjo namo, pasiėmė revol
verį ii- sugrįžęs dirbtuvėn 
šovė dusyk “bosą” ir sunkiai 
jį sužeidė i pilvą. Paskui be
darbis atsuko revolverį į sa
ve ir ten pat nusišovė.

mylių plotą ir bijomasi, kad
wi«u mmu jvb ; Smulkiau apie šį šiomis gali persimesti kiton pusėn
(auksinas) pradėjo labai dienomis charakteringą įvy- j upės, kur stovi Ogunųuito 

...................... ’ -----—^miestelis. Visos apielinkės 
gyventojai susirinkę 
giasi gaisrą sulaikyti.

sten-

Reikalingas žmogus
Prie “Keleivio” reikalin

gas vyras, kuris moka ap- 
laužti laikraščio formas ir 
atliekamu laiku padėti prie 
redakcijos.

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA
ANT GELEŽINKELIO.
Coloradoj pereitą nedėl

dienį susimušė du trauki
niai. Nelaimėj buvo sužeista 
30 žmonių, kelintas mirti
nai.
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B APŽVALGA

KELEIVIS

Jvarios Ž’B es.žinojo mažiau negu kiti jų ben-' 
dramečiai. žydai, kurie yra pa
rašę Bibliją, turėjo nekokia ci
vilizaciją ir mokytu žmonių pas 
juos nebuvo.“

Išparodęs, kad Biblija yia 
niekas daugiau, kaip tiki 
tamsių žydų pasakos, ir kad 
ant tų i 
krikščioni __ ___
Cotton sal^o: skirtumas tarp 
religi jos ir mokslo yra tame, 
kad religija liepia tiktai ti
kėti ir nepripažįsta jokių ty
rinėjimų, o mokslas niekam 
netiki, bet reikalauja tyrinė
ti ir jieškoti faktų.

ūkininkams tiek, kiek jani pa-l 
čiam reikalinga.

“Vienas kaimus latvių pa
sieny, apgyventas grynų susi
pratusių lietuvių, kūno prisky
rimas dar neaiškus, linksta* i 
Latvijos pusę d<4 tu pa iu eko
nominių motyvų.”

Ar galima tuomet stebė
tis, kad Klaipėdos krašto 
gyventojai linksta Vokieti
jos pusėn?

PASTABOS

icialistus ir gali daugiau au
kų surinkti. Socialistai ne- 

•daug kuo prisidėsią, tik atei
sią pinigais pasidalyti. Ne
gana kad socialistai nori pa
sinaudoti sandariečių pini
gais, bet jie galį da ir visą 

i sandariečių partiją pasigau
ti į savo maišą. Y pač socia
listų “maišo” bijosi Brook- 
lyno sentautininkų organas. 

Keista tų žmonių logika, 
čia jie skelbia, kad socialis
tai jau išnykę, kad stipriai 
sandariečių partijai visai 
neužsimoka su jais užsiimti, 
o apsisukę vėl sako, kad so
cialistai gali pasiglemžti vi
są sandariečių organizaciją. 

Šitokio protavimo kitaip 
negalima išaiškinti, kaip tik 
tuo, kad sandariečių lyde
riai jaučias, esą daug ma
žesni už socialistus proto 
spėkomis. Jie bijosi, kad 
stoję su socialistais prie ben
dro darbo, visuomenė ma
tys tiktai socialistų veikėjus 
ir socialistams liks visas kre
ditas.

Virtenbergiečio išrinkimas bu-i . nežiūrint kaip sanda- 
vo vien diplomatiškas pirmojo i^^čių centras bendrojo 
kandidatūros šachavimas...” ! fronto bijosi, jų kuopos to- 
.... . ., , .'kiam frontui pritaria ir jau
Vadinasi, musą klerikalai j daugelyje vietų vra susida- 

- ; i rę bendri socialistu ir sanda-
karalius vien tik dėlto, kad, rjeėju komitetai. Chicagoj, 

Binghamtone, Pittsburghe, 
Lavvrence ir kitur pažangus 
darbininkai jau duba iš
vien. Rašančiam šiuos žo- s 
džius teko matyti šitokį ben-1 
drą darbą Lawrence’o mies
te. Rezultatai labai geri, 
įvyko bendras protesto mi
tingas, paskui bendras pik
nikas, ir tikimasi, kad iš viso 
bus sudalyta apie $200, ku-; metų atgal tas pat 
rių pusė bus pasiųsta valstie- į ington Post" 
čiams liaudininkams, o pusėlmagogu, L

KODĖL JIE KVIETĖ URA
CHĄ 1 LIETUVOS 

KARALIUS?
Drg. Kairys, kalbėdamas 

“Socialdemokrate" apie 20 
metų nuo pii-mosios Rusijos 
revoliucijos sukaktuves, už
siminė ir apie tuos žmones, 
kurie griuvus caro valdžiai 
norėjo parsikviesti ant Lie
tuvos sosto katalikiška jį vo
kiečių princą Urachą

Užsiminimas apie Urachą 
visada musų klerikalus už
gauna. Taigi ir dabar iššoko į 
kažin koks Donatas Mali-Į 
nauskas ir visoj klerikalų į 
spaudoj, Amerikoje ir Lie
tuvoj, pradėjo aiškinti, kad 
su Urachu netaip buvę, kaip 
drg. Kairys “Socialdemo
krate“ rašo. Urachas buvo 
kviečiamas tik deito, sako 
šitas klerikalas, kad to rei
kalavusi diplomatijos stra-J 
tegija. Girdi: N

“Vilhelmo valdžia varu 
mums piršo Sasų Kristijoną 
Letuvos karalium, ir toks sku
bus prūsams priešingo Uracho

pasirinko Urachą į Lietuvos

kaizeris negalėtų pasodinti ■ 
ant Lietuvos sosto Sasų Kri- į 
stijono.

Bet tai yra melas. Vokieti- Į 
jos kaizeris da ir nesvajojo 
apie skyrimą Lietuvai kara
liaus, o Kauno vyskupas Ka
revičius jau šliaužė į Bėdi
ną prie generolo Ludendor- 
fo ir. prašė, kad vokiečių 
valdžia padalytų iš Lietuvos 
“krikščioniškai konservaty- 
vę monarchiją.” Ir tik po to,

i

PIRMA DEMAGOGAS, O 
DABAR ŠVENTAS.

“The Labor” pastebi, kaip 
greitai buržuazinė spauda 
maino savo nuomonę apie 
žmogų, kuomet jis numirš
ta. .

Kada Tadas Rooseveltas 
buvo gyvas, tai jis buvo pa
juokiamas ir pašiepiamas 
visokiais budais. Kada jis 
mirė, jis pasidarė didžiausiu 
didvyriu.

Kada Wilsonas po karo 
sugrįžo iš Europos be savo 
“14 punktų," Lai netik spau
da apskelbė jį didžiausiu 
asilu, bet ir Kongresas neno
rėjo su juo skaitytis. Bet ka
da niekinamas ir išjuokia- 

• mas IVilsonas mirė, apie ji Į 
!tuojaus pradėta rašyti, kadi 
'tai buvęs vienas didžiausiu: 
Amerikos žmonių.

Ta pati istorija dabar ir 
su Bryanu. “The Washing-I 
ton Post" dabar apie Bryaną 
rašo: “IVilliam J. Bryan, iš
gyvenęs ant žemės 65 me
tus, staiga pašauktas i dan
gų pas savo tėvų Dievą, ku
riam tarnaudamas jisai iš
eikvojo savo spėkas ir nu
silpnino širdį. Netekusi vie
no didžiausių piliečių, Ame
rika nuliudusi žemai lenkia 
savo galvą."

Kaip matot. Bryanas 
šiandien šventas. O keliatas 

:s “Wash- 
•" vadino jį de- 

kuris 
jausmais

I 
i

I
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-. uiaius įiauaiiiiiiKanis, o pusei*i»«*;ugu’ auna žaisdamas
kaip vyskupas Karevičius i sOcialdemokratams. O jeigu i minios jausmais stengėsi 
įteikė savo prasimą, kaize-,ne “bendras frontas,” jeiguitapti šalies prezidentu ir pri
ris pasiūlė ^kandidatą į Lie- Į sandariečiai ir socialistai j sipilti krepšį pinigų.

i veiktų skyrium, jie šitiek pi- ■ Reiškia, kiekvienas de- 
nigu niekuomet nebūtų, su-i magogas ir veidmainys gali 
rinkę. Veikiant bendrai vi-'būt šventas, jeigu jam pasi- 
suomenėj kįla didesnis ūpas ’ taikys laiku pakratyti sa\ o 
ir didesnis pritarimas. Taigi 
bendras frontas yra geras 
daiktas ir jį reikėtų plėsti.

tuvos karalius.
Apie tai, kaip klerikalai 

norėjo padaryti iš Lietuvos 
monarchiją, dabar Įdomių 
dalykų papasakojo Gabrio- 
Valdemaro byloje Kauno 
teisme Martynas Yčas. Jo 
kalbą paduoda “Lietuvos 
Žinios” 154-tame numei-y 
taip:

“...su Voldemaru buvome už
ėję (Šveicarijoj) pas Mykolą 
Tiškevičių, kurs mums prikišo, 
kam mes taip greit šokinėję 
nuo vieno kandidato ant kito.

1a
i:

PATS SAU GARBĘ 
PRIPAŽĮSTA 

“Sandaros” redaktorėlis 
Tulys rašo savo laikraščio 
35-tame numery: “Garbė 
yra musų jaunam redakto
riui Tuliui, kad jis stengiasi

Man nesmagu, pasakė gratas^jf sugeba” rašyti'prieš bėnd-
Tiškevičius. dėl Uracho išrinki
mo, ir štai del ko: pas mane bu
vę Gabrys su Olšausku (prela
tu) ; juodu pakėlė tostą už ma
ne, kaip Lietuvos regentą, o 
paskui net karalių. Tik garbin- 

' go siūlymo aš nepriėmiau ir 
t pasiūliau Į Lietuvos karalius

Alfonsą, Ispanų infantą, kurs 
tuomet studentavo Ziuriche. 
Gabrys ir Olšauskas nuo mano 
kandidatūros greit atsisakė, 
priimdami Alfonso kandidatū
rą į Lietuvos karalius. Juodu 
prašė mane, kad juodu supažin
dinčiau su nauju kandidatu. 
Supažindinau. Juodu nuvažiavo 
pas Alfonsą, jį įtikinėdami, 

, kad jis vienintelis kandidatas i
Lietuvos karalius. Paskui Ta
ryba išrinko Urachą. Tuo budu 

■‘Alfonsas buvo apviltas, o aš 
užgautas.”

f ' -i.

Taigi meluoja klerikalai, 
kad kaizeris vertęs juos 
Urachą rinkti. Jie patįs no
rėjo monarchijos ir kandi
datu į Lietuvos karalius bu
vo priėmę net paleistuvį Al
fonsą (jis, mat, katalikas);

rą frontą. . '
. Patarlė sako: “Kas kati
nui vuodegą pakeltu, jeigu 
jis pats nesusiprastų?” Taip 
yra ir su Tūlio “garbe”: kas' 
ją pripažintų jam, jeigb jię; 
pats nepasigirtų?

Bet Tūlio “garbė” yiaį 
tuščias daiktas, o bendras! 
frontas — rimtas dalykas. į 
Bendras frontas yra reika
lingas ne tam, kad socialis
tai su sandariečiais galėtų 
susivieniję dirbti bendrai 
savo politikos darbą, kaip 
tūli mano, bet tam, kad ben
drai protestuoti prieš kleri
kalų reakciją Lietuvoje ir 
rinkti opozicijos partijoms 
aukų.

Kas šitokiam darbui prie
šingas, tam ne “garbe” rei
kia vainikuotis, bet ilgas au
sis prisisegti.

i

I

I

I*asakų ryma visa 
nm religija, kun.

tiktai ti-

KAIP WALL STREETAS 
KONTROLIUOJA 

- SPAUDĄ.
Gelžkelių Brolijos leidžia

mas Washingtone laikraštis 
“Labor” (“Darbas”) paro
do, kiek Wall Streeto ban
kai išleidžia pinigų viso
kiems skelbimams ir agitaci
jai kapitalistų spaudoj.

Vien tik New Yorko laik
raščiams bankai išmoka už 
savo skelbimus nuo $30,- 
000,000 iki $40,000,000 per 
metus.

Beto d a išmokama nema
žiau kaip $40,000,000 už vi
sokius “investmentų skelbi
mus."

Prie šitos milžiniškos su
mos reikia da pridėti “spe- 
eialę reklamą,” kuriai stam- 

išleidžia nuo 
$300,000 me-

bus bankai 
$200,000 iki 
tams.

Ar galima
tis. kad buržuazinė spauda 
taip uoliai gina stambaus 
kapitalo reikalus?

tuomet stebė-

; BIJOSI BENDRO 
FRONTO. /

“Vienybė” ir “Sandara” 
nuolatos agituoja prieš ben
dra frontą. Joms nepatinka, 
kad socialistai pasisakė ei- 
itjf su sandariečiais į bendrą 
ft-enta tiktai kaipo lygus su 
hįiaiM. “Vienybė” ir “San
dara” mano, kad sandarie- 
čiams čia butų skriauda, nes 
jie oft ikaitUngesni už so-

ATSKIRTI NUO LIETU
VOS ŪKININKAI D2IAU 

GIASI.
“Lietuvos Ūkininko”' 30- 

tame numery skaitome šito
kį pranešimą:

“Gautomis žiniomis iš Ak- 
nystos (paskirtos Latvijai), 
tenykščiai ūkininkai lietuviai 
esą visiškai patenkinti savo 
priskyrimu Latvijai, šį savo 
pasitenkinimą jie pamatuoja 
grynai praktiškais išrokari- 
mais: Latvijoj jiems esąs ma
žesnis mokesnis už žemę, gau
ną lengvomis sąlygomis ir be 
ceremonijų žemės ūkini kredi
to ir miško pirktis esą galima

i ’ ko, kad pagalba tų “paude- 
’• rių” galima padaryti viską:

Į ir merginą privilioti, ir jos 
‘ y apgalėti, ir 

» sulai- 
. Ir čia matome 

žmoguje vilką, kuris apga- 
vingu budu bando išplėšti iš 
kito pinigus.

Lietuvos inteligentai mėg- | pasipriešinimą 
sta pasijuokti iš amerikie-į Pa^.nuo pabėgimo 
čių lietuvių, kad šie sako: įkvti, ir tt. Ir čia i 
“auza,” “flioras,” ‘Tufas” ir 
tt

Bet mes galime pasijuokti 
Lietuvos inteligentų, 
sako: “streikvreche- 

“buhalteris’

• • wir iš 
kurie 
ris,” “buhalteris^" “trotua
ras” ir tt. Amerikiečiai tiems 
daiktams turi daug tinka
mesnių vardų; jie sako: 
“streiklaužys,” “knvgve- 
dys,” “šaligatvis.”

Vienas musų inteligentas, 
išbuvęs keliolika metų A- 
merikoje ir po karo parva
žiavęs Lietuvon, dabar rašo, 
kad Amerikos lietuviai daug 
giliau myli Lietuvą, negu 
Catįs Lietuvos žmonės. Tur- 
ut neveltui yra susidarius 

patarlė: “Kas toliau nuo 
bažnyčios, tas arčiau prie 
Dievo.”

Vienas žmogus South Bo
stone gavo iš Lietuvos laišką 
nuo savo uošvio, kuris skun
džiasi, kad jo marti supyku- • % - % . • % _ •!_ • _

TARPTAUTINĖ KARSTU 
PARODA.

Londone ruošiamu arti- 
miausiu laiku tarptautinė 
karstų ir kitų daiktu, varto
jamu laidojant mirusius, pa
roda. Pai-odoje bus išstaty
ta visų tautų šios rūšies reik
menys, pradedant seniau
siomis ir baigiant šių dieuų

įsi padegė nakties laiku jo. modėrniskomis ir brangio-
* L ‘ mis laidotuvėmis, ši paroda 

bus pirma pasauly, nes ligi 
šiol dar niekas neišdrįso vie
šai rodyti šituos liūdnus dai
ktus, sukeliančius šiurpą ir 
mintį, kad kiekvienam teks 
mirti.

namus. Sudegė tįsos triobos 
ir visas turtas nuėjo su du
rnais. Taip — homo homini 
lupus!

Prot. Gnaiba.

“Šmėklų” Orgija 
Vienuolyne.

Netoli Vaišu vos yra vadi
namas Juzefavo moterų vie
nuolynas — institutas, kur

KIEK PLAUKŲ ANT 
GALVOS.

Atrodo, kad plaukus su
skaičiuoti žmogaus gaivoje 
neįmanoma ir nėra jokios iš

daugelis katalikų turtuolių to, nelengvo darbo. naudos,
tečiau žmonės, atstume ša
lin šituos sanprotavimus ir 
užsispyrę, suskaitė žmog a us 
galvoje plaukus. Pasirenk 
kad vidury amžiaus žmogus 
turi vidutiniai, apie 200.000 
plaukų. Blondiniai, arba 
šviesiaplaukiai turi kiek 
daugiau. Rudaplaukiai šituo 
atžvilgiu neturtingesni. Y- 
pač tą labai atjaučia mote
rys, nes jų kasos daug plo
nesnės, ne kaip šviesiaplau
kių.

atiduoda auklėti savo duk
teris.

Kartą keletas jaunų išdy
kėlių. linksmai besikalbėda
mi, “blaivybe” besismagin
dami, sukirto su savo drau
gais laižybas, kad jie įeisią į 

j tą vienuolyną pas tas taip 
rūpestingai saugojamas 
mergas.

Jie susirinko vienuolyno 
• kapinyne, kuris buvo prie 
■pat vienuolyno, apsitaisė il
gais juodais apsiaustais ir 
vidurnaktį ėmė dejuoti ir 
žvanginti retežiais.

Vienuolyno gyventojos be 
galo išsigando “šmėklų.” 
Pašaukė kunigą, kuris atliko 
mišias “už mirusiųjų ramy
bę.” Bet tatai nieko nepadė
jo — šmėklos vis tebedūsa
vo.

Po kelių dienų “šmėklos” 
pagaliau įsikraustė į vienuo
lyno maldyklą, kuomet ten 
buvo vienuolių ir jaunųjų 
auklėtinių.

Visas apėmė siaubas.
Numirėliškais balsais 

“šmėklos'’ pranešė vienuo
lėms, kad jos esančios vėlės 
niekieno nežinomų, neap
gailėtų kareivių, žuvusių už 
laisvę. “Vėlės” prisipažino, 
kad už kai kulias nuodėmes, 
ypač ,už moterų suvilioji
mus, jos turinčios kentėti 
pragare. Išgelbėti jas iš pra
garo galėtų tik jaunos ne
kaltos mergelės, kurios tam 
pasiaukotų savo nekaltybę.

Dievotas pamaldžias mo
teris apėmė ekstazė. Pasi
girdo isteriški balsai, reis- 
kiantįs pasiiy * 
koti savimi, ką_v— 
gelbėtos nusidėjėlių vėlės.

Kas paskum atsitiko vie
nuolyne, tikraf dar nežino
ma. Laižybos buvo laimėtos. 
“Šmėklos” dingo.

Tačiau valdžios organai 
susidomėjo šiuo įvykiu, ir 

patįs pra- padarytas tardymas. .

Socialistai sako, kad te
nai, kur yra parlamentas ir 
valdžią renkasi patįs žmo
nės, tenai ginkluota kova 
nereikalinga. Bet iš Lietu
vos dabar pranešama. Kad 
tenai valdžia užvedusi prieš 
socialdemokratų partiją by
lą, atimdama jai tuo budu 
teisę statyti savo kandida
tus rinkimuose. Jei tas tiesa, 
tai reiškia, kad dalis Lietu
vos gyventojų negalės daly
vauti valdžioje, ir tada 
jiems pasilieka tiktai gink
luota kova. Nejaugi klerika
lai nori, kad jų diktatoriai 
butų šaudomi taip, kaip bu
vo šaudomi caro činovnin- 
kai?

AMUNDSENAS VĖL SU
KA GALVĄ.

Žemės rutulio ašigalių ty
rinėtojas Amundsenas taria
si su Dorniero aeroplanų 
dirbtuvės atstovais dėl pa
statymo tokio hidroplano, 
kurs nesustodamas galėtų 
nuvykti iš Spitzbergeno i 
Alaską.

KAS PALAIKO KOMUNI
STŲ SPAUDĄ AME

RIKOJE?
Moteriškų rubsiuvių uni

jos pirmininkas Sigman nu
rodo, kad 1924 metų pabai
goje komunistų “Darbinin
kų Partija” Suvienytose 
Valstijose turėjo vos tik 15,- 
233 narius, tečiaus komunis
tai leido 14 dienraščių,' 8 sa
vaitraščius ir daugybę viso
kių žurnalų Amerikoje.—

"Iš prenumeratos nei vienas 
tų laikraščių užsilaikyti nega
li.’’ sako Sigman. “Metinis jų 
deficitas siekia šimtų tūkstan
čių dolerių. Kas gi padengia 
visas šitų komunistiškų laik
raščių išlaidas? Atsakymą yra 
davęs ne kas kitas, kaip tik 
pats Zinovjevas, komunistų In
ternacionalo pirmininkas, ku
ris pareiškė: ‘Teikti Amerikos 
komunistams visokią pagalbą, 
tai vienas vyriausių Komunis
tų Internacionalo uždavinių.*

“Pakol Rusijos valdžios iž
das šelps Amerikos komunistų 
laikraščius ir užlaikys savo lė
šomis apmokamų agentų šta
bą demoralizuoti musu unijas, 
patol mes turėsime prieš šitą 
pavojų kovoti. Mes turėsime 
vartoti prieš juos tokius pat 
kovos budus; kokius vartoja 
prieš juos pramonių unijos vi
sam pasauly — vyti juos lau
kan iš savo tarpo.”

Ir Tarptautinė Moteriškų 
Unija, kurios; 

Sigman yra pirmininku, jau 
pradėjo komunistus iš savo 
tarpo šluoti. Šiomis dieno
mis New Yorke buvo išbrau
kti 3 lokalai ir 77 viršinin
kai, kurie skelbė Maskvos 
propagandą ir pareiškė savo 
pritarimą komunistiškai 
“Darbininkų Partijai.”

'MOKSLAS IR TIKYBA — 
i DU NESUTAIKOMI 

PRIEŠAI.
Visi žino tą tiesą, kad 

tamsa ir šviesa negali būt 
krūvoje. Kur tik šviesa inei- 
na. tenai tamsa išnyksta.

Kaip šviesa naikina tam
są, taip mokslas naikina ti
kybą. Nors kunigai sako, 
kad religija mokslui neprie-. 
šinga, bet tai yra melas ir 
veidmainybė. Mokslas ir re-į 
ligi ja yra du nesutaikomi 
priešai. Tą pripažįsta ir tei
singesni kunigai, štai, pasi- 
klausykit, ką sako kun. F.d- 
ward H. Cotton, unitara 
bažnyčios pamokslininkas:

“Fundamentalistai skelbia, 
kad mokslas naikina Bibliją ir 
griauja visą Krikščionybės "rū
mą. Jie sako tiesą. Ir liūdniau
sia tame dalykas yra tas. kad 
yra vyrų ir moterų, kurie sten-į 
giasi sutaikyti Biblija su mota-! Rubsiuviį 
lu. Tai yra du nesutaikomi da-1 — 
lykai — perdaug platus ir gilus 
tarp jų tarpas. .
' “Kuomet aš noriu žinot žmo
gaus istoriją, tai aš nežiūriu i 
Bibliją. Kuomet aš noriu pa
tirti, kas yra saulė ir žemė, tai 
aš nežiūriu i Bibliją. Kuomet 
aš neriu faktų apie geologiją, 
geografiją arba gravitaciją, 
tai aš nežiūriu į Bibliją, švent
raštis nėra tuose dalykuose 
joks autoritetas. Bet kuomet 
aš noriu žinoti apie žydų pra
eitį arba apie jų mitologiją, tai. 
tuomet aš skaitau Bibliją. Kuo
met aš noriu žinoti, koks buvo 
senovės žydų dievas Jehova, 
tai aš ir vėl skaitau Bibliją.

“Leiskite man pasakyti tikrą 
tiesą: Biblija buvo parašyta ne 
Dievo pirštu. Ją parašė žmo
nes, ir. prie to da tokie žmones, 
kurie apie gyvybės atsiradimą 
ant žemės nežinojo nieko, o 
apie atsronomiją žinojo mažiau 
negu egiptėnai, apie istoriją ]0, kaip maži kūdikiai.

i 
t 
i

“Homo homini lupus,” 
sako lotinų patarlė. Tai reiš
kia: “žmogus žmogui vil
kas.” Ir tai labai teisinga 
patarlė. Jei koks mėnulio 
gyventojas galėtų per žiūro
ną matyti, kaip ant musų 
planetos žmonės vieni kitus 
smaugia, tai ir jis pasakytų, 
kad žmogus žmogui vilkas. 
Amerikoj organizuojasi Ku 
Klux Klanas, kad išnaiki
nus žydus, katalikus ir juod- 
veidžius, o pastarieji puola 
Ku Klux Klaną. Italijoj fa
šistai žudo komunistus, Ru
sijoj komunistai šaudo so
cialistus, o Lietuvoje kleri
kalai skelbia kryžiaus karą 
visiems, kas tik nenusiima 
prieš kleboniją kepurės. Ko
dėl taip yra? Ar jau vietos 
ant žemės per maža, ar duo
nos pritruko?

Žmonės kovoja dėlto, kad 
pats gyvenimas yra kova. 
Kova eina visam pasauly. 
Žuvis ryja žuvį, paukštis 
paukšti, žvėris žvėrį, o žmo
gus žmogų. Krikščionybės 
skelbėjai, kurie iškėlė obal- 
sį “Neužmušk,” p”"
liejo upes nekaltų žmonių 
kraujo.

GINČAS DĖL PASKOLOS.
Tarp tautininkų ir kleri- 

kalų kilo ginčas: kuriems jų 
priklauso kreditas už gavi
mą Lietuvai paskolos iš A- 
merikos kapitalistų?

Tautininkai pasigyrė, kad 
paskolą gavęs p. Vinikas, jų 
srovės žmogus, o klerikalų. 
“Garsas” pasakė, kad pra-* 
džią tai paskolai padarę 
kun. Olšauskas ir “dakta
ras’’ J. Bielskis, abudu kleri
kalai.

Žmonės pešasi dėl burbu-

-Butlegeris Reeme iš Kan- 
sas City parašė Suvienytų 
Vafctijų iždo sekretoriui 
Melionui laišką grąsinda- 
mas jį užmušti. Už ką? Ogi 
užtai, kad Melionas sustip
rino prohibicijos armiją ir 
šmugelninkui Reene jau 
pavojinga degtinę šmuge- 
liuoti. Čia irgi kova. Iš deg
tinės šmugelio Reeme daro
si gerą gyvenimą, o Melio
nas nori jam tą biznį sunai
kinti. Iš to pagieža ir grąsi- 
nimas: “Mes tave užmu
šim 1” Ar ne tiesa, kad žmo
gus žmogui vilkas?

Atlantič Cityje policija 
suėmė juodveidį buitininką, 
kuris pardavinėdavo savo 
vientaučiams “meilės la
šus,” “geidulio miltelius” ir 
kitokius “vaistus”. Už $500 
jus galėjot pas jį gauti mil
telių iš sumaltos juodo kati
no vuodegos, o už $1,000 — 
miltelių net iš karaliaus So- 
lomono kaulų. Paimtas pas 
tą burtininką kataliogas sa-

SUVILIOTA MERGINA 
SUŽEIDĖ PRIE ALTO

RIAUS KUNIGĄ.
Iš Neapolio pranešama, 

kad Formicolo miesto baž
nyčioj mergaitė Rosa Ar- 
gencio prisiartino prie lai
kiusio mišias kunigo Angelo 
Pannoni ir peiliu padarė dvi 
dideles kakle žaizdas. Mer
gaitė verkdama čia pat pa
pasakojo, kad minėtas kuni
gas pirma ją išžaginęs, o 
vėliau liepęs padaryti abor
tą (vaisiaus išmetimą). Ku
nigas prie mirties.

I

ia pasiau- 
ikbuttiiš-

Baisus Lietuvių 
Vargas Argen

tinoj.
Viena lietuvaitė, išvažia

vusi iš Lietuvos J Argentiną 
(pietų Amerikoje), rašo sa
vo švogeriui į Brooklyną 
laišką ir šaukiasi pagalbos. 
Sako: “Esu prapuolusi Ar
gentinoj. Badauju, nes netu
riu nei darbo, nei pinigų. 
Kauno agentai mums mela
vo, sakydami, kad iš Argen
tinos esą lengva nukeliauti j 
Ameriką, bet dabar nei vie
nas negali tenai nuvažiuot 
Grįžčiau Kretingon, bet ne
turiu nei skatiko. Jei nori 
mano gyvastį išgelbėt, tai 
atsiųsk, švogerį, laivakortę 
nuo Buenos Aires ligi Klai
pėdos.

“Musų mieste, Berisso, 
tukstančiąi darbininkų be 
darbo. Daugelis lietuvių nu
sišovė; kiti kiša galvas po 
garvežiais... Kol kantrybės 
turėsiu, tol ubagausiu...

Marcelė”

ZEPELINO SUKAK
TUVĖS.

Vokiečių orlaivių staty
bos firmą “Zepelin” surengė 
rugpiučičCm. 20 d. Frid- 
rich8haferte 25 metu pirmo 
Zepelino..paątątymo sukak
tuvėms' paminėti, iškilmę. 
Per tą šventę buvbrišleistas 
atsišaukimas į vokiėmų’lą^ 
tą, kuriuo buvo prašoma lin
kti aukas naujam žepelimii 
pastatyti.- Jeigu Ambasado
rių Konferencija neleistų 
pastatyti 105,000.. kubinių 
metrų zepeliną, kuris ski
riamas šiaurės ašigalio sri
tims tyrinėti, tai bus pasta
tytas mažesnis 32,000 kub. 
metrų zepelinas.

ŠEŠIOL1KA TONŲ GRA
ŠIŲ VALDININKU 

ALGOMS.
Lenkų laikraščiai prane

ša, kad Vilniaus valdininkų 
algoms liepos mėnesiui esą 
atsiųsta 16 tonų smulkiųjų 
pinigų. “Vilniaus Aidas” ry
šy su tuo rašo: 16 tonų tai 
arti 1000 (976) pūdų." To
kiam kroviniui vežti reikia 
mažiausia trijų vagonų. Įdo
mu, kur tie pinigai raikės 
dėti. Juk bankai tik 5 auksi
nus iš šimto tepriima, jeigu 
reikia mokėti jų kason. Jau 
jeigu dabar kas mėnuo bus 
paleidžiama po 1000 pūdų 
tokių pinigų, tai “gerieji” 
popieriniai visai išnyks ir su 
jais prasidės spekuliacija. Iš 
to matyti, kad sensacija vir
sta jau tikra chronine liga.”
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PHILADELPH1A, PA. 
Reikale įkūrimo laisvų lietu

viškų mokyklų.
Philadelphijos didmies

tyje yra trįs lietuviais apgy
ventos kolionijos. Tos tris 
lietuvių kolionijos užlaiko 
gerame stovyje po keliatą 
viešų įstaigų, kurios yra 
tvarkomos kooperatyviais 
pamatais, per draugijas ir 
draugijų atstovus. Aš čia ne-____ .~..e____________ ____
kalbėsiu apie lietuviškas ką pakeisti taip, kad ji turė- 
bažnyčias ir klebonijas, nes tų didelės kultūriškos vertės 
tos įstaigos priklauso ne lie- ' vietos lietuviams ir pakeltų 
tuviams, o airių vyskupui, lietuvių vardą svetimtaučių 
Šio rašinėlio tikslas yra pa- akyse. O tai atsiekt yra leng- 
kelti klausimą apie reikalin- vas būdas. Vieton gaspado- 
gumą Philadelphijos lietu- riaus minėtose svetainėse 
viams laisvų lietuviškų mo- reikia pasamdyt geras mo
kyklų. Man rodos, kad į kur- kytojas už tą pačią algą, ko- 
ti lietuviškas mokyklas viso-1kia yra mokama gaspado- 
se trijose Philadelphijos lie- riui. h* reikalingas toks mo- 
tuvių kolionijose nebūtų kytojas, kuris supranta pil- 
sunku, nes visos aplinkybės j nai mokytojaus pareigas, 
tam reikalui yra patogios, ,■ pažįsta lietuvių kalbą, gra- 
reikia tik visuomenės noro ir ] matiką, istoriją, aritmetiką, 
keliatos darbuotojų pasi-■ matematiką, ir anglų kalbą, 
šventimo. j Tokias nuolatines mokyklas

Kad parodžius, ką gali at-'galima įkurti visose trijose 
siekti keliato žmonių pasi- dalyse, South, North ir Port 
šventimas, aš čia atsiž^lg- Richmorrd. 
siu į trumpą Philadelphijos 
lietuvių praeitį.

1914 metais du pirmeivis- vokit 
ki lietuviai darbuotojai už- manymą. Draugijų, kliubų ir 
sispyrė pastatyti didelę sve- kitų organizacijų artimiau- 
tainę po numeriu 928 Mova-iriuose susirinkimuose apkal- 
mensing avė. Tai buvo An-(bėkit jį. Inteligentiškai pro- 
tanas Zuikis ir Jurgis Luko- į taujantis darbininkai, pro- 
ševičia. Pirmasis jau du me- fesijonalai, biznieriai ir kas 
tai yra miręs, bet jo darbas -tik rūpinasi lietuvių ir Lietu- 
yra nemirtinas. Velionis ]yos gerove, pasistengkime 
Zuikis dirbo svetainės reika- ]šitą sumanymą įkunyt gyve- 
lams pasišventusiai. Jis ne-jniman.
tik nereikalavo už savo dar- Bet gal vienas-kitas pasa- 
bą atlyginimo, bet dargi sa- kys, kad kun. Kaulakis turi 
vo locnais pinigais pirko at- panašią mokyklėlę. O ne! 
virutes ir siuntinėjo laiškus Kaulakio mokyklėlė stovi 
organizavimo tikslams. Iš ant švento ragaišio subuda- 
amato jis buvo kriaučius, vi-' Yota’_ kryžium paremta, ra- 
suomet buvo geras unijistas,! žančium aprišta ir burtais, 
unijos tvėrėjas ir palaikyto- papuošta, kur nemok
ias, (šes Lietuvos kaimo Mag-

Jurgis Lukoševičia, ant dės .m ° kJ n a vaikus 
žut-but, užėmė organizato- ko Jos Paci?s nežino. Lae- 
riaus darbo vietą. Lukoševi- ^V1Ų gramatikos, rašybos 
Čia iš amato buvo prosyto- jos pačios nemoka, o ant- 
jas, pilnas energijos ir kūpi- an* razanciaus įsgul-

Ką aš patyriau iš mokinių 
lankančių ir baigusių Kaula
kio mokyklą? Išėję iš moky
klos visi mokiniai kalbasi 
tarpe savęs tik angliškai. 
Beveik kožnoje šeimynoje 
vartojama dvi kalbos: anglų 
ir lietuvių; tėvai kalba lietu
viškai su savo vaikais, o vai
kai kalba į tėvus angliškai. 
Klausant iš šalies, atrodo 
taip, kad višta kalbėtųsi su 
antukais. Visuose viešuose 
parengimuose irgi tas pats. 
Faktas yra, kad bažnyčia su 
savo mokykla nei kiek nepa
laiko lietuvių kalbos, kad

laikai, kada tokie gaspado- Kaip avys seka paskui avi
nai būdavo reikalingi, bet ną, taip ir musų bolševikai 
šiandien, virtus kitokioms j aklai seka paskui savo vado- 
aplinkybėms, susidarė tokia vus. Bolševikai ^tikrai manė, 
padėtis, kad šita tvarka išė- * *
jo iš dienos klausimo, taip 
kad pats gyvenimas verčia 
vykint naujas reformas.

Kaip reformuot dabartinę 
tvarką pakeičiant nauja?

Pakeitimas tvarkos yra 
labai lengvas. Galima tvar-

Na, vyiai ir moters, prie 
artimiausios progos apgal- 

' ir apsvarstykit šį su-

Bet gal vienas-kitas pasa-

nas iškalbumo, rimtas, nuo
širdus, mandagus, liogiškas 
ir pilnas sumaningumo dar
bininkų reikaluose, o ypa
tingai pasižymėjęs lietuvių 
kultūriniam darbe ir žino
mas stambiems politikams 
Phila. mieste. Jo pažiūros 
yra nuo senai nusistovėju
sios : geras socialistas ir tvir
tos valios laisvamanis, ne
mainantis savo nusistatymo 
ant “sendvičių.” Lukoševi- 
čia, kaipo gabus ir teisingas 
žmogus, savo gražia iškalba 
suinteresavo lietuvius, su- 
tralikė juos aplink save ir 
atliko didelę užduotį, pasta- , ...... .
tė Lietuvių Tautišką Svetai- da ir cia kaiP tevai norėtų, 
nę. Namo pastatvmas lėšavo Beto, man teko patirti, 
$50,000, dabar" vra vertas kad vaikai baigę Kazio mo- 
$100,000 su virš. Nors dar kyklą nemoka lietuvių gra- 
yra apie $10,000 skolos, bet matikos, nepažįsta sintak- 
ta skola butu buvus senai iš- sės, ir negali netik aiškiai 
mokėta, jeigu komunistai; skaityt d ruko raštą, bet ne- 
nebutų pasėję . bolševizmo i moka nei.rašyt. O paklausk 
demoralizacijos epidemi-]tų mokiniu apie Lietuvos iš
jos, imamo šėrai šiandien toriją, tai jiems bus didelė 
butų pakilę aukščiau, negu naujiena, nes jie apie tai 
dabar stovi. Reikia užrekor- mokykloje nėra girdėję, 
duot ta faktą, kad buvęs , Norint palaikyt lietuvių 
“Kovos” redaktorius Vidi-ikalbą tarpe priaugančios 
kas-Tauras su Stilsonu ir | musų jaunuomenės yra gali- 
kun. Kaulakiu turėjo suda
rę bendrą frontą prieš tau
tišką svetainę. Kaulakis kei
kė kaipo bedievišką įstaigą, 
o Tauras su Stilsonu šmeižė 
per “Kovą” viršminėtas 
ypatas, uždarė jiems “Ko
vos” špaltas, neduodami pa- 
siteisint prieš visuomenę.

Kitas namas yra ant So. 
2-nd st., kurį užlaiko drau
gijos. Apart to turi nupirkę 
apie pusę bloko namų, rodos 
yra išmokėta visos skolos. 
Tai didelė lietuvių savastis. 
Abelnai imant visus namus, 

'kožnam name draugijos ir tuvius, bet ir viso Pittsburgo 
kliubai užlaiko po gaspado- tūkstantines minias. Mat, 
rių, su apmokama gera są- avinas vadovauja avims, tai 
vaitine alga, ir duoda veltui kodėl jis negalėtų būti vado- 
kambarius gyvenimui. Buvo vu ir musų bolševikams.

nes jie apie tai

Norint palaikyt lietuvių

rną, tik reikia gerų norų, 
{kurkime. Phila. mieste tris 
mokyklas, atskiras nuo Ro
mos internacionalo!

K. J. Geležėlė.

N. S. PITTSBURGH, PA. 
Bolševikų piknikas ir avinas

Rugpiučio 16>d. musų bol
ševikai buvo surengę pikni
ką ant Adomo Kriukio Far- 
mos. Rengdami minėtą pik
niką jie buvo pasiėmę aviną 
sau už “vadą” ir manė, kad 
su avino pagelba tikrai su
trauks netik North Sidės Be

LAWRENCE, MASS. 
Rezoliucija.

Bendrojo Komiteto su
šauktame lietuvių visuome
nės susirinkime Simano 
Daukanto Kliubo Salėje,- 
rugpiučio 21 d., 1925 metuo
se, tapo priimta sekanti re
zoliucija:

Kadangi šių metų birželio

kad Pittsburgho lietuviai 
seks paskui aviną ir sueis į 
jų pikniką. Bet bolševikams 
negelbėjp nei avinas. Pitts
burgho žmonės ne avys ir 
todėl paskui aviną neseka.

Tolimesnių kolionijų skai- 20 d. Lietuvos Reįublikos 
tytojai tikrai pamanys, kad Seime krikščionys demokra- 
aš čią juokauju. Bet aš už- Į tai ir jų blokas, nesilaikyda- 
tikrinu, kad tai ne juokas, o;™™ 
tikra teisybė, nes musų bol
ševikai tikrai avino garbę 
naudojo saviems tikslams. 
Rengdami minėtą pikniką, 
jie garsino, kad ant jų pik
niko bus avinas ir, žinoma, 
davę žodį stengėsi ir ištesėti. 
Jie parsitraukė nuo farmų 
tikrą aviną su ragais, su uo
dega ir su kitais reikalin
gais daiktais, kas aviną pa
daro avinu. Nusivežę ant sa-j 
vo pikniko jie pririšo aviną 
prie krūmo ir laukia tuks-, 
tantinių minių susirenkant 
ant jų pikniko. Laukė, laukė, 
ir sulaukė... tik ne tūkstanti-j 
nes minias, o desėtkines, 
daugumoje susidedančias iš 
ščyrųjų bolševikiškos vieros 
parapijonų ir keleto pašali
nių.

Bolševikai pamatę, kad 
nei avinas nieko negelbėjo, 
supyko ant to nelaimingo 
avino ir ėmė kupčiavoti. Tol 
kupčiavojo, kol avipą par
davė už čielą kvoterį, ir tai 
ne lietuviui, ne tavoriščiui 
bolševikui, o tūlam nutuku
siam airišiui.

Kipšas.

veikti dėl labo Lietuvos dar
bininkijos ir kadangi Lietu
vos darbininkai kovojantis 
prieš tą beteisę, kokia dabar 
Lietuvoj viešpatauja, yra 
baudžiami ir terorizuojami 
visokiais budais ir kalinami 
ilgiems metams kalėjiman, 
be jokių įrodymų, kad jie 
butų prasižengę prieš vals
tybinius įstatymus,—

Todėl tebūna nutarta, 
kad šis S. L A. 5 apskr. su
važiavimas, varde New Yor- 
ko ir New Jersey kuopų, 
griežčiausiai protestuoja 
prieš begėdišką Lietuvos 
Konstitucijos mindžiojimą 
ir prieš žiaurų krikščionių 
demok. smurtą bei sauvalia
vimą Seime.

Ir taip pat lai būna nutar
ta, kad šis suvažiavimas 
griežčiausiai pasmerkia Lie
tuvos valdančiųjų partijų 
bloko kėsinimąsi sugriauti 
teisėtumo ir demokratybės 
pamatus Lietuvos Respubli
koje, žeminant Seimo atsto
vų autoritetą liaudies ir sve
timų valstybių akyse ir de
dant nesenai pasiliuosavu- 
siam nuo svetimų despotų 
kraštui naujo despotizmo i 
jungą.

Pagaliaus lai būna nutar-! 
ta, kad šis suvažiavimas į 
kviečia visus laisvę mylin-Įf 
čiiis Amerikos lietuvius vi-i 
sais galimais budais padėti :suS^aiSkoĘ 
kovoti Lietuvos zmonjai, epitetais ir paskui iškraipo 
kovojanmi uz savo teises ,faktus> Kai dlei k0nonių, tai 
pnes^^^^^^Iką-gi, tepalieka jos autoriui, 
m/?’ p;.™ v pSk‘ s.uva^aY1*! nes jos man nelimpa, bet dėl 

£S,'.K*frid ’ fak'« iškraipymo ti-iu pa- 
Sekr. lt. Urboną., |da„ti pasta£į Korespon-

VALPARAISO, IND. identas sako: “Jisai gyrė 
Valparauo Univeniteto lie-' Lietuvos klerikalus, o pelke 
tuvių moksleivių vielas pa-1 socialdemokratus, .va stie- 

— - - - icius liaudininkus ir kitus
' progresyvius žmones...” 
Į Į tai aš turiu pasakyti, kad 
aš laikausi tos nuomonės* 
kad šmeižiant, keikiant ir 
peikiant savo tikslo nepasie
kiama, todėl aš kitų dergi- 
mu neužsiimu ir noriu, kad 
kiti to nedarytų. Savo kal
boje socialdemokratų, vals
tiečių liaudininkų bei kitų 
srovių neminėjau, todėl pei
kti negalėjau.

Mano kalba rėmėsi vals- 
n- .i„nči.mŲ<rib»n^na: tybingumo, _ bet ne partyvu-

vieno bertainio (3 mėn.); 2) I N. S. P1TTSBURGH, PA.
' I • 1 g 1 *■» .•» » L. mv *-« ». —

sis skyrius į aukštesnę mo-1 
kyklą; 3) Lietuviams ir tas' 
svarbu, kad čionai esti ir 
lietuvių klesos įvestos, k. t. 
gramatikos, sintaksės, reto-

^^ngiama- Svečiai iš Chicago* ir šeimy
niškas koncertas.

Netik pittsburgiečiai nu
važiuoja į Chicagą paviešėti 
“Naujienų” piknike, bet ir 

ūi-zv. n. ♦♦ t • ♦ Ar Ti • - chicagiečiai kai kada atlan- 
kO musų senųji Pittsburghą. 

nūn ?• tD,.auX|?il uzIa>-| Vėliausiais svečiais iš Clii- 
b? į?1 e’ ’■«“>v'« ragas buvo urbiami Leoka-

P -i W dija ir Kastas Saboniai,pareina veik visi lietuviui o ,
laikraščiai. Todėl Valparat' .y.ra ^,uvp

moksleiviai, apart klesose 
gaunamo mokslo, čionai tu-- 
ri progos įgyti dar platesnę 
pasaulėžvalgą ir abelną 
aukštesnį išsilavinimą.

Kurie norėtų įstot į Vai-! 
‘ ” * -d

lietuviai Pitžsburghiečiai, tai ir atlan- 
1 kė Pittsburghe gyvenančius 

! savo draugus ir gimines nors 
vieną kartą į 5 metus.

. Saboniais Chicagos lietu
viai didžiuojasi, o ypač Leo
kadijos smuiko gabumus 

į aukštai stato. Sabonienė 
yra Pittsburghe užaugus, 
kur ir savo muzikos gabu
mus iš pat mažens pradėjo 
tobulinti. Pittsburghe ji su
sipažino ir apsivedė su Kas
tu Saboniu, kaipo geru 
chorvedžiu ir dainininku. 
Po apsivedimui pagyvenę 
kokį laiką Pittsburghe jiedu 
išvyko į tą garsųjį Chicagos 
miestą su ta vilčia, kad ten 
turės daugiau progos tobu
linti savo muzikos gabumus. 
Ir, žinoma, neapsiriko, at
siekė savo tikslo.

Pittsburgho dailės mėgė
jai yra daug girdėję iš “Nau
jienų” ir kitų lietuvių laik
raščių apie Sabonių pasise
kimus muzikoje. Jiems atvy
kus į Pittsburghą, muzikos 
mėgėjai norėjo išgirsti Sa
bonių muzikos gabumus. 
Bet deja Saboniai atvažiavo 
į Pittsburghą ne koncertuo
ti, o tik atostogoms — poil
siui pas Sabonienės motiną 
ir paviešėję pora sąvaičių 
jau rengėsi vėl apleisti Pitts
burghą, nei nepalinksminę 
savo senovės draugų. Žino
ma, Pittsburgho dailės mė
gėjams būt buvus didelė 
skriauda, jei butų taip atsi
tikę. Bet taip neatsitiko, ir 
tai ačiū pastangoms gerb. J. 
K. Mažiuknos.

Rugpiučio 11 d. tapo su
rengta šauni Sabonių išleis
tuvėms vakarienė Mažiuk
nos gražiuose ir ruiminguo
se namuose. Mažiuknienė 
pagamino skanią vakarienę, 

. o Mažiukna sukvietė žymes- 
' .. j S • S • J 
skaičius pasiekė į 60 ypatų.’ 

Na, tai iš tiesų puiki vaka
rienė ir šaunus šeimyniškas 
koncertas su turtingu pro
gramų, kuri išpildė svečiai 
Saboniai Leokadija Sabo- 
nienė’pągriežė smuiku, pa
lydint pijami Saboniui. Kas
tas Sabonis sudainavo ke
liatą dainų. Svečių muzika 
ir dainos pittsburghiečiams 
labai patiko. Taipgi dainavo 
ir pijaną skambino Sabonių 
duktė Silvija, apie 9 metų 
senumo. Mat, “obuolys neto
li nuo obelies ritasi.” Tėvai 
muzikai, tai ir duktė jau iš 
mažens seka tėvų pėdomis. 
Taip ir gerai.

Pittsburghiečiai irgi turė
jo šiuo-tuo pasirodyt pro- 
grame. Pašoko keliatą kla
siškų šokių Zanaida Venslo- 
viukė ir jos vyresnioji sesu
tė paskambino pijaną. Taip
gi pijaną paskambino pane
lė M. Rukiutė.

Laike programo per atvi
rus langus taip Leokadijos 
galingas smuikos balsas, 
taip Kasto dainavimo skam
bus balsas skrido gana toli, 
gražiojoj Fayette gatvėje—

mas Seimo statuto, priėmė 
savo balsais įstatymus var
žančius žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvę ir įvedan
čius mirties bausmę;

Kadangi tie krikščioni!, 
demokratų priimtieji įstaty
mai aiškiai prieštarauja Lie
tuvos Respublikos Konstitu
cijai, kuri garantuoja vi
siems Lietuvos Piliečiams 
spaudos ir susirinkimų lais
vę;

Kadangi pravedant tuos 
anu-konstitucinius ir prieš- 
demokratinius įstatymus bu
vo neteisingai slopinama 
opozicijos balsas, ir prieš at
stovus, pasipriešinusius tai 

i sauvaliai, buvo pavartota 
įginkluota jėga,—

Tai šis masinis Lavrence 
: lietuvių susirinkimas griež
tai protestuoja prieš neteisė
tą Lietuvos Konstitucijos 
laužymą ir prieš žiaurų krik

ščionių demokratų pasielgi- 
i ma ir sauvaliavimą Seime.

Podraug šis mitingas pa
smerkia valdančiųjų parti- 
' jų bloko kėsinimąsi sugriau- 
iti teisėtumo ir demokraty- 
‘bės pagrindus Lietuvos Res
publikoje, žeminant Seimo 
ir atstovų autoritetą liaudies 
akyse ir "nesenai pasiliuosa- 
\ usiam musų kraštui deda- 

į n.a vėl naujo despotizmo 

i Pagalios šis musų mitin-

paraiso mokyklą ir norėtų 
platesnių informacijų gauti, 
gali kreiptis sekančiu antra
šu: Lithuanian Library, 609 
College PI., Valparaiso, Ind.

Liet. Moksl. Lit. D-jos
Komitetas.

DĖL LAWRENCE KORES
PONDENCIJOS.

Gerbiamas Redaktoriau!
“Keleivio” 35 Nr. tilpo 

' Lavrence’o katalikų prakal
bų aprašymas. Korespon
dencijos autorius Progresy- 
vis aprašynėdamas tą mitin- 

[gą, kuriame man teko kal
bėti, paliečia ir mane.

Pirmiausia mano vardą

CHICAGO, ILL.
Dar apie iškilmingą “Nau

jienų” pikniką.
Rugpiučio 9 d., n.

Grove darae, Blue Islancl.i-’ pįjįlios šis musy mitin
iu. jvyko “Naujienų, pikai-; visus musų bro-
kas. Diena pasitaikė graži, | f; gyyenanaus
tai ir svietelio, suplaukė ke-; Ame,.ikoje, visais galiniais 
lėtas tūkstančių galvų. Vię-|b d pĮ,dėti Lietuvos de- 
n.ų automobilių buvo P"-mokratijai kovoti sutamsy- 
skaityta apie pora tukstan- bės „^lais, 0 ypač remti 
cių. I -.............................T--

“Naujienų” skaitytojai, 
rėmėjai ir draugai laukė to 
iškilmingo pikniko, visi jie 
ten ir buvo. Buvo atvažiavu
sių kaip katalikų, taip ir ko
munistų, mat, jie norėjo ži
noti, kas dėsis “Naujienų” 
piknike. Buvo garsinta, kad 
bus Fordų lenktynės, golfas, 
vėjo malūnas ir eibės kito
kių navatnybių. Ir visa tai 
: įvyko, kas buvo garsinta.

Daržas gana didelis, bet i 
išrodė lyg Lietuvos bažny
čios šventoriuje atlaiduose. 
Kurie draugai dirbo prie 
Jaro, kur buvo pardavinėja
ma minkšti gėrimai, tai per 
visą dieną bėgiojo be kvapo, i 
Jie buvo labai užimti darbu: ( 
nespėjo duoti žmonėms to,! 
ko. tie reikalavo, kuomet 
šimtai žmonių apstoję šau-^^ liepas 26 d., 1925 
ke: man to, man šito ! m . p0 ’N|, & Lafayette st.,

Į pavakarį buvo prakal- •Paterson, N. J. tapo priimta 
bos. Kalbėjo “Naujienų” re-(sekanti rezoliucija: 
daktorius drg. P. Grigaitis ir Kadangi šių metų biraelio 
adv. K. Gugis. Jų prakalbų mėn. 20 d. krikščionių de- 
klausėsi šimtai žmonių, kuo- mokratų blokas Lietuvos 
met kitame daržo gale ėjo Seime, nesilaikydamas Sei- 
Fordų lenktynės, žaismės ii* m0 statuto, priėmė savo bal- 

Vienoj (gaiš įstatymus varžančius 
spaudos ir susirinkimų lais
vę ir įvedančius mirties bau
smę;

Kadangi tie krikščionių 
demokratų priimtieji įstaty
mai aiškiai prieštarauja Lie
tuvos Respublikos Konsti
tucijai, kuri garantuoja Lie
tuvos piliečiams spaudos ir 
susirinkimų laisvę;

Kadangi pravedant tuos 
nekonstitucijmius, ir anti
demokratinius įstatymus bu
vo neteisingai slopinama 
opozicijos balsai ir prieš at-

IĮ r
Calumet j -

materialiai pažangiąsias Lie 
tuvos partijas: valstiečius 
liaudininkus ir socialdemo
kratus.

D-rui K. Griniui, K. Bieli
niu! ir I. Lapinskui, gynu- 
siems Lietuvos reikalus ir 
nukentėjusiems nuo kr. de
mokratų smurto, susirinki
mas reiškia užuojautos ir 
pasisako visuomet medžia
giškai palaikyti jų kovą už 
Lietuvos žmonių gerovę ir 
laisvę.

Mitingo pirmininkas,
Jonas Urbonas,

I sekr. Antanas Bagdonas
II sekr. J. Savinčius.

PATERSON, N. J.
Rezoliucija.

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoje 5 apskričio suva- 
___ Uile, liepos 26 d., 1925 
— po Nr. 62 Lafayette st.,

Sekr. Ig. Urbonas.

VALPARAISO, IND.

prizų 
daržo 
budu 
kartu 
Buvo 
kams, kurie per visą dieną 
šoko erdvioje ir gražioje 
salėje. \

Tą pačią dieną komunis
tai buvo surengę savo išva
žiavimą. Vyčiai turėjo savo 
pikniką, o “Naujienoms” 
tas nieko nepakenkė. Jeigu 
butų daugiau publikos pri
važiavę, tai vistiek nebūtų 
buvę geriau, nes darže vie
tos butų pritrukę. Sako, kad 
“Naujienoms” pelno liksią 
nuo pikniko keletas tūkstan
čių dolerių.

Valio, naujieniečiai!
Korespondentas.

laimėjimai.
vietoj žmonės nieku 
negalėjo sutilpti ir 
prakalbų klausytis, 

puiki muzika šoki-

dėkos ir pranešimo žodis.
Pasibaigus bertainiui ir 

atėjus metinėms vakaci- 
joms, Lietuvių Lit. Moks. 
Draugijos bertaininiam su
sirinkime, rugpiučio 15 d., 
tapo nutarta išreikšti giliau
sios padėkos žodį visiems 
tiems lietuvių laikraštinin
kams, kurie, nereikalauda-. 
mi užmokesčio nuo neturtin
gų lietuvių moksleivių, siun
tinėja savo laikraščius lietu
vių i 1 ’ ’__
dX??ž^dĮleAnifiDaL'!DPii- 1L' ^^..Pitlsburgiečius, 'kurių

kitoms knygų išleistuvėms 
už prisiųstas musų knygynui 
knygas. Tariame ačiū ir Lie
tuvos konsulatui, esančiam 
Chicago, UI., už prisiunti- 
mą iš Lietuvos žurnalo “Kri
vūlė” ir esperanto-kalba lai- 
craščio “Latova Stelo”. Už 
:okią mums, moksleiviams, 
teikiamą neįkainuojamą 
moralę paramą tariame 
nuoširdų ačiū visiems. . ... -

Nors musų knygyną atlan-! ^akkMf s& 
<o apie 20 įvairių laikraščių m\eAv- • •. 
ir žurnalų, tečiaus mes mel-1 Paka^eslu V 4^- p 
džiame irtu laikraštininku* Butli <elstm<t’ 
kad siuntinėtų savo laikraš-oPbjektyvumo,

fja daugiau tinka poezijai, 
: bet ne faktų nušvietimui, 
i Su tikra pagarba, Dikinis.

SCRANTON, PA.
Užmušė Antaną Gailevičių.

Baisi nelaimė patiko An
taną Gailevičių. Anglių ka
syklose bedirbant jis tapo 
užmuštas ant vietos. A. Gai-

reikšta, kad Lietuvos val
džios, iš kokių srovių ji ne
būtų sudaryta, dergimas, ar 
tai vienos ar kitos srovės už
sispyrimu, — yra peiktinas 
dalykas. Gal aš čia klystu, 
bet mano toks nusistatymas, 
už kurį niekas neprivalėtų 
kolioti.

Aš suprantu, kad kores
pondentui labiausia nepati- 

ie ko tas, kad aš kalbėjau ka- 
. Bet, gerbia- 

Pakvieskite, mielai

čius, kurie dar iki šiol ne-; oury «ayg,au 
siuntinėjo. Tarpe mokslei-i^^J^21^^^ 
vių randasi įvairių pažiūrą 
žmonių, todėl labai pagei
daujami ir visokių pakraipų 
laikraščiai.

Prie i 
daujantiems, ......... . .......
suglaustoj formoj pranešti 
ir apie patį Valparaiso uni
versitetą. Ant kiek yra žino
ma, tai universitetas pereina 
į “Lutheran Educational levičius paėjo iš Suvalkų rė- 
Association” rankas. Minė-! dybos, šakių apskr., Skliau
tas Liuteronų Susivieniji- ] tų valsčiaus, Dubiškių kai
mas turi aukštą autoritetą ir į mo. Amžiaus turėjo 34 me- _ _ . t _ . .
turi jau kelius universitętus tus, Amerikoj išgyveno 151 bulvaro apielinkėj iratkrei- 
šioje šalyje. Aišku, kad ir metų, buvo vedęs, paliko pa- i pė atydą artimesniųjų kai- 
Valparaiso Universitetas čią su vaikučiais dideliam mynų amerikonų ir pro šalį

.. . Isios progos, zmgei- 
ems, norime nors

bus pastatytas ant aukšles- nuliudime. A. a. velionis 
nės papėdės..'. . Antanas Gailevičius buvo

Jei iš lietuvių ar lietuvaį- teisingas ir doras žmogus; 
čių norėtų kas įstoti į moky-į jisai mylėjo apšvietę, skai- 
klą, tai mes patariam atva- tė knygas ir laikraščius, va
žiuoti į Valparaiso mokyk- vis labiausiai mylėjo “Ke

nės papėdės...
važiuojančių automobilistų, 
kurie sustodami klausėsi ir 
gėrėjosi koncertu.

Prieš pabaigsiant vaišes 
buvo pasakyta keletas gra
žių prakalbėlių su geriau
siais linkėjimais Saboniams 
sėkmingai darbuotis meno 
srytyje.

Pittsburghietis.

stovus pasipriešinančius tai ją. Savo patarimą pamatuo- leivį”, kurį skaitė per 15 me- 
sauvaliai duvo panaudota jam sekančiai: 1) Ekonomi- tų. Su savo žmona Antanas 
ginkluota policijos jiega; . niu atžvilgiu čion pigiau ne- sugyveno labai gražiai. Li-

Kadangi Lietuvos darbi- gu kur kitur; už apie $150 kosi palaidotas ant švento 
ninku profesinės sąjungos galima apmokėti visas mok- -Juozapo lietuviškų kapinių. Į-----------------------------------

. . . jr «r p^gyyejjjnjo išlaidas] Bačių Juozas, | (Tąsa korcsp. ant 5 pusi.)neturi teisės organizuotis ir
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Advokato Vrublevskio “o*-“1™
Atminčiai.:

I čionybėbutų tinkamai aiš
kinta, tai šio karo negalėjo 
būti. Pats karas kilo dėl tur- i Aš Šventasis, o Tu Šventoji

Vaizdelis is Gyvenimo Lietuvoj.

DIRBĖJĄ.
  Bostono hotelyje aną 

ituolių gobšumo. Karo nu-detektivai areštavo' . _> • i ▼ ♦ ___________ 1 _ TT T*> 1 .i •
lintis turtus, nes viskas yra 
Dievo. Vėliau kunigai nuto
lo nuo tos dvasios.
užsiėmė smulkmenom! -__
dažnai nesąmonėmis. Pa* imdama anų reikalais, nie- 
vyzdžiui vvskupų susirinki- ko bendra .neturinčiais su 
mas svarstė ar moteris turi; liaudimi. . Kunigai ir dabar 

v m- j . ir, balsams pasidali-i paliko galingesnių draugais 
muie vienas g tų demokratų balsas persvėrė " - --
sulų Ramba Nuolatinai pas “ - Tii ldnkvdav^ kain lankv-idusios naudaE 11 ,
jį įąnKjuavę, Kaip lanKy (vjenas butu prieš dusią bal
davęs ir .-Visi ■ įžymesnieji I , i,„.n m...
dvanninktf “obšamikai;'|^-d^ioį. Bendraudami 
dS^*^& kunigais i

paminklo atidarymo. Rasit i ni-v.
del tos priežasties ir mes lie
tuviai* - nors ir gerbiame ; 
Vrublėvskį, bet visuomet 
užsilaikėme kiek toliau nuo ... 
jo, nepilnai jam pasitikėda- 5a-1& „ 

,mi. Užėjus lenkų okupaei- 'Ta Dle’
jai šie santikiai tarp Vrub-. - -. ,lan£n.' * ‘ ir lietuviu nasidare klusnybėje gauti dangų.ir lietuvių pasietaię švpntosios nuosavi’

. išsigimė, šluotus didžiūnus pavadavo tūbi Johną H. Baldwiną, pas 
cmenomis, smulkioji buržuazija, persi- kurį atrado paplitusių Bos--

Vaizdelis is Gyvenimo Lietuvoj.
/u^ruT-rviru-u-u-.-.----------- -- ............

Virsta senieji įsišaknėję kentė lenkų tautinių demo- 
Lietuvos ąžuolai. i kratų (eądekų), nors gyve-

Prie šių virstančių ąžuolų nęs' 1900-1901 metais Vii-
1. • x * • • • • • • • . V ’ Aneabejotinai priseina pri- 

skaityti ir mirusis Vilniuje 
jau senyvas advokatas Ta- 
das-Eustachas Vrublevskis. 
Pirmą kart ji pažinau 1898 
metais, kuomet baigęs uni
versitetą atsikreipiau prie 
jo, prašydamas priimti ma
ne į skaičių savo pagelbi- 
ninkų. Jau tuomet jis buvo 
pragarsėjęs, kaipo įžymus 
visuomenės veikėjas ir vie
nas iš geriausiųjų politikos 
bylų gynėjas. Visiems mums 
buvo žinomos jo gynimo 
kalbos Kražių byloje nuo 
laikų siautimo buvusio ge
neralgubernatoriaus Or- 
ževskio. Tuomet, 1894 me
tais, rodos, jis tebebuvo dar 
advokato pagelbininku, gar
saus kriminalės teisės žino
vo Spasavičiaus. Nuo to lai- 

. ko iki pat didžiojo karo rods 
nebuvo nė vienos įžymesnės 
politikos bylos, kurioj Vrub
levskis butų nedalyvavęs, 
kaipo gynėjas. Ypač atsira
do daug šių bylų po 1905 
metų pirmosios revoliucijos 
ir po pirmojo musų Seimo 
Vilniuje, kuomet pradėta 
persekioti už platinimą ir 
vykinimą šio Seimo priimtų 
rezoliucijų. Tarp jo pagel- 
bininkų skaitėsi ir dabar ša
linamasis iš Vyriausiojo Tri
bunolo Augustinas Janulai
tis ir, rods, kai kurį laiką 
skaitėsi prisirašę ir Mykolas 
Biržiška ir Mykolas Roeme- 
ris. Užgriuvus ant Lietuvos 
vokiečių karo pajėgoms, 
Vrublevskis ramiai laukė 
įvykių ir nė manyti nemanė 
bėgti ir šalintis iš Vilniaus. 
Jam rūpėjo pasilikti Vilniu
je ii- daboti dar jo tėvo pra
dėtą rinkti labai turtingą ir 
nuolatinai jo dauginimą bi
blioteką, kuri buvo turtin
giausia visų išėjusių raštų, Į 
ypač apie Lietuvos praeitį 
rinkinys. Jis rinko visus pa
sirodžiusius spausdinius ir 
visokius atsišaukimus, tai 
lenkų, tai lietuvių, tai balt- 
gudžių kalbomis išleistus, ir 
mes lietuviai dažnai pasi
gesdavome kai kuinų spau
dinių, o Vrublevskis mokėjo 
vis užlaikyti juos, aptaisyti 
ir sistematingai išdėstyti sa
vo bute, užverstame knygo
mis.

Tos bibliotekos jis neno
rėjo išleisti iš Vilniaus, ne- 
veizdint geriausių pasiūly
mų iš Varšuvos ar Krokavos 
ir užsispyręs buvo sudaręs 
draugiją, kurios globon tu
rėjo pereiti ši biblioteka. Jis 
tarsi buvo pririšus prie šios 
bibliotekos ir žinau, kad ra
sit dėliai jos nesutiko priim
ti darytų jam geriausių pa
siūlymų į Lenkijos aukščiau
si Seimą. Jis norėjo pasilikti 
Vilniuje, iki pat mirties pa
siliko ištikimas Lietuvos val
stybės reikalų gynėjas, kaip 
lygiai ir nuolatinis ir vieti
nis visų lietuvių ir baltgu- 
džių politikos bylose apgy
nėjas. Tadas Vrublevskis 
dar nuo studentų laikų dėjo
si prie kairiųjų ir už dalyva
vimą lenkų “Proletariato” 
byloje buvo išsiųstas Sibi
ran, iš kur sugrįžęs visados 
palaikė savo santikius su 
kairiaisiais. Nuo Vrublevs
kio mes gaudavome Vilniuje 
pasiskaityti leidžiamą Lon
done pepeesovcų “Przeds- 
witą,” kuris buvo redaguo
jamas Juozo Pilsudskio ir 
spėjame, kad ne vieną savo 
raštelį yra ten pasiuntęs ir 
patsai Vrublevskis.

Tačiaus patsai Vrublevs
kis rods niekuomet nebuvo 
kokios nors vienos partijos 
žmogumi. Jis buvo visuo
met sau žmogus su ypatin
gu temperamentu visados 
pasilikti ne visai tokiu, kaip’ 
visi kiti. Ypatingai jis ne-

levskio i
buvo dar širdingesni ir atvi
resni, nes ir pačiam Vrub- 
levskiui jau teko aiškiai atsi
stoti lietinių pusėn ir užsi-OVVzU* UVlUi i 14 Ik i •

pelnyti nuo lenkų patriotų 
vardą “dziwak,” prieš kurį 
jie nebedrįso protestuoti.

i ko didžiūnai, nustoję tiky
bos, virtę liaudies tironais. 
Liaudis kentė, nes sulyg rei
kalo mainėsi ir kunigų evan- 

. *“** ’ , — girdi,
di.dzj.unai yra “Dievo duoto- 

žia, o jūsų dalis pa- 

Išdygo šventosios nuosavy
bės teisė, kuri nieko 
nereiškė stipriam ga
liūnui engti silpnes- 
j, pasiremiant tariamais 

žmonių, bažnyčios ir k. rei
kalais. Vienpatystė didžiu-

5 nams beliko ant žodžių; ar-Tokiu dzivvakn ir nasimirė nams ai-lokiu aziwahu n pasiuntė . n bereiškė mvlėti
V rublevskis, kaipo vienas iš u u .
skaisėiąusiujų advokatu ?t-fk ; kelbd 
stovų ir kaipo pamylėjęs
Lietuvos žemę ir jos sostinės' Plex? ly kste, 
geriausias apgynėjas. Tebu- va e’ i b^.un^

rią jis visados yra gynęs nuo 
visų atėjūnų ir visokios prie
spaudos. J. Vileišis.

.savo draugus, o didžiūnų

na jam lengva ši žemelė, ku- ^ploma£ija. ..Diev0 tamai- 
popiežiai sudarė savo vals
tybę ir keldavo karus, turėjo 

i didžius turtus, — juos pase
kė vyskupai, pralotai, žo
džiu, krikščioniškas pasaulis 
puvo kartu su kunigais. 

1 Prieš tą ištvirkimą kilo pro- 
i testas Liuterio, Kalvino, 
Cvinglio ir įvyko atsiskyri- 

Kaip pasauly nieko nau- Jmas. Po to kiek apsitvarkiu- . . . . ’ - -į sykį į(
taip “ge- 

” sėjo krikščionybės mok-

Komunizmas— 
Krikščionybės 
Liekana.

jo. taip ir komunizmas ne'si, kunigija (jausi
šių dienų mintis. Kristus mo- protestoniškoji) 1 
kino broliško bendravimo, rai 
apaštalai ir pirmieji krikš- slą, kad pasaulis priėjo prie

(Lietuvoje patys šąli val
do), virto į aukštesni už 
liaudį luomą. Pas didžiūnus 
ir buržuazija išsidirbo pa
žiūra, kad tikyba reikalinga 
liaudžiai valdyti, ir kunigai 
buvo ir yra to suvaldymo 
Įrankiais. Bet liaudy vis 
daugiau kilo nepasitenkini
mo dėl išnaudojimo ir eko
nominių sutvarkymų. Įdo
miausia. kad kraštutinieji 
protestonai (komunistai) 
paėmė ginklą, kurį paleidę 
yra iš savo rankų kunigai, 
būtent komunizmą, taikos 
skelbimą — su pasisekimu, 
cik tuo skirtumu, kad Kris- 
;us skelbė senojo pasaulio 
griovimą per meilę, o šie — 
oe meilės, skelbdami griovi- 
ną — kerštą. Meilės moks
las yra tikresnis, bet kažir 
ir besupras kunigai pavojų 
r ginklą prieš jį, ar pereis iš 
formalybių, ceremonijų, 
ilizgučių, prietarų skelbi 
nų — Į tikrenybę, nes areš 
ai, Įstatymai, persekiojimą^ 
nieko nepadės. Dėliai to vi
sa kunigija turėtų pergimti. 
nes nuo to priklausys ar vi
siškas krikščionybės griuvi
mas, ar atsinaujinimas 
šiaip ar taip, komunistai 
.naudoja krikščionybės skel
bėjų paleistuosius ginklus. 
<ai kur pakeistus, ir mes gy
vename Įdomius laikus.

tone netikrų 10-dolerinių 
formas ir kitas prietaisas ne- į 
tikriems pinigams daryti. 
Kad susekus šitą švindelį, 
vienas detektivas apsimetė 
žuliku iš Chicagos ir pradė
jo trintis tokiose vietose, 
kur susirenka visokie vagis 
ir sukčiai. Per porą mėnesių 
jisai susipažino beveik su 
visais “apatinio pasaulio” 
gyventojais ir pažino J. H. 
Baldwiną, kurį jisai įsitiki
no turint netikrųjų pinigų 
formas. Taigi vieną naktį 
detektivas ir pasisakė Baid
ymui norįs iš jo tas formas 
nupirkti. Baldvvinas parei
kalavo $1,500. Detektivas 
sutiko jam tiek užmokėti ir 
jiedu nutarė susitikti Back 
Bay hotely. Eidamas su pi
nigais, detektivas nusivedė 
su savim daugiau valdžios 
agentų į hotelį. Kada detek
tivas užmokėjo Baldwinui 
pinigus ir tas atsinešė iš sa
vo kambario formas, val
džios agentai tuojaus jį ir 
suėmė. Tuomet buvo pada
lyta jo kambary krata ir at
rasta visos prietaisos pini
gams daiyti.

t
Išpuoštam klebonijos kam- čio upelio ir po senu ąžuolu

Daržovės labai pigios.
Šią vasarą gerai užderėjo 

daržovės Massachusetts val
stijoj. Bostono rinka užvers
ta visokiais vaisiais ir jų kai
nos labai žemos, palyginus 
su pereitų metų kainomis. 
Tuziną geriausių grašių ga
lima gauti už 20-25 centus, 
kuomet pernai reikėjo mo
vėti po 30 ir 35 centus. Ge
riausi obuoliai parsiduoda 
po 25c. už 8 svaras

baryj atsilošęs sėdėjo mink- atsisėdo ant .suolelio. 
■ štoj kėdėj ir rūkė cigarą dar 
ne senas, bet jau spėjęs įsi-’ 
penėti klebonas Juozas Ne- 
vėras.

Kambaryj buvo tylu, tik 
vien didelis sieninis laikro
dis begalo traukė savo nio- 
notonį taksenimą: tik-tak, 
tik-tak...

Klebono mintys skendo 
palšuose cigaro (luinuose ir 
jis giliai svajojo.

Ir svajojo ne apie dangiš
kus migdolus ir amžiną gy
venimą po mirties, bet apie 
turtingo ūkininko Bartkaus 
dukterį — gražiąją Elenutę.

Jis atydžiai, įsmeigęs akis 
žiurėjo į besipinančius nuo 
cigaro durnų debesius ir ma
tė juose juodbruvus Elenu- 
tės antakius, skaisčias lupy
tes, o užvis, kas labiau jį įdo
mavo, tai jos gražus, plonas 
liemuo ir dailios kojytės...

Jam prisiminė, kai pasku
tinį kartą Elenutė buvo pas 
jį išpažinties, kaip ji pasa
kojo smulkias, nieko nereiš
kiančias nuodėmes, kaip 
jam buvo malonu ilgiau ją 
užlaikyti ir kaip jis uždavęs 
pakutą liepė ateiti į kleboni
ją pasikalbėjimui, o ji nuei
dama pabučiavo jam ranką..

—Žemiškas aniuolelis, — 
pusbalsiai prašnabždėjo 
klebonas ir nusišypsojo.

—Tik kasžin ar ji ateis? 
—klausė pats savęs ir tuo
jaus davė sau atsakymą:— 
ateis, žinoma, ateis, nes ji 
tokia dievobaiminga...

Ir jo mintyse vėl lėkė pa
veikslai apie gražiąją lytį, i 
Jis darė planus, kaip reiks; 
Elenutę sutikti.

—Geriaus išeisiu į sodą, o 
ji kitu keliu neis, kaip tik so
do takeliu, nes arčiau ir pa
togiau... — šnabždėjo kuni
gas.

—Ar poteriauji? — per
traukė jo svajones įėjusi ga
na stora klebono “seselė.”

—Poteriauju, — krūpte
lėjo jis.

—Rukai ir poteriauji? 
—Tai yra nepoteriauju, 

bet galvoju pamokslą ryt 
dienai, — susigrėbė klebo
nas.

—Tai dar sena ikirėjusi 
šliurė, — tylomis pridūrė jis 
išeinančiai “seselei.”

Numetęs cigargali atsikė
lė ir išėjo Į sodą.

Paraudusi, it kaž ko susi
gėdusi, saulutė rengėsi pasi
slėpti už horizonto ir, lyg at
sisveikindama ant nakties 
su visa gamta, metė paskuti
nius raudonus spindulius 
ant viršūnių medžių.

Sodo gale čiurleno upelis, 
blaškydamosi savo pakraš
čiuose ir bėgo tolyn, lyg jieš- 
kodamas ramesnės ir lai
mingesnės vietelės. Aplin
kui buvo ramu, tik bailus 
paukšteliai čirkšdami puolė 
lauk iš krūmų išbauginti 
praeinančio kunigo.

Kaž kas sudunksėjo per 
upelio lieptą ir šmėstelėjo 
tarp medžių ir krūmų tam
siai apsirėdžiusi moteriškės 
figūrėlė.

Klebonas apsižvalgė, pa
matė, ištraukė truputį dau
giau baltą kalnierelį ir su
kosėjo lyg duodamas supra
sti, kad jis čia.

Figūrėlė krūptelėjo, susto
jo ir vėl ėjo tiesiai takeliu 
klebonijos link, bet klebo
nas ją sulaikė.

Elenutė pagarbinus Jėzų 
ir gavus atatinkamą atsaky
mą, pabučiavo klebonui į 
ranką.

—O aš maniau, kad neat
eisi, — pratarė klebonas pa
glostęs dailiai sušukuotus 
Elenutės plaukus.

—Kaip tai galima, pra- 
baštėli? — bailiai atsakė 
Elena.

Ir juodu slinko pamažėl 
toliau į sodą, prie šiurlenan-

t

Į

Saulutė jau buvo nusilei- 
1 ir po truputį temo, kai 
klebonas visai įsidrąsinęs 
kalbėjo:

—Aš ta :2 į lupytes pabu
čiuosiu, ką?

Elenutė tylėjo, lyg van
dens į bumą įėmusi, raudo
navo ir bejiegiai stūmė kle
boną nuo savęs, bet pastara
sis nerimo, spaudė tvirčiau 
prie kratinės drebančią Ele- 
nutę ir bėrė nesuskaitomai 
karštus bučkius į jos parau
dusį veidelį, lupytes, aky
tes...

—Dvasiškas tėveli, aš bi
jau, ką tamsta darai...— 
šnabždėjo Elena.

—Ko bijai... ar manęs?...
—Nežinau...
Manęs, kaipo kunigo, 

dukrele, neturi bijoti... Įsi
vaizdink, kad aš kaipo kuni
gas, Dievo tarnas, esu šven
tasis, o tu, Elenute — šven
toji, reiškia, jo žmona, arba 
mano žmona... Juk buvo 
šventųjų panelių, buvo ir 
šventoji Elena, ir Magdale
na, ir daug kitų... Taigi, 
šventoji Elenyte, ko bailin- 
tis?... — pasakojo klebonas 
ir vėl karštai spaudė ją prie 
savęs, ir vėl bėrė nesuskai
tomus bučkius...

zmona...

Jau rytas švito, kuomet 
jiedu paliko sode suoleli ir 
seną, nusvirusiom šakom 
ąžuolą, kuris per šią naktį 
daug ko girdėjo ir matė, 
drebėjo jis savo lapais, lyg 
pasakodamas tą viską savo 
kaimynams — medžiams...

O medžiai, —kaimynai 
lyg stebėdamiesi iš seno 
ąžuolo pasakojimo ir neno
rėdami tikėti, ošė, šlamėjo...

Klebonas sugrįžęs klebo- 
nijon, išsisprendęs vaikščio
jo po kambarį, lyg pergalė
tojas ir jo veidas plaukė lai
mingoje šypsenoje...

Suveltais plaukais, su
glamžytomis drapanomis ir 
pilnomis akimis ašarų Ele
nutė skubėjo namo.
Ji žengė aplinkiniais take

liais per mišką, lyg gėdinda- 
mosi ryto šviesos ir bijoda
ma susitikti kokį ankstyvą 
kaimyną, o jos širdelė tan
kiai, tankiai plakė...

—Aš šventasis, o tu šven
toji... — skambėjo jos ausy
se ištarti klebono žodžiai.

O saulutė jau glostė miš
ko medžių viršūnes savo ma
loniais spinduliais...

Benjaminas Rumšas.

Tik Socializmas apgins darbininku* nuo plėšriųjų žvėrių—kapitalistų.

BADAS LENKŲ UŽIMTOJ 
UKRAINOJ.

Pereitais metais Lenkų 
valdomoj Ukrainoj buvo ne
derlius ir šį pavasarį stigo 
6,500 vagonų sėklos lau
kams apsėti. Daug laukų li
ko neapsėta, o viduvasarį iš
tikę potviniai Galicijoj ir 
tuos paskutinius pasėlius su
naikino. Žmonės pradėjo 
badauti. Vaiku tarpe kilo 
didelis mirtingumas. Kai
muos siaučia šiltinė, ir dru
gys. Žmonės miniomis vaik
ščioja po laukus rankioda
mi valgomas žoles ir jieško- 
dami supuvusių bulvių. Yra 
žinių apie mirusius badu. 
Pagalbos badaujantiems 
niekas neteikia. Ukrainie
čių atstovai lenkų seime 
kreipėsi į valdžią prašyda
mi pašalpos, bet jiems atsa
kyta, kad valdžia pinigų ne
turinti.

LAIVAS UŽKLIUVO UŽ 
BANGINIO.

Kelionėje iš Kanados į 
Angliją 15,646 tonų garlai
vis “Mont Royal” užėjo ant 
banginio ir turėjo sustoti. 
Tik po ilgų manievravimų 

■ garlaivis pasiliuosavo nuo 
[banginio, kuris turėjęs apie 
[46 pėdas ilgio ir svėręs virš 
50 tonų.
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KORESPONDENCIJOS. ! PAJ1ESK0JMAI
. . Pajieškau draugo Andriaus Kara-

metŲ gyvena Amerikoj, p-a baus, Suvalkų gųb.. Janavus vaisė., 
geras žmogus, todėl ir pra- 
turtėjo. nės pranešti

Antras senas biznierius „ , ado-mas gun:tra 
yra Jonas Balėietis. Jis taip-, *“ s“twt qT!e.?>Mt 
gi išgyveno Amerikoj apie Pajieškau brolio Juozo Simokaičio, 
30 metų ir turi daugybę savo ž®
namų. Jis yra žmogus be- važiuot į Foxcn>ft. Mc. pas savo z:- 
mnkdk hot turi rlirioK ni-i n>Jn» ir nuo u laiko n*ra i,nlos kur moKSDb, Dėl lun (iiaeų pn- jLs d;njro Auiiauk tuvjaus, arba k t- 
gimtą gabumą biznyje. ' rie apie jį kų

Trečias žymus biznierius prarc‘^MBROSE simokaitis 
yra Jurgis Radzvilas. Jis yra <5 prosp«t avė.. Leuistou, m-. 
biznyje jauniausias, bet jau 
spėjo prasigyventi. Jis pa 
apsišvietęs, skaito visokius 
laikraščius ir knygas. Apart 
biznio jis turi gražią ūkę.

Visi viršminėti biznieriui 
paeina iš Kauno rėdybos.

Bačių Juozas.

IS CALIFORN1JOS 
PADANGĖS.

San Francisco.
Rugp. 16 d. apsilankė 

čia svečiai iš Chicagos ir 
Lietuvos. Jie pateko į susi
rinkimą Sūnų ir Duktei-ų 
Draugijos. Kaipo svečiai, 
jie padarė trumpą praneši
mą apie Lietuvą ir prižadėjo 
plačiau papasakoti, bet tam 
buvo reikalingas ilgesnis 
laikas, todėl draugija nuta
rė suruošti 19 rugpiučio va- 
varėlj Oaklande. Susirinki
mas mielai sutiko tai gar
sinti, nes vietos lietuviai bu
vo išsiilgę lietuvių iš tolimo 
krašto. Bolševikai čia stip
riai laikosi, bet nedaug turi 
narių. “Keleivio“ skaityto
jai ir tautiečiai sudaro’di
delę daugumą.

Reikia pastebėti štai ką. 
“Keleivio" num. galima 
pirktis San Francisco gatvė
se, kartu su Amerikos laik
raščiais. Labai malonu ma
tyti lietuviškas laikraštis ša
lę svetimtaučių. Pareina ir 
bolševikų laikraščių, kurių 
padoresni lietuviai čia ne
skaito.

Aš. Rozalija Kačinskienė, pajiv-’u.u 
sunaus Valerijono Kačin-ko, paeina is 
Apitalaukės parapijos. Kėdainių vai., 
prieš 13 metų susirašinėjau iš A.n - 
teidamo, o dabar nieko rerašo. . s 
našlė negaliu pavaikščioti ir neturiu 
kas maitintų. Geros širdie.- žmo i , 
kas apie ji žinot, malonėkit pranešt .

R. KAČINSKIENĖ
Gedimino gatvė No. 12, Kėdainiai. 
Lithuania.

Pajieškau Jono Tvartkaus paeinan- 
iš Rebervilių kaimo. Šimkaičių 

■" Jis gy- 
Tunu

’S

»

i valsčiaus, Raseinių aps*r:cio. 
Cnlohp • vena apie NVateibury. Conn.

_. . ; svarbų reikalą prie jo. Meldžiu pat:
‘ i arba kas žinot kur jis ra 

už ką busiu labai d -

Worcesteriečiai, Timykite!

Išpardavimas!
Alteration Sale

Kadangi mes žymiai padidinom Krautuvę ir užpiidėm Ge
riausiais Naujos Mados Ta vorais ir viską parduosime Obe
lio kanomis. Išpardavimas prasidės su savaite, pradedant 

7 d. Rugsėjo-September
Todėl ateikite pasižiūrėt musę Nauju Tavoru ir persitik- 

rinkit musę kainomis.

Vincas Civinskas
363 M1LLBIRY STREET. WORCESTER. M ASS.

Driko Reikia žmoni Gert ir Valgyt?
1 —Dėlto, kad norisi, atsakys kok* 
nemokša. Bet delkogi aortai? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir driko 
vienas msivta* duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Driko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų ? Kodėl jam reikia riebalų ? ši
tuos klausimu* suprasi tiktai iš šito* 
knygutės. Parašė D-ras G-mo*.

___ _________ Kaina ................................................... 15c. 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tų rtd- Dšiaa Bambos Spyčiai. — ir kitos 
dzią rėmė ir gynė; kaip paskui revn- fonės. Daugiau juokų, negu A movi- 
Eucija paėmė viršų, kaip Lietuva li- koj munšaino. šioj* knygoj* telpa n*$ 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 72 "Džian Bambos spyčiai”, eilė*, pa- 
kaip ji buvo apskelbta respublika, sikalbėjimai, humoristiški stnupsnia- 
I'ridūtas didelis spalvuotas žemlapis kai ir juokai. Antra pagerinta 
parodo dabartinė* Lietuvos rubežius laida. 128 puri. ........................y-.- 25c
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- Kuaio Celibatą*. — Išaiškinta kuni- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli-' 
ka ir kaip .ii išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo

taikos sutartis su

I!‘KELEIVIO*,*
c 
c 
c 
c 
d c 
c c

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žea-

C 
C 
C C

d v' 
C

d 
C

d

C 
$ 

v*
« v 

d Seimo nutarimai, 
d bolševikais, sutartis su latviui, apra-

KNYGOS.
lapu. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovų su caro valdžia, ir

Oakland.
Oaklando lietuviai, o taip 

pat ir San Francisco, 19 rug
piučio turėjo progos išgirsti 
prakalbų ir pasiklausyti lie
tuvišku dainų iš Dzimdzi- 
Drimazi. repertuaro, kurias 
išpildė-.kiomp. ir artistas A. 
Vanagaitis., Jis padainavo 
keletą dailių, padeklemavo 
“Futbolą” ir kėlės patrio
tines eiles apie Chicagą, 
Kauną ir Lietuvą, žinonės 
buvo dar negirdėję panašios 
programos, todėl jiems labai' 
patiko. K. Pakštas darė pra
nešimą apie Lietuvą. Vaka
ro vedėjas buvo V. Kiodas 
(Kedas), kuris yra S. ir-D. 
Draugijos pirmininkas^ Žmo 
nių buvo gražus būrelis.

Svečiai buvo vaišinami ir 
priglausti Oaklando lietu
vių. A. Vanagaitis su F. Za- 
lecku viešėjo pas pil. K. 
Paulauską, o K. Pakštą su 
žmona priglaudė F. Kaze- 
liunas. Po vakarėlio susirin
ko pas K. Paulauską keletas 
San Francisco lietuvių: Bro- 
niuška nuo Kybartų, Kedas, 
Kavaliauskas ir dar kiti. Vi
si linksminosi ir buvo vaiši
nami lietuvišku papročiu — 
labai širdingai. Vėlai naktį' 
svečiai išsiskirstė. Pil. Bro- 
niuška davė ekskursijai 25 
dol. “ant geso.“

21 rugpiučio ekskursija 
išvažiavo i Los Angeles. Ten 
žada taip pat suruošti kokį 
vakarėli, jei ras lietuvių, 
kurie panorės lietuviškų 
pramogų.

Oaklandieėiai dabartiniu u
metu tun daug trobelių buv0 4

COLCHESTER, CONN. 
Liūdna žinia.

Rugsėjo 28 d., 
ter, Conn. mirė plačiai čia ’ atsišaukti 
žinomas ir visų mylimas uki-'^si Prane*li 
ninkas Antanas Meškaus-j in”a"’ 
kas. Velionis patiko savo! 
mirti visai netikėtai. Skinda-’ 
mas sodne obuolius, velionis 
pasiėmė ilgą karti kad galė
tų aukštai užkabinęs papur
tyti medžių šakas, 
vartojus jam spėką, kablys 
nuo medžio šakos nusprudo, 
ir pramušė jam vidurius, kaimo.__ „i. • , veno So. Boston, Mass., o dalia r než nuo to ji> .maigiai niiie. nau ^ur ran4;iSj. jjs pats ar kas kit.-.

Velionis yra medicinos žinote malonėkit pranešt, mes turi 
studento D. Pilkos ^ogerisP^.-^-1?----------
sykiu ir mano geras drau
gas, pas kurį tankiai pralei s-. 
davome linksmai laiką antį .
vplinnin moflprni^ko^ ūkė** ' amžiaus, at\ykęs Amerikon prieš . \enonio mocternisKos unc. . gyvenęs Xvv. Yoi.ke ir 
Velionis buvo dar jaunas! 2) Bubliauskienė-Marci<ikevičienJ, 
vyras, vos 35 metų ir visame’•Manj’l-na- tv,ą ,aik* •!oven"s» Trv: - 
pažangus žmogus. Palaido-! 
tas tapo su laisvomis apeigo
mis Hartforde. Paliko jauną 
žmoną ir sūnų.

Lai būna jam rami žeme
le. ■ Draugas. V. B. A.

BOLESLOVAS PETRUšlUNAS 
40 Stillnian st., Boston, ?lu

. nors uos
Bet pA- Bostone.

PAJIEŠK AU VIETOS. kur liuos >- 
’s gaiščiai užsidirbi 

valgi ir kar.lban. Esu 17 metų vaiki
nas, noriu eiti į r.ukšte.-ųę mokykla. 
Norėčiau gauti sau tokią vietą, kur 
nors Bostouo apielinkėj arba pačiame 
Z______ K. F. STRAVINK

R. F 1). !, Ash’t-.nd, N li.

Pajieškau Jor.o Jankūno. Stnr.l 
. Biržų apskričio. Pirmiau..

GEORGE G. STEIK 
Aberdeen. Wash.

UCll

PAJ1EŠKOMA
1 j Būdžius Antanas, apie 48 met i

r

NUO
i

Artistas 5 V;;: Vanagaitis, 
“Dzimdzi-Drimdfzi“- - vadas, 
ši utarninką prisiuntė nuo 
Pacifiko krantų sekamą pa
sveikinimą “Keleivio" re
dakcijai :

Tai reiškia, vadinasi, aš 
vis tik išsimaudžiau, taip sa
kant, dzimdzi-drimdziškai, 
Pacifiko vandenyne.

Bukit pasveikinti visi “ke
liaujantieji" nuo keleivio, 
kuris lankosi po Californi- 
ją ir Meksiką!

Jūsų A. Vanagaitis. 
Califomia-Meksika.

600 DELEGATŲ SOCIA
LISTŲ KONGRESE.

“Keleivyje“ buvo jau ra
šyta, kad ' Marselės mieste, 
Francuzijoj, 22 rugsėjo atsi
darė tarptautinis socialistų 
kongresas. Dabar žinios pra-

Ineša, kad tame kongrese da
lyvavo 600 delegatų. Iš A-

su bolševikais, kurie išardė, 
Susivienijimo kuopą ir apie 
1000 dol. pinigų pasigrobė.! 
Jie prie svetimų pinigų labai 
greiti, visada jie tyko nuo ko 
nors pagrobti ir savo propa
gandai sunaudoti. Lietuviai, 
nepasiduokit tiems Maskvos 
bernams, kuriems niekas 
daugiau nerupi kaip tik vi- 
liugi'ngu budu pasigrobti ki
tų žmonių sudėtus pinigus. 
Jeigu jie savo sudėtus pasi
imtų. tad niekas jiems nesa
kytų blogo žodžio, bet kada 
jie tyko pagrobti visados su
dėtus kitų žmonių, todėl tai 
jie ir yra tie vieši vagys, ku
rie apvagia visuomenę ir 
drąsiai žiūrėdami į akis me
luoja. Tai ve kur ir apsireiš
kia ju‘didžiausia begėdystė.

Loso*.

NAUJI RASTAI.
Kasomosios Anglys—pa

rašė V. Lunkevičius, vertė 
VI. A., išleido “Kultūros" 
B-vė, Šiauliuose. Dvaro gat
vė 38. Kaina 1 litas.

Kaip Augalai Rinkti ir 
Kolekcijos Daryti.—Para
šyta V. Ruzgo, išleista “Kul
tūros“ B-vės. Kaina 2 litai.

Bendrasis Teisės ir Vals
tybės Mokslas.—Paskaitos, 
skaitytos Maskvos liaudies 
universitete, versta iš rusų 
kalbos. “Kultūros’’ B-vės 
leidinys. Kaina 3 litai.

Jonas Arnotas Komens- 
kis, Didis Mokytojas. Para
šė N. A. Rubakinas. Versta 
iš rusų kalbos. “Kultūros“ 
B-vės leidinys. Kaina 50 lie
tuviškų centų.

SCRANTON, PA.
Keli zvižiai apie žymesnius 

lietuvius biznierius.
Marvino nueaeiyie yra reikaliukąU _

seniausias lietuvis bufe
rius Tamošius šerplis. Jit 
turi didžiausi namą šiame 
miestelyje, apie $25,000 ver
tės. Tarnas Šerplis su virs 20

j: $ 
$
$

$ 
I

e Kv

c 
i

!>
visų mujiŲ su lenkais ir tt 

===  ̂ | Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu-
wvnv A Q iva$’ kuri* apšviečia visų Lietuvę

| is lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
, Drūtais audeklo apdarais ......... $1.60

i Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
■ atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka-j 

i ca nors būti kūdikiu tėvais, būtinai. 
RENGIA DLK. VYTAUTO I turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa

gal daktarą Holitzerį sutaisė Ba- 
| rabošius. Puri. 23 ........... .
' Amerikoniškos Vestuvėm.I1

Pajieškau savo švogerio Juozą;- > 
Dundulio. Pradžioj karo gyveno E. 
Millinocket, Mc. Paskiaus 1916 m ■- 
tais išvažiavo į VVaterbury ir )»o ši-.i

žinanti? i 
busiu 
(38)

dienai neturiu jokios žinios. Meldž'.i 
jo paties atsišaukti arba 
malonėkite pranešti, už ką 
bai dėkingas.

P. MENDELIS 
r Ontario Ėst., 

Montreal, Canada.

PIKNIKAS!
12X1.

ARSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui mergino •, 

nesinesnės kaip 40 metų, kuri tu-' 
nors ’.ooų dol. ir nepriešįngą butų ci
viliam šliubui. Aš esu vaikinas 3-J 
metų, turėjau 2 operacijas. pini«r į 
turiu Sl.T'Hi ir noriu pirkt stub?. 
Meldžiu su laišku prisiųst ir paveik - 
ia. Kurios apsivedusius manote potę- 
riaut, Uti los nei nerašykite, nes š 
persiskyrimų nenoriu. J. W. S. 136) 

5875 Hazielt st., Detroit, Midi.

Pajieškau apsivedimui merginom 
arba našlės be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu vaikina.- 32 metų amžiaus, gabus 
ant visko. Norinčios apsivesti kreip
kitės šiuo adresu: (36)

CHAS BEDRĮS .
5120—18-th avė.. Brooklyn, N. Y.

KLIUBAS 
LOWELL, MASS. 

Piknikas Įvyks 
6 IR 7 DIENOMIS5, 

RUGSĖJO, 1925 M.
KL1UBO VASARINIAM 

PARKE.
su baloje prasidės 1 valandą 
ir trauksis iki vėlumai nak-

ton. N. J.
3) Marcinkevičius Jonas, gj-ver.-s 

115 Sherman avė., Trenton. N. J.
4) Dagilis Karolis, tūlą laiką gyve

nęs po antrašu 119 \Vest 7 S-th st.. 
New York. N. Y.

Jieškomicji arba kas apie juos ži
no prašoma atsiliepti šiuo antrašu: 

LITHUANIAN CONSUI.AT
38 Park Row, Nevv York. N. Y.

Pajieškau vaikino apsivedimui, 
geistina kad turėtų kiek turto, nes ir 
aš pati biskį turiu. Vaikinas turi būt 
teisingas ir mandagus. Arčiau susi
pažinsiu per laišką. (37)

MRS. A. ZENT
65o \V. 35-th st_ Chicago, Iii.

Šokiai 
po pietų 
ties.
NEDĖLIOJĘ KONCERTAS

Koncerto programų išpildys Vieti
nis Choras ir keletas solisčių.

Apart koncerto dar bus įvairių 
žaislų, kaip tai 
daug kitokių. Pradžia 
valandą ryte ir trauksis 
vakarui.

PANEDĖLY ŠOKIAI 
valandą ryte ir trauksis 
vakarui. Taipgi panedėlyj 
dovanos tam vaikinui ir merginai, ku
rie gražiausia pašoks valcą.

įžanga visiems prieinamiausiu.

dar
virvės traukimas ir 

nedėlioję 10 
iki vėlyva n

prasidės b> 
iki vėlyvam 
bus duotos

Pajieškau draugų, su kuriais aš sy
kiu važiavau iš Lietuvos per Roter
damu į Amerika 1910 metais, rugpjū
čio mėnesyje. Viena; g-riausis mano 
draugas A. paeina nuo Kaivarii<><, 
kuris nuvažiavo į So Boston, Mass. 
Paskui sš norėjau pasiimt ji į Maliu- 
1 . . , ’ . _ 
bet dėl tūlų priežasčių aš 
jį pasiimt. Tad meldžiu 
laišku, o aš paaiškinsiu per laišką !■ 
dėl nepasiėmiau.

THOMAS ŽUKAS
934 Seott st.. Kulnmont

noy City. Pa. ir jis ketino atvažiuot, 
negalėjau 
atsišaukti

L>-

F
i Pajieškau Kazimiera Katėj-1. Kauno 
gub.. Viekšnių vaisė.. Vaugiškrų kai
mo, ilgus metus gyveno Amsterdam, 
N. Y., buvo parvažiavęs į Lietuva ir 
ten apsivedęs grįžo Amerikon. Kas 
apie ji žino malonėkit pranešti arba 
pats lai atsišaukia, turiu svarbu rei
kalą. M KUPšUKĖ-KUPSTIENĖ 
789 No. Main st., Waterbury. Conn.

Pajieškau brolio Kastanto i- švo
gerio Juozo Kunicko, turiu svarbų rei
kalą pranešti iš Lietuvos. Draugai 
malonės pranešti arba patįs lai atsi
šauki*. JONAS LUKAŠEVICIUS

2114 Watsen st., Pittsburgh. Pa.

Pajieškau brolio Juozo Motuzo. Pir
miau jis gyveno Scrantone iš čia iš
važiavo 1913 m. nežinau kur, žadėjo 
važiuoti į Aliaską, 1918 m. gavom 
laišką nuo jo. Nuo to sykio nežinia 
kur jis yra. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu: ANTANAS MOTUZAS

696 VValles st., Scranton, Pa.

Pajieškau draugų Povilo Janušonio 
ir Z. Raginsko iš Lietuvos paeiną 
Sankurių kaimo, Krosnos taisė.. JI:i- 
riampolės apskr. Kas apie juos žinot, 
malonėkit pranešti, turiu labai svar
bų reikalų. F. A. RAGINSKAS
Statė San. So. Mountain, Pu.

Prašau visų draugų ir parapijonų 
ęranešti. kur yra kunigas Petras 

adonius. Kas žinote, prisiųskite mnn 
jo antrašų, nes turiu prie io svarbu 
reikalą. A. KAZT^AUSKAS’ <37i 

785 So. 18-th st.. Nevark. N J.

Pajieškau draųeų Jono Vermausko, 
Frano Bieliūno. P. ir Jono Zakarų, 
Domininko Galmeno; visi jryvenom 
Škotijoj 1907 m. Lai atsišaukia arba 
žinantieji apie juos malonės pranešti 
už k* tariu iš kalno ačiū. (271

KAZIMIERAS BABRAUSKAS
7 Marškai! st., Havcrhill. Mass.

Pajieškau brolių Tarno ir Antano 
Skėrių. Suvalkų rėdybos, Sasnavos 
parapijos. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalų joms pranešti arba 
kas žinote apie juos duokit žinių šiuo 
antrašo: J. ŠKCRIS (37)

1805 Navung ave^ Scranton, Pa.

.. Pajieškau draugo Jurgio Andrulio, 
jis gyvcųo Argentinoj, aš išvažiavau 
Amerikon 1918 metais ir nuo to laiko 
nieko nežinau; taipgi pajieškau dėdės 
Povilo Danieliaus iš Lietuvos paeina 
Spičų kaimo, Šiaulėnų vaisė.. Šiau
lių apskr. Kas apie juos žino malonės 
pranešti VINCAS KRISCIUS (38) 

45 Mill Street, New Tlaver, Conn.

Pajieškau Aleksandro Kuzmo ir 
Tofilės Klučiuniutės, paeinančių iš 

1 Račių kaimo, Seinų parapijos. Suval- 
ikų rėdybos. pirmiaus gyveno Hano- 

.. . ,, . Iver, Pa. Malonėkit atsišaukti arba
—’lrty Paštai ne- kas žinot kur jie randasi pranešti, už 

S ’ '.K-tovi.-, numeryje, b“rfj/g“J^PALI0NIS <»' 

TllDS kaneiliosi 101 n-,l- Ct toTrronre ’.h

RED. ATSAKYMAI.
Benjaminui Rumšai, Lie

tuvoje.—Tamstos antrąjį
r “Piršlys Suva- 

džiotojas“ sunaudosime prie 
pirmos progos.

Visiem*
tilpo

Pajieškau Merginos arba našlės be 
vaikų, nuo it) iki '50 metų amžiaus. 
Aš esu pasiturįs ir norėčiau, kad mo
teris turėtų nors S5b0t). Arčiau sus:- 
pažinsime per laišką. Malonėsit pa
rašyt J. P. (37) .

151 First st., Newark, N. J.pardavina:
PARDIDUODA NAMAS 
- v CHICAGOJK -
Trijų fletų medinis namas ir dviem 

automobiliams garadžius. Elektros 
šviesa, rendos neša 85 dol. j mėnes’. 
Sutikčiau namų mainyt ant geros 
formos. Daugiau informacijų suteig
siu per laišką. (36)

F. NARVAiSH 
3752 S. IVąllace st.. Chicago. III. ---------------- .—------------ *----------- ;

PIGI \I PAifblDUODA
GERA BUCERNĖ IP. GROSERNš 

geroj vietoj, biznis išdirbtas per dau 
geli metų. Atsišaukit pas: (37)

A. S. TREČIOKAS-
199 Adams St.. Ne* ark. N. J.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda Buėernė ir Grosemė 

visai pigiai. Biznis varoma ‘"cash” 
propozicija. (37)

N. W. cor. 16-th & Wa)lace St..
Philadelphia. Pa.

Laiškai 30 Rnšiq.
Prisiųskit 2 centu štampą, gausit 

kataliogų. (37)
GR1KSON1O SPAUDA 

233 X. Clarron st.. 1-hiladclphia. Pa.

VISŲ ŽINIAI!
> Už visokios mšir*; suauSkic.š i»;:si- < 
< garsinimus, kaip tak ^-pajo’ skoji- I 

Įvairius, p.uneši i 
» p< 'skai-1
; tome' po.’Jc. ūž -žodį už syk,. - Xo--; 
; rint tų patį'apgr.išinintą pa-čįJpitr ’ 
! kelis sykius, už sekančius'<VMĮps 
! skaitome 2c. už žodį už syl-i.t-ty;- 
; "Keleivio” skaitytojams, ku l
; užs|?»?^riu'inei‘aV<5 * f 'u
; pirmą sykį skaitome po 2c. t ž zo-‘į.
! Už pajieškojimus giminių arba 
! draugu skaitome po 2c. ur. ž-«lį 
i pirmą sykį: norint tą patį paj eš- 
; kojimą talpi t ilg'au. skaitome po i 
; 1c. už žodį už kiekvieną syttį. ; 
[ "Keleivio” skaitytojams. k itie l 
Į tur užsiprenumeravę laikraštį, už J 

pajieškojimus giminių ir dra'.gJ ]
1 skaitome ir už pirmą sykį po lc. ; 
! už žodį. ;
1 Pajieškojimai su paveiksiu t re- ] 
! kiuoja daug brangiau, nes p^d; ry- < 

mas klišės dabar prekiuoja b"an- ' 
giai. Todėl norint talpint i:aj eško- l 
jimą su paveikslu, reikia p> siųst ] 
fotografiją ir klaust kainos ;

Siunčiant pajieškojimą aiba ap- ; 
garsinimų reikia prisiu.it k..rtu ir < 
mokestį. !

•KELEIVIS” ;
1>L OADV/AY.

SO. BOSTON. MASS. '

Dviejų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitų knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams ner.pkainuojama. Medega 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi............. ......................... ..  • 25c.
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 

knygoje telpa daugybe naujų, labai 
gražių ii juokingu monologų ir dękla- 

I rr.acijų. Visokios temos: darbinirtkiš-

iI

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
pnpieros. kaip paprastai.bet ir ant ce't- 
Iuloid medalionus. Kiekvienų tokį pa- 
veikslą-medaliona apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00 
Prisiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vienų tokį gražų medalionų.

Siųsdamas užsakymų pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas: per pus 
(bust), ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba galėsite* už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikvsit—kar ----

f \ ’• _ ___ _
Rašvdamj adresuokite: (-)

THE TAUN1S STUD1O 
KLLP.MO.XT, PA.

I

i
t

t

i

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kokių nors knygų užsisakyt, gali 
kreiptis prie* musų generalio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. .Jo adresas:—

JOE ELIOŠILS
North West Hotel. Room 15.

KENOSIIA, WIS. '

ĮI
iI

aplaikvsit—kain norite. " mes issntsi:
Užsakymą išpilaysMne į 10 dienų. Pasiskaitęs

KNYGOS
iš Lietuvos

Kopcratyvinė 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.

Užsisakykit iliustruotų, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalą "KULTŪRĄ."
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24. 
ŠIAULIAI. UTHUAN1A.

<-)

Juoda Knyga.
PUSLAPIU 200. PAVEIKSLUOTA.

Kaina 82.00 su prisiuntimu.
Prisiųsk du doleriu ir savo adi. 

mes išsiųsime Juodą Knygą tamstai, 
s galėsi daryti tą, ką nori

L. š. KNYGYNAS (36)^
(2nd floor fr.)

I 3IW So. Halsted st.. Chicago, III.

SUSTABDYK
Galvos skaudėjimų. Išbandyk

URBA

i

i

Mlitelius nuo galvos 
skaudėjimo.

Juos išdirbame jau per 25 
metus.

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG. CO. 
826 Bank Strecf, 
Waterb;~y, Couu.

gų bepatystės ūtanja, pasekmė* ir 
jų doriškas nupuolimas, dių kny« 
turėtų perskaityt: kiekviena* vyra*, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidii*) 
kad jų moteris, dukterįs ir mylimo* 
stos nepapultų į kunigų "globų”. Pa* 
rašė kun. Georgo Townsend F<mu 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
I*ifia. 2fic»
Kaip Seaovėa tamače Peralatyda**

Sau žeme. — Labai įdomų* mmv$* 
'filosofų daleidimai apie žeme* iivai*- 
dų. Pagal daugelį autorių parai* 
Iksas. Antra knygutės dalia yra: **!*> 
virkščia* Moiulaa arba Kaip Ataira* 
do Kalima**. Parašė Z. Aleksa.

10c 40 P08*................................................... 1°**
'Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pili* 

čiu? Aiškiai išguldyti pilietyst£* 
įstatymai »u reikalingai klausimaia ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbo«< 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ***•

Kodėl Aš Netikiu j Dievų? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekviena* geras 

katalikas ir laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 puaL ........ SOe.

Ar Buvo Visuotinas Tvaaaa?
Nojus galėjo surinkti į: kelias die

nas visų veislių gyvun'ts, kurie gyve
na išsimėtę po visų žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visų žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jųodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių Įmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausiėl<K>T kuriuo* negali atsa
kyti jpkis kunigas, yno nuosakiai ir 
aiškiai ^dėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai npujas kunigų 
argumentas • įgrtnvk.l l""’’ ‘ 
mokslas ndo ptųdžios galo. 
Kama ..•,• • • •:25c.

Kokiu DlųviĮ* Garbiau Seae-
vėj. Panašios knygos į lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievu garbino senovė* indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie (antikių su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. >1.2* 

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai iliu- 
truota. 95 puaL ................................ 25c.

Ben-Hur. — Istoriška apysaka i* 
Kristaus laikų. Parašė Lew 

VVallnce. 472 pusi............................... $2.00

Pajauta. — f Jzdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istorišku 

romansu M. Bernatovvicz’o.
468 puri. ..................   $1JO
Biblija Satyroje. — Labai įdoaai i* 

juokinga knyga su 379 puikiai* pa
veikslais, peratatančiais įvairiu nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo paaaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygų niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ........................... $1.00

Musų Padėjimas. — įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40 pusi.................... lOe.

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

Žalčių Karalienė, Opera............$10.00
renki* Metų Kanklės, vienoje 

knygoje .....................  $5.00
Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bal

tams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai .......................................... $150

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera ................................. $3.00

Žalčio ir Gulbes Dievaičio duetas iš 
Operos Žalžių Karalienes .... 75c.

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................. 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir Basui, pianu palydint 40c.

KANKLĖS 1920 M. Jom telpa 
sekančiu dainų:

1) Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukilta—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Krivis; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gai—vidutiniam ir žemam balsui; 6) 
Nakties rasa; 7) Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė; 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9) šių nedėlelę: 
10) Bernužėli, nesvoliok—dcioa; 11) 
Suktinčlis—pianui; 12) Puden* me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikale! vienoj knygoj 

kaina .......................................... $2.00

ViSn« SUKASYTOS ČIA KNYGOJ 
Y2A GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNE. K j

“KELEIVIS* . I 
255 Broadvay, <

So. Boston. Man.

i K*i»

kos, revoliucinės, tautiškos, huųppris- 
tiškos ir laisvamaniškos. VišoS skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. .. 1 .................... 25c.

Kur Musų. Bočiai Gyveno? — Arba
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Paraše Z. Aleksa. 7® P- ?5z 

Nihilistai. — Tragedija; trijuose ak
tuose. Veikalas perstoto nužudymų 

: caro Aleksandro. IL Labui puiku* ir 
nesunkiai • scenoj : perstatomų* 
veikalais. į,* - •*•••*•••••.•••••••• 2oc. 
"0. S. S." arba šliubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
' ir geras perstatymui. Kaina . — 15c.

; Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos: 1) Neužsitikintia Vyras;

2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 

I paikai tiki į visokius prietarus, 
> burtu* ir tt. •••••••••■•»••••.. loc.

Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusi........................................... 10c.

■ "Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename

I akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti................ 25c.

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

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Paraše J. B.

' Smclstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarai* .......................................... $1.00

Amerikos Macuchas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi......................... 10c.

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms fr dainavimui, kaip 
i namie taip ir susirinkimuose, 
į Pusi. 32 ............................................ 15c.

j knarchizmas. — Pagal Proudhono 
l mokslą, para-č d-ras Paul Elzba- 
i _her. vertė Briedžių Karaliukas, 
į 29 pusi............................................... 10c.

kpie Dievą, Velnių. Dangų ir Praga
rą. Parašė Kobert G. Ingcrsoll, gar- 

-iausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi...................................................... 25c.
Byla Detroito Katalikų su bočiai!*- 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
kntrą kartą jie užpuolė socialistu* 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
ieidžia kovoj su socialistai*. Su 
paveikslais. 61 ou*L .................... 25c.
Davatkų Gadzinko*. — Ir kitos tinka

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir LL 
Daugelis is dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida. 48 pusi...................................... 10c.

"Jaunystė* Karšti*”. Ir "Smiftedtvi-
M* P(gal Sutarties”. Labai už

imanti, meiliška kerss&ja ir per
statyme: dialogas. ... 10c.

i ir Velnią* — Ir trįa kiti Lido- 
mus pasakojimai: 1) 2iai* iš tol:-! 

mos šalits; £) Kigrįšo; S; 
ezz i- v-iAi. Piiaa juokų ir ’

..................... ..
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Sveikatos Kampelis.
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šuva i metus —16-1S šuniu-NEMATOMAS PASAULIS
Prieš 250 metų mokslinin

kas A. Kirchner’is per padi
dinamąjį stiklą pastebėjo 
pūvančioje mėsoje, piene, 
suiyje mažus gyvūnėlius 
“kirmėlaites”; toliau V. Le- 
vanguk’as žiurėjo per dar 
labiau padidinamus stiklus Į 
pelėsius, lietaus vandeni, 
žmonių ir gyvulių išmatas ir 
taip pat matė “mažiausius 
gyvūnėlius.” Ką gi tokio ma
tė šie du mokslo vyrai? Jie. 
pirmiausia pamatė nemato
mąjį pasauli, kupiną mažy
čių gyvulių — mikrobų. No-, 
rint geriau Įsivaizduoti tuos 
mikrobus, reikia spausdinto 
rašto tašką, kabliuką, brūkš
neli bent 200 kaitų sumažin
ti. Jie taip yra maži, kad vie
name vandens lašelyj jų ga
li sutilpti bent keli šimtai 
milijonų. Dėl šios priežas
ties jų pasaulis ir buvo pa
prastomis, neapginkluoto
mis akimis taip ilgai nežino
mas, “nematomas.”

Tik didysai mokslininkas 
Pasteur’is Įrodė, kad maži 
gyvūnėliai ir žemę dirba, 
pieną ir duoną raugina, ir 
sukelia Įvairius susirgimus. 
Toliau talentingas Robert’as 
Kocr/as išmokė mus nuda
žyti mikrobus dažais, kad 
galima butų geriau ir aiš
kiau juos Įžiūrėti pro padi
dinamus stiklus — “mikros
kopą.” Dėka šitų žmonių 
darbams pasisekė Įsitikinti, 
kad tie maži gyvūnėliai su
kelia Įvairias užkrečiamas 
ligas ir, kad jųjų pasaulis 
yra svarbus ir nepakeičia
mas gamtoje. Be nesuskaito
mų milijardų mikrobų nega
limas butų gyvenimas žemė
je. Musų žemė, beveik metrą 
gilumoj Įvairių, nematomų 
gyvūnėlių perpildyta — jie 
kuopia — valo žemės pa
viršių nuo lavonų ir augalt 
atmatų. Be mikrobų negali
ma butų pieno, kopūstų, 
agurkų, suraugint!. Bet'tarp 
šitų skaitlingų mikrobų — 
žmogaus draugų yra kelias
dešimt pavojingiausių žmo
nijos priešų — mikrobų, su
keliančių užkrečiamas ligas. 
Amžių amžius kentė žmo
gus, nepažindamas priešo ir 
tik prieš 50 metų pradėję 
geriau ir arčiau pažinti ir su
prasti mikrobus, užkrečia
mųjų ligų platintojus.

Mikrobai turi Įvairias for
mas: ritulėlių, lazdučių, re
težėlių, storesnių ir laibes- 
nių, trumpesnių ir tt. Vieni 
labai'gyvai juda, kiti visai 
^nejuda.
i Nevienas skaitydamas,; 
gal pamanys: “Ar tikrai 
taip yra, kaip daktaras sa
kai, argi ištikrųjų žmonių 
tarpe mikrobai pridaro tiek 
daug nelaimių, kad šeimos^ 
.kaimai ir net miestai išmirš
ta. Kodėl gi jie taip baisus?” 
Kad butų aiškiau, aš čia tu
riu du dalykus nušviesti. Pa
žiūrėk, tamsta, kas dedasi 
gamtoje: kuo didesnis gy
vulys, tuo mažiau jis turi 
vaikų, kuo mažesnis gyvu
lys, tuo skaitlingesnė jo kar
ta.. Dramblys, pavyzdin, per 

rtris metus turi vieną vaiką; ;

kaltinti tokias motinaį u" 
savo vaikų nesveikatą. K»4>- 
met vaikai nekuriomis ligo
mis a|iserga, jos nežino, kad 
tai yra priežastimi’ supuvu
sių arba šiaip blogų duotu.

Jeigu pirmieji danty pū
na ir j uos rei kia ist ra ukt i. 
bet atydos i tai nekn ipia- 
ma, arba jeigu dantyse ran
dasi skydelės ir vaikams sun
ku maistą sukramtyti, žan
dikauliai negali tinkamai 
augti ir burna gali palikti 
iškraipyta. Kramtymas pa
stiprina žandų muskulu.-, ii 
daugiaus kraujo teka pastip
rinti žandikaulius ir dantis. 
Kuomet apie dantis randasi 
mažai kraujo, jie negali būti 
drūtais, nes kraujas dantims 
priduoda kalkių. Neužtekti- 
nai kraujo susilpnina ant
ruosius dantis, kurie for
muojasi po pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantys.

I

kų, žiurkė į metus apie tuks-1 
tanti, utėlė Į dieną iki 60

, glindų, reiškia, Į metus apie 
25,000. Mikrobai gi prie pa
togių jiems sąlygų kas pus
valandi dauginasi. Paėmęs 
pieštuką pabandyk, tamsta, 
paskaitliuoti, pastebėsi, kad 
i para iš vieno mikrobo gali 
užaugti 33,554,432, i>er pus
antros paros, jei mikrobams 
niekas nekliudytų, butų jau 
pusė stiklinės, o per dvi pa- 
ras — maža statinėiė. Tai 
pirmutinė žymė — mikrobai 
nepaprastai greitai \eisiasi.

1 Bet gyvenime tokio greito 
veisimosi nėra: jiems kliu
do maisto trukumas, kova 
už būvi ir ju pačiu nuodai. , . . , , -
Mikrobai ne tik griitai vei- uš,? r“
siasi, jie dar turi vieną iabai kr)aPlnĮi;'.y—. '•;Y>.i 
svarbi? žymę - išd irba la->ma lalklnl« “ ura!nhJ
bai smarkius nuodus. Visi 
kiti nuodai niekis, sulyginus 
su jųjų išdirbtaisiais. .Jei 
nes, pavyzdžiui, paimsim 
štabo ligos vieną nuodų la
šeli ir praskiesim 60,000 
<artų t. y. maždaug trijose 
vandens stiklinėse, ir tai to- 

skystimo du lašai už-
Štai ko-

dantų. Daugelis tėvų many, 
kad tas dantys priguli prie 
pirmųjų dantų, ir per liepi i- 
žiurėjimą jis pūna, kaip u- 

t puvo pirmieji danu. s.
Jeigu pirmas krūminis 

dantys žūsta, antrieji dan
tys nereguliariškai auga, 
nes augant jie užima, arba 

(palieka, pirmo nuolatinio 
danties vietą. Burnoje ran
dasi daugiaus vietos maisiui 
apsistoti ir tas maistas bur
noje pūna ir labai sunku 
švariai užlaikyti dantis. Bio- 

nejuda, negali pakelti gal- 
vos arba darosi neramus, '
draskosi, plėšosi, šoka iš 
šešto aukšto pro langą Į gat
vę. Jo kraujas ir smegenys 
apnuodytos baisiais mikro
bų nuodais, štai delko bai
sus mums nematomieji mik
robai.

Dėka mikrobų mažumui, 
jie lengvai gali platintis orą, 
vandeniu, prilipę prie dul
kių. Be to dar jiems padeda 
platintis žmonės, gyvuliai ir! dantis, ________
vairus įnamiai, pastarieji į suiaukia nuolatinių dantų 
;u kojytėmis, sparniukais iri ,-je jau bUna pripratę atsar 
mukiuku lengvai juos kilno- naj įuos prižiūrėti. ‘ 
ja iš vietos Į vietą. Užkrečia- 
na liga limpa “lyg kas ima 
r užkrečia.” Užtenka svei
kam vaikui pabuvoti pas sa- 
o draugą, susirgusi skarla- 
ina arba tymais, per kelias 
iienas jis suserga viena iš 
ninėtų ligų. Užsikrėsti gali
na per seiles, bučiuojantis, 
vandeniu iš nešvaraus puo- 
lelio, ligonio rūbais — kar

tu persiduoda ir liga — reiš
kia yra kas tai toks gyvas, 
tas papuolęs Į sveiką greitai i 
veisiasi ir smarkiai nuodiją, 
štai atspėta mintis, kurios 
.aip ilgai ir atkakliai prisėjo 
jieškoti. Priešas surastas. 
Tat ir kova su juo, žinoma, i 
lengva — šių dienų mokslas 
žino kelius galutinai ištiili 
ir panaikinti užkrečiamas 
ligas, tik reikąlinga jam vi
sokeriopai padėti.

Dr. V. Vaičiūnas. 
----------------- ---- L ;

VAIKU DANTŲ PRI
ŽIŪRĖJIMAS.

Kaip tankiai girdime mo
tiną sakant: “Kam prižiūrė
ti vaikų pirmus dantis, jei
gu už poros metų turės eiles 
gražių, naujų dantų?” Klai- paimti krapštuką ir ji kram 
dingas ir pavojingas nusi- tvti arba taip burnoje laik 
statymas, ir todėl galime ti. Šeimininkėms

• *

<io 
muš juru kiaulytę, 
kia jėga mikrobų nuodų. Da
bar jums bus aišku, delko- 
sveikas vyras susirgęs chole
ra arba šiltine antroje-tre- 
čioje dienoje guli pastyręs. ; irsi paeina nuo 

supuvusių danių.
Žandas gali truputį Įpulti 

i nuo blogų dantų, veidas gali 
būti iškraipytas, Įvairios no
sies, gerklės ir ausų ligos 
užpuola vaiką ir prisieina 
labai nukentėti dėl kelio 
nors neapsižiūrėjimo. Tin
kamas prižiūrėjimas laiki- 

įnių dantų išvengs daug ken- 
jtėjlmo ir didelių išlaidų vė- 
! liaus. Jeigu vaikai būna pa- 
i mokinti tinkamai ^)1 l.-llU t*tl 

-----  J—*:s, tai kuomet

tlėii krapštukus ant stalo; 
įei-rvi asmuo r»?iktdauji:, gali 
paprašą

»ua ir
\ ..' L;»l 1.
liui | 
šilkas,
Si L K
\aru»ii, gulima po kelius co-

i

c • C 
patariama •$

e, e

li.
s dienomis vartoja-; 
d» nti-tų į 
i.i!;i tikslui s|xx*ia- 

pagamintas, paiaid.ts $ 
. vadinamas “deniai $ 

ilk iloss." Kuomet reikia ji
’.i. galima po kelius co- c 

liūs ant s.-, i. vaitoti, o «b;:»tys:S 
vi iioinel bus švains.

F. L. L S. > j

LIETUVIŲ LAISVĖS i 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ!

i
--------------------------------- ------------ ---------------

1 
<$ 
S I

\VAUKEGAN, ILL
Valdybas Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS G A BRIS 
726 McAllister Avė.

2 Pa-e’bininkas KAROLIS DIM4A 
71 i.!

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ 
S:<8 So. Jaekson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA 
810—Sth St.
Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 

,1*>—Sth St.
6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jaekson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS 

<19 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

.028 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

7’1— Sth St. ’
JONAS JOKŪBAITIS

47 Pieidilly Court.

-Sth St.

FARMOS

l’AKSIDIODA KARMA.
12o akrų ųcros žemės su 

• su krapu, 820 už akrų. 
in:ų klauskit per Laišką.

F. U L AKY
\\ HITE CLOUD, MICH.

PIGIAI! 
budinkais 
Platesniu

• 56)

FARMOS!
farmos parsiduoda pigiai 

valstijoj, prie turgaunų 
Mes turime 

ant pardavimo, kokių 
. norėtumėt. Klauskite (37)

\NTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS K ŪLA 

Bot !l. Sergeantrille. N. J.

Visokios
Nv'.v Jersey

i miestų ir prie vandenie. 
•• isvkiu farrnų’ . ;i

Nuo trijų metų amžiaus 
reikia vaikus vesti pas den- 
tistą kas šešius mėnesius. 
Dentistai peržiūrės dantis, 
juos apvalys ir, kur reikia, 
pripildys skyleles. Pinigai 
tam tikslui praleisti yra pui
kus apsaugojimas ir vaikai 
patys pripras Įvertinti savo 
sveikatą. Pamokink vaikus ■ 
valyti dantis prieš einant į 
gulti ir po kiekvieno valgio, i 
Dantis reikia valyti vaito
jant šepetuką nuo viršaus, į 
tai yra, nuo dantų smegenų: 
žemyn ir ne skersai.

Krapštukai dantims 
krapštyti.

Seniaus žmonės buvo pri-j 
pratę dantis krapštyti su tam' 
tinkamais krapštukais. Kadį 
nors nebuvo mandagu dan- r 
tis viešai krapštuku krapš
tyti, bet žmones juos vaito
jo. Šiomis dienomis net ir 

'tie krapštukai išėjo iš ma
ldos. Kur būtinai reikia var
poti krapštuką, reikia viena 
ranka paimti krapštuką ii 

(bandyti maistą paliuosuoti,į 
j bet kita ranka reikia ap-'rc?Vv!‘ter. Ccs 
dengti burną. Nemandagu

>

I
'

i

Jei Nori Žinoti
Kas d,d.:.s- l.ivijvuje, pluviaine 
p- ui.lyj-. or<- ir ant vandenų; 
k.lip ;U-I.S .u iiiu.eji kailuytuu, 

ją gyveniui*': ir l.itlturii<is 
| )-t >jmia i

* •* MSkaityk “Triniu
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir t šiem.’, supuiniama kalba pa
rašyta: apie naujausius išradi
mus. {vairiausius nuotikius įvai
riu tautą ir žymesniųjų žmonių 
įvairiose c-pochose, gražiausių 
paveikslų tiek iš lietuvių, tiek ir 
kitų tautų gyvenimo, 
straipsnių svarbiausiais dienos 
klausimais, daug gražių apysa
kų žymesniųjų lietuvių ir kitų 
tautų rašytojų, Įdomiausių įvai
renybių, juol.ų, poilsio valandai 
ir daog-daug naudingų pasiskai
tymų.
^Trimitas“ vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina k ...
niais, knygos formato ::: 
lapių.
Prenumeratos kaina šių 
antram pusmečiui: 
Lietuvoje—6 litai.
Užsieniuose—1 •-> dol. 

‘‘TRINTIO’’ adresas:
Kaunas. laisvės Al 2G Kr.

Nusiph.kit kl)yga vardu:

‘ x’ “RAS YRA RUJU SO- 

VETO RESPUBLffiA?
Soeial-

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KĖNY ! \NTIEMS.

žinių.

apysa-

kas sąvaitę ketvirtadie-
2-48 pus

meti)

ei
y
į Išleista Lietuvos 
$ demokratu Partijos.

I
$ Revoliucija.
I • • •
$ SIJOJ.

iI
0

I

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOLAITIS

FARMOS! EXTRA 
BARGENA1!

Kurie norite prrifti nlię, tai pirma 
-įvažiuokite i musų LIETUVIU' U- 

N1NKU KoLlOfUJĄ ir susipažiri- 
<• <u P. D. ANDREKUM, tada tani- 

nusipirksite ufce už. puse kainos, 
jums parodysiu) HHiO ūkių it jūsų

1
ki:

, kitę
■ stos
1
■ kelionė bus užganėdinta, jeigu atva
žiuosite su 500 doL 7 
tiek jums bus pririnkta ūkė pagal

mstų norą ir išteklių.
40 akrų ūkė. beveik visa ant sodno, 
mailė į miestą. Kaina $1,500.
40 akrų ūkė. gera žemė, geri budin- 

Kki. gyvuliai, iavai, padargai, viskas 
įtik 83,300.

S0 akrų ūkė, gera žemė ir geri bu- 
dir.kai, upė, miškas. Kaina 82,500.

80 akrų ūkė, gera žemė, budinkai, 
javai, mašinos, upė, nfiškas. 9 karvės,
2 arkliai, 5 kiaulės, 350 vištų. Kaina 
S1.S00.

210 akrų ūkė. dirbamos žemės vra 
220 akrų, užsėta javais. Budinkai, 
rrvvuiiai. padargai. Kaina $6.500. 
Klauskite:

P. D. ANDREKUS & CO. 
-PENTVVATER, MICH.

ar $20,000. vis

I į 
i.

VBjMgos operacijos
ST»)AKTw LIMPANČIUS PLAPAU 
PADU9K..HCS ya skirtinio* nuo 
parišam*. ^ržn. jos yra laukinės gy- 
gy«iuoiė» .iri, pančios prie kūno Ir 
duodančias sustiprinimą tams kūno 
dalims, kurtams reikalinga.. Neturi 

susideda j°ldn šniūru n»i sprenžinų. Nęnuaten- 
ka ir n*atsiremia j Kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie. nesutrukdami nuo uarbo ir dBu> 
gelis praneša, joge: šitokiu būda išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridčt—nebrangios. llž ja3 gauta 
auksinis medalis Romoj, G ra ud Prix 
meduli* Paryžiuj ir garbinga* pami- 
nėjinias Panamos Esoozicijoj. San 
Erancisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir daugiau uereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
raumx -Am

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuarta Bldr.. St. ūmia. Mo.

M

Knygos turinys
iš sekamų skyrių:

1. Įžanga.
2. Vadinamoj* .Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos 

Diktatūra.
Pasaulio Sočia! utine4.

5. Atgal j Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko
munistų tvarką sovietų Ru-

t
|

£abies Lovc lt

I 
r 
? į omą.
*1
< ! 
/. laiške

L1 tuojaus gausite

$eI

?
:<ec

Valandas: nuo S iki 4 po plati, 
nuo 7 Iki S vakaro.

107 Summer St, 
LAAVRENCE, MASS.

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. ‘‘Keleiviui’’ pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
šimts egzempliorių, todėl 
kas nori ją gauti, tepasisku-

4SX3SM00S«^»X9CMCM0SKM^MC\' I CėntU

Ultravioletinė Šviesa 
Diathemia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT, MICH. 

ADYNOS:
12-2. 6-8

TEL. EMPIRE 7365 $

DR. F. MATULAITIS |

i 
% 
$

Į

Į
II

Nuo visų pilvo ir žarnų nen> 
maįtinin, kurie paeina nno 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow*s

Telefonas 6112-1V.

Dr- A. Gonnan-6imiaiisl(as
LIETUVIS DENTiSTAS

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

Nedčiiomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO. MASS

^v 
Si

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku1 

arba štampų už 20 
“Keleivio” redakci- 

_ ■ “Kas
ra Rusų Sovietų Respubli

ka.

KELtOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

For BILIOUSNESS

NAUJAS
Auros Kaygyao Katalogas 

Svkiu ir Kalendorius 
1926 ir 1927 Metų.

Visi, kurie prisius 15 centų 
štampomis padengimui per
siuntimo lėšų,—aplaikys Au
šros Knygyno Kataloge. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki Eugp.-August 1 dienai,
1925 m. Taipgi Kalendorius
1926 ir 1927 metų su ameri
koniškoms ir bažnytinėms 
šventėmis. Vienas iš turtin
giausiu katalogų lietuviuose, 
gausiai iliustruotas.

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halrted SL 

CHICAGO, iLL.

VARTOKITW BEECHAM’S PIL^S W W paliuosavimui vidurių, su- ■ 
R Stabdymui kvaitulio ir gal- I 
& vos skaudėjimo. M
M Nėra Kolometio

25c. i.* 50c. baksi uka’

BEECHAM’S
I PILLS

ITeL South Boston 8520
Residence University 1463-J <

S. M. h&iott-Shallna ;
LIETUVE MOTERIS '

ADVOKATE J
MC Brondvay, So. Boston. Mass.

Room 2. <

Pirmu
Kortu

Lietuvių
Kalboje

.*u Pa- j 

vciksi-lič t

Dabar ką lik mčjo u po mkmkIo* j

Nauja Lietuviškai
BIBLIJA

SATYROJE I

Miirra Rihiijns -’-c'S rebn*. >
H**A*I*m«< ir 379 paveikslelao*. •;
MmbI ir i*M<Lia£A k*<K'.«T. ei
Zbc;18 skaKydaraiu šią Elbo;* L* <«.- 
■irdamas i p* veik* Kliše,
■lala kas kovu pim sjt*erc»e svirau 
ir iki užgimimai Kratas* . uxau<s *♦- 
sca sava varsas ir 4Liaa?sic j^tiiai *«'- 
kia knisą tetiK ia<n irimui žie
mos vakarai

TIBi
Nariati <awt šaą 

siųskit Eiprcan ar Psčt® 
a»b« raostrua^me IrtiAt

“KELEIVES"
255 Broadway.

Se. Boston, Mass

4

8rit.
M.HUMPHMYS*
M »»

TABLETS
B Li 1 L D ¥ O U U P

II

K *

Li» i LE JULIUS SNTEZEK *>
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PARSIDUODA FARMA.
’ 96 akrai su gyvuliais. 7 mailės nvo 

Nashua. N. II. Kaina S2.2iH>. Sutinku 
raainv: ant namo. A. DYMŠA
R. F. D. Ne.'L Brookline, N. H.
—-----------------E-------------- ---- ,--------------------

PARSIDUODA 10 AKRU išdirbtos 
•/.'r.:ės farmn, apie 35 mailės nuo Bos- 
t'>no; 5 kani'oari’.i namas ir dviejų ka- 

įr-.-adžius. nauja vištinyėia ir dide- 
Miiaė. Karma randasi ant ‘<ero ke- 
i: visu; arti bovclnos ir čeverykų 

dirbtuvių. Dasižiurvt farmos r.uvcsin r-.- -, automobilyj.
PAUL MACUEAŠ

I Livermore J’lacc and t’nion
< amltridye. Mass.

FARMOS.
Kurie norite pirkt kokią nors far- j 

ma šioje apielinkėje. apie Seottvilie. : 
• n......,ter ar Fountain, ?iich.. 1 
rašykit mums. Mes prisiusime jums I 
kataios-us ir nurodymus. Mes esam ‘ 
n’.mieji lietuviai farmeriai toj ap;e- 
linkčj (42)

PILYPE and MATTIX -
R. 2. Box 83. ScattviUe. Mich.

"Trijų Metę Kanklių Kny
ga," už' 1922-3-4; metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Melų Kanklių" pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Orderiais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 

Lithaaaia.

■T BASEI

f

automatu

EILIŲ KNYGA

K

Papuošta daugeliu spalvuotų paikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 Įvairių eilių, tinkamų 

dekiamuot aut viešų avtefaknnų. 
Knygoje trijų rotai oiM*: 

TAUTIŠKOS, tEIMINBHkOS IR DARBININKIŠKOS, 
ii* Ir rorttagiMoi* oUtn knyga lietsvig kalboj*, 
b tarėtg papėeM savo nygyng minėta knyga.

KAINA TIK 11.00. 
Audimo apdarais 11.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

t tiCAIOff HAOTSA- 
eleivto" ir priM

SO. BOSTON, MASS.



Kjrrrrtis

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.

POLICININKO GUD
RUMAS.

Balnikai. Ukmergės apsk.
Šių metų liepos 8 d. anksti 
rytą pranešta V nuovados 
viršininkui, kad Balnikų 
miest. policininkas mirtinai 
sužeistas. Nuvykęs nuova
dos viršininkas, sužinojo, 
kad policininkui pranešęs 
ištikimas asmuo, kad miške 
spaudžia naminę degtinę; 
policininkas auštant išvy
kęs į nurodytą vietą ir jam 
važiuojant per mišką pikta
dariai peršovę ji ir jam apal- 
pus dingęs jo portfelis su 
pinigais ir raštais; jisai ma
nęs tiesiog vykti pas nuova
dos viršininką ir buvo pasiė
męs su savim valdiškus pini
gus. Dėl to įvykio buvo su
imti 3 piliečiai, jų tarpe li
tas, kurs pranešė apie spau
dimą degtinės; betardant 
dar atėjo mintis ištardyti 
policininką. Nuovados virši
ninko padėjėjas p. Ušako- 
vas nuvyko Į apskr. ligoninę. 
Ištardęs policininką sumanė 
padaryti kratą policininko 
bute, nors nuovados virši
ninkas su slaptosios polici
jos agentu jau buvo daręs 
kratą. Bekratydamas pama
tė pečiukyj pelenų krūvelę. 
Pakrapštęs pastebėjo ne vi
sai sudegusius valdiškus po
pierius; tada jisai padarė 
1 - - - ” - 
nerimastavo ir norėjo išeiti 
neva vandens atsigerti. Su
laikęs ją ant kiemo ir iškra
tęs, atrado užantyj apie 
3000 litų. Po to įvykio ir pats 
policininkas prisipažino, 
kad jis pats persišovęs sau 
petį, nes buvo pasisavinęs! 
valdiškų pinigų apie 5000 
litų. Ačiū 'sugebėjimui p. 
Ušakovo, buvo paliuosuoti 
visai nekalti 3 piliečiai.

Ne kitaip elgiasi tie auto-'buty. Jo apgavimams iški- 
■ mobilininkai ir provincijoje.liūs aikštėn, jis pasislėpė, 
Tiktai to jų neprotingo važi-bet šio mėn. 4 dieną krimi- 
nėjimo vaisiai tenai esti Tialės policijos valdininkai jį 
daug skaudesni, nekaip mie- areštavo laisvės Alėjoj, jau 
ste. , . Iiesivaikščiujant su panele, i

Taip liepos 1G dienos va-|l>arant kratą pas jį rasta ke- 
karą Kauno — Panevėžio Ii padirbti pasai ir daug pi- 
vieškeliu drožė iš Kauno ka- nigų. Tardant jis prisipaži- 
žin koks automobilius, lairio1 no kaltu ir papasakojo, kad 

ir visu smarkumu j vo, bet policija pradėjo jį 

landą, kada iš laukų gyvu-įtuvon. 
liai, linksmai pastriksėdamr

kratą pas jo uošvę. Uošyėjįiavotų miltų pūdą, adHekio 
1 ritini, išvertė skrynią, jieš- 
kodami pinigų, bet nerado, 
nes šeimininkai buvo pasiė
mę juos su savimi. Tiesa, ra
do rasų rublių ir vokiečių 
markių, bet jų neėmė. Kai
mynai pasakojo matę einant 
vyriškį su maišu ir moteriš
kę su pundu. Buvo duota ži
nia policijai, kuri stropiai 
jieško piktadarių. Mat; -ne
reikia net dienos metu pa
likti be priežiūras namu.

NEREGISTRUOJA SO
CIALISTINĖS DRAU

GIJOS.
_ _ Nesenai Kauno Miesto ii 
-uldmėja ir atiminėja valgį Apskrities viršininkui buve 
_ J pinigus, reikalauja net įteikti registravimui naujai 
su brauningais. Iškrato pa- Įsikūrusios Lietuvos Univer- 
siunčia liepdami eiti namo, siteto studentų — socialde- 
Visgi vertėtų vietos polici- mokratų draugijos įstatai, 
jai ir Šiaulių buriui pasi-į Kaip teko patirti, virši- 
stengti ir padaryti ablavą ninkas atsisakė tuos įstatus 
” ’ ’ ’---------- . įregistruoti.

UŽDRAUDĖ SUSIRIN
KIMUS.

Kauno alaus dafyklų dar
bininkų grupė būvio įteikusi 
Kauno miesto ‘ ir':apskritics 
viršininkui prašymą, kad 
leistų sukviesti visuotiną su
sirinkimą alaus daryklų dar
bininkų Sąjungai įkurti.

Kaip teko patirti, virši
ninkas uždraudęs sukviesti

PLĖŠIKŲ PRIVISO.
Vebrių krūmuose netoli 

Panemunėlio stoties dažnai 
ketvirtadieniais keliaujan
čius piliečius iš turgaus už- 
puldir 
bei pi

Vebrių krūmuose.

IEJI

F-’įl
• .<-5

11 rukus jisai pastebėjo vieną 
pilietį (taip pat žydą) ve
dant jo tėvo karvę. Paklaus
tas kur jis ją gavęs, atsakė, 
jog nupirkęs jomarke iš ne
pažįstamo žmogaus.

Sūnūs pasikvietęs policiją 
atėmė iš pirkėjo karvę ir su- 
gręino ją tėvui į Simra. ėjo namo di(kiiu bui.iu. Au-

Simne tekis atsitikimas ^mobi|iua j niek, neatsi. 
jau nebepimias, Simno mu-'^, w • k?j važia. 
geje liepos 14 <1. vienu zmo- Vgyvulius garsui kelio 
gus nu^ipnko kanę. Bet pa- k š^p<iaraaI Gyvuliai 

Kaiv_ yia vogta, n atvykęs tarpe auto»nobilių, persigan- 
jos savininkas (net nuo d Į di()ži ia į,k„
Merkines) ją ataeme. j vieni per kitus gelbėtis nuo

Spėjama, jog tai. bus “baisenybės” įvairiais bal- 
daibąs o paties vagies O rėkflami: Vieni puolė i 
gal n kelių.. Mat geras biz- kimiausius kiemus ir tre
ms ir gudriai sumanytas: is kiti tvoras ; 
Merkines atvestą parduoda d ^ ir sodus treti uasi- Simnę.; čia pavogt, (ir tai “j ’priaidS ir
tą pačią dieną) nuveda Ma-;kru žmonės, kurie buvo 
nampolen, kur irgi pavyks- pasitikti gyvulių, puolė 
ta parduoti. automobilių stabdyti kas ką

VArvcT^ turėdami rankose. Automc-
VAGYSTE. įbilis tečiau nestabdė savo

Smilgiai. (Šakių apskr.). važiavimo ir tiktai žmonių 
Čionai mažažemis gyvento-1i įtūžimo pabūgęs, sustojo, 
jas Velniškasis mėgdavo i kai kaimo gatvėje buvo jau 
su savo žmona eiti į jomar-1 pasilikę vieni sužeistieji gy- 
kus. Taip ir liepos 6 dieną Įvulėliai. Laimė, kad kaimie- 
juodu iškeliavo į Griškabn- čiai nesusigriebė ar nepano- 
dį. Nebesant nieko namie, i rėjo nemokšų automobili- 
nežinomi piktadariai atplė- ninku tinkamai pamokyti 

nešė daug daiktų: lašinių j priemonėmis“ (o to mokslo 
puspaltę, taukų puodą, pik-i

vieškeliu drožė iš Kauno ka- nigų. Tardant jis prisipaži- At* /\» a 1 1 lllC'
užpakalis buvo pažymėtas-ir Latvijoj jis tuo užsiimda- 
“K 57,” ir visu . smarkumu j vo, bet policija pradėjo ji 
įlėkė Ručiunų kaiman tą va-j persekioti ir jis pabėgo Lie-

Malkų “pirklys” patalpin
tas Kauno kalėjimam

šė pirkios dura užraktą ir iš-' rankose turėtomis “mokslo"
- * - 1________ JI _   1 _ X*   I • - • ZZ / _ 1 _ 1

musų automooinininkams 
duoti tik jau reikėjo), ir. už 
tą kaimiečių nesusigriebimą 

i automobilininkai dar atsi- 
i lygino jiems tam tikrais pa- 
rugojimo žodeliais. Tai yra 

• perdaug negražu.
Įsimėkliję automobiliaus 

numeri, Ručiuniečiai atleido 
nekultūringą automobilių su 
savo keliais ponėkais ir ėmė 
rankioti išsisklaidžiusius gy 
vulius: tie, kurie buvo nu- 
delgę į tolimas palaukes ir 
krumlis, buvo surankioti vos 
tiktai rytojaus dieną.

įgrbėnai. Kret. ap. Sek- 
___Jfeiiį liepos 19 d. apie .9- 

1(1*vai. vakaro susimušė mie
stelio bernai. Vienas vaiki
nas Julius Kontautas 28 m. 
amž. buvo smarkiai primuš
tas. Dar vietoj nekrito, todėl 
policija areštavo ir pasodino 
daboklėjųrkaipo girtą. Bet 
rytą ająiė9 ^1. daboklėj mi- toki susirinkimą. Be to, ūž
te. Atvažiavęs apskr. gydy-1 draustas »taip pat Kaune- 
tojas padaręs skrodimą kon- lentpiuvių darbininkų susi- 
statavo, kad buvo suskaldy- rinkimas, 
tas galvos kiaušas. Tas pats* 
Kontautas dar prieš savo i 
smūgį pervėrė vienam vaiki-j 
nui peiliu nugarą.

Užmušėjais kaltinami 4 
asmenys, bet dar neareštuo
ti.

PAGAVO PLĖŠIKĄ
Šiomis dienomis krimina- 

lės policijos valdininkai pa
žino Laisvės Alėjoj žinomą 
plėšiką Trinką, kuris savo 
laiku iššoko iš traukinio ir 
pabėgo, pervežant jį iš Pa-- 
ne vėžio į Šiaulių kalėjimą. 
Kalbamas plėšikas per tuo
du mėnesius, kuriuos jis bu
vo laisvas, padarė labai 

Tu io,i 3

GALVIJŲ VAGILIAI.*
Simnas. (Alytaus ap.). 

Naktį, iš liepos 14 į 15 die
ną, Simne gyvenančiam žy-( 

kūtės karvė.

ti. Išvaikščiojo visą apylin- 
kę, bet karvės nesurado. _.snIN. rvviiinic

Įsitikinęs, kad jo karve GĄSDINA GYVULIUS, 
yra pavogta Purvinis pranę^ Kučiūnai, Kėdainių apsk. 
sė Simno policijai ir telefo- Žeimių vals. Pasitaiko laik- 
nu paskambino savo sunui, raščiuose skaityti nusiskun- 
kuris buvo išvykęs į Ma- dimų nelaimingais automo- 
riampolę, kad pasižvalgytų bilininkų važinėjimais Kau- 
ar kas nors neatveš parduo- no mieste. Jie kaip akis išdė
ti jo karvės. , gę laksto žmonių pilnomis

Purviniaua susus, gavęs gatvėmis ir po savim trem- 
žinią, greitai nuvyko į galvi- pia pasitraukti besiskubi- 
jų mugę. Ir tikrai. Ilgai ne- nančius.

dS iš jiaug ~gW Jis jau
kūtės karvė. Apžiūrėjus kar>“!>»-> pabėgęs is Kau- 
Purvinis šoko karvės jie^ko- no kalejuuo._______

AUTOMOBILIAI KAIME

x<-.

Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo-

Kate bwo dievas Perkūnas?

I
t i
i

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 

senovės lietuviai ji garbino?
Ar žinot taipgi, koks buvo I įtinau:

131 Statė St.. Bonton. M

AMERK1A 
išplaukia 
rugsėjo ty

riaukite pv Amenkoi vėliava" 

c-p.*:.,!. un ir atgal ketcU i

Tit LIETUVĄ
T.k $.03 JO :r duočiau per B.-emca ir C:lfrbo«r; 

ypEan T‘''?d ,‘u «Unkyti Tė,ri».

.■u.! ekt'bt"111'',

United Statės Lines
7S S4te<’sSet NBL.X:kMCj2!

NAUJI SEIMO RUMLA1.
Vidaus Reikalų Ministe

rijos Atstatymo Inspekcija 
dabar išdirba planą nau
jiems Seimo rūmams, ku- 
riiios , žadama statyti p»ro- Ju u„u„¥ „„„ 
(los aikštėj (Vytauto kalne), rnet ji buvo laisva ir galinga. 
Aplink ramus busiąs įtaisy- Todėl Perkūno ir dabar lietu- 
tas parkas, o aplink visą ra-j via* negali užmiršti, 
joną busią uždrausta statyti 
privačius namus.

DUONA IR PIENU 
MAITINAUSI.
IŠBANDŽIUS

KATRO-LEK 
VISKĄ GALIU VALGYT
Širdingai dėkavoju Ponui (Vojt.- 

, , . ,, .. ... inskiui už KATRO-LEK, kuris oun
kokiu stebuklu Jisai darė ir kaip yra labai pagelbingas. Nuo daugelio 

_ * ‘ "* (metų kentėjau pilvo ne.- majmmus.
a- x:__ 4. i------ |M«no pilvas nieko negalėjo priimti,

----- js» tiktai ctuona ir pienu. Gy- 
iausi pas <* \* * * ‘ _ __

man nejraiėjo pagelbėti. Vienok ii- 
oa’uižius KATRO-LEK dabar graliu 
viską vaJpryt i;* su Kiekvienu diena 
jaučiuosi sveikesnis, todėl visiems 
kenčiantiems patariu vartoti KATRO- I

DAIV' 17 A tižti MinOTA ivuas. uuvu ma:1
LIAUG VAIKŲ MIRŠTA, dievas Praamžius, kaip jis su-{tižia 
Veviržėnai. čia šiais me- naik*no„PaF5aiJ,j’ _ir 

tais labai daug miršta n>až«i!“Vu^““?zeme3 
vaikų,, daugiausia nuo od-. Ar žin0, !e 
ros ir nuo skarlatinos. 192^ trimpą?
m. iš viso temire tik 81 žmo-1 žinot ką veikdavo vyrų j 
gus, daugiausia seniai. G dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis j 
šiemet per 7 mėnesius jau ir Pizius, arba moterų deivės : 
mirė iš viso 61 žmogus, tai’-.Ga^ja» J’ura, Laumė, Milda ir1 
pe jų 31 maži vaikai. G imu- r ‘-h, Jei to nežinot, o norėtumėt,&ių >vi>o pei septynias me- -- f. .. Usiro5v..if ..„I
nesiūs yra 90.

NORĖJO APIPLĖŠTI 
BANKĄ.

Praeitą sąvaitę plėšikai 
išlaužė lietuvių liaudies ban
ką Šiaulių apskrity ir norėjo 
išnešti kasą, kurioj buvo 
daug pinigų. Praeiviai tat 
pastebėjo ir pakėlė triukš
mą. Plėšikai tuoj numetė 
kasą ties banku ir pabėgo.

kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-

žinoti, tai išsirašykit knygą: 
vardu ”Kokius Dievus žmonės ; 

;Garbino Senovėj?"
Toj knygoj yra aprašyti ne- i 

tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščioniu gadynės. į 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių dievų, l odraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti Į diskusijas ir Į

Veikalas yra parašytas labai i 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios i

NAMŲ SAVININKĖ MĖ -‘ .
GINO NUNUODYTI BU- sukirsti kiekvieną kunigą.

TO SAMDYTOJĄ..r , ----- ---
Kaunas. Tarp namu savi- Ipopieros, turi apie .300 pusla- 

ninkės K. ir buto samdyto-'piy skaitymo ir kainuoja tik- 
jos V. nuolat kildavo ginčui1®* $1.00. Tas pats dailiai apda- 
del visokiu priežasčių. Na-irytas» 
S® 

ją. Prieš kelias dienas, būti DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE- 
samdytojai verdant sau vai-i TUVOS KUNIGAIKŠČIO 
gi, savininkė įpylė } tą valgi 
nuodų. Bet buto samdytoju, 
pastebėjo kažkokį įtariamą 
popierėlį prie valgio ir nu
jausdama ką piktą, valgį pa
siuntė laboratorijon. Anali-į 
zas parodė, kad į valgį įpilu į 
„ _ j
savininkė griežtai neigia, I | > •• - • -------- -T---B---•
Tuo reikalu sustatytas pro 
tokolas ir užvesta byla.

GINTARO JIEŠKOJIMAS 
LIETUVOJE.

Lietuvos Universiteto ge
ologinė komisija išvyko į. 
Palangos apylinkes tyrinėti 
tenykščius durpynus. Yra 
žinių, kad po tų durpynų 
sluogsniu yra gintaro sluog- 
sniai. Grafas Tiškevičius jau 
25 metai kai daro tyrinėji
mus ir nors gintaro nerado, | 
bet komisija dar mano eroka doza nuodų. Namu i 
darbus tęsti, kol nebus įsiti- savininke griežtai neigia.! 
kinta.

LAVONO I5KASIKAI NW 
BAUSTI PO 50 LITŲ.
Šimkaičiai. Raseinių ap. 

Čia prieš keletą sąvaičių, 
buvo iškastas iš Šimkaičių 
apleistų kapinių senelio lais
vamanio Miliausko kūnas ir 
išmestas iš kapų ir griovin, 
pakavotas. Tam visam juo-j- . . ,
dam darbui dirbti padėjo i prisipažino padaręs dar b 
darbštus Vadžgirio kleb. apiplėšimus, b* 
Katela. SeneJfe giminėms žmonių apvogęs, 
tas nepatiko ir iškėlė prieš • ’
juos bylą. Liepos 17 d. Jur
barko taikos teisėjai išna
grinėjęs bylą, nubaudė visus 
iškasininkus po 50 litų, ne
sumokėjus pakeisti po 3 pa
ras arešto.

Bet kaip bus su kunigu, 
kuris, tame darbe bene yra 
daug kaltesnis?

kad ji tai butų padariusi.;— • . — ...
I v• a

PLĖŠIKO DARBAL
• Kriminalėj policijoj tar- j 

domas plėšikas Jočys. Be 13: 
apiplėšimų, kuriuos padarė 

i per vienerius metus, Jočys
i

is, be tq daug Į 
, 1919-me-;

tais nužudęs 2 pirklius ties 
Šiauliais ir 1920 metais nu
žudęs Šiaulių gyventoją Ta-1 
mosaitį.

DARBININKŲ DIENA 
PRADĖTA ŠVĘSTI . 

1882 M.
Iškilmės musų Amerikos Darbinin

kų dienos buvo įvestos Knight? of La- i 
bor New Y-'rke. 1882 metais. Tuomf 
visų organizacijų darbininkai* pradėn ; 
varyti agitacijų, kad padarius tą dic -! 
na legale švente..Ir Kovo 15 d.,-, 18x7, 
ui. pirmos tiesos šios šventės buvo I 
įvestos Coloradoj. Šią valstiją tddj^u , ■ 
pasekė New Terito, Xew Jerscy ir. 
Massachusctts valstijos. Ir dabar pir- i 

. , , - - į, . , _ mas panedėlis Rugsėjo mėnesyje yru Įlankydavo pas Kaimo kepe- lesale šventė visose šios šalies valsli- 
jus, parduclavo jiems mal-
KU nepaėmęs po 200 litu lainerio Kartusis Vynas pa^lbst' a • • • e v a a se*’’’ x__ 1— -1— — 
. •' ... .. •< Kanus uusKMz m uiruva pnr kwsutel] malkoms atsiimti IS San- kur yra daug dulkių. Kuomet pra- 
dėlio Nemuno kranto gat- *j*«1.siręti> Tan.. v , • . , -• j Pagalios kas-tai patarė man išbandyt
Vėj. Kepėjai atvažiuodavo Trinerio Kartųjį Vyną ir daber*aš esu 
atsiimti malkas, bet Čia pasi- Reroj sveikatą ir rekomenduoju šia 
rodydavo, kad malkoj ori-
guli visai kitam asmeniui. t*i*° «»**«■ n«mJim,. mk-
Tokiu budu tam “pirkliui” 
pavyko apgauti nemaža ke- ??***<“> nyurit ui 
pejų, o pats JIS gyveno vieš- cagnfiiL

AREŠTAVO AFERISTĄ.
Prieš kuią laiką Kaune 

apsigyveno Latvijos pilietis
L., kuris pasisakė esąs staro- pasekė Yorito. 
bus malkų pirklys. Jis atsi- '* 
I \ ’ . . ' ’ Z
jus, parduodavo jiems mal-

nmkpinigių, įduodavo ra^ KčtK

I AB! PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

B NEW YORKO 
I I K AU NĄ IR 
; ATGAnaay?a>

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nuževiintomia 
trečio:: klesos kainomis, su- 
lyg eksKur-i jtj rūtomis.

Išplaukimai kas sąvaitę
Dd su^rįzirao leidinių ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus urna ixis

UiHted American Lines
Liže) Jcint Service vrith

HamtargAmericanLiiie

piviiu. uy-|
daugeli daktarų ir niekas

M&ANKIAUSiAS 
kelias

LĖK \Vojtasinskio. Jobu Smvt. Box i 
114, Richiand. N. Y.------------------------------ J

Skaitykit ir platinkit
Darb® įp?pl}LI.a,iJirasti Į BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

-----------—_______ TAI VIENATINĖ LINUA 
kurios laivai reguiiuriškai per ištisus 
metus suniekia stačiai su laisvosios 
Ihnzipro valstijos portu, TAIP ARTI 
KL". ll’EDOS, k::d laivas, ant kurio 
sėdėt Ne'.v Yorke, atveža Jumis be
veik į pačią Tėvynę-Lietuvą, nes iš 
Dmzi-o į Klaipėdą, tai tiktai vienos 
nakties kelionė laivu te jokių estra 
iškasei ų.
Sekanti išplaukimai iš NewYorko: 
Laivas "ĖSTOM*." 22 Rugsėjo. 
Laivas "Lili '.MA" 
Laivas “ESTOMA" 

Kainos laivakorčių: 
J Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

Mia klesa $107, 2-ra klesa $132.50
BALTIC AMERICA LINE 

9 Broadway, New York City 
Kreipkitės čionai

ar
pria vietinių agentų

LLOYD
LAIVAKORTĖS I ARI PUSI 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS 

Į LIETUVĄ 
I’ER BREMENĄ 

Trečioj klesoj tik steitrumiai. 
Apsigyvenu ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokiu 
apsunkinimų.

32 Broadway, New York. 
arba pas vietos agentus.

22 Rugsėjo.
i 3 Spalio. 

3 Lapkričio

| Nenustok Vilties
_ _ _ _ _ _

VYTAUTO.
P. O. Box 177,
Sb Charle*, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,

117 West Main St., 
Pirtnsėdžic pagelb. Antanas Jurpalis

585 West 5th St. 
Nutarimu Rašt. J. Stanislovavičius

193 West Statė St., 
.Turtų Rašt. Mykolas Sablickas,

P. O. Bok 342, 
Iždininkas Antanas Rimantas,

105 West Main St., 
Knygius Kazimieras Tamašiunas,

42 West Wajnut St., 
IŽDO GLOBĖ.!AI: 

Justinas Knkoraitis,
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas,
164 Vest Indiana St., 

Boleslovas Alekna.
158 Monroe St, 

LICįONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas.

110 'Vest Ulinois St., 
Bronislovas Einoris.

117 W®st Main St., 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlaucl*»s.
X 44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas,
85 West Main St.. 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Box 324, 
Liudvikas Gruožis,

R. first Box 10.

Naudok Salutarą
JEIGU JŲ9-E8ATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVU0TAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE LŽKIETfiJIMĄ VIDURIŲ, GAI
VOS SKAUDĖJIMĄ, Nl’STOJIMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
l TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA K STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTĄRAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA IS MUS: ;

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
539 W. 18-th ST., ’ CHICAGO, ILL.

■■ i . -3-------- .,-r-r-r, e- - -gir.-.-rtf,

tekius S)ievus^menčs 
herbine dmcvm?

i
s

>

visi

JAUJAS, pagerintas 
modelis su daugeliu 

naujų gražumų. Jis vertas 
' užsitikėjimo, kurio 
ieško Ingersoll’yje.

Pats knygos vardu n užriečia jot turini. Ypatingai dabartinė 
-ikščionvbčs gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt nes tik tada 
-dės aiškiai suprasti Dievo būt nunų.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapi. Kaina — $1.00; audi- 
<>« viršeliais — $1.25. Pinigus galima iriųati popierini doleri arba 
‘Money Orderi.” Adresų užrašyt tekančiai:
KELEIVIS” 2S5 DraMeiy, SO. BOSTON. MASS.■t

>1.75 t



r
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Atėmė žmogui pinigu* ir 

numovė kaline*.
i Pereitos subatos naktį 
Mattaęane buvo užpultas ir 
apiplėštas tūlas Eldon K. 
Linas. Einant jam gatve na
mo, plėšikas iššoko iš už me
džio, kirto keležiniu įrankiu 
per galvą ir apsvaigino jį. 
Tuomet vagis ištraukė jam : 
8236 pinigų, numovė keli- I 
nes, ir pabėgo. Lines'ą pra- I 
eiviai vėliaus rado be žado 1 
ir davė žinią policijai, kuri 1 
tuojaus išjieškojo visą apie- 1 
linkę, bet bandito jau nesu- 1 
rado. 1

Tai jau antras toks atsiti- < 
kimas Bostone, kad banditai ’

Automobiliu* pervažiavo 
lietuvį.

Vieną lytą pereito j sąvai- 
tėj man teko matyli South 
Bostone ant Broadway šito
kį atsitikimą. Nuo kalno le
kia žemyn kaip padūkęs 
fordas. Skersai gatvės eina 
lietuvis — eina truputį svy
ruodamas, apsnūdęs, matyt 
išsigėręs, ir automobiliaus 
visai nemato. Gi važiuoda
mas fordu airys nieko ne
paiso ir drožia tiesiai ant 
žmogaus. Mašina bumpt į . -----
lietuvi, lietuvis kabarakšt žmogų ir numauna
ant žemės ir po mašinos ra- kelines, 
tais. Fordas persirito per jį 
priešakiniais ir užpakali
niais ratais, ir pavažiavęs 
toiiaus sustojo. Aš net neju
tau, kaip sušukau, kad žmo
gus užmuštas. Bet musų lie
tuvis nebuvo užmuštas. Iš
voliotas dulkėse kaip mai
šas, jisai atsikėlė, ir šlubu- 
šlubu nubėgo pasiimti savo 
kepurę, kuri buvo pasilikus 
jau keliolika žingsnių atgal. 
Aš stoviu ir žirniu, kas čia 
bus toiiaus. Kiti praeiviai 
irgi sustojo. Lietuvis užsidė
jo kepurę, ir apsidairęs ap
linkui kvailai nusišypsojo, 
norėdamas žiūrėtojams pa
rodyt, kad šitas atsitikimas 
jam nieko nereiškia, nors 
jau iš tolo matyt, kad jo vei
das apdraskytas, kruvinas, 
ir jis vos tik paeina. Išėjęs 
ant šaligatvio jisai pradėjo 
moti sustojusiam automobi
listui, kad tas važiuotų sau. 
Tas apsidairė ar nemato po- 
licmonas, užsistojo ant ”ge- 
so” ir nudumė. Gi suvažinė- 
tasai lietuvis atkeverzavo 
prie saliuno, kur keli jo 
“frentai” paėmė jį už rankų 
ir įsivedė saliunan, matoma, 
“liekarstvų” išsigerti.

“O tu prakeiktas kvai
lys!” sukeikė nusispiovęs 
vienas žiūrėtojų. Mane irgi 
paėmė piktumas, kad tarp 
musų žmonių yra tokių kvai
lių. Juk čia buvo proga gau
ti kelis šimtus dolerių! Rei
kėjo tik paimti automobi
liaus numerį, užsirašyti ke- 
liatą liudininkų ir pavesti 
bylą advokatui.

Viską matęs.

Svečiai iš New Yorko.
Grįždami iš vakacijų pe

reitą nedėldieni Bostone su
stojo D-ras Misevičius su 
žmona, Brooklyno lietuvių 
gydytojas, ir p-lė P. Jurge- 
liutė, SLA. sekretorė. Senį 
draugai nusivežė svečius į 
Mansfieldo Tavern’ą ir te
nai iškėlė jiems vakarienę.

Vakarienę davė šie drau
gai : adv. F. J. Bagočius su 
žmona, D-ras Kapočius su 
žmona, p-lė E. S. Williams, 
D-ras Budreckis iš Montel- 
los, p. V. Jenkins, adv. šal
na su žmona ir S. Michelso
nas su žmona.

KELEIVIS

milžiniškas

PIKNIKAS!
RENGIA D. L. K KEISIU 10 1)R-JA Is SO. BOSTONO ! 

ANT SAVO DARŽO ]

EAST DEDHAM, MASS.
PIKNIKAS BIS LABOR DAY. ;

7 d. Rugsėjo September, 1928 ; 
Pranešiimc visuomene!, kiu. bus ^eiiuusi muzikantui, Į 

lės visi pasišokt. Taipgi bus visokių lenktynių, virvės I 
traukimas, žaistai, ir tt- 'siems Įžanga bus dykai, lodei ! 
nepraleiskite šitos geros progos pasilinksminti. I
PASTABA : Važiuokite iki Eorest llills ir nuo ten imkite ; 

karą Washingtoii >t. i>'> t>rovc st. Ten kaip išlipsite tai bus j 
žmogus ir parodys kelią. \ ažiuojant trekais malonėkite J 
susirinkti ant Lietuviškos Salės, kampas E ir Silver st, J 

< kaip 9.30 ryte. Tikietus gulima gaut pas narius. ]
i Tikietai už nuvažiavimą bus visiems po pusę dolerio. (36) J

> Orlaivi* nukrito botimau- 
dančhijų tarpan.

| Ipswicho upėn, ties Read- 
ingu. netoli Bostono aną ne-

i dėldienį nukrito orlaivis. 
Upėj tuo tarpu maudėsi apie 
20 vaikų. Nusigandę vaikai 
pradėjo puškoti į šalis, kad 
mašina jų neužgautų, ir or- _ 
laivis nei vieno jų nekliudė. 
Lakūnas i ‘ 
bet jo pasažieris išliko sve’- 
kas. Orlaivis priklauso tū
lam Nathanui Davisui,

Dorchestety 
streeto sudegė 
jų visai nauji.

Everette pereita seredą 
sudegė 5 triobos. Ugnis kilo 
iš Merrimack Chemical Co. 
dirbtuvės.

truputį susižeidė, < • • • • » ų •» • VV* 
k <ku- $ 

ris uždarbiauja pakeldamas $ 
žmones, norinčius oru pala-.$ 
kioti. K

i;
t

e

Drg. J. Neviackas apleidžia 
Bostoną.

Antrasis “Keleivio” re
daktorius drg. J. Neviackas, 
kuris išdirbo prie “Keleivio” 
ištisus pastaruosius penkis 
metus, su sekančia sąvaitę 
apleidžia Bostoną ir išva
žiuoja nuolatiniam apsigy- 

-.1—i į Worcester, Mass.

P. Korzonas sugrįžo is 
Lietuvos.

P. Korzonas. vienas se
niausių South Bostono lietu
vių biznierių, kuris per pe
reitas Velykas buvo išvažia
vęs į Lietuvą, šiomis dieno
mis sugrįžo atgal. Apie Lie
tuvą jis kalba neblogai. Sa
ko, žmonės dabar gyvena venimui 
geriau negu prieš karą. Di- Ten drg. Neviackas žada už- 

' ‘ - >idėt apdraudos ir nejudina-
__ ..... ________ ... : mos nuosavybės agentūrą.

Linkime drg. Neviackui 
eros kloties.

dėlių ponų jau nėra, ūkinin
kai visi maždaug lygtis, tik 
naujakuriams sunkiau, nes 
gavę žemės jie neturi pini
gų ukius įsitaisyti. Sugrižu- 
siems amerikiečiams einasi 
nekaip, nes daugelis jų su
kišo visus savo pinigus į biz
nius arba į žemę, nepasilik
dami nieko apyvartai. Dau
gelis jų grįžtų Amerikon 
pėsti, bet negali, nes jau 
prasitęsė laikas ir jie prara
do savo grįžimo teises.

Proga išsiimti pilietiškas 
popieras.

Lietuviai, kurie nemano 
Lietuvon grįžti, bet tikisi A- 
meriKoj pasilikti, turėtų iš
siimti pilietiškas popieras ir 
tapti šios šalies piliečiais.

Cambridge’aus lietuviams 
Y. M. C. A. duoda tam tikra 
kursą, kad lengviau butų to
kias popieras išsiimti. Pa
mokos prasidės 10 rugsėjo 
(Sept.), 7:45 vai. ketvergo 
vakare, Y. M. C. A. namuo-< 
se po Nr. 820 Massachusetts 
avė., ir tęsis per 6 savaites. 
Bus dėstoma Amerikos isto
rija ir aiškinama kaip šios 
šalies valdžia yra organi-.. . 
zuota. Taigi kas iš Cambrid-iJ0 mazas vaikas, 
ge’aus lietuvių nori išsiimti i ^sls vls?1 išimate. p uoliena užklunouiiutištac ta i o ali •* alkas laike vaira savo ran- bostono policija užlupopilietiska» popieta^, tai gan. operavo automobiliu -taiku kliuba ant Stuart šituo kursu pasinaudoti. *°7e “ operavo auiomoonių ; - - ymnnin__2_______ i kaip reikia. Salia jo ant se- ^^Ues n suėmė 4V žmonių

. . dvnės sėdėjo mažas šuniu- Įl'ž lošimą iš pinigų.

Kušleikutis pavėžino savo 
šuniuką.

Ant Tremont streeto po- 
licnianas anądien pamatė 

; automobilių ritanties be 
I žmogaus. Jis šoko prie tos

D-ras Kapočius išvažiavo 
ant v akte i jų.

šią seredą dentistas A. 
Kapočius su žmona išvažia
vo į Maine’o valstiją ant Mi
tų farmos pasilsėti. Jis bus 
tenai sąvaitę laiko ir sugrįš 
sekanti ketvergą, 10 rugpjū
čio. Per tą laiką jo ofisas bus 
uždarytas.

Ant Revere “byčių” pe
litą nedėldienį buvo suva- 
:is- ę maudytis 200,000 
monių. Buvo toks susigru-

• 'alUvLU L4k. *} ^vJJNU/ f ' I i v L V/C? i • v ■* v • 1 • •

: mašinos, kad ją sustabdžius ‘,lmas: !ja<1.Pe‘’..d.‘.en« pc!hc1’ 
; Prie vairo ant sėdvnės sėdė- a ?U1 *n^° r® ' pasime-

kurio galą tusi« nuo tcvų- 
nori išsiimti |vos ištol° visai nesimatė.

' dynės sėdėjo __________
Įkas. Policmanas atėmė vai-:
Įrą iš vaiko rankų ir nuva-:

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS K \MBARVS

\ ienam vaikinui, netoli North End 
; rba Chelsea. ar Cambridge. Pagei
daujama, kad gaspadinč pagamintų 
tik vakarienę ir kad būt linksmaus 
budo žmonės Malonės pranešt ypa- 
tiškai arba i»er laišką. (361

STANLEY POCIUS
21 Hovard st, Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Lietuvis atidarė naują bučemę ir 

grosernę ant kampo 4-tos ir D gatvių. 
Užlaiko visokią šviežią mėsą. Geras 
patarnavimas. Kainos žemesnės negu 
■ ilur. Prašom atsilankyti, persitikriu- 
Gt. SAVININKAS (37)

IŠS1RANDAVOJA KAMBARIAI
Fornišiuoti arba be fornišių dėl pa

vėnių arba ženotų. Ka:n reikalinga 
y ra ir garadžius.

16 Ashfield st, Ro>linda)e, Mass. 
Telefonas, Parkvay 3762-VV.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ČEVERYKV IR 

DRAPANŲ KRAUTUVĖ.
Netoli Bostono, apgyventi lietu

kais. Bizr.is Įrcras. Savininkas mirė, 
turi būt greit parduota. Klauskit 
“Keleivio’’ Redakcijoj. (36)

PARSIDUODA FRUKTU. Saldai- 
- n?. Sodės, Cigarų ir Stationary krau
tuvė. Biznis “cash”. Krautuve prie 
teatro. Savininkas išvažiuoja į I.ietu- 
vą. Kreipkitės šiuo antrašu: (37)

672 No. Main st.. Montclio. Mass.

» i

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ IR KĘSTAI RANTAS, bet 
galima pirkt ir atskirai. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas per daugeli' 
•lėtų. Priežastis pardavimo savirin- 

' •is išvažiuoja į kitą miestą. (36) 
111 Ames street. Montclio. Mass.

KODĖL TAIP?
Kamgi mokėt brangiai už. senus na- 

'ins, kada galima pabudavot naują 
Colonial Styl< trijų šeimynų namą už 
S12.OO0 su ąžuolo grindimis, garo ši
luma, elektra, piazais ir etc. I>el pla
tesnių žinių kreipkitės pas TITUS P. 
GREVIS. 395 Broadnay. Tel. So. Bos- 
trn 2340. Lietuvis architektas ir kont- 
raktorius. Taipgi padarau visokius 
planus ir niūruoju žeme už labai pri
einamą kainą. Apkainuoju sudegusias 
t-iobas ir uždedu visokį lnsurar.ee nuo 
■ gries, nelaimės ir taip toliau, geres- 
lio insurance patarnavimo niekur ne

gausite. (37)

TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

VALANDOS:
Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniais
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

Lietuvis Osteoetibtu

vt!
V Išegzanunuojti akis, pnakuiu 

akinius, kreivai akis atitieainu 
ir amblyopiikose (aklose) aky
se sugrąžino šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PA4AKARN1S U. D.
447 Broadaay. Sa. Boatu*. Maaa

J

1a

I

Tel. South Boston 4000 į
į Dr. J. Landžius Seynour 
J LIETUVIS GYDYTOJAS 
jį 381 Broaduay, So. Boston, Mass. 
/ Ant antrų lubų
5 VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

t

i

ĮfcT~

Siutai Ant 
Orderio 

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš
prusiname. 
S1.MOKA1T1S 
344 Broadway, 

2-ros lubos 
SO. BOSTON. 

MASS.

DFjt. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnu ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Man. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Riehmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

SPECIALISTAS— PER 25 ME
TUS turi patyrimo cydy me ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 

SCOLLAY SQUARE 
Skersai Hanover Street 

BOSTON, MASS.
Olympia Theatre Euilding 

Room 22

T«L So. Boaton 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITU VIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio** name.

451 Broadwa_v. tarpe C ir D SL
SO. BOSTON. MASS.

Areštavo 90 kiniečių.
Apie pusantro šimto Bos

tono policmanų pereito ne- 
dėldienio naktį padarė ant 
“kinmiesčio” ablavą, ant 
syk užklupdami 25 kiniečių 
restoranus ir smukles. Kur 
durįs buvo užrakintos iš vi
daus, ten išmušė jas kūjais 
arba įsilaužė per langus ir 
per ištisas keturias valandas 
tęsėsi kratos. Buvo konfis
kuota už kokius $3,000 opiu
mo, daug svaiginamų gėri
mų, atrasta slaptas sandėlis 
ginklų ir areštuota 90 kinie
čių.

Policija . rengėsi slapta 
prie šitos ablavos per kokį 
mėnesį. Mat senai jau buvo 
žinoma, kad kiniečių apgy
ventame kvartale yra daug 
slaptų nedorybės urvų, kur 
naktimis girtuokliaujama, 
rūkoma opiumas, lošiama 
iš pinigų ir kitokios nedory
bės atliekamos, bet ėmė lai
ko, pakol policija visas šito
kias vietas sužinojo.

Mokslo darbas sekasi.
Bostono Tuberculosis Dr-1 rą iš vaiko rankų ir nuva- Lynne pereitą nedėldienį 

ja, duoda visą eilę nurody- • žiavo automobilių į nuova- policijos nuovadoj mirė nuo 
mų apie sveikatos užlaiky-idą. Tenai paaiškėjo visa is- munšaino du girtuokliai. Jie 
mą ir tas darbas duoda ge-< tori ja. Paaiškėjo, kad vaikas buvo paimti nuo gatvių užsi- 
ras pasekmes. Šiltesniam i yra lietuvis. Jonas Kušleika nuodiję namine degtine,
orui užėjus tokias paskaitas vardu, 13 metų amžiaus, ir ----------------
duoda po atvira dangumi, .gyvena su savo motina po N. :Lynno san<hriečiu himnas. 
Sekančią paskaitą duos Dr.128 Dana avė.. Hyde Park.’ . .. .
John B. Hill ‘‘Kaip apsisau- Jo tėvas yra miręs. Nuova- -A)es lynniečiai sandariečiai. 
got nuo džiovos,’’ rugsėjo 2 doj Kušleikutis papasakojo,1 neatbojam. 
rl 8 vai vaknrp ant kamnn t-ori iia air> oratvo cavn čn_iUž Dcneiiu kunigėlių

ldžią užsistojam;

... , - , . ‘"Pžnoj- jus gu> manot, kad mus Lynne
i žinodamas kaip automob.- ;!-ra udirbimo;
’ line i Tie mir<n*ne tvo

r. , .- - .’ Oi mes sunkiam samodelkąi vėžinti savo šuniuką, ir atsi- ..... i-, rauio išradimo.;sėdęs šoferio vieton paleido, 
mašiną. Pas mus rasit samodelkos

Kadangi vaikas yra per-j pilna kaip po tvano.
■ O jus sakot, sandariečiai
nieko neišmano!

got nuo džiovos, „ _ . ___ x x____ v_.
d., 8 vai. vakare, ant kampo • kad jis ėjo gatve* su savo šu-1Vž poneliu kunigėliu 
Sixth street, netoli Marine niuku ir pamatė stovinti au- aidžią užsistojam; 
Park, So. Bostone. Visi, ku- tomobilių su raktais 
rie turi laiko, patartina sere- 
dos 
syt.

vakare nueit pasiklau-; liūs operuoti, jis nutaręs pa-

Visi į pikniką.
Ar žinot, kad 7 d. rugsėjo; _ . . . .

(Labor Dav) East Dedham,' jaunas suprasti prasižengi- 
Mass. įvyks labai gražus ir'”’0 toi ™ 
smagus piknikas, kurį ren
gia D. L. K. Keistučio Drau
gija iš So. Bostono? Įžanga į 
pikniką visiems dykai. Tro- 
kai išeis nuo Lietuvių Sve-' Ant Washington st. ban- 
tainės, kampas E ir Silver ditai apiplėšė krautuvę ir sa- 
Sts. 9.30 lyte. vininką uždarė į ledaunę.

mą, tai policija jokių apkal
tinimų prieš jį nedarė, tik 

! sugrąžino jį į Hyde Parką ir 
atidavė motinai.

i

Laikraščiu ir knygų pas 
auzo.j kaip pašluota.
Dėt bačkutė samodelkos— 
puiki musų puota.

mus

Xr

Kurs daugiau tik paragauna. 
murinas jam protas;
I’enkios dienos nepraslinko— 
guli paša n otas.

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir groscrių. parsiduoda 

pigiai. Priežastis — savininkas išva
žiuoja. Prie storo yra du dideli kam
bariai gyvenimui. (37)

D. J. MAZEN
112 F street. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BARBERšAPk.
Vieta sena, biznis gerai išdirbtas ir 
;rai eina, šeši krėslai. Parsiduoda 

pildai. Barbemė randasi ant Broad- 
"ay. J. ROLLINS (36)

25.7 Broadway, So. Boston, Mass.

< PIGIAI
PIENO BIZNIS. 19 geriausių mel- 

ž'amų karvių šioj valstijoj, jautis, 
arklys, naujas trokas, vežimai, nauja 
pieno čystijama caru (pasturizing) 
mašina ir daujr kitų įrankių; taipgi 
S kambarių namas su visais improve- 
rr.entais ir elektra, didelės kūtės, etc. 
parankiausioj apielinkčj Hyde Parke, 
lis 3 mailčs nuo Bo-tono, vertas 

mažiausia, dabar galima pirkt 
iž $5700.

KRAUTUVĖ IR 5 ŠEIMYNŲ kam
pinis namas, tirštai apKyventoj vietoj, 
arti Dorchestor Streeto. Souih Bos
ime. rcn«lų suvirs ?1600 į metus. 
Kaina >9500 ir S1500 įnešti.

A. IVAS
361 V. Broad*ay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA JVA1RYB1U KRAU
TUVĖ. Priežastis pardavimo — savi
ninkas sunkiai serga.
203 D Street, So. Boston. Mass.

Nuo Skausmu

GATAVAS PENTAS
>2.25 GALIONAS

QUEEN ANNE AUKŠTOS RŪŠIES l’ENTAS
Dėl Vidaus ir Lauko -$3.50

TIKRAS PURE VVH1TE LEAD S12.25 už 100 svarų.
Tik dabar gavom daugybę ACME ENAMEL

$3.50 už gal., vertas .$7.00.
Floor Varnish $1.39 už gaL 

Hcavy Galvanized Ash Cans Specialiai dėl šios sąvaitės $1.98
Tikra kaina $2.75

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON .ST, 192 SHAWMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON. MASS.

Valet APSAUGOS BRITVA' 
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

P---. VISAS PRIRENG1MAS 41.00 ir $5J)0
Sharpenaltttlf 1>arsi<,uo<,a T*sose bristi kraatarjųi

DR. H. M. LANDAU
< Specialistas Kroniškų ir Sekretnu Li-ų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
| 18 CHAMBERS ST, Tek Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant l'K) Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsise.nėjusio reuma
tizmo. nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vaiymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j AI*TIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Žuvo po traukinio ratais.
Ant Jamaica Plain stoties 

pereitą subatą nežinomas 
jaunas vyras metėsi po trau
kinio ratais ir tapo ant vie
tos užmuštas. Jis galėjo būt 
apie 25 metų amžiaus, vidu
tinio ūgio ir buvo apsivilkęs 
mėlynu siutu. Jo pavardė ir 
adresas nesužinota.

Ant Moulton streeto po 
No. 68 pereitą subatą norėjo 
nusišauti Rožė Annese, 16 
metų mergina. Ji buvo nu- j 
vežta ligoninėn su kulipka j 
krūtinėj ir turbut mirs. Mo- 
givas nežinomas. !

» WENTWORTH INSTITUTAS
MECHANIKŲ MOKYKLA

HUNT1NGTON AVĖ, PRIE RUGGLES ST, BOSTON. MASS.

VIENU METU DIENINIS KURSAS
Stalioryslės ir Budavojimo—Elektris Išvadžiojimo—Plumbcrystės 
—Mašinų Darbo—Liejyklose Praktikavimo—Modelių Darbo—Slic- 
sorystės — Drukorystės—Paveikslų Engreivinimo—Murininkystės 
ir Plastcriavimo.

DVIEJU METU DIENINIS KURSAS 
MIGI! SCIIOOL PABAIGUSIEMS 

y patingai tiems, kurie norėtų užimti atsakomingą poziciją mecha
nikų. clektrikicrių ir budavotojų.

VAKARINIAI KURSAI
TIEMS KĄ DIENOMIS DIRBA 

Dieniniai kursai prasidės Rugsėjo 21.
Vakariniai kursai Rugsėjo 28 d.

I

Geria vyčiai-katalikai. 
ir mes sandariečiai;
Da senu pas mus biznierių 
devyni tautiečiai.

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio. užsigavimo, 
įtempimo, Štyvumo vartok

k

s

Aš sakau, kad sandariečiai 
daro gerą vyną, 
Automatiškos mašinos 
bytina Wcst Lynną.

Sandariečiu valdžia 
patentą mums pripažino, 

j Tik bedieviai socialistai
■ musu dar nežino.
i
Musu vynas kaip medutis, 
net prie lupu limpa—
Užpilk šuniui tik ant snukio— 
ant vietos pastimpa.

Kalakutas.

Severais 
Gothardol.

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus-

Kaina 10 ir 60 centai.

Pirmiaueiei kreiptu a į įplaka

VV F SEVFRA CO 
CFDAR RAPIDS. I()WA

ir

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiška! ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambcrs St, BOSTON, MASS.

■M

PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABOR1US 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptu.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E 6U> SL, So. Boųlon, Miu». Tel. S. B. 0133-W.
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