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KAZIMIERAS MAKARE- 
V1Č1A VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Kazimieras Makarevičia, 

gerai žinomas New Haveno 
| lietuvis, 20 birželio išplau- 
i kia laivu “Olyrnpic” į Lietu- 
ivą pasisvečiuoti. Jisai apsi
stos kokiai porai mėnesių j 
pas savo švogerį Joną Banį 
Kateliškiuose, Mariampolės 
apskrity, ir žada aplankyti 

Bet Meksiko, prezmem.. v&ą Lietuvą.
sakosi neleisią* svetimiems ..a ‘eiK.a\auJ®’ Kaa; Makarevičia vra kai-štai Meksika atlygintų tiems po- *naK4ieviu«* jia 

nams už “neteisėtai atimtus: ren}ęs 
jų turtus.”

Iš Meksikos atsakymo ne- 
išrodo, kad ji manytų tokį 
atlyginimą duoti. Kuo tas 
pasibaigs, pamatysim vė
liaus.

Amerika Susikirto 
su Meksika.

WASHINGTONAS GINA ant aliejaus korporacijų mo- 
SAVO KAPITALISTŲ

BIZNj.
kescius, tai Wall Streeto 

•' pelnagrobiai pradėjo rėkti, 
______  kad Meksikos “banditai” 

Bet Meksikos prezidentas juos plėšią. Ir Washingtonoį

kištis į vidujinius 
Meksikos reikalus.

Tarp Meksikos ir Wash- 
ingtono*** Įvyko aštrus susi
kirtimas. Mat valstybės sek
retorius Kellog, pasitaręs su 
prezidentu Coolidge’u, nu
siuntė anądien Meksikos 
valdžiai šiurkščią notą, pa
modamas, kad jei Meksikos 
valdžia neatlygins Ameri
kos piliečiams (suprask, 
Wall Streeto kapitalistams).............. ...............................
už konfiskuotus jų turtus ]ę. Iki šiol šita organizacija 
Meksikoj, tai Suvienytų buvo gimdymo kontrolei 
Valstijų valdžia negalės to
liaus Meksikos valdžios 
remti. Be to da Kellog savo 
notoj priduria, kad Meksi
kos valdžia stovinti prieš 
pasaulio teismą kaipo prasi
kaltėlė, kad namie prieš ją 
kilanti revoliucija, kad A- 
merika galinti tą revoliuciją 
paremti ir tt.

Dėl šitokios notos Meksi
kos valdžia labai įsižeidė, 
ir jos prezidentas Gailės at- ŽMOGUS YRA BEZD2IO-mo-

STOJA UŽ GIMDYMO 
KONTROLĘ.

Draugų Draugija (Socie- 
ty of Friends) Anglijoj pa
sisakė už gimdymo kontro-

šovė ponui Kellogui lygiai 
šiurkščiu tonu. Jisai tiesiog

Brooklyno Kouranistii 
Labai Nusigandę.

PINIGŲ DIRBIMAS GALI 
SUNAIKINTI JŲ 

PARTIJĄ

I

į mybę, aukavo daug turto ir 
daug dirbo pardavinėjant 
Lietuvos paskolos bonus. 
Taigi lauksime, kokių Įspū
džių mums praneš iš dabar
tinės Lietuvos tas senas irtinės Lietuvos tas senas 
nenuilstantis jos rėmėjas.

MASKVA SUSIPYKO 
SU KYNAIS.

Tarp Maskvos ir Kynų ki
lo nesutikimai dėl Kyaių Ry
tų Gelžkelio valdymo. Mat 
to gelžkelio pirmininkas ru
sas isakė paleisti nuo darbo 
200 darbininkų, kuriuos jis 
skaitė “kontrevoliucionie- 
riais” esant. Bet gelžkelio 
valdybos pirmininkas kinie
tis šitą Įsakymą panaikino. 
Todėl sovietų valdžios at
stovas Karachan Įteikė Ky
nų valdžiai Pekine protesto

gimdymo kontrolei 
priešinga. Bet akyvazdoje 
brangaus pragyvenimo ir 
stokos namų ji įsitikino, kad 
neturtingam žmogui su di
dele šeimyna gyvenimas da-} 
bartiniu laiku stačiai neįma
nomas, ir todėl reikia kont
roliuoti gimdymą, kad šei
mynos butų mažesnės. Tuo
met lengviau bus žmonėms i •------ —-
gyventi įtis pirmininkas laužąs sutar-

i tį dėl to geležinkelio valdy- 
■'—. Maskvos “Izviestija” 
| mano, kad šitas klausimas

į notą, kur sakoma, kad kinie- te, Bimbienc
: Crtlfoi’ T’ion **T

NES GIMINE.
Šiomis dienomis daktarai Vra l.abai J° £a:

atrėžė, kad Meksika nėra K. Landsteiner ir C. P. Mil- Įį suirtl V1S1 sovietų reikalai 
davusi teisės jokiai svetimai ]er darė Rockefellerio Insti- 
valstybei kištis į jos viduji- tute bandymus su žmogaus 

ir beždžionės krauju. Pasi
rodė, kad bevuodegių bež
džionių kraujas yra toks pat, 
kaip ir žmogaus, arba labai 
artimas. Tiktai vuodeguotų 
beždžionių kraujas skiriasi 
nuo žmogaus kraujo. Šitie 
faktai patvirtina evoliucijos 
mokslo teoriją, kad žmogus 
yra beždžionės giminė, kad 

b* abudu jie yra išsivystę iš
Pavvz- bendrų protėvių.

Tas da sykį sumuša švent
raščio pasakas, buk žmogus

nius reikalus, ir nemananti 
savo reikalų jokiai kitai val
stybei pavesti. Washingtono 
grąsinimus Meksika atmeta 
su visa savo energija, sako 
jos prezidentas.

IVashingtono politikai, 
žinoma, karstai pritars Wall 
Streeto pelnagrobiai, ku
riems rupi Meksikos turtai. 
Bet bešališki piliečiai i 
spauda nepritars. 7 
džiui, Bostono “Post” sako: 
“Mes netikim, kad iš tokios

Areštuoti žmonės turi 
mų ryšių su “Laisve.”

Prie to, kas jau buvo pe
reitam “Keleivyje” rašyta 
apie suėmimą* Brooklyne 
lietuvių, kaltinamų dėl dir
binio ir platinimo netikini pi
nigų, reikia da pridurti se
kamų papildymų:

Pasidavusi angliškai ‘An- 
na Simon,” kurios kambary 
buvo atrasta pinigų dirbtu
vė, tai nėra jokia “Anna Si
mon,” bet Ona Šimoliuniu- 
tė, gerai Brooklyno lietu
viams žinoma kaipo komu
nistų vekėja. dirbusi ilgą lai
ką “Laisvės” štabe ir prie 
“Darbininkių Balso.”

“Laisvė” yra vyrų komu
nistų laikraštis, o “Darbi
ninkių Balsas” yra moterų 
komunisčių organas.

Prie to visko, Ona Šimo- 
liuniutė buvo komunistiškos 
“Ateities Žiedo” Vaikų 
Draugijėlės” mokytoja. Ji 
draugaudavo su Jaskevičiu- 

e, ir apskritai su 
visu “Laisvės” štabu.

Juozas Račys, kuris buvo 
atrastas šimoliuniutės kam
bary ir kartu su ja areštuo
tas, sakosi atvykęs iš Lietu
vos apie porą metų atgal. 
Klausiamas kuo jis čia užsi
imdavo. atsakė rašinėjąs ži
nias i “Laisvę.” Asmeniškai 
jis irgi draugaudavo su ko
munistais ir sakoma, kad 
prigulėjęs prie jų partijos. 
Jis tankiai lankydavosi pas

arti-

VOKIEČIAI VIS DAR 
VALGO ŠUNIENĄ.
Berlino žiniomis, Vokieti

joj vis dar yra vartojama 
maistui šunų mėsa, ir Berli
no policijos viršininkas da
bar išleidęs Įsakymą, kad 
ateityje šuniena butų lygiai 
prižiūrima valdžios inspek
torių, kaip ir visa kita mėsa. 
Šunes skiriami skerdimui 
turi but egzaminuojami 
prieš ir po skerdimo, kad ne
turėtų trichinozio.

Associated Press agentū
ros žinia sako, kad pačiam 
Berline šunienos vartojimas! 
po karo sumažėjo, bet Sak-1 
sonijoj ji vartojama gana! 
plačiai. Už riebų šunį esą, 
mokama nuo 50 centų iki 
$2.50 Amerikos pinigais.

Sovietai Pripažinsią Caro 
Skolas Francuzams.

TIKĖSITE AR NE?
Bostono dienraščiai pa

duoda iš Winsted, Conn., 
šitokią žinią: William Yor- 
ker važiavo troku palei 
Highland ežerą ir užvažiavo 
ant didelės juodos gyvatės, 

į kuri nešėsi savo žiotyse mi- 
jsinginę grandį su dviem 
i raktais. Vienas raktų buvo 
[Yale K-160, o antras nuo 
; Millero spynos. Gyvatė buvo 
< dyiejų pėdų ilgio, juodos 
spalvos, ir šliaužė ežero lin
kui. Automobiliaus ratas ją 

KHMTDCVm Hiri IA AI i SUtO*nė’ Ar P tUOS raktUS
. v.: tSr. i nešė kam iš namų, ar rado

BANIJOJ NUSLOPINTA. ; fceno pamestus, tai paslap- 
Kontrevoliucija Albani- j tis.

joj jau nuslopinta. Ją buvo; ---------------
pakėlęs prieš dabartinę vai-, KRUVINOS RIAUŠĖS 
džią buvusis Albanijos BULGARIJOS SOSTINĖJ, 
pramjeras vyskupas Moli su ; Berlino žiniomis, Bulga- 
savo salininkais. Daug su- • sostinėj Sofijoj buvo 
kilimo vadų atestuota. j kilusios didelės riaušės gat- 
ciaus naujas sukihmas pra-įvėse Septyni žmonės buvo

Ibarnjos šiaurėje.; užmušti ir keli šimtai su- 
Vyskupo Noh salininkai, Tarp užmuštųjų esąs
veike pietuose. , vjenas parlamento narys.
______ ________ __... ; Valstiečių partijos vado na-
2UVYS NYKSTA ATLAN- į niai buvę išsprogdinti.

TIKO VANDENYSE.
TZ________ .1_______________a- —__ ' DUDITIIMAC TDCMiPERKŪNAS TRENKĖ 

BAŽNYČIĄ.

I

SUMA SIEKIANTI 10,-
000,000,000 FRANKŲ...

Nemokėtų procentų per S 
metus susirinko 4,000,000,• 

000 aukso frankų.
Paryžiuje dabar yra so

vietų valdžios komisija, ku
ri veda su Francijos valdžia 
derybas dėl atlyginimo se
nųjų caro skolų Franciiai. 
Nors prie sutarties kol kas

Kynuose.

VYSKUPAS TEISME DĖL
AUKŲ NUSUKIMO.
Danijos sostinėj Kopen

hagoj dabar eina vyskupo 
Antono Basto byla, kurioje 
jis kaltinamas dėl nusukimo j komunistą kumštininką Bui- v « « • •• • 1 ! 1 • I* z

politikos butų naudos. Mes yra Dievo sutvertas ant syk dėjo 
kalbėjom^ i Meksiką šito- tokioj formoj, kaip jis dabar ji'odo.

aukų, kurias jis rinko per 
keliatą metų Austrijos naš
laičiams šelpti. Teisme jau 
prirodyta, kad nuo 1920 iki 
1923 metų vyskupas sulin
ko 86,000 Danijos kronerių, 
o našlaičiams nusiuntė tik
ta 25,000 kronerių. Kur jis 
dėjo kitus pinigus, jis n.epa-

kiais žodžiais seniaus, ir vis- yra. 
gi nieko nepešėm. Visuome-7 
nės nusistatymas neleis šitų 
grąsinimų remti ginklo spė-i 
ka. Šitą žino ir Meksika. j

“Visas Meksikos klausi- ros departamentas apskaito, 
mas yra toks. Devyniasde- kad kviečių šįmet, užaugs 
šimts nuošimčių jos gyven- Suvienytose Valstijose tik-

PRASTAS DERLIUS
IŠDAVIKAS GAVO 

$49,000.
AMERIKOJ. Tūlas kriminalistas, kuris

VVashingtono agrikultu- išdavė užmušėjus Anglijos
generolo Lee Stacko Egipte, 
gavo iš valdžios 10.000 
egiptiškų svarų (arti $49,- 

Jo išduoti 8toju yra ubagai, o šalis be- tai 661,000,000 bušelių, kas 000) dovanų.
galo turtinga. Milionų milio- reiškia 212,000,000 bušelių žmonės tapo nuteisti susau- 
nai akrų derlingos žemės mažiau negu pereitais me-}dymui.
priklauso dvarams, kuriuos tais. Kitų javų taipgi busią______ ____ ____________
valdo daugiausia svetimi daug mažiau, negu buvo; SUKILIMAS CiLES RES- 
kapitalistai. Meksikos žmo- pernai. Apskritai imant, nuo PUBLIKOJ UZGNIAUZ- ( 
nes reikalauja, kad šita že- 1917 metų tokio prasto der-j TAS. i , •
mė butų padalyta tarp tų,į liaus Amerikoj da nebuvę,; Sukilimas, kuris buvo ki- 
kurie nori ant jos gyventi ir kaip šįmet žada būti. | ięs siaurinėse Čilės respubli-kurie nori ant jos gyventi ir' kaip šįmet žada būti. . ..
patįs ją dirbti. Milionaibe-1 —- --------- kos provincijose, tapo armi-
zemių nemato, kodėl jie no- CHICAGOJ AREŠTUOTA! užgniaužtas. Trisdesimts 
gali žemes turėti, kuomet; 
tos žemės tenai yra tiek 
daug. Ir sunku tų žmonių 
norams nepritarti.

“Milžiniškos svetimšalių 
korporacijos išnaudoja 
Meksiką, imdamos iš jos že
mės žibalą, sidabrą, vari ir 
kitokius turtus. Praktinai 
nei vienas meksikiečių ne
gauna iš to jokio pelno. Vis
kas, ką Meksika gauna, tai 
tik mokesčiai.”

Ir kada darbininkiškoji 
Meksikos valdžia kaiku- 
riuos tų dvai-ų konfiskavo, 
išdalindama juos savo žmo- 
pėms, arba kada ji uždėjo keliolika bačkų alaus.

os uzgn laužtas. I ns< i estmts
200 ŽMONIŲ. sukilėlių buvo užmušta ir 

Chicagoj tiek priviso pik-;JL)O areštuota. Vadas sušau- 
tadarių, kad policija buvo I dytas. Armija suėmė daug 
priversta imtis labai ener-i sukilėlių ginklų ir 75 skiy- 
gingų priemonių šitam iš-jnias dinamito, 
tvirkimui sustabdyt. Perei-’--------- -----
tos subatos naktį prasidėjo PRIGĖRĖ 100 ŽMONIŲ, 
didelės kratos ir areštai. Bu- Iš Meksikos pranešama, 
vo krečiami visi namai, kur kad dėl didelių lietų tenai 
tik susirinkdavo nužiūrimi i Patv,’n<> Tehauantepec ii 
žmonės. Per naktį buvo su-} Perros upes, pagimdyda- 
imta 200 Įtariamų piktada-;mos Oaxaca ir Vera Uruz 
rių, konfiskuota 15 šautuvų, 'valstijose didelį potvmĮ. 
4 karabinai, 15 revolverių, 8an Blas miestelis prie Ta- 
3,000 šūvių amunicijos, 7,- hauantepec žiočių likos vi- 
500 galionų brogos, 1500 sai sunaikintas ir visi tiltai 
galionų gatavos degtinės ir nunešti. Potvinyje prigėrė

Komercijos departamen-; 
to sekretorius Hoover buvo ■ 
sušaukęs 19 gubernatorių 
konferenciją Washingtone.! nedėlį apie 11 valandą va- 
kur buvo kalbama apie ny-1 karo perkūnas čia trenkė 
kimą žuvų Atlantiko van-: 
denyne. Amerikos gyvento
jai semia daug savo maisto 
iš jūrių ir žvejyba čia suda
ro gana svarbią pramonę. 
Jei žuvys išnyks, tai ameri
kiečiai neteks netiktai daug 
maisto, bet turės žlugti ir vi
sa žvejybos pramonė, Į kurią I

T.” Komunistai skai-’yra įdėta milionai dolerių 
" Račį labai mokvtu. pinigų ir kurioj dirba tuks-

; O žuvys nyksta ne juo- : 
čia spėja, kad j kais. Hooverio surinktos 

” ' !skaitlinės parodo, kad da
bar Atlantiko vandenyne 
pagaunama tiktai 13,380,-} 
000 svarų žuvies i metus, tuo 
tarpu kaip 1908 metais buvo 
pagauta 26,000,000, o 1896 

j metais — 50,000,000 svarų. 
Vadinasi, šiandien žuvų pa
gaunama apie 4 kartus ma
žiau, negu 30 metų atgal. 0 
juk turėtų but kaip tik atbu
lai: šiandien turėtų but pa
gaunama daug daugiau, nesi 

j žvejai dabar turi daug ge- 
! resnius laivus ir kur kas to- 
bulesnius žuklavimo Įran
kius.

Daugiausia nyksta arškė-j 
tai (surgeon), iš kurių yra} 
gaunamas kaviaras, bran
giausias žuvies produktas.

Reiškia, žmogus savo 
plėšrumu išnaikino netiktai 
girių žvėrius ir oro paukš
čius, bet ir jūrių žuvis bai
gia naikinti.

vydą ir mokino jį kokių ten 
“mokslų." 
tydavo 
vvru ir vadindavo jį “profe-įtančiai žmonių, 
sorium.” ! ----- —

Žmonės <”
Račys ir šimoliuniutė nega
lėjo vieni du tiek daug ne
tikiu pinigų išplatinti, kaip 
valdžia sako (apie $100,- 
000). Jiedu turėjo turėti sau 
padėjėjų Brooklvme ir ki
tuose miestuose. Žmonės at
virai šneka, kad prie šito 
darbo turi but prisidėję kai 
kurie komunistų laikraščiai 
ir net gal visa jų partija yra 
su tuo skandalu surišta. Štai, 
nelabai senai daug netikrų } 
10-dolerinių pasirodė Bos-' 
:one ir jo apieiinkėj. Gali
mas daiktas, jog tai vis iš 
:os pačios dirbtuvės; gali
mas daiktas, jog ir Bostono 
komunstai prie šito suokal
bio priguli.

Nėra abejonės, kad de- 
.ektivai suras visus kaltinin
kus. Todėl komunistų tarpe 
pastebima jau didelis nera- 
numas. Brooklyno komisa
rai labai susirūpinę ir nusi
minę. Jei kaip, tai visa jų 
organizacija gali but suim
ta. A. 2. B.

> ir visi tiltai 
. Potvinyje prigėrė 

100 žmonių.

MAURAI ATAKUOJA 
FRANCUZUS.

Maurai Afrikoj pradėjo 
išnaujo eiti atakomis ant 
franeuzų. Paryžiaus val
džia labai susirupinus, nes 
dėl to karo ir namie darosi 
neramu. Komunistai agituo
ja kareivius, kad šie mestų 
ginklus ir prieš maurus nei
tų.

NUSIGANDO “SVIETO 
PABAIGOS.”

Meksikos mieste Nugalės 
atsirado kažkoks “kapuci
nas,” kuris vadina save 
“Meksikos žmonių prana
šu” ir skelbia, kad 1926 me
tais busianti “svieto pabai
ga.” Tamsus žmonės jo pa
sakojimais likosi taip Įbau
ginti, kad miestelyje pasida
rė tikras sumišimas. Valdžia 
turėtų uždaryti toki “prana
šą” į beprotnamį.

da neprieita, tečiaus žinios 
sako, kad esą vilties, jog 
bolševikų valdžia skolas 
pripažins. Patįs bolševikų 
Įgaliotiniai irgi sako, kad 
skolų klausimas busiąs grei
tai išrištas.

Franeuzų pasiūlymas yra 
toks: Bolševikų valdžia turi 
pripažinti, kad visos caro 
valdžios užtrauktos ir jos 
gvarantuotos skolos turi but 
atmokėtos, o Francijos val
džia iš savo pusės duos so
vietų valdžiai 10 metų mora
toriumo, tai yra, per 10 me
tų nuo šio laiko nereikalaus 
nei sumos nei procentų. Po 
10 metų rusai turės pradėt 
mokėti tokiomis sumomis, 
kokios bus vėliau nustatytos 
atskira sutartimi. Visų Rusi-

Pavvtucket, R. I.—šį pa-1 jos skolų Francijai šusida-

čia trenkė 
ir uždegė bažnyčią ant 
Fountain gatvės. Bažnyčia 
likos beveik visiškai sunai
kinta. Nuostoliai apskaito
mi i $50,000.

1

Į 
Į

METĖ BOMBĄ j 
POLICIJĄ.

Portugalijos sostinėj Liz- 
bonoj šį panedėlį kažin kas 
metė bombą Į du policmanu 
ant gatvės. Abudu policma- 
nai buvo sunkiai sužeisti.

rysią apie 10,000,000,000 
frankų.

Per aštuonis pastaruosius 
metus Rusija nėra mokėjusi 
už tas skolas procentų, ir jų 
dabar susirinko jau apie 
4,000,000,000 aukso frankų. 
Šitų procentų franeuzai do
vanoti nenori ir reikalauja, 
kad bolševikai išmokėtų 
juos per tą dešimtį metų, 
kuomet jie bus paliuosuoti 
nuo mokėjimo sumos ir nau
jų procentų.

Sovietų komisija nori, 
kad už trejis metus procen-

LAUKIAMA GENERALIo! ^1 butų panaikinu, nes nuo
STREIKO STATYBOS lį91Vįl19?° Pabai;

DARBININKŲ.
Tarpe tinkuotojų ir mūri

ninkų unijų statybos pramo
nėj kilo dideli nesutikimai 
ir manoma, kad dėl tų nesu
tikimų gali kilti generalis 
statybos darbininkų strei
kas. Darbo departamentas 
Washingtone daro pastan
gų, kad prie tokio streiko ne- 
prileidus.

i
i

KIEK YRA AMERIKOJ 
PINIGŲ APYVARTOJ.
Birželio 1 dieną Suvieny

tose Valstijose buvo apyvar
toje $4,774,312,599, arba 
$41.89 kiekvienai galvai.

Sudėtų atsargoj pinigų tą 
dieną buvo $8,274,924.217.

BULGARIJOJ ARESTUO 
TA 450 KOMUNISTŲ.
Bulgarijoj po visą kraštą 

buvo padalyta medžioklė 
ant komunistų, ir suimta iš
viso 450 žmonių. Du komu
nistai, kurie nenorėjo pasi
duoti areštui, buvo nušauti.

j gos Francijos valdžia vedė 
į. prieš sovietų Rusiją karą.

Tas reiškia, kad nuo 1920 
metų bolševikai jau apsiima 
nuošimčius už caro skolas 
franeuzų kapitalistams už
mokėti. O jeigu jie sutinka 
mokėti nuošimčius, tai reiš
kia. kad jie žada mokėti ir 
sumą.

O kaip čia senai Maskvos 
didvyriai buvo paskelbę vi
sam pasauliui, kad Rusijos 
“darbininkų valdžia caro • 
skolų užsienio kapitalistams 
nemokės!”

Visi revoliuciniai bolševi
kų obalsiai pasiliko tik ant 
popieros. Praktikoj gi bolše
vikai eina jau kapitalistų ke
liu.

SAULE UŽDEGE FAJER- 
VERKUS.

Bostone ant Tremont st. 
po No. 325 pereitą nedėldie
nį saulė uždegė sudėtus lan
ge fajerverkus. Pasidarė 
toks šaudymas ir skspliozi- 
jes, kad visas langas buvo 
išneštas laukan.

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ 17 ŽMONIŲ.

Per pereitą sąvaitę Bosto
ne ir visoj Mass. valstijoj 
automobiliai užmušė 17 
žmonių. Per tą patį laiką at
imta 296 laisniai automobi
listams.

VIENIJASI PRIEŠ BEND
RĄ PRIEŠĄ

Bulgarija ir Rumunija, 
buvusios nesenai priešinin
kės ir viena prieš kitą karia
vusios, dabar nutarė susivie
nyti ir sudaryti sąjungą 
prieš bolševikų pavojų.

I
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vedėja reikalų bolševikų mote
tų susivienijimo Cprogresis- 
ėių’>. Kuomet buvo SLA. 83 
kuopos Kalėdų balius, 1923 
m., tai Račys pagelbėjo Onai 
tikietus pardavinėti. Ir dažnai 
jie būdavo drauge.”

Toliau “Vienybė” pridu

ri ir Ona Simon) yra dirbusi 
‘•L.:ofise ir—

“buvo musų bolševikų stato- 
| ma kandidate j SLA. 83 kuo

pos finansų raštininkus šeši 
mėnesiai atgal ir tik keliais 
balsais tapo atmesta. Kur šian
dien kuopa stovėtų, jei butų pa
klausiusi bolševikų?”

Tečiaus “Laisvė” nusi
duoda Šimoliuniutė8 visai 
nepažįstanti. Minėdama 
apie jos areštavimą, “Lais
vė” sako, kad buvusi areš
tuota kaž kokia Ona Simo
nienė.

Kažin, ar prie tos pinigu 
dirbimo kompanijos nepri
guli daugiau komisara iš 
“Laisvės” abazo?

Bet daieiskim, kad atei-1 
nančiuose Seimo rinkimuose j 
klerikalai bus iššluoti iš vai-, 

į džios laukan, ir kairieji, pa-' 
ėmę i savo rankas šalies vai- į 
rą, uždarys visas klerikalų; 
mokyklas, kaipo žalingas, 
valstvbės ir visuomenės pro- 
ŠiŠ-^HuniuU (U pa- 

zo pasakys? i-Laisvės”
i 
i

Mab/a, įietoii Milano. Ten ima 
dalyvumą ir Lietuva. Turi du 
dideliu kambariu, išpuoštu lie
tuviškomis spalvomis ir pripil
dytu paveikslais, ne kokiais 
pieštais artistų paveikslais, bet 
paprastomis nuimtomis foto
grafijomis Lietuvos kapiniu, 
kryžių ir k.”

Taip Jonas Butėnas rašo 
138-tame “Draugo” numery. 
Taigi, išrodo, kad pradėjęs 
nuo komunistų jis atsidūrė 
tikrų atžagareivių abaze.

Lietuvos Piliečių Teisės 
Pavojuje.

kima ir padėtų laimėti 
“krikščionims.” Bus panai
kinta agitacijos laisvė, pa
žangieji laikraščiai uždary
ti, opozicijos agitatoriai ir 
kalbėtojai “nutildyti” ir nie
kas nekliudys krikščionims 
privaryti Šeiniau savo sėb
rų. Bet krikščionys” jaučia, 
kad šiais rinkimais jiems 
bus bloga ir griebiasi viso-

Paryžius su visa šiaurės Fran- 
cuzija, tai Roma su visa pietų 
Italija.

