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Metai XX

Senatorius La Follettas Mirė

BUVO ENERGINGAS KO
VOTOJAS UŽ LAISVĘ.

---------- - ;

Čorto Būrys Už-1SMARKUSIS MIKUCKIS 
PAŠAUTAS.

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Musų gautomis žiniomis, 

Biržų apskrity, Kutniunų 
dvare sužeistas Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo virši
ninkas p. Mikuckis ir jo pa
dėjėjas p. Gaublys.

Mums pasisekė sužinoti 
beveik visas įvykio smulk
menas, kurios taip atrodo.

Sekminėms p. Mikuckis 
su minėtu padėjėju buvo nu
vykę į Krepšiškių kaimą pa
viešėti. Iš ten 1. VI. jie nuva
žiavo pas p. Krekštį, į Kut
niunų dvarą, kur ir įvyko

puolė Varšuvos 
Traukinį.

NOVA SCOT1JOJ KARO 
STOVIS.

Kanados provincijoj No- 
Karo metu plutokratai buvo va Scotijoj jau trečias mė-1 

“ ........... “ * nuo streikuoja 12,000 ang
liakasių. Kasyklos tenai pri
klauso Britų Imperijos Plie
no Korporacijai, kuri nori i 
streiką sulaužyt. Kadangi ■ 
visi maisto daiktai toj apie- • 
linkėj priklauso tai pačiai .
korporacijai, tai ji dabar at- kruvinas incidentas, 
sisakė streikieriams savo' Tardymas davęs inaž- 
prekes pardavinėti, ir žmo- daug tokių rezultatų. Mikuc- 
nės bado spiriami pradėjo kis su Gaubliu į Kutniunus 
plėšti korporacijos sande- atvykę jau neblaiviame sto
rius. New Waterforde strei- vy. čia, pas p. Krekštį, jie

apšaukę jį “progermanu” ir 
norėjo prašalint iš Senato.

Visai netikėtai pereitą są
vaitę mirė širdies liga sena
torius Robertas La Follettas. 
Jo mirtis yra didelis nuosto
lis pažangiųjų amerikiečių 
eilėse, o džiaugsmas Waii 
Streetui ir abelnai visiems 
plutokratams.

Per 40 metų Amerikos po
litikoj La Follettas buvo vie
nas veikliausų, energingiau
sių ir iškalbingiausių dar
buotojų. Nors jis prigulėjo 
stambiųjų kapitalistų parti
jai, būtent republikonams, 
tečiaus retai jis su jais susi
taikydavo. Jis buvo mirtinas 
priešas plėšraus kapitalo ir 
specialių privilegijų. Kuo
met Amerikos plutokratai 
nutarė įtraukti šią šalį į Eu
ropos karą, La Follettas pa
kėlė Senate didžiausią kovą 
prieš tą karą. Per 24 valan
das jis vienas neleido Sena
tui pasirašyti karo paskelbi
mo. Paskui, kada VVilsonas 
slapta susitaręs su Europos 
imperialistais nusiuntė Ru
sijon Amerikos kariumenę 
prieš bolševikus kovoti, La 
Follettas vėl pakėlė didžiau
si triukšmą.» *■

Vagys nuo Wall Streeto yos darbfninkart

1

liūs. New Waterforde strei-YY-Čia, pas p. Krekštį. jie 
kieriai paėmė į savo rankas radę prad. mok. mokytoją p. 
visą miestelį ir išvaikė kor- Ramanauską. Žinoma, pra- 
poracijos policiją. Mūšyje sidėję vaišės, 
keliatas žmonių buvo nušau- ” '' 
ta bei sužeista. Bet dabar te
nai atėjo kariumenė ir visam 
apskrityje apskelbta karo 
stovis. Kasyklos ir pajėgos 
gaminimo stotis tapo ap
tvertos spigliuotomis vielo
mis, už kurių stovi kareiviai 
su kulkosvaidžiais.

Ramanauskas atsisakęs 
gerti, už ką p. Mikuckis jį 
išmetęs per duris. Rama
nauskas įsižeidęs, kilęs gin
čas ir Ramanauskas, bijoda
mas, kad jo nenušautų, pats 
peršovęs p. Mikuckiui ran
kas.

