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Metai XXI

Meksikoj Apskelbta Mirties 
Dekretas Klerikalizmui.

Paragrafas 21-mas 
kad jokia bažnyčia ir jokia 
kita tikinčiųjų organizacija 
negali laikyti, valdyti nei 
rinkti jokio turto arba kapi 

italo. Žmonės, kurie 1 
! turtą ar kapitalą slėps, bus 
baudžiami dviem metais ka
lėjimo.

Paragrafas 22-ras sako, 
kad visos bažnyčios, kurios 
yra skiriamos maldos tiks
lams, turi būt valstybės nuo- 

' ‘. Visi vyskupų palo- 
ir vidaus reikalu ministeris’eiab kunigų klebonijos, na- 
jeįa(|a :mai, seminarijos, pneglau-

Pirmutinis paragrafas sa-rV1^nuoiynai ir abelnai 
ko, kad kiekvienas ’ \ V1
turi būt Meksikoj gimęs.; 
Prasižengimas prieš šitą pa-\ 
ragiafą yra baudžiamas 500 
pesų pabauda arba 15 dienų 
kalėjimo ir ištrėmimu.

Paragrafas Nr. 4 sako, 
kad joks kunigas ir jokia ti
kybinė organizacija negali 
steigti pradinių mokyklų 
Meksikoj. Prasižengimas 
prieš šitą paragrafą yra bau
džiamas 500 pesų pabauda 
arba 15 dienų kalėjimo ir 
tuojautiniu uždarymu tokių 
mokyklų.

Paragrafas No. 6 sako, 
kad valstybė draudžia kiek
vieną kontraktą, kurį pildy
damas asmuo yra priverstas 
išsižadėti arba aukauti savo 
laisvę religiniam ar kito
kiam tikslui. Todėl įstaty
mais yra draudžiama steigti 
bent kokias vienuolių broli
jas ar ordenus. Visi kliošto
riai ir vienuolynai, kurie da
bar gyvuoja, turi būt val
džios uždaryti, kaipo belais
vės įstaigos.

Paragrafas 7-tas sako, 
kad asmuo, kuris kalbins 
nepilnametį žmągų pašvęsti 
savo gyvenimą tikybos rei
kalams, bus areštuojamas ir 
baudžiamas didžiausia bau
sme, vistiek kad tas nepilna
metis ir jo giminė butų. Už 
kalbinimą suaugusių žmonių 
prie kokios nors tikybos kal
tininkai bus baudžiami areš
tu ir pinigais.

Paragrafas 8-tas sako, 
kad kunigas ar kitoks as
muo, kuris per pamaldas ar 
kitokias religines apeigas 
kurstys žmones neklausyti 
įstatymų ar politinių įstaigų, 
bus baudžiamas 6 metais ka
lėjimo ir 2 laipsnio pinigine 
pabauda.

Paragrafas 13-tas sako, 
kad joks religinis ar bent su 
religiniu palinkimu laikraš
tis neprivalo kištis į politiką 
ir rašyti anie valdžią bei jos j 
darbus. Už prasižengimą 
prieš šitą paragrafą laikraš
čio vedėjai yra baudžiami • 
didžiausia pinigine pabauda 
ir kalėjimu.

Paragrafas 15-tas drau
džia tverti bent kokias poli
tines organizacijas, kurių įs
tatuose nors vienas žodis liu-

KUNIGAMS NEVALIA 
TVERTI NEI PARTIJŲ, 

NEI MOKYKLŲ.

Visi klioštoriai ir vienuoly
nai bus uždaryti. Klerikalinė 

spauda pažabota.

Pereitą sąvaitę Meksikos 
valdžia paskelbė naują dek
retą, nustatantį klerikalams 
bausmes už visokius prasi
žengimus. Dekretas suside-

sako,

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 40,000 RUBSIUVIŲ

Pereitą sąvaitę New Yor
ke sustreikavo 40,000 rub- 
siuvių, kurie priklauso La- 
dies Garment Workers’ Uni
jai. Streikas apima 1,600 
dirbtuvių, kurios padaro 75 
procentų visų gatavų mote
riškų drabužių Amerikoje. 
Streikieriai reikalauja 40 
valandų darbo sąvaitėje.

Smulkios žinios 
apie Rinkimus.

SOCIALDEMOKRATAI
GAVO 173,250 BALSŲ-

vietoj dabar dirbamų 44, duoda
lOKl oln-nc ;»• csivjinii: DPSPn>

Klerikalų blokas prakišo 
72,963 balsus.

Kauniškė “Lietuva” pa- 
smulkių žinių apie

i

daugiau algos ir 36 savaičių nesenai buvusius rinkimus 1

t 
t

Ida iš 33 paragrafų ir po juo; _
pasirašo prezidentas Calles:sa\- , 

-..-.1___ __:i—i.. __ .-.•Ciai. KU
;mai, 

- _ Idos,
s'kunigaslviso? triobos pastatytos ar

; naudojamos tikybiniams tik- 
I slams, pereina valstybės 
nuosavybėn. Kunigams ne
reikia jokių turtų, nes ir
Kristus liepė tokių dalykųyo pašauktas 
išsižadėti.

Popiežiui vienok Meksi
kos valdžios dekretas nepa
tiko ir jis paskelbė prieš ją 
smarkų protestą.

200 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
PER ŽEMĖS DREBĖJIMĄ.

Sumatros saloj pereitą są
vaitę buvo smarkus žemės 
drebėjimas, per kuri buvo 
užmušta nemažiau kaip 200 
žmonių. Turtų sunaikinta už 
milionus guilderų.

SPROGO GAZO ŠU
LINYS.

Cambridge, Ohio.— Pe
reitą subatą netoli nuo čia 
sprogo Ohio Fuel Supply 
kompanijos gazo šulinys ir 
liepsnos šovė 30 pėdų augš- 
tyn. Sprogimas buvo taip 
smarkus, kad per keliatą 
mylių aplinkui net žemė su
drebėjo. Trįs darbininkai 
buvo sunkiai sužeisti.

MIRĖ EMILIUS COUE.
Pereitą sąvaitę Francuzi- 

joj mirė Emile Coue, pagar
sėjęs savo laiku kaipo auto
rius tos teorijos, kad įsikal
bėjimu (auto-sugestija) ga
lima išsigydyt nuo kiekvie
nos ligos. Aiškindamas savo 
teoriją jisai ------ *_
meriką, Ispaniją, Angliją. 
Portugaliją ir visą Prancūzi
ją. Amerikoj į kelias savai
tes jisai surinko $5,000,000 
už Įžangą ir “gy dymą.”

Lietuviu-Latvių 
iVienybes Kongresas

—
TAI JAU TREČIAS TOKS 

SUVAŽIAVIMAS.
DEL $4 UŽMUŠĖ 

MOTERIŠKĘ.
Lowell, Mass.—Čia tapo’ . . , . .. ...

* y- Latviai karstai ji sveikino.
Lietuvių iš Kauno buvo 95.

Birželio 13 dieną Rygoje 
įvyko jau trečias iš eilės 
“Lietuvių-Latvių Vienybės 
Kongresas,” kuris tęsėsi 
penkias dienas ir 18 birželio

i apvažiavo A- 
Ispani ją, Angliją,, 
' ' ‘ " ?_ t•suimtas Donald Ferguson, 

į 19 metų amžiaus vaikėzas, 
kurį policija kaltina užmu- 

išimu Mrs. Frost, 60 metų 
•amžiaus moteriškės, kuri bu- 
' vo atrasta savo krautuvėlėj 
: suskaldyta galva. Policija

gvarantuoto darbo metuose*. UI Seimą. Lietuvoje kiek- 
--------------- vienas pilietis, vyras ar mo- 

VAŽINĖJO 14 METŲ BE teris, sukakęs 21 metus, turi 
LAISNIO, $25 PABAUDOS teisę

Fall River, Mass.—Joseph 
Rodriguez čia važinėja au- 
tomobilium jau 14 metų, bet 
iki šiol jis da neturėjo nei 
vieno laisnio. Kada policma- 
nas ji anądien sulaikė už 
trafiko taisyklių laužymą ir 
paprašė parodyt laisnį, Rod
riguez atsakė, kad jis nema
tąs jokio reikalo “spendyt" 
ant laisnio 2 doleriu. Jis bu- 

; užtai teisman 
ir turėjo užsimokėt $25 pa- Valst. iiaulininkai 
baudos. Sulyg įstatymo, au- Socialdemokratai 
tomebilistas kas metai turi Krik, demokratai 
išsiimti laisnį (leidimą), ku- Ūkininkų S-ga: 
ris dabartiniu laiku kainuo- Darbo Federacija 
ja $2. Lenkų cent. k-tjo

--------------- Lenku darbiniięių
ANGLU MAJORAS STE- Tautininku s-gą

! BISI AMERIKOS GYVE
NIMO GREITUMU.

šiomis dienomis Bosto
nan atvyko Pency J. A’- 
Court. Anglijos miesto Wey- 
mouth majoras, kuris pasa
kodamas pirmutinius savo 
įspūdžius negali atsistebėti 
Amerikos gyvenimo greitu
mu. Į kelias valandas, jis sa
ko, jus atpiškinot mane au- 473, nes n Seimą renkant jie! 
tomobilium iš New Yorko į 
Bostoną. Lėkdamas tokiu 
smarkumu, as jaučiaus kaip 
kad bučiau paleistas iš ar- mUose sekančiai: 
motos šovinys. Net dabar 
šiurpuliai mane krato.

Nesvietiškas jūsų triobų 
aukštumas, tai kitas daly
kas, kuris mane baisiai ste
bina, jis sako. New Yorke, 
girdi, man davė kambarį 
viešbutyje ant 19-tų lubų. 
Žiūrint man iš tokio aukštu- 

■ mo žemyn, kur zuja tokia 
galybė automobilių, net gal
voje pradėjo suktis. Jūsų au
tomobilių trafikas yra nuo- 
stabiausis daiktas pasauly, o 
juo labiau, kad jis taip gerai 
tvarkomas.

TURKIJOS PREZIDEN
TAS NENORI MOTERŲ 

KRITIKOS.
Žinios iš Konstantmopo- £jno užmušęs ta senukę dėl 

_ . . . ilio sako, kad Turkijos prezi- aii hiriiw ik naskiri iš- , BaĮsuojarnojo,d K</mal'Paša «•«►. kutuos jis. paskui 18

amžiaus nnkikų buvo jtrau- jsakė ai.eštu0.ti tas moteris,
i kritikuoja jo mergai dovanų.

i dalyvauti rinkimuose 
ir balsuoti. Šiais rinkimais. 
Lietuvoje buvo 2,182,378; 
gyventojai.

kta į sąrašus 1,178,484, bet į 
balsuoti atėjo 1,019,387. 
Taigi rinkimuose dalyvavo 
išviso 86 x - rinkikų. I jau sudaryta specislė “mote-

Kitas įdomus dalykas, ju policija.
palyginimas, kiek kuri par- ' --------------
ti ja gavo iš viso balsų, bu- KITAS MEKSIKOS KAi- 
tent: MAS UŽLIETAS.

I® Meksikos pranešama. 
Ij3.2ol knd Morelos provincijoj pot- 

q o vinis užliejęs da vieną kai- 
louteni Vautepecą. Pot- 

/9,-_lo:vjnj pagimdė pakilusios nuo 
-o 'IgŲ uPė-

”^’qqo' Leono apielinkėj, taip pat 
43.880 Meksikoj, potviniuose žuvo 

250 žmonių. Tiek bent sura- 
sta lavonM- Apie 6,000 šei- 
myrių*te n pasiliko be pasto- 

1>9,16- g^g žmonės badauja irpra-

kurios viešai
naujas reformas. Tokioms 
moterims areštuoti esanti I. , • ’ -

V

Ūkininkų p-ja j 
Klaipėdos lauk.
Klaipėdos Ikrum p.
Visų kitų partijų o_________ ____

Rinkimais į II Seimą vals- deda mirti nuo ligų. Maisto 
tiečiai liaudininkai buvo ga-; privežti negalima, nes potvi- 
vę 161.295 balsus, taigi šiais: nis sunaikino kelius, 
rinkimais jie laimėjo 64,505 j 
balsus. Socialdemokratai gi;
S, . • • 1 • • 1 _ •____- •

I

SPROGIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJE.

Wilkes Barre, Pa.—Perei
tą sąvaitę netoli nuo čia įvy
ko sprogimas Glen Alden 
Coal Co. kasykloj. Nelaimė
je žuvo 6 darbininkai, ir be 
to da 7 sužeisti buvo nuga
benti ligonbutin.

GELŽKELIO NELAIMĖJ 
FRANCUZIJOJ UŽMUŠ

TA 20 ŽMONIŲ.
Netoli Archers. Francuzi- 

joj, pereitą sąvaitę susikūlė 
Havre-Paryžiaus greitasis 

i traukinys. Katastrofoj 20 
žmonių buvo užmušta ir 
apie 60 sužeista. Nelaimė 
įvyko dėlto, kad traukinys 
iššoko iš bėgių.

i sako, kad suimtasis prisipa-1 pasibaigė.
Kaip Lietuvos laikraščiai 

praneša, lietuvių iš Kauno 
atvyko į Kongresą 95. jų tar
pe daug žymesnių darbuoto
jų. Latvių spauda ir organi
zacijos karštai šitą suvažia
vimą sveikino ir buvo atėję 
net ant stoties Lietuvos dele
gatų pasitikti. Visiems susi
tikus, buvo atgiedoti abiejų 
tautų himnai.

Kongresas priėmė visą ei
lę nutarimų. Pabaltijo vals
tybių sąjungos klausimu 
kongresas pripažįsta, kad 
Pabaltijo valstybės gali sa
vo nepriklausomybę apsau
goti ir eiti prie ekonominio 
ir kuhurinio gerbūvio laiky
damos išvien, todėl kviečia 
kuo greičiausiai sudaryti są
jungą, kurion pirmo’n gal
von įeitų Latvija, Lietuva ir 
Estija. Ekonominio susiarti
nimo reikalu kongresas 
kviečia sudalyti tarp Lietu
vos ir Latvijos sutartį, kuria 
abiejų šalių piliečiai galėtų 
įvažiuoti ir gyventi antroj 
valstybėj su vidaus pasais ir 
be vizų.

Tarp abiejų valstybių turi 
būt sudaryta prekybos sutar
tis suderinant pinigų siste
mą. mokesnius, muitus ir ge
ležinkelių tarifus. Įkuriama 
nuolatinė komisija, kuri tir
tų abiejų šalių ekonominio 
gyvenimo sąlygas ir paruoš- 

1 tų muitų uniją. Abiejų šalių 
piliečiams suteikiamos vie
nodos teisės nejudomam 

. turtui įsigyti antroj valsty
bėj. Suderinama abiejų ša- 

. lių teisė. Meno ir kultūros 

. organizacijos ir darbuotojai 
kviečiami supažindinti ant- 

___________  _______ . ros šalies tautą su savo tau- 
se* dirba 55,000 darbininkų. I tos menu ir kultūra. Abiejų 
Dabartiniu laiku didesnė jų tautų organizacijos užsieny 
dalis nedirba.

jos išplėšė. Pinigai jam bu
vę reikalingi nupirkimui

DARBIET1S ANGLIJOS 
PARLAMENTE NIEKI

NA KARALIŲ.Į
Anglijos parlamente pe

reitą sąvaitę buvo daug su
judimo ir nevienas konser- 
vativas bemaž ko neapalpo, 
kuomet Darbo Partijos na
rys BuchVan viešai pasa
kė: “karaliaus aš negarbinu 
ir neturiu jam daugiau nie
ko, kain tik panieka." Re
akcininkus šitie žodžiai kaip 
verdančiu vandeniu apipy
lė.

FLORIDOS BANKAI 
GRIŲVA.

Floridoj užsidarė jau 7 
bankai. Tai rezultatai be
protiškos spekuliacijos že
mėmis ir namais toj valsti
joj. Paskutiniais keliais me-, I PONZI SUGAUTAS. JV|. ....

šiais rinkimais laimėjo 71,-|QaiIi>i atidavęs $10,000,000. tais nejudinamo turto vertė 4*70 TT vnnVant nio' _ ‘ i • i •

buvo gavę tik 101,778 bal-! 
sus. ;

Pi alaimėjo šituose rinki- i

2,093 
16,123 
54,747 
18,254

Bostono žulikas Ponzi ta- tenai buvo išpusta be jokios 
Į po sugautas Texas valstijoj mieros, ir dabar tas burbulas 

tenai uždarytas kalė ii- pradeda sprogti. Bankai, ku- 
_____  Massachusetts valsti- rie išskolino savo pinigus 
jos valdininkai išvažiavo te- ant šitaip išpustų vertybių, 
nai parvežt jį Į Bostoną, dabar negali skolų sukolek- 
Ponzi nori, kad valdžia jį tuoti. ir priversti bankru- 
paleistų, o jis išvažiuosiąs iš tuot.
šios šalies ir daugiau Ameri- ----- ’--------
kon jau nebegrįšiąs. Jis sa- AUDEKLINĖS UŽSIDARO 
ko, kad ji perdaug jau čia Rhode Island valstijoj šį 
persekioją. Bostone jisai sy- panedėlį užsidarė labai 
kį jau už savo apgavystes daugaudekliniųirdaugdar- 

; sėdėjęs, ii dabar vėl jį nutei- į bininkų paleista iš darbo. 
1 sę čia ant 9 metų. Pirma jį i Apie 10,000 audėjų buvo at
buvo pasodinus federalė/ 
valdžia už naudojimą pašto 
apgavingiems tikslams, o 
dabar valstijos teismas nu
teisė jį už žmonių apgaudi
nėjimą. Tai esančios dvi 
bausmės už vieną prasižen
gimą. Ir tai nežiūrint to, kad 
visus pinigus jis sugrąžinęs 
valdžiai. “Durnas buvau,” 
sako dabar Ponzi, “‘kad aš 
jiems tuos pinigus atidaviau.
Aš turėjau savo rankose 
$10,000,000. Jeigu aš tuo
met bučiau turėjęs tiek pa
tyrimo, kiek dabar turiu, tai 
šiandien aš bučiau milionie- 
rius. Šiandien aš tų pinigu 
nebūčiau jiems atidavęs, ir 
jie vistiek nebūtų mane dau- , 
giau baudę."

man.
Krik, demokratai 
Ūkininkų s-ga 
Darbo Federacija 
Lenkų cent. k-tas

Krikščionįs demokratai. 
Ūkininkų sąjunga ir Darbo; 
federacija sudaro vieną kle-Į 
rikalų bloką. Taigi išviso! 
klerikalai neteko šiais rinki 
mais 72,963 balsų.

leista pereitą sąvaitę. Kuo
met darbai eina pilną laiką, 
tai Rhode Island audeklinė-

ATGIJO “SPARTAKO” 
PARTIJA VOKIETIJOJ.

Šiomis dienomis Vokieti
joj atgijo ultra-revoliucinė 
“Spartako” partija, kurią i 
anais metais buvo įkūrę na- 
bašninkas Liebknechtas su 
Rože Lu.vemburg. Ją atgai
vino Ivan Katz, kuris nela
bai senai Maskvos įsakymu 
buvo išmestas iš Vokietijos 
komunistų partijos. “Spar
tako" partija skaito save tik
rai revoliucine darbininkų 
organizacija ir žada kovoti 
prieš komunistus kaipo dar
bininkų mulkintojus.

kviečiamos viena antrą rem
ti. Dėl kuršių abiejų šalių vy- 

SENBERNIAI GRAIKIJOJ riausybės prašomos skaitytis 
TURĖS MOKĖT PO |su JŲ savitu padėjimu ir kal- 

$24 MOKESČIŲ. iba. Kongresas pareiškia 
Blogi laikai ateina šen-griežtą protestą prieš lietu- 

bemiams. Graikijoj jau už-’ vių mokyklų persekiojimą 
dėta ant jų pabauda. Jeigu!Vilniaus krašte ir kviečia 
vyras pasiekęs 24 metų am-jV18^ latvių tautą ir kulturm- 
žiaus neturės pačios, tai nuo £3 pasaulį si protestą pa- 
šiol jis turės mokėti valdžiai remti. Kongresas pnpažjsta, 
kas metai po 2,000 drachmų, kad lietuvių persekiojimas 
kas Amerikos pinigais reiš- Vilniaus krašte nepasibaigs 

■kia apie $24. Toks įstatymas tol, kol kraštas bus sugrązin- 
jdabar apskelbtas visoj Grai- ta.8 J° teisėtam savininkui 
kijoj. Nevedėliai virš 40 am- Lietuvai. Kitas kongresas 
žiaus turės mokėti po 1,000 nutarta šaukti 1927 metais, 
^drachmų metams. ŽEMĖS DREBĖJIMAS SU-

100,000 ATLETŲ SOČIA-1 NAIKINO 2,000 NAMŲ.
LĮSTŲ OLIMPIJADOJ.
Liepos - 

atsidarė pirmutinė Socialis- juroj žemės drebėjimas s 
tų Olimpijada, į kurią atvy
ko daugiau kaip 100.000 at- 

; lėtų, atstovaujančių 9 tau
tas. Socialistinis “Arbeiter

• Zeitung" sako, kad šitas 
i skaitlingas susirinkimas pa

rodo proletariato troškimą 
kūno kultūros.

į TRĮS NELAIMĖS VIENĄ 
DIENĄ.

Burlington, Vt.—Čia gy
vena Charles Tomazolli, ku
ris 30 birželio dieną apsive
dė su Juze Borovskaite ir 
per vestuves svečiai pavogė 
visus jo pinigus. Negana to. 
važiuodamas tą patį vakarą 
automobilium jis įvažiavo į 
kitą mašiną, už ką tapo areš
tuotas ir uždarytas belan
gėm Vieną dieną trįs nelai- 

. mės.

72 KŪDIKIAI NUMIRŠTA 
IŠ KIEKVIENO 1000.
Amerikos Vaikų Sveika

tos Draugija praneša, kad 
pereitais metais Suvienytose 
Valstijose ant kiekvieno 1,- 
000 gimusių kūdikių buvo 

GATVEKARIŲ STREI- 72 mirtįs. Žemiausis mirtin-

GATVEKARIŲ STREI
KAS INDIANAPOLYJE.

Indianapolyje sustreika
vo gatvekarių konduktoriai 

i ir motormanai, reikalauda
mi didesnės algos, nežiūrint 
kad teismas išleido indžion- 
kšiną, uždrausdamas unijai

dys, kad jos turi kokių nors judint algos klausimą.
v • . • 1 — • • _______________________________

FRANCUZŲ FRANKAS 
VIS KRINTA.

Pereitą subatą francuzų 
pinigų kursas jau tiek nukri
to, kad už dolerį Paryžius 
turėjo mokėt 38 frankus, 
kuomet normaliais laikais 5 
frankai padarydavo dolerį.

ryšių su tikėjimu.
Paragrafas 16-tas drau

džia laikyti bažnyčiose poli
tinius susirinkimus ar kalbė
ti apie politiką. Už prasižen- Yorke sustreikavo 1,000 gat- 
gimą prieš šitą paragrafą vekarių tarnautojų, kurie at- 
kaltininkai bus baudžiami simetė nuo “kompaničnos” 
kalėjimu ir bažnyčia bus už- unijos, sutvėrė savo uniją ir 
daryta. pareikalavo daugiau algos, vieno 1,000 mirė po 86.

KAS NEW YORKE.
Šio utarninko rytą New

gumas buvo Stoningtono 
miestely. Connecticut valsti
joj, nes iš 1,000 mirė tiktai 
32. Aukščiausis mirtingu
mas buvo Pittsburge, Bosto
ne ir Buffaloj, kur ant kiek- • 4 A A A • ~

LLOYD GEORGE RUO
ŠIASI RUSIJON.

Londono žiniomis, buvu- 
sis Anglijos premjeras 
Lloyd George ruošiasi šią 
vasarą važiuoti Rusijon. Vi
sų pirma jisai aplankysiąs 
Maskvą, o paskui vyksiąs

METĖ 4 BOMBAS.
Iš Paryžiaus pranešama,

kad Bulgarijos sostinėj Sofi- pietų Rusijon ir studijuosiąs 
joj 30 birželio naktį buvo tenai pramonės sąlygas. So- 
mestos keturios bombos, ku- vietų valdžia daranti dide
lių viena tečiaus nesprogo lių pastangų, kad jo kelionei 
T rįs sprogusios bombos su- butų kuodaugiausia paran- 
žeidė daug žmonių. , kūmų.

Iš Romos pranešama, kad 
4 dieną Vienoje ant Rodėsi jos salos Egėjos

■ su
naikino Archangelo, Armi- 
mos, Apolakkijos ir Mono- 
litos kaimus. Iš viso esą nu
šluota nuo žemės veido 2.- 
000 namų. Žemės drebėji
mas buvo jaučiamas taipgi 
cnt Kretos salos ir iš dalies 
Egipte.
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'gėrei, tai buk džentelmanas 
ir išėjęs jų neniekink.

I Su tuo sutiks kiekviena j • v

KAS YRA D-RAS KAZYS 
GRINIUS?

Tapus D-rui Griniui Lie
tuvos Respublikos preziden
tu. ne vienam Amerikos lie
tuviui bus Įdomu susipažinti 
su to žmogaus biografija. 
Todėl mes čia paduosime 
keliatą žinių apie jo praeiti 
iš “Trimito.” kuris rašo:

"Dr. Kazys Grinius gimė 
1867 m. Mariampolės apskr., 
Salemos Budos kaime. Išėjęs 
1887 m. Mariampolės gimnazi
jos mokslą. įstojo į Maskvos 
universiteto medicinos fakul
tetą. kurį 1»93 metais baigė ir 
apsigyveno Mariampolėje. kaip 
gydytojas.

“šiemet sukanka 35 metai, 
kaip dr. K. Grinius dirba tauti
ni ir visuomeninį darbą.

"Jo visas gyvenimas yra su
sidėjęs su didžiais tautos atgi
mimo darbais. Jis yra artimas 
dr. Vinco Kudirkos draugas ir 
vienas tų laikų musų realistų 
darbo vadų. Dar V klasės gim
nazistu būdamas. 1884 m. su 
Jonu Mačiu — Kėkštu leidžia 
Priešaušrį,’ ranka rašytą laik
raštėlį, platina ir remia straip- 
snais Prosuose leidžiamą ‘Au
šrą’...

"Socialistu d-ras Grinius ne
buvo. tečiaus jis išvertė so
cialdemokratų programą lietu
viu kalbon.

"1905 metais Grinių namai 
buvo revoliucinio judėjimo 
centras. Jis dalyvavo viešuose 
mitinguose prieš caro valdžią 
ir slapta organizavo ’Senapilės 
šviesos Draugiją.’ ir buvo jos 
pirmininku.

“Parašęs ‘Pasaką apie Carą 
Mikitą,’ rašinėjo į ‘Vilniaus ži
nias,’ ‘Lietuvos Ūkininką’ ir 
kitus laikraščius.

“Rusų valdžia dr. K. Grinių 
laikė dideliu savo priešu ir 1908 
m. jo ‘Šviesą’ uždarė, jį su žmo
na ir kitus įžymiausius veikė- ;

- jus sukimšo Kalvarijos kalėj i- ] 
man, kaipo socialdemokratus; . 
sėdėjęs per du mėnesius, rusų 
ištremtas Vilniun.

“Rusų kalėjimas dr. K. Gri
niui gerai pažįstamas: jis pc 
keletą kartų už lietuvybės dar
bą, už 1905 m. revoliuciją ir dėl 
Vilniaus Seimo buvo suimamas 
ir tremiamas iš gimtinio kam
po, Mariampolės. tąsomas tar
dyti.

“Rusų žandarų žiaurumas ii 
kalinimas labai atsiliepė dr. K. 
Giiniaus sveikatai.

“Karo metu dr. K. Grinius 
gyveno Rusijoj. Rūpinosi lie
tuvių socialiniais ir švietimo 
reikalais. Voronieže buvo Rusi- į . f
jos lietuvių tarybos organiza
torius. ir narys.

“Dr. K. Grinių 1918 m. ištiko 
didelė ir skaudi nelaimė: bol-- 
šerikai, užpuolę Kislovodsko- . . . - .v.
jniestą (Kaukaze), kur jis bu- Pa’ .J1 pnspaudziarna po

rimtas žmogus.
Na, o ką gi “Sandara" tu

ri ant to pasakyti? Ji sako.Ji sako,
tom reikalingu pranešti.
Laiške sakoma ve kas:

"Dabar priviso detektivų 
agentūrų, kurios organizuoja 
streikus ir iš jų naudojasi. Pa
vyzdžiui. ir Passaic’o streikas 
yra suorganizuotas kelių agen
tūrų. kurios vadinasi ne ‘detec- 
tive agency. bet ‘Engineering 
Co.’

“Prisidengę ’Engineering
Co.’ \atdu jie nusisamdo veik
liausius organizatorius, ypač 
tokius, kurie yra žinomi kaipo 
komunistų vadai, moka jiems 
po $200 į sąvaitę pakol strei
kas tęsiasi, o kompanijoms, iš 
kurių lupa nežmoniškus pini
gus. tos ’Engineering Compa- 
nies’ prižada netiktai streiką; 
sulaužyt, bet ir uniją sunai
kinti.

"Tuo budu ‘Engineering’ 
kompanijos ir bolštvikai-pro- 
vokatoriai turi gero pelno. Vie-' 
ni neva bando streiką laužyt, o vęs £enai. 
kiti kursto darbininkus nepasi
duoti. ir taip streikas tęsiasi be delphijoj žada dalyvauti ke- 
galo.” j liasdešimts lietuvių chorą iš

, ... lytinių valstijų. Kompozito- 
. les. skelbiam šitą laišką rjuį Vanagaičiui bus gera 

ne tuo tikslu, kad Passaic o pr0g2 parodvt, ka jis gali, 
audėjai tuojaus savo streiką ‘ *
atšauktų ir grįžtų darban. LIETUVOS KOMUNISTAI 
v Uim? u-Ut-U i *ba/ sISau^u’ EINA SU KLERIKALAIS, 
kad darbininkai, kūne jau ■ 
tiek daug iškentėjo, dabar fianio7 
turėtų sugrįžti nieko nelai-; pjnįnįu“ 
mėję. Bet nedovanotina bu- rno< 
tų piktadarystė, jeigu ritie, j^rjpaj^.j0 iiU(]vmą tame tei- 
darbinmkų vargai butų ne-> 
sami tik dėlto, kad kokie; 
provokatoriai galėtų iš -to 
naudotis. Todėl mes norėtu
me, kad Passaic’o streikie-' 
riai gerai apsižiūrėtų, kasi 
per vieni vra ju streiko va
dai.

kad drg. Grigaitis, šitaip ra
šydamas. “pataikė 
per ausi.”

Ką gi tai reiškia, “pataikė 
sau per ausį?” Ar drg. Gri
gaitis yra padaręs taip pat. 
kai]įj>. Sirvydas?

Visai ne. “Sandaros” "ar
gumentas” yra niekuo nepa
matuotas, kaip lygiai nepa
matuotas ir visas jos straips
nis šituo klausimu. Tai vis 
noras ginčytis, kad ir visai 
be reikalo.

pats sau

peididele-alga prezidentui.:teisės valstybė, bet krikšėio- TZ OMT TMTG’TTT DPMAMęTR A 
Jie reikalauja, kad prezi- nys demokratai sugebėjo 1 Ų 1.
dento alga butų numušta iki
3.000 litų mėnesiui. O jeigu 
ateityje klerikalai vėl rinki
mus laimėtų, tai pastatę ko
ki kleboną Į prezidentus jie 
ir vėl pakeltų jam algą.

Tai tokie žmonės yra kle
rikalai.

kad darbininkai, kurie jau

yo ligoninės vedėjas, žiauriai 
nužudė jo žmoną Joanną ir 
dukterį Gražiną. Tokį baisų 
.vaizdą daktaras rado namie iš 
■darbo parėjęs. Tik su vieninte- 
'liu sunum karininku, aplinki
niu keliu — per Juodąsias ma- 
:rias, Konstantinopolį. Vidurže
mio jurą. Marselį. Paryžių ir 
'Berlyną. 1919 m. laimingai pa- 
’siekė savo mylimą Lietuvą.
' “1920 m. dr. K. Grinius iš
renkamas Steigiama.] in Sei
man, kurio pavestas sudarė VI 

-’miniaterių kabinetą, kaip mi- 
inisteris pirmininkas.

“Ligi šiol dr. K Grinius bu
vo visų-Lietuvos seimų narys, 
taip jau ir šio Seimo.”
' Tai tokia yra D-ro Gri

niaus praeitis. Pernai 20 bir
želio klerikalai ginkluotos 
policijos spėka prašalino jį 
iš Seimo, o šįmet jis yra Lie
tuvos Respublikos galva.

SAKO, PROVOKATORIAI 
VEDA PASSAIC’O 

STREIKĄ.
• -'Keleivio^ redakcijos 
rankose yra laiškas, kurio 
autoriaus mes dabar nenori

ame skelbti, bet turinį skai-
£ A f
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VANAGAITIS VADO
VAUS CHORAMS “LIE- 

VIU DIENOJ” PHILA 
DELPHIJOJ.

“Draugas” rašo.

ezi- nys demokratai sugebėjo, 
” įdėti į musų gyvenimą savo-' 

į tiška turinį — policinę nuo
žiūrą, asmens pagarbos pa- 

i neigimą. brutališkumą ir 
chamizmą. teismas išteisino 93

Paskutinis laikas davė 
mums užpuolimus iš užkam- 
pio politinių priešininkų, nu- Į 
žudymą, atliktą persirengu-; 
šio policisto. platinimą atsi- ■ 
šaukimų, raginančių prie i 
masinių padegimu ir žudy
mų. Tai tik žiedai tų gėlių, 
kurios išbujojo Lietuvoje, 
bevaldant krikščionims de
mokratams, gi mušimai poli
cijos nuovadoj, begėdiškas 
valdininkų išsavaiminimas 
(vertimas būti ne savim), 
atėmimas žemės parcelių tik 
todėl, kad naujakurys yra 
kitos partijos žmogus, atvi
ras šelpimas partijų iš vals
tybės iždo. — pasidarė, taip 
sakant, kasdieninė Lietuvos 
piliečių duona.

Aš nekalbu apie tikrą i jų: 
kasdieninę duoną, kurios —i 
daugeliui Lietuvos piliečių politinius 
teko jieškoti Brazilijos uo- rašytis Į 
lynuose, nes toie sritv krikš- rinkti aukas X • ’ 1 1 1 1 11*1

i

“SUDEDA GINKLUS IR 
SKELBIA PALIAUBĄ.”
Lietuvos klerikalų “Ry

tas,” kuris visą laiką koliojo 
ir šmeižė kairiųjų partijų 
žmones, dabar rašydamas 
apie prezidentą Grinių sa
ko:

kad 
komp. A. Vanagaitis gavęs 
pakvietimą diriguoti suvie
nytiems lietuvių chorams 
“Lietuvių Dienoje” Phila- 
delphijoj. Jis jau išvažia-

KLERIKALŲ “EKSELEN- 
CIJA"—GUMINĖ 

STAMPA.
Apie buvusį Lietuvos pre

zidentą Stulginskį, kurį kle
rikalai tituluodavo “Jo Ek- 
selencija Ponas Respublikos 
Prezidentas,” dabar “Klai
pėdos Žinios” rašo ve ką:

“Buvęsis Respublikos Prezi
dentas p. Stulginskas. pastaty
tas ir palaikytas krikšč. demo
kratų bloko, pasitraukia drau
ge su to bloko žlugimu. Reikia 
pasakyti, kad plačioji Lietuvos 
visuomenė labai mažai tegirdė
davo apie savo Prezidentą. P. 
Stulginskas. rasi, ir geros va
lios žmogus, bet jį mažai kas 
tepažino. f

- Nei ' maž nebuvo populiarus. 
Turbut tai buvo ir dėl to. kad 
jis priklausė tam partijų blo
kui. kuris visuomenės akyse 
taip’.<mažai pasitikėjimo tetu
rėjo.”

Reiškia, ponas Stulgins
kis buvo tiktai guminė stam- 1 • • 1 Sr •---- ---------- J——
tam tikrais raštais. O betgi 
jis gyveno puikiausiuose 
Kauno rūmuose ir klerikalai 
net algą jam pakėlė.

“Dainos Dienoje” Phila-

"Mes sudedam ginklus ir 
skelbiame paliaubas tam asme
niui. kuri tautos atstovai pa
statė musu respublikos prezi
dentu. Nei boikotams, nei kito
kiems išsišokimams, nei spau
doje. nei viešame gyvenime ne
gali būti vietos. Tauta privalo 
pagerbti savo valstybės galvą, 
respublikos prezidentą.”

Bet kažin, ar ilgai “Ry
tas” pildys savo pasižadėji
mą.

Lietuva Pal
Nuo Bašibaznloį Jingo

ioosiota

Draug su pavasariu Lie- 
“Lietuvos Žinios,” rašy- tuvai išaušo galimybė pasi- 

apie buvusi "kuo- liuosuoti nuo klerikalų vieš- 
(komunistui teis- Datavimo. Tai nėra tuščias 

;mą, paduoda šitokį kun. žodis. Tik pavojus laisvei
■ arba nustojimas laisvės iš- 

sme: mokina laisvę branginti. Pi-
“Kunigas Kripaitis paten- lietinės laisvės — laisvė Šo

kintas konstatuoja, kad Dau-' 
baro asmeny radęs sau bendra- tikybos, 
darbį. ir bendromis jėgomis pa
vykę sugriauti socialdemokra- Įsigyveną savaime, be didė
tų mitingą. Kunigas Kripaitis ' 
atstovavęs Darbo Federaciją, o 
Daubaras komunistus. Darbo 
Federacijos su komunistais 
bendras frontas prieš socialde
mokratus pasisekęs. Taip dėjo
si Biržuose renkant pirmąjį, ar 
antrąjį Seimą. Į klausimus 
kun. Kripaitis atsakinėja labai

į karingai.”
į Ir komunistai da pyksta, 
kada mes jiems pasakom, 
kad jie tarnauja reakcijai!

džio. spaudos, susirinkimų, 
politinių įsitikini

mų etc. — pas mus buvo be-

I

NORI SUMAŽINTI LIE
TUVOS PREZIDENTUI 

ALGĄ.
Kai Lietuvą valdė kleri

kalai, tai jiems visų pirma 
rūpėjo tiktai savo kišeniai 
pripildyti žmonių pinigais. 
Taip jie paskyrė riebias al-

tematė.,, tegirdėjo, gaaiŠ valstybės iždo visiem-i
-y. . .•i'* .* i-i-i • i •

VIS NORI GINČYTIS.
“Naujienos” pastebėjo, 

kad “Vienybės” redakto
rius, p. Sirvydas, ncdžontel- 
maniškai pasielgė: jisai at
silankė į katalikų surengtą 
arcivyskupui Matulevičiui 
pagerbti vakarienę New 
Yorke, atsisėdęs tenai prie 
“garbės stalo” gėrė ir valgė, 
o paskui, parėjęs namo, ne
gražiai tą pokilį aprašė. 
“Kuriam galui p. Sirvydas 
lindo i bankietą, parengtą 
bažnyčios atstovo pagerbi
mui, jeigu jisai sakosi esąs 
katalikų bažnyčios prie
šas? —klausia “Naujienos.” 

“Sandara” tuojaus pasi
siūlė “Vienybei” į apgynė
jus ir be jokio reikalo kabi
nasi prie “Naujienų,” kam 
jos kritikuoja Sirvydą.

“Naujienų” pastaba apie 
Sirvydą buvo rimta. Jeigu su 
katalikais nesutinki, tai ne
lįsk tenai, kur jie susirinkę
geria ir valgo. O jeigu įlin
dai ir kartu su jais valgei ir

dykaduoniams kunigams ir 
savo prezidentui pakėlė al
gą iki 6,000 litų i mėnesį.

Visai kitaip dabar elgiasi 
liaudininkai su socialdemo
kratais. Susirinkę Seiman 
jie tuojaus Įnešė sumanymą 
tą klerikalų padarytą Įstaty
mą apie prezidento algos 
pakėlimą panaikinti, ir pre
zidento algą numažinti nuo 
6,000 litų iki 4.000 litų mė
nesiui.

Ką gi ant to sako klerika
lai?

Klerikalai, kurie buvo pa
kėlę savo Stulginskiui algą 
iki 6,000 litų Į mėnesį; dabai 
sako, kad ir 4,000 litų yra

CIJA KAUNE.
Birželio 12 d. Lietuvos namo. Girdi, jie šiandien sa- 

“kuopi-lvo tikslo pasiekę, parode, 
‘ kad jie esą galingesni už po-ninkus” arba komunistus, ir 

tuojaus jie buvo paleisti iš 
kalėjimo.

Prie kalėjimo vartų jų 
laukė būrys komunistų, dau
giausia žydelių su bukietais. 
Čia jie tuojaus Įtaisė viešą 
demonstraciją ir dainuoda
mi “Marsalietę” ir “Kovoj 
Jus Pražuvo!” padarė triuk
šmingą mitingą. Paleisti iš 
kalėjimo kuopininkai Do
maševičius, Daubaras, Vilū
nas, Matulaitis, Kalenda ir 
kt. elektrizavo minią prieš

liciją ir valdžią, išplūdo dar 
policiją: dabar, sako, galį 
ramiai skirstytis namo, kol 
tikri jų draugai pašauksią 
juos dar didesniems dar
bams. Minia išsiskirstė.

Chuliganiški ekscesai.
Minios buvo bent du treč- 

Įdaliu žydai, daugiausia jau- 
• ni žydukai, žydelkaitės, mo- 
' kiniai. Jų nachališkumas 
! perėjo visas ribas. Kad jie 
i drabstė policiją, partijas vi- 

valdžią. Skrido revoliucijos ibiais žodžiais — niekiu 
šūksniai. Tame tarpe polici-P* pavartojo jau n pnevar- 
ja juos išskirstė. Apie 3 v. jie l^- Pemons.tru?‘la“LSa^ 
padarė mitinga Liaudies Na-i2"'.011®11?5" 1
muose ir po revoliucingu j pu'Įpy jypy1®®’ 
kalbu priėmė eilę rezoliuci- 3auke- kaG atlJGotV P 8 ę 
■ : - panaikinti karo stovį, I raudonoms_ vėliavoms. Je 
-paleisti iš kalėjimo visus‘kaf kePul.®s nenusiėmė, ta.

■' • ■ s nusikaltėlius, numusdavo, kartais ap-
į profsąjungas,

> Anglijos ang- ; 
čioniu demokratu bankro-įliakasių streikui palaikyti,— i
tas dar nebuvo toks ryškus ir j 
neturėjo specifinio charak
terio.

Kad jieškojus krikščionių i 
demokratų moralio bankro- i 
to pavyzdžių, jų butų gali
ma surasti labai daug ir la
bai stambių. Bet ir smulkus 
pavyzdžiai yra labai cha
rakteringi. Sakysim, pereitą 
vasarą netoli Radviliškio 
buvo toks atsitikimas. Iš 
Radviliškio grižo nuo gydy
tojo, nešina ant rankų mažu 
kūdikiu, ūkininkė N. Ją pa
sivijo vežimas su policijos 
valdininkais, buvusiais “ge
rame” upe. Ūkininkė buvo 
tiek neatsargi, kad nepaste
bėjo atvažiuojant “načalst- 

ivos” ir nespėjo pasukt iš ke
lio, užtat už tokią nepagar
bą valdžiai buvo skaudžiai 
sučaižyta botagu. Operavo 
vienas nuovados viršinin
kas, kuris jau turėjo geros 
praktikos piliečių mušime, 
jau ne kartą buvo teisme 
baustas, bet ir toliau ėjo sa
vo garbingas pareigas kaipo 
Piliečių Apsaugos Departa
mento tarnautojas. Ūkinin
kė N., nors buvo tikra krikš
čionė, bet nepakentė krikš
čioniško botago ir pasiskun
dė aukščiau. Prasidėjo tar- 
įdymas. Kvotą vedė pats po
licijos vadas, vedė per visas 
“distancijas” (taip p. vadas 
vadina ipstanciją) ir žinote 
kokią kryptį byla įgijo — 
ogi, kad pilietė N. turi būti 
nubausta už policijos Įžeidi
mą... Bet visgi buvo teismas. 
Teisme policistai, važiavu-

__ • daužydavo, apstumdytlai o,
• apdraskydavo žmogų. 

2_i Pastebėta tokių faktų, 
panaikinti politinę policiją. Į PĮac^’°J
—patraukti atsakomybėn i z-( Ul5ai_,uz^°le-
visus kuopininkų bylos iškė-pm?^’

lių pastangų ir kovos liau
ti ieFsluogsniuose. Ir reikėjo 
klerikalų užsimojimo tas lai- i 
sves likviduoti, kai liaudis j 
pajautė pavojų ir tą pavojų 
pašalino.

Jei Lietuva dar butų ati
tekusi valdyti šauniems vi
duramžių restauratoriams, ji ■ 
butų patapusi po bolševiki- 
jos ir mussolinijos trečia val
stybe. kur piliečių ištikimy
bė matuojama partiniu bi
lietu. kuris suteikia visas 
privilegijas, galimybę pa
dengti savo niekšybę, prisi
siurbti prie valstybės iždo, o 
kitus, neturinčius partinio 
bilieto, terorizuoti ir treti-, 
ruoti kaipo valstybės prie
šus. Toks valdymo metodas 
visuomet duoda tam tikrą 
skaičių šiaudadušių, pasiry
žusių nusilenkti valdovams 
ad majorem gloriam. Nevel
tui paskutiniu laiku Lietu-! 
voj ėmė atsirasti “krikšėio-; 
nių demokratų’ tokio tipo,Įsieji vežime, kaip vienas pa- 
kaip Labanauskai, Miniai,iro<iė, kad, tiesa, vežime va- 
Povorotnikoyai, komisarai--žiavo> pilietę N. sutiko ir 
federantai ir Visi, tie maži -matė ...kad jos niekas nemu- 
žmonės su dideliu akiplėsiš- q juk tie liudininkai, pa- 
kumu ir begėdiškumu iš pu-:rof|ę tokią teisybę teisme, 
vančio patamsio. , .'buvo inteligentai žmonės,

Bet patys tie žmoneliai1 net k^i berods buvę kariš- 
nekalti — kalta ta moralė kiaj j$et laimei. N. turėjo ir 
atmosfera, 1 ’ J ;___ _____ __ ___

, panašus grybai. Tuo žvilgs-: Amoniu “kitokiu
• 1 • 1 • • 1___ .1____ —__X-- *• *-1

, “idėjinis” centras pasirodė viršininkas 
nuostabiai vaisingas. 'laurų vainiką, užpelnytą be-

Lietuvos respublika yra kariaudamas su ramiais ni-

reikalaudami nusi- 
limo kaltininkus, — susi-lį1?^ ,ZrnoSus
rinkti rytojaus dieną (vadi-į 
naši semadienį) Rotužės! 
aikštėje.

Tomis rezoliucijomis pa
dėta pradžia sekančios die
nos demonstracijoms.

Kas dėjosi prie Rotužės.
Iš policijos leidimą buvo 

gavę Rotužės salėj susirin
kimą daiyti socialdemokra
tai. Bet apie 1 vai. pagal va
karykščių kuopininkų nuta
rimą. prisirinko minia i aikš
tę. Ten ir prasidėjo visa de
monstracija.

Iš iauko prie Rotužės bu
vo suagituotoji susirinkusio
ji minia ir dar vis rinkosi 
daugiau. Karts nuo karto 
rankų plojimu ir šukavimais 
šaukė jie išeiti ministerius Į gaujos.

klausė: “Prieš ką, ar prieš 
žydus?” — Chuliganai buvo 
bekertą jam Į veidą, bet 
žmogus atsimušęs juos nuo 
savęs lazda, paspruko pro 
duris i vieno buto vidų.

Prie pašto stovintį sargy
bini žydukai privertė ati
duoti pagarbą raudonai ve- 
iliavai.

Ties Maironio gatve vie
nas vyras išėjęs iš savo na
mų buvo užpultas, kad nusi
imtų kepurę. Žmogus nesu
prato net kas darosi. Tuoj 
pripuolę mokinių gimnazis
tų pradėjo žmogų stumdyti, 
mergiukštės-žyd ei kaitės pa- 
sišokėdamos daužė i veidą, 
kol žmogus pabėgo, besive
jamas Įd ukusių chuliganų

i

I 
I t

aikštę ant balkono. Paskui 
iššoko keli iš Rotužės salės 
lango i balkoną. Iššoko ir

Užpuolė generolą Bulotą.
Užpultas buvo ir senas 

s genero
las Bulota. Iš jo reikalavo 
nusiimti kepurę. Jis net ne
suprato, kaip tai iš kario 
žmogaus gali kas reikalauti 
kepurę nusiimti. Demons
trantai tada apstumdė, nu
mušė kepurę ir nuužė toliau.

Kitas karininkas nenusi
ėmęs kepurės buvo gaujos 
apstumdytas. Tuo tarpu vie
nas studentas tą žvėrišką 
sceną norėjo užfiksuoti fo
tografijos aparatu. Šokę 
chuliganai atėmė fotografi
jos aparatą, apdraskė dra
bužius, smarkiai apdaužė.

Dar vienam karininkui 
buvo nuplėštoj antpetės.

Demonstruodami apie ka
lėjimą, sustabdė traukinėlį, 
išdaužė kelis langus.

Šiaip civilių piliečių daug

žvdas Kalenda ir ėmė šaukt gautos darbininkas
iprikimusiu balsu prieš val

džią, prieš policiją, vadinda
mas ją budeliais, krauge
riais ir kitais vardais. Žydiš
kos minios dauguma šaukė 
ura. šalin policija, ir kt.

Pėsčios policijos buvo iš
kart maža, paskui pribuvo 
daugiau, bet neužtektinai. 
Atjojo netrukus būtys raito
sios policijos, kuri, ir pėsčio
ji taip pat, ėmė-skirstyti su
sitvenkusią minią. Pačiam 
minios vidury kuopininkų iš
tikimieji kėlė triukšmą, vie
ni su lazdomis, kiti akmeni
mis ėmė laidyt Į policistus, 
treti beskirstant i ems minią 
policistams peilių kirčiais 
sužeidė kelis arklius ir poli
cistus.
Per miestą ir prie kalėjimo.

kurioje dygsta kitokių liudininkų (o kiek 
. # ■" _________ _ 4” liudinin-

niu krikščionių demokratų neturi) ir garsus nuova- 
“idėjinis” centras pasirodė viršininkas į

t* 11 • i.................. i- -<as buvo priverstas nusiimtiIssklaidžius minia ir poli-. .,. , . v “ A Kepures, ar apstumdytas.;ai kiek atsitolinus, ve su- 1 *cijai kiek atsitolinus, vėl . „ 
siburė-susibėgo savieji Į pir- 

ėmė dai-
Sužeisti 5 policininkai, 

mykščią minią ir ėmėdai-1 Policija ramiu budu sten- 
nuodami revoliucines dai- gėsi padalyti tvarka. Chuli- 

•j • 1 • 1 1’1x1 ' • 1 • . , , • .
nuuudini i evuiiucinet irai-igebi padalyti tvantą. V DUU- 

ipynė sau i nas eiti link arki-katedros.įganai akmenimis, lazdomis

Pečiais, dar vieną bukietą... 
■ Baimė ima pamanius, kuo 
butų virtęs Lietuvos piliečio 
gyvenimas, jei demoraliza
cijos gangrena, einanti iš 
valdančiųjų viršūnės, butų 
plėtusis dar trejus metus. 
Bet tas pavojus praregėju
sios liaudies valia š. m. ge
gužės 8—10 dd. liko paša
lintas.

Dabar Lietuva laukia nau
jos valdžios ir naujų valdy
mo metodų. Rinkimų rezul
tatai kalba patys už save. 
Demokratijos laimėjimas tu
ri būti realizuotas'. Tai yra 
brangus laimėjimas kiekvie
nam sveikai mąstančiam pi
liečiui, o dar labiau 
nominiai silpnesniųjų luo
mui

eko-

darbininkų klasei. 
M. Markauskas.

(“S-tas.”)

Pastovėję prie Aleksoto ir 
Vilniaus gatvės kampo su
grįžo vėl prie Rotužės ir pas
kui eidami per aikštę, iškėlė 
tris raudonas vėliavas su žy
diškais parašais ir vieną su 
rusišku, ir nutraukė Vilniaus 
gatve. Eidami Prezidento 
gatve demonstrantų dalis 
kurstė eiti pas Resp. Prezi
dentą. bet sargyboj stovinti 
policija neleido. Tada su
kaudami, demonstrantai nu
ėjo tiesiog pas kalėjimą.

Pi ■ie kalėjimo oratoriai 
lietuviškai ir rusiškai sakė 
prakalbas, reikalavo paleisti 
per 3 dienas politinius kali
nius, panaikinti politinę po
liciją ir tt. Apėję aplink ka
lėjimą. patriukšmavę, vėl 
didelis būrys grįžo į Rotu
žės aikštę. Čia buv. kalinys 
Kalenda lietuviškai iržydiš- Alkanas per dienas 
kai kvietė visus “draugus- Turi vargti, prakaituoti, 
darbininkus” išsiskirstyti

sužeidė 5 policininkus. Trys 
mušeikų sulaikyti.

ARTOJAS.

Vienas vargoninkas, 
Kitas raštininkas
Tik tu vienas nabagėlis 
Plūgą rankom Įsitvėręs 
Prastas darbininkas. 
Vienas gelumbiuotas, 
Kitas parfumuotas 
Tik tu vienas artojėlis 
Dirbi, vargsti, kaip pašėlęs 
Visas prakaituotas. 
Vienas prie vargonų, 
Kitas didžiu ponu, 
O jiems buki geradėjas, 
Nors per kelnes švilpia vėjas 
Lenkis jiems paklonų. 
Vienam reik balsuoti, 
Kitam litus duoti.
O patsai sau vienas

Km. Jonas.
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Km skaito ir rato, 
Tas duonos nepraio. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHICAGO, ILL. Kadangi Burdingierius ypatų ir gražiai dainavo.

Kur kunigai “meldžiasi ” šmeižiamų vpatų nepažymi Perstatytas kalbėti drg. P.
* - - - - “Naujienų” re

daktorius. Kalbėjo apie in
ternacionalą ir svarbą dar
buotės visų šalių socialistų.

Dr. Montvidas kalbėda
mas apie Internacionalą pa
žymėjo naudą, kurią teikia 
Internacionalas darbininkų 
klasei.

Iš visų svetimtaučių, lietu
vių piknike buvo daugiau
sia. Įžangą socialistai pada
rė 30 centų, iš kurių kiekvie
nas galėjo pasinaudoti ver
tės $1.10. Tie tikietukai bu
vo 5 centų vertės, kurie ro- 
kavosi pasivažinėjime 
tuose žaidimuose.

Tai buvo piknikas 
minčių, apsišvietusių 
nių, kurie tarsi vienos šeimy-

Laike “eucharistinio kon- Penais vardais bei pavardė-j Grigaitis,
mis, tai mes atsakysime tik i 
tuos, kul iuos mes supranta
me, kad minėtas korespon
dentas apie juos kalba.

J Minėtas Č. nebuvo jokis 
b komunistų vadas, jokios

greso,” bevaikščiodamas po 
Chicagos vidurmiestį, prie 
vienos gatvės pamačiau na
mą su užrašu “Tik vyrams.” 
Atsistojau ir galvoju: ko
kios čia galėtu būti misijos*. _
Gal koks kapucinas mokina P^oto Jlg?Ln.U° 
vyrus, kaip apsisaugoti nuo 
piktų “pakusų”? i , . T ..- .. .

Man begalvojant, žiuriu,'P.ondentas?ako- ^sunkiai 
ateina du kunigai ir, apsi- ant /begenu augo
žvalgę aplink, sprunka i ta skau<W .(tumor). Pada- 
namą. Po kiek laiko ateina ,nus .aPerac1^, 21S. ™m.ire_ •r 
dar du kunigai, panašus į 
lietuvius — ir tiedu įėjo į 
minėtą namą. Na, manau 
sau, čia ištikrujų bus svar
bios katalikų misijos. Kaipo 
geras katalikas, nutariau ir 
aš įeiti į tą namą misijų pa
siklausyti. Bet priėjęs prie 
duių nusistebėjau, kuomet 
pusplike mergina paprašė 
nuo manęs tikieto. “Kokio 
tikieto?” — klausiu aš. — 
“įžangos tikieto” — paaiš
kino mergina. “Kiek jis kai
nuoja?” — teiraujuosi. — 
“Trisdešimts penki centai 
—gaunu atsakymą.

Na, jeigu net 35c. įžangos, 
tai turbut svarbios ------ 
galvoju aš ir išsiėmęs iš kiše- 
niaus 35c. užsimoku. Įeinu į 
vidurį. Oi, Dievulėliau, koks 
buvo mano nusistebėjimas! 
Būrys beveik nuogų mergi
nų, prie linksmos muzikos 
“raudoną kazoką” šoka. 
Tarp publikos matosi daug 
praskustagalvių — ir visi 
jie žiūrėdami seiles varvi
na, juokiasi ir delnais ploja. 
Pasipiktinau ir išėjau lau
kan.

Tai matote, kur musų ku
nigai jieško savo sielai nusi
raminimo. Ne bažnyčioje 
prie maldos, bet pigiuose 
burleskiniuose teatruose.

Katalikas.

vo išsikraustęs pas svetim-j 
taučius. Pinigų irgi mažai 
turėjo. Liko palaidotas Tau
tiškose kapinėse. Rep.

AMERIKOS TEISMAI.

negavo, nebuvo bepročiu ir 
niekur nedingo, kaip kores- 

'pondentas sako.
ant

skaudulys

M

misijos,

•yra pakastas žemėj jau apie 
metai ir pusė tam atgal. Ve
lionis buvo ALDLD. 161 kp. 
narys. Ar dabar tamstai bus 
aišku, ponas Burdingieriau?

Alekutis ALDLD. nariu 
niekad nebuvo. Buvo geras 
socialistas ir “Keleivio” 
skaitytojas, prigulėjo prie 
LSS. 182 kuopos nuo 12 d. 
kovo, 1912 m., iki 6 d. sau
sio, 1918 m. Apie jokius jo 
makaulėj bildesius taipgi 
niekas nieko nežinojo.

“Ai-Dži” nėra jokis ko
munistėlis ir nepriguli prie 
ALDLD. Prigulėjo tik prie 
choro. Taigi, ponas Burdin
gieriau, nežinai ką kalbi. O 
kaslink jo pametimo vienos 
ir paveržimo kitos pačios, 
tai jo privatiškas dalykas. 
(Ar tai šeimynų ardymas 
yra privatiškas dalykas?— 
Red.) Apie Juozukus, Igna- 
cukus ir kitus galus, mes ne
galime nieko atsakyti, nes 
tokiais vardais yra daug 
ypatų, ir nežinome apie ku
riuos Burdingierius kalba.

1 Lietuvės moteris, ALDLD. 
narės, nėra pasileidusios, 
neveda paleistuvingo gyve
nimo ir nei viena dar neturi 
jokios ligos ir nenoksta, kaip 
p. Burdingierius rašo. (Ar 
visas išėgzaminavot? Red.) 

..Jas šmeižti gali tik netekęs 
sąmonės ir doros žmogus.

Jeigu tamsta, ponas Bur
dingieriau, neturi faktų po 
ranka, tai verčiau ir nera-

tarpe žmonių tos valstijos 
miestų.

Miestų teismai. Paprastai, 
žmonės su tais teismais ge
riausia apsipažinę, nes tan
kiausia prisieina prie jų 
kreiptis.

Viršminėti teismai pada
linti i civilius ir kriminalis- 
kus teismus. Jeigu vienas 
žmogus kitą Įžeidžia taip

dienų. sąvaičių arba mėne
sių. Bet jeigu vienas vyras 
kitą užpuls su peiliu arba ki
tokiu ginklu, su kuriuo galė
tų užmušti, tai toks prasižen
gimas skaitomas kriminališ- 
ku ir tokia byla turi būti pri- 
saikintujų išnagrinėta. Jei 
atras, kad žmogus yra kal
tas, tai aukštesnio teismo 
sudžia gali kaltininką pa
smerkti valstijos kalėjiman 
ant kelių metų.

Jeigu žmogus būna suare
štuotas už dideli prasižengi
mą ir atvestas prieš žemes
nio teismo teisėją, toks teisė
jas negali toki žmogų teisti, 
bet pasiunčia j kalėjimą iki 
tokiam laikui, kol aukštes
nis teismas galės jį teisti.

Žemesnio teismo sudžia 
nevisuomet nuteisia kalti
ninką pinigine bausme arba 
kalėjimu. Jeigu kaltininko 
pirmas prasižengimas, tai 
sudžia suspenduoja nuo
sprendi ir paleidžia prasi
kaltėli pasitaisymui ir toks 
paleistas prasikaltėlis turi, 
pagal teismo įsakymą, laiks 
nuo laiko, tenai ateiti į teis
mą ir pasirodyti, kad jisai 
tinkamai elgiasi arba užsi
laiko.

Suv. Valstijose yra spe
cialiai Įstatymai, kurie ap
saugoja moteris ir vaikus. 
Vaikai turi klausyti tėvų, 
bet ir tėvai neturi žiauriai 
elgtis su savo vaikais. Tokie 
tėvai gali būti įskųsti teis
mui, kuris už vaikus užstos. 
Jeigu tėvai negali vaikų 
įveikti ir jeigu vaikai nepai
so Įstatymų, tai tokius vai
kus teismas pasiųs Į pataisos 
namus. .

Kad apsivedimas butų le- 
gališkas, tai reikia iš teismo 
išsiimti apsivedimo leidimą. 

' Su tokiu leidimu galima ap- 
1 sivesti, pavedant kunigui 

arba ministrui atlikti ženy- 
bos ceremonijas. Sudžia ar
ba valdininkas gali duoti ci
vili šliubą, kuris yra tieso- 
tas. Apsivedant reikia turėti 
du liudininku.

Jeigu vyras arba moteris 
legaliai persiskyrę, jie pri
valo turėti persiskyrimo po- 
pieras. Persiskirti be teismo 
negalima. Teismo įsakymas 
vyrui arba moterei atskirai 
gyventi nėra legalis persi
skyrimas. Nei vyras, nei mo
teris negali apsivesti, kol iš 
teismo negaus persiskyrimo 
popierų. Jeigu vyras su mo- 
tere pasimeta, nei vienas, 
nei kitas negali apsivesti, 
nepaisant kaip ilgai juodu 
atskirai gyventų.

Norint legališkai persi
skirti, reikia kreiptis į teis
mą. Vyras gali turėti tik vie
ną*moterį, b moteris tik vie
ną vyrą.

Vedant bylą, jeigu reikia 
advokato, tai pasamdyk at
sakanti. Jeigu nepažįsti ge
ro advokato, kreipkis prie 
legališkos pagelbos draugi
jos, kur gausi geriausius pa
tarimus. F. L. I. S.

Visi žmonės Amerikoje,
-------------- čia gimę ir svetimšaliai, turi

PHILADELPHIA, PA. I prisilaikyti prie šios šalies 
Naujienos. , # i įstatymų. Pageidaujama.

Philadelphia rengėsi prie‘kad musų teismai su visais 
pasaulinės parodos per tris į teisingai apsieitų. Bet kar
inėtus, ir nors paroda jau tais atrodo kitaip. Gal ne 
atsidarė 31 d. gegužės, šiais vienas iš musų manome, kad 
metais, bet ligšiol dar nėraIneteisingai pasielgta su mu- kad" jam galima pinigiškai 
atlikta nei pusė darbo. Laike mis. Taip atrodo todėl, kad 'atlyginti, tai tokis dalykas 

apie 30,000 žmonių, 1 
įžangos tikietus užsimokėjo 
tik 10,000 žmonių. Reiškia 
apie 20,000 įėjo be tikietų, 
nes parodos vieta buvo ne
aptverta. Aš manau, kad 
paroda ir pasibaigs, o prisi
rengimo prie parodos darbai 
vistiek dar nebus tinkamai 
užbaigti.

Rengianties prie parodos 
žydeliai bėgiojo pas namų 
savininkus ir rendauninkus, 
registruodami liuosus kam
barius. Jie žadėjo kambarių 
savininkams po $50 ir net po 
$80 už kambarį ant sąvaitės. 

i Bet kambarių savininkai už- 
1 mokėjo žydeliams po 5 dol. 
■ nuo kambario už įregistravi- 
! mą. Registruodami kamba
rius žydeliai puikiai pasipi-! 

migavo, bet kambarių savi-i 
ninkai jokio pelno iš to ne
turi, nes jų kambariai stovi 

'tušti. Mat, parodos rengėjai 
skelbė, kad laike parodos į 
Philadelphiją suvažiuos mi- 
lionai svečių ir todėl tiems 
svečiams apgyvendinti užre-i 
gistruota net 250,000 kam-j 
barių. Vienok ligšiol svečiui 

į privažiavo ž'
' jie neužpildė nei pusės hote-liauja. Naudokis

parodos atidarymo suėjo mes neapsipažinę su įstaty-! priimamas civiliame teisme. 
». be^ ^įntais. Daugelis teisėju tvir- Pavyzdžiui, jeigu žmogus su 

tina, kad žmonės kaltinami automobilium įvažiuotų į 
mažais prasižengimais ir keno nors vežimą ir vežimą 
baudžiami už tai, kad nesu- sudaužytų, 
pranta Amerikos tiesų.

Pavyzdžiui, ateivis turi mą, reikalaudamas atlygini- 
mažą vaisių krautuvę. Atei- mo už padarytą jam nuosto- 
na sveikatos inspektorius ir iii. 
paliepia uždengti vaisius, 
kad apsaugojus nuo dul- ______ ____ ____
kių. Krautuvės savininkas arba užmuštų, tuomet 
nesupranta to įsakymo ir prisieina užvesti kriminališ- 
mano, kad tai menkniekis. >Ką bylą už žmogžudystę. 
Jis paklausia savo draugo, Jeigu tėvas išloštų bylą, au- 
kuris jam pataria nepaisyti tomobilistas butų pasiųstas 
to įsakymo. Bet tas draugas kalėjiman ir tokiame atvė- 
taipgi nepažįsta įstatymų.; juje tėvai negauna jokio pi- 
Kuomet antrą sykį sveika-1 • *’ •
tos inspektorius ateina pas 
krautuvninką ir randa, kad 
jc įsakymas neišpildytas, jis 
'nusiunčia krautuvninką į 
[teismą. Krautuvninkas ma
ino. kad jis nuskriaustas.

Tiesos padarrtos dėl šios 
šalies piliečių ir gyventojų. 
Teismai yra tam, kad prasi
kaltėlius nubausti ir teisybę 
pripažinti, kam ji priklauso; 

j teismai apgina nekaltus, pri-i- 
igelbsti į nelaimę papuolu- 

.įsius ir duoda patarimus ' 
taip mažai, kad [tiems, kurie patarimų reika- 

is 1 . „
lių, nekalbant jau apie kam-į Pažink savo miesto tiesas, 
barius. _ _ Trumpai ;

Jei parodos rengėjams ir apie įvairius teismus 
toliau taip seksis, tai jie vi- rikoje ir kokie dalykai tuose] 
siškai nusibankrutuos.

Birželio 25 d. 
mėjimu _
School Cecilija Jocaitė. Da-i Nesutipratimai kaslink 
bar ji bus viešųjų mokyklų'federalių tiesų ir konstituci- 
mokytoja. įjos:

Taipgi Cecilijos sesutė! Visi dalykai, kurie liečia 
Magdelena Jocaitė pasek-ambasadorius, ministerius ir 

,. . , [mingai užbaigė High School. i konsulus:
kans, ėjo iš Levyrence] Magdelena mokinosi ant Ginčai, kuriuose Suv. Val-
į Lovvell. Mass., užmušė Ko-< j<nygVedės ir stenografės. ‘stijos dalyvauja; 
stantą Murali, i2. metų am- Philadelphietis. Į Ginčai tarpe dviejų arba

1 is sandane-i---------------------------------- {daugiaus valstijų:
jcių pikniko, kuris atsibuvo] Materacų dirbtuvėj Bos-j -- - - • • • •
i ant Lietuvių Tautiškos Pa-įtone kilo gaisras ir apdegė]

’ ‘ darbininkas, šešios!
? buvo išgelbėtos1

ir ki-

vien- 
žmo-

*»' f
nos nariai draugiškai pasi
linksmino.

Reporteris.

HARTFORD, CONN. 
C era proga lietuviams.

Organizuojasi čia lietuvių 
kalbos mokykla. Gera pro-i 
ga, kaip jauniems, taip ir su-! 
augusiems pramokti lietuvių 
kalbos, rašybos ir dailiosios! 
literatūros. Sumanymas dei 
lietuvių kalbos pamokų kilo 
dėl to, kad šią vasarą čia 
vieši pas savo gimines mo
kytojas Jonas Steponaitis. 
Jisai apsiima lietuviams pa
tarnauti šiame reikale, jei 
atsiras nemažas skaičius no
rinčių mokintis.

Mokyklos komiteto prašo
ma veikti sparčiau, kad ne
prabėgtų vasara veltui. Vei
kėjai ir draugijų atstovai, 
kurie dėl šio darbo nesate 
crcn'tsi oncinovina ’>• intVu-mo_ J y ** XXIX v. lliu 
cijų dėiiai, ateikite bile va
karą ant 64 James st. (ant
ros lubos), čia pasikalbėsi
me ir nustatysime laiką, ka
da butų patogiausia mokin
tis mažiems ir dideliems.

Mokyklos Komitetas.SEATTLE, WASH. 
Atsakymas “Keleivio” ko
respondentui Burdingieriui.

“Keleivio” numery 21 tū
las žmogutis, pasivadinęs 
Burdingierium, be jokių fa
ktų šmeižia vietos lietuvius 
pirmeivius. Pirmiausia turiu 
pažymėti, kad Seattle lietu
vių komunistų kuopos nėra, 
o yra tik ALDLD. kuopa ir 
todėl minėta korespondenci- «; <xm me-. ----------- 1—
ja yra taikoma į ALDLD 161 *tų. ALDLD. 161 kuopa su- ' lapijos kempės. Velionis bu-; vienas J—/AT TAT H _ a _ ______ •_ l

irgi vra komunistų organi- 2 koncertu, 
zacija.—Red.) ” — 
veikti esame parodyti kame be skirtumo kas rengia, ar 
yra Burdingieriaus biaurus draugystė ar ALDLD. 
melas. Jis sako: “Visiems kuopa. P. Burdingierius sa- 
vra žinoma, kad vietos ko- Lv, nau meo 
munistai yra didžiausi mun- vai do tarpe 
šainicriai ir pasileidėliai. 
Vyriausiš vietos lietuvių ko
munistų vadas Č. nuo mun- 
šainės gavo proto ligą ir da
bar nežinia kur 
Alekutis, pajautęs 
‘bildesį’savo .1 * ..
važiavo darbo jieškoti į kie
tųjų anglių 
siems žinomas Juozukas ir 
dabar gyvenimą daro iš 
munšainės. Ignacukas gi, be
kepdamas munšainę palėpė
je, savo stnbą uždegė. O ko
munistėlį ‘Ai-Dži’ tankiai 1 
kaip meitėlį jo draugužiai! 
nešioja girtą.

“ ‘Ai-Dži’ yra labai ‘fana- 
beristas,’ turbut todėl, kad 
nuo kito pačią paveržė, o sa
vo pametė. Tai matote, kaip 
puikiai pasižymi musų d rau
gučiai komunistai. Jų mote
rėlės irgi nepadorų gyveni-Į 
mą veda. Tūlos jų jau gavo 
ligas ir pradėjo •nokti.’ ”

Toliau 1 . ’
sako, kad “vietos komunis
tai tarpe žmonių gero vardo 
neturi ir visi jų pasielgimais 
bjaurisi.” Užbaigdamas sa
vo korespondenciją Burdin
gierius spėja vietos komuni
stu ateitį. Girdi, “ne šian
dien. tai lytoj visuomenė pa
smerks jumis, kaipo žmoni
jos išmatas.”

šyk kas tik papuola ant galt; į 
liežuvio, nes pasiliksi melą-1 
gium visuomenės akįse.

Seattle lietuviai sutikime 
gyvena, vieni kitiems neuž
kenkia. Čia gyvuoja 2 drau
gystės, kurios rengia pasi
linksminimus i 
L. D. K. Gedimino draugys
tė surengia 2 šokius ant me-

I

LAWRENCE, MASS. 
Užmušė lietuvį.

Birželio 13 d., nedėlios 
vakare, elektrikinis gatve-

* J-' *■ w . a
ir koncertus, imlaus, grįžtant; 
• t | mlzniL’n L

tai vežimo savi
ninkas kreiptųsi i civilį teis-

I

1 *
Bet jeigu automobilis 

pervažiuotų vaikų, ji sužeis-

nigiško atlyginimo. Bet jei
gu tėvas panorėtų piniginio 

i atlyginimo už vaiko sužeidi
mą. tai turi užvesti kitą bilą 
civiliam teisme.

Aukštesni ir žemesni teis
mai. Apart padalinimo teis
mų į civilius ir kriminališkus 
teismus, jie dar dalinasi į 
“aukštesnius ir žemesnius 
teismus.”

Aukštesniam teisme atsi- 
įbuna bylos už didesnius pra
sižengimus, k. t. už žmogžu
dystes, neteisingus išgavi

te nrotra imus Pini^’ vagystes, ir t. p. 
p i Šiame teisme kaltinamasis 

paaiškinsime !turi tu?ėti. advokatą savęs 
< Ame i “Pgynimu1' Jeigu kaltina

mi masis neturi iš ko samdytis 
1. . ' i advokato, tai sudžia paliepsteismuose sprendžiami. . , j 1 * •*. uI Federabai teismai r?nda-^rba Jsakys advokatui .by’ 
! • • ' “ v 1 h- » ią oaimti be iokio atlvgim-su pasizy-si visur Suv. Valstijose. ? *.. , . ,• -\VvrAii T •- •- ;mo is kaltininko puses.užbaigė Normai]Juose išrišama: j 1

I

kuopos narius. (ALDLD. rengia kokius 4 šokius, apie ivo. ne.vef!^s 11 mėgo išsigerti, merginos 
-------apie 4 ar 5 dis- Trejokių politinių partijų, įau pritroškusios.

Taigi pri- kurijas.' Ir publika lankosi ne PPe patalpinių draugijų "----------
~ . neprigulėjo, buvo taip sau 

161 bepartyvis.

ko, kad mes neturime gero 
j žmonių. Bet 

mes parodom visuomenei, 
kad publika lankosi ant mus' 
parengtų vakarų taip skait
lingai, kaip ir ant draugvs- 

jis dingo, tės. Taigi pasirodai, ponas 
navatną Burdingieriau, kad esi me- 

makaulėj, iš- lagius visuomenės akjse.
„ . ■ ALDLD. 161 kuopos na-
kasyklas. Vi- riai:

M. Baltrušaitis, prot. rast. 
Kari. A. Žukauskas, 

knygius.

Pereitoj subatoj Bostono 
policija areštavo 200 gir- 

Pirmiau gyveno pas sese- tuoklių. Tai taip žmonės pil- 
rį, bet vėliau susipyko ir bu- do “prohibiciją.”

CHICAGO, ILL. 
Socialistų piknikas.

Birželio 20 d.. Rivervievv 
Picnic Grove įvyko Cook ap
skričio Socialistų Partijos 
spaudos piknikas. Diena bu
vo graži, tad prisirinko gana 
daug žmonių: lietuvių, ru
sų, žydų, amerikonų ir kito
kių tautų.

Kalbėjo drg. Wm. Cole- 
man, Winconsino legislatu- 
ros narys, rašytojas Kirk- 

korespondentas patrick, Wm. Henry, parti-' 
jos sekretorius ir kiti.

Lietuvių skyrius turėjo 
savo atskirą programą. Pir
mininkas drg. Vilis pirmiau
sia perstatė ant programo 
“Pirmyn” mišrų chorą, po 
vadovyste p. P. Sarpaliaus. 
Choras sudainavo Interna
cionalą ir tris kitas gražias 
daineles. Choras apie 40

3

i

Mes geriaus apsipažinę su 
žemesniais teismais. Čion 

Į nagrinėjama sekančios by
los: už girtuokliavimą, ne- 

! aprūpinimą šeimynos, bylos 
i prieš arenductojus, kurie 
vendų neužmoka: peržengi
mus gatvinių tiesų, pardavi
nėjimus svaiginančių gėri
mą be leidimo, ir t. p. Tokie 
■ eismai gali nuteisti vyrą ar
ba moterį kalėjimu, bet ne
gali tokius prasižengėlius 
pasmerkti valstijos kalėji
man. Jeigu du vyrai susipe-

I

Ginčai tarpe vienos ir ki
tos valstijų piliečių:
. Ginčai tarpe čiliečiu ivai- 
rių valstijų;

Ginčai tarpe svetimų ša-ša. ir viens kitam duos kum- 
lių ir tu šalių piliečiu.f v X t

Valstijos teismai 
klausimus kaslink valstijos kur 

i tiesų ir išklausinėja ginčus siųsti

,ščia i žandą, tai jie gali 
riša kreiptis į žemesnį teismą, 

teisėjas gali juos pa- 
kalėjiman ant kiek

Barzdotas pustelninkas išprievartavo jauną merginą Rožę Faradash Detektivas ii laiko, o nu
skriaustoji mergina rodo j jį, kad jis ta biaurų darbą atliko.

MONTREAL, CANADA.
I). K. Vytauto Kliubas veikia 

sparčiai.
Lietuviu Kliubas gyvuoja jau 

19 metu ir per visą laiką kaip 
komitetas, taip ir visi nariai 
stropiai darbuojasi kliul>o nau
dai. 1921 m. per pastangas komi
teto: pirm. A. .Janušos. prot. 
rast. J. Pečkaiėio. kas. Ig. Ski- 
kos. fin. rast. A. Stanulio. o taip
gi visų narių. Kliubas įsigyja sa
vo namą po num. 1165—1167 St. 
Catherine, E. šiais metais, pir
mininkaujant Ig. Skikai. su pri
tarimu visų narių Kliubas atida
rė savam name, po num. 1165 
St. Catherine st.. E., valgyklą 
(Lithuanian Cafe). Amerikos 
lietuviai, kurie atvažiuojat į 
Montreal su reikalais arba apsi
lankyti. malonėkit aplankyt ir 
musų valgyklą. Čia galėsit ska
niai pavalgyt, o kurie mylėsit ir 
išsigert, ir susipažinsit su Mont
real lietuviais. Kliubietis.
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niekas nelaiko — paėmė, ir 
išleido. Tokia valdžia, vai
ke. tai vistiek. kaip smertis.

—Taip ir reikia, tėve. \ a-— 1 aip ir reikia, leve. \ a- 
gįs turi but suvaldyti. Juk ir 
Dievas yra pasakęs: “Ne- 
vogk!” Jei tavo draugas ši-; 
to prisakymo nepildė, tai te-j 
gul dabar atkenčia. Į

—O kam jis vienas turi per 
kentėti? Juk visi ėmė. Kuni- jo "kūną 
gai. rodos, šventi žmonės, 
bet ir tie prabagotėjo. ban
kus įsitaisė. Jes. vaike, leng
va pasakyt “Nevogk,” ale 
nelengva išpildyt. Kaip kas 
diena pinigus čiupinėji, tai 
ir nepamatai, kaip prilimpa 
prie pirštų.

Ką Reiškia Euchsresti 
nis Kongresas?

kad jie atspėja. Ve, pas ma
no kurną zakristijoną mes 
turėjom aną sykį baliuką ir 
truputį išsigėrėm. Ant galo 

’ mums pasidarė taip linksma. 
• kad nutarėm pažiūrėti į sap
nininką. ką tas gali reikšti. Pį 
Sapnininkas parodo, kad po r‘

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Labo ryto, tėve! Bet 
kodėl tu taip nusiminęs šian
dien, tartum Lietuvos klebo- į 
nas rinkimus pralaimėjęs?

—O ką tu žinai, Maike. 
kad aš nusiminęs? Juk tu ne 
Dievas.

—Aš matau nusiminimą 
ant tavo veido, tėve.

—Jeigu jau taip, tai aš 
tau, Maike, pasakysiu visą 
teisybę. Aš nusipirkau pas 
Maikį Paltanavičių tautiškai 
katalikišką sapnininką, ir 
kaip pradėjau jį skaityt, tai 
išeina, kad aš neužilgo turė
siu numirt. Užtai, Maike, 
man ir pasidarė šmutna ant 
širdies.

—Mirties nereikia bijotis, 
tėve. Juk tu esi geras katali
kas, rąžančių nešioji ant 
kaklo visą amžių, tai numi
ręs gal pateksi į dangų, kur 
tau nereikės nei rendos gas- 
padinei už butą mokėti, nei 
drapanų pirktis.

—Kaip tai, Maike, dra
panų nereikės? Argi dangu
je aš turėsiu būti nuogas? 
Juk tenai moterų yra... Aš šilkai tapo su purvais sumai-j 
pažįstu daug dievobaimin
gų davatkų, ką kožną pėtny- 
čią į spaviednį ėjo ir komu
niją ėmė. Juk jes turės eit į 
dangų. Tai kaipgi aš būda
mas nuogas galėčiau jas te
nai pasitikti? Nejaugi tu 
mislini, kad danguje nėra 
jokios sarmatos?

—Apie tai aš nieko neži- guli žmogaus mirtis? 
nau. tėve. Tu turėtum savo —Ifgi nuo Dievo,
kunigo pasiklausti tokių da- smertis, vaike gali but dve-i 
lykų. nes jis yra ant to spe- -----
cialistas.

—Bet vistiek, Maike. man 
įnirti da nesinori. Nors aš 
nesu latras, ale šio svieto gy
venimas man geriau patin
ka, negu ano. Kaip aš ap- 
mislinu^ tai dangaus karaly
stėj tu’-T but labai nuobodu. 
Nors šventas raštas sako, 
kad tenai neišpasakytos 
linksmybės, bet aš negaliu 
suprasti, kokios gali but ten 
linksmybės be snapso. Ant 
šio svieto kas kita. Čia žmo
gus gali visokių pramogų 
pasidaryt Jeigu vienoj vie-

Klausimas.
Gerbiamoji "Keleivio” 

Redakcija! Ar negalėtume! 
paaiškinti per “Keleivį." ką 
reiškia tas Romos eucharistų 
kongresas, kurį šįmet katali
kų kunigai laikė Chicagoj? 
Kam toks kongresas reika
lingas? Ir kodėl Amerik; 
taip prielankiai šitą kongre
są priima? Miestų majora 
ir valstijų gubernatoriai, 
nors patįs nekatalikai. daly
vauja Romos agentų iškil 
mėse ir net klūpčioja gatvė
se. Tas yra svarbu žinoti. 
Juk Suvienytose Valstijose 
bažnyčia yra atskirta nuo 

į valstybės ir ši šalis neturi 
? nieko bendra su Romos po- 

7“. Kodėl Amerikos valdi
ninkai taip pataikauja po-

nas ir kraujas, vėliaus pava
dinta vienu žodžiu — “Eu
charistija.”

Taigi eucharistinis kong
resas yra neva pakartoji
mas tos paskutinės Kristaus 
vakarienės. Kaip tuomet sa
vo “kūną” ir •‘kraują” dali- - - , *----- =>-
jo pats Kristus, taip dabar, V ^avoldo gatve. — 

eucharistinį kongresą. apsodinta,
.” ir “kraują” dalija gatV*‘

tikintiems kunigai. - t'Ti’i’*’ -'"U ’ri
Tai tokia vra eueharisti- *a’ Praeivių beveik

* religinė pras- "esimat°. Dargi vasarą reta 

vaikščioti.
Kas prieš tris dienas šito- 

iiik'lahTi ?atvėje man atsitiko, da
bar noriu papasakoti.

Aš suspėjau jau porą sy
kių praeiti medžiais apso
dintąją miesto gatvę, kai pa
mačiau, jog priešais mane 
eina moteriškė. Be musų, — 
nieko nematyti. Žibintai 
įžiebti, tečiau taip silpnai, 
jog aš negaliu įžiūrėti jos 
veido. Tur būt, prasta nak
ties mergšė — galvojau aš, 
—ir praėjau pro šalį.

Galu bulvaro atgal. Sugrį
žo ir moteriškė. Mes vėl su-idama į mane, lėtai įėjo.

» G YVENIMO BALSAS,
=7--.----  - ---- Knut Hamsun. =

Išilgai Kopenhagos tęsia- tariau aš. — Kur jus 
, — nau- nate?

ja, medžiais apsodinta, ne-

Namų ir žibintų joje ma-

Idideliu linksmybių bus di- Piežiaus kunigu judėjimui, 
delis smutkas. Ir kaip tau tai ir patiems amerikonams 
rodos. Maike. ar tas neišsi- neaišku. Aš dirbu didelėj
pildė? Šiur, ant rytojaus ku
nigas kaip nuėjo mišių lai
kyti ir rado vietoj mišiauno 
vyno pripiltą toniko. tai za
kristijoną jis taip pafiksino, 
kad tas paskui devynias die-

krautuvėj. kur per dieną pe
reina šimtai kostumerių. ii 
ne vienas iš jų tankiai manęs 
paklausia, kodėl Amerikos 
valdininkai taip nusižemina 
prieš šitą kunigų judėjimą.

nas nešiojo juodas akis. Tai- -kociel šitą jų kongresą taip 
gi matai, kad sapnininkas reklamuoja spauda. As pa- 
nasako teisybę. Iš jo gali at- Prastai atsakau trumpai: 
spėti visą ateiti. katalikų kunigai yra kapita-

—Bet kodėl jis neatspėjo Hstų ištikimi tarnai, užtai 
kunigų ir vyskupų kongre- kapitalistinė spauda ir rek- 
sui Chicagoj? Paskutinę,lamuoja juos. Tik pažiurė- 
dieną jie pasipuošė bran- kit, sakau, kaip \ okietijoj 
giausiomis savo drapanomis katalikų kunigai gynė buvu- 
ir išėjo su procesija aplink šio kaizerio turtus. Tokiais 
didelį ežerą. Išėjus jiems į tai argumentais as paprastai 
laukus, ant giedro dangaus išsisuku is statomų man 
pasirodė juodas debesys ir klausimų. Tečiaus ką reiškia 
kilo tokia perkūnija su lie-'tas eucharistų kongresas, ir 
tum, kad kunigų ir vyskupų kodėl jis laikomas Chicagoj, 
~n—: į kur skerdžiamos kiaulės, o
syti. Drapanų buvo suga-: ne Romoj, kur gj vena pats 
dinta už kelis milionus dole- "šventas tėvas, tai aš vis- 
rių. Kodėl gi kunigai iš kai- tiek nežinau. Taigi butų ge- 
nn Koto^rirai. kad tamstos šita klausino apie tai nežinojo? Nejau- rai, kad tamstos šitą klau 
gi jie sapnininko neskaitė?

—Lietaus, vaike, sapni
ninkas neparodo, ba tai pri-' 
guli nuo Dievo galvbės.

—O nuo keno galvbės pri-■ii K Kristus paskutinėj
R nėj padalijo

mą paaiškintumėt. 
Žingeidaujantis.

Paaiškinimas.
Biblijoj yra pasakyta, kad 

j vakarie- 
_ j savo moki- 

iniams duonos ir pasakė:
jopas. žmogus gali numirt 
savo gyvenimu ir išnykti BiT/k? „no i - taret
šito pasaulio, ir gali numirti 2?“^*^, 
tiktai save vardu, tai reiš-! J™,,te' talJla 
kia, jis savo dūšios Dievui, 4T? a ^'; a.™ u , • l“ 
da neatiduos, bet tarp Žmo-L Sius 'jnas >r duona. kur tui aklų 
nių jo vardas bus jau numi- tureJ° but ne'a knstaus ku' nasmelnyti. 
ręs ir visų paniekintas. To-i 
kios smerties ir aš, vaike, t 
laukiu. Man rodos, kad toks'T Į

galas laukia netik manęs,, 
bet ir mano vaisko ir visų;
krikščionių. Kai bedieviai 
paėmė Lietuvos valdžią, tai 
mums gyvenimo jau nebus. 
Mano senas frentas, su kat
ruo Telšiuose sykiu vogda- 

toj nepatinka, tai gali į kitą vom nuo žydų pyragus, te
nueiti. Pas frantus nuėjęs 
gali išsigerti, o jeigu gerti 
nusibodo, tai gali ant armo
nikos užtraukti. Čia kur tik 
neisi, visur pažįstamų rasi. 
Patekai į džėlą. ir tenai visi 
tave žinc, senu f rentų vadi
na... Jes, vaike, man nesino
ri su šituo gyvenimu skirtis.

—Bet iš kur tu žinai, tė
ve, kad tau reikės jau mirti?

—Taip rodo Paltanavi
čiaus sapnininkas.

—Sapnininkams nereikia 
tiRAti tėve
• _ Kaip netikėsi, Maike, jis gaus atiduot? Juk pinigo pasaulio kraštų i Chicagos “Eucharistini Konsrresą."

niu kongresų religinė pras- J!?1™310- DarS* vasar« reta 
ikas tesumano po ja pasi-

Tikras gi tokių kongresų 
tikslas —tai pasirodymas 
.svietui. Pasaulis _ 
didelis. Katalikų bažnyčia 
jame užima tik labai mažą 
kampeli. Jos pasekėjų visa
me pasaulyje priskaitoma 
nedaugiau kaip 270,000.000, 
kuomet .Mahometo garbinto
jų vi a 220.000.000, Bramos 
—230.000.000. Buddos — 
160.000.000. O kur da pro- 
estonai. stačiatikiai ir kitos 
ikybos? Be to da apie 140.- 
>00.000 stabmeldžių yra pa
saulyje. Dabar tie milionai 
žmonių nemoka popiežiui 
nei surūdijusio skatiko mo
kesčių. Katalikų kunigai ne
jauna iš jų jokių aukų “ant 
Dievo garbės." O jeigu jie 
visi prigulėtų katalikų baž
nyčiai. kiek tai butų biznio! 
Taigi popiežius su savo 
agentais ir daro pastangų 
pritraukimui tų žmonių prie 
savęs. Tuo tikslu yra rengia
mi ir eucharistiniai kongre
sai. Kada suvažiuoja tūks
tančiai kunigų, vyskupų ir 
kardinolų, kada susirenka. 
legijonai davatkų ir visokių i 
brostvininkų. ir kada pasi
puošę keisčiausiomis drapa
nomis visi tie žmonės prade
da rengti visokias procesi
jas. giedoti, skambinti var
pais. smilkinti durnais ir ki
tokius burtus daryti, tai šito
kia pompa gali ne vienam 
dlpnadvasiui užimponuoti ir 
įtikinti, kad katalikų bažny-. 

,čia yra labai galinga ir gali 
jo dūšią nuo velnio apginti 

:daug lengviau, negu kitų ti
kybų bažnyčios.

Tai toks yra tikras eucha
ristinių kongresų tikslas.

Dabar klausimas, kodėl 
Amerikos spauda taip daug 
apie tą kongresą rašė? Atsa
kymas — d ei biznio. Iš vie
nos pusės, už tuos rašymus 
buvo riebiai apmokėta, o iš 
kitos pusės, dievobaimingi 
katalikai daugiau skaitė 

T tuos laikraščius, kuriuose 
daugiau buvo rašoma apie 
popiežiaus biznį.

Taip pat savotiškais išro- 
kavimais ir tūli Amerikos 
valdininkai rodė daug prie
lankumo popiežiaus agen- 
ams. Kai ateis sekantis rin

kimai. tai tokie politikieriai 
pasakys katalikams: Weil, 
aš prieš jūsų kardinolą an
dai nusiėmiau kepurę, taigi 
dabar jus turite balsuot už 
mane! Ir jie balsuos.

Taigi, suėmus krūvon, vi- 
■ sas šitas “monkey business” 
yra niekas daugiau, kaip tik 
demagogija, dūmimas svie- 

ų, ir tai vis sutiksiu

I

isitikome. “Ji laukia ko nors, 
pažiūrėsime — ko.” — mąs
tau aš, ir dar sykį praeinu 
pro šalį.

Kada mes trečią sykį susi
gretinome. aš kilstelėjau ke
purę ir prabilau:

—Labas vakaras! Ar jus 
čia ko laukiate?

Ji krūptelėjo.
—Ne... Taip, — laukiu.
—Ar nebūtų galima suda

ryti kompanija, pakol ateis 
tas. kurio laukiate?

; —Taip, galima. — Padė
kojo. Pagaliau, ji nieko ne
laukia, o atėjo čia pasivaikš
čioti vien todėl, kad čia taip 

I tylu. - t
Mes susiglaudėme greta ir 

pradėjome kalbėtis. Aš pa
prašiau ją, kad paimtų mane 
už rankos.

i —Ah, ne! — atsakė ji ir 
papurtė galvą.

Pasidarė nuobodu. Apy
linkes tamsumoj aš negalė- 

_ uždegiau 
kol žiurėjau į 

pasistengiau ap-

gyve- taip pat prabudo. Ji privar
gusiai atsikvėpė ir man nusi- 

Karalienės šypsojo. Jos rankos buvo 
Į baltos ir mašastinės. Aš kuž
dėjau jai ką tai. tečiau ji sa
vo lupomis užspaudė mano 
burną.

Švito vis daugiau ir dau
giau.

Laike dviejų valandų aš 
buvau atsikėlęs ir apsiren- 

Įgęs. Atsikėlė ir Elena; jau

—Senosios 
gatvėj.

Aš sulaikiau ją.
—Ar galima man jus ligi i

namų palydėti?
—Ne. negalima, — atsakė J 

ji. Jus gyvenate Bredsko 
skersgatvyje?

—Iš kur jus tai žinote?—
paklausiau aš nustebęs. . . . . .

—Aš žinau, kas jus, — at-;apsiavė batukus ir juosėsi 
sakė ji. ‘ rubus. Štai čia as ir pergy-

Tyla. Mes ėjome susikabi-’venu tai, kas ligi šiol, kaip 
nę rankomis ir sugrįžome į baisus sapnas, varsto mane, 
apšviestas gatves. J 
greitai, kad ilgas šydas ple
vėsavo.

Ties prieangiu Senosios 
Karalienės gatvėj ji atsigrę
žė, tarsi norėjo padėkoti už 
tai, kad aš palydėjau ją. Aš 
atidariau jai duris; ji. žvelg-

‘ . * į j . Aš
iš lėto pečiais prilaikiau du
ris ir įėjau paskui ja.

Ji sugriebė mano ranką. 
Abu neištarėme nė žodžio.

Vėliau pasikėlėme į treti jį 
aukštą ir apsistojome.

Ji pati atidarė vienas.
tas duris, paėmė mane už 
rankas ir. vedė. Įėjome įi 
kambarį: « buvo girdėtis, 
kaip laikrodis taskena. Mo
teriškė akimirksniu apsisto-

i

rėjo gerą službą prie katali
kų valdžios ir buvo jau pra- 
bagotėjęs, o dabar rašo gro- 
matą ir prašo, kad aš jam 
nusiųsčiau kokią šimtinę, 
ba, sako, cicilistai atstatė 
nuo darbo ir da reikalauja 
sugrąžint tuos pinigus, ką 
jis buvo paėmęs iš skarbavo 
iždo, o kitaip, tai į turmą pa
sodinsią. Tai matai, koks 
geram katalikui gyvenimas 
po bedievių valdžia. Nežiū
ri. ar žmogus turi ar ne. bet 
atiduok, ir gana! O kurgi

Ji ėjo taip1 Aš stoviu prie praustuvės, 
' i Elena eina ko tai į gretimą

Į kambarį, aš atsigręžiu, pa- 
Ikol durys dar atviros. Šaltis 
įbėga pro atvirus langus, o 
i viduryj kambario, ant ilgo 
stalo, guli lavonas. Lavonas 
karste, žila barzda, senukas. 
Išdžiuvę keliai kyšo iš po 
priedangos, tarsi pasiutusiai 
sugniaužtos kumštys, o vei
das geltonas ir neapsakomai 
baugus. Visa tai aš mačiau 
aiškiai, nes buvo diena. Aš 

I atsigręžiau ir tylėjau.-- - — “ •
ki-l

I
Kai Elena sugrįžo, aš bu

vau jau apsirengęs ir ruo
šiausi eiti. Vos begalėjau at
sakyti i jos bučkius. Elena 
taip pat apsirengė; ji norėjo 
palydėti mane ligi vartų. Aš 
nesipriešinau ir vis ‘ nė žo-JO prie durų, staiga apvijo džjol nekalbė;au. Nusjleidus

YW)ru> vontznmio • iv L'O’i*ct*11 _

jau jos matyti: 
degtuką ir, 
laikrodi, — 
šviesti ir ją.

—Pusė dešimtos, taip, pu
sė dešimtos, — tariau aš.

Ji krūptelėjo, tarytum jai 
pasidarė šalta. Aš, pasinau-į 
dedamas proga, tariau:

—Jus sušalote. Gal būt, 
norite kur nors užeiti, ko 
nors išgerti? Į Tivoli, arba Į 
Tautiškąjį?

—Ne, dabar aš niekur ne
galiu. — atsakė ji.

Ir tiktai tada aš pastebė
jau, kad ji buvo apsirengusi 
’lgu. gedulingu šydu. Aš, 
<ave pagerbdamas, atsipra
šiau. Ir tai, kaip ji priėmė 
mano atsiprašymą, galutinai 
Įsitikinau, kad ji buvo ne pa
prasta naktinė mergaitė.

—Paimkite mane už ran
kos, — tariau vėl aš:—jums 
bus šilčiau.

Ji paėmė.
Mes keletą sykių praėjo

me pirmyn ir atgal. Ji prašė 
mane pažvelgti į laikrodį.

—Pradžia vienuoliktos,—

I

i
i

mane rankomis ir karštai, 
drebėdama manė pabučia
vo.

—Sėskite,— tarė ji.—| 
Štai sofa. Aš uždegsiu šviesi 
są.

L ždegė.
Aš sumišęs atydžiai apsi

dairiau. Tai buvo didelis, la
bai gražiai įrengtas, kamba
rys: per atidarąs duris matė-( 
ti kiti kambariai. Aš negalė
jau suprasti; kas per esybė 

į ta moteriškė, sil kuria aš taip 
keistai susipažinau. Aš ta
riau:

—Kaip čia gražu! Jus čia 
gyvenate?

—Taip, tai musų namas, 
—atsakė ji.

—Jūsų namas? Jus čia su 
!giminėmis gyvenate?

prie vartų, ji prisispaudė 
prie sienos, kad niekas ne
matytų, ir pašnibždom išta
rė:

—Iki pasimatymo!:
—Ryt? — paklausiau aš 

krupčiodamas.
—Ne, ne ryt!

• V .1 - 1 9 —iyoUci ;
—Tylėk, mielas, aš rytoj 

turiu eiti į-pakasynas;, ma
tai — numirė mano giminie
tis. Na, dabar tu visą žinai!

—Tai poryt?
—Taip, poryt: aš lauksiu 

tavęs čia ties vartais. Atleis
kite!

Aš nuėjau...
Kas ji? Ir kieno tas lavo

nas? Kaip jis sugniaužė 
kumštis, kokiame baisiame 
veido iškraipyme sustingo 
jo veido bruožai! Poryt ji 
lauks manęs. Eiti, ar ne?

Aš einu tiesiai į Bemiko 
kavinę, klausiu antrašų kny
gos, surandu Senąją kara
lienės gatvę, štai ir šitie nu
meriai: taip ir sužinojau, 
kaip vadina Eleną. Aš lau
kiu, pakol atneša ryt dienos 
laikraštį, metu žvilgsnį į jį, 
žiuriu numirusiujų skelbi
mus: taip, čia ir jos skelbi
mas, pirmas ilgoje eilėje, 
stambiu raštu: “Vakar, po 
prasitęsusios ligos, mirė 53 
metų mano vyras.” Skelbi
mas buvo pažymėtas vaka
rykšte diena. Ilgai sėdėjau ir 
mąsčiau.

Gyvena vyras ir žmona. Ji 
trisdešimčia metų jaunesnė 
už vyrą: jis serga ilgus me
tus ir, pagaliau, miršta. Jau
na našlė lengviau atsikve
pia: gyvenimas, tas bepro
tiškas žavėtojas, ją šaukia, 
ir ji mielai atsiliepia tarda
ma: “Einu!”

Tą pat vakarą eina ji į 
Vestavoldą...

Elena, Elena — poryt!
X eilė L. Skabeika.

i 
t

Ji prasijuokė ir tarė:
—Ne. ne. Aš sena, ištekė

jusi moteriškė. Ot, jus pa
matysite !

Ji nuėmė skrybėlę su šy
du.

—Na, žiūrėkite! — tarė ji 
ir staiga vėl su nesulaikoma 
aistra, apkabino mane.

Jai buvo dvidešimt dveji, 
arba dvidešimt treji metai. 
Ant dešiniosios rankos mo
vėjo sužiedotuvių 
ištikrujų, 
moteriškė, 
kvėpavo 
jančiu gyvenimu. Jos veidas 
buvo be galo gražus.

Aš norėjau paklausti, kuo 
ją vadina, kur jos vyras, ar 
vieną sykį tėra tekėjusi; no
rėjau sužinoti, kieno šis na
mas. tečiaus ji tvirtai prisi
glaudė prie manęs ir kaip 

įtiktai aš praveriu burną, ji 
'draudžia kalbėti.
I —Mane vadina Elena, —
tarė ji. — Gal norite užkąs
ti? Nieko, aš galiu paskam
binti. Tiktai 
privalote įeiti 
majį.

Aš įėjau 
Lempa iš pirmo kambario 
silpnai apšvietė tą kambarį, 

i Stovėjo dvi lovos. Elena pa- 
■ skambino, liepė atnešti vy
no; aš girdėjau, kaip kam
barinė pastatė vyną ir išėji 
Po minutės, Elena įėjo į mie
gamąjį Ji sustojo ties duri
mis. Aš ze..iriau prie jos, ji 
suriko ir tuo pačiu momentu 
ėjo priešais mane.

Tai buvo trečia Ją ti-cną 
vakare. Kas atsitiko toliau’ į 
Turėk kantrybės, dar daugi 
kas atsitiko. Kai aš ryto mc-| 
tą prabudau, pradėjo švisti.į 
šviesa prasisK . trbe pro abi 
lango užlaidos pusi Elena ■

I

I

i

Chicagos policija turėjo daug darbo, kol sutvarkė minu, kvailu davatkų, suvažiavusių iš visų

žiedą ir, 
buvo ištekėjusi 
Visa jos esybė 

žiaunai banguo-

tuo laiku jus 
ten. Į miega-

į miegamąjį.

AR ŽINAI?

Ar žinai tu tą šalelę, 
Kur lakštutė gieda? 
Kur po žaliąją girelę 
Džiaugsmo aidai ipda!
Ar zi a’ tu tą šalelę 
Kur Nen u a*- teka?
Kur ąžuolą i.timečia
Mums pasakas
•a • žinai 11 tą šalelę
1 a: i ano tėvynė, 
Kur ; i.-t ? motinėlė 
šalelė gu. tinę

Nardu

1
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
ORO DUONA. mentą, kuriuo spausdinti žo-

Toks pasakymas kai kam cižiai £ali virsti galais. Tojo 
gali pasirodyti juokingas, mstrumento išradėjas yra 
bet ištiki-ujų šių dienų tech- Vleno Ar?-Ų universiteto do-

centas.
Instrumentas pavadintas

nika daro stebuklus ir net iš 
oro gamina maistingus daly
kus. "... ...... -
nuoš. azoto. Azotas nepalai- Raityti knygas ir laikraš- 
ko kvėpavimo ir tik praskie-C1U®- . , , , .
džia reikalingą kvėpavimui Apitofonas atrodo kaipo 
- ' Tečiau, maistui ra(h? Watas tr, kas juo j

Azoti- nau<lojasi, uždeda ant ausų: 
tam tikrus vamzdelius. Ak- 
............... 1 visą rašytą ir 

i spausdintą aiškia supranta- 
Įma kalba. Aparato techni
kės smulkmenos tuo tarpu 
laikomos paslapty. Kadangi 
aparatui moka 700 dolerių, 
tai jisai bus prieinamas tik 
turtingesniems neregiams ir 
Įstaigoms.

.Kaip žinoma, ore yra 80 apitofonu ir padeda akliems

rugstigami. 
azotas daug reiškia, 
nes druskos yra daugelio 
musų m 
ty. Reikalingiausi musų gy- 
v bei palaikyti baltymai tu-! 
ri iki 13—29 nuošimčių azo
to.

Laukų tręšimas azotinė
mis trąšomis yra svarbiau
sias žemės ūkio reikalas: 
vartojant azotines trąšas 
bus galima musų laukų na
šumą pakelti 40—50 nuo
šimčių.

Pirm karo visų šalių ūkis 
naudojosi Cili salietra. Bet 
pamažu čili salietra išsisė
mė ir mokslininkai susido
mėjo “azoto problema,” — 
kur ir kaip rasti naujas sa
lietros ar amonijako, tų 

azoto

naisto produktu sūdė- ne^
i i • • • ! cnonorlin* n

Paveikslėlis parodo, kaip žiauriai buvo nuplakta judamųjų paveikslų aktorė Violeta Anderson. 
Ją nuplakė du ištvirkę milionierių sūnus, kurie dabar tapo are tuoli.

, PAJIEŠKAU MOTERIES prie na- 
i mų darbo ir pridaboti du vaiku. \ai- 
; kus tik reikia išleist į mokyklą. Gy- 
| venimas ant vietos. Malonės atsi- 
■ šaukt ypatiškai ar per laišką. (27) 

A BUDENAS
Bradiey avė., Pleasant \ alley, 

Me.huen. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 

RESTORANAS
M. >d< rrišk d įtaii*>(as. b znis eina 
rai. Norimieji platesnių Šimų klaus- 

‘ ’ (29)c per laiški arba v|ia'iškat.
W. S 755 W W\SItlNGTON ST, 

LOS ANGEI ES. CAL1F.

P\RSIDUODA BlčEKNĖS stiklinis 
aishak^is ir stikliniai Keisai. labai pi
giai. Kam tokie daiktai reikalingi, 
klauskite pas: * (29)

MRS. P. LOMSARGIENĖ
1814 So. H'ater st_ Philadelphia. I’a.

Į

S
INFORMACIJOS KELEIVIAMS 

I KANADĄ
Žinią tiems žmonėms, kurie nori at

sikviesti savo gimines, į Kanadą iš 
Lietuvos arba kitų žemių, bus suteik
tu kas yra reikalinga dėl kiekvieno 
keleivio norinčio atvažiuoti į Kanadą 
Kreipkitės ypatiškai arba per laiškus 
į musų Laivakorčių Ofisą, o mes su
teiksime visas informacijas ir kokie 
yra Kanados imigracijos įstatymai. 
Aš buvau Kanadoj su tais reikalais 
nuvažiavęs ir viską sužinojau kas rei
kalinga dėl ncfrinėių važiuoti į Ką-, 
nadą. Aš turiu korespondentus dides
niuose Kanados miestuose ir visus 
mano keleivius jie sutiks ir viskuo 
aprūpins. Su visais reikalais kreip
ėtės į (29)

GEO. KAUPAS & CO.
Lietuviška Agentūra Laivakorčių 
Pardavimo ir Pinigų Siuntimo 

6603 St. Clair Avė.. Cleietand. Ohio.

FARMOS.

Galva Daugiaus 
Nebeskauda

Skaudėdavo kas dien
Skaitykit ką mums rašo G. G. Mann 

iš Wooster, O. "Aš pradėjau jaustis 
daug geriau, nuo tada, kaip pradėjau 
imti Nuga-Tone. Aš nebesergu gal
vos skaudėjimu per šešias savaites.

I

FARMOS. • . imiu H'-ovioicao oąraivvo.
Nepirkite farr.ių smiltynuose, pa.^ol Kolei aš neėmiau Nufra-Tone, sirjfda- 

is ir musų kolom-1 vau galvos skaudėjimu kasdien Dak- 
_ o mes prisiusime , tarai sakydavo, jog priežastis mano

n-.-pa matysite mumis
ją Rašykit mums, < 
jums šią metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATT1S
R. 2. B. 83. Scottville. Mich.

galvos skaudėjimo, buvo blogas stovis 
mano nervų ”

Musų skaitytojai nusistebės, kaip 
greitai Nuga-Tone veikia šituose at
vejuose. Jis padidina stiprumą ir pa- 
jiegą, greitai pataiso nervus, kraują 
ir kuna; suteikia pailsinanti miegą, 
stimuliuoja kepenis ir veikiai regu
liuoja vidurius. Nuga-Tone yra ga- 

miesto. Klauskit kataliogo • ’k5“
^Tivi'ov <•>’>! * Jtrąžinama pinigai. Pastebėk garanti-

MICHIGAN ' ant Pa^*u^°- Nuga-Tone yra reko- 
*_____ ' 1 menduojamas, garantuojamas ir par-
CADMACt darinėjamas per visas aptiekas; a: ba 
r AKIvlVO. prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 

laikas apsi- National Laboratory, 1014 So. Wa- į 
ba<h Avė., Chicago, III.

FARMOS! FARMOS!
Dabar yra geriausias laikas pirkt 

fai .na. Galima matyt žemės derlingu
mą ant javų. Aš parduodu farmas ant 
lengviausių išmokėjimų, arti Grand 
Kapids miesto. Klauskit kataliogo

R. 6. "LOMELI

čius, romėnų ir graikų teisė- PAJIEŠKOJIMAI mis pasiremdamas, įsdeste “ **v»*av*avv**iMe*
pykti ir mosuodamas savo 
lazda rankoj, sakėsi juos iš- 
gydysiąs. Jis tuojau liepė 
pakinkyti arklius ir vyko pas į 
nurodytus ligonius. Vežėjas,! 
kuris jautė nelaimę, ji atkal- i 
binėjo ir prašė atsisakyti 
nuo projekto. Bet tokis pata
rimas supykdė seni dar la
biau ir jis liepė važiuoti.

Kaime visos bobos, vaikai 
ir visi tie, kurie bijojo, pasi
slėpė. Vienas iš sakytų ligo
nių sėdėjo prieš savo namas i 
ir rūkė pypkę. “Kodėl tu no- 
dirbi?” — paklausė Dosto
jevskis, ir pakėlė lazdą Į 
mušti. Bet tas greitai prasi
lenkė su kirčiu ir pabėgo v.ž 
vartų. Įniršęs senis jį vijo-i 
su lazda mosuodamas. Iš 
kampų subėgo vyrai, suėmė 
Dostojevskį, atidarė jam 
burną ir supylė i gerklę vi: ą 
spirito bonką.

Mano tėvas. — pasako; o į 
toliau senis, — nenorėjo ti
kėti, kad jo sūnūs galėjo 
tapti tokiu dideliu žmogum. 
Tai negalimas daiktas, kad 
toks tėvas galėjo turėti tokį 
kilnų sūnų.

Tečiau Dostojevskio moti
na buvusi labai gera, gaile - 
tinga moteris. Aš prisimenu, 
—pasakojo jis toliau. —kad 
ją visas kaimas labai mylė
jo ir gerbė ir, tur būt, todėl 
jai Dievas dovanojo tokį ga
bų sūnų.

 ■ ■ - -"'5—-T" “

KAIP BUVO UŽMUŠTAS ] 
DOSTOJEVSKIO TĖVAS.

Vidury Rusijos, vienuoli- ' 
ką kilometrų nuo Saraisko : 
miesto, yra mažas dvarkie- 
mis Darovoje. Ši dvarkiemį 
Įsigijo savo nuosavybėn 
1831 m. Mikalojus Dosto
jevskis, garsaus rašytojo tė
vas. Dostojevskių namas yra 
ir dabar toks pat, kaip jis 
buvo Įrengtas prieš šimtą 
metų. Jame gyvena dabar 
Marija Ivanovą, 75 metų ra
šytojo seserėčia. Ji Įrengė 
keturiuose to namo kamba
riuose Dostojevskio muzie
jų-

Vienas “Pravdos” laikraš
čio korespondentas nesenai 
aplankė tą garbingą vietą ir 
apie tai labai plačiai rašė.

: Gyvenamame kambary 
stovi apvalas stalas, ant ku
rio Dostojevskis dirbdavo. 
Gretimam kambary yra su
dėtos spintoj jo mokslo kny
gos ir sąsiuviniai. Jame taip 
pat stovi sofa, ant kurios ra
šytojas ilsėjosi rašydamas 
savo “Raskolnikovą.” Tėvų 
dvare Dostojevskis gyveno 
ligi 10 metų savo amžiaus. 
Jis ten ir vėliau dažnai atsi
lankydavo. Jo paskutinis ten 
apsilankymas buvo 1877 m.

Darovoje gyvena senas 
ūkininkas, kuris dar ir šian
dien tą jo paskutinę vizitą 
prisimena. — Aš ėjau sep
tintus metus, kai vieną dieną 
kaime buvo girdėtis, kad Į 
dvarą atvykęs Dostojevskis. 
Išbėgęs Į gatvę pamačiau 
mano seneli, kalbantį su 
kažkokiu svetimu žmogumi. 
Jis turėjo mažą barzdukę ir 
kepuię raudona apvadžione. 
Kaip šiandien prisimenu, 
prie kepurės buvo prisegta 
raudona kukarda. Tai buvo 
Dostojevskis. Man krito Į 
aki jo didelis ūgis, kuris per
viršijo mano senelį kur kas 
aukštume, nors jis taip pat 
buvo nemažas žmogus.

Dostojevskis buvo labai 
prisirišęs prie savo tėviškės.

lietrbs 
dviejų svarbiausių 
jungtinių šaltinį.

Moderninei chemijos 1 
technikai; pasisekė lengvu i 
budu išspręsti šis uždavinys, ' 
gaunam azotines druskas iš i 
oro. Ore az8to yra neribotas 
kiekis. Tik, deja, azotas la- i 
bai nejudrus, i inertiškas ir 
paprastomis sąlygomis jis 
nesijungia su kitdis chemi
niais elementais. Tuo budu, 
jo negalima paversti azoto 
druska. Bet azotas, elektros 
srovės Įtakoja jungiasi- su 
rukštigauiiu ir vandeniliu. 
Dar prieš karą buvo išrasta 
nauja metodą gąuti azoto 
i-ugštį iš oro su stiprios elek
tros brovęs pągelba; bet tik 
L5 nuoš. ; leidžiamojo, per 
mašinas (ko pavirsta įmgš- 
thn. Tuo budu buvo gamina
ma Norvegijos salietra, kuri 
buvo sudariusi svarbią nor
vegu eksporto šaką.

Didžiojo karo metu, kai 
Vokietiją staiga atkirto nuo 
užsieninių azoto produktų 
šaltinių ir kai jai gręsė ba
das, azoto problema ėmė 
sparčiai žengti pirmyn. Atė
jo pagelbon chemija. Moks
lininkai Frankas ir Koro iš
rado naują metodą azotui iš 
oro gauti su karbido pagel- 
ba. Ši metodą nereikalauja 
tiek daug elektros energijos, 
kaip Norvegijos metodą, ku
ri galima tik ten, kur elekt
ros energija pigiau gauna
ma. būtent, kur yra ganėti
nai vandens jėgos.

Tečiau Franko —- Koro 
metodas išnaudoja tik 1—2 
nuoš. oro azoto. Naujausią ir 
pigiausią metodą išrado pro-j 
fesorius Gaveris. Jis, su' 
elektros srovės pagelia gau
na L .___
amoni jaką: čia sunkiausias 
uždavinys yra 1 .
gavimas. Iš amonijako ga-je: “nes ten yra pilna bran- 
minama Įvairios azotinės prisiminimų.” 
druskos. Pasinaudodama ši-, 
ta metodą, Vokietija visai 
apsieina 1-------------
karo Vokietija importuoda
vo iš Čili maždaug apie pusę 
milijono tonų salietros per 
metus. Dabar ji tenkina savo 
krašto žemės ūkio reikala
vimus dirbtinėmis, pagamin
tomis jau savo krašte azoti
nėmis trąšomis ir, dar be to, 
daug azotinių gaminių ji ek
sportuoja i užsienius.

Jui girnas oro azoto su 
rugštig«.miu ar vandeniliu 
ir gaminamas dirbtinių trą
šų dabar d ’U nustojo buvęs 
problema, ii mokslui ištik
iu jų pasisekė ga, *1’ tą bran
gią “oro duonutę.’

t

gvvybė> reikšmę žmonijai. 
■ Dr. A. Kapočius atvirai pa- 
į reiškė. “Well, dantis susta- 
ičiau, taigi gaila, kad jis to 
dantų ‘nejuzins’.’’ Biznierius 
V. Jenkins tarė: “Kas iš to, 
jei jis mirtų? Geriau tegyve
na, gal kada nors, kad ir už 
šimto metų, jam namą par
duosiu.” Ir aptiekorius K. 
Šidlauskas neiškentė, savo 

į ergo pareiškė: “Žinoma, ži- 
jnoma, tegyvena. Jei jis il- 
įgiau sirgs, tai gal ir vaistų 
‘ ri o <

Pajieškau Povilo Andriulaičio, pi- 
eir,a iš Paskinių ainio, Šimkaičių \a!- 
sčiaus, gyveno |k> numeriu 1302 Sh'- 
ridan Road. Escaraba, Mich Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarbų reika’ą 
kaslink tamstos žemės Lietuvoj. Ma
no adresas:

ANTANAS ČIRVLNSKAS
101 Scholes st., Brooklyn, N. Y.

daugiau suvartos, ‘business 
is business.’ ”

Butą ir daugiau pasišne
kėjimų, bet kur čia juos su
žymėsi. Ne vien disputais ir 
pašnekesiais pasitenkinta. 
Savo žodžių “sumaenini- 
mui” Vaizbiečiai pradėjo 

(tiesti “žaliukes.” Mano “ma- 
cės” ir sveikatos fondui su
krito gera krūva dolerių, pi
nigai- vadinamų. Patiesė: 
Dr. A. Kapočius $60.00, V. 
Jer.kins $50.00, K. Šidlaus
kas $20.00: po $5.00: F. Ba- 
gccius, 
zonas i 
$2.00: 
mour), J. Mikalonis, V. Am- 
brozas. adv. A. Šalna, Ver
si ackas, Stukas, A. Neviac- 
kas ir J. Palionis; po $1.00: i 
dr. Murrav. Draugas ir kitas- 225 Terris Avė,— T !----------------• !

J.1 
s.

J. Gegužis, P. Kor- 
dr. Pasakantis; po 
Dr. Landžius (Sey-

MICHIGAN.

FARMOS!
Dabar yra geriausias 

rinkti gerą ūkę, nes žeme pati save 
parodo, ant kiek yra derlinga. Musų' ___________
apiehnkej yra labai geros žemes, to
dėl čia labai daug ir lietuvių apsigy-. 
veno. Norintieji apsigyventi ant gerų 
žemiu ir tarpe savo tautos žmonių,

(27) 
JOHN A. ŽEMAITIS 

R. 1. Box 17. Fountain, Mich.

Pajieškau pusbrolio Krano Kabu
lio. Gyvena Detroit, Mich. Turiu piie 
jo svarbų reikalą. .Meldžiu atsišauk'.i 
arba kas apie jį žinote, 
pranešti šiuo adresu:

MONIKA VILKIENĖ
8 Douglas st, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Dau - 
šo, Kvėdarnos parapijos, Buišių kel
mo, Tauragės apskr. piieš tris metus 
gyveno po šiuo adresu: 4440 Wood st, 
Chicago. III. Prašau atsiliepti arb i .. .........................
kas žinot pranešti, už ką busiu labai mašinerija, taipgi vežimai ir pakm- 
dėkingas. KRANK ŠARKIS '

P. O. Box 169, Auburn, III
- _ --------------——----- - ——— - i

malonękiie; atsišaukiu— Pranešimas
PARSIDUODA FARMA
100 akrų žemės, 50 dirbamos, liku

sioji jranykla ir miškas. 8 melžiamos 
karvės, 2 arkliai, 600 vištų. 10 žąsų, 
40 ančių, visokie farmos įrankiai ir 

kai. Didelis vaisinių medžių sodas, 
■ jrera 8 kambarių stuba. barnė, višti- 
į ninkai ir kitokie budinkai. Elektros

Pajieškau vargonininko, Benio B:c- Šviesa visuose bud.nkuose, naujas pū
linio, ilgą laiką gyveno Grand Rapid.., sės tono Fordo trokas. Kaina už vi.-- 
Mich. Turiu labai svarbų reikalą, n»a- *“ 1 z-
lonės atsišaukti laišku

KUN. P P. ZALINK 
1019 Hamilton Ave_

Grand Rapids. Mich.

Pajieškau Augustino Kebeik< . 
Kauno rėdybos. Daug metų gyvena 
Rygoj. Pirrciaus gyveno Baituribre, 
Md. Jo sesuo iš Lietuvos turi labili 
svarbų reikalą. Prašau jo paties atsi
šaukti arba kas kitas gal žinote mel
džiu pranešti. (29)

Z. GAPSYS
107 Valley View avė., Baltimore, Md.

i

t

Kaina už vi.-:- 
: ką tik $4800. Jncšti $20iM). feta farma 
yra geras bargenas.

I
I
i

(2J) 
NATHAN WEISLER 

Uncasvillc. Ne* U>|«ion, <’onn. 
---------------(U—V------ --------------

; 1 
j < 
i if

*

Skaitau sau už garbę pra
nešt visiems, kad, priimu 
LIETUVOS BONV KUPO
NUS pilnoj vertėje kupi
no kainos nuo tų. kūne 
pirks mųsų krautuvėjė: rei
kalingus. sšu daiktus i<? ap
rėksiu ar apsiavimo..:

Užlaikau didelę krautuvę 
prie'Millbury gatvės, su dū
delių pasirinkimu rwbų.

a; j. katkauskas;
■ 372—jilillhurv. Sfreet

’i^. Cędąr 7206
- —f '- - -i-i-ii-ii-ii-ii^i-ii-lTUV

<
i

Aš, Aleka Amsėjus, pajieškau Sta
sio Amsėjaus. paeina iš Karkliny so
džiaus, Suvalsų rėdybos. Amerikoj 
gyvena apie 30 metu. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinote, malo- 

•' nėkite man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas (28)

i ALEKA AMSĖJUS
Washington, Pa

:ŠTER.4įASS
Lietuvė Siuvėja

‘t
f

Siuvu moterims ir merginoms 
Drescs. Kotus ir Pelerinas. tokios 
mados, kokios kuri nori. Darbas 
gvarantuotas. kaina prieinama.

Petronėlė Lomsargienė 
1814 So. Water Street.
PHILADELPHIA, PA

L'STABDO skausm > 
Niekas nesuteikia V'kio 
malonaus palengvinimo, 
taip originaiis Baunie 
Bengue. Jis pradeda praša
lint skausmą nuo pat us- 
tepimo.
Gauk original; francuziaką

BAUME BENGUE
( ANALOtatdUB )

4—, — 
MRtaMitSraMSBBtiBSSI

Te) Soutfį ^Boston 4000

Dr. J. Laidžius Seymur
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Br«adway, So. Boaton, Maro. 
Ant antrų lubų 

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare

t 

t
I

i

Draugas, Rev. Kubilius, 
Kasmauskas, J. Biekša, 

_ . , n • n įLekys, J. Petrauskas, 
DZUndZlŠka DzinUZISUS ic-(Naudžiunas ir J. Bulskis.

Visas čia sužymėtas aukas 
per A. Kapočių jau esmi gix- 
vę<. Dr. Kapočius aukų čekį 
prisiuntė kartu su laišku, ku
riame be linkėjimų dar pri
duria : “Nėra jokių stebuklu, 
kad Vaizbiečiai jus neuž- 

• mirše. Musų būrelio žmonės 
Į lietuviškais, tautiškais ir į 
broliškais jausmais, nežiūri- į 
me ar katalikas, ar pagonas, i 
ar tautininkas, ar socialde- ; 
mokratas, tik svarbu mums, i 
kad esate verti pagelbos iri 
esate angliškai tariant 'a 
good fellow.’ ”

Man labai smagu girdėti 
kad lietuviški, tautiški ir 
broliški jausmai jums gerb
tini. Aš tą jaučiu, nes jei to 
nebūtų, tai nė to duosnumo, 
kuri aš patyriau, nebūčiau 
sulaukęs.

Jūsų aukos ir linkėjimai

dėka Bostono Vaizbiečiairr
Bostone begyvenant r.e 

kartą dalyvavau Lietuvių 
Vaizbos Buto (Lithuanian 
Chamber of Commerce) su
ruoštuose pokyliuose ir vi
suomet išsinešdavau gana • 
gerą Įspūdį. Vaizbiečiai pa
sisako, khd jie ne politikos, 
ne peštynių tikslams, bet lie
tuvių kulto, lietuvių garsini
mo svetimtaučiuose dėlei su
sitelkė. Tam galima patikė
ti, nes dainininko Babravi
čiaus koncertas, lietuvių 
sportsmenų pokylis, Klaipė
dos patriarcho M. Jankaus 
ir dailin. Brako bankietas 
nuaidėjo amerikiečių spau
doje. Vaizbiečiai nepamiršo 
nei “Dzimdzi-Drimdzi” da
lyvių. Po paskutinio jųjų pa
sirodymo Bostone, Vaizbie
čiai iškėlė šaunią puotą su 
lietuvišku “alum ir midum” 
ir visą tai pavadino “Dzim- 
dzi-Drimdzi” (bet ne Dzim- 
dzių!) “pagrabu.” Kokios 
ten apeigos buvo, aš neži
nau, nes, deja, nebeteko bū
ti. Apgailestauju. Vienok, 
gerieji puotos dalyviai ma
nęs nepamiršo, jie, pakasy
nas apvaikščiodami, prisi
minė pusgyvį sutvėrimą, 
ketvirtą Dzimdzių “člunką.” 

Ne vien prisiminimu tas 
i biznis baigėsi. Jurispruden- 

vyrų. Dostojevskis tuojau* ei ja, aptiekija ir bizni ja su- 
paklausė savo užvaizdą, glaudė petys i peti ir ėmė 

AKLI GALCS SKAITYTI. dėl kokios priežasties ne visi gvildenti klausimą, ar reikia 
technikos esą išvykę i laukus. Jam at- leisti man gyventi, ar kartu X • 1 1 A _ _  ___ A* — _ i/TX •

iš azoto ir vandenilio į kurįoje jis praleido savo ku- 
------ dikystės dienas: Dostojevs- 

i vandeniliolkįs rašo savo dienrašty-
Iš amonijako ga-rte; “““ ------ :1"" 1-----

dikystės dienas: Dostojevs-

a’ iev? ' n • žinojo be Čili salietros. Iki rlpntat.
Labai Įdomių dalykų su- 

j » “Pravdos” korespon
dentas apie rašytojo tėvus. 
Pats Mokarovas, 80 metų 
senelis, žinoma, nebeatme
na, bet savo name jis daug 
apie juos yra girdėjęs: “Ma
no tėvo pasakojimu, rašyto
jo tėvas Mykolas Dostojevs
kis buvo labai žvėriškas. Jo 
siela buvo juoda, kitaip jo 
nebūtų žmonės užmušę. Tai 
buvo 1839 m. Vieną rudens 
dieną valstiečiai nutarė nu
žudyti savo dvarponį. Jie 
turėjo tą į-udens rytą išva
žiuoti arti, bet susitarė ne
dirbti. Senis Dostojevskis 
pastebėjo, kad truko keletos

Anelų meno '
akaden.ri^s optikų? Vynus sakius kad trys serganti pa- 
femonstra'- n3ują riliko namie, senis pradėjo

APSIVEDIMAI
Pajieš- au apsivedimui vaikino, tar-

15 metų amžiaus. Katras my
lėtų gražų šeimynišką gyvenimą mel
džiu atsišaukti ir su pirmu laišku pri
siųsti savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo grąžinsiu. Mano antrašas: 

M. Uznis. c< Adolfina Svirka 
IVilgelminas iela No. 33, 
Liepa ja, Latvi*. (27)

po •>»>

Pajieškau apsivedimui vaikino. Aš 
esu graži mergina. 25 metu, iš amato 
siuvėja. 5 pėdų ir 6 colių aukščio, 
sveriu 150 svarų, nesenai atvažiavu
si iš Lietuvos Meldžiu vaikinus atsi
šaukti šiuo adresu: (27)

M. JASIUNAIČIA
567 E. Columbia st.. Detroit. Mich

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA SUAUGUSI 

MOTERIS 
Apžiurėjimtiį namų ir vedinio visos

i gaspadinystės. Šeimyna maža. t’k <lu 
y į vyrai

mes, r
R. K.

MONTELLIEČIŲ 
ATYDAI

; Reckwood Dairy pienas yra ge- 
! riausias visoj apiclinkėj. Pienas 
; yra labai š/ariai užlaikomas ir pa- 
; sterižiuotas. Jis ypatingai labai 
; sveikas dėl nesveikų vaikų. Paban- 
! <lyl.it musų pieną, o busit paten

kinti juomi. Reikalaukit jo savo 
i krautuvėje, arba pas savininkus: 

Kazimierą Biclskį ir Stasį Luinį,
; 503 No. Carcy st., Brockton. Mass. 
; Tel : BiocKton 1<?12-\V

PLAYER PIANAS

Kuri mylėtų gyvent ant f >r- 
malonės atsišau t. (29»

KR BiRTAŽėlUS
D. !. Ulster. I’a.

REIKALINGI 
DARBININKAI

Iš pri«.p.ikiii-io mu-ų :du--i- 
no prod :k:ij s »nc.- galime nad<i<>.i 

. gerux darb ;;.>ku> p .e alvmino f >r-
duoda galimybės man tvir-i nių. Nu<';a ii dubos, astuonios va- 
tėti. Aš jau ruošiuos apleisti ;S(;s,pc?;’;ąva£^nl>c'r 
ligoninės patalcį ir drožti į valandą ir bonusai.
miškus. Labiau sutvirtėjęs’g<^ervv^aiuri’1bu;r^rosX:,2^ 
plauksiu Lietuvon, Į jos o-'tarpe 20 ir 45 metų, privalo turėti gr 
-- -• - - -- - į rą regėjimą ir galinti dirbti prie kar

į šČio.
Ateikite arba rašykite:

ALUMINUM COMPANY 
AMERICA

Masscna. St. La*rencc ('«•

i

»

NAUJAUSI LAIŠKAI
Su gražiomis dainomis pas Tėvus, 

Motina, Brolius, Seseris, Merginas-, 
Vaikinus ir tt. 50 laiškų už $1.00; 10 
laiškų už 25 centus. Visados parašy
kite kokių norite (27)

JUOZO SPAUDA
233 N. Clarion St., Philadelphia. Pa.

LAUTER-HUMANA
riAVT-O Z», A -70

Turint savo Name PLAYER- 
PIANĄ, galėsit šokt visokius 
Lietuviškus ir Amerikoniškus 
šokius, taipgi visokias Lietu
viškas dainas, kurios sukels 
daug smagumo ir kiekvienas 
iš Jūsų galės puikiausiai pa- 
grajiti

PARDUODAM ANT 
LENGVŲ MOKESČIŲ.

Pristatome i jūsų namus ir 
duodame dykai 24 rolius, už
dangalą. sėdynę ir sutuninam.

AXXXXXXXX KX\XXXXXXWXXXV^

I“
✓ z z

I
Axxxxxxxx%vx%%vx%%%%%x%x%  <

DR. MARGERIS f
Gydytojas ir Chirurgas ✓g

II

£ Telefonas S*. Boston 2300.

!%
į

Valandos: 10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

šiančius pušynus, lašinių su 
sviestu ir taukais mauroti. į 

0 tuom tarpu priimkite, 
anot jūsų, lietuviškai-tautiš- 
kai-brolišką padėką ir dzim- 
dziškus linkėjimus!

Dzimdzius, J. Dikinis. j 
Ligoninė,
1926, birž. 24 d.

P. S. Kadangi išsikeliu Į 
Wisconsin valstiją, tad nuo 
šios dienos adresas pasikei
tė: J. D. Lithuanian Consu- 
late, 608 S. Dearbom st., 
Chicago, III

|

su “Dzimdzi-Drimdzi” pa
laidoti. Advokatas Rago-

(2K )

OF

N Y.

REIKALINGI 
DARBININKAI

Naujos Anglijos Teritorijoj
Norinti turėt gerai apmokamą šva

rų darbą savo stuboje vakarais arba 
dienomis. Atsišaukite tuojaus. Pagei- 

; liaujama, kad darbininkas butų vedęs, 
mokėtų skaityti ir rašyt, taipgi nors 
kiek susikalbėt angliškai. Platesnis 
paaiškinimas bus duotas per laišką, 

į Vienas darbininkas reikalingas kiek
vienam mieste Rašykit žemiau nuro 

'dytu antrašu: <-)
K. RUTKl'S

i 3.5 Srh«ie« st., Brooklyn, N. Y.

I 
i

Telefonas So. Boston 2300. 
LIETUVIS DENTISTAS

Or. St. 1.6ALVARISKI
(GALINAUSKAS>

Ofiso valando* v >. ii . 
5:30 dieną, i Juo 7—9 vakar-. 
Neislic....3 c-trrtlsa.

4M BEš,aDWAY.
SO. BOStON, MASS

Cumberland Player ... 
Chandler Player .. 
Rudolf Player f .>.>0 ir 
Haines Ph’ < ..............
I>aut"’ Hdmana $725 i.

r. _iusime katab' .o

♦385 
$475 
$675 
.,700 
$850

dykai. 
C77
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keleivis

ii

Loveli

į

f

I

> Lietavis Oitomtrista

L

I

rieno

Nuo vi»ų pilvo ir žarnų naa- 
maguruy, kurie paeina nuo 
danty auginio nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikam# nėra, 
kaip

European Feather Co. 
2"> Lnwell Street.. Boston, Mass.

TBUCFONAS 10*7

MEDICINOS D A STABAS 

C. J. MIKOLAITIS 
•Isadea1

dvarais nauji 
ir arcivyskupai.

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

ško ir terputino li- 
a.žuoiiniu rakandu. 
•t:;lo uždangalą ge- 

ištrauktu iš to

PLUNKSNAS. I't-ku». Padurkas, 
Patalbs. Kaklrag ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės y parišta; arba rašykit

Oidžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsigar.ėdinimą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pil
kus.

Miiionierius Brewster. gyvi

Telefoną# 6llZ-W.

Dr. L Gvman-Gumauskas
LIETUVIS DENTTSTAS

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

Nedėliomie Nuo 10—12 diena

MES REKOMENDUOJAME SEKANČIUS PRODUKTUS:
Pradėkite'šiandien taupyti leibeliiis Standard ir Chalienge Pien® nes už 

juo. gau.-t? dovanas Sitų rūšių pienas yra geriausias , ♦•'rr.Jdh'ta«. pie
nas ir vartojam;..? visur, kur tik yra reikalinga- pienas ir 'cukrus Apart 
to už j<> loibeiius duoda geras dovanas Prašykit pas avo groserninū tik 
šių rųšių pieno ir tėmykit, kad gautumėt.

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

ant 100 Salėm St.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Diviių is Lietuvos ir įvairių šaknų ir žoiių turime. Mes 
jums patarnausime • kuogėriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir m»- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ po numeriu
108 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

SEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo a*'ikir.ėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai, kurie bus i domu s kožnai Lietuve- šeimininkei.

valgo 
valgo ;
ai. vyrai valga to- 
T. kurie nėra geri, 

permažai Syki pradž- 
r.uo valgymo reikia ir 
gana. Krakmolinių ir 
.‘.ki;į vcn«ųj. -Ni-rei- 
>j ar arbatoj e’.iRrius. 

apdžiovini ant ugnies 
ma *.a; sviesto. Val

ių it šviežių daržovių 
gali vn.iitor.s 

reikia vengt’, uiūu- 
novirk:air.g> .

I • J
Tclefoaas M9Š

ML JOSEFI L. ALH
(ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
; VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
’ ryto: nuo 2 iki •' po pietų ir nuo 
I c i'.i X vakare. Seredoinis nuo P 
I iki 12 iiie ui NeuėMirrriais pa- 

< <ja! sutarimą.
? CRO.f- BLDG.. Room
> <'.»r. Amesbory ir Ccmmim Sis.
L LAV.'RENTE. MASS.

TeJ. So. Boston

DAKTARAS
A. L KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo y iki 12 dieno

NEDFI
1 ▼. po pietą

Seredomis iki 12 dien*.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Bmadway. tarpe C ir D SK.
SO. BOSTON. MASS.

FLOOD SOUARE !
HARDWARE CO. ;

Jeigu ką nori pirkti, ateik i t 
i Flood Sq.Hardware Co. Ten gan- | 
; si visko, kas tik prie namų rei- ; 
; kalinga. Mes užlaikome visokių 
; Įrankių, tulšių, taipgi visokių 
; penių, varnišių. stiklų, pleisterio, 

cemento. Nupirktus daiktus nu- 
' vežam į namus.

FLOOD SQ. IIARDttARE CO. 
636 Rroad« ay, So. Boston.

> Tarpe I ir K gatvių.
/ Tek: So. Boston 2700-M.
‘i Savininkai.

A. J. Alekna ir J. Greviškis.

RODYKLĖ No. 17
5 irimo Receptai Naminiai l’asigelbėjimai

Thermos bonkos karkas gal

Xji

§
V

705 N. Main St. kamp. Broad St.
MONTELLO, MASS «

I
i

Jbtuk
Moteriškės 
švarumui

Šviesesnės moteris dabar 
vartoja Zonite vieton nuo
dingų mišiniu šitam svar
biam tiksiui. Zonite yra vei
klus, ’uet nekenkia švelniems 

kūno audiniams.

bet ką padarysi, kad 
ir savo namiškių svei- 
yra meilesnė ir bran-

Į

I

i 
grupe f raitus arba 

išbandyt juosi 
Sunkus plona-

i 
duodant reikia padėti ant 
su cinamono cukium, kad ' 
hutų naudoti su pyragai-. 
kita kuo kaip kas mėgsta, 
bito razinkų pyragą, ra- 
is i

-.miltavus dėti į pyrago

:i:
LT<-| i>.

Sveikatos Kampelis
cbelys suauga, iškeroja, žiū
rėk. vasarą pro langus visai 
saulės šviesa i kambarį neį
eina. O reikia žinoti, kad 
saulės šviesa yra didžiausias 
sveikatos pi ieielius ir viso
kių ligų mikrobų nepriete
lius. Taigi, galima duoti pa
tarimas. kad kur medžiai 
langams šviesą užstelbia, 
ten reik tuojaus bent medžių 
šakos nugenėt arba net ir 
pats medis nukirsti. Tokiuo
se užtemdintuose kamba
riuose dažnai dėl saulės 
šviesos stokos ir drėgnumas 
dar Įsiveisia. Ypač bloga, jei i 
kambariuose be saulės prisi-.

■ eina gyvent sergantiems i 
džiovos liga. Tokiuose bu
tuose jiems pasveikti beveik 
negalima.

Žinoma, gaila paaugę ir 
vaisius jau vedą medžiai ka
poti, 
savo 
kata 
gesnė.

Taigi, kas turite medžiais

SVEIKATOS PATARIMAI
Neleisk perdaug žmonių 

miegoti viename kambary
je.

Laikyk langus atdarus 
dieną ir naktį. Visiems rei
kalinga tyro oro: blogas li
ras nesveikas.

Laikyk visus kambarius 
švariai, išdulkink tankiai. 
Dulkės neša ir laiko ligas.

Toiletas turi būti švarus ir 
gerai išvėdintas. Jeigu kas 
nors pagenda, reikia šauktis 
prie namų savininko. Jis turi 
pataisyti.

Prie namų turėk išmatų 
indą, kur visas išmatas gali
ma laikyti. Indas reikia lai
kyti uždengtas. Toks indas 
turi būti prie kiekvieno na
mo; jeigu nėra išmatom in
do, paprašyk namo savinin
ko pristatyti. Miesto darbi
ninkas turi an ažiuoti ir ji 
tankiai išvalyti. Jeigu taip 
nedaroma, kreipkis prie 
Sveikatos Departamento ir 
viršininkui pranešk.

Išnaikink muses, uodus ir 
kitus vabalus. Visi neša li
gas.

Nespiaudyk ir nekosėk i ki
tų burnas. Taip darant gali
ma kitus užkrėsti džiova ir NAIKINKIME ŽIURKES, 
kitomis ligomis.

Lankyk švarias krautu
ves, kur maistas uždengtas 
ir kur mėsa ir daržovės yra 
šviežios. Šviežias ir švarus į šlezvig-Hoišįino 
maistas neneša ligų. Nešva-'joj apskaitliuota, _____
rus maistas nesą ligas. Sau-b:ės kasmet suėda už 5 mili-. s. v----
gokis nuo supuvusių vaisių, 1onus vok. markiu. Danijoj rinkimuose parode griežta dešimt tūkstančiu (30.- ’tur* eit* šunų lodinti, 
prastos mėsos ir nesvaraus ir dukart tiek. Teu ‘ j—i~. -k
seno pieno — tas viskas pa-!;>pje 2 mil. žiurkių. Anglijai “krikščionių” politikai butų

fiestas draudžia j žiurkės kasmet daro nuosto- padarytas galas, 
pirkliams toki maistą par-Į iju anje 15 mjj ster!in_i ‘ 
duoti- šiaur. Amerikoj yra apie darni tuo laiku, kol bus

bulbus scyllae). Tas vaista> 
žmonėms ir naminiams gy
vuliams nėra pavojingas, 
bet žiurkės jo nepakelia, sū

rio, žar- 
te tu augalu ir praskilkite'^’ intaų'uždegim, ir i ke- 
-- ‘ - • - lias valandas pastimpa.

nėra
>et žiurkės jo nepakeli i n.a^ luinu - i • *i •(nustelbtus lengus, nesigailė-l'^'T, «au*“ tkllv 

, . . ? . . -nn inkctii įr/npirima
Į rX.Il

i kelią saulės spinduliams Į 
jūsų butus.

Jos daug suėda ir ligų pla- 
jtina. Apskaitliuota, kad vie- 
Įna žiurkė gali suėst Įvairaus 
į maisto kasti ien už 3 centus, 

provinci- 
kad žiur-

Šalin Rankas Nuo 
Kruvinai Uždirb

ti! Liaudies 
Centų!

5«S n»«t 13<« es«s

įšale New

rų žemės.
Studentams ateitininkams

■ paskirta penkiasdešimt tuk- 
.'tanėių ūO.OOO) litų pašal
pos. Dar tenka sužinoti, kad 
Ministerių Kabinetas Šiau-

Katastrofingas “krikščio-: iją krikščioniškai “Vilties” 
nių” pralaimėjimas Seimo;draugijai paskiria pašalpos

. am lipinti. eikvodami pa- miršta: buvusiam žvalgybos) 
'kutinės iždo lėsas ir sody- viršininkui p. Lipčiui išduo
dami savo žmones i aukštas ta pašalpa 1000 litų, 
dietas. - -

Katalikų Moterą Draugi
jai paskirti penki dvarai.

Kauno arcivyskupui ski- bo, žmonės dėl mokesčių pa- 
: iamas šemioto dvaras. Kai- skutini gyvuli tuii parduoti, 
.'■edorio vyskupui iš Kaišedo- o čia tūkstančiai litų švaisto
mo dvaro skiriama 80 hekta- mi iš valstybės iždo ivai- 

i ioms ‘'krikščioniškoms” 
draugijoms. Kruvinu pra
kaitu uždirbti liaudies cen
tai be jokios gėdos kemšami 
Į “savų” žmonių kišenes.

Visą amžių lieję prakaitą 
i žemę dvarų darbininkai, 
netekę nei darbo, nei žemės, 

o ko
tai davatkų draugijai

Grobuoniški nagai tuštinai 
valstybės iždą. Krašte nėra į 
pinigu, bedarbiai neturi dar-i ------- ’ « ’

I i

i i

prastos mėsos ir nešvaraus ir-—dukart tiek. Ten esama žmonių valią, kad plėšriajai ooij) litų
Savivaldybių Dep-to di-iPaskil?ami.net Penkj dvar2h 

i rektoriui p. Jakobui p. En- aprūpinami 
riyinloiris; pHSkvrČ 3000 ^’tll ,

' ‘ alpos “įvdvtis atatinka- Kam jiems dvarai? Jų parei- 
' ’ - !ga tun būti žmones tikėjimo

žvalgybininku neuž-'' mokyti, o ne dvarus valdyti. 
Žemę turi valdyti tie, kurie 
ją dirba, o ne dykaduoniai 
ponai ir kunigai.

Naujojo Seimo pirmutinė 
pareiga yra atitaisyti visas 
klerikalų padarytas šuny
bes.

Teisman tuos, kurie eik
voja visuomenės turtą!

(“Socialdemokratas.”)

“ L'Včz'. I rAVi, r ą ’’ 
f i VJ.

’gti. Siaur. Amerikoj yra apie darni tuo laiku, kol bus su- pa
100 milijonų žiurkių ir jos daryta nauja vyriausybė. • mame kurorte.” 
suėda apie 100 mil. dolerių, stengias visokiais budais sa- 
Apie 100,000 žmonių Ame
rikoj dirba, kad tik valsty-

AKYS.
Netrink akių, kuomet kri

slas Įpuola. Paprastai, išimti „ , _____  ___ v
kri sius iš akių yra menka; bes žiurkes galėtų išmaitinti, 
procedūra,bet kad ir menka, i Azijos Indijoj yra apie 800' 
mažai žmonių (išskyrus gy-) nil. žiurkių. Ir visame pa- 
dytojus ir slauges) žino kaip ; auly žiurkių bene bus dau- 
tą padaryti. Bile kas gali iš- giau kaip žmonių. Jei skai- 
mokti kaip išimti krislą iš (lyt, kad tų gyvulių yra apie 
akies. Jei krislas Įsismeigia Į du miliardai (žmonių apie 
akies plėvelę, tai jau kitas 1,800,000.000) ir kad žiurkė 
dalykas, reikia kreiptis prie metams suėda tik už pusę 
ąkių gydytojo. Jei domės ne- dolerio, tai žiurkėms dau- 
bus kreipiama i tai, nors gįau išleidžiama, negu ku- 
trumpam laikui, galima ne-, dikiams auginti ir auklėti, 
tekti akies ir su laiku tas pa-, '/iena žiurkių pora per me- 
kenktų ir kitai akiai, taip "as priveisia 860 žiurkučių. 
kad žmogus paliktų aklas. 'Portugalija, Danija, Britani-

Jei krislas liuosai laikosi Ja po didžiojo karo išleido 
akyje, pirmiausiai reikia tam tikras Įstatymus žjur- Apie ketyirtdaiis pinisu, praleidžia 
žiūrėti, _ kad rankos butų <ėms naikinjį -Žiurkės pla- 
šyaH/is ir jei galima nu-1tina šf3§ figas: džumą (ma- 
priusti jas prieš pradėsiant ;ą), trichinozą. džiovą, snu- 
ąki čiupinėti, nežiūrint kaip I Jo ligą, niežus, parkus, pa- i 
švarios jos atrodytų. Paskui siutimą, paratifą ir mėsos atvykus 
reikia paimti mažą pagaliu- . žnuodymą. 
ką (degtukas tam tikslui 
tinka), ir juomi atversti 
blakstiena. Su kitu pagaliu
ku, ant kurio apvyniota bis- 
liutis vatos, reikia krislą iš
imti. Šviesa turi būti labai 
gera, kad jį atradus. Išimk 
lengvai šluostant su vata.

Akių užgavimas yra rira- 
tįts dalykas, ir reikalauja 
greitos priežiūros. Visuose 
atsitikimuose reikia surasti 
ifr prašalinti priežastį.

; Pėf dieną, kad nors akys 
Natūraliai švarios, bet gat
vių dulkės gali kur nors Įsi
smeigti, ir todėl yra gerai 
kasdien akis plauti. Reikia 
išvirti kvortą vandens ir ja- 
itae ištarpinti arbatini šaukš
tuką druskos, arbatinį šauk
štuką sodos, arbatini šaukš
tuką boric acid ir arbatinį 
šaukštuką glycerino. Pripil
dyti taip vadinamą akies 
juoduką (eye eup) ir abi 
akis plauti. Liekamą vande- 
nj laikyti didžioj bonkoj. 
Užteks per kiek laiko.* * •X ■> ■ __1_ . _ ■ - -------

ar naudinga laikyti 
medžiai po langais.

Savaimi pasidarąs 
dezertas-prievalgis

Virink uždarytus Konden

suoto Pieno kenus tris va
landas. Paskui ataušink. 

Vartok keikui pripildyta 

Tą vaikai mėgsta.

Jūsų sfroserninkas

šviežio šlako

~13vrdt/nA
Standard ir Chalienge

Mus. Winslows 
Syrup

I

VALET
AiioStoop 

Razor
Išsigelan- 
da pati.

Katės, žiurkių tifo (šilti
nės) nuodai, sląstai, Įvairus 
nuodai nepajėgė žiurkių iš
naikinti.

Odesos gradonačalnikas 
generolas Tolmačovds džu- 
nai siaučiant visokių būdų 
riebėsi žiurkėms naikinti* 

bet visgi žiurkių nepergalė
jo.

• Reikalingą butų, kad ko
va su žiurkėmis eitų plačiai, 
taip tariant, visoms valsty
bėms susivienijus, nes žiur
kės išnaikintos vienoj šaly 
greitu laiku gauna stiprių 
rezervų iš kitur. Juk viena 
pora žiurkių per metus gali 
pasidauginti iki <800.

Berlyne visi gyventojai 
du kartu per metus turi pri
valomai naikinti žiurkes. 
Tada miestų valdybos Įsaky
mu turi visi namų ir butų 
savininkai apsivalyti nuo 
bereikalingų valgomųjų at
matų — pamazgų, sąšlavų 
duobes tuština, virtuvėse, 
sandėliuose, užkambariuo- 
se, požemiuose stengiasi 
valgomuosius daiktus pada- 

t__  ryt žiurkėms neprieinamais. _
Lietuviai turi gera papra- Tik trim dienom praėjus, 

imą veisti sodnus ir darže-kai žiurkės išalksta, šeimi-' 
gus. Bet dažnai esti, kad ninkai inwlt*da joms nuodų,1 j 
medžiai per arti prie langų daugiausia tam tikiu prie-j ” 

pasodinti. Kai vyšnios, taisų iš juros cibulio (lot.1

JEIGU SKAUDA KOJAS
Dr. Milier’io Garsės Bėdos Palai

kytojai prašalins skausmą jūsų pėdo
se. riešėliuose ir užpenčiuose. Išleng- 
vo atstato muskulus ir kaulus ir nor- 
maiiškumą. Jaučiami ir nešiojami 
puikiai. Padaromi jums vpatiškai.

. DR. E. W. MILLER (Reg. Podiatrist)
• - . . . . - - - -i . . , ----- -------- <— ats,.T 68 Pemberton Sųuare, Boston, Mass.mų maistui jūsų namuose, turčių atiduoti arba turėt kavos skoni, kada Ji Tp] Eowdoin *>78'?-W 4 33)

ar.t javinių valgių. : es jie yra mais-į r.rmi! -ekiu naudoji. To prašs’im- ________________
tingi ir sveiki. Senoje tėvynėje jus į >- ui. imerk korka i karšta parafina. I 
valgėt juodą duoną, ryžius, makarc-i;: . korko visos skviukės -užsidengs.: ' ~ ~ ----------- —
nūs ir čielus grūdas namie sudarytus j 
i> naudojamus su pieną ar Smetona.. 
Tie papročiai yra pergeri numesti

i i šią šalį. Vienok, namie: 
gaminti grudai, kokius jus naudojot 
te tai, čia pavaduojama produktais, iš
dirbamais didelių grudų išdirbysčių. 
Kukurūzo flakai yra vienai, poptjlia- 
rižkiausias javų maistas naudojamas 
Amerikos namuose šiandien. Kukurū
zų flakai (Corn Plakės; yra gerai 
vaikams ir suaugusiems. Juos galima 
■'nu’J .ti re:-.ptuose kepimui ir -. irimui. 
Sakantis receptas kukurūzų Pakų 
mjkarur.anin yra skanus.

CORN PLAKĖS MACAP. iON.M
2 kiaušinių Lr^tymui
1 puodukas čakra;-:, 

šaukštuko vani!<»;
1 puodukas kokonutn
2 puodukai corn flakcš 
’į puoduko riešutų vidurių tkipo-

t’.i>
Suplak kiaušinių baltymus iki 

-.irstės, dudčk po biskį cukrų, pas1 iii 
dadėk vanilą, kokonutus, kori ų fia- 
i.us* ir riešutus. Dėk skarvadon po 
'.-inkštą, kurį pasvirs tuok, ir kepk ao- 
eerkarštamo pečiuje ik; makaronai 
iiekn gražiai rudi.

Virtuvės Reikaluose
Kuomet perkat 

erandžiu-. geriausio 
pasvarstant lanko e. 
kuliai yra geriausi.

Arbata 
stalo i .oda 
ji galima 
c:.;i.s r.t ha

Darant
ku sėkla-

W sykiu naudoji.
i. Įmerk korką Į 
korko visos skyiukės -užsidengs. ( 

Pakartok tą kada parafinas nudils.
Keletas veidrodžių tinkamai sudė

tų padidins isžiuroj kambarį. . '
lankyk akinius švariai. Maža hon- 

kutė su pusiau amnionijos ir pusiau 
vandenio yra patogu, nes lašas ar du 
■ > skystimo nušveis akinius.

Miširas bičių v;
:,ai getą valy m -i

Perplėštą linini
"tauria siis-ut: 
į -ties užtiesalo.

Skalbiant r-esiri
< .:avor nindi.š 

perplovimr.i
:<i.> sniegas.

t **'*

KtLLOGG'S
TAS’ELESS CASTOR OIL

Metų gea.-antuoto*. Musų kainos že- 
r.'.esnės negu. kitų išdirbėjų. Dykai su

teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka-« 
talogo, kurį jnt-mačiam DYKAI. (-).“■ 

RUATTA ŠEKENELLi & CO. 4 
i 1*14 Itlue Island Avė- Dcpt. Z*. ;

CHICAGO

Mes iŠUir- 
bam ir itn 
pottuo ja
me . vilfr- 
kių'.t^iių

: rankom!* *. 
dirbtas

1 Itališkas
Akurdinas

■ geriausias 
pasaulyje.

Ant 16

f
Paviešis

• .• jK-rmaia
• o ant
i vairia perdaug 

loters valęo 
piisilaikyt 

■iiikytis iki 
Į aidžių valį-in 

:'i nauiiot kave
Duoną reikia 
t' naudot visi 

<ryk <l;kčiai vai 
‘ ?erk (taukiausi:, 
"varhiaiisia k<

►.lytėjimo jr

cžč- Patarimai
.m-ui’.u valgo ar perdaug 
, ai na valgo tą l.as ji-t.i ; 

Abeir.ai. vvrai valgo to-.

f 

i 
f

Vate*d«i: 1 iM 4 *• H«tV.

■J lOTįSummer St, 
Ypatiška Sveikata / LAWRENCE, MASS. I

.naisto. mot luinsai skc.bia pirma Įm _
C‘-.ant didžiu ■ ap augos’' maistu. Pie-;
ras savaimi yra pilnas maistas—ku-1 

.lis viską suteikia Suaugusiam ei- 
<ia įo taip kaip ir mažam, nes mads- 

i tai, kurie neduoda normalios vysty- 
raz'nku nvraga ra- 'n°S' ****? jaunarn- nepalaikys .;tip-

• i • !•* ; rūmo ir kūno dideliame.ziriKU semias reikta išimti, rupiai jas \n<r21rt;< . * . .sukapoti ir snmiltnvus dėti i pyrago nieno kr»-i« 't '"1 ne.iin aplenk.
, . 1 1 • i Kuris ne tik suteikia kurą rei-

| cnorjrij^i, 1m*c taio*n duodaPerpmvnuu. lengvai CTtnno^ padek : .iaugylie mincralbj <l*u^ škaHrgu 
z.t trumpam j pečių. Jus summkstes :un,„ !r da,jvi ,^-
n oiau.-is lengvai kaip švieži vaisiai. • -įimtai .... ’.. .. , ., _ .maistai licna- turi visu- re-K.iii'.-

Me.jmes aroa stiklines sakutes g?-' gus maisto elementus ir teikia juos 
>iau yra naudoti duodant į stalą ruk-, formoj taip lengvai ’ suvir k in'v.noje 
šėius agutkils arba lėmoną, nes actas! kad paliuosuojar kūno r.iašinerijn nur 
ant jų neveikia. •' liereikalingo intempi-no. l.šegz«minu*.'jtf ak U, p nukirto 

akiniu*, kreiva* akis atiti«tou 
; it* amblyųpiftkoM fakto**) Aky- 
' m aogražinu švies* tinkamu 
1 taiku.
i J. U PAAAICARNia O. Dk 
, <«7 Braadiray. Su. Boctoa. Mni 
aaHHHMHHOMHHHiai

ami.net
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ba. Dauguma šios apylinkės 
gyventojų didesnėms šven
tėms, vestuvėms ir laidotu
vėms verdasi samagonkos irKAS GIRDĖTI LIETUVOJE vems verčiasi samaguiiKus ir.

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) paskui skaniai geria pasiga-
mintus nuodus, o jaunimas

NUŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Šeduvos policijos rašti
ninkas Cibulskis birž. 2 d. 
šuyiu iš revolverio nukovė 
pro langą raštinėje sėdinti 
polic. nuo v. viršininką Jur
kevičių ir vėiiau pats persi
šovė. Abu tuojau mirė, šis 
tragingas Įvykis yra išdava 
vieno nešvaraus Įvykio, turė
jusio vietą Šeduvoje.

Yra buvę šitaip; gegužės 
11 d. etapo keliu buvusi pa
keliui i Šiaulius pristatyta Į 
Šeduvos policiją tūla p-!ė V. 
B. apie 20 metų amžiaus.

Stankevičienės duktė išspręs neretai tarp savęslunc. b________________
Jankauskienė pasikišo po 
suknele kirvi, o rankose tu
rėdama lazdą pareikalavo, 

'kad Rutkauskas atidarytų 
'duris. Pastarasis tūnojo už
sidaręs i_ '.___ . .
jos prašymą pildyti. Iš atė-' apylinkėje uzverte akmeni- 

akmenys, o Jankauskienė i begiGarvežys, mašinisto 
nulupo langą ir pradėjo lįsti!Eigmano valdomas, dėl to 
: _ • ’ _ TX _ • n-i 1 \

apsidaužo.

is savininko sužinojau, kad 
tos durpės imant iš duobės 
esančios šviesiai geltonos 
spalvos, bet išėmus nuo sau
lės spindulių ar šiaip nuo 
oro perkeičiančios spalvą.

VĖL UŽPUOLĖ TRAU
KINĖLĮ.

Birželio 8 d. nežinomi 
malūne ir atsisakė piktadariai A. Panemunės 

iš ,užve'tta,k“e"i-
jusiu i Rutkauską nasipvlė m_ls. siaurojo geležinkeliuko 

Jankauskienė i bėgius. Gar\ezv s, masmisto

Į vidų. Kai Rutkauskas s‘tu-j nušoko nuo begiu. Bekeliant 
įnė Jankauskienę, ši ir kitos! gai*vezi bėgius, kažkas 
moterys, pagriebusios jį už Pradėjo šaudyti n* peršovė 
rankų pradėjo traukti oran.!mašinistui Eigmanui ausi. 
Rlltkim-kn tatmaifo rk£»ma_^ 

i čius, kad jo šeimyninkui i 
Nuov. viršininkas Jurke-lo?ai-. pagriebė šautuvą ir į 

vičius paleidęs policininkus isi nubėgo, o.
pietums ir išleidęs žmona i Jankauskiene pribėgus pra-į 
kaimą prikibo prie šitos are-!dfeJ? kapot! ir laužti duris, ;nu pradėjo veiKti orgamzuo- 
štiiotos panelės tiksiu ja iš- nežiūrėdama nė Rutkausko s o’ piešima gauja, kun pulda- 
gėdinti. Tarp Jurkevičiaus ir ferąsimmų šauti. Rutkaus- į v o u apiplesdav o pi a\ aziuo- 
areštuotos ėjo, žinoma, ne- Sas? IS.^? iš kantrybės, pa-i jancius. 
lygi kova iš karto arešto ka
meroje, vėliau Jurkevičius * 
Įsinešęs areštuotą Į savo 
kambarį ir ten kankinęs...

Atėjus po piet Į raštinę— 
raštininkui Cibulskiui, nu- 
kentėjusioji jam aDsiskun- z kalt3 
dusi, vėliau tam pačiam Ci- 
bulskiui kaipo palydovui ly
dint areštuotąją Į Šiaulius, 
nukentėjusioji pasakiusi 
jam visas savo Įvykio su Jur
kevičiumi smulkmenas. Ci
bulskis pataręs nukentėju
siai kreiptis i atatinkamas 
Įstaigas, ką šitoji ir padariu
si.

Pasekmėje viso šito, byla 
pakliuvo teismo tardytojui, 
kuris gegužės m. 28 d. tardė 
Jurkevičių ir policijos tar
nautojus. Po tardymo, Jur
kevičius tą pačią naktį kaž 
kur dingo persivilkęs civi
liais rūbais; policininkai pa
skelbė ji pabėgusi esant. 
Jurkevičius buvo surastas 
Panevėžy ir visai netikėtai, 
rytojaus dieną sugrįžo lais
vas į Šeduvą ir pradėjo eiti 
savo pareigas, o Cibulskis 
buvo perkeltas Į Rozalimą 
policininku.

Kodėl tad Cibulskis šovė i 
Jurkevičių — liekasi neaiš
ku. Lig tol, Jurkevičius gra
sinęs Cibulski nušausiąs.

Tenka pasakyti, kad nuo
vados viršininkas Jurkevi
čius pasižymėjo labai nemo- 
rališku elgesiu būdamas po
licijos viršininku, užkliūda
mas Į ištvirkime vietas ir ten 
net naktis praleisdamas.

Be to, pats Jurkevičius 
pasižymėjo savo dideliu ša
liškumu priešrinkiminėje 
kovoje patarnaudamas krik- rankas ir veidą. Dabar Mit- 
ščionims, o terorizuodamas kui Jonui tenka taip gražus 
pažangiuosius žmones, gra- pavasario laikas praleisti lo- 
sindanias fašizmu ir tt. voje. Net nepajėgė pats 
• Reikia tikėtis, kad ši Įdo- baigti sėti vasarojaus, buvo 
hn ir tragingai užsibaigusi'

- - • į
I i
I
I

Rutkausko tarnaitė pama-1;“ina tyrinėjimas.
SUSEKTA PLĖŠIKU 

GAUJA.
Paskutiniu laiku ties Kau-

_____ Jų puolimai pasku- 
leido šūvi stačiai i Jankaus- ‘rinėmis 2—3 savaitėmis ėmė 
kienę ir sunkiai sužeidė ko-’taip tankiai kartotis, jog va
ją. ižiuoti keliu buvo nejuokais

ši byla buvo nagrinėjama pavojinga.
Kauno apygardos teisme. į Sužinoję, kad policija 
Teismas pripažino Butkaus-1 juos seka, plėšikai perkėlė 

’ '"J pervirši jus apsigy-!-avo “veikimą” Į Kėdainių 
nimo ribas ir nuteisė trimis-apskritį. Bet čia jiems nela- 
sąvaitėmis arešto. i bai pasisekė. Jau po pirmo

-------------- į jų “debiuto” policija, apsu- 
BEGĖDIŠKAS TIKYBOS Pus> mišką, kuriame jie už- 

TURGAVOJIMAS. ‘Silaikė, sugavo 2 jų vadu.
Merkinė, Alytaus apskr. 

Vietinės valst. liaud. kuopos 
naiys Kudarauskas, norėda
mas apsivesti, atnešė Merki
nės klebonui kun. Ribikaus
kui ant užsakų, bet pastara
sis jam pareiškė, kad šliubo 
neduosiąs tol, kol jis — Ku
darauskas neprisieksiąs iš
stoti iš valst. liaud. s-gos ir 
daugiaus nedalyvauti jokio
se kunigui priešingose orga
nizacijose. Kudarauską ap
linkybės būtinai verčia vesti 

; ir būdamas kataliku, nenori 
, be šliubo gyventi, 

kunigo užsispyrimas 
mia ji nuo bažnyčios. Gal ir 

; dabar kas pasakys, kad vals. t t —----- .... - _ _-----
, iiaud., o ne kunigai griauna nių gerų malkų. Kadangi 

tikybą ir bažnyčią.

. Vienas, kaip pasirodė, yra 
'žinomas plėšikas Chronpo- 
neckis, kurs jau yra nuteis
tas mirti, bet pabėgęs iš 
Kauno sunkiųjų darbų kalė
jimo. Kiti plėšikai pasislėpė.

KUNIGIŠKA DIKTA
TŪRA.

Šaukotas, Kėdainių apsk. 
Praėjusią žiemą Šaukoto 
klebonas kun. J. šapalas 
sauvališkai, nepasitaręs su 
parapijos bažnytiniu komi
tetu, iškirto didžiausius me- 

tečiaus džius savo naudai nuo Šau- 
atstu-

ir
koto kapinių. Bet užtatai be 
varžytinių ir pinigų neišlei
dęs pasidarė apie 21 5 sieks-

klebonams yra duodama 
pirktis malkas be varžytinių, 
tai šis kun. šapalo pasielgi
mas sukėlė pasipiktinimą jo 
nenaudai.

Senukai neturtingi žmo
nės kalba, jog jie, neturėda- 

_ mi lėšų pastatyti įnirusiems
įriūbos ir pradėjo paminklo, buvo pasodinę 

pro triubų su- Pne. kapo po medelį kaipo

NUŠUTINO DEGTINDARĮ
Poderiškiai. Garliavos vai. 

Prieš Sekminių šventę šiame 
kaime ūkininkas Mitkus Jo
nas virė sau ir kaimynams 
samagonkos. Beveikiant už
sikimšo t 
garas veržti, 
durimus. Mitkus Jonas norė
jo tas kliūtis pašalinti, bet

atminti, jog ten guli jiems 
brangus žmonės. O tuo tar-

H/ luc pClOUl UiU, MVv a •

nepasisekė., nes .sprogo iriu- j»u .-ngltnto tuęs jų
ba ir garas*smarkiai verzda- 'bkaifgrūs paminklus.
masis nušutino Mitkui Jonui

minėtiems dviems asmenims 
byla nebus baigta šiuo Įvy
kiu ir bus tęsiama toliau, iš
aiškinti Įvykio tikrą priežas
tį, kadangi visuomenėje 
plinta gandai, kad aukšt. 
vyresnybė Jurkevičių, nors 
ir kaltą esanti, palaikiusi, o 
raštininką Cibulski nekaltai 
nubaudusi, už ką pastarasis 
ir atkeršijęs.

I

MOTERŲ KARAS.
Pil. Jonas Rutkauskas tu

rėjo išsinuomuojęs nuo Mai
gių kaimo. F 
čiaus 
čiaus 
čiams 
Įgriso, 
Metų

.„u, Pabaisko vals- 
gvventojo Stankevi- 
maluną. Stankevi- 

nuomininkas, matyti, 
nes, tuojau po Nauju 
Stankevičienė nuėjo 

pas Rutkauską ir liepė jam 
išsikraustyti. Šis vieton 
kraustytis paėmęs senę po 
ranka išvedė iš maiuno ir 
patarė jai iki kontraktas nc- 

„išsibaigs nesilankyti su te
kiais siūlymais.

Stankevičienė, būdama 
karšto lenkiško kraujo, par
bėgus namo sušaukė savo 
dukteris, darbininkus ir kas 
kuo turėjo apsiginklavę nuė
jo išmesti Rutkauską iš ma-

I

203 i» New Yorko i Kaunu ir atgal
(Pridėjus 8. V 
jeigu Takaus.)

IŠMINTINGAS NUO
SPRENDIS.

Vienas Chicagos berniu
kas, pasauktas teisman už 
netvarkų apsiėjimą, buvo 
teisėjo nuteistas skaityt ge
ras knygas pa priežiūra teis
mo oficialo. Yra pulkai žmo
nių, kurie turi būt nuteisti

iš IR I

LIETUVĄ 
PER HAMBURGĄ

Ar.t mus tri-šriubinių laivų
llesolute, Reliance. Albert 

Bailiu. Deutschland, 
Hantburg 

ir ant popui 'yriškų vieno
dais kambariais laivų Cle- 
vdand, Westphal;a, ir Thu- 
ringia.
Savaitiniai išplaukimai iš 
New Yorko. Laivai Thurin- 
gia ir VVestphalia atplaukia 
į Bostoną.
Personaliai lydimi j Europy 
išvažia vintai.

PARANKIAUSIAS Įlipkite Laivaa New Yorke-Išlipiėte Klaipėdoj
JEIGU JĮJS NORITE VYKTI LIETUVON 
RUOŠKITĖS IR PRISIDĖKITE PRIE (ANTROS) 

MILŽINIŠKOS VASAROS EKSKURSIJOSKAIP DĖL BOBOS LIEŽU
VIO BUVO SUŠAUDY

TAS NEKALTAS 
ŽMOGUS.

1915 m. rudeni, vokie
čiams Lietuvą okupavus, 
karo teismo nutarimu Nau
miestyje (tuomet dar vadi
nosi Vladislavov’as), buvo 
sušaudytas Kaimelio (Kidu
lių v.) gyventojas J. Gylys.

Plačiau apie Gylio nužu
dymą papasakojo p. Freili- 
kas, kuris tuomet buvo Nau
miesčio liuterių kantorius ii* 
dalyvavo kalbamo j byloj 
kaip vertėjas.

J. Gyli vokiečiams Įskun
dė viena Kaimelio moteris, 
kurios žentas su šeimyna bu- , 
vo išvykęs su rusais.

Jisai buvo turėjęs nuosa
vą malūną. Išvykdamas į 
Rusiją, malūną pavedė val
dyti ne savo uošvei, bet kai
mynui J. Gyliui.

Gylis per karą niekur ne
bėgo ir kuo ramiausiai malė 
ir pikliavojo...

Uošvė griežė dantį ant 
Gylio, kam ne jai, o jam te
ko malūnas. Ryžosi jam at
keršyti. Nuėjus Į Jurbarką, 
Įskundė Gyli vokiečių val
džiai, buk tasai būdamas vi
są laiką “neva” prie darbo, 
daręs vokiečių pozicijų nuo
traukas ir persiųsdavęs per 
atvykstančius i maluna 
žmones rusams. Ir šiaip esą 
Gylys siuntinėjęs rusams vi
sokias žinias, nes vokiečių ir 
rusų apkasai buvo čia pat 
apie malūną. Kadangi Gylys 
buvo beraštis, tai kilo teis
me klausimas, kaip jis galė
jo apkasus nupaišyti. Tuo
met toji moteris, parodė sa
vo rankomis popiervje zig
zagus. sakydama: “Ot šitaip 
jis vis paišė...”

Gylio gynėju- valdžia pa
skyrė vieną savo karininką 
advokatą, kuris nelaimingą
jį gynė ypatingu atsidėjimu. 
Jis reikalavo kaltinamąjį jei 
nepateisinti, tai jau bausti 
ne daugiau kaip 10 metų.

Prokuroras reikalavo mir- i liuosuoja nuo blogo apetito, 
ties bausmės. Nežiūrint, kad • prietvario, gazo, galvos 
Gylys nuo tų žodžių apalpo,;skaudėjimo ir n e m i e g o. 
kad teisėjų bei gynėjų akys Klauskite pas jūsų aptieko- 
buvo pilnos ašarų, Gylys bu- rių ar vaistų pardavėją pa- 
vo nuteistas mirti. Dėl viso laikyt dėl jūsų! Musės ir no
ko buvo pasiųsta karo vadui; dai turi būt užmušti dabar, 
maršalui Hindenburgui sku- po jų pirmam pasirodymui, 
bota uelėgrama į kurią po 6 i Trinerio Fli-Gass užmuša 
valandų atsakyta: “PasigaL- juos ant vietos. Jeigu nega
lėjimo nėra, kaltė aiškiai'”' 
irodyta.”

Anksti rytą Gylys buvo iš
vestas 10 kareivių už Nau
miesčio prie gretimu kapu.Jr_J r - - ZZL.2__.
burgo atsakymą išvertė lie- draugas, platink jj tarp save Kaina 50c. už bonkutę. W. F. Į

TIESIAI I KLAIPĖDĄ

Ekskursiją RengiaBALTIC AMERICA LINE ir Kurią Palydės 
Pačios Kompanijos Atstovas

Mes ar jūsų agentas pasirupinsim išgauti permitus ir pasus. 
Reikalaudami smulkesnių žinių ir informacijų kreipkitūĄ i gyvenanti justi 

apielinkėje agentą, arba tiesiai į:

BALTIC AMERICA LINE
8—10 Bridge Street, New York City.

tik “ačiū ponas Kantore 
(buvo geri pažįstami j, Su
diev...” ir Įvykdintas teismo 
sprendimas, dėl piktos bo
bos valios. Jo kapas aptver
tas. E. K. Panerietis.

f

I

skaityt geras knygas apie 
sveikatą, o ypatingai apie 
valgymą. Pasekmės naudoji
mo skilvio netvarkai ir ne
gero valgio yra labai liūd
nos; jos sudaro taip vadina
mą “Amerikonišką piktą.” 
Laimingai, kad Trinerio 
Kartusis Vynas yra puikus 
vaistas. Jis išvalo skilvį, pa-

IŠTRAUKTAS PRIGĖRĘS 
ŽMOGUS.

Birž. 14, 1 vai. dieną iš 
Nemuno ištrauktas žmogaus 
lavonas drabužiuose. Iškra- 
čius drabužius rastuose do
kumentuose paaiškėjo, kad 
prigėręs yra Šančių gyvento
jas Brazdantis Jonas.

PRIGĖRĖ.
Kalvarija. Gegužės m. 30 

dieną Orijos ežere netoli 
Kalvarijos. Mariampolės ap
skričio prigėrė p. Julė Za- 
veckaitė iš Skersabalių. La
vonas surastas trečią dieną.

KODĖL YRA PATARTINA 
KELIAUT NORTH GERMAN 

LLOYD LINIJA?
Didelė didžiuma lietuvių kelei

vių. norėdami aplankyt savo se- i 
ną tėvynę, pasirenka kelionei i 
North German Lloyd Liniją dėl ' 
sekančių parankurrių:

(1) Bremenas yra parankiau
sias portas visoj žieminėj Eu
ropoj.

(2) Ant Lloyd laivų yra kelei
viams atskiri kambariai po 2. 4 
ir 6 lovas, todėl labai parankus 
šeimynoms ir draugams.

(3) Puikiausiai organizuotas 
patarnavimas keleiviams.

(4) Naujausi įrengimai kelei
vių patogumams ir palinksmi
nimui.

štai kodėl ir jums patartina 
keliaut šita linija.

Į
I
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Greičiausia Pagelba nuo 
Niežėjimo

Niekas nėra taip gera ir pa- 
gelbinga sustabdymui niežėjimo 
arba odos trukumų gydymui, 
kaip Severa’s Esko. 
pagal nurodymus i 
lengvinimą 
užtepimo. Kam kankintis nuo 
niežėjimo arba odos trūkimo ir 
perėjimo, kuomet jus galite 

lit gauti kaiminystėje, rašy- 'Severai

Vartokite 
ir dideli pa

gausite po pirmo 
Kam

Dėl sugrfžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pas 
vietos agentus arba pas

• —.ąrržn, f 2-----
UBt£Q JUDCTlCaD MttS
(BantaasUae) Joint Senrice witb
H I a. • • •

Važiuokite j

LIETUVĄ 
ir atgal 

BER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečiu laivo
COLUMBl’S

arba ant kitu šios linijos laivų 
TIK 8 DLEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
TIKIETAI J TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORTH GERMAN 

LLOYD
15 Water St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos agentus.

l

kitpas Joseph Triner Corn- koj. Reikalaukite tik Severas ir: 
pany, Chicago, III. neimkite kitokių. Jeigu jums!

_________ jį-siulys ką kitą, neimkite, o. para-Į 
s____ ■_____________________________________šykite mums; mes pasirūpini-r'

Kai p. Kantorius Hinden- Darbininke! “Keleivis” tavo me. kad jus gautumėt tuojaus. [
. už bonkutę. W. F.! ._______________

Severą Co.. Cedar Rapids. Iowa. |

SKAUSMAS KUR?
f

ŽALIOS SPALVOS 
DURPĖS.

Žemaičių Kalvarija. Ge- 
čaičių kaime pas ūkininką 
Z. Bubelę nepersenai ma
čiau žalios spalvos durpių, tūviškai, pasmerktasis ištarė draugų.

Santai Midyl
Gneit Palengvinę

šlapIsiBąsf 

tpsisaugokit 
padirbimų 

rčmvkit žodį 
“Midy” * 

Parsiduoda 
Aptiekosc y

Į
reikalinga kaimynų pagel-
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i nygutė*I. patarimo arba 
ra.šykite į:

AMIERT
GRORLE'ASKI

1 >rpt. .H>. I’lj niouth. l’a.

Su šitokiom iškilmėm New Y orkas pasitiko leitenantą Byrd ir lakūną Eennett, kuriedu pirmutiniai >av<» orlaiviu nuskrido į Siaurės ašigalį.
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PAMINKIT

T RA GER \S DĖL:
Ramati.ško gėlimo.

2. Nerviško gaivos skausmo.
3. Neuralgijos #kxu«rno.
■I. Mėšlungiško traukimo. 

Kietsprando 
Skiiiiscio šonų, krutinės 
pečių

A p* i deginimo ir žuizdų. 
Apsisaugojimo nuo uodų.

!>. Skaiulančių muskulų. 
Apsisaugojimui nuo užnuodi- 
jimo, n-io silpnų atsitikimų, 
įdrėskimo ir tt.
Prekė 35c., 65c. ir $1.23.
1
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v Į IŠVAŽIAVIMAI!

Vietinės Žinios į
—

į namo turto kilnotojas važi-
1 . •_____ * ____X

BOSTONO LIETUVIU 
EKSKURSIJA I 

PHILADELPHIJĄ.
Visuotinas Amerikos Lie- Bostone. Jis girir.si. kad nuo 

tuvių Seimas Philadelphijoj L stryčio | Stoughtoną nuva- 
ivyks Rugpiučio-August 15. ‘
16 ir 17 dd. Į ši Seimą va
žiuos daug lietuvių iš Bosto
no ir apielinkės. kaipo dele
gatai nuo Įvairių organizaci
jų ir Įstaigų. Nėra abejonės, 
kad daug lietuvių iš Bostono

įlieja turbut 
' mobiliu iš

geriausiu auto- 
visu lietuviu So.

žiuojąs Į 12 minutų. Man ro
dosi, kad Pierce-Arrow gali 
dar smarkiau traukti, nei 90 
mylių i valandą.

❖

South Bostono daktaras, 
advokatas ir škaplerninkas 

kolonijos norėtų matyti šitą:^uo^a "ądvice (patarimą) 
dideli Amerikos Lietuvių (profesormi J. Mėšliui, kad

lietuvius, Well. ge- 
komentaro nereikia, 

priminti viršminėtai 
__....... ~ anksto, traieei, kad jie patįs neters-
ypač tuos, kurie turi gerus,tų savo vardo lietuvių tarpe, 
automobilius ir norėtų sykiu ■ 
važiuoti. Taipgi kviečiame! 
ir tuos, kurie neturi automo-

Seimą ir sykiu gražią Phila- nenupuldytų savo gero vai 
delphijos Pasaulinę Parodą. (l° P.a;? .............
Todėl visus užinteresuotu. resnio 
šituo klausimu kviečiame kaip 
prie susitarimo iš ;

' I T. S ndrr.is 78 Mot <"l 
Subatoi. 'atarė 10 1.1E1’<» 

š.. Iriai ir vakariene.
Nedėlioję 11 LIEPOS PA-L
Ant STASIO ŠATK I NO l ke-.

849 Oak St, Brockton. M:i"
Nedėlioję pikti.ka- prasidės II '• r'*'

Šie du išvažiavimui yra re -■■■ 
labai gražioje viet »je. kurio? y .i - 
ra svetainė dėl šokių, pas ':r\- 
mų ir žaislų. Yra kviečiami .:»• 
ir lietuvaitės iš visų api-llnke- 
nijų šioseų pramogose dalyvini: 
kiu susipažinus linksmai l;.i a ■ 
sti. Specialiai Rusai is i> : • >
-os
S >.

uv

ofiso 10:30 vai. ryti-. !■
Boston, Mass. Norinti ’ a 

bv ais už.-iie"is'.ruokite ktii<>- 
anksčiau Sandaros ofise

KELRODIS: Važiuoti t:« -.
Stoughton. iš Stoughton :in : '• 
ton kelią ir važiuokit iki Oak St 
kitšs |X> kairės, biski pavažia-. u? 
piknikas.

I

* $ ♦

Antanas Jankevich (vie
nas iš So. Bostono bolševi- 

bilių. bet norėtu prie kitu’kų komisarų) suklupo aną 
prisidėti. " ‘inedėldieni vietinės lietuvių

Bostono lietuvių ekskursi-Par?Pijo? bažnyčioje. Lž 
ja važiuos papuoštais auto- ;tokl dideli nusižeminimą 
mobiliais iš Bostono i phila-. Antanas gavo Pac1^- 
delphiją, sustojant New , . _
Yorko mieste. Iš Bostono i J . }• B. Ambrose, teist be> 
Philadelphiją yra apie 300 į tir\nėtojas, nuvykęs vieną 
mylių. Monsieur Vincent'neaėldienį į Connecticut pas 
Jenkins parūpins automobi-:^aiyierl matė keturias įdo- 
liams papuošimus. jmybes: ,

Susitarimui kreipkitės ii b_kaiP elektros viela uz- 
Šidlausko aptieką ypatiškai žmogų, 
ar telefonu, So. Boston 1351.: karvių tėvas (bu-
pas D. Pilką ar K. Šidlauską, 1 T(.?n^ .Ya F0’ .

Vaizbos Buto Komisija:
D. Pilka,

V. B. Ambrose,
F. J. Bagočius.

I

Nedėl? >

I

A

K.

(i .awrence-Loveli) iki Ix>-iparsiduoda giiosernė ir BU-{ 
• Paskui I.owell gatve tie-lf??^^" t':cla užg"enta lietuviais ir 

'r., v n . • aa,s- Bizris i' i h -is. P i—-i limd-i
: įkinką, IdUtlsKĮ K. rar- pigiausiai. Kreipkitės ypatiškaį šiuo 

adresu: F S. ’
3*1 Mvi- St, eor. Burleigh St, 

Cambridge. Mass.

<kui Lowell gatve tie-,\:cla “žgv Venta lietuviais ir 
kiliką. Tautišką K. Par-;pi
K\’eč'a I, U. Kliuhas.

pyJiEsKO DARBO prie bučer- 
> metų patyrimą, moku 

„u.ba.'. K. W. S.
[, . So. Bostoa, Mass.

PARDAVIMAI
i

PARSIDUODA gesinis pečius, 
mažai vartotas aut 5 degimų ir 
dviem kepimais, pečius parsi- 

. Ateikit pažiūrėt: 
A. V. CULPIN.

2 Mereer st.. So. Boston.KAS NORI $2,000?
;a. auksinė proga užpelnyti 

tar. kuris pirmutinis nupirks
. šeimynos stubą ir perdirb

.eunynų. Vieta labai graži, ,
,a ■ prie Lpnams Corner mėnesi, kaina $3.tK)0. Lengvi išmokė 

Yra JO kambariu «■ tiri. Mes turim keletą mažų 2 ir 
'-rija. Gražus ^sodnas i. šeimyną namų su ga/.u. k«<lv 

: ,.>i ”.ų. narna a t $8900. būt nupirkti bargeno kainomis ir 
.' dviejų šeimynų b -

AMBROSE
dvi'. So. Bosv^n. Mass.

p . „n OatM-M.

\ :e

v
t». i»l

BEKERNĖ
a- išinndavpjimui. G--r

< a i lietuviškai. K'au 
it St.. >o. Bestom. Mase.

ĮNEŠTI $300
RONDL'iiY — 3 šeimynų medinis 

namas, guzas, toiletai, rendos $39 į

ii 'i. .'ies turim Keletą mažų z ir a 
šeimynų namų su gazu, kurie gal. 

r . __ ___ ______________ ant
'•■ngvų užmokesčiu. Kreipkitės pas 

MacLELLAN, (27)
1270 Columbia Avė, Roxbury, Mass.
Tel.: Ilighlands 8401

ARTI THOMAS P ARK
Tikras bargenas — 2 šeimynų. 13 

kambarių namas, šilto vandens šilu
ma. elektriką, puikioj padėtyj. Tinka
mas namas dėl išdavimo kambarių. 
Kaina $41.800, įnešti $3,000. Kreipki
tės pas savininką ir sutaupykit pini- 
KV- (27)

21 Atlantic St, So. Boston. Mass.

I

NES PERKAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną, tad priimant Bonus kaipo dalį mokesties.

Mes parduodame geriausius Pianus. Gramafonus ir už
laikome didžiausi pasirinkimą Lietuviškų Rekordų ir gerų 
Piano Rolių.

VĖLIAUSI VICTORO REKORDAI
78676 (Pas Darželį Trįs Mergelės 

(Išėjo Tėvelis į Mišką
78675 (Tautos šventė

(Mes Be Vilniaus Nenurimsim
78684 (Muzika-Valcas 

(Paukščių Veseilė
78403 (Kaitink Šviesi Saulutė

(Vai Močiute Mano 
Victor Rekordai 10 colių — 75c.

Reikalaudami Mašinų. Rekordų arba Rolių 
Kataliogo, prisiųskit už 2c. štampą.

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką.
GEORGE MASILIONIS

233 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 1456-J.

Vaičkus 
Vaičkus
S'.L jui s
Sabonis
Kudirka
Kudirka

PARSIDUODA ANT 
AUKSINO

> ■ nu medinis namas su
, v 26<i-264 E. Ninth St,

•. . Boston. Pardavimas atsi- 
ketverge. S Liepos-July kaip 

po pietų. Geriausis ]
katras nebijo biski padirbė-

• at'taisymui, žmogus galėtų ge- 
., gyvei.imą padaryti iš krautu-'
\e> :r randų. Kiautuvė dabar žas farmetes. __ _

Al i-a: gera bizni. Ši yra jūsų Koriną Aš gyvenu ant farmų ir turė- 
, .‘ . , . damas laiko suradau daugelį gerų\ J'lOga. taigi nepraleis- pirkinių. Reikalui esant rašykit laiš-

ki:e. Bu> parduotas ant lengvų 
i-iyg- . Perkant iš sykio reikės 
n . sč;: š2'H>. D d platesnių žinių

krcipkitcs p<is
THOMAS CANNiZZARO

Auctioneer
Broadivay. South Boston.

i

pirkiny,

ANT PARDAVIMO
Chelsea. mūrinis namas ant kampo, 

susidedantis iš 5 tenementu ir storo 
Gera įeiga. Mažai įnešti ir lengvi nio- 
---------------------- > 128) 

--------------- 17 Ūourt St., Boston.
Tel.: Main 8661.

v

Naujas Lietuviškas Geležinis Storas.
162 BROADM AY. palei B STREET

Mes atidarėme So. Bostone naują lietuvišką geležinį storą. Dabar visi 
lietuviai kaip Bostono, taip ir apielinkės turės progą gauti visokių geleži
nių namams reikmenų už pigiausią kainą

Mes parduodam pentus. varnišius po $1 50, ?2.25 ir $3.65 už galioną Ir 
namams maudynes, boilerius, skalbynnes, gazo pečius, visokius vamzdžius 
(pipes), sijukus. Vienu žodžiu, ko tik reikia dėl namo, tai mes tuojaus pa
rūpinsime ir musų trokas atveš į namus. Taipgi dirbam visokį piumbe- 
rišką darbą.

JURGIS LAUKAITIS & COMPANY
162 BROADWAY. SOUTH BOSTON, MASS. TeL So. Boston 2373-M.

PARDAVIMAI
Norintieįj pirkt, farmas arba ma- 

, kreipkitės pas Miką
_ ------- - ---------- -----------_________ _____ ■

damas laiko suradau daugelį gerų

ką, aš atvažiuosiu. Adresuokit: (28) 
MICHAEL CORAN

1579 Turnpike st. No. Stoughton. j 
Mass Ofisas 1721a Dorcheste*. i 
avė, Dorchester, Mass.

- I
i
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DIDELIS PIKNIKAS
LAWRENCE. MASS.

Rengia Lietuvių Ukėsų Klubą- 
17 ir 18 LIEPOS-.!I LY. 1926.

L. T. K. PARKE. METHUEA. 
SUKATOJE, prasidės 2 vai. p< 
pietų; Nedėlioję. 10 vai. iš ryto 
ir trauksis iki vėlumai.

Laivrence'o ir visos apielinkė- 
visuomenę šiuomi kviečiame at
silankyti ant viršminėto piką ik 
Tai bus puikiausias piknikas. 
Subato.i. bus šokiai,
bus Įvairių žaislų: virvės trai 
kimus; lenktynės moterų ir rr.ei 
ginų, vyrų ir vaikinu, ir kitokį 

■žaislų. Už šiuos pažymėtus 
;tus. laimėjusieji 
į dovanas. Už virvė: 
į gaus “meilės puoduką.“ 
kainuoja $15 su viršum, 
kais yra užkviesta visos 
kiiubai ir draugijos, ir tt. 
daug gauta atsakymu, kad dide
liais trokais atvažiuos ant 
pikniko. Y'ra gaminama geriau 
siu valgių ir gėrimų, tikimė- 
kad visi bus užganėdinti.
Kelrodis: Svečiams iš kitu mies- 

'vasario ir dar nesurengė. Ar tų važiuoti reikia šiaip: karai.' 
’ltik nereikėtų komisijai bis- arba automobiliais L,..™, ’...

3. Kaip kįla ir sukasi vie- 
■sula (cyclone),

4. Kaip nauja bičių šeimy
na sugaunama.

« « «

Vaizbos Buto komisija. 
įrengia pikniką jau nuo pa-ATSIDARĖ SIMANO 

D/UKANTO MOKYKLA. 
Vaikai mokinami lietuvių: 
kalbos, raito, gramatikos Ruti j j užpilti?

ir damų. ~
ŠĮ utarninką So. Bostono j 

Liėtuvių Salėj atsidarė Si- i 
mano Daukanto Mokykla, j 
kur per vasarą vaikai bus 
mokinami lietuviškai kalbėt, 
skaityt, rašyt, dainuot ir tt. 
Pamokos prasideda 10 va
landą iš ryto, tęsiasi iki 12, ir 
būna 4 dienas sąvaitėje, bū
tent : panedėliais, utamin- 
kais, seredomis ir ketver- 
gais. Mokytojauja p. Z. Ne- 
viackienė ir “Keleivio” re
daktorius S. Michelsonas.

Tėvai, kurie turi vaikų J v0 ga] ima patraukti 
turėtų pasinaudoti šita pro
ga ir atsiųsti juos Simano 
Daukanto Mokyklon. Čia jie 
pramoks savo prigimtos 
kalbos ir rašto, išmoks lietu
vių dainelių, ir iš jų bus 
daug geresni vaikai, negu iš 
tų, ką per tą laiką tvoromis 
laipios ir visokių šelmysčių 
gatvėse mokinsis.

Įsirašyti Simano Daukan
to Mokyklon galima kas die
na, kuomet būna pamokos, 
tarp 10 ir 12 valandos ryto.

. <
• T* «Tip-lop. |

SYMPHONY ORKESTROS 
KONCERTAI PER RADIO.
Su 3 diena liepos radio klausy

tojai išgirs po visą šąli iš eilės 
22 koncertu, kuriuos duos Bosto
no Symphony Orkestrą, vado
vaujant garsiam muzikui Sergc 
Koussevitzky. Koncertai bus 
leidžiami iš Symphony Hali. Šiai 
orkestrai prigelbės Harvard 
Glee Club ir Radcliffe Chorai 
Society solistai.

Tik per dideles pastangas bu- 
i garsiąją 

Symphony Orkestrą prie davimo 
koncertų per radio. šitos orkest
ras koncertus ligšiol galėdavo 
girdėti ir jais gėrėtis tik pasitu
rinti muzikos mylėtojai, o dabar 
per radio galės ją girdėt plati 
Amerikos visuomenė — žodžiu 
sakant, kas tik norės.

Daugelis žmonių iš paprastos 
musų liaudies dar nėra girdėję 
geros muzikos ir gerų koncertų. 
Kadangi gera muzika švelnina 
ir tobulina žmonių jausmus, tai 
reikia tikėtis, kad plačioji Ame
rikos visuomenė turės iš šitų 
koncertų didelės dvasinės nau
dos.

Šie koncertai bus duodami per 
_ , Į rūpestį ir pasidarbavimą Mr. ,W.

gavus advokatų teises. Tas g. Quinbv. 
reiškia, kad Bostone ir apie- Quinby Co., _______
linkej bus 800 daugiau ad- Touraine Arbatos ir Kavos, 
vokatų. Į kurių obalsis yra “Jums patarti

na pasirinkt geriausia.”

Daugiau kaip 800 jaunų 
advokatų, pabaigusių šįmet 
teisių mokyklas, pereitą są- 
vaitę laikė egzaminus kad;

•T

prezidento W. S. 
išdirbėjų garsios

I

U 
p: ir- 

gaus gražias 
■s traukime. 

kur;> 
Ia:s- 
N. A

Jai

;>

Loveiiio ke-

PARSIDUODA RŪBŲ 
SIUVYKLA

Kvstumerska kriaučiaus dirb
tuvė uždėta 10 metų atgal ir 
nuolat'* turi darbo. Klauskit 

Keleivio’ ofise. (28)

F3I

I

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS
Mes pabudavojame geriausius 

namus ir pigiai Taipgi padarau 
visokius planus, išmėruoju žemę ir 
etc. Visokiais reikalais kreipki
tės.

395
Tel :

(- 
TITUS P. GREVIS 

Broadway, So. Boston. 
So Boston 2340.

i

Visokie Plumberiški Prietaisai
PARSIDUODA TIESIAI JUM 
TIKRAI AUKŠTOS RŪŠIES 
IR ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONE.

BOSTON PLUBING & 
LIGHTING SU (‘PI. Y CO. 
147 Portland St, Boston 
netoli North Station

BT

Iš Priežasties 25 Metų Sukaktuvių

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Iš Mažos Krautuvėlės Išaugo Didžiausia Krautuvė Naujoj Anglijoj

SOUTH END HARDWARE CO.- Boston
Numuštos Kainos Ant Visokių Tavorų

SIETŲ DRATAI ROLIIO E po 100 pėdų 
Juodi po 2c. kvadratinė pėčGalvanizuoti 
po 2't kv. pėda.
GI MO šMIRKšT^Nr: 50 pėdų ilgio, gva- 
rantuota. colio 9c. už pė<;a. colio 10c. 
už pėdą.
LANGAMS VIRVĖS
100 pėdų .......... 75c.
VINYS $2.25 kegutė 
biskuti surūdiję, at
pirktos iš nusibankru
tavusios firmos iš 
Lowell.

Dratai vištininkams ir tvoroms labai že
momis kainomis.
SKALBINIŲ DŽIOV1NTOJA1 $5.98 
Budavojimui popiera, rolis turi 500 kv. 
pėdų, po 75c.

ROOFING SMOOTH SURFACE
Šviesios spalvos $1.25. V idutinės $1.18.

$73.000.00 \ertės Įvairių geležinių iš- 
či ’>itru ir maliavų atpirktų iš nusiEan- 
k' įtarusios firmos Thompson Har<?wa- 
re Co.. Loveli. Mass.

BOSTONO TYRAS 
WHITE LEAD

$12.50 už 100 svarų.

Juoda sietų maliava 
95c. už galioną.

I

tt

» 
X
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SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gydyme ser
gančią: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moterie pa
sekmingai.

Dr.KILLORY
60 SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Buildinf
R-oom 22

Patarimas dykai tik per paskirty 
laiką.

M r. Joseph P. šarkiunaa. 
pas

Šio panedėlio nakti jūrė
se prigėrė kalinys vardu 
Hammond. kuris bandė iš
plaukti i krantą nuo Deer 
Island salos.

DR. H. H. LANDAU
Specialistas Kronišku ir Se
kretą? Ligų. Reumatizmo 

ir Kraujo Ligų.
Valandos: nuo 12 iki 9 vaka

re. Nedėidieniais: nuo 9 ryte 
iki 2 po pietų ir pagal sutartį. 
TeL Hajmarket 1436.

32 €HAMBERS ST, 
BOSTON. MASS

DR. J. MARCUS 
LIET L’ VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Mim. 
(Prie Hanover St.(

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 v«k. 
Nedėldieniaia iki 4 vai. po pietų

PASTABĖLĖS.
Nesenai “Keleivyje’’ buvo 

pranešta, kad Žiurinskas su 
Skatiku nupirko kriaučių 
šapą. Perskaitę tą praneši
mą žmonės stebėjosi, kaip 
Žiurinskas taip pigiai (tik su 
vienu skatiku) galėjo kriau
čių šapą nupirkti.

Dabar teko sužinoti, kad 
tasai Skatikas, su kuriuo 
Žiurinskas kriaučių šapą nu
pirko, apleido Žiurinską ant1

UŽDĖTA 25 METAI 
ATGAL

SOUTH END HARDWARE 
COMPANY OF BOSTON.
Iš mažos krautuvėlės išaug> 

Į didžiausią geležinių daiktą 
krautuvę Naujoj Anglijoj — tai 
yra augimo rekordas South End 
Hardware Co. Paminėdama dvi
dešimt penkių metų sukaktuves 
šita krautuvė suruošė didelį nu
pigintomis kainomis visokią 

visados.* Taigi Žiurinskas daiktų išpardavimą, kuris dabai 
dabar pasiliko be Skatiko, tęsiasi, šita biznio Įstaiga yrr.

♦ ♦ * žinoma tūkstančiams lietuviu
Aptiekorius K. Šidlaus- mekanikų, budavotojų. plumbe- 

kas Įsitaisė naują sodės fon-'rių ir darbo žmonių, kaipo priei- 
taną, kuris automatiškai narna, mandagaus patarnavimo 
Šaldo aiskrymą ir gėrimus. Į ir žemų kainų krautuvė. Čia vi- 
prie naujo sidabrinio fonta-'sokie geležiniai daiktai ir malia- 

erai paaugėjo ir sodės VOS parsiduoda daug pigiau, ne- 
• Imi Vnr nnra Vitiirgu kur nors kitur visame mieste. 

Ypač didelis išpardavimas bus♦ » ♦
Julius Mikalonis, nejudi- ketverge. 8 d. Liepos-July. . ..

Vertės $1.75 Gatavai Sumaišyta Maliava 
įvairiu spalvų...................... 98c. galionas.
MALIAVOS IR YARMŠIO Removeris 
$1.25 galionas.
ATLANTIC FLOOR
VARMSH $1.95 gal.
B. H. FLOOR VAR-
NISH .... $1.25 gal.
5HELLAC .... $2.75
5 Ib. Cut. geltonas ir 
baltas.
STEEL W00L 19c Ih.

VELVETONA FLAT WHITE MALIAVA
Geros rūšies........
WHITE ENAMEL

srORMTJf.HT skylėtiems stogams.
Juoda .........................  $1.18 galionas
NEPAPRASTAS BARGENAS. Parsi- 
duo< tiktai ketvverge. 8 d. liepos. Atsi
neškite ši apskelbimą su savim.

..................... $1.69 gal.
..................  $2.65 gal.
ZOMKAI DĖL DURŲ 
Iš VIDURIO tik po 
45 centus.
3!ix3'z Platcd Butts 
19c. pora.
Cylinder Night Lat- 
ches..................... $1.25

I 
l

Vose & Sons Piano 
Compaiiy 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Pianą, 

Grand Pianą, Upright Pianą. Fo
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Šarkiunu. Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų. nes mes parduosim jums tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, <> nusiųsim gražų iliust

ruotą kataiiogą.

Vose & Sons 
Piano Co.

160 Boylston St, Bo< 
įkurtas 1851 m.

I

[ Tai. South Bonon S6a> ‘
IResidence University 1463-J >

S. H Puišintč-Shallrj :

LIETUVft MOTERIS ; t
ADVOKATE >

MO Broad*ay, So. Boalon. Man. !
Roorr. 2. ‘ >

ryte

Balti spotkeliai ir puodukai 
Kvortinės tvirtos bonkos 
Cerataviniai abrusai, puiki rūšis

Ant pareikalavimo pasiusime 
ha r genu katalogą.

GYVUOJA 25 METAI.
1095 Washington St.. Bostcn 
192 Shavmut Avė.

• arti Dover St. EI. Stoties

MENA Iš DIDŽIAI SI į KIRMI’ (;ej EžINIU DAIKTU MALIAVŲ IR DAIKTŲ PRIE 
STALO KIEKVIENAM DARBININKn

SOUTH END H ARDWARE Go

.......5 už vieną
75c. už tuz.
29c. jardas, 

musu beismento

Didelis pasirinkimasįvairių spal
vų biiudų ir parcelino ir puodų. 
Didelis pasirinkimas visokių 
daiktų virtuvei.

LABAI ŽEMOS KAINOS!

l uggage ( arriers 79c. Champion Spark Plugs /z colio -,/c. 
I I BR1CO ŠMERAS AUTOMOBILIAMS, o ir 10 svarų 
hlėšinės bo 10c. svaras. Didelis Bargenas.

..........................................  $1.98
Alumino Perkulatorius 59c.

MOOR’S MI RKSI () SPALVOSE 39c. už 5 svarų pakeli.

r

t

B ARGF.NV: 
D A P. A R 
DABAR 
DABAR

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
405 BROADWAY SOUTH BOSTON (2G)

Didelis Pasirinkimas
AUKŠTOS RŲŠIES RAKANDŲ

JUMS REIKALINGI RAKANDAI PRIEINAMA KAINA Mes 
trokštame netik jums parduoti, ! e* ir užganėdiiė jumis. Krautu
vė. kuri gvvuoja virš 45 metu. PRIVALO TURĖT tuksiančius 
UžGANfiflINTŲ KOSTUM ERIŲ.

ŠTAI TIK KELI
VAIKŲ KARIETUKES
REFRIGERATORIAI
PLIENINĖS LOVOS

VISOKIE ĮRANKIAI 
NEPAPRASTAI PIGIAI 
BARGENA1 BEISMENTE

K. W. ŽIURINSKAS
KOSTI MERSK \S h.RIAI ėlUS 

Vien tik vyriškų drabužių.
Apie gerumą klauskite mano kox- 
tumerių. lurie jsu dėvi mano da 
rytus drabužius.
Valandos: Kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. vai-are.

314 BROADV. AY.
SO BOSTON, MASS.

J> >I

v f t
*

123.00 
$19.00 
$ 9.95

A