"lai centras, apie kurį augo 
ii tystėsi Lietuvos istorija ir 
jos kultūra, lietuvių tautos 
dvasia. Kas butų jeigu lietuvių 
tautai šitas centras butų at
imtas jai ant visados? Ją lauk
tų visos dvasios pasikeitimas ir 
degeneracija, pastaruoju laiku. 

“Vabzdžių tyrinėtojai laiku 
priėjo prie to. kad gali pakeisti 
vabalams galvas: nuėmę galvą 
vabalui uždeda ir prigydo jam 
kitą, paėmę ją iš visai sveti
mos rūšies. Toks vabalas su 
svetima gaivu gyvena, bet jo 
kūnas pradeda keistis ir pama
žu asimiluotis i tą ruki, prie 
kurios priklauso jo gaiva.

"Kadangi pilnos asimiliaci
jos pasiekti organizmas vis dėl
to negali, tad toks vabalas 
tampa kaž kokiu degeneratu, 
kuris nustoja pajėgos veistis ir 
kitų savo svarbių privalumų.

“Ir Lietuvai taipogi yra nu
imta jos galva — Vilnius. Tos 
galvos funkcijas norima paves
ti Kaunui. Deja. Kaunas Vil
niaus nepavaduos ir pavaduoti 
negali, taip kaip žmogaus or
ganizme plaučiai arba jaknos 
nekuomet nepavaduos galvos. 
Fizinis organizmas, galvą jam 
atėmus, paprastai bematant 
miršta. Moralis organizmas, 
kokiu yra tauta, tuojau nenu
miršta. bet pradeda skursti ir 
degeneruotis ir gali visai žūti.”

Žinoma, taip greitai tas 
nepasidarytų. Lietuviai ilgai 
da gyventų ir be Vilniaus. 
Bet stiprios, galingos tautos ( 
jie jau nesudarytų. Spren-i 
džiant i....................
reiškimų, jie greičiausia tap-jmo (dabar * jie dirbo* po 1*2

I. Prieikonstituciniai įsta
tymų projektai.

Nesenai ministerių kabi
netas Įnešė Seiman keturius 
naujus Įstatymų projektus, 
kurie yra griežtai priešingi 
Lietuvos konstitucijai ir turi 
tikslo panaikinti pilietinę ir 
politinę laisvę Lietuvoje. Šie 
įstatymų projektai nukreipti 
prieš piliečio asmens ir buto . . - . - .
neliečiamybę, prieš spaudos kių priemonių, Kati neisleis- 
susirinkimų, draugijų ir or- tų iš savo nasni valstybės 
ganizacijų laisvę ir, paga- ragaišio. Tai toks yra valsty- 
liau, prieš teisę laisvai rinkti bės apsaugos Įstatymo pro- 
atstovus i savivaldybes ir Į jokias, kuris galima butų 
Sejma> ‘ pavadinti “krikščionių ir ku-

Jie taip vadinasi: valsty- n^Į viešpatavimo apsaugos 
bės apsaugos Įstatymas, su- projektu.’

III. Seimo ir savivaldybių 
rinkimų Įstatymų pakei

timo projektai.
Kiekvienoje parlamenta

rinėje šaly rinkiniuose gali 
dalyvauti visi piliečiai, ku
riems rinkimų Įstatymas lei
džia naudotis ta teise. Jie 
ką nori, tą ir renkąg^kokius 
sąrašus nori — tokius ir sta 
to. Sulig musų Įstatymais 
tas turi būti ir Lietuvoje. 
Bet dabar, kada krikščio
nims gresia pavojus, Įnešti 
yra Įstatymo projektai, ku
rie naikina laisvuosius rinki
mus i Seimą, i savivaldybes. 
Jie kai kurioms piliečių or
ganizacijoms draudžia sta-

SVET1MAS KAPITALAS 
SKERDŽIA KYNŲ 

DARBININKUS.
Senoji Kynų valdžia yra 

davusi svetimiems kapitalis
tams daug visokių koncesi
ją.
Koncesija, tai teisė arba lei 

dimas duotas privatiniems 
žmonėms ar kompanijoms 
steigti fabrikus, tiesti gele
žinkelius, išnaudoti gamtos 
turtų šaltinius, ar kitokį biz
nį daryti. Valstybė duoda 
tokių koncesijų, kuomet jį 
yra silpna ir neturi jėgų pati 
tą darbą atlikti. Dabartiniu 
laiku tokias koncesijas dali
ja pilnomis rankomis sveti
miems kapitalistams bolše
vikų valdžia Rusijoj.

Kas išeis iš bolševikų kon
cesijų, tai teks da pamatyti. 
Kynų koncesijų rezultatai I 
jau pasirodė. Svetimi kapi
talistai tenai taip isivyra\o< 
kad Įsitaisė savo teismus, 
policiją, ir pradėjo lupti ki-; 
mečiams kaili ligi gy\o kau
lo. Nors kiniečiai papratę 
dirbti labai pigiai 
valandas, 
niškųjų kapitalistų jungas 

, ir jiems pasidarė nepakelia- 
į mas. Ir šiomis dienomis Šan
chajaus mieste apie 200.000 
j kiniečių, dirbančių japonų 
j ir anglų audeklinėse, apskel
bė streiką.

- . i Streikininkai pareikalavo
iš dabartinių apsi-įdarbo valandų sutrumpini- į 

' _ ” ' 
tų “dvasios nykštukų taute- i valandų ~Į di*enąj*ir pageri“-* 
le, kun žūtų anarchijos irinimo (larbo sąlvgų.
vidaus rietenų baloje.” Streiko vadai tuojaus ;

--------------- : buvo areštuoti ir svetimšaliu: 
UŽGIRIA MARIAMPOLĖS kapitali tų maišytas teismas

REALĖS GIMNAZIJOS nuteisė iuos kalėiiman. Tas. i 
UŽDARYMĄ. žinoma, labai suerzino ki-

Eselarkos (SLRKA) or- niečius. Prie streikuojančių 
ganas “Garsas” 24-tame nu-;; darbininkų tuojaus prisidė- 
merv kolioja pažangiuosius j° Šanchajaus uni\ ersitete, 
lietuvių laikraščius, kam šie, studentai ir pradėjo protes- 
protestuoja prieš Lietuvos • tuoti prieš atėjūnų despo- 
reakcinę valdžią, uždariusią 
Mariampolės Realę Gimna
ziją.

“Garso” išmanymu, šitą 
mokyklą senai jau reikėjo 
uždaryti, nes tai—

“Lietuvos priešininkų-komu- 
nistų lizdas, kuriame buvo 

puošiama ‘revoiiucijonieriai’ 
nuvertimui Lietuvos valdžios ir 
prijungimui Lietuvos prie Ru
sijos. Kad taip buvo, tai liudija 
daug faktu. Daug jų paskelbė 
kemunistų nužudytasai a. a. 
Aleksa, kuris ilgą: laiką dirbo 
su komunistais, bet pamatęs 
kbniunistų šunybes, metė juos 
ir prieš juos kovą paskelbė, už 
ką vargšas savo gyvybės nete
ko. A. a. Aleksos mirtis, aiškus 
Įrodymas, kad per Mariampo
lės realę gimnaziją Maskvos 
komunistai varė pragaištingą 
Lietuvai darbą. laetuvbs val
džia tikrai buvo kantri, kad 
taip iigąi tąją gimnažiją laike. 
Jos uždarymas, tai protingas 
uždarymas, tai protingas val
džios žingsnis.”

Klerikalų pasakos apie 
“komunistų lizdus” Ma
riampolės Reale j Gimnazi
joj yra grynas humbuga*. 
Komunistų gali būt kiekvie
noj mokykloj, kiekvienoj 
Įstaigoj, ir net Lietuvos ar
mijoj. TačiauS'klerikalai ne
sako, kad reikia uždaryti vi
sas mokyklas ir panaikinti 
Lietuvos armiją. • X- 

Klerikališkoji valdžia už-; 
darė Mariampolės Realę 
Gimnaziją ne dėlto, kad te
nai galėjo būti vienas-kitas 
komunistas, bet dėlto, kad 
šita gimnazija buvo vedama 
laisvoj dvasioj.

Klerikališkojo “Garso” 
redaktorius, sako, kad jos 
uždaiymas, “tai protingai 
valdžios žingsnis.”

že-

KAS YRA TAUTA?
Įdomiai šitą klausimą aiš

kina kauniškėj “Lietuvoj” Į 
.Vygandas. Jis sako:

“Sociologai ginčijasi kai dėl j 
tautos aptarimo. Todėl nesigi- j 
Imdami į tuos ginčus pagvil-, 
denkime klausimą — iš kokių • 
elementų tauta susideda.

“Kiekviena tauta susideda i 
iš trijų elementų: žmonių, te-i 
ritorijos ir kultūros. Pas kiek
vieną tautą būtinai rasime ši
tuos tris elementus. Jeigu kas 
nurodytų Į žydus kaipo i tau
tą be teritorijos, tai reikia ži
noti, kad sociologai yra linkę 
kvalifikuoti žydus ne kaipo 
tautą, bet kaipo rasę. Rasė — 
tai kraujo bei kilmės ypatybė.”

Kuris iš tų trijų elementų 
yra svarbiausis? Atsakyti į 
tai nelengva. Jei kas many
tų, kad žemė arba teritorija 
yra antraeilis dalykas, tas 
klystų, nes—

“Pas visas bemaž tautas
mė vadinama ‘motina’.

“Tautos auga iš teritorijos 
lygiai kaip ir augalai. Užtat 
tautos nieko taip r.ebrangina 
kaip teritorijas. Antai francu- 
zai keturiasdešimt metų ruošė
si be paliovos, kad atimtų El- 
zasą ir Lotaringiią nuo vokie
čių. O ką reiškia Francuzijai 
Elzasas ir Lotaringija? —daug 
mažiau, negu Lietuvai Lydos, 
arba koks kitas tolimas pa
kraštys. Net prieš norą šimtų 
metų Elzasas ir Lotaringija 
buvo vokiečių žemė. Ir vis tik 
franeuzai dirbo be atvangos 
keturiasdešimt metų, nebijojo 
rizikuoti didžiausią, pavojin
giausią karą, kol tos žemės ne
atsiėmė, nors jie galėjo ir be 
jos gyventi.

“Antai, vėl italai taip pat ne
bijojo rizikuoti didžiausią, bai
siausią ir pavojingiausią karą, 
kad tik atimtų Trentiną ir 
Triestą. O ką reiškia šios žemės 
Italijai? — mažiau negu Elza
sas ir Lotaringija Francuzijai. 

“Panašių pavyzdžių istorija 
žino daugybę.

“Delko tautos taip kovoja, 
aikvodamos begales turto ir 
kraujo, už nedideli, kartais vi
sai mažai tereiškiantį žemės 
sklypelį? Dėl to, kad žemė turi 
ypatybę, kuri daro ją branges
ne už visus turtus: žemės nega
lima padauginti. Galima priau
ginti žmonių, galima sukurti 

/-kultūrą, galima pasigaminti 
materialinių turtų, bet žemės 
negalima nei išauginti nei pasi
gaminti nei sukurti. Jeigu tau- 
;ta nustoja dalies teritorijos ant 
.visados, šito nuostolio joki kiti 
turtai pataisyti ir išlyginti ne-

' “Yra dar kitas momentas, 
dėl kurio tautos taip brangina 
teritoriją. Teritorija turi di
džiausios Įtakos Į tautos būdą 
^hei jos dvasią. Iš teritorijos 
auga ne tik tautos kūnas, bet ir 
-Jos dvasia su visomis savo ypa
tybėmis, visa tautos kultūra. 
Užtat, jei tauta pakeičia terito
riją, tuo ji pakeičia visą savo 
.bodą, savo kultūrą. Normanai 
•nuvykę pietų Italijon virto ita
lais, nuvykę šiaurės Francuzi- 
)’on — tapo franeuzais. Germa
nai; apsigyvenę Ispanijoj, vir
to ispanais, nusibastę šiaurės 
Italijon pasidarė italais, Ang- 
lijon — anglais ir 1.1. Nerasi
me' pavyzdžio istorijoj, kur 
tauta, persikėlusi kiton vieton, 
išlaikytų neliesta savo indivi- 
Įdualybę.”

r Jei taip, tai ką tuomet 
reiškia Lietuvai Vilniaus te
ritorija, kuri sudaro trečią 
dalj visos Lietuvos?

Vilnius Lietuvai yra daug 
svarbesnis, negu Francijai 
Elzas-Lotaringija arba Itali
jai Trentmas su Triestu, sa
ko p. Vygandas. Vilnius—

• “Ką gi Vilniaus su savo teri- 
torija Lietuvai? Tai visos Lie-I 

. tuVos trečia dalis su sostine.] 
< YM ne Elzasas ir Lotaringija 
: ix M su Triestu. Tai

» / ;
*

i ■ •
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ir ilgas 
tečiaus krikščio-

Ar Gus Nariai Pirkėjai 
Savo Pinigus Atgal?

Kuomet po karo Vokieti
jos pinigai nusmuko, dauge
lis amerikiečių pradėjo pirk
ti kaizerio markes, manyda
mi, kad vėliau jos vėl pa
kils ir tada bus galima par
duot jas su geni pelnu. Lie
tuvių irgi ne vienas Įdėjo i 
markes gražaus pinigo.

Bet markės nepakilo. Jos 
krito ir krito, ir pagalios Vo
kietijos valdžia jas panaiki
no. Dabar Vokietijoj yra iš
leisti nauji pinigai, paremti 
auksu, ir nauja markė yra 
verta apie 24 centus. Senoji 
markė pasiliko be vertės.

Taigi tūli amerikiečiai da-

BUTĖNAS JAU SU KLE
RIKALAIS.

Amerikos lietuviai, kurie 
įskaito laikraščius, turbut vi
si yra girdėję apie Joną Bu
tėną. Jis yra pusėtinai pa
garsėjęs kaipo dainininkas. 
: Per ilgą laiką Butėnas (bar pradėjo teirautis, ar ne- _
dainavo lietuvių komunis- galima priversti VokJ*tyoslProį^ 
tams, ir jie skaitė jį savo 

i žmogum. Kada jis sumanė 
važiuot Italijon pasimokyti 

i geriau dainuot, tai komunis- 
itai uoliai darbavosi, kad su- 
‘ kėlus pinigų jo kelionei.

Tečiaus sugrįžęs pereitais 
metais iš Italijos Butėnas 
prie bolševikų jau neprisi
dėjo. Brooklvne jis slapta 
prisirašė prie sandariečių 
(taip mums buvo sakyta), o 
viešai jis dėjosi “beparty- 
viu.” Jo koncertus dabar rė
mė sandariečiai. _ .- ,

o • • i i • i • • Bonai skarosi paskola. O..K-iimKęs n.iek pmigų, j amei-jkiečiai i tuos bonus ir
Butėnas vėl išvažiavo Itah-;b - - -
jon. Ir pirmutinius jo Įspū
džius iš tenai matom jau 
klerikalų “Drauge
"Gerbiamieji:—

"Turiu prisipažinti 
kad lig šiol neparašiau.

kaltu. 
Kelio-

i

valdžią ar bankus atlyginti 
senųjų markių pirkėjams 
nuostolius. Yra susiorgani
zavęs net tam tikras komite
tas, kuris rūpinasi tuo reika
lu. Mat reikia žinoti, kad po 
karo Vokietija pardavinėjo 
užsieniams netiktai savo pi
nigus, kuriuos ji vėliau pa
naikino, bet visokie Vokie
tijos miestai, kaip antai Bėr
imas, Hamburgas, Frank
furtas ir kiti, pardavinėjo 
savo bonus, žadėdami atmo
kėti paskirtu laiku sumą.

ir 
kitokias markių “vertybes” 
yra Įdėję apie $800,000,000. 
Tie pinigai nuėjo Į vokiečių 
kišenius, o pas amerikiečius 
pasiliko beverčiai vokiečių 
popiergaliai.

Providence’o advokatas
nėję esant tai labai sunku pa-(Lewis A. McGowan, kuris

tizmą.
Kada prasidėjo kiniečių 

demonstracijos, svetimi ka- 
ipitalistai pasišaukė jurinin- 
Į kų nuo savo valstybių karo 
laivų ir pradėjo kiniečius 
šaudyt. Ligi 8 birželio tapo! 
nušauta virš 20 kiniečių dar- į 
bininkų ir studentų. Negana 
to, Amerikos jurininkai už
ėmė Šanchajaus universite
tą ir pavertė jį Į kazarmę. Į 
Šanchajaus uostą pribuvo 
da daugiau svetimų karo 
laivų. Vėliausios žinios sa
ko, Kad laivai jau šaudė Į 
miestą.

Tai ve, ką reiškia koncesi- • 
jos. Visų pirma ateina sveti
mas kapitalas ir misionie
riai su kryžiais, o paskui ka
ro laivai ir, kariuomenė. Ir 
jei kiniečiai nenusilenks 
prieš svetimojo kapitalo 
šarvuotą kumščią, visas jų 
kraštai galės būt išardytas 
ir pasidalytas tarp svetimų 
pelnagrobių.

I

daryti. Dabar jau apsistojau 
ant vietos, tai retkarčiais galė
siu parašyt.

“Milane gyvenu jau suvirs 
mėnuo. J 
Vyksta labai gerai. Milane kas 
kartą didėja lietuvių skaičius. 
Gegužio 12 d. atvyko iš. Ameri
kos p. K. Kriaučiūnas. Mokin
sis dainuoti. Laukiame atva
žiuojant A. Sadausko, baritono 
iš Pittsburgh, Pa. Musų daini
ninkų tarpe nieko naujo., yisi 
mokosi, kiek galės neša.

“Gegužės 19 d. buvo iškil
mingas atidarymas tarptauti
nės dailės parodos miestelyj ’ Kongresą.

atstovauja daug tokių ame
rikiečių, kreipėsi i valstybės 
departamentą Washingtone, 
“•rašydamas pareikalauti išr.e gyvenu jau suvirs prašydamas pareikalauti iš 

Imu pamokas kasdieną. Vokietijos valdžios, kad ji

stiprintos apsaugos Įstaty
mas, rinkimų Į Seimą ir savi
valdybių Įstatymų pakeiti
mai. Visi piliečiai, o ypač 
darbo žmonės privalo at
kreipti i tuos Įstatymų pro
jektus didžiausios domės, 
nes jeigu jie praeis Seime, 
tai Lietuvoje negalima bus 
net laisvai atsikvėpti.
II. Valstybės apsaugos įsta

tymo projektas.
Visi šitie keturi Įstatymų 

. ’" » vieną,
kuris iš visų pusių ardo par
lamentarinę tvarką Lietuvo
je ir Įveda valdininkų dikta
tūrą, t. y. valią be teismo ir 
kaltės Įrodymo bausti pilie-L . .
cius ir atiminėti jiems ooliti-pyti savo kandidatų, sąrasus 
nes teises * Seimą ir savivaldyoes. Sei-

Nors 'pirmas minėtųjų ”0 rinkimų įstatymo |>akei- 
nrojektu - valstybės apsii: “mas ka!’J t,k Pf^kinfe-’ 
įos įstatymas Seimo admi- bu?m,es,lems . ""kūnams. 
Histracijįs komisijos opozi- K?d, Į»feng™>t<J krikscio- 
cijos balsais ir atmestas, ta- nllSs.ve ®autl daugumą vie- 
čiau dėl jojo reikia kelius - -eime.
žodžius tarti. Jis yra, taip IV. Sustiprintos apsaugos 
sakant, visų kitų pagrindas. Įstatymų projektas.
Be to, jis vėl gali būti pa- šitas Įstatymas turi tikslą 
tiektas Seimui svarstyti irLjar sustiprinti administraci- 
pnimtas krikščionių Šiuo j0S diktatūrą Lietuvoje. Jis 
Įstatymu vidaus reikalų mi- cjuocĮa apskrities virši- 
mstenui duodama plačiau- njnkams bausti visus pilie
čių teisių nesisxaityti su Lie- čius jt? 5Ooo litu arba iki 3 
tuvos Konstitucija. Sulig juo kalėjimo.
p. vid. reikalų ministere sa- Nežini kokius darsu- 
vonuoziuragalKlįuzdary- j ponai įstaty
ti visas leistas organizacijas ka(1 a-žintu Lietuvoje • 
ir draugijas, jei jam Pąsiro-car0 laikuV Visi* piliečiai, 
<Iys,_ kad jostun galvoje kuriėms yra brangios ilga 
priešvalstybinius tikslus, kova iškoVotos liaudies tai- 
nors apie tai jos nieko nesą- sė jvalo budėti kad stai. 
ko ir neskelbia, 2) panaikm- .į nenustotu 
ti savivaldybių atstovų Įga-*" -
liojimus, jei atstovai busi 
Įtarti kaipo pavojingi esą-i 
majai tvarkai; atstovų pri
gulėjimas prie leistųjų parJ 
tijų negali jų išgelbėti; 3)1 
ustabdyti dienraščius 4 są-J

priverstų savo bankus atly
ginti amerikiečiams nors už 
tuos bonus, kuriuos tie ban
kai gvarantavo atmokėti 
auksu. £ g Mį

Ar išeis kas iš to, sunku 
pasakyti: Jei valstybės de-js ... - ,. . ,r . * . - .. . i vaitems, o kitus periodiniuspartamentas nenorės i ta rei-• i • i ___ • I
* . . ‘ iciuuuua V 1I1C11. II MAUSLl IC-Į1

kalą kištis, tai McGotvan ke- daktorius be teismo 3000 Ii-1 
tina kelti šitą reikalavimą Į tų arba 3 mėn. kalėjimo; 4) 
” Įsakyti daryti kratas Įtaria-
------------------------------------ ■ mųjų piliečių butuose, susi- 

JŪSŲ VAIKAI SERGA, JEIGU JIE ^™“^mobausti juos3 
Įstatymo projektas nerei- 

kalauja, kad butų įrodytas Britų Profesinių Sąjungų 
nusižengimo faktas. Jame Centl.o Biuras patvGino 
tik pasakyta, kad vid. reik, mišrios komisijos iš Britu ir 

; imimstens gali bausti o^ga- Rusų Profesiniu Sąjungųat- 
1 nizacijas ir atskirus pilie- stovų rezoliuciją, kuribjtpa- 
‘'ęiis, jeigu gaus pranešima,Lakyta kad reikalinga su- 

kad jos yra pavojingos, fe rengti konferenciją 4 Ams- 
kurg1 vid. reik, mimstens terdamo Internacionalo fe 
gali gauti tokį pranešimų. Rusų Prof. Sąjun atstovų. 
Žinoma, iš politines polici- ’ i t>-jos, kunigų ir klerikalų. Jis r„Be‘? a r. 
tuo ir remsis bausdamas; ■rfef^°£u%^kad Ru?« 
negalima bus įrodyti daneši- . J’j™gos
mų neteisingumo, {statymo mla“.pa,.odyt« nor« pnsl” 
projektas duos galimybės] jungti ^pne Amsterdamo In- • 
panaikinti visas nekrikščio-|ternacionalo, t. y., kad pir- 
niškasias organizacijas, už-]miau apleistų raudonąjį 
daryti pažangiuosius laik-l Maskvos Internacionalą, 
raščius ir bausti kairiuosius Turint ka(i Ams_
žmones. Pirmoje eileje, kaip> ir visuomet, teks nukentėti] ^arno^nterpacionalo na- 
darbo žmonėms. Sunku net] ,s^aiclus sle^ia apie 16 
ir pasakyti kas galėtų pasi
daryti Lietuvoje, jei šis Įsta
tymas praeitų.

Įstatymo projekte pasa
kyta, kad jis veiks tik iki 
1926 m. liepos 1 d. Reiškia, 
jis reikalingas, kad rinkimų 
laike suvaržytų pažangiųjų 
ir kairiųjų organizacijų vei-

leidinius 6 mėn. ir bausti re-i|^a^mas*

NENORI ŽAISTI.
Dabokit juos atsargiai. Jus galit 

nukreipt svarbią ligą su 
šaukštu Dr. CaMwell’s 

Syrup Pepsin.

Kuomet pastebit, j’ogei vaikas 
yra nežvalus, šalinasi nuo drau
gą ir žaidimų, pažiūrėkit į jo 

i liežuvi, o pamatysit, kad jis aptrauk-
DAR APIE LIETUVIŠKUS tas—tai tikras ženklas vidurių užkie-

• tėjimo.
Tuojaus duokit arbatinį šaukštuką nU- Dr. Caldwell's Syrup Pepsin. Jis pra

kali veikti ir pasekmės bus į porą va- 
landų, o tuomet vaikas bus jr vėl Brooklvne tapo areštuotas smagus Jeigu vaikas turi lengvą 

Juozas'Rąžys ir Ona Simon, 
lietuviškųjų bolševikų vei- tikrinus, jogei pavojaus nebus, 
kėjai, kUrtUOS valdžia kalti- Visiškai nereikalinga duoti jūsų kūdikiams 
na dirbimu ir platinimu ne
tikrų 10-dolerinių. v/ _____

Brooklyno “Vienybė” da- kūmo vaikams įsiūlyti, 
bar paduoda daugiau smul
kmenų apie šitą skandalą. 
Ji sąko, kad Juozas Račys 
BrooMvne gyvendamas 
bandęs prisiplakti prie tau
tininkų, bet jie jo nepriėmę. 
Vėliaus jis išvažiavęs i An- 
sonia, Conn., bet paskui vėl 
sugrįžęs New Yorkan ir—

“Čia jis susiėjo su Ona ši- 
molioniutė, kuri tuokart buvo

PINIGŲ DIRBĖJUS.
Pereitam “Keleivio” 

mery mes jau rašėm, 
Brooklvne tapo areštuotas smagus' 'jeigu* vaikas turi"“

________ ___________ _ i smarkių liuosuotojų. nes jų sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomet bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liusuotojas, toks kaip Dr. Caldwelrs Syrup Pepsir. pilnai 
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun-

Patvrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Caldwell's Syrup Pepsin, nes 
šios gyduolės stovį ant marketo per 

suvirs trisdešimts metų. Jos laiko šias 
gyduoles savo stubose, žinodamos, kad 
tai yra geriausias liusuotojas, kuris 
prašalina galvos skaudėjimų, raugčio
jimą, drebuli, šalt: ir kitokius nesma
gumus, kurie paeina nuo vidurių už
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno
se ir skrandyje.
Pirkit bonkų jūsų aptiekoj šiandien. 
Duokit bite vienam jūsų šeimynos na
riui, nepaisant senas ar jaunas. Jci- 
XU nepagelbės, kaip mes sakome, jū
sų pinigai bus sugrąžinti atgal. Tai 
tokia musų neabejotina garantija.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponu, 
prisega savo vardą«ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, III.

o aplaikys dykai bankų Dr. Cald- 
vvell’s Syrup Pepsin paštu. S tam pa 
nereikalinga. Visiškai dykai.i nereikal

I

Jau laikas uoliai ruoštis 
prie rinkimų i Seimą, su
jungti visas demokratijos 
pajėgas, kad galų gale išsi- 

1 liuosuoti^ iš ’ “krikščionių” 
globos. Kftaip,Lietuvoje gy
venimas pasidai^s visai ne-

’* • 5 ' B. A.
U“L.V”)

* * a •

Amsterdamas ir .
Maskva. 'Wi • •o

milionų, o Maskvos tik apie 
5,250,000, iš kurių 4'* milio- 
no sudaro Rusų Profesinės 
Sąjungos, pastarosios turės 
pakeisti savo nusistatymą 
anksčiau, negu Amsterda
mo Internacionalas pradės 
vesti derybas su jomis.
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. į AMERIKOS '
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Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

CHICAGO, ILL.
Apvaikščiosimas Tautinėse 

Kapinėse Justice Parke.
Gegužės 30 d., Lietuvių 

Tautinėse Kapinėse kapinių 
valdyba, susidedanti iš pir
mininko A. Tamkevičiaus, 
pagelbininko B. Liubino iri 
sekretoriaus J. Zalatoriaus, 
kaip' ir pereitais metais, su
rengė mirusių paminėjimui 
iškilmingą programą, susi
dedantį iš muzikos, dainų ir 
kalbų.

įžanginę kalbą pasakė 
pats pirmininkas A. Tamke
vičia, išaiškindamas reikš
mę to apvaikščiojimo. J. 
Keturakio muzika sugriežė 
ged ulių maršą. Laisvės Kan
klių Choras, V. Steponavi
čiaus vedamas, gražiai su
dainavo.

Po to kalbėjo A. Andriu
lis. Bet ta jo kalba tai miru
sių pagerbimo dienai kapi
niu apvaikščiojime visai ne
pritiko. Būtent, Andriulio 
reklamavimas savo komu
nistinio kromelio visai buvo 
ne vietoje. O taipgi jo aiški
nimasis, kad jų tarpe yra 
melagių, sukčių, šmugelnin- 
kų irgi buvo ne vietoje. Juk 
visiems progresyviams žmo
nėms jau ir taip yra žinoma, 
kad melagis yra jisai pats. 
Juk dar visi pamena And
riulio prakalbas Mildos sve- 
tanėje, kuomet jis savo, An- 
driulevičiaus, vardu užtik
rino, kad Rusijos bolševikai 
be Andriulio Amerikos ko
munistų partijos pasporto 
neįsileis nė vieno kapitalistų 
“pakaliko” menševiko. O 
dabar, Rusijos bolševikai 
Andriulio komunistų parti
jos neatsiklausę susišaukė 
visų šalių kapitalistus, dar
bininkų išnaudotojus ir duo
da jiems visokias koncesijas 
spekuliuoti Rusijos gamtos 
turtais.O kad komunistai yra 
šmugelninkai, tai tą ir-gi\’i- 
sa progresyvė lietuvių vi-i 
suomenė žino, nes komunis
tai Lietuvių Socialistų Są
jungos darbininkų pinigais 
Įsteigtą spaustuvę su visomis 
mašinomis iššmugeliavo iš 
Philadelphijos, atvežė čio-• • 1 •

. visai nėra šiame, nė kituose 
pasauliuose. Tai ta dalis lie
tuvių, kuri netiki musų 
Romos katalikų kunigais, 
kurie laiko pavergę tamsių 
tikinčių.į kunigų skelbiamus 
religijinius “kulius” žmo
nių protą, atsiskyrė nuo jų 
ir Įsteigė laisvas savo tauti
nes kapines. Mes lietuviai, 
sakė kalbėtojas, turime vie
nas kitą gerbti, mylėti, ne
skriausti vienas kito, turime 
mylėti savo tėvynę Lietuvą, 
kaipo musų gimtą kraštą, 
stengtis pasiekti mokslą ir ji 
gerbti, nes viskas, ką mes 
šiandien turime gero, paeina 
nuo mokslo. Mokslas žmoni
jai atidarė daug gamtos pa
slapčių ir da jų atidalys 
daugiau.

Po Dr. Margerio kalbos 
Pirmyn Mišrus choras, P. 
Sarpaliaus vedamas, sudai
navo gerai kelias daineles. 
North Sidės Bijūnėlio drau
gijėlės ir Brighton Parko 
Žiedo draugijėlės vaikų cho
rai sudainavo dainelių labai 
gražiai. Tuomi ir užsibaigė 
programas. Pirmininkas A. 
Tamkevičia kvietė visus 
remti pinigiškai Lietuvių 
Tautinių Kapinių Fondą, 
nes ant kapinių tapo Įvesta 
vandens kanalizacija, tai 
pasidarė išlaidų.

Po to visi ėjo i kapinių Į 
naudai parengtą gretimam | 
darže pikniką, o kili pasi
skirstė būreliais po mišką. 
Bet reikia pasakyti, kad lie
tuviai čia gyvena kaip savo 
šalyje, kur dirbama “nami- 
nelė,” nes daugybė žmonių 
miške buvo girtokų, — vyru 
ir moterų. Tas gėrimas tai 
peiktinas dalykas.

Šapos Darbininkas.

&

WILKES BARRE, PA. 
Atvyko drg. Balčikonis.
Šiomis dienomis Į čia at- 

Įvyko drg. Balčikonis, L.S.S. 
organizatorius ir L. S. D. 
Partijos Įgaliotinis. Jis čia 
žada apsistoti porai savai-- 
čių. Balčikonis tik ką yra 
grįžęs iš Lietuvos, tad pasi- 

iu- 
jjo galima išgirsti. Jisai 

_ ‘ " ‘ ėS 
miestelius, kuriuose daug 
lietuvių gyvena ir, kur bus 
galimybės, padarys viešus 
pranešimus apie Lietuvą. 
Tad butų labai gerai, kac 
Wilkes Barre ir apielinkė; 
lietuviai pasinaudotų proga 
ir pasikviestų jį pas save su 
pranešimu. Taipgi kas norė
tų, gali ir pąsimatyti su juo 
ypatiškai Pasimatymo, ar 
šiaip kokiu reikalu galite 
kreiptis šiuo antrašu: St. 
Žukauskas, 42 Keith st., Lee 
Park, Wiikes Barre, Pa. 
Taipgi Balčikonis labai pa
geidauja pasimatyti su “Kr

. b į kalbėjimuose daug kas na 
nai, ir tas mašinas paveik ^ma, rJ^
“Vilnies” bendrove ir išlei- a

■per

t n rX-. !.*•

ievizmo

tai

«3RW5i«tsaESSa ^KfSSSKaB
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alite pradėt taupymo Įdėlius 
id Ofise su S5. Kur jus galite 
snę apsaugą jūsų pinigams?

260 Hanover St.

r??.:
Atgijo L. D. L. D
Apie septyni 
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PAMISLYK1TE APIE
ŠIUOS FAKTUS
st National Bank of Boston yra
141 metų senumo. Jo kapitalas 

ir pc rviršis siekia $40,0u0,000. Jis yra 
cn.ytų Valstijų valdžios priežiuia 
i ariu Federalės Rezervo Syste-

so, nes ant jos yra jau užde- [ 
tas “atačmentas.” J’ * 
įlodamas ką daryti, šitas 
naujas komunistų parapijo? 
nas nubėgo pas savo lyderi 
ir sako:“štai tavo prakeikta 
Maskvos konstitucija, ir nuo 
šios dienos aš jau nebe jūsų 
draugas. Aš per tave ir tavo 
prakeiktą bobą negaliu nei i 
savo stubos parduoti.”

Hyde Parko lietuviai da- 
bar juokiasi iš komunistų, 
kad šie neteko svarbiausio

apie Li 
įdėti. .

prieita 
kad šiuo tarpu.

ir.ii

pilė to

FI R S T
NAT1ONAL BANK of
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SCRANTON, PA.
Nebeži- Ąp;e Lietuvių Tautišką Ūkę

Šiais keliais žodžiais no
riu pasidalinti su “Keleivio” 
skaitytojais mintimis apie 
Lietuvių Tautiškos Parapi
jos Ūkę su namu “Vilnius.” 

Ar HSH 1*0JUS <111 t ūkės jau 
užsėtas ir viskas atrodo ge
rai. Žolė gerai auga, 
bus ivalias. Gyvuliai 
žiemos atrodo gerai, 
liai taipgi linksmus 

savo naraniiono Pernai ko P^^idę ir gavę progą išeiti savo parapijono. rėmai ko- t tv..o 
munistai sakėsi uz metų pa
imsią i savo rankas visą Hy- [ • • 
d e Parką ir visus gyvento- 
jus padarysią “Laisvės” 
skaitytojais, o dabar pasiro
do, kad ir patis sau vietos1 
Hyde Parke nebegauna. Tu- J™ ,I!T-■

dą, gardžiai pavalgę ir už- 
i lėktinai išsimiegoję. Lietu
voj negyvena taip gerai ūki
ninkai. kaip šioj prieglaudoj 

■ seneliai. I I
i

li jų “muvinasi” jau i Nor- 
vvoodą, turbut vištų specia
lybės mokintis, nes tenai gy- 
vena jų staršas komisaras, 
kuris labai mėgsta vištieną 
iš svetinių vištininkų.

Senas Jonas.

šieno 
iš po 

Sene- 
žiemą

ant tyro oro tai pe žalumy
nų. Jie dainuoja ir švilpau- 

, dėkuodami gamtai už su
teiktas geradėjistes. Vieni 
senelių ganu gyvulius, kiti 
prižiūri kiaules, treti vištas, 
o kurie jau nieko nepajiegia

Yra labai smagu 
pažymėti, kad tokią puikią 
prieglaudą Įsteigė Scranto- 
no lietuvių tautiška parapi
ja. O tas viskas Įsigyta per 
rūpesti gerb. vyskupo Jono 
Griteno. Bačių Juozas.

FRANCIS, W. VA.
Angliakasiu streikas 

tęsiasi.
Angliakasių streikas 

tęsiasi jau nuo 
džio. Angliakasiai visi susi
rašė Į uniją ir jau turim čar- 
teri po numeriu 1187, pri
klausom prie VI distrikto.

Čionai randasi tik viena 
maina po vardu Consoiida- 
ted Fuel Co., Francis Mine, 
šitoj mainoj niekas nedir
ba, išskyrus kokius 4 senius. 
Nors bosai gąsdina, kad 
pradės dirbt su skebais, bet 
streikieriai tų gązdinimų ne
paiso. Streikieriai gauna iš - 
unijos pašalpą: su šeimyno
mis po 5 dol., o pavieniai po 
3 dol. savaitėje. Nors pašai
pa maža, bet visgi šiaip-taip 
galima pramist.

Patartina lietuviams dar
bininkams nevažiuoti i čia 
dirbti, nors kompanijos 
agentai siūlytų geriausias iš
lygas.

Šita apielinkė yra labai 
graži, guli prie Ohio upės. 
Tik bloga čia su darbais, 
nes apart keturių mainų ki
tokiu darbu nėra.

- i•r*
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čia
13 d. balan- AKRON, OHIO.

Katalikas Radavičius nu
teistas i kalėjimą.

Akrono lietuviams yra ge
rai žinomas katalikas Stasys 
Radavičius, kuris angliškai 
vadinasi Stanley Rodovich. 
Jis seniau pardavinėjo škap
lierius ir rąžančius, bet biz
nis ėjo nekaip. Vėliaus jisai 
sumanė suorganižuot lietu
višką banką po vardu “Rūta 
Savings & Loan Co.” Išsyk 
biznis ėjo gerai ir Rodovich 
buvo to banko sekretorium. 
Bet vėliaus žmonės juomi 
nepasitikėjo ir prašalino ji 
iš to urėdo. Tuomet Rodo
vich užsidėjo “reai estate” 
bizni ir ėmė suktybėmis ver
stis. Vieną lotą žemės jis 
parduodavo keliems žmo
nėms. Bet tas tęsėsi neilgai 
ir Rodovich pakliuvo bėdon. 
Teismas nubaudė jį už ap
gavystes nuo vienu iki 7 me
tu ‘ ‘

igramo. Pirmiausia pirminin
kas perstatė kalbėtoją J. 
Neviacką iš So. Bostono, ku
ris trumpoj, bet gražioj kal
boj išdėstė Kliubo tikslus ir 
siekius. Jis ragino Lovvellio 
lietuvius, o ypač jaunimą, 

’ į dėtis prie Kliubo jr dirbti ta 
raminkit! .praMtal
^■•s irpa-:Kur- Khubas turi uzsibne- 
H*ii’"manu Kalbėdamas apie fiziš- 
J''gs vieši- ibei sportą, 
išsireiškė : kalbėtojas pakvietė ant pa- 

ooperacijas 
" i komunistų dik- 

palaikyti. Jei- 
e prie musų už 

tai kodėl jus 
zmbe‘9., prie Hil’l-

Juk jis Rusijoj su- 
ksopęraciią ii; čia tą 
-.-.T. nes jo nuomonė 
ia, kad darbas sugris 
i orką tik tuomet, 1_ V 
rirAs kooperacijos, 
s, kad 
jums nėi*a jokio pa- Į 
nes šiandien 

nkai su jumis nieko ę• • . • ‘V

BROOKLYN, N. Y.
Atsakymas komunistų 

pleperiams.
DU Brooklyno komu- 

o d augiau 
ik šaukti: 
•'mpa.nijos,

I

grindų pasirodyti publikai 
žymiausį šioj apielinkėj lie
tuvių sportininką-ristiką 
Franą Jušką. Ištikro, smagu 
Į toki vyrą pasižiūrėti — tai 
tikras milžinas.

Toliaus sekė muzika ir 
dainos. Kadangi programas 
buvo pradėtas anksčiau, ne
gu buvo garsinta, tai ir pro- 

kai 8ram9 eiga buvo kiek pa
keista, nes kai-kurie daini- 

ninpfo nin.Kai i laika nepnouvo.
Dainininkai buvo rin.Kti- 

uniios;niai, todėl ir dainos išėjo 
gerai. Dainavo Z. Neviac- 
kienė, Kašėtaitė, Stankiutė.

Taipgi šiuo 
vietos

ga- 
sudainavo visą

v U
A'

J uzlT O 
biriai 
rių b! 
sepsy: 
3S JŲ, 
laike 
syt. ka 
tų r 2 ir 
palaim

Iš to.galima 
čia kunigų 
prasčiausiai g\ 
rodo, kad čia j 
20-tas amžių 
ir yi mažai sk;

Trokas užm 
vaiicą.

Birželio 2 d. po pietą ant 
kampo Pulasky ir Slocum 
sts. Plymouth Lumber kom
panijos trokas užmušė d. 
Janu! ioniti mylimą sūnelį 
Justlnuką 6 metų serumo, 

į Tėvas ir moti;ia yra laisvu 

lemo ir Naujienų skaity-j name nuHudime, neieke 
______ nuko.

Darbai.
Darbai čia eina gerai 

kas nori dirbti, tai galima 
darbas gauti nesunkiai. Vi
si darbai yra anglių kasų 
Zose. Uždirbama visaip, ū 
geriaus Ir prasčiau?.

Korespondentas.

.4

I ir die
■įsu ’ ■

O

Viesuioį
. Ma- 
o, kad 
ant to

do šėrus. Taipgi žino, kad 
komunistai rinko 1920 m. 
Rusijos baduoliams pinigus 
Amerikoje, bet dali tų pini
gų apvertė savo politinio ko
munistų kromelio palaiky
mui. Reiškia, nusuko nuo 
Rusijos baduolių surinktus 
pinigus. Taigi, kaip matote, 
Andriuliui apie savo komu
nistų griekus kapinių ap
vaikščiojime kalbėti visai 
buvo ne vietoj, nes juos visi 
žmonės pažįsta iš jų mekle- 
riškų darbų. O antra, kapi
nių apvaikščiojime pagerbi
mo .mirusių dienoj negali 
būti laikomos partijinės pra
kalbos todėl, kad tos kapi
nės yra bepartyviais pama
tais įsteigtos laisvosios min
ties lietuvių. Todėl tokiems 
“kalbėtojams,” kaip And
riulis, neturėtų Lietuvių 
^Tautinėse Kapinėse būti 
vietos, nes dabartiniu laiku 
lietuviai turi užtektinai inte
ligentų, gerų kalbėtojų, įvai
rių lietuvių profesionalų, ku
rie myli ir gerbia lietuvius ir 
jų artimus mirusius.

Antras kalbėjo visiems 
žinomas Dr. Margeris. Jo 
kalba buvo labai tinkanti tai 
mirusių lietuvių pagerbimo 
dienai. Tai buvo inteligento, 
mokslo žmogaus kalba, pa- . 
mokinanti kiekvieną žmogų. 
Kalbėtojas išaiškino dėl ko- : 
kios priežasties tos lietuvių < 
tautinės kapinės buvo įsteig-' sivežė ir pats boileruko savi
tos. Būtent todėl, kad visi'ninkas pastatytas po $600; 
lietuviai buvo išauklėti kata-t ‘ *■*

likiškoje dvasioje, o katali-' 
kų mokslas skelbia, kad Į 
žmogus gyvens ir po mirties 
ir kad žmogaus dusią vel
niai kankins pekloje, ar ko
kiame ten čyščiuje. O moks- 
las parodo, kad tokių daiktų __

, >■ 
hv': ne-uar

’ ' ■> Y) AC X

!>

mato
V 
bendro neturi, šiandien mu? 
sų lokale yra var--------------
darbas, koks yra nurodytas 
unijos viršininkų.

‘Laisvės” tauz: 
]pe nacijos

vra tuščia pasaka, 
ančiai, nelaukite nieko, 
susinėkite po kelis cen- 

■ bizni. Unija jūsų ne
bars. o komunistai tegul 
Uja. Jų balso šiandien 
.as neklauso.

Sąjungietis.

>
•smi

V ✓> /> AUu 
jai, 
Kri 
^3 et
L U S
r**' *

sau 
; i v i

▼

i kalėjimą.
Korespondentas.

tojais ir šiaip visuomenės I VJ tu j, r 
darbuotojais. Tad galite pa- .............
rašyti atvirutę, o jis nuvyks 
pas* tamistas ypatiškai pasi
kalbėti.

Korespondentas.

CRYSTAL FALLS, MICH. 
Iš užmiršto kampelio.
Gerbiamoji “Keleivio” 

Redakcija! Gal apie mumis 
jau užmiršote, tai nors da
bar paminėkite savo laikraš
tyje. Darbai geležies maj
uose eina gerai. Kas tik no
ri, tai ir dirba. Iš kitur atva
žiavę gali gaut darbą, nes 
naujų darbininkų reikalau
ja. Čia žmonės gyvena gerai, 
tik visa “bėda,” kad neturi 
munšaino, nes pono Met- 
chavitz boileruką šerifas iš-

'

sa-

ir

v

KINGSTON, PA. 
Didelė viesulą.

Birželio 2 d., 4 v. po pietų 
čia buvo baisi viesulą. Vė 
buvo taip smarki, kad 
Slocum st., kur daug ir 

tciįjO lo 
medžiai, kurie 

jomi

taip 
argiai gah- 
vaikščioti. 
nukentėjo

taio smarki
st., 

gyvena, 
dideli medžiai, ku: 
sau gaiviuose, u 

daug šaly gatvių 
cementą 

jau v 
lygatviais 

nemažai 
kaucijos. Išversta 50 gorčių i ir nekurie namai, žodžiu sa- 
brogos ir konfiskuota 10 Įkant, padaryta daug nuosto- 
gorčių munšaino. Taigi pas lių. Ir juos turės panešti dau- 
mumis dabar jau “sausa.” giausia biednuomenė, nes 
Lietuviai džiaugiasi, kad tą; vėtra ėjo per darbininkų ap- 
bravorėlĮ uždarė, nes dide-; gyventą dali miesto, kur yra 
lių girtuoklių čionai nėra. nemažas skaičius ir lietuvių.

A. S. K—tas.

•UV.ii g 
išrauti
augo 
sugadino 
išversdami 
kad dabar 
ma ša I.
Taipgi

lie-i
tau

i
i

i

BROOKLYN, N. Y. 
Extra kriaučiams.

Birželio 19 d. (pėtnyčios 
vakare) yra šaukiamas 
kriaučių 54 skyriaus nepa
prastas susirinkimas, Amal- 
gameitų Svetainėje, 11—27 
Arion Place, Brooklyn. Susi
rinkimas prasidės 7.30 vai. 
vakare.

Taigi visi kriaučiai — vy- 
rai ir moteris — būtinai 
ateikit i ši susirinkimą, nes 
yra daug svarbiu reikalų, 
kurie turi būti išrišti. Reika
las buvusio sekretoriaus J. 
Manelio kaslink suklastavi- 
mo protokolų knygos turi 
būt šiame susirinkime už
baigtas. Kitas svarbus daly
kas — tai rinkimas delega
to. Ar tą pati paliksime, kad 
jis ir ant toliaus demorali
zuotų kriaučius ir ignoruotų 
skyriaus ir pildančios tary
bos nutarimus, ar išrinksim 
kitą žmogų, kuris kaip pri
dera eitų savo pareigas. 
Taipgi, kaip žinote, bus 
klausimas apie tuos senuo
sius kontraktorius, kurie pa
dirba kiek per overkotų se
zoną, o paskui laiko dirbtu
ves uždarę per kokius 7 ar 8 
mėnesius. Siuvėjas.

romas toks! Šulskis ir kiti. Taipgi šiuo 
■ kartu pasižymėjo ir 
| bažnytinis choras, kuris 
! na gražiai 
! eilę lietuviškų dainelių.

Vienas vyrukas, kuris 
programo išpildyme taipgi 

į dalyvavo, ant programo at
spausdino prie savo vardo 

Įžodį “profesorius.” Mato- 
' mai, tuomi jis norėjo savo 
į vardą išaukštinti, bet, varg- 
;šas, nei nepasijuto, kaip 
pats save išstatė ant pajuo
kos. Kadangi jis pas savo 
broli ant fanuos vištas lesi- 

į na, tai dabar žmonės ir va- 
i dina jį “vištų profesorium.” 

Ten Buvęs.
i __________

o atidarymas bu-; HYDE PARK, MASS.
ISglll Slxxv<x.<' xx*xz^—| 
tai privažiavo;

jaunimo iš vi-Į 
Visi gr

izinimai, kad 
rikenks uni- 

pasak 
te nieko.

EDWaRDSVILLE, pa.
š lietuvių gyvenimo.

miestas stovi šaly 
Jis yra Įdomus

I?
Šis 
mgstono.I’ 

tuomi, kad čia gyvena gana 
daug lietuvių. Darbai dau
giausia anglių kasyklose, 
kuriose lietuviai didžiumoje 
ir dirba.

Taipgi reikia pasakyti, 
kad čia yra ir S. L. A. gimti
nė. Čia randasi S. L. A. 1 
kuopa, kurioje, priklauso 
apie 180 narių. Turto turi 
apie $600.00. Susirinkimus 
kuopa laiko kas antrą sek
madieni kiekvieno mėnesio. 
Per ilgus metus jai pirminin
kavo dabartinis S. L. A. vi- 
ce-prezidentas p. V. Kama
rauskas.

Taipgi reikia pasakyti ke
liūtą žodžių ir apie patį p. 
V. Kamarauską. Ponas Ka
marauskas kaip čia, taip ir 
visoje lietuviškoje visuome
nėje yra plačiai žinomas. 
Toliaus nuo šios apielinkės 
jis yra žinomas kaipo S.L.A. 
vice-prezidentas, o čia ant 
vietos jis yra žinomas dar ir 
tuomi, kad visuose reikaluo
se pas ji galima rasti nuo
širdžiausius patarimus ir 
pageibą, ar tai teismuose, ar 
tai kituose nepaprastuose 
atsitikimuose. Dabar p. Ka- dakcija:— Tilpusioj kores- 
marausk.as daugiausia dirba pondencijoj iš Phila., Pa. 
teisme, kaipo vertėjas, kur 
teisingai ir nuoširdžiai žmo
nėms patarnauja. Vietos ir 
apielinkės lietuviai visa tai 
Įvertina ir užtai p. Kama
rauskas turi pilną žmonių 
pasitikėjimą ir pagarbą. Tas 
parodo, kad yra naudinga 
žmogui būti nuoširdžiu ir 

mu laukė prasidedant pro- “šantė” jam visai nepriklau- teisingu. Koresp.

j dalyvavo, ant programo
1 11 yjz\ iitnn cnxr/> xrri

LOWELL, MASS.,
D. L. K. Vytauto Kliubp 

parko atidarymas.
Gegužės 30 d. D. L. K.

Vytauto Kliubo parke įvyko! 
širmi šio sezono šokiai. Ka-j 

angi park^ ■
•. y* 5 o ' ‘T ]_/ .u vi’-.i

• S C1 y

cuū’g gražaus ; 
[sos apielinkės. 
šoko, žah 
šiai pasirodė 
g? a«iclė p-’ė 
U'Rsš Lovvell) 
čium (Charles 
rie šoko k.
J;. Niviejų šokiai visiems la-jčiai prieš mus, komunistus! 
esi patiko. K. Zinevičius, • Ką jie prieš musų partiją gi-

:... s dabar vadinasi Char-Į liuoja! Prie musų prisirašė 
Brcv- n, yra tikras lietu-i net T. P., didžiausis lenkų 

« gražiai lietuviškai kai- ‘ parapijonas.”
ba. Pirmiau jis gyveno Lo- j Mes, keleiviečiai, 
wcll, Mass. , c r— •
mingham, Mass. j 

reiliutė, taip ir Zinevičius, ti; 
nors abudu yra .* 
gimę Įr augę, bet glaudžiasi ją Trockio parapiją, o rytoj 
prie lietuvių ir savo gražiu galės ir šitą pamesti, 
išauklėjimu kelia lietuvių Taip ir atsitiko. Dabar ta-

c
intas laik-! Komunistai neteko svarbaus 

parapijono.
Nors nevertėtų iš kitų r.e- 

juoktis, bet kad_ ažiai! laiipės
čė ir linksminosi.'tiems komunistams vis juo- 

fr Lovyellio j kingai atsitinka, tai nepro- 
II. Tareiliutė ;šalĮ ir pasijuokti. Pereitais 
su. K. Zinevi- metais mūsiškių komunistų 
Brovvn), ku- lyderis P. V. Krulis čia di- 

lasiškus šokius, džiavosi: “Kas tie keleivie-

lenkų

tuomet 
o dabar Fra-1 juokėmės ir sakėm, kad su 

Kaip Ta- , tuo T. P. gali da visaip išei- 
. šiandien jis persikėlė iš 

Amerikoj lenku parapijos i lietuvišką- 
J . V. - - j

gražiu galės ir šitą pamesti.
kelia lietuvių. \

vardą svetimtaučių akyse. ’ sai T. *P. pardavė savo “šan- 
Nedėlioj, 30 d. gegužės, tę” ir kaip prisiėjo darytiNedėlioj, 30 d. gegužės, tę” ir i x

publikos ir-gi prisirinko ga- pardavimo’ sutartį’ pirkėjo 
na daug. Visi sų nekantru- advokatas surado, kad šita 

'mu lankp nraRulprlunt nrrx_ “oonfzT’’ Jnm nanriLlau-

I

KLAIDOS ATITAISYMAS
Gerbiama “Keleivio” Re-

iš Phila., Pa. 
“Keleivio“ No. 23 po ant- 
galviu “Komunistai sugrio
vė rubsiuvių 138 skyrių,” yra 
įsiskverbusi nemaloni klai
da. Ten pasakyta: 1925 m. 
Philadelphijoj buvo didelis 
streikas. Turėjo būti: 1923 
m. Philadelphijoj buvo di
delis streikas.

K. J. Geležėlė.
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Gimnazijos Reikata. S“

Lietuvos klerikalai, norė
dami ilgiau pasilikti krašto 
valdovais, naudojasi viso
kiom priemonėm, visiškai 
nebodami jų kokybės. Bet 
užvis daigiausia “veikia”

. švietimo dirvoje.
' Mokytojus liuosuoja, be 
mažiausio reikalo keldinėja, 
švietimo įstaigoms atiminė
ja pašalpas, stengiasi “vals- 
į tybinti” ir 1.1., žodžiu visa 
■ daro, kad Lietuvos mokyklą 
padalyti ištikimiausia savo 
siekinių vykintoja.

Kiek ši gimnazija kentė 
nepamatuotų kaltinimų,kiek 
šmeižtų, kiek buvo neteisin
gai persekiojama, ar tai da
rant visokį spaudimą į lai
kytojus, ar tai į direktorių, 
pagaliau į mokinių tėvus... 
Galų gale neišturėjo, atimta 
valstybine pašalpa, o po ku
rio laiko visiškai uždaroma, 
būtent birželio m. 30 d. Šv. 
Ministerio Jokanto įsaky
mu.

Iš kaito, nusprendus Rea- 
lę uždaryti ir direktoriui at
silankius pas Šv. Ministerį 
jokios tam priežasties nenu-

I
parodo, kad gyvybė praside-1

—Na, o ką. ar tu ir dabar 
da sakysi, kad žmogus yra iš 
monkės išsivystęs?

—Kodėl tu pasirinkai to
kį keistą klausimą, tėve?

—Užtai, vaike, kad to
kius mandročius. ką nepri
pažįsta Dievo, dabar pradė
jo į džėlą sodinti. Juk tu tur-; . „. .
būt žinai apie tai. Išleido to--kirmino išsivysto? 
kį zokoną, kad mokyklose' —Į šitą klausim
nevalia vaikams sakyti, kad atsakysiu, tėve, 
žmogus paeina iš monkės, ■ klausimu: tu tiki, 
ale turi sakyt, kad Dievas gus yra sutvertas 
sutvėrė, taip kaip šventam ne? 
rašte yra Dievo piritu para- —Jes, Maike.
syta. _ i —Jei taip, tai ar gali man

—Jas. niek° nere^kia. parodyt, kur šiandien Die
ve. Kvailas įstatymas negali Vas yra sutvėręs naują žmo- 
užginčyt teisybės.Tokį klau- o-u?" 
simą. kaip žmogaus išsivys- —Dievas kas diena ste- 
tymas, gali išrišti tiktai ilgi buklų nedaro, vaike, 
mokslininkų tyrinėjimai, tik 
teisybės suradimas, o ne 
įstatymas, kurio autoriai ne
moka gerai skaityt. Fanati
kas, kuris tą Įstatymą sugal
vojo, išviso yra buvęs tik du 
metu mokykloj ir iki 30 me
tų amžiaus nebuvo matęs 
geležinkelio. Ką gi toks tam
suolis gali žinoti apie žmo
gaus atsiradimą?

—Maike, tu taip nešne
kėk, ba ir aš netikiu, kad 
žmogus iš monkės paeina.

—Kam čia tokį klausimą 
gvildenti, tėve, juk tu vis
tiek jo nesuprasi. Geriau pa
sikalbėkim apie tai, kas rei
kia dalyti, kad gera butų 
sveikata.

—Ne, vaike, aš noriu ži
not, iš kokios pamilijos aš 
paeinu: nuo keturkojų, ar 
nuo dvikojų.

—Aš jau kelis kartus tau 
aiškinau, tėve, kad žmogus 
yra išsivystęs iš žemesnių 
gyvūnų. Jei mes eisime jo 
pėdsakais atgal, tai prieisi
me prie tokių evoliucijos 
laipsnių, kur žmogus kojų 
visai neturėjo, o buvo tik 
gabalėlis gyvos medžiagos.

—Tai kas jis tada galėjo 
būt, Maike? Juk tokių gyvū
nų visai nėra, ką kojų netu
rėtų.

—O sliekas ar daug turi 
kojų?

—Sliekas nėra gyvūnas, 
vaike.

—O kas jis?
—Sliekas yra sliekas, dac

oi.
—Ne, tėve, kas tik yra 

gyvas, tas yra gyvūnas.
—Bet žmogus negalėjo 

iš slieko išsivystyt.
—O kodėl ne?
—Na. kur jau tu matei, 

Maike, kad iš kirmino pasi
darytų žmogus? Iš žmogaus 
tai gali kirminas pasidaryt, 
jeigu jis numirs be sakia- Bet, mano supratimu, taip 
mentų, ale iš slieko tai ir bus neturėtų būti. Kitose šalyse 
tiktai sliekas. politinis gyvenimas virte

I verda. Paimkim kad ir Lie-ilU- 41Jm** 
tuvą. Ten viskas verčiasi, U81 MM 600Z11I 
viskas mainosi, diena iš die-1 
nos vis nauji įvykiai. Musų 
draugai socialdemokratai 
tame sukutyje yna labiausia 
reiškianti spėka. Lietuvos 
socialdemokratai veikia iš 
visų pusių darbo žmonių la
bui, bet jų finansinė padėtis

i yra kritišką.
Pradėdamas eiti L. S. S. 

organizatoriaus pareigas, aš
suprantu, kad pirmutiniais! 
mano uždaviniais bus orga
nizavimas L. S. S. kuopų, or
ganizavimas L D. L D. kuo
pų ir organizavimas Lietu
vos Socialdemokratų Rėmė
jų fondo skyrių, kad tuomi 

| pagelbėjus musų draugams 
Lietuvoj vykint savo uždari
nius darbininkų gerovei.

Tad kas iš draugų mano 
kuomi nors prisidėt prie šio 
darbo, lai neatidėliojant 
praneša apie tai L S. S. sek
retoriui drg. J. šmoteliui, 
1739 So. Halsted st., Chica
go. III., o jis praneš man ir 
tada mes susitarsime ir pra
nešime tamstoms, kada aš 
galėsiu jūsų miestą aplanky- 

j ti. Aš esu pasirišęs aplanky
ti kiekvieną lietuvių apgy-, 
ventą kampelį ir padaryt 
pranešimus apie Lietuvą. J 

(Tuomet teks patirti, kokią,rodoma, tik vėliau, įsaky- 
1 ‘ ...............
ti Lietuvos darbininkams. O

; drau-

I 
i

—Tai tik tau taip išrodo, pagelbėti Lietuvos be
tėve. Gi biologijos mokslas ’ gams galite įvairiais bu- 
parodo, kad gyvybė praside- daLs įaip ui - užsirašyda-' 

, da nuo daug menkesnio gy-|mį ju laikraščius “Socialde-i 
vunėlio, negu sliekas . mokratą,” “žiežirbą” ir ki-<

—Na, gerai, Maike, jei 
tas tavo mokslas nemeluoja, 
tai kodėl jis neparodo, kur 
šiandien žmogus iš kokio - - - - o

Į šitą klausimą aš tau 
taip pat 
kad žmo- 
Dievo, ar

—0 aš tau pasakysiu, tė
ve, kad Dievas nedaro ste
buklų netiktai kas diena, 
bet jis nedaro jų nei šventa
dieniais. Jis nedaro jų da
bar, ir nėra daręs jų seniaus. 
Tokių dalykų, kaip stebuk
lai, visai nėra.

—Bedieviškai nekalbėk, 
Maike. Aš tuojaus prirody- 
siu, kad stebuklai yra. Pa
imkim, pavyzdžiui, arklio 
vuodegą. Arklys kartais sto
vi sau ir miega, o jo vuode- 
ga vis švaistosi apie nugarą. 
Ar tu. Maike. gali išvirožyt, 
ką tai reiškia? Tai reiškia, 
kad ką nors reiškia.

—Taip, tėve, tai reiškia, 
kad arklys ginasi nuo musių.

—Ne. vaike, čia yra ste
buklas. Jis parodo, kad ark
lys turi vuodegoj protą.

—Gana, jau gana, tėve. 
Tu visiškai nusišnekėjai nuo 
koto. Jei tu pasakytum tokį 
dalyką savo klebonui, tai jis 
tau ir paskutinio patepimo 
neduotų.

—Gali būt, vaike, kad aš 
negerai nušnekėjau. Eisiu 
pas kurną kokią burną išsi
gert, tai razumas geriau 
dirbs.

Pranešimas Laisvai 
Amerikos Lietuvių 

Visuomenei

Kaip jau laikraščiuose 
buvo pranešta, nuo 1 d. bir
želio, šių metų, aš stoju dirb
ti kaipo L. S. S. organizato
rius. Užimdamas tą darbą 
aš žinau, kad jis bus sunkus, 
nes dabartiniu laiku daugu
ma Amerikos lietuvių nu
stojo energijos ir pasitikėji
mo savim ir liovėsi veikę.

pagelbą jus galėsite suteik-! me, esant reikalo kuo nors 
T.-_.----- -------------------įminėtos įstaigos uždarymas

pamatuoti, nurodoma esą 
Realės gimnazijos mokiniai 
“pakartotinai areštuojami”, 
dalyvaują priešvalstybinėse 
demonstracijose ir organi
zacijose, viešai pašieptą ka
talikų tikybą, skleidžią 
priešvalstybinę literatūrą ir 
1.1., nors teismas savo žo
džio dar šiuo reikalu nėra 
taręs... Kaltinama iš kažin 
kur semiamomis žiniomis... 
Gi iš antros pusės “Žiburio” 
(Vilkaviškio ir kitų) gimna
zijose, kurios taip apsčiai 
kunigais aprūpintos, irgi ne
maža areštų, kratų daryta ir 
literatūrų rasta, o vienok jų 
ir plaukas nepaliestas!

Kaipo svarbiausia kaltė 
gimnazijai nurodoma, kad 
kunigai gimnazijoj tikybos

dais, kaip tai: užsirašyda

tus (jų yra 5), paaukodami' 
jiems po keliatą centų, pri
sidėdami prie L. S. S. kuo
pų, prisidėdami prie L. D. L. 
D. kuopų, prisirašydami 
prie L. S. D. Rėmėjų Fondo' 
arba paaukodami Lietuvos i 
darbininkams savo seną, 
perskaitytą 
knygas.

Tad visi 
“Naujienų” 
šiaip vietos 
esate prašomi tuojaus 
žinoti su L. S. S. 
rium. Šį mėnesį aš 
prabūti Wilkes

savo 
literatūra

“Keleivio” ir 
skaitlio ja i ir 

darbuotojai, 
susi- 

sekreto-
manau,

Barre ir! nedėstę, nors dešimtis kartų 
Šerantono apielinkėj. Tad buvo įrodyta, kad ne gimna- 
šiu apielinkių lietuviai, pasi- ? tik .“dvasia-
stengkit pasinaudoti proga -Taj t*ki . ka%nimai ir 
ir tuomi pasitarnauti visam priežastis vertusios Šviet. 
lietusių darbininkų judėji- Ministerį uždaryti privačią 
mui, kaip čia, taip ir Lietu- ir valstybės nešelpiamą mo
voje. Tame reikale jums ne- k?'mo įstaigą..
reikės panešt jokiu finansi- . Aiskių-aiskiau^ia gimna- 
mų išlaidų, prisidėkit tik .“krikščionys” panorėjo jos 
darbu. atsikratyti.

P. B. Balčikonis. Bet čia neviskas. Tikrai 
L.S.S. organizatorius. pažangiajai Lietuvos ir A-

v*
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Dėkingos Motinos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas kalba pats už save. Jis yra tik 

vienu iš daugelio laisvanoriai mums siunčiamų pranešimų, 
liudijant apie linksmus davimus, gautus naudojant 

vidurių užkictžjiiBo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrhoea).

Bambino pavyzdi. ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinoms bus pasiųsta dykai kiekvienam, kas tik 
pareikalaiib. Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po Me benka. arba galima gauti tiesiai ii labo
ratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry A South 5th Sto., Brooklyn N. Y.

menkos visuomenei į tokį 
aktą reikalinga tinkamai re
aguoti. Pirmiausia pareikšt 

musų ir užsienio spau
doje griežčiausias protestas, 
lai žino kulturingasai pasau
lis, kaip Lietuvoj švietimo 
reikalai “tvarkomi.” Toliau 
savo darbu, aukomis ir jų 
rinkimu įrodyti, kad toks 
klerikalų žygis tai tik sustip
rina kovoj už šviesesnę mu
sų krašto ateitį... O lėšų dar 
nemaža reikalinga. Būtina 
yra atsilyginti mokytojams 
už keleto mėnesių darbą, 
buto nuomą ir kitas išlaidas.

Tad į darbą šviesą ir lais
vę mylintieji žmonės! Au
kokime ir rinkime kuopla- 
čiausiai pinigus, visiškai ne
bodami dešiniųjų pastangų 
sujuodinti visa, kas nekleri- 
kališka ir tvirtais žingsniais 
eikime į šviesesniąją musų 
krašto ateitį.

Aukas siųsti ir visais rei
kalais kreiptis į p-lę Stan- 
kevičaitę, Spaudos Fondas, 
Laisvės Alėja 62, Kaunas, 
Lithuania.

R. M. G. remti D-joi Vald.

Domi Visą Lietimą.
Kaip jau, tikiu, visiems 

yra žinomas, Lietuvos vy
riausybė uždraudė Lietuvos 
paštui persiuntinėti laiškus 
be pastos ženklelių. Nes per 
tą Lietuva turi daug nuosto
lių, ir tie, kurie tokius laiš
kus apturi, turi keturgubai 
mokėti. Prie to gi yra ir sar
mata. nes užrubežyje paštų 
valdininkai matydami, kad 
iš Lietuvos tiek daug laiškų 
eina be pašto ženkleliu, ma
no, kad Lietuva, tur-but, yra 
šalis vien tik ubagu — pa
vargėliu ir elgetų. Tad labai 
gerai Lietuvos vyriausybė 
padarė, kad uždraudė per
siuntinėti be pašto ženkle
lių laiškus. Vienok teko gir
dėti, kad tūli rugoja už tą. 
Girdi, ką čia mums reiškia 
už tokį laišką užmokėti 20c. 
ir tuomi prigelbėti musų ne
turtingiems giminėms Lietu
voje.

Mes, Philadelphijos Lietu
vių Veikėjų Tarybos nariai, 
nusprendėm visuomenei pa
aiškinti, kaip nedarant sau 
tiek daug nuostolių, o ypa
tingai sarmatos Lietuvai, ta
me atvejuje galėtum lengvai 
prigelbėti giminėms Lietu
voj. Šitai: rašant laišką j 
Lietuvą (ar į bile kokią šalį) 
reikia paštoje nupirkti taip 
vadinamą: “Tarptautinį at
sakymo kuponą”; angliškai 
vadinasi: “Intemational Re- 
?ly Coupon.” Tas kuponas 
rainuoja vien tik 11-ką cen- 
;ų; ji — tą kuponą — reikia 
įdėti į laišką ir paaiškinti, 
kad giminės, ar kas ten ne
būtų, jį gavę, nueitų Lietu
voj į paštą ir už jį tiek gaus 
Lietuvos pašto ženklelių, 
kiek reikia laiškui dėl per
siuntimo jo į užrubežį — A- 
meriką, ar kur nors kitur. 
Čia reikia dar pažymėti ir 
tą, kad tas kuponas yra geru 
vien tik pusmečiui — po to, 
jis praranda savo vertybę 
(mat, čia jį perkant, pasto
riai prideda antspaudą su 
data). Tad jį nupirkus, rei
kia pusmečio laike ir sunau
doti... Toliau. Kas reikalau
ja parašyti ką-nors tik trum
po, be sekretų— slaptybių 
ir atsakymą ant to jau čia 
ant vietos apmokėti, tas te- 
nuperka dvigubą atvirutę, 
angliškai vadinamą: “Inter- 
national Reply Postai 
■Card.” Ji kainuoja 4-rius 
centus ir niekad nepraranda 
savo vertybės (ją parduo
dant, nei kokios datos pasto
riai nepažymėja). Ją siun
čiant, reikia rašyti ant tos 
jos dalelės, kur ant pašto 
ženklelio yra žodžiai: Mes- 
sage Card, o kita jos dalelė 
—pusė yra dėl atsakymo. 
Tos atvirutės, kaip ir kupo
nai, yra gaunami vien tik 
tikrose paštų stotyse — ne 
Sub-Post Station’uose.

Ph. L. V. Taryba.

Kas Butų, Jeigu Lietuva Vii 
niaus Nustotų Ant Visados?
Vygaudas rašo “Lietuvo

je” šituo klausimu taip:
Žmogus yra savo prigim

timi tinginys. Jau senieji ro
mėnai sakydavo: “Beatum 
illud nihil agere” (laimė 
nieko neveikti).

Italas ir šiandien tebesa
ko: “Dolce farniente” (ma
lonu nieko neveikti). Juo 
žemiau kuri tauta stovi kul
tūroje, juo tingesnė ji yra. 
Labiausia žmogus nemėgsta 
sunkių darbų reikalaujančių 
didelio pajėgų įtempimo, su
rištų su pavojais ir aukomis. 
Prie tokių darbų rūšies 
priklauso Vilniaus at
gavimas. Nes tie laikai, ka
da mes už žalio stalo sėdė
dami galėtumėm Vilnių at
gauti, jau perėjo. Teisybę 
pasakius, tokių laikų tur bū
ti niekuomet nei nebuvo, nes 
juk ne tam lenkai vartojo 
smurtą, liejo kraują, laužė 
pasirašytas sutartis,kompro
mitavo save prieš visą pa
saulį, kad paskui lengva šir
dimi už žaliojo stalo Vilnių 
atiduotų.

Taigi negalima dvejoti, 
kad Vilniaus atgavimas yra 
labai paini ir sunki proble
ma, kurios teigiamas Lietu
vai išsprendimas reikalaus 
didelio darbo, gal visos tau
tos pajėgų įtempimo, gal ir 
nemaža aukų. Todėl nenuo
stabu, kad nevienas musų 
iradeda dvejoti ir manyti 
savo dvasios gelmėse, ar ši
ta problema nėra persunki 
musų piliečiams? Ar musų 
tauta apskritai pajėgsianti 
atlikti šitą Heraklo darbą?

Taip, bailumas, tingumas 
r apsileidimas yra visuo
met labai iškalbingi. Kaip 
jradeda visi kartu kalbėti, 
ai gali sunaikinti didžiau
sią pasiryžimą, gali padaly
ti skeptiku giliausia įsitiki
nusi žmogų.

Taip ir Vilniaus proble
moje didžiausią mums pavo
jų sudaro ne lenkai, bet mu
sų pačių bailumas, tingumas 
ir apsileidimas.

Šitą pavojų mes tik tada 
nugalėsime, jeigu pasvarsty
sime kas mums gręsia jam 
pasidavus.

Senovėje kelionės kliūtys 
buvo taip didelės, kad no
rint priversti valdžios sku
bius kurjerius tas kliūtis 
pergalėti ir nurodytu laiku 
svarbią korespondenciją 
pristatyti, buvo nustatyta už 
pavėlavimą mirties bausmė.

Jeigu mes matysime, kad 
ir mums už musų apsileidi
mą, bailumą ir tingumą grę
sia mirties bausmė kaipo 
tautai, tada gal ir mes nuga
lėsime šitas musų silpnybes 
ir įveiksime visas kliūtis.

Vilnijos nustojimas grę
sia mums visų pirma ekono
mine mirtimi. Lietuva dide
liais gamtos turtais girtis 
negali. Visas jos turtas tai 
gana derlinga dirva, šiaip 
jau, mineralų, mineralinių 
skysčių, anglio ir apskritai 
jokių iškasinių musų žeme
lė, deja, nerodo. Vadinasi 
mums tebelieka tik žemės 
ūkis ir ta pramonė, kuri to
bulina to ūkio produktus. 
Su vienu žemės ukiu, tegu 
jis bus kulturingiausiu, di
delių turtų nepagaminti. O 
be tokių turtų tauta augti ir 
plėtotis daug negali.

Man pasakys: “O kam 
jau mums reikia taip labai 
au^ti ir plėtotis? Gyvenkime 
kaip ana gyvena danai ir 
bus gerai”. Į tai atsakysiu: 
jeigu mes gyventumem ant 
tokio pussalio kaip danai, 
tai šis patarimas gal ir butų 
priimtas. Deja, mes gyvena
me ne ant pussalio, bet tarp 
didelių galingų tautų, neap
saugoti jokiomis naturalė- 
mis sienomis kaip pavyz
džiui Šveicarija. Kaip tik 
tos tautos pradės grumtis

Itarp savęs, arba kaip tik mes 
pasidarysime joms perdaug 
nepatogus, tai jos be cere
monijų užlips mums ant pe
čių, krutinės ir mus sutriuš
kins. Visas musų išganymas 
jeigu mes mokėsime tarp tų 
tautų taip laviuoti, kad ne- 
pasiliktumem vieni po jų ko
jų ir turėsime tiek stiprų nu
garkaulį, kad neleisime sau 
ant nugaros užlipti. Vadina
si, jeigu mes norime išlikti, 
tai privalome tobulinti musų 
protą ir auginti musų tau
tos raumenis. Kitaip sakant 
turime rūpintis musų tautos 
gausingumu. O kad tauta 
augtų, ji privalo turėti ir ko 
pavalgyti ir kuo apsirengti 
ir 1.1., o visam šitam reikia 
pinigų, reikia turtų.

Bene didžiausiu musų tur
tu bus Lietuvos geografinė 
padėtis. Mes esame tikru til
tu tarp dviejų didžiausių po
litiniai ekonominių kom
pleksų: Rytų ir Vakarų Eu
ropos. Musų šalis sudaro ar
čiausią ir patogiausią kelią 
iš Rytų Europos į neužšalan- 
čias jūres.

Ką tai reiškia, galime ma
tyti iš Olandijos pavyzdžio. 
Olandija yra gamtos daug 
mažiau apdovanota negu 
musų šalis ir to nepaisant tai 
vienas turtingiausių Euro
pos kraštų. Man pasakys, 
kad Olandija turi dideles 
kolonijas. Tas tiesa, bet ji 
buvo turtinga jau tada, kada 
dar jokių kolonijų neturėjo. 
Olandijos visas turtas tai jos 
geografinė padėtis, mano 
manymu, toli gražu ne tokia 
gera kaip Lietuvos.

Vilnius ir Klaipėda — tai 
du šulai, ant kuinų remiasi 
visos Lietuvos ekonominis 
gerbūvis. Vieną kuri tų šulų 
atėmus, Lietuvos gerbūvis 
turi griūti.

Ne geresnė butų ir politi
nė Lietuvos padėtis Vilniaus 
galutinai nustojus, šios die
nos ribose Lietuvos valsty
bė priguli beveik prie tos vai 
stybių kategorijos, kurią 
raneuzai vadina “les etats 
illiputiens”, o vokiečiai — 
“die Zwergstaaten.”

Tokios valstybės tankiau
sia nevaidina jokio politi
nio vaidmens; kam ir kokiu 
tikslu jos egzistuoja — at
sakyti paDrastai ne lengva.

Mums butų sarmata ir 
prieš musų praeiti ir, ypač, 
prieš musų ateitį, jeigu mes 
Gedimino, Algirdo, Kęstu
čio ir Vytauto Lietuvą pri- 
vestumem prie kokio menko 
vaidmens.

Gal kas man prikiš, kad 
čia kalba politinis romanti
kas ir imperialistas— sva
jotojas.

Kai dėl romantizmo, tai, 
mano manymu, jis yra vis- 
tik daug simpatingesnis ir 
kilnesnis už šaltą materia
lizmą ir smulkų ekonomiz
mą, kuriais, deja pradeda 
sirgti musų tauta.

O kai dėl imperialistinių 
svajonių, tai aš čia jų visai 
ne propaguoju, dėl to, kad 
aš kalbu ne apie Mogilevą, 
Smolenską, Kievą ir Lucką, 
bet tik apie Vilnių, kuris vi
suomet buvo ir kultūrine ir 
etnologine ir istorine Lie
tuvos širdimi.

Taigi ir ekonominiai ir 
politiniai Lietuva be Vil
niaus —- tai kelmas, stuob- 
ris, kuriam nukapota visos 
šakos. Toki stuobriai kai- 
kada ilgai, kartais, kelis ir 
kelioliką, retkarčiais net ke- 
liosdešimts metų vegetuoja. 
Bet pagaliau anksčiau—vė
liau pradeda puti viduje ir 
žūva.

Nejaugi mes norime tokį 
likimą pagaminti Lietuvai, 
mes, kūne taip tankiai ap
dainuojame patys save did
vyriais (“...Tu didvyrių že-
me...”)?
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POLEMIKA R KRITIKA.
-------  jverktiną dalyką pamatau: 

avuaus tasai “Lvgos” Baisiausis kratinys! Liau- 
straipsnio autorius pasirodo <lies dainelės, kuriomis kaip 
visišku neišmanėliu Kalba- Jau. P“™? minėjau, hetm m 
majam straipsnyje štai ką'‘a“,a stiprino savo sielą 
jis nuporina: 1

14 “*

KO RUBSiUVIAl REI- Toliaus 
KALAUJA.

Gegužės 30 dienos laidoje 
“Laisvėje” tilpo po tokiu 
antgalviu straipsnis, po ku- 
riuom pasirašo negyvuojan
ti “Amalgameitų Dirbtuvių 
Delegatų Lyga.” Visi A. C. 
W. of A. nariai ir Amalga
meitų valdyba žino, kad to
kios Lygos nėra, o čia “Lais
vės” redaktoriai, tur-buti, iš 
savo skiepo iškasė kriau- 
čiams “Lygą.” 0 jeigu tokia 
Lyga butų, tai tos Lygos de
legatai butų pasirašę savo 
pravardes, netik “Lygos” 
vardu, liet ir vardu A. C. W. 
of A. Kalbantieji “Lygos” 
vai-du straipsnio autoriai 
matomai visai nedirba prie 
rubsiuvių. Kokia Ūme 
straipsny negudri žioplystė 
pasakyta, paduodu ištrauką 
žodis žodin:

“Tuo būdų mes primena
me musų vadams, kad jie ži
notų, jog kada sutartis yra 
daroma dėl rubsiuvių, tai 
rubsiuviai patys tą sutartį ir 
turi daryti. O tas reiškia, 
kad joks vadas neturi teisės 
daryti sutarties.’’

Jeigu tokia jūsų nusista
tymo taktika butų teisinga, 
tai jus, komunistai, turėtu
mėt įvykint tokią tvarka sa
vo politinėse organizacijose 
ir pažaboti savo vadus, kad 
jie irgi nedarytų slaptų su
tarčių, dėl kurių darbininkai 
ir justi pačių partijos eiliniai 
nariai turi skaudžiai nuken- 
tėt.

Kodėl jūsų komunistas 
Bekampis padarė slaptą su
tartį su bosais, nič-nieko ne
duodamas žinot rubsiu
viams, ir slapta pasirašė po 
sutarčia, pagal kurią buvo 
numuštos darbininkams al
gos nuo 5'7 iki 10‘i, Tas 
įvyko 1923—1924 m. Kodėl 
be rubsiuvių žinios įsprau- 
dėt Pruseiką redaguoti 
“Darbą”? Jis netik ne kriau- 
čius, bet nei mažiausio su
pratimo neturi apie rubsiu- 
vius, o dėlto jus tylit.

Kodėl jūsų vadas Fosteris, 
be jūsų partijos žinios, pa
slapčia važinėjo po Europą? 
Ar negalėtumėt pasalai, ko
dėl jus iš savo partijos eili
nių narių nerenkat pasiun
tinių i komunistų kongre
sus?

Kodėl Rusijos komunis
tų partijos vadai — komisa-

vergijos laiku, čia jos išdar- 
•Ji“e7ūripaliauti darę tampytos, išpeekęliotos -vis- 

tikrus prielankumus kai-ku-'k“ aukštyn kojom apveis- 

darbininkų, nes tokie privi-! Štai kad ir pati pirmoji 
legijuoti dai*bdaviai yra pa- ,Į?Uu-5s. ^vaidinta
vojingi industrijai.” i. Lakstute. Toji daina x icn

Bet Rusijos komunistų ^vo va‘V“ P^,ko.-.ka<1 
partija visai ką kitą kalbą1*?1 JT3 amfibrachtjme® ei- 
apie privilegijas industrijo-j^- ęiatas peckelis, Ru
se. Tik paklausykit, ką pori- ™,rase «oms edems muzi- 
na tūlas Leo (Moscotv) ofi-jM » te J3® n ko7 
cijaliam komunistų organe kas jo Padaryta:

»

iš amfibrachi  jaus nueita į 
anapestą ir toji “muzika”“The Dailv Worker” gegu

žės 26-tos d. laidoje. St ra ip-' - .. .
snis užvaikytas “Sovietų '*erstaverčia ją dainuoti de- 
Galė ir Privatinis Kapitaliz-įdant kirtį ant paskutines Si
mas Rusijoj.” Korespondon-• Labos, būtent: „ Lakštute-e 
tas iš pat Maskvos rašo šito-' paukštutėj kur turė
ki iv-r-ki- į tų būti kirtis ant vidurines
*..... I siliabos, būtent: “Lakštute!“Čia trumpu laiku ir štai-. f tgiu budu tapo atlaikytas'Pa,,kstute' ,rtL

LABAI ĮDOMIOS

PRAKALBOS
TĖMOJE

“DIEVO KARALIJA ATĖJO 
įvyk* Nedėlioja,

BIRŽEL1O-JUNE 21 D., 1925 M. 
LIETUVIŲ TAUTIŠKOJE SALĖJE 
668 No. Main St, Montello, Maw.

Dury* atdaro* 2:30. 
Pradžia 3:00 vai po pietų. 

Kalbės J. R. Muzikantas iš New YorkoVyi“
Pa t«k: Tokios mšies pr.kalbų dar niekad ;io.- apielinkčs Lie

tuviai regirdėjo. Iš Biblijos ptanašysč'ių ir iš istorijos bus ainiai 
įrodyta, kad jau atėjo taisąs pteigli ant žemės tą karaliją, kurios 
maldoje prašė 5OO,<Hj0,0o0 Kr kščionių. Kas tik turi girdinčių aus:i. 
t.-gul ateina pasiklausytu Kalbės garsus Biblijos žino’ as ir prakai- 
bimnkas, pil. J. R. Muzikantas, iš N'ew Yorko miesto. Nepraleisk 
šios prvgos. Ateik ant laiko Užkviesk ir savo draugus.

įžanga Veltui. Rinkliavos Nebus.
Rengia Tarptautini* Biblijos Studentų Susivienijimas.

P. S. Pi!. Muzikantas ap'aiikys Philadelphiją Nedėliojo. Birželio 2> 
d ir kalbės Lietuvių Salėj. »2s E. Moyamensing Avė., Philadelphia, 
Pa. Tema: ‘•Antikristas.” Praddžia nuo 3-jų po pi. tų.

Sask^jdoSisS^- Tai taip tasaiPAIEŠKOJIMAI 
mas vienoje didžiausių Sve-;?“P«nta lietuviu ka bą, taip, 1 IWIMaVHWH !w, 
tainių, kur buvo suvažiavę !Jts supranta eilianmo tai-į 
komunistu valdžios atstovai i syktes.... .z,,
ir privatinių industrijų savi ' ^Die tasai k°ra_

• 1 • —— ““nmkai-

, . ---------- p>------------
------------ . . Narvaišu kaimo. Plungės vai., leb-;U 

nin inrincrriin «nvi I Apie UlUZlką tasai koUl - apskr. Gy veno South Chicago. Taip ji Llių įnuusinjų savi-j---------------------------------------, pajieškau kitu pažįstamų ir draugų.
UU.A^ Po pasikalbėjimo pontonus ir-gi riek pm te- £ -PKTRAS UXkis p
komunistų valdžia pasižadė-'nusimano. Jo zmptanas a^i 5ivi m.iros.. st., piūiadeiph^ p»_ 
jo remti privatinį kapitaliz- £iausia 11 kad.
mą. Industrijų atstovai' iro-!harmomjoj. nuolatos karto-f 
dė komunistų valdžiai, kadiJa °ktava> n iu-
valdžia perdaug užsiima ’ pajaleliskąs, kvintas. O juk dėkingas, 
spekuliavimą ir tertelgyste | «tle ztu?0??1 Jau
su kitų valstybių kapitalis-ĮV0S P?aded^nj Jno!imt^> 
tais. Vietiniai kapitalistai ijnonijos. Tai ką jau ->eka 1- jpaji^au pusb.oiių 
palankesnėmis sąlygoniis-^V ?Pie didesnius dalvku>. | Motiejaus Penjono ir Kastanto 1^ u- 
valdžiai sėkmingiau • išplė- “r tokie žmonės gali j Arkinės
tos pramonės industrijas, Vas^.1. iy 7 • -t •» nranėš t
kaip kad teikiamos be mie-įJ* ?e ne^alb?s7^-P” 
ros koncesijos svetimiems.” nei muziko^ taisyklių, j mrs o. ktceyičiene

nesupranta? — Sąžinin-Į rajieškau bn>iio Kazimiero Mc-d- 
zino. kad daibdaAiat 3ra, žmogus to niekuomet ir/io, seniau gyveno Readin?, Pa. >.as 

pavojingi mdustnjai, tai ko-'- 
kiems galams Rusijos komu
nistai, turėdami valdžią sa-

•KELEIVIO'
KNYGOS,

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žein- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 19ti5 metų revoliucinės Lietuvos 
■ spėkos vedė kovą su. earo valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui re v >- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuuta iš po earo valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis

I

——— - ~ | Pajieškau apsivedimui merginos
i našlės, nors kiek pamokytos, ir 

! kad galėtų atvažiuot pas mane. Apie 
------------ * (save pranešiu laišku G. A. (2u) 

Pajieškau pusbrolio Juozo Slimo, Į&* 1* D* 2, B. x 198D, \\ arrtn. MicK 
l

■
1 kiausia spindi ir tame, kad Juozo K)iUiėiO. gyve-

[nančio Tilt.-burgh. Pa. Malonėkit pats 
I atsisaukt arba kas žinot, kur jis gy
vena, malonėkit pranešt, už ką besiu

” FRANAS MATULIS
160 Mclrose Si, Montallo, Ma

Aš. Ona Dvareckiutė. po vyrui Ku

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 27 metų. Aš esu vaikinas 
26 metų. Mergina gali būti ir čionai 
gimusi arba iš Lietuvos atvažiavusi. 
Meldžiu atsišaukti, atsakymą duosiu

'kiekvienai. Vaikinus meldžiu nerasi- 
‘nėti. S. J. U. d?)
' Box 170, Masscna, N. Y,
|
I

i

paeina iš Vilniaus rėdybis, 
____ j parapijos, Puočių kai ;no. 
Meldžiu atsišaukti arba apie juos ži- .. .. . _------už ką

'busiu dėkinga (2-5)
unc n v r.'■F v IŠTEKS1 iI

Sązinill- , Pajieškau brolio Kazimiero Mci—*i- 
—Ll—~ —il’.b-io. seniau gyveno Roadir.g, Pa Kas 

• i.: . . 'apie ii žino malonės pranešt arba nedaro. Tik begėdžiai dijsta iaį atsišaukia, turiu svarbu ki
tokias paikystes daryti—įtak- 
peizoti lietuvių liaudies dai- j 95 
__ i_. T_r *__ '

,26) 
ANTANAS MERČAIT1S 

A St.. Įlydė Park, Ma-vo rankose nutarė remi pri- un vargoni- - - - ¥ .

kus. Ii tą nutarimą jie pa- (jajna j;. ntokina savo chorą. Įreiiių apskr. palus. Palipu 
darė nesiklausdami nei par-ų . ‘ naviUna Tpi 7monė<?:ir R,jduPi'? k"irn'= k,ek p"’1’1-*“ :ę--fiin^ nariu npi darbininku tai ne naujiena. Jei žmones |vet50 Aj.hvaukrty v,is„ dabar girdė- tij°- na. iy, nei aaroininkų, i dama — tegul klau-irau gyvena Rasine. wis. Kas apw jį
tik Vieni Vadai SUVaZiavę, * . < • ‘ n^iklau<O Pino meldžiu pnsiųrti man jo adr<-nntarė nasirašė ir užriestas ■ C?*1’..JC1 . ne, ~ nesjKįaU>0. , ACOB KAG1NSKY <2. (nutarė, pasirase ir uznesia>,Ret čia jau kitas dalykas. Į 2C53 
krV?. . ... i šitas drąsuolis atsispausdi-

Kiek'iena oigamzac’jaj savo mišinį ir skelbia 
turi savo nusistatymu poli-^į^. kaipį muzik,.

Žmones nežinodami pasi- 
perka ir tampa suviltais. 
Kad laikraštis puldo savo 
vardą tokiais skelbimais, tai 
jau žinoma. Bet to dar ne
užtenka. Tas pastoja kelią 
garsinti ir gerą muzikos vei- j 
kalą. Muzikai ir knygynai i • « « • V •

vatinių industrijų savinin-

'•Viscenrin avė.,
(Vashiiųrtun, 1>. C.

PARDAVIMAI
PIGIAI PARSIDUODA
Duonos kepykla (bakery > ir įh ic 

jos gyvenamas namas dėl dviejų sei
mą, taipgi krautuvė, garadžlus, Ford 
trekas. Biznis nuo senovės išdirb ąs 
ir geroje vietoje. Savininkas išva
žiuoja Į Lietuvą, taigi, kurie į- gys 
šią vietą, nusipirks pigiai ir turės ta
rą gyvenimą. Kreipkitės pas: (25)

SEKYS 4 URBSZO
Rcal Estate ir Insurance Agentai. 

101 Oak St.. Law rence, Mass.

PARSIDUODA GROSERNK III 
BU< ERNĖ. Biznio daroma už $350.00 
j sąvaitę. Savininkas serga ir toelel 
prieš savo norą priverstas parduoti 

(26) 
ALENANDER LUBINS

61 Chauncey st, Mansficld. Mas -.

tų partijos vadai — komisa
rai nesiklausia darbininkų, 
ar jie nori, ar nenori turėti 
slaptas konferencijas su ki
tų šalių kapitalistų atsto
vais?

Jie to nedaro, nes Rusijos 
gyventojai yra po komunis
tų diktatūra, ir komunistų 
komisarai važinėja po Pa
ryžių, Berliną, Londoną ir 
ten su buržuazijos atstovais 
puotauja. Jie nesiklausia nei 
mažažemių ūkininkų, nei 
fabrikų darbininkų, ar jie 
nori paskolos iš svetimų ka
pitalistų, ar ne. Komunistų 
partijos vadai skolina pini
gus iš kitų šalių kapitalistų, 
ir visą skolą sukrauna ant 
Rusijos valstiečių sprando, 
ar šie nori ar nenori — nėra 
klausimo.

Kodėl jus neprotestuoja
te prieš Rusijos partijos va
dus, tokius kaip Kalinin, 
Bucharin, Zinovjev ir eibes 
kitų, kurie nesiklausę darbi
ninkų pardavė svetimiems 
kapitalistams mlijonus ake
lių žemės, su bilijonais ver
tės gamtos turtų? Kodėl iu- 
sų vadai nesiklausė darbi- 
ninku, ar tas yra reikalinga 
daryti? Jie pardavė Rusijos 
darbininkus net ant 90 metų 
Francijos, Anglijos, Vokie-

tini ar ekonominį. Bet jus, į 
lygiečiai komunistai, nesat 
kliaučiai, o šiaip žmonės gy
venantys iš aukų, todėl iųs 
rubsiuviams diktuot negalit, 
nes esat perdaug aiškus ap
gavikai.

Kodėl jus, komunistai, oa- 
krikdėt lietuvių rubsiuvių 
138 skyrių. Philadelphijoj? 
Čia jus neturėjot nei jokios 
opozicijos, kaip norėjot, 
taip vaidėt. Bet kodėl tam 
pačiam mieste, kur didžiu
mą rubsiuvių skyrių valdo 
ne komunistai, o socijalistai 
ir kitokių pažiūrų žmonės, 
tie skyriai gyvuoja gerai? 
Šitas ' faktas rodo, kad jus 
nemokat vadovauti unijose 
ir neišmoksit, nes jūsų gal
velės pilnos karščio ir jus 
turit gydytis.

K. J. Geležėle.

CHAMAI IR DAILE.
Lietuvių tauta išsilaikė 

per šimtmečius vergaudama 
kitoms tautoms vien tik, ga
lima sakyti, liaudies dainų 
stiprinama, nes, mat, tose 
liaudies dainose slepiasi ty- 
piškas lietuviškumas ir taip- 
jaugi dailė.

Keliais pastaraisiais me
tais žymiai pradėjo dygti vi
sokios rūšies menininkų ir 
profesionalų. Atsirado ir 
naujų muzikų. Pasipylė mu
sų visuomenėje musų jaunų 
muzikų kuriniai-kurinėliai. 
Ir puiku! Nors tuo atžvilgiu 
nereikia kęsti badas. Tarp 
naujų muzikos kurinių yra 
žavėjančių dainų, bet yra ir

Pajieškau Tumo ir Jor.o Jaškevi- 
ėių ir sesers Teresės, Vilniaus g:'x, 
Trakų apskr.. Varėnos vaisė.. Per j- 
jaus kaimo. Turiu svarbų rcika'ą, 
malonės atsišaukti, žinantieji apie 
juos teiksis pranešt jų adres|. (2i) 

DENO1ZAS JAšKEVlčlUS
P. O. Box 139, .. Bosa-ell, Pa...

Pajieškau savo švogerio Jonu Kal
niečio, jis paeina iš Kauno rėdyb s, 
Rokiškio apskr., Suvaniškių miestelio. 
1921 metais gyveno Rockland. Ma=s. 
Aš turiu svarbų reikalą, todėl prašau 

•i i • » • . _ jj patį atsišaukti arba kas anie ji :.i-SUSllsuklčl Žmonių nepa^ltl“ no malonėkite pranešti šiuo antrašu: 
kėjimo. Kaip turi jaustis to- antanas geltauskis (2_g 

1___ V., J 1714 Acushnct avė.,kis Šimkus, Petrauskas, Va
nagaitis ir kiti kompozito
riai, kuomet jiems tokis 
šlamštas papuola į rankas? 
Jie deda pastangas užgj’drti 
lietuvių muzikos žaizdas, o 
čia kokis Pilypas išlenda 
viešai su savo absoliutišku 
nežinojimu ir teršia musų 
jaunos muzikos dirvą.

Minėtą “Pirmoji Paukštu
tė” supeizojo ir išleido kokis 
tai Antanas S—, Pažaislie- 
tis.

t

(23)
----- — - —’•»
N'ew Bcdford, Mass.

PARSIDUODA ARIJA GAL IMT 
ANT RENDOS. 6 ruimų niuro na.ims, 
vanduo suvestas, lotas 60x179 pėdų; 
3 minutas eit iki Fortūna st.. v’e.ia 
mailč iki Lansdalc miesto. Yra daug 
fabrikų, darbų pilna. Parsiduoda :iz 
$3.800. Klauskite (25)

C. DUGAKD
VValnut sta Fortūna. Pa.

PAtašIDUODA HOTELIS ARBA 
SALIUNAS su 15 ruimų, namas nau
jas. 150 pėdų ilgio, stovi geroj vietoj 
ant kampo dideles gatvės, puikus ir 
tinkamas ssliunui arba hoteliui. Gat- 
vekariai mainosi į Mt. Carinei, Sham- 
oken. Mahanov City, Pottsville. Biz
nis yra platus. Gera proga, kas my
lėtų gyventi mainc-rių apielinkėj. mai
nos dirba gerai ir biznio yra gero. Sa
vininkas važiuoja į Lietuvą, nori par
duoti greitai. Klauskite (25)

ANT. GIRAITIS
2100 Centre St., Ashiand. Pa.

P ARSI DŪDA BARREKNe.
2 baltos krasės; pinigų rcgi.-.tei:.-; 

3 stalai bilijardo, veik nauji: 6 kam
barių gražus rakandai; 3 nvtiiim li- 
sas. ant gražios gatvės. Viską p.*ir- 
duodu už ?600. Klauskit '25)

2836 Michigan avė.. IMr-uit,
KAZIMIERAS ZVIRGDAS pajieš

kau vyro, kuris norėtų eit gyvent ant 
farmos, galėtų būt ir ženoti žmonės, 
kurie r.etur dau- vaikų. Mes esam se- PARSIDUODA
ni žmonės ir norim gaut žmones kai-* 2 šeimynų namas, 11 kambarių > I 
po savo vaikus, bet turėtų įnešt nuo karų garadžius. Bargenas tik 
•*2.5u0 iki $3,00U. barnia verta $10,000. Padarykit pasiulvmn. 
8t» akrų forma ir visa dirbama, budru- . ------ - -------
kai geri. Kuri.- norėtų būt laimingas,!

i ‘
atsigaukit greit laišku. (26)'

KAZIMIERAS 2VIRGDAS 
. R. 1. Box 57. Foustaia, Mich.

APS1VEDIMAI

I* Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne.-enesnės kaip 32 metų* Turi būt 
Mot ir įvac tu ymnerpli d ar į draugiška ir mandagi. Aš nerūkau Mat n pas tą zmogeų uar ubako ir svaiga|ų Meldžiu
Įatsišaukti.
I A. DŪMAS

321 Wcst 22-nd SU, New York City.

esama tiek sarmatos, kad sa- Į atsišaukti, 
vo vardo nedrįso pasirašyti, 
o slapstosi po pseudonimu.

Vėjalis.

MRS. PITSIR1CH 
308 Malnnt SU 

STOUGUTON. MASS.

(261

GALVOS LIGOS

' Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt? 
—Dėlto, kad norisi, atsakys koka 

į nemokša. Bet delkogi noriai ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 

į cukraus, druskos ir kilų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šilo* 
knygutės. Parašė D-ras G-mus.
Kaina loc.
Dšiaa Bambos Spyėiau — Ir kita* 

fonės. Daugiau juokų, negu Ameri
koj munšaino. Šioje knygoje telpa naš 
72 ”Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa- 
sikalbėjimai, hurnoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta

parodo dabartinės Lietuvos tubežius laida. 128 pusL ................................ -uc.
ir kaip šalis yra padalyta į apskii- 
ėius. Tai yra vienatinė knyga. Kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 

jis lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.<H)
Drūtais audeklo apdarais........  $1.50
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepta tėvų vartoji.uas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
us nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ......................... 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusk 24 10c. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas.

—Jei nori žinot, kas gimdo pašau-J 
lyje įvairiausius nuotikius, tai per- Kodėl Aš Neliki* į Dievą? — Arb* 
skaityk šitą knygelę. Kalba labai Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- katalikas ir laisvamanis privalo 
ninkams neapkai.nuojania. Medega ją perskaitytu 64 pusL ................ 20c,
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek- | 
sa. 80 pusi........................................... 25c.
Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 

knygoje telpa daugybė naujų, labai 
gražių it juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikšėiojimams, baliams, koncer- j 
tams ir tt. ..................................... 25c.
Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 

tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 
žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p
Nihilistai. — Tragedija trijuose 
tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas.............................................. 25c.
”0. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. —

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio Žiedas ir keturios kitas 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt. ................................... 15c.

Socializmas ir Religija. — Labai jdo- I 
mi knyga šituo svarbiu klausi-

f

I

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų bepatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas. Šių knygą 
turėtų pers šalty ti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukteris ir mylimo
sios uepapultų į kunigų -globų”. Pa
rašė kun. George Tovnscnd Fox, 
sulietuvino Ferdinand dc Samo- 
I*itia. •••••••••••••••••••••••*

Kaip Senovės žmonės Perstatydavo
Sau žeme. — Labai įdomus senovi* 

filosofų daleidunai apie žemės išvaiz
dų. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”li» 
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi................................................ 10e.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti piliety s ta* 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida. ................................................ 26c.

Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano jundveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki galo. 
Kaina ................................  25c.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno

vėj. Panašios knygos lietuvių kal
boj iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikiua su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tiksimų istorija. 81.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.26 

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 
• 23 gražios eilės, daugybė straipa-
Įnių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- 

mu. 24 pusi..........................................10c. truota. 05 pusi...................... 25c.

Salomėja , arba kaip buvo nukirsta Ben-Hui. — Istoriška apysaka iš 
šv. Jonui galva. Drama viename; Kristaus laikų. Parašė Lew 

akte, parašyta garsaus anglų rasti- AVallace. 472 pusi............................. $2.00
nam vertėtų perskaityti.............. 25c. Pajauta.- Lizdeikų Duktė, arba Li^
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy-Į tuva XIV metasimtyje. Istoriška* 

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug romansai M. Bernatovvicz’o. 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera ^68 pusi............................................ 81-50
gera ir spauda graži. Parašė J. B. Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 
Snielstorius. -221 pusi. Popieros j juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
apdaraia ........................................ $1.00 veikslais, perstatančiais įvairius nuo-
Amerikos Macvehas. — Arba kaip ka-1 tikius . nno. pricš. PW»dH®

< iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
.knygą niekas nesigailės. 382 pus
kapiai. Kaina .................................. gi.oo

“7 .7. .. *1 - - ‘
džiai iš dabartinio darbininkų pa- 

Parašė Antonovas. So. 
su.sirinkimuose. I Boston, Mass. 40 pusi................... 10ę,
..........................   15c-, MUZIKOS VEIKALAI

Pagal Pioudhono! KOMI*. M. PETRAUSKO 
d-ras Paul Elz.ba- žalčių Karalienė. Opera........... $10.00
, —---- ji enkiu Metą Kanklės, vienoje

29 pusi........................   10c.! Knygoje .................................... $5.00

Apie Pievą. Velnią. Dangų ir Praga-.
IJSi -1 duetai ........

.Giriu Karalius.
1 tiška Opera 

.. 25c. žalčio ir Gulbe
i Operos Žalžių Karalienės
Birutė.
aria, sopranui ................................ 31^0.
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir Basui. planu palydint 40c.
KANKLĖS 192tt M. Jose telpa 

sekančios dainos:
.1: Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirė sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvis; 4) 
Kaitink sviesi saulutė; 5) Adomo var
gai--vidutiniaoi >r žemam baisui; 6) 
Nakti-s rasa; 7) Girių paukšteliai — 
jaunimo dainelė: 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai -suktinis; tl) šią nedėlelę; 
io> Bernužėli nesvoliok—daina; 11) 
Suktinėli—-nianui: 12) Rudens me- 
liudija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalui vienoj knygoj 

kaina ........................................ 82.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

A RA GAUNAMOS MUSU 
l KNYGYNE.

"KELEIVIS*
255 Broadway,

So. Boston, Man,

25c
ak-

talikų kunigas liaus Schinith papio- ■ 
vė merginą Oną Auiuuller. Su Į 
paveikslais. 16 pusi....................... 10c. į ^‘‘P**** Kaina  ............................ $1.00

Amžinos Dainuo. Šioj knygutėj telpa-Musų Padėjimas. — įdomus pavys
ti geriausių Jovaro dainų. Jos tin-, 

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip dėjimo, 
namie taip ir 
Pusi. 32 ...............
Anarchizmas. —

mokslą, pa rašė
cher, vertė Emdzių Karaliukas.

O, kaip suvargina žmogaus kum: 
galvos skaudėjimas. Bet ta galinu: 
pasekmingai prašalinti vartojant 
JATUL’S EDAK tabletes. J ::i) miliu
tų po vartojimo pajausi, kad galvos 
skaudėjimo nėra.

JATULIS EDĄ K tablitų kaina:
1 bakstikas 50r.;
5 baksukai $2.00.

Reikalaukit ties’og nuo r -'s. Kada 
turėsi baksuką. tada gausį ir aptie- 
koje.

Your nearest Drug Store "ii! 
glad to supply y(lu. A.-k DruggisU

Prašyk aptiekosc. pas agentus 
visur, kur tik vaistus p.irua' inėja

Mes jums prisiusime greitai.
P. A. J.vrt L MFG. DRl GGiST 

Cor Railroad Avė. and tVashin-ton
STOUGHTON. MASS.

į Penkių Metų kanklės
knygoje ...................

Lietuviškos Dainos. 4 mišriems bal- 
j sams. 1 vyrų ir moterų balsams ir

............................. $150
vieno veiksmo fantas-
............................. $3.00 

* i hcvaicio duetas iš
75c.

"Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
sopranui

rą. Parašė Robert G. Ingersoll. 
siaustas pasaulyje kalbėtojas i. 
lijos prietarų naikintojas, 
pusi...................................................
Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 <j. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jm užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Sicj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidzia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 pusi....................... 25c.
Dava'.kų Gadzinkos. — Ir kilos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadziul.ų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.L 
Daugelis is dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. IS pusi..................   10c.

"Susižiedavi-
Labai

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe' 18 ir 25 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 28 metų, pre turto. Kurios 
buvot vedusios arba su vyrais pasi- 

■inetusios, visai neatsišaukit.
M R. J. R.

68 Liberty St.. Ansonia, Conn.

tijos ir Amerikos kapitelis- silpnokų veikalų. Iki šiol pa
tams. Tai vra bjauriausias sirodžiusius silpnokus vei- 
komunistų valdžios pasielgi- kalus galima buvo šiek-tiek 
mas, o jus, lygiečiai, apie pataisius naudoti. , 
tai nei žodelio nesakot. Prie- Bet štai, paskutinėmis 
šingai. jus užginate, kad dienomis panke bta “Darbi; 
daAininkai turi būti per-ninke” “Prnnopi Paukštute 
kami ir parduodami. '—devynios dainos mišriam -u Charlm Chaplin.

tams. Tai yra bjauriausias sirodžiusius silpnokus vei-

Gcorgin Hale
Žymi komcdijantė. kuri lūšiu

i Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 28 metų. Aš esu vaikinas 
29 metų, šviesiai geltonų plaukų, mė- 

. lynų akių, 5 pėdų ir 8 colių aukščio, 
gražaus ūgio, skaistaus veido, neru- 

Įkau. turiu gerą darbą, gerai uždirbu, 
J turiu pinigų $8,000.00, myliu dorą gy- 
vcni.ną. Norinčias su manim suaipa- 
žint meldžiu atsišaukti ir su pirmu 

hašku prisiųst savo paveikslą, kurį 
'ant pareikalavimo sugrąžinsiu ir apie 
save p<r laišką sutriksiu platesnių 
žinių. LEO ISBITZ (26)

P. E. T. S.
51 —Gth St., San Francisco, Cal.

Noriu susipažinti su mergina tarpe 
27 ir 37 metų, kuri yra liuosa nuo 
prietarų, nėra priešinga darbininkų ir 
apšvietus draugijoms, moka rašyti ar
ba nors skaityti. Turtinga arba netur
tinga. bile protinga. Aš turtų neturiu, 
esu 38 metų, nebuvau vedę*, darbą 
turiu vidutinj. Gyventi myliu draugiš
kai, jau nubodo pavieniai gyvent, to
dėl perėčiau rasti draugę. Bereikalin
gus laiškus malonėkit nerašinot.

J. G—A S
P. O. Rox 898,

LIETUVIS GYDYTOJAS
381 Droadmy, Sv. Bustvn, Mass.

Ant antrų lubų
VALANDOS:

Nuo 9 ry t* a vakare.

ir

St

(28) 
Chicago, IIL

TcL South Boston 4000 £

Dr. J. Landžius Seymour \

$i ž:
. -Jaunystė. Karštis”. Ir 

Į > mu Pagal Sutarties”.
<' imanti, meiliška komedija ir per- 
i’ statymui tinkamas dialogas. ...
’i Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
<; mus pasakojimai: 1) Žinia iš toli- 

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado- 
<' mas ir J ieva. Pilna juokų ir 

ašarų ................................................

Ii

Tol, South Boston 3520 
Rcsidcncc L'nivcrsity 1163-J.

S. H. Fuišiute-Shallna 
LIETUVt MOTERIS 

ADVOKATE
$M Braaitraj, So. Boofon. Mm.

Koom 2.

už-

10c.
I

/



FARMOShlcti.iig. kt-u. .1. u ..ur.ą ’ 
■to apsaugoti. Dabar mes vi 
žinome kaip reikalinga y: 
vienoda temperatūra netil 
namuose, bei ir darbo vi 
se. Mes visi žinome. 1 ad 
sekios išmatos turi bui 

musių ooniera tikintos, kad neužiiuoGi 
musių skaičių. n’l;> van^erii arba žemę. r. 

kitiC* \ 
ir lurirr 
sulaikyti 

nuo vieno
Apsisaago- 

ą vie- 
sveikatos dalykuose.

‘ F. L. I. S.

Sveikatos Kampelis.
kurie susideda išMUSĖS — LIGŲ NĖŠIO- nuo tų. 

TO JOS. arseniko.
: Limpanti
i sumažina ----- v -----—x .

ai vra ženklas prasto u^, ĮuriJtte apsaugot’ ; 
šokių Įkandimų, 
taipgi atsiminti 
perdavimą ligų 
žmogaus kitam, 
iimas užima pirmiau 

....................

Savo papratimuose musės' 
yra biauriausi insektai, su j 
kuriais žmogus < 
Musės netik t 
bet juose gyvena, ir aplei
džia tuos purvus, kad ap
lankyti žmonių namus, su- 
biaurinti jų valgi ir išnešioti 
ligas. Naminės musės knibi
nėja valgio pavirsi, nešda
mos su savim, ypatingai ant 
plaukuotų kojos dalių, už
krečiamų ligų organizmus, 
parazitų kiaušinius ir kitus 
organiškus purvus. Kuomet 
musės lanko stalus, jos pa
lieka purvus ant maisto. 
Kuomet tas apibraurintas 
maistas dasiekia musų pilvą, 
mes liekame užkrėsti ir mu
mis gali užpulti viena iš dau
gelio pavojingų ligų.

Naminės musės nelabai 
toli keliauna. Retai keliauna 
daugiau kaip pusę mylios 
nuo veisimosi vietos ir be
veik visuomet pasilieka apie 
du arba tris šimtus jardų 
nuo paėjimo vietos. Jeigu 
musės atsiranda kur nors, 
yra aišku, jog jos išsiplati
no toj pačioj apielinkėj.

Laike karo Amerikos su 
Ispanija muses užmušė dau
giau kareivių, negu kulkos. 
Musės nešiojo karštligę ir 
šimtai kareivių mirė nuo tos 
ligos per nukreipiamą už
krėtimą.

Naminės musės yra daug 
pavojingesnės už uodus. Jos 
randasi visose pasaulio da
lyse ir gyvena 
matuose, 
žmogus.

Musės, kurios prieina prie 
pašalinių triobų ir prie stalų, 
gali apibiaurioti bile koki 
maistą. Pienas greičiausia 
būna užkrėstas ir daugelis 
karštligės epidemijų ir mir
čių paeina nuo pieninyčių, 
kurios neturi tinkamų pa- 
rankumų išnaikinti atmatas.

Maistas nupirktas musių 
pilnose krautuvėse, jeigu 
valgomas nevirtas, tiesiog 
ves prie ligos. Valgis gali 
būti apibiaurintas ir po viri
mui. Kad nors mes patys at
sargiai bandome išnaikinti 
muses, bet dėl kitų neatydu- 
mo kartais ir musų gyvastis 
pavojun statoma. L „A_l 
musių išnaikinimas yra da-, 
lykas, su kuriuo visa apie- 
linkė turi tartis.

Kaip ilgai rasis musių vei- ..... , ...
Simo plotai, taip ilgai nebus kla.‘ ’.?vab?; mesi?.

Laikas įssivystymo muses 
užima 8 iki 9 dienu, bet nuo 

Tas reijjPatlėjimo kiaušinio— ) j ]ervą uz:ma aple I
• •* rT» t > I ___ • Į 

nors;

jus susiduria.inors .-.. 2.. _
gimdo purvus, na!?« pnzmrejuno. Žmones,

- - ; turėtų suprasti svarbą išnai
kinti muses pavasario pra- 

į džioj ir nelaukti vasaros.
Kadangi gyvulių mėšlas 

suteikia patogiausią vietą 
musei, tai svarbu kad prie 
tos vietos neprisigautu suau- 

įvairios žinios 
tas, kur kozną dieną butų, 
galima suversti mėšlą ir tas 
vietas gerai apdengti. K 
nedaug randasi mėšlo, tai! 
tokį mėšlą galima sumesti i 
tam tikras uždengtas skry
nias, bet’ kur randasi daug,} 

•galima padaryti iš lėni; 
platformą 
žemės ir 
lą. Apačioje tos platformos 
privalo būti išmūrytas iš ce
mento Įdubimas, kur galima 
laikyti apie du colius gilio 
vandens. Ir taip laikyti tą 
jclubimą, kad butų galima 
tankiai išplauti su vandeni
ne ryna. Žinoma, musės pri
eis prie tos platformos ir ga
li vaišintis, bet kuomet ler 
va išsivvstvs, tuomet ipuls* » • *.« 
vandenį po platforma ir pri 
gers. Tą Įdubimą galima iš
plauti apie du sykius i savai 
tę.

Apsaugojimas mėšlo an 
ūkės nėra taip lengvas daik 

; t?.?, nes laikant naminius 
’ gx valius neišvengiamai ori-Ov O JL

’ sirenka labai daug mėšlo ir 
musės gali vaišintis net ir 
laukuose, jei mėšlas nėra ge-[ 
ra i sutrintas į smulkius šmo-' 
lėlius, kas sutrukdo musių i 
veisimosi. Kur negalima ap
saugoti mėšlo, patartina 
mėšlą aplaistyti kokiu nors! 
chemikalu, kad išnaikinusi 
m tįsių klausinius ir lervas. : 

Vienas tinkamiausių che-į 
mikalii yra boraksas. Gali-: 
m a su juom mėšlą apibarsty-į 
ti ir vėliaus vandeniu ap- 
krapyti. Tas sutrukdys išsi- 
perėjimą musės kiaušinių. 
Tik turime suprasti, kad 
mėšlas nuodytas su boraksuį 
gali būti kenksmingas auga- i 
lams, jeigu tam vartojamas. I 
Tokiu budu reikia atsargiai1 

ir * todėl vart0P boraksą, kad neper- [ 
daugiausia suvartoti. 

Jei mėšlo negalima ap
dengti, ir negalima nuodyti, 
tai būtinai reikalinga tan-į

► 
galima jas išnaikinti. Todėl1 '^v.vstynio muses'
pirmu pirmiausia reikia tas u2’“a.8 lkl1.9 
vietas išnaikinti. Tas reiš- Pa<!teJ™0 lua’»™®.! lkl 
kia, jog kiekviena apielinkė \J0 ./ T’ '.U''
turi būti švariai užlaikyta: 'lianas laiko. Todėl reiKa- 
turi būt sunaikintos išmltos11“^ *smestl mesl« 
ir mėšlai. Kuomet mes su- _,• • *• • mūsosprasime, jog nuo mažiausių 
purvų musės atsiranda, tik 
tada bandysime tuos purvus 
išnaikinti.

Visos naminės išmatos tu
ri būti laikomos uždengtuo
se induose, kurie netik ne
prikiš musių, bet neprileis'r 
ir kitų brudų. Prisirinkimas kuti pamąstys, jie supras 
išmatų daržuose yra prie-[svarbumą nukreipimo ligų, 
žastim musių veisimosi. T- j—--’-• - ’ •

Sietais aptaisyk i
langus ir duris. Tie sietai, 
jeigu tinkamai aptaisyti, ne
įleis Į namus 95% musių. 
Jeigu negalima visus kam
barius sietais aptaisyti, tai 
nors valgomąjį kambarį ir 
virtuvę. Atsargiai reikia pri
žiūrėti ligonių kambarius, 
ypatingai jeigu liga užkre
čiama. Sydrais apdangstvk 
valgomus daiktus namie ir j 
krautuvėse.

“Formalin” ;
giausias nuodas musėms. Į 
torielkutę Įpilk pusę van
dens ir pusę “formalin,” ir 
visus kitus skystimus iš kam- 
bario išnešk. Kuomet musės 
neras kitokio skystimo, turės i 
gerti “formalin” ir nuo to

Saugokis nuo įvairių gų turime pirmiausia 
musėms, ypatingai pažinti su visukuo, kas tik še farmerį.

visuose kli- 
kur tik randasi

I

I

stips, 
nuodų

i kad taip, žemę gali išmai- 
i" tinti nedaugiau 9.000,000.- 
■ę 000 gyventojų. Tokio skai-

300 metų.

Ak JAU TURiTE “KE
LHV19” KALBDORIU /xiaus žmonija pasieks už 

jis sako. Šitam 
išdėstyta visa jo

KOMUNISTU ORGANC 
Ktu REDAKTORIUS — ŽVAL

GYBOS AGENTAS.
Prieš Gegužės Piimttjz 

_ . i varsuvoj redakcijoj “V.”
;, bet- kur randasi daug. I sprogo bomba i? sužaidė re

niną padaryti iš lentų’faktorių Troianovski. Tuo 
,, kokią pėdą nuo!reikalu * Lenkų Soeiaiis:;; 
pritaisyti uždanga-iPayjjja Įnešė parlamente ir- 

Įterpeliaciją, kurioj faktais 
[Įrodoma, kad TroJanovskis, 
dirbęs komunistų eilėse, bu
vo Varšuvos žvalgybos a- 
gentas ir redaktoriaus parei- 

įgas ėjo su politinės policijos' 
į žinia ir pavedimu. Jam buvo ' 
[pavesta paruošti sprogsta 
mos medžiagos ir iki Gežv 

įžės Pirmosios ją pristaty. 
j į komunistams.

Toks provokacijos darba 
- visokios rūšies (kad ir rau 
-jdonas) žvalgybai yra pa 
įprastas dalykas.

'i

|

* o Į <i
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RAZBaiNČNKAš buvo 
UŽĖMĘ SALĄ.

Iš Atėnų pranešama, kad 
gauja razbaininkų užėmusi 
Graikijos salą Samos, išvai
kiusi vietos valdžią ir paė
musi Į savo rankas visas 
triobas. Nusiustas laivynas 
apsupo salą ir suėmė visus 
razbaininkus.

ii

Į

K_' ----- - - -----— - — |

kartą i 4 dienas, jei norima
išnaikinti.

F ? t ę Anatol De Monzie
Francijos finansų minister

t

Kjrie norite pirkt kokia nors far- 
r.ių šioje apylinkėje, apie Scottville, 
Pentwater, f'uster ar l'ountain, Mich , 
rašykite mums. Mes prisiusime jums 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farraeriai toj apy
linkėj. <29)

PILYPS and MATTIX
R X Box 83, Scottville. Mich.

“Keleivis” šįmet išleido,strainsny 
labai puikų kalendorių 1925 
metams. Jeigu kas da nė a 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus 
išsirašyti, nes jau nebedaug 

Į jo liko.
Kalendorius yra knygos 

[pavidale, ir jame telpa dau- 
jgybė visokių pamokinimų ir. 
j informacijų. Yra tai tikras į 
; žinynas, šiai jo suglaustas i 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. Ar į 
i žinot, kada oficialiai prasi-; 
įdeda pavasaris, kada bus 
į pirma diena vasaros, kada i 
[pradžia rudens ir žiemos? į 
! Jei nežinot, tai čia rasit vis-j 

perk

teorija.
12. Kz.lp prasidėjo pasau

lyje karas? Tai garsaus rusų 
rašytojo Rubakino straips
nis. Begalo Įdomus ir pa
mokinantis. skaitymas.

13. Kain gyvena eskimo- 
*ai? Ar tiesa, kad jie savo 
namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
šituos dalykus čia išaiškina 
garsus Amerikos mokslinin
kas Ma'CdiHan, kuris ilgą 
k ką t? rl ‘čj?; eskimosų gy
venimą.

14. Kr.iu
uno 

rkunas 
rgis ir 
/s? Ar

TĖMYKIT ŠIUOS 
BARGENUS 

akrų ant kranto ežero, puikus 
raiškas, šluba ir ba-nė, laukai

40
sodas, 
apsėti, kaina $12>W>.

SO akrų geros žemės, visi budinkai 
sodas, miško, upė teka pro farmų. 
kaina 82'200.

40 akrų geros žemės, 
mylios į miestą, geri budinkai, 
lis sodas, laukai apsėti, 
padarui, už $3,3Ut*.

158 akrai geros
■ kai. sodus, miskas, 
kainu $5,540.

Visos apgyventos 
• uis, gulima pirkt 
Klauskite

P. D. ANDKEKI S 
Pentuater. Mich. t

pusantros 
didė

jo vuliai .ir 

žemės ir l.u.lin- 
I raaiiė j miešti*.

lietuviai ukinin- 
ant išmokėjimo 

(2il>
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[ką išalkinta.
į 2. Saules ir mėnulio ūžte-1 
mimai 1925 m. Iš čia skai-į 

jtytojas sužinos, kada šim 
■pripuola *4 užtemimai 
!saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai

NGLUOS KOMUNISTU 
aRT’JOS LYDERIS PA
SITRAUKĖ Iš KOMU

NISTU PARTIJOS.
/••mus Anglijos kemunis-

Ncv;boldas išėjo iš ko- 
purtijos. Jis buvo 
■niausiu tos parti- 

ių ir vienintelis jų 
pereitame parla- 

Savo pareiškime i 
žus rašo, kad. jis 

ktinęs kruvina ko- 
ir jo

?uas
1 ’' G

;:gy;
-*TI ■ p

mm-
asip
rn3 . politika 
vbėmis.

o
šitam straipsny aiškiai 

i sakyta.
3.

rius.
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•v
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ISPA

apsisaugoti nuo 
Kaip pasidaro 

K.?..; yra perkt’.n- 
kaip jis pads.ro- 

gali apsaugoti 
laibo? Kodėl

Į perkūnijos metu po atskiru
: žiedžių yra. pavojingiausia
• vieta, o girioje—saugiau
sia? Visi šit'v* klausiniai yra; 

i<£ nuodugniai šiame straipsny!
; išdėstyti.

15. Saulės spinduliai. Tai į -
i 
i

v

(i u

7
_ o

nuo
NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
iu'oid medalionus. Kiekvieną tok; pa- 
’.eiksią-rnedalionn apdirbame su lin- 
kar.u.is spalvų .tais pagražinimais. 
Darome 6x3 dydžio. Tokia medalionas 
tralirr.a pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, nenupluKs. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $200. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysim » 
Tamstai vieną toki gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
r.ori, kad butų padarytas: per pus 
.bust), ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba ga'ėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
ią aplaikysit—kaip noi-ite.

Užsakymą išpiluysime j 10 dienų. 
Rašydami adresuokite: (-)

THE T A IMS STI'DIO 
KLLPMONT, PA.

icnao- 
i svar

besni darbininkų gyvenime 
Įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi- 

į ja? Kada prasidėjo rusų-ja- 
jponų karas? Kada Įvykc 
“Ki-uvinas Nedėldienis”? 
Kada revoliucionieriai nu
kirto galvą Francijos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang
lijos karaliui Karoliui pir
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą Vanin? Ka
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis sgil 
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 

'II-ji?—Atsakymą Į šiuos ir 
'šimtus kitų panašių klausi
mų rasite šitam kalendoriu
je.

4. Metai iš 13 mėnesių. 
Čia yra išdėstytas prof. ?«Iar- 
vino planas sutvarkymui ka-

: lendoriaus taip, kad metuo- 
įse butų 13 mėnesių, po 28 
[dienas i kožną mėnesi. Įdo- 
,mus ir pamokinantis straips
nis. .

5. Lietuvos gyventojų 
.-.kaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje yra gyventojų? Kiek 
iš jų yra vyrų, kiek moterų? 
Kiek yra lietuvių, kiek len
kų, žydų ir kiti] tautų? Jei 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek• • — * • ]i ’

mokslinis D-ro Žemgulio 
iraipsnis apie tai. kaip sau

lės spinduliai palaiko visą 
gyvybę ant žemės.

16. Geležinkelių atsiradi
mas. šita geležinkelių istori
ja parodo, kiek žmonės su
eikvojo turto ir laiko, kiek 
de padėjo vargo ir kokiu iie 
nedarė bandymų, pakol išra
do geležinkelius.

17. Kode! žmonės tiki i 
dvasias? Geras straipsnis

.tsiradimą tikėjimo.
Pypkės istorija. Čia 

kodėl 
tabaką ir kaip jie pra- • 

i
i 
i 
i 
i

i 
į 

J 
! 

“Keisi- \ 
vio Kalendoriaus raštai.' 
Jame telpa dar daugybė ei-! 
lių, apysakti ir juokų.

Kalendorius yra papuoš
tas gražiais paveikslais ir 
dailiai padalytas. Kaina 50 
centų, bet “Keleivio” skai-, 
rytojams tiktai 25 centai, 

šitokį Kalendorių kiek
vienas turėtų sau išsirašyti ir i 
d a savo giminėms Į Lietuvą! 
nusiųsti. •
____________________________ :______________________________ <.

DYKAI NUO PATRUKI- ' 
MO KENČIANTIEMS, lį 

!kų? Kiek yra budistų? Kiek Nedėvėk diržo—išvengk pa 
, protestonų, ’ 

i stabmeldžių ir kitokių? Ar stu.akt’
tą

ra

RŠJO UŽMUŠT
MJOS KARALIŲ.

Ispanijos karaliaus 
>č.- buvo padaryti bent ,1 
t: sikesinimai pereitą

Vienoj vietoj ant ■ 
:<?. kuriuo turėjo bėg
laus traukinys, buvo.

175 svarų bomba, 
vietoj atrasta kita: 
Kelios dienos atgal 
sprogo po markizo 

’eilo rūmais Barceio- 
’ir karalius viešėjo. Is-. 
j šitos žinios slepia- • 
nes nenorima, kad 
žinotų, jog karalius 

ks biaurybė, kad jis 
nudėti
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Metai

! noriu

KAI? ORGANIZUOTI 
ANGLIJOS DARBI

NINKAI.
S u 1 i g N epriklausomosios 
rbo Partijos Centro Ko
leto pranešimo, ta Parti- 
■uri 1,028 skyrius.
Kepri klausomoji Darbo 
rtija. kuri yra Britų Dar- 
Partijcs dalis ir sudaro 

i ii jos sparną, turi savo 
atstovus parlamente. Tie 
atstovai gavo 1.043,160

balsu.

IroA C*

27

I I i i

apie a
13. 

aiškinama, 
ruko 
dėjo vaitoti pypkes.

19. Vidurių užkietėjimas. 
Čia D-ras F. Alatulaitis pa
sako jums Įdomių dalykų 
apie vidurių ligas ir jų gydy-: 
mą.

20. Prakeiktieji vienuo
liai. Labai įdomi istorija apie 
Gruziją ir jos vienuolius.

Tai tik svarbesni
Kalendoriaus

’-m dar

1 
i

TARPT AUTINIS SOCIA- 
i LĮSTŲ KONGRESAS.

Socialistų Darb. Interna
cionalo Pildomasis Komite
tas nutarė š. m. rugpiučio 22 
d. šaukti tarptautini socia- 

■ listų kongresą Marselėj arba 
; Bordo. Dienotvarkė numa
noma tokia; 1) Intem. tai- 
i kos politika ir socializmas. 
2) Internacionalas ir nusi- 

' ginklavimo problema; 3)
i Darbininkų gyvenimo sąly- 
[gos ir bedarbė; 4) Darbiniu-i 
■kų klasės kova; 5) Wash ‘ 
' ingtonc sutartis ir 8 vai. dar- Į 

vaisius ir bo diena. 6) Tarptautinės- 
tam panašius valgius. Praei- moterų konferencijos prane- 
tyje žmonės to nedarė. : Šimas ir rezoliucijos ir 7) 

Degtukų fabrikų darbi- Bendras organizacijų ir val- 
ninkai kentėjo nuo baisios, ciybų klausimas.

yra pavojin- burnos ligos, bet tomis die- ---------------
" i nomis tuose fabrikuose var- VIŠTAVAGIS NUŠOVĖ

FARMERI.
Lee, Mass. — Farmerys

MODERNIŠKI BUDAI 
NAIKINTI LIGAS.

Liga reiškia dideles išlai
das kentėjimo ir vargo. Jei
gu žmonės apie tai nors bis- 
kuti pamąsty

Ir daugelį sykių paprasti 
namų budai nukreipia arba išnai-: 

: kiną baisias ligas. Kiek lai-į 
ko atgal ėdis buvo baisiai 
išsiplatinęs ant marių, bet! 
šiomis dienomis labai retai' 
girdime apie tą ligą. Tas yra 

i dėlto, kad dabartiniu laiku 
ant marių žmonės vartoja 
šviežias daržoves,

nomis tuose fabrikuose var
tojo raudoną fosforą vieton 
balto. Geltonasis drugys ir
gi beveik visiškai išnaikin- Connor išgirdo čia aną nak- 
tas per naikinimą uodų, ku- ti savo vištininke triukšmą, 
rie neša tą ligą. *" Jis nuėjo tenai pažiūrėt ir

Kad saugoti save nuo Ii- radęs vagį norėjo ji sulai- 
i apsi- kyt; bet vagis šovė ir užmu-

DĖL BALIU IR 
PIKNIKU.

Padaryk jž Sč.OO, 80 galionų arba 
1,600 stiklų geriausio gėrimo. Limo
nado, Orer.uži.’.ė.-. arba Greipsų. Pau

tas >s geriausių produktų 
įas. Rašykit pereit, kad 

<-*)
GRIKSOSO SPAUDA

23.1 X. Clarioą St.. Philadelphia. fa.

;eerib paduiy:
Žmonės i nesuvėiuotumėi.

I

I
i yra pasaulyje išviso kata

-r- -,x,^xT-rr .-AerMUn 1 1<U? Kiek yra hndiątn? TCi-
i-o ^401 mU uŽSIHUO- i niahometonų,
DINO ANT PIKNIKO. ! _______
Massacr.usetts Merginų i suradot kur paaiskinim

Kiiubii Federacija turėjo!Jeigu nesuradot, tai čia i 
arądien pikniką prie Webs-‘site visas informacijas.

nUOŠim- ’oldų šniūru nei sprenži
,v -,>r> ..oi x i • i i - • ka ir neatsiremia ; xau;uaC S^eviamo VISOKIU Vai-|CluoSe. Ar Žinot, klCK kurioj š;orr.is paduškartėmis gydosi na-

vėjingos operacijos
..t v. LIMPANČIOS PLAPAO 

? PADUŠK«tT£S yra skirtingos nuo 
pprišaniK. ^.ržo, jos yra išlaukinės gy- ’ 
gyduolės. xmpančios prie kūno ir ■ 
duodančios sustiprinimų toms kurio: 

'dalims, kurioms reikalinga. Neturi i 
,..-.2;nų. Nenusien-i 

___  ___________  ; saulus Tukstan-' 
, . - į------------------ — - „ čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na- .
Raudinių. Po tų vai-j pasaulio dalv vra dirbamos mie- nesutrukdami nuo darbo ir dau-;

loO svečių ‘ taip sunkiai j žemės, kiek tyrų, kalnų, miš- kai? mošastas-ieng-
Rad buvo sušaukti ku?---čia viskas parodvta pridėt—nebrangios. Už jas gauta

‘ ' y iri daKtarai Ii ll<aip ant delno. medalis Paryžiuj ir garbingas pami-',1
aptiekose pritruko; x_—X7o nėjinias Panamos Expozicijoj, San ■ [

l-o-Z-incizv' rlmic-! Musų zemej plota*. a, Francisco. Procesas atsitaisymo yra;’> 
h k3i OIOSIO^ urU&-|.,„_ į- v,o -c naturalis ir daugiau nereikia dėvėt, S

diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda- i J.. 
mi jums T”-;— —*" : ——2,--:
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk' 
mums. <-> I

i
1 
i 
I

F,r• <
Įter ežero už vVorcesterio ir ? 7. žemės rūšis
jdav
•gi’J iš
■gių
'apsirgo,
iš v ■Į^.

ricinos
, kos.
!-I
!!!ii
{ S!

1 T

en

taip sunkiai j žemės, kiek tyrų, kalnų, m 
VA Įlieti Vn9 /•‘n in’oVno x •

I Musų žemes plotas. Na, Į>an^sl 
Įsas iš skaitytojų pasakys,' 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių? 
Koki plotą užima jūrės, o 
kiek yra sausumos? Arba 

i kaip didelė yra Afrika, Azi- 
i ja, Europa, Amerika ir Aus-

Dėl nevirškinimo ir žarnų 
suirimu ners syki yra 

pagelbėjimas.
tai . ra nauja "jdaoiė. kuri atlieka Į jo Eurooa, Amerika ir Aus- 

d^rbą ir „lieka greitai. [ įraljja? * Retai kas tokius
ta nau!h°|yZX?tevadin^a! dąlykUS Žino. Bet I 

Tone pmšaiina nevirškinimą, ioirks “Keleivio”
,-z.-lėtėjimą. aivos skaudėjimą, r.e-1 ± 
Imabnu kvapsnį jį bumo< ir žarnų 
į r.cniai. num'js. Nuga-Tone sugrąžina 
latga r.acją ryve -. mą ir vikrumą nc-
• v?rgcsie:n3 ir silpniems nervanis iri __
mjA 'iaiib : .melavo a raudoną sq žmonių ant svieto? . čia

’::^ri’ider^r ,̂Xud rasite visas reikalingas in- 
tsjsra-T- ■■ su’i'kia atšviežinantį mie- 1 formacijas.

Ige. ge^ą ;;peth:>. puikų virsKinimą, re-i v • . . 1/1
■p-urarį ėkira .auk, pamestą enteiaz-Į 10. K&ip nustatoma Vely- ■ rr.-4 .r „mGiciją. ..ei jos nesijaučiate, įy diena? ŠitfiS StraipSDlS 
•bandžius Nuira-Tonc. Ji yra labai ma- j pSEOClO, kodėl V OiykOS VIO- 
ion: vnr.njii. ,ii ir pmdė te jaustis najs metais būna anksčiau, o 

įuo/.ą. ^1 į jūsų daktaras dar . .. . ( { valiau
ju'is neužrašė, nunujite pas aptieko- f HILAIS Vdlcttl. vylei
ri" ;r įaukite buteli No'za-Tone. iš-' taipgi pasakyta, kokiu budu 
kadT'Sns’^k^g5^ Į Velykų diena yra nustato-

greitai

jogei šitokiu budu išsi- ■'
I.

FLtPAO LA3ORATOR1ES 
3053 S»uart"s Blde.. St. louia. Mn.

GERIAUSIAS GYVENIMO 
TEPALAS.

kac' n-ici ’ O^ras juokas yra geriausias gyve- 
rxdb cenaias. Melancholi>a ir peši-.
Kalendo- n-iz^as yra griekai. Suprantama, jei- yinn<s įgu jūsų apetitas blogas, jeigu jus? Jų r^ų, t«S5 Z.1I1V3. virškinimas netvarkoj, jeigu jus keri- •

9. Kiek kuri Šalis turi gy- n,ao nemi'-mo. ri-mens grauži-’ . o a i • i — •* • mo. galvos sKaadeiimo ir nerviškumo,:
VCntOJlį . Amą Kiek yra isjrj- •_ į j ;s negalite būt linksmas. Bet visi >

■ ■ ~ ” * ■ :;įs pilvo nesmagumai gali būti ler.g-,
\'a; prašalinti vartojant Trinerio Kar
tųjį Vyną, tą puikią gyduolę, kuria 
x-s;-totr>ja; džiaugiasi Kaino geriausia 
gyduole per 35 metus. Jis išvalo iusų

■ :'vq ■ • žarnas. pageib>'.i mai -to su-' 
x-irsk:n;int:«, : utvariro inkstų ir kepo-! 
;ių dar’r.>. maitina nervus — ir jus j 
i- Ji< suteikia links-;
ntinią. kurio mes visi taip trokšt-i mę.: 
J; su e;..;/Korius arba gyduolių pa r-I 
.lavėja^ ti>'i r o jeigu :>e. tai rašykit 
pas .To;:, ph Triner Conin-.ny. Chicago, 
i;!. — "’ir.jčs ir uodai visuomet yra 
biaut-sursi vasaros sutveri- 'ai. Bet 
i'tmerio Fii-Gass yra geriausias jų 

: ':l:i;itej- . Ji- užmuša muses ir uo
dus staigiai. Tai yra bevril: b? kvape-| 
r.'o ir kitiem sutvėrimams (net ka-i 
nnrknms ir t. t.) nekenkia. Iš'»andykit 
jU ’

ir j;c įsakė visiems aptiekoriams duo- į ma.
ti jums gar-.ntiją arba pini<rus grą-' - - • •.__ «
žinti, jei ja, noužganėdfok Žiūrėkite į U. Ar pritruk* žmonėms
ęaran'u.Į4 ar.: pakelio. P. •’;omendv.o- . yjetOS ant Žemė*? Vokiečių 
K.”Sdlir mokslininkas Penck sako,

’T'rijų Metę Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje. *

*Triję Metę KankHę^ pr£ ; 
numerata da doleriai ir pk-į! 
nigus siųst pašto Money ; 
Order’iais šiuo atnrašu: J

MIKAS PETRAUSKAS ]
Lafena Alėja, C0. 

Kasate,Ltthaaaia.
__ - ------------------ — ,--------- -------- z •<
Plapao i'-cr.ndymui visiškai j >

Balde* Leve It
Nm» vi«V pilvo ir iarma-oe*. 
mainimp. kurie itaeinir nuo 
dantp aogimo nieko geresnio 
Kūdikiam ir vaikams nėra, 
kaip

Mm. Wkmiow»s 
Strot

"kellogg
TA5TELESS CASTOR OIL
(>

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



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

GELGAUDIŠKIO 
APIELINKĖ.

Valdininkai ir abelna 
padėtis.

MARKŪNAI, šakių apskr. 
9 gegužės perėjo didelė 
vėtra su ledais, kokios musų 
amžiuje nepamenama. Le
dai krito nedidelio kiaušinio 
didumo ir nušlavė visus žie
minius javus, nukapojo me
džių žiedus ir nulaužė ša
kas. Ledai krito tokiu smar
kumu, kad perlindo kiaurai 
per stogus, taip kad ir trio- 
besiai paliko be stogų. Žiū
rint i laukus, išrodo, kad bu
tų lazdomis išbadyti. Su va
sarine sėja taipgi nežinia 
kas bus, i 
mušė žemėn. Reikėtų laukus 
užsėt iš naujo, bet nėra 
kuom. Per pastaruosius 4 
metus musų apielinkėje bu
vo mažas derlius, o ko su
lauksim šiais metais, sunku 
atspėti, bet didelio derliaus 
tikėtis negalima. Viena lai
mė tame, kad ledai ėjo siau
ru ruožu ir daugiausiai teko 
Narkunu kaimui. Kiek ma
žiau Mastaičių ir Jankūnų 
kaimams.

Dvarų dalinimas ir ne
kaip sekas. Aukštas Gelgau
diškis tebėra po senovei, gy
ventojai neturi nė duonos,- 
nė sėklos: tas pats ir su Ki-! 
dūlių dvaru. Tuose dvaruo-j 
se, kurie 
riuose apsigyveno naujaku-i

i pamestą kryžių bažnyčioje, 
klupsčiodami dainuodavo, o 
dabar ir pas policininką mu
žikas eidamas turi nusimaut 
čebatus.

Mat laikai keičiasi greitai 
ir mums, seniems mužikams, 
permaižai mokslo tai su
prast !

Dieve brangus! Štai be 
mažko nepamiršau: Amži
na atilsį nepersenai mirė 
Gelgaudiškio prabaščius 
Bučys. Bet ne tas Bučys, ku
ris Amerikoje bedieviu buvo 
ir pėtnyčioje vištieną valgy
damas sakydavo, kad tai žu
vis. Gelgaudiškio prabaš
čius Bučys buvo tik jo dėdė, 
Amerikos Bučį jis tik kuni-

nes ledai viską su- gU pa(iarė. Mes, visi ukinin-

čius iš Ezerėnų. Kratant ras
ta pas juodu 56 žiedai ir keli 
šiaip jau netikro aukso daik
tai, su praba “56” ir “14K.” 
Be to, pas juos rasta viena 
bonkutė šit tam tikru skysti
mu, kuriuo nuvalius papras-! 
ti metaliniai daiktai atrodė, 
auksiniais ir antra bonkutė,! 
kurios skystimu tikrino, ar 
ikeičiamieji jiems daiktai 
tikro aukso. Aferistų bute 

'rasta Įrankiai praboms i- 
mušti. Žiedus dirbo iš pa
prasto metalo šaltkalvio 
amatą mokąs A. Grumbinas.

V. V

Suv. Valstijų karo ministeris, 
kuris po sunkios operacijos guli 
Bostono Igonbuty.j kai, turėdavom vilkt kiauši

nius, kad net petys braškė
davę, kol išauginom Bučiu
ką Į “profesorius.” Dabar, 
amžiną atilsį, jis pas Dievą. 
Būdavo barsis ant musų 
griešninkų už viską, o dau
giausiai, kad lupdavo tai 
lupdavo mus už tai, kam 
mes skaitom “Ūkininką” iš 
Kauno, ir “Keleivį” ir Ame
rikos. Kaip jau smarkiai su
pykdavo, tad būdavo paims 
ir suriks: “Nors jus ir geri 
žmonės, bet jus esat apašta
lai bedievių.”

Bet vieną grąžią dieną, 
kada Bučvs jau visai buve 

jau FMalinS iTku-i"™.
- - - ; davatkos užsimanė musų

riai ™.r>nėmq nė kipk up^p įprabaščių išvyt iš parapijosi tai, žmonėms ne kiek nege-1 f R irdj R -j 
nau, vietomis neturi ne trio-;mi-i J H .
besiu, ne gyvulių, ne tinka-, • °effražus Dievas ran- 
mų padalų, kafl galėtų j_ose apaš_.
nois kiek geuau apdnbti tąsiai bedievių susitvėrė ir) 
ūkę, žodžiu sakant gyva; atjajkč, o kitaip tai davatkos;
ubag’ija. Tas pats. 11.P38 i jr butų ji išmainiusios kuri 

kia to pinigo, o jo paimt nėr Daba is jau Dievą> J 
is kur.Rodos dirbam kiek t k meg Rq1 £as?da tebeskaitom' 
gahm, nuo anksti . ryto Įkk-vkininką” ir “Keleivi.” Ir 
vėlai vakaro, o kaip nieko bada Dievulis pašauks iri 
neturim, taip netuum. mumis ten, kur kiekvienas 

Apkaltint taipgi nieko ne-įatgyVenęS šiame pasaulyj! 
galim, šventenybių pas musįgavo (jjenas turi eiti, tai rei-Į 
PJlna1; Davatkų devy mos; Skėtis, kad musų Bučys Į 
galybes, *as dieną pulkai iįars mug leisingą žo-i 
jų lenua Dievuliui į akis. Pa-, d j jr Dievulis paskirs mus į 
veizdan Vasiliauskui, da ik'te kur mes turėjOme būti ' 
norint būt klieriku, o ir tai j Narkunu senis,
reikėjo kryžium gulėt su, ________
Dievo pašauktosioms. Mes, 
ūkininkai, ir nekokie bloz-j LENKŲ ŠNIPŲ BYLA, 
niai: laukus šventinam, gie-1 Gegužės mėn. 5ir6dd.J

» PLĖŠIKAMS SEKASI.
' Akmenė. Mažeikių apskr. 

Iš gegužės 9 i 10 apie 12-1 v. 
nakties du plėšikai, išmušę 
langą, įlindo i senelių G. 

i miegamąjį kambarį, skau
džiai juos sumušė ir atėmė 
SO dolerių ir kiek ten litų. 
Senelių G*. vaikai yra Ame-į 
rikoje: jie savo tėvams siun- J 
tinėja po dolerį—kitą duo-j 
nai ir drabužiams. Pakvipo; 
mat plėšikams tie pinigai ir 

; išlupo juos iš senelių. Tokie 
Į atsitikimai pas mus nepir- 
miena; nuostabiai ir vyksta ______
plėšikams: sulindo pro lan-jbet vagiliai tapo susekti ir į

VAGIA, MYLISI IR
MUŠASI.

Užpaliai. Pas mus buvo 
pradėję lašinius voginėti,

gavęs si n ugi parpuolęs že-' 
mėn ir ėmėsi revolverį apsi-į 

'ginti, bet jiems besigru- i 
miant atsisuko kokiu tai bu-' 
du revolverio atsarga ir iš-’ 
sišovė pataikydamas “pa-i 

ir.elei” į "kairįjį šoną, po to 1 
iužpuolikai pačiupę revolve
rį paspruko. Bartnikas bu

ndamas pats sužeistas, šiaip 
taip nuvedė savo ‘meilės 
draugę” i miesto ligoninę ir 

j tuoj pranešė apie Įvyki poli- 
cijai. Policijoj paklausus, ar 
jis pažįstąs tuos užpuolikus, 
pasakė, kad jis jų ne tik ne- 

Į pažįstąs, bet dar net nuro- 
įdant negalėtų pažinti. Tik 
j tiek tepasakė, buk jis girdė
jęs, kad tie žmonės tarp sa- 
; vįs kalbėjo apie žuvų gau- 
Idymą, apie šniūrų metimą. 
; Policija anksti rytą pasiuntė 
ii pašešupi pas Marcinkų kal- 
jną sekikus ir biskuti palau
kus, sučiupo vieną einantį 
asmenį, kuris turėjo nuro
dyti visus tris užpuolikus: 
'Antaną Karveli, Kaži Ražą 
■ir Mykolą Mališauską iš 
i Klevinės kaimo, Šumsku 

alse., kuriuos policija suė- 
lė, rado pas juos ir tą revol- 
erį.

J<s nirituniį atjaiv’.v, sustiprinu vidurius ir sutoikla 
,Uen£«i:tusio nco ciijpepcijM. Jis yra nepaprastai 
Seras nuo užsisesėjosie urkietejizso.

Ka na 50 ir 85 centai. -:- Pirkite pas aptiekorius.

> u \>x.

Jį-
■r u-as yra zer>«.a> tobulas ma
limas. Jei maistas yra člcgai 
virinamas, tai jums yra rti!:a 
.irų;es stipr:ntc.<i» kur:s avtu.sy 
virinimą. Vartok

SEVERA’S BALZOL

PALANKIAUSIAS 
KELIAS

CEDAR RAP1DS. iOWA

fRMAN

įgą pas vargonininką i^ kam- į atatinkamai nubausti. Kaip

žmonės ir niekas nepajuto, šasi, siudosi rubus ir drasko- 
kaip iškraustė visus drabu- sj. Sakysime J. M. r____
žius; sulindo pro langą pasĮžęs” O. S-tei perplėšė sukne- 
kraųtuvininką žydeli Kl. irjlę nuo apykaklės ligi padel- 
iš kambario, kur jis pats gu- i kų; o ji aštria geležia per
lijo, išnešė pinigus, kuriuos i kirto jam galvą: už tai jo X VkT • 1__ T • _ • _ X___  ’’

į bari, kur gulėjo bent keturi kitur, taip čia: mvlisi ir mu

“įsidro-1

i iš kambario, kur ’jis pats gu- į kų; o ji aštria geležia per-; 
į Įėjo, išnešė pinigus, kuriuos j kino jam galvą: už tai joj 
j buvo sutaisęs prekėms pirk-įbroliai sutemus išdaužė jos; 
Įti; sulindo pro langą i Jan. langus. Priežastis tokia, kad, 
krautuvę _ ir išnešė visus iš j jis... žadėjo vesti, o ji... lau- 
kasos pinigus ir iš krautuvės kia krikštynų. O Sodoma ir 
lašinius. Pavogti daiktai Gomora! Ir 1 v 

i dingsta, kaip ugny, o plėši- Ryt, kad mes nekultūringi 
kai darbuojasi toliau. Buvo j 
net toks atsitikimas, kad ‘ 
plėšikai išžudė visą šeimy-j 
r.ą, išplėšė visą turtą, pade-

i _ x . * ^.uai ičimuviu. kjuui ■ ..
ge namus, budegii^ iavrausi i^ogyotani iš kalėjimo'2 

plėšikai dingo, kaip į yan- Vytautui Verbylukui (And-I? 
!fenų- ^au,nu?.v0 riaus sunui), išsiėmus iš J;
į praslinko dveji metai, o gal- kregždinvčios’men.iką, o su^ 
| vazudziai nesurasti. L n - •. ffl naa * bV:jn

'GRYBAIS NUSINUODIJO 
VISA ŠEIMYNA.

Dusetų valsčiuje gegužės 
m. pradžioje viena šeimyna 
parsinešė prisirinkę grybų 
vadinamų “briedeliais,” iš
sivirė ir skaniai pavalgė. Pa
valgę tuojau visi susirgo. Du 
mirė, o kiti taip pat gal ne- 

j pasveiks. Likusių nesuval
gytų grybų davė šuniui, ku- 

i -j x ;ris užėdęs, per 20 minučių kas įsdrystų sa- ‘ r-- p./uzverte kojas.
1 • • I_________

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
TAI VIENATINĖ LINIJA 

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valsti 
KLAIPĖDOS, 
sedot New Yorke 
veik į pačių Tėve 
Danzigo j Klaipėdą 
nakties kelionė 
iškašeių.
Sekanti išplaukimai 
Laivas “LITL’ANIA' 
Laivas “ESTONiA”

Kainos laivakorčių: 
I Klaipėdą visu keliu 

3-čia klesa $107, 2-ra klesa $132.50
BALTIC AMERICA LINE

9 Broadwav, Nevy York City
Kreipkitės čionai

ar 
prie vietiniu agentų

ijos poetu, TAI? ART! j 
kad laivas, ant kurio 

, atveža Jumis be-: 
nę-Lietuvą, nes iš l 

;ai tiktai vienos ■ 
laivu be jokių extra j 

- v v i !is r.etvYorko: :
21 d. Liepos | 

11 d. Rugpi-ačio

vandeniu:

i

i
P i JURKŪNAS, DIDŽIULIS 
'"i IR MATULIS ŽELIGOVS

KIO VALDŽIOS NUTEIS
TI SUNKIUJV DARBŲ 

KALĖJIMU.
Gegužės mėn. 7 d. Vil- 

i niaus apygardos teismas, 
(pirmininkaujant vice-pirm. 
;Owsiankai ir dalyvaujant 
•teisėjui Jodzevičiui ir gar- 
Įbės teisėjui Czapskiui, na- 
įgrinėjo Jurkūno 
ir Matulio bylą.Idame, kad girdėt net Pru- i<aro Lauko Teismas Kaune du kaltinamųjų gynė advo- 

suose. Kunigai krapina švęs-j teisė 7 asmenis kaltinamus i Ratas Wrob~lewskis. Pra- 
tu vandeniu, taip kad ir ma*'šnipinėjime lenkų naudai: 2 džioj paaiškėjo, kad Jurku- 
žiausioj duobutėj butų vėl-Įįgteisino, 5 nuteisė mirtimi. Kūnas yra Lietuvos pilietis, j 
nias isilindęs ir tai mes jį is-j vienai moteriškei pakeitė į Didžiulis ir Matulis — Len- 
guitumėm, o visgi tų Dievo mieles bausmę kalėjimu iki j Rijos. Kadangi byla ėjo už- 
maloųiij kaip nėra, taip n®-i gyvos galvos, nes Lietuvos i dalytomis durimis, tai smul- 
ra« , < .... ... I įstatymai neleidžia moterų Sėmenų pranešti nėra gali-
Į5;'yAUkštoji valdžia, juk ir bausti mirtimi. Taip-pat vie- .murno. Bylos nagrinėjimas, 
ne koks mesiąs: Seimo pir-'nam nepilnamečiui pakeista j prasidėjęs prieš 12 vai 
nuninkas — kunigas; J^R10-mirties bausmė kalėjimu Ųc 
mmisteris-—kunigas: Skar-^yVOg gaiVos. Buvusiam vy- 
bo ministeris — prabas-Iriausio štabo raštininku —
čius; Mėsos ministeris — Osuchui mirties bausmė pa-kalėjimu, 
džiakonas; Dievo pasiunti-:kejsta jp metų kalėjimu, ne;! -0 metų, 
nis pas italijonu >“sv. papą į jjs pilnai prisipažino ir šir- 

■—kanauninkas; “Sv. '
pos ./ pasiuntinys — kąrdi- kaitimo. Jis buvęs '-------
nolaš; Apskrities, virsuun- mas išdavinėti visokias in 
kas - A
Valsčiaus mokyklos direkto- limjs UUX1UU 
rius — kunigėlis. Geriau tarnybos, 
būt, rodos, ir negalėtų. O vis atsikratyti ~~ ,
gi Dievulis į musų Lietuvą darbų ir lenkų grąsiniinų. ' 
kasžin kodėl ziun su kreida Mirties bausmė pakeista 10 
aKl^ ; • • . metų kalėjimu dar vienam;

"Valdininką! pas mus ir gi gj metu iš Gardino krašto;

L, uz- 
ii jsitęsė ligi vakaro 7 v. buvo 

_____  . y. į paskelbtas teismo nutari- 
raštininku'imas. Visi nuteisti sunkiuoju 

. Pranas Jurkūnas 
, Adomas Didžiulis 

S metams ir Pranas Matulis 
P^* Į dingai gailėjosi savo nusi -H metams. Visi trys, kaip pa- 

___ L_.rj verčia-i prastai, buvo kaltinami karo 
nolaš; Apskrities viršįrun- mas išdavinėti visokias in- žinių šnipinėjimu Lietuvos 

— parapijos -klebonas; formacijas, lenkų grąsini-.naudai. (Elta).
‘ mais nužudyti ir pats išėję ' 

kad tuo būdu! 
savo niekšiškų'

- —--------- ------------------- ------------------------------ --------- Į

sodiečiui, kuris taip pat atvi-, 
rai prisipažino ir širdingai;

«i 
prezidentui prašymą suma-;

ne kokie nors prasti “muži
kai.” Pas juos su reikalų ei „ . ........gc
nant ne tik kepurę nusiimk gailėjosi. Nuteistieji padav 
per kilometrą, bet jie reika- /
lauja nukaut ir cebatus. Ne- 2jntj jiems bausmę, 
senai reikėjo vienam senam 
ūkininkui kreiptis su reikalu 
pas Gelgaudiškio polieninką1 
Rudaitį. Da nepriėjus prie 
buto, o tas jau suriko: “ei,!
mužik, pasidėk čebatus”! ninko valse, kaimuose pa- 
Dieve brangusis, manau sau, stebėti vaikščiojant du as- 
kokia šventa vieta to polic- 
ninko butas. Seniau būdavo, 
tik vieną kartą ant metų, ka-

AFERISTAI — AUK
SAKALIAI.

Gegbžės m. 4 d. Vabal-

mens, kurie siūlė pirkti ar 
mainyti auksinius žįędtM į 
senus arba aukso pinigus. CO 1 *1 * • • * 1 — i 1da kunigai nukryžiavoję Sulaikius juos pasirodė, kad 

Kristaus kūną dėdavo į gra- jie senai žinomi, nekartą tei- 
bą, tai tik tuomet nusiauda- sti aferistai, A. Grumbinas 
yo batus ir klupsčiomis apie is Panevėžio ir j. Rinkevi-
bą, tai tik tuomet nusiauda-

A . •«« V • • •

NEGYVĖLĮ DEGINO.
Viename kaime netoli • 

.rado pasikorusį
KA VIENA RANKA DARO.

TO KITA NEŽINO. |_____
Mariampolė. Sugrįžus i xnncin° , . . . .r - - - - - ! žmogų. Kol gimines teiravo

si pas kleboną ar galima bus 
i jis laidoti kapinėse, vienas 
'kaimynas, pasiėmęs lavoną, 

, J išvežė Į lauką, sukrovė lau- 
ant kurio uždėjo numirė- 

iii ir pakūrė. Paklaustas kam 
p darąs, kaimynas, 

i pypkę rūkydamas ir ugnį 
kurstydamas, atsakė, kad 
taip pasielgęs iš baimės, kad 
rasikorėlis nesivaidinm.

įtuo — pasą ir tą pasą polici 
joj užregistravus. ;__ L_.L
rusiška volokita. Už visą lai-l.. -.
ką Nepriklausomoj Lietuvoj 
be paso prabuvimą užkrovė ' ’ ” 
30 litų bausmės! Supraskite 
—bausmės. Už ką? Nugi už 
tą, kad jis neišsiėmė paso - 
tada, kada visi pasus ėmė,: 
tai yra — po vokiečių iš Lie
tuvos išsidanginimo. 30 litų 
kokiam buržuipalaikiui gal 
ir nedideli pinigai, bet ką tik 

* Didžiulio iš kalėjimo išsprūdusiam 
Pirmuosius mokiniui — labai dideli pi

nigai. Nueina Vytautas Ver- 
byla į... žinot kur. .

‘ —Kodėl jus mane 30 litų kiaušiai žino, kad popiežius 
nubaudėt? Ir;

—O todėl, kad paso laiku kasti, 
neišsiėmei! I

—Tik supraskit, ; 
laiką kalėjime sėdėjau, o ten

paso išsiėmimą
te...

PRIEŠ POPIEŽIŲ.
Veliuona. Čia nors du ku

nigai sau lizdą susisukę varo 
klerikalizmo “idėjas,” ta
čiau teko girdėti, kad apy
linkės žmonės tiek susipra
tę, kad atskria kas Lietuvos 
laisvės priešai. Visi pui-

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 

•r jo tarnai Lietuvą nori pa-' Gražumą
Labiausiai čia pasi

piktinta, kad Vilnių — Lie-‘

II
i

aš visą i tavos širdį — popiežius Len- 
_ , i Rijai atidavė. Žmonės kalba,

tik paso nereikia, o dabar už kad geriau būt vyskupų ku- 
paso išsiėmimą — baudžia- rija padariusi, jei šiais šven-. 

taisiais metais butų atsisky-: 
—Na, tai parašyk pareiš-jrę nuo Romos, išsiliuosavę 

kimą i 
tai tada gal bausmę nuimsi-j sauvaliavimo su Lietuva, 
me.

—Gerai parašysiu — ir Į
parašė.

kimą ir išdėstyk priežastį, !’š keliu šimtmečiu popiežių 
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ I ........................ j

iIi
I
ii t

i Balandžio 29 d. Mariampo-

LLOVD
LAIVAKORTĖS J ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klcsoj tik steitrumlal 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 minėsiu, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadwav, New York. 
arba pas vietos agentus.

IŠ NEW YORKO 
Į K A U N Ą IR 
AT GAL ( Uicim'TMaš)

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA
i

I

i

Del sugrįžimo leidimų ir ki
tų informacijų klauskit pa3 
vietos agentus arba pas

Umted Anrerican Lines 
(Harriman Line) Jclnt Scrrice with 

Hamhurg American line
131 Statė St.. Boston. Man.

Atsargiai prižiūrimi r.zgai, 
sveika veido icžinra ar nau
jausios mados aprčdalai ne
bus patėmyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Ncda- 
leiskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų just? gra
žuma- Naudokite

tas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tucjaus išnyks. 
Po to retiarŠfiS naudojant 
apsisaugosite r.uo jų. RufHes 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South Sth Sts.

Brooklyn N. Y.

II
i
I
I

; lės Apygardos Teismas Nau- ____________ 
apskričio'miestyje nubaudė g\rv. Ilgu-;

TT Rnvf- y •no /h’nv.'v m vole/* ■ • t ■iru* "T- mihmhiBi

NUPUOLUSI JAUNUO
LIU DORA.

Naumiestis, šakių apskr

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ratomis. Mu
sų pasažieria: išvežami iš 
Hamburgo specialiais trau
kiniais

I Apsigvvenę ateiviai, grj- 
Į žtantiėji atgal metų lai

ke, nepriskaitomi kvotos 
restrikcijoms. ____

RANKVEDIS
GROMATŲ RAŠYMUI
Knyga pamokinanti kaip ra.šyti 

i laiškus lietuviškoje' Mj-angliškpje kal- 
: bose. Suprantamas ir pnkąiuas pamo- 
■ kinimas susirašinėti lictuviSkai ir 
I angliškai, apima sąstatą, rašysena, 
i formališkumą ir įvairių laiškų, raštų 
I bei kortų vartojimą. Šioje knygoje 
• yra laiškai visokiuose reikaluose ir 
į atsitikimuose į visokias y patas: Laiš- 
i kai tėvų i vaikus, vaikų į tėvus, vaiki- 
: nu i merginas, merginų į vaikinus; 
tarnų į darbdavius, darbdavių į tar- 

: nūs ir t.t. Tie visi laiškai, yra abejose 
; kalbose, vienas lietuviškas, kitas ang
lį iškęs taip, kad rašytojas skaito fiie- 
j tuvišką laišką >r mato kaip tą patį 
I laišką reikia angliškai rašyti. Yra tai 
parankiausias ir lengviausias būdas 
gerai išmokti angliškų kalbą, rašybų 
ir susirąšyrr.o formas. Puikiu ir tvir
tu apdaru. Kaina su prisiuntimu tik 
$3.W - (25)

K A X K V E Džl V K N YG Y N AS
3425 So. L’nion avė., Chicago, III.

SKANDALAS DĖL
“MEILĖS.”

- Mariampolės < 
teismo tarnautojas Ė. Bart-j vos dvaro, Paežerėlių vaisė.'

Šakių apskr. Joną Zakarau
ską, 16 metų amžiaus, trimis; 
metais kalėjimo už “subiau-1 
riojimą” 3-jų metų amžiaus 
mergaitės St. Kr-tės. As-Į 
mens, kurie pasiėmę doros 
mokslą skleisti, turėtų dau
giau dėmesio kreipti i mažų g. 
vaikų auklėjimą, o ne steigti i 
blaivininkų traktierius, ban- Į 
kus, ant bačkų nemitinguoti, j 
Seime skystus istatvmu pro- į

I 
I 
• 
I 
I 
I 
> 
i 
a 
I 
a 
I
I 
M 
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atsako- J
nu-

nikas pasiėmė andai “savo 
panelę,” Palas teatrelio tar
naitę, ir išėjo su ja prie Mar
cinkų kalno nakties metu 
pasivaikščioti, žmonės pa
sakoja, buk Bartnikas die
nos metu iš tolo bijodavęs 
merginų, kaip velnias kry
žiaus. Jiems ten bevaikščio
jant ir tai “panelei” pame
tus nuo kojos vieną pančia- 
ką, užtiko trys vyrai, ir pra
dėjo į juos mėtyti akmeni
mis. Bartnikas turėdamas 
revolverį, iššovė Į viršų ir po 
šūvio tie vyrai dingo, bet 
jiems dar ilgiau vaikščio
jant, vėl iš tų trijų vyrų’ vie
nas priėjęs prie Bartniko pa
klausė: ar jis šovęs? Gavęs 

■ atsakymą — jis, tai tas tuoj

Vale t APSAUGOS BRITVA
AutoStrOD Kuri Pati Išsigalanda

D.„_ VIS \S PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00
I\azor Parsiduoda visose britvų krautuvėse

—Sharpent Ittelf

.1

G^mbrai. aisaKynią — jis, tai tas tuoj
Tai Bulgarijos “Mussolini.” dėl drožė per galvą kokiu tai 
kurio despotizmo labai daug i kietu įrankiu, o antras ėmęs 
kenčia velstiečiai. į tą panelę laikyti. Bartnikas

jektus ruošti, vieloj to pri
valėtų bažnyčiose, mažų 
vaikučių sielosna skiepyti 
dorą, tai panašių liūdnų Įvy
kių nebūtų. Tad meskit 
“frakus” ir “cilinderius,” o 
apsivilkit savo senąsias su
tanas ir grįžkit ten, kur jus 
esate pasirengę. Jeigu to ne
padarysit, kris jums a;. 
mybė už jaunuomenės 
puolimą!

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teiytę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias iigas ir nesvekumus 
esate pražuvę jr niekur iš savo ninri negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt Brangus kaimyne, aš paskysiu
apie savo familija ir vaikų išauklčjmą per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja. J. Balti č-nc naujo išradimo vaistus, kurie 
atriekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etis Amerikoj, bet i. Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baitrėno Biterj, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Baltrenas. I’rop.
25C0 W. Pcrshing RdM Chicago, III.



Vietinės Žinios mokslą eiti. Betų da velionis' kiai mane sumušė. A: pada- 
nit.1 v kle-» i

butų di- w$ ten diens tatai? gTTl""!"":

1 ..Tiaįšk<) originalas Perkūnas buvo vyriausia seno
!’** ; (iPSl J ~

įoj. Jame yra paduoti rašy- 
>kleb<>-tojo ir vietų vardai, bet Į 

laikrašti jų nedėjom, kad 
nedavus inkvizitoriams dau
giau medžiagos šitą žmogų 
persekiot. —Red.)

I
Lietavit Optunetrūtas

Isegz^inihuoja aki*, priskiriu 
*k,r'u» kreivu* akis atitiuuinu 
ir *>nblyopi*ko»« (akiote) aky
se sugražinu svieaų tinkamu 
taiku.
J. L EASAKARMS u. d.
447 Braadvay. Su. Boaton. Mana

S. Matys & d. mtnlaltis
SIUVĖJ.U

Siutui ir overkutus Muvaa ant 
užsakymo. Kaina pigi.
Kerą*. Reikale užeikit.

837 UASUINGTON
BOSTON. MASS

viau juos teisman, bet 
kas neišėjo, nes vietos 
bonas parašė teisėjui.
bylą atmestų, ką tas ir pu<ia- 
rė. Negana to. vietos 
nas su savo davatkomis da 

. , v___ padavė mane teisman, kal-
apskričio, Jezno valsčiaus, j tindamas, buk aš platinąs 
Paverknių kaimo. Būdamas bedievybę, niekinąs jų tiky- 
laisvų pažiūrų žmogus, ve-fbą ir šventuosius. Vėl mane 
lionis prigulėjo ir prie laisvų nuteisė ant trijų mėnesių ka- 
draugijų, būtent prie D. L. Įėjimo, tai išviso turiu jau 5 
K. Vytauto D-jos ir Lietuvos; (penkis) mėnesius krikščio 
Dukteru ir Sūnų D-jos. Pa- niškos katorgos, irtai vien 
lydėti jį i kapus nuo kiek- tik užtai, kad mano pažiuro 
vienos draugijos buvo pa- yra kitokios negu jų. A 
skirta po keturis vyrus.

Velionis labai mėgdavo 
pirmeiviškus laikraščius ir 
nuolatos skaitydavo “Ke
leivį,” “Naujienas,” "San
darą” ir kitus. Jis buvo di
delio ūgio vyras ir svėrė arti

turi brolį Joną Lietuvoje, ir 
4 seseris, kurių dvi yra Lie
tuvoje, o kitos dvi, Domicėlė 
ir Adelė, Amerikoje. Pasta
roji ir palaidojo velionį.

; L. Zavistanaviėius paėjo 
i iš Vilniaus rėdvbos, Alytaus

Ant socialistų pikniko buvo
100 automobilių.

So. Bostono ir Cambridge 
socialistų kuopos turėjo pe
reitą nedėldienį pikniką 
ant Aleko farmos, Noruoo- 
de. Žmonių susirinko apie 
1,000. Vienų tik automobi
lių buvo apie 100. Didžiau-, 
šia pieva buvo nustatyta ke
liom eilėm mašinų. Stebėtis 
reikia, kiek lietuviai Ameri
koje turi automobilių. O juk 
čia da nevisi jie suvažiavo. 
O jeigu tiek daug musų žmo
nių turi automobilių apie1 
Bostoną, kur lietuvių koloni- ■ 
jos palyginamai nėra dide-’ 
lės. tai tokiose vietose, kaip 
New Yorkas. Chicaga, jų (300 svaru. Ilga laika gvveno 
turi būt daug daugiau. Tur-. Hvde Parke, netoli Bostono, 
būt visa Lietuva neturi tiek 0 dirbo Readvillės karšapė- 
automobilių, kiek jų turi' <e. Iš amato jis kalvis ir im- 
Lietuvos išeiviai Amerikoje, i daVo gerą algą, tečiaus pini-

Nors sitas dalykas neturi; jU daug nepaliko. Kiek man 
nieko bendra su pikniku, teko girdėti, banke esą tik 
tečiaus norėjau jį pastebėti, 
nes tokia galybė mašinų da
rė didelio Įspūdžio. Ir maši
nų matėsi gana brangių, net; 
tokių kaip Pierce Arrow.! 
Tai liudija, kad lietuviai yra! 
taupus žmonės ir myli gra- • 
žiai pasirodyti.

Kai dėl paties pikniko, tai į 
jis buvo irgi labai gražus ir ‘ 
linksmas visais žvilgsniais. 
Piknikui, žinoma, daug reiš
kia vieta. O vietos patoges
nės vargiai butų galima ir 
norėti. Žaislams yra daili 
pieva ant ežero kranto, o ap
linkui žali medžiai ir sma
gus pavėsis. Žmonės žaidė, 
maudėsi, irstėsi, gėrė, valgė 
ir tik vieno gailėjosi — kad 
vakare reikėjo grįžti namo.

Piknikas patiko visiems. 
Patiko jis senesniems, nes 
galėjo pasižmonėti savųjų 
tarpe, ir patiko jaunimui, 
nes salėj buvo muzika ir 
nuolatos ėjo šokiai. O brolių 
Žvingilų orkestrą griežia 
jazzą labai šauniai!

Rengėjai nesitikėjo tiek 
daug žmonių, todėl apie 2 
valandą po pietų turėjo jau 
antru kartu važiuoti parvežt 
daugiau valgymų ir gėrimų. 
Bet ir antrą troką atvežus 
provizijos d a neužteko. 
Apie 5 valandą jau buvo iš
pirktas visas aiskrymas ir 
tonikas.

Įžangos Į pikniką socialis
tai nedarė. Bet kadangi už 
vietą reikėjo užmokėti, tai 
reikėjo kokiu nors budu pi
nigų surinkti. Tuo tikslu bu
vo paskirtos trįs mergaitės 
—Birutė Pilvelaičiutė, Julė 
Skaličiutė ir Milda Anestai- 
tė — kad prisagstytų sve
čiams po raudoną ženkleli ir 
kartu parinktų po keliatą 
centų lėšoms padengti.

Tarpe žaislų buvo vyru 
lenktynės, paskui moterų 
lenktynės ir vaikų lenkty
nės. Geriausia pasižymėję 
buvo apdovanoti dovano
mis. Drg. Alekna savo grei
tumu “subytino” visus ilga
kojus ir laimėjo gerą pypkę.

Žmonės buvo taip įsisma
ginę, kad jei ne lietus, kuris 
užėjo dienai baigianties, 
piknikas butų užsitęsęs ligi 
pat nakties.

Reporteris.

apie $400, taigi kaip tik pa
laidojimui užteks.

Tegul jam bus lengva 
šios šalies žemelė.

Jo draugas,
J. P. Raulinaitis.

niškos katorgos. ir tai vien

t U’ 
rėjau daug liudininkų, kurie 
galėjo parodyt, kad kunigu 
skundas yra melagingas, 
kad aš nesu taip nei daręs, 
nei kalbėjęs, kaip jis mane 
kaltino: tečiaus mano liudi
ninku teisėjas visai neklau
sinėjo. o klausinėjo tikini 
kunigo atvestų davatkų, ir 

jos
davatkų 

pasiremdamas tuo. ką 
sakė, nuteisė mane.

"Aš nuvykau i Kauną ; 
advokatą ir išpasakojau 
sas savo bėda 
tris apeliacijas 
teismą ir užvedė tris byla;

1

I

1

Da vienas naujas lietuvių 
biznis ant Broadvvay.

Jauni, gražus lietuviai Mi- 
eas ir Ringaila atidarė bu- 
černę ir grosernę po num. 
285 Broadway. Kadangi Mi- 
čo tėvas turi didelę farmą 
Maino valstijoj, tad visus 
□kės produktus tiesiog ims 
nuo farnios. Todėl nėra abe
jonės, kad visi produktai 
bus šviežus, o reikia tikėtis, 
kad ir kainos bus prieina
mesnės, nes traukdami tie
siog nuo farmų sučėdys 
perkupčių nuošimti.

KLERIKALIŠKOS REAK
CIJOS AUKA.

Krikščioniškos inkvizicijos 
persekiojamas žmogus šau

kiasi Į amerikiečius 
pagalbos.

Draugė Liutkuvienė, kuri 
gyvena East Bostone, j ra 
paaukavusi per drg. Bielini

pas 
vi- 

•Jis parašė 
i apygardos

Dviejose bylose prašom, kad 
nuimtų nuo manęs bausmę ir 
iššauktų mano liudininkus, 
o trečioj byloj skundžiam 
krikščionius už sumušimą 
manęs. Kaip tas viskas išeis, 
da nežinau. Bet ar išlošiu, ai 
kalėsiu, o dirbęs už Lietu
vos darbininkų laisvę nenu
stosiu.

“Byla dėl religijos, už ku
rią esu gavęs 3 mėnesius 1 
įėjimo, bus nagrinėjama 2 
liepos.

"Tai matote, drauge, ko
kios Lietuvoje naujienos.; 
Bet nepaisydamas visų per
sekiojimų, 8 gegužės Įkū
riau Lietuvos socialistinio 
jaunimo kuopą iš 20 narių. 
Krikščionis vėl pasiuto. Kle
bonas pasišaukė ant vietosi 
policijos viršininką, padarė 
tardymą apie mane ir pasi
rašė: klebonas, policininkas 
ir apie 10 davatkų, buk aš' 

“bedievis.” “bolševi- 
ir “buntavojąs žmo-1 
ir tą raštą nusiuntė 

komendantui, turbut i

L. Zavistanaviėius mirė.
Birželio 10 dieną Hart li

goninėj mirė Liudvikas Za- 
vistanavičius, žinomas Bos?; 
tono apielinkėj kaipo nepa
prastai stambaus sudėjimo 
vyras ir uolus veikėjas pa-1 
žangiose lietuvių organiza
cijose.

Amžiaus velionis turėjo 
53 metus; Amerikoj buvo iš
gyvenęs apie 25 metus. Lie
tuvoje gyvena sena jo moti- Į 
na ir 3 sūnus; vyriausis jų, 
Jurgis, veda namie ūkį; an
tras, Aleksandras, yra mis—; 
kų (turbut valdžios) “ob- 
jescikas,” o jauniausis, Leo-; 
nas, mokinasi ant jūrių in-. 
žinieriaus, kuriam velionis I 
^nkiai siųsdavo pinigų

esąs 
kas” 
nes.' 
karo 
norėdami, kad mane sušau- 

gražią vėliavą vienai sočiai- dytų. Karo komendantas 
T ' " nutarė ištremti mane iš Kau

no apskričio i Šiaulių apskri
ti (mat savo Sibiro kunigai 
da neturi). Aš tą išgirdęs vėl 
nuvykau i Kauną ir tenai pa
davėm karo komendantui 
prašymą, kad jis savo nuta
rimą atmainytų, nes už tą 
pati kaltinimą aš esu jau 
krikščionių nuteistas kalėji- 
man, todėl bausti antru kar- 

priešinga Įstaty
mams. Komendantas pa
klausė ir paliko mane ant 
vietos.

“Šitie inkvizitoriški per
sekiojimai taip mane suvar
gino, kad nebežinau nei ką 
daryti. Žmona susirupinus 
serga, darbo negalima gau
ti, o toms byloms reikia mo
kėt ir mokėt. Prisiskolinau 

“Toliaus pranešu draugei, jau suvirstam 500 litų, o by- 
kad aš labai didelę bėdą ioms da ir galo nesimato, 
turiu. Vietos krikščionįs de- Todėl kreipiuos prie tamstų, 
mokratai labai ant manęs ir prašau: ar negalėtumėt 
užsipuolė. Kovo 11 dieną parinkti man kiek aukų tarp 

' " savo draugų. Esu biednas
žmogus ir neturtas mane la
bai vargina. Žinau, kad ir! 
jus, draugai, neturit aukso; 
kalnų, bet po centą-kitą su
mesti jums vis gal nebūtų i

demokratų kuopai Lietuvo
je ir siuntusi nemaža litera
tūros tos vietos darbinin
kams. šiomis dienomis ji ga
vo nuo vieno tos organizaci
jos veikėjo šitokį laišką:

“Musų organizacijos var
du dėkuoju draugei už do
vaną, už vėliavą, kurią aš 
pats priėmiau nuo drg. Bie
linio. Ji buvo iškilmingai 
Įteikta mums per suvažiayi- tu butų 
mą su tam tikrais žodžiais. 
Priimdamas vėliavą aš da
viau tvirtą pasižadėjimą, 
kad mes, —s darbininkai, 
nepaleisim iš rankų šios gar
bingos vėliavos kovodami 
su Lietuvos buržuazija pa- 
tol, pakol nepasieksime ga
lutino socialdemokratų lai
mėjimo.

šių metų krikščionis patrau
kė' mane teisman neva už 
Įžeidimą jų ‘garbės’ ir nutei- 

* sė mane ant dviejų mėnesių 
i kalėjime. Toliaus, jie pasi- 
' kvietė mane pas save ir sun-

** % • a • v* b*aa<«O a^Ua v V u

.veieivio redakci- v&* lietuviu dievas. Jisai globo
ju lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir daliai lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip ji> išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbinu?

Ar žinot taipgi, koks laivo 
dievas Praamžius, kaip jo su
naikino pasauli, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė 
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų; 
dievai Pikuolis, Kovas. Ragutis1 
ir Pizius. arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumei' 
žinoti, tai išsirašykit knygą' 
vardu "Kokius Dievus žmonės; 
Garbino Senovėj ?”

Toj knygoj yra aprašyti ne- ■ 
tiktai visi senovės lietuvių die- Į 
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau-1 
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 

i apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau į

PARDAVIMAI
Parsiduoda čeverykų tai* 

symo krautuvė su visom ma* 
šinom. 839 Cambridge St,

Cambridge, Mase. (25)
»»\KSlDl ADA GAZ ALINO STOTIS

Ikinhe.'ter’yje. Pilnai įrengtas. 
. remi eina. Pardavimo priežas- 
.-važiuoja, šaukt įk> C vakare.

. . : Porchester 7131

parsiduoda namas 
•nynų. [o 4 ir 5 kambarius; 

• iu <ielto, kad noriu eit į biznį. 
'< ." ’O. J nešt sulyg sutarties.

v
nare
Šia? __ __ ____
Klauskit
23 Seiman >t.. (apačioj) So. Boston.

’ilV.va 
k<LS p

PARDUODU NAM C
■ : u. 13 kambarių. Labai ge-
. ir parduosiu pigiai. Prie 
\ ra geras jardas ir turiu leidi- 

gaiadžių. Kotnišin mokėti 
nereikia, nes aš pats savinin- 

rUu'Hiu. (27)
PAUL MIŠKINIS

291 W. Third St.. So. Boston. Mass.

Nusipirkit knygą vardu:U

lie-
s

Darba. 
(25)

ST.

Telefonas G112-W.

Or. A. Somu-Cinaisktt

KAS YRA RDSD SO- neTO „
trtrTTT DFODTTDIIV 10*9 tet grynas mokslas. Ją perskai- 
vlLlv ItLul UolJKĄl tęs galėsi stoti į diskusijas ir

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys
iš sekamų skyrių:

1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria- r-‘

ka-, to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistine 

Revoliucija.
5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.
šituose keliuose straips

niuose yra sutrauktos visos 
žinios ir visi faktai apie ko- 

i munistų tvarką sovietų Ru- 
Į sijoj. ;

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar-i 
davinėjo. “Keleiviui” pasi
sekė gauti jos tik keliasde- 
<imts egzempliorių, todėl

sukirsti kiekvieną kunigą.
Veikalas yra parašytas kibai 

gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
susideda popieros. turi apie 300 pusla

pių skaitymo ir kainuoja tik-; 
tai $1.00. Tas pats dailiai apda-lfc 
rytas, $1.25. 1/

•KELEIVIS”, j į
-55 Broadway. So. Boston.

£ TELEFONAS WJI Jį MEDICINOS DAKTARAS * 

i C. J. MIKOLAITIS J 
* Valandos: nuo S iki 4 p* plot*. S 

J nuo 7 iki S vakare įį 107 Summer St,
| LAWRENCE, MASS,
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TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

DR. F. PUSKUNIGIS

DRAUGAI, SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “KELEIVI”

PLUNKSNAS. I’ukus. Paduška* 
Patalus. Kaidras ir visokias lovų irėd- 
tes. parduodam pigiausiai. KreipKitės 
patiškai arba rašykit:

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mų. 
Pas mus gausite i 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

25
European Feather Co.
Lowell Street. Boaton. Mass

l

I

I

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS:

9 iki
1 iki
7 iki

389
SO. BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2831

JI ryte
3 po piet
9 vakare
BROADWAY

g'

LIETUVIS DENT1STAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dienų
Nuo 2—5 po pietų
Nuo G—8 vakare 

Nedaliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broad St.

MONTELLO. MASS

i
!

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building
Room 22

Tel. So. Boston 50«-W J

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

UTUVIS DENT1STAS ; 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien» ; 

uo 2 iki 9 vak į
NEDALIOMIS: ] 

iki 1 v. po pietų ■

Seredomi3 iki 12 diena. ; 
Ofisas ** Keleivio” name. ' 

251 Broad «av, tarpe C ir D St. <
SO. BOSTON. MASS. *

bina.
Kaina tik 20 centų.
Prisi

laiške
Centų rveieiviu icu<mw \ 
jai. ir tuojaus gausite “Kas $

$

*
TEL. EMPIRE 7365

iųskite du dešimtuku DR. F. MATULAITIS I 
čll'ba Štampu UŽ 20 Ultravioletinė Šviesa J J

"Keleivio” redakci- Mathermu į į

vra Rusu Sovietų Respubli- 'J adynos.- 
ka.” ‘ 4 12’2’

322 HOLBROOK AVĖ., 
DE1ROIT. MICH.

EKSKURSIJA
LAIVU “DANS0NIA”

Rengia Lietuvių Ukėsų Draugija, So. Boston, Mass.

Nedelioj, 28 d. Birželio-June, 1925 m.
Lahas “Dan^onia" išplauki nuo Dorchoter A'c, prie South Station 

ir plauke iki salos Ranufort.
Prašome ne.-ivčlint. Prie laivo bukite 9.30 

jraut visos< vietinėse redakcijose, pus Ukčsų 
Lietuvių Svetainėje.

Si'jj ekskursijoj kviečiame uuiy vauli v>sus
lietuvius ir kartu smagiai laiką praleisti. (2<D

Lietuvių L'kėsų Draugija

ryte. Tikictus galima 
Draugijos narius ir

Lios tolio ir ap'elinkių

APSIDRAUSK, 
NESIGAILĖSI.

Gal jums atrodo perbran- 
gu? Tas tiesa. Bet kada 

j jumis patiks nelaimė ir bu-
■ site apskųstas ant $10,000, 
j tada APDRAUDA (insu- 
irance) atrodys visai pigus.
daiktas. Automobilių pirma 
apdrausk, tada važiuok. Ap-

■ drausk nuo užgavimo žmo- 
gaus ir nuo sudaužymo sve-

■ timos savasties. Namus ap- 
; drausk nuo ugnies ir nelai- 
' mių su gy ventojais. Rakan- 
i dus nuo sudegimo. Deiman- 
• tus nuo pavogimo.

Matvkite mane: (25)
VINCENT AMBROSE 

(Ambrozaitis)
425 Broadway,

Tel. So. Boston 1607.

!'
Siutai Ant 

Orderio
Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš
prusiname.
SI.MOKAIT1S 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

DR. H. M. LANDAU
SPECIALISTAS KRONlšKV IR SEKRETNŲ 

LIGŲ- REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ
18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS. {

Tel. Haymarket 1436 ,

LABAI NUPIGINTAS 

IŠPARDAVIMAS! 
TŪKSTANČIU DOLERIU VERTĖS T A VORAS. 
PIRKOM Iš DAUGELIO KRAUTI VIU_ PER 
ŠEŠIS MĖNESIUS. TURI BŪT..........................

I>U PONT TYRA BALTA 
MALIAVA 82.19 Gorčius. 
SIETU MALIAVA 98c. Gorčius. 
ŽOLEI PlAl’T MAŠINOS 
14 colių Plain Bearing .... $-”».98 
11 colių Bali Bearing  $7.98 
Galvanizuotos lengvos pelenams 
bačkos Žemiausia kaina 98c. viena 
Visiškai Tyras BALTAS LEAD 
$12.75 už 100 svarų. ___________. .

Ir tūkstančiai kitokių bargenų maliavose, automobilių įrankiuose ir 
kitokiuose geležiniuose daiktuose.

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO
Už d»ką pristaivmas ant vietos. Žemiausios kainos visoj valstijoj. 

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 M ASHINGTON ST-. 192 SHAMMUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON. MASS.

KURI MES AT- 
PASTARUOS1CS 

IŠPARDUOTAS TUOJAUS.
$2.00 vertės Raudona Stogų 
Maliava $1.00 gorčius.
1000 gorčių gatavai sumaišytos 
maliavos visokių spalvų ir balta, 
gorčius .................................. $1.39
Grindų Varnišis. gorčius .. $1.39 

SIETU URATAI ROLIUOSE 
. Juodi, ketv. pėda....................... 2c.

Galvanizuoti, ketv. pėda .. 2|įe. 
. Koperinai. ketv. pėda ....... 7c.

I 
i

DR. J. MARCUS
1 1 ETŲ V IŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

13 I’artnenter St.. Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond C68. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Lietuviškai - Lenkiška 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 skaudėjimu, r.uo užsisenejusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo .strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausios patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.iiS5«I

Ii

| M. OL1N & CO.
HOUSEHOLD FURNISHERS 

Tel. South Boston 3136 
visiškas išpardavimas: 

Lai bus juta- žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
fumičių ar kitų namų reikme
nų. kaip kad galima pirkti pa* 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar. Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaus mo
kėjau. mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furniėius pas mane pigiai.

Aplankykite pažiūrėti, o pa
tįs persitikrinsite. (-)

M. OLIM
338 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS

(-)

Dr. Med. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slapių ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. t liambers St.. BOSTON. MASS.

PERSIKĖLE J NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. O183-W.