J šūvių vietą paskubėjęs 
p. Gaublys, į kurį p. Rama- 

DAUGIAU DARBININKŲ nauskas taipgi šovęs.
IŠVAŽIUOJA. NEGU AT- p--’— ’

VAŽIUOJA.
Washingtono žiniomis, 

per pastaruosius 10 mėnesių 
daugiau darbininkų iš Ame
rikos išvažiavo, negu įva
žiavo. Nuo liepos mėnesio 
1924 metų iki balandžio šių 
metų išviso buvo įleista 27,- 

. _ T « 300 o išvažia-
apsauke tuomet La FoLetą vo per įa pati laika 44,750.
progermanu ir reikalavo *

prašalint jį iš Senato. Jis bu- VYRAS NUŠOVĖ PAČIĄ, 
vo persekiojamas ir ujamas UOŠVE IR PATS NU- 
kaino “savo šalies priešas,” į SUŽUDĖ.
“nepatriotas,” ir tt Pa_Pereitą

Karai pasibaigus La Fol- vaite čia buvo šitoks atsiti- 
lettas iškėlė tų “patriotų Rimas. Vyras vardu Juan 
didžiausias vagystes, tų tar- George, kuris keliatą mėne- 
pe ir Tea Pot Dome aliejaus sju nebuvo namie, parvažia- 
skandalą, į kuią buvo įpai- vęį dabar sužinojo, kad jo 
moti keli pono Wilsono mi- patį jieško atsiskyrimo nuo 
mstenai Trys jų turėjo iš- j0. Susinervavęs jisai pasiė- 
lėkti laukan. (revolverį ir nušovė ją;

Galų gale, kada pereitais paskui nudėjo seną jos moti- 
metais republikonų konven- ną ir pats nusišovė, 
cija nominavo atžagareivį ---------------
Coolidge’ą į prezidentus, La SUĖMĖ FRANCUZŲ LAI- 
Follettas visai atsimetė nuo1 VĄ SU ROMU, 
republikonų ir susidėjęs su? už 6 myliu nuo Maine’o .... 
darbininkų unijomis ir So- pakraščio prohibicijos agen- įjij 
cialistų Partija pastatė savo tai šio panedėlio naktį su- s - 
atskirą sąrašą. Iš jo rėmėjų, čiupo franeuzu laivą, kuris 
kaipo branduolio, buvo ban-lgabeno 3,280 ‘ Reisų visokių 
dyta sutverti trečią politinę gėrimų. Tai esąs didžiausis 
partiją. i grobis, kokį tik prohibicijos

La Follettui mirus, reakci- j agentai yra kada nors ant 
ninkai AVashingtone jausis jūrių suėmę, 
daug drąsiau. Kaip Bostono I 
majoras Curley pasakė, i 
Wall Streotas džiaugsis, bet I 
Main Streetas, liaudis, liu-! . _ ....
dės. Kito tokio energingo ir yra vienas darbščiausių so- 
nuoširdaus kovotojo Suvic- i cialistų veikėjų. Jisai nese-

Rezultate — p. Mikuckiui 
sužeista abi rankos, dešinio
sios sulaužyta kaulas. Gaub
liui peršauta viduriai ir už
kliudyta jaknos.

Kaune pasklido jau viso
kių gandų. Vieni kalba, buk 
p. Mikuckio sveikatos stovis 
esąs pavojuj, kiti — buk jis 
jau miręs. Tas neatatinka 
tikrenybei. Iš tikrų šaltinių 
sužinojome, kad jam pada
lytas laikinas rankos t vars
tymas ir jis jau atva
žiuoja Kaunan. P. Gaublys 
guli Biržų apskrities ligoni
nėj ir esą vilties nuo mirties 
jį išgelbėti. Mokyt. Rama
nauskas suimtas.

Paskiausiai gavome žinią, 
kad p. Mikuckis jau sugrį
žęs Kaunan.

(Čia kalbama turbut apie 
tą patį Mikuckį, kuris se- 
niaus buvo Kauno komen
dantu. Tuomet jis girtas bū
damas nušovė žmogų dėl 
mergos. Veikiausia ir (labai 
skandalas kilo dėl moterų. 
Turbut tik Lietuvoj tokie 
paleistuviai ir žmogžudžiai i 
„ i valdininkais ir že-j 
minti valstybės garbę.—, 
“Kel.” Red.)

nytų Valstijų Senate nėra.

PADEKITE DRG. BAL
ČIKONIUI.

Draugas P. B. Balčikonis

ginklavusių partizanų. Pas
taruoju laiku tose apylinkė
se operavo atamano čorto 

i būriai. Kadangi tose vietose 
daug miškų ir pelkių, tai pa

stočių įvyko pasikėsinimas sikėsintojai išbėgiojo nesu- 
nrieš ėjusį iš Vai-šavos kelei- i imti.------ Į ---------------

KAIZERIO PATI PABĖGO 
Žinios iš Berlino sako, 

kad kaizerienė Hermina, 
antroji kaizerio patį, pametė 
savo vyrą Olandijoj ir atvy
ko į AVildbado miestelį neto
li Berlino. Sakoma, kad ji 
pametusi kaizerį dėlto, kad 
generolas Hindenburgas, iki 
šiol skaitomas tvirčiausis 
kaizerio ramstis, dabar tapo 
išrinktas Vokietijos prezi
dentu ir prisiekė tarnauti 
respublikai, kas sunaikino 
paskutinę viltį sugrįžti kai
zeriui ant sosto.

Tarp švisločo ir Narevkos
rolą Didesnis.

vių traukini. į Traukiniui ei-| 
nant visunant visu greitumu iš abiejų 
pusių pasigirįo tankus su-į 
viai. Vagonų kngai išbyrė
jo, o sienos kiaurai peršau-į 
dytos. Tuo metu į geležinke-i 
lio liniją išbėgo kažkoks as
muo ir raudona vėliava ban
dė sustabdyti traukinį. Tuoj 
iš abiejų pusių pasirodė 
ginkluotų vyrų, bet. nežiū
rint smarkaus apšaudymo, 
mašinistas traukinio nesu
stabdė.

Tolimesnėmis informaci
jomis dėl pasikėsinimo prieš 
traukinį prie Narevkos pa
aiškėjo. kad puolikai buvo 
užėję geležinkelio linijoj po
licijos sargybą. Kuomet po
licija pradėjusi šaudyti į 
juos iš už geležinkelio pyli
mo, puolikai ją išvaikė ir no
rėję išjungti bėgius, bet tuo 
tarpu atėjęs traukinys ir su- 
kliudęs ivvkdvti pasikėsini-! 
mą. Tiekiu:: _______ ________ ;
bet bešaudant sužeista viena $100,000. Viskas buvo kon- 
moteris. 1 fiskuota.

KUN. BUČYS IŠARDĖ KA- i Ir eidamas tolyn kun. Bu- 
RO MUZĖJAUS TVORĄ. čys grūmojo kumščia invali

dui: “Aš tau parodysiu... tu 
da atsiminsi...”

Na, ir kaip jums matosi, 
ar šitas tvarkos ardytojas 
buvo areštuotas? Visai prie
šingai. Karo Muziejaus vir
šininkas gen. Nagevičius per 
klerikalų organą “Rytą” dar 
atsiprašė kunigo Bučio už tą 
nemalonumą, koks jį patiko 
tas tvoras ardant. Atsiprašy
mas tilpo “Ryto” 116-tame 
numery ir žodis žodin skam
ba taip:

“Atsiprašymas.
“Adresuotas Universiteto 

rektoriui prof. Bučiui.
“Teko man sužinoti, kad 

Tamstai praeinant pro Karo 
Muziejų šio mėn. 29 d. pa
vakary Tamsta esate patikę 
kokį nemalonumą iš pusės 
Karo Muziejaus tarnautojų. 
Jeigu ištikrųjų taip butų — 
tai Muziejaus administraci
jos vardu prašau priimti ma
no viešą atsiprašymą.

“Gen. Lt. gyd. 
Nagevičius.” 

Ar matėt kur nors pasauly 
šitokį civilės ir karo vyriau
sybių nusižeminimą Romos 
juodvarniams, kaip Lietuvo
je?

Vietoj areštuoti piktadarį, 
gen. Nagevičius da atsipra
šė, kad jėzuitas nesupyktų.

Lietuvos laikraščiai. pra
neša šitokį atsitikimą iš 
Kauno.

Šiomis dienomis pro Karo 
Muziejaus sodnelį ėjo nusi
penėjęs, apdribusiu pilvu jė
zuitas. Ties tuo sodnelių sto
vintieji suolai buvo užtepti, 
ir todėl tenai užtvertas pra
ėjimas. Jėzuitas priėjo prie 
to užtvėrimo ir baisiai supy
ko: kaip čia drįsta užtverti 
jam kelias!

Ir niurnėdamas, tarsi 
koks meška, jisai ėmėsi visu 
įniršimu tą užtvėrimą dras- 

i Ryti ir laužyti. Kadangi tvo- 
i ra buvo sustiprinta vielomis, 
tai kunigas da pasišaukė ko- 

■ kį tai praeivį ir paėmęs iš 
[jo peilį pradėjo plusdamas 
vielas piaustyti.

Praeiviai sustoję žiurėjo 
ir stebėdamiesi kalbėjo: 

! “Turbut girtas šitas kuni
gas’...”

Išardęs vieną užtvarą, 
klerikalas atsidūrė į antrą. 
Šitą jis irgi išdraskė. Nors 
darbas nevertas išeikvotos 
energijos, nes apeiti tą už
tvarą reikėjo tik tris žings
nius pažengti į šalį, bet jėzu
itiškas despotas norėjo mat 
pastatyt ant savo: kur jis 
eina, tenai neprivalo būti 
jokių užtvarų!

Prie Karo Muziejaus gy
vena karo invalidai (sužeis
ti kareiviai). Pamatęs naiki
nant valstybės turtą, vienas 
invalidų pradėjo bėgti prie 
tvarkos ir ramybės ardytojo, 
matomai pasiryžęs jį sulai
kyti.

Kunigas tuo tarpu buvo 
jau pabaigęs ardyti antrą 
užtvarą ir piktai dūsauda
mas pradėjo eiti toliaus.

“Sustok tamsta! Ką čia V-ką, iš kurio sužinojo, kad 
padarei. Eisime raštinėn!” laidoti ne kapuose irgi įsta- 
sušuko invalidas, ir griebė tymų draudžiama. Nusimi- 
už numesto žemėn tvorgalio, nūs moteriškė parkeliavo 
Praeiviai sustojo ir manė, namo. Galų gale susitarus 
kad invalidas jau droš tuo Nuovados 
kuolu per nutukusį sprandą. 
Bet kunigas pasišokėjo ne
paprastu vikrumu ir trypt 
abiem kojom ant to kuolo, 
kurį kareivis norėjo pakelti. 
Kuolas nulūžo, o kunigas 
paleido gerklę:

“Ar tu žinai su kuo tu kal
bi? Kaip jus drįsot čia tvorą 
užtverti? Ar turit leidimą? 
Kas mane į raštinę reikalau

ja?”
“Viršininkas reikalauja 

generolas.”
“O kas man generolas? 

Aš didesnis ir už generolą! 
Jei jis nori, tegul jis pas ma
no ateina, bet ne aš pas jį.” 
šukavo apsiputojo? klerika
las.

“Mes tamstą areštuosim, 
policijon nuvesim, jei ne
klausysi,” atsakė kareivis.

“Ar tu žinai su kuo kal- 

jezuitas. “Ar žinai kas aš 
esu? Aš esu universiteto

30 maištininkų, kurie įbovą ir merginą vardu Kla- rektorius, daktaras Bučys!
---- ” t—dėlto. Jei norit mane areštuoti, tai 

gandą pirma turit atnešti man nuo 
švietimo ministerio raštą.”

I

PAĖMĖ $100,000 VERTĖS 
DEGTINĖS.

Worcesteryje prohibicijos 
agentai šį panedėlį užuodė, 
kad iš tūlų tavorinių vagonų 
ant stoties kvepia degtinė. 
Jie tuojaus padarė kratą ir 
rado keliolika bačkų džinės. 

Traukinio nesulaikyta, i Gėrimas apskaitomas i

I

I I i

M1RUSIS SENATORIUS

ROBERT M. LAFOLLETTE

P

BIAURUS DUSETŲ KU
NIGO PASIELGIMAS.
“Lietuvos Žinios” prane

ša šitokį atsitikimą:
Dusetų Valsčiaus Valdy

bos narys ėjęs iždininko pa
reigas Antanas Markelis, Ei- 
venų kaimo, mirė po sunkios 
ligos, palikęs žmoną ir 3 ma
žus vaikučius. Atėjus žmo
nai pas Dusetų kleboną kun. 
Strelčiuną pasitarti, kad tin
kamai palaidotų, klebonas 
atsisakė laidoti, kadangi 
prieš mirsiant neatlikęs iš
pažinties ir uždraudė laidoti 
ne tik miesto kapinėse, bet 
ir savo sodžiaus. Tada mote
ris.’: ė kreipėsi pas Nuovados

; Viršininkui su 
klebonu leista palaidoti sa
vo vienkiemyje. 28. V. iš pat 
ryto pradėjo į laidotuves 
rinktis iš visų kraštų žmonės 
atjausdami nelaimingą žmo
nos padėtį ir atiduoti pasku
tinę pagarbą už mirusiojo 
gerus nuopelnus ir sąžinin
gumą Valsčiaus Taryboj ir 
einant kasininko pareigas. 
Susirinko apie 300 žmonių 
ir 17 vai. griežiant dūdų or
kestrui gedulingą maršą a.a. 
Markelį palaidojo. Minioj 
Mrdėti buvo balsų “Kur gi 
mumis palaidos, kurie netu
rim savo žemės.”

Tai pirmas atsitikimas 
musų apylinkėj, kokio nie
kas neatsimena.

ANT KUBOS SUSTREI- i PRADĖJO BENDRA BLO
KAVO GELŽKELIEČIAI. j KADA PRIEŠ AFRiKOS

Kubos gelžkelių tarnauto-! JUODVEIDŽIUS. 
jai, kurie vedė su valdyba' Ispanija ir Francija suda- 
derybas beveik tris mene-'re bendrą frontą prieš Afri- 
sius, pereitą sąvaitę metė1 ’ 
darbą ir apskelbė streiką. 
Valdžia stengiasi streiką už
baigti.

ŠUO PARNEŠĖ ŽMO
GAUS GALVĄ.

Netoli kaimo Perdrix, 
Franci joj, šuo parnešė namo 
žmogaus galvą, šunies savi
ninkas nusigando ir atėmęs 
iš jo tą galvą užkasė i žemę. 
Tečiaus kaimynai malė šunį 
nešant tą galvą ir davė ži
nią policijai, ši pribuvus 
galvą iškasė ir pradėjo ja 
tyrinėti. Pasirodė, kad vie
nas jos žandas perlaužtas.

kos juoveidžius ir uždėjo 
bendrą blokadą, kad nepri- 
leidus jiems ginklų.

BAISUS URAGANAS 
MONGOLIJOJ.

Mongolijoj (netoli Sibi
ro) pereitą sąvaitę siautė 
baisi vėsula, kuri sugriovė

I
i
I

i
II
i

;apie 130 triobų ir užmušė 
j apie ”0 žmonių. Sužeistų esą 
šimtai. Audroj žuvo ir gal
vijų daux.

’RUSŲ LAIVYNO MANEV
RAI BALTIJOS JŪRĖSE.

Iš Maskvos pranešama, 
kad rusų Baltijos Jūrių lai
vynas išplaukęs į atviras 
juros manevrus daryti. Su 
laivynu randasi ir bolševikų 
karo komisaras gen. Frunzė.

■ nai sugrįžo iš Lietuvos įga- 
i liotas Kultūros B-vės ir so- 
Į cialdemokratų atstovauti jų 
i reikalus Amerikoje.
' Dabartiniu laiku drg. Bal-I i • . • . _ ,
jBarre, Pa., ir organizuoja 

Socialistų Sąj’un-
Pas jį galima 

“Naujienas,” 
! “Keleivį,” “Socialdemokra
tą” ir socialistinių raštų. ns angliakasių streikas,

Taigi kur jis atsilankys, ba lokautas. " 
r J nori pailginti darbo

jų pasitikėti jam ir padėti sąvaitę nuo 42 iki 46 valan- 
darbuotis. dų ir prie to da numušti 14

“KeL Redakcija, nuošimčių algos.

SENATORIUS LADD
MIRĖ.

šį panedėlį Baltimorėj įčikonis lankosi apie Wilkes 
mirė North Dakotos senato- ”*
rius Edvrin Fremont Ladd. Lietuvių 
Jį pakilto inkstų liga. Jis gos kuopas.
prigulėjo piie valdžios opo- užsirašyti
zicijos ir kartu su La Follot- 
tu kovojo su plėšriuoju kapi
talu, kul iam valdžia taip
nuolankiai pataikauja. Tai- mes prašome savo skaityto- ninkai 
gijo ir La Folletto mirtis 
bus didelis džiaugsmas VVall

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
ANGLIAKASIŲ STREIKO

Jei Anglijos maineriai ir 
kasyklų savininkai tuojaus 
nesusitaikys, tai greitu laiku 
tenai turės kilti arba ger.era-

, ar-
Kasvklų savi-

SUŠAUDĖ 30 MAIŠTI
NINKŲ.

Paskutinėmis dienomis 
Meksikos valdžios kariume-

Streeto plutokratams.

LENKAI IŠTRĖMĖ DU 
MASKVOS VALDININKU.

Širmis dienomis Lenkijos bi?” vėl pradėjo karščiuoti 
policija išgabeno iš Varšu- 

nė Vera Cruz apielinkėse su-1 vos į Rusiją tūlą Ivaną Zu- 
tnoicf iviinlrii Iriivio t .. ......-,1h TZ1r»

kelia krašte suirutę ir plėšia šovą. .Juodu 
gyventojus. Visi jie buvo su- kad vedė slaptą propu 
šaudyti. prieš Lenkiją.prieš Lenkiją.

AIRIJOJ BADAS.
Airijoj dabartiniu laiku 

badauja apie 750,000. Tai 
sako Amerikos airiai, kurie 
renka čia aukas badaujan
tiems žmonėms. Bado prie
žastis esanti tame, kad pe
reitais metais Airijoj neuž
derėjo bulvės, kuriomis ai
riai paprastai maitinasi.
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APŽV ALGA
“SANDARA APIE 

JUOZĄ RAČĮ.
Pas lietuvius jau yra Įsi

gyvenusi tokia mada: kaip 
tik žmogus papildo kokį 
prasižengimą, tuojaus dėl jo 
prasideda ginčas tarpe par
tijų; vieni rėkia: “Jis pri
klauso jums!” O šie atkerta : 
“Meluojat, jis yra jusišks!” 

Dabartiniu laiku tokie 
ginčai prasidėjo dėl Onos 
Šimoliuniutės ir Juozo Ra- 
čio, kurie yra areštuoti Broo- 
klyne dėl falšyvų pinigų dir
bimo.

šimoliuniutės spalva yra 
aiški. Ji — komunistė. Bet 
kuriai partijai priskaityti 
Račį, tai kol kas da nežinia, 
nes būdamas Amerikoje jis, 
rodos, nėra prisidėjęs prie 
jokios lietuvių organizaci
jos, ir nežinia da ar jis yra 
prig-ulėjęs kokiai partijai 
Lietuvoje.

Tečiaus laikraščiai jau 
pradėjo dėl Račio peštis. 
“Laisvė” sviedė ji tautinin
kams. “Sandara” jo neprisi
ima ir sako, kad jis priklau
sąs socialistams. Ji rašo štai 
ką:

“So. Bostonan atvažiavęs p. 
Račis, kaip jau minėjome kitoj 
vietoj, dirbo prie Baltic Statės 
Finance korporacijos, kurią 
valdė p. Ivas. adv. Bagočius, 
aptiekorius Šidlauskas, p. Ge
gužis ir keletas kitu mažesniu 
šėrininky. Tuom laiku p. Ivas,' 
Sandarietis, buvo prezidentas' 
minėtos korporacijos, ir jis,' 
sužinojęs apie negirtiną p. Ra-; 
čio praeiti, paleido ji nuo dar-; 
bo. Tam atsitikus p. Gegužis, i Lietuvoj paprotys. 
‘Keleivio’ leidėjas ir jo kompa- “i
nija socialistai, labai stojo už : 
p. Račį ir norėjo priversti p. laišku iš Lietuvos, kurių ra- T w * ‘ -
Bet socialistu užsispyrimas nu
ėjo niekais. Paskui p. Racis 
tiesiai, ar netiesiai nuvyko Ne- 
warkan ir vėliau Brooklynan. 
Kas jo draugai buvo ten. mes 
nežinome. Gal būt. ten jis susi
draugavo su bolševikais. Jei 
taip, tai tas parodo, kac lengva 
tiems dvieju rūšių marksis
tams pyktis ir vėl ‘proletariš- 
kai gelbėtis.’ ”

Keliose kitose

kia jo praeitis, tai niekas ne
žino. O jei “Sandara” žino, 
tai kode! ji nepasakė?

Musų nuomonė apie Račį 
yra tokia: Jis yra nepartinis 
žmogus ir politika visai ne- 
idomauja. Jis daugiausia 
laiko praleidžia skaityda
mas mokslines knygas. Tai
gi rišti ji su kokia nois par
tija negalima, o juo labiau 
negalima kaltinti jokius par
tijos dėl jo pasielgimo, jei
gu jis ir butu prie kokios ka
da nors prisidėjęs.

LIETUVIU AUKOS PA
SAULINIAM KARE.
Tarp 1914 ir 1918 metų 

Pasauliniame Kare dai.vvn- 
vo iš viso 64.628 lietuviai pi- 
lieciai. . . . .

Iš šito skaičiaus fiziui-u 
nukentėjo daugiau kaip t: - - 
čia dalis, būtent 29.»5 .m - 
nės, iš kurių 11.17 
18,712 sužeista. inv<-. 
3,871.

Šilas skaitlines paduoda 
Lietuvos šaulių organu- 
“Trimitas.”

Kunigi Jeznt, Dero$ 
hmoldnMai.

ŠVIEKŠNA SUDEGINTA 
DĖL KERŠTO.

“Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Lietmoje sudegė 
šviekšnos miestelis. “Trimi
tas” dabar praneša, kad 
miestelis buvo padegtas dėl 
keršto. Jis paduoda šitokių 
smulkmenų:

“Kaip patirta, gaisras Švėkš
noj kilo dėl padegimo. Pirmas 
namas buvo padegtas vieno pi
liečio. kuris pralaimėjo teisme 
dėl jo bylą. Nesant gerų gesini
mo priemonių ir prityrusių 
gaisrininkų, gaisras veikiai ap
ėmė visą miesteli. Sudegė 134 
gyvenamieji ir 110 negyvena
mųjų trobesių. Gaisre žuvo 60 
metų senutė ir vienas silpna
protis. Be to. 6 žmonės smar
kiai apdegė. Be pastogės liko 
80 lietuvių ir 100 žydų šeimy
nų. Nuostolių padaryta 2,- 
500.000 sumai. Visur organi
zuojasi komitetai nelaimingie
siems šelpti.’’

Deginimas namų dc-i ker
što, tai plačiai Įsišaknėjęs 

Bėgiu 
dviejų sąvaičių “Keleivio” 
redaktoriui teko skaityti du
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Iyą grąžinti si vyrą prie darbo, šytojai skundžiasi, kad dėl 
keršto kaimynai sudeginę 
visas jų triobas. Tas parodo, 
kaip augštai stovi žmonių 
dora katalikiškoj šaly.

I

ATIMAMA ŽEMĖ IŠ LIE
TUVOS IŠDAVIKŲ- 

Lietuvos ministerių kabi
netas patiekė Įstatymą, ku
riuo atimama žemė visiems
Lietuvos išdavikams, 

vietose- Išdavikais skaitomi visi 
“Sandara” tvirtina, kad Lie-'^.^t Jamav9 
tuvoje Juozas Račys prigu
lėjęs prie socialdemokratų. 
Iš kur ji gavo tokių žinių, ji

ir Virgoličo gaujose, kurie 
tarnauja arba tarnavo lenkų 

Iš kur ji gavo tokiu žinių, ji Į kariumenėj ir kurie dirba 
nepasako. Mes apie Račio iai,ba.-,dirbo Pnes Lietuvos 
prigulėjimą prie sociald«i^eęr-RlaUSTyb^ -i - +

- - , ; Jeigu tokie išdavikai tu-
Bet mes gerai žinom, kad , e-'° žemes, tai da-

_ bar jie jos netenka. Žemę 
nusavina žemės reformos 
komisija. Nepatenkintiems 
duodama tęisė§ skųstis apy
gardos teismui.

mokratų nieko nežinom.

Amerikoje jisai nėra turė
jęs jokių ryšių su socialis- 

»tu organizacijomis.
. Tiesa, kad jis yra gyvenęs 
? Bostone ir dirbęs nekuri lai
šką prie Baltic Statės Finan- 
Ice Corporation, kuomet šitą 
•korporaciją valdė sandarie- 
eiai su savo Ivasu-Ivaškevi- 
čium priešaky. Tečiaus ne
tiesa, kad Ivas paleido ji 
nuo darbo, “sužinojęs apie 
negirtiną jo praeitį,” kaip 
“Sandara” sako.

Ivas tuomet paleido Račį 
nuo darbo dėlto, kad Račys 
pasirodė daug mokytesnis 
už sandariečių vadą Ivą. Ne
žiūrint Jdtų jo ypatybių- rei
kia. pasakyti teisybę, kad 
Račys, kiek mums ’ teko ji 
pažinti, yra apšviestas žmo
gus. Jis gerai pažįsta vokie
čių ir rusų kalbas,' taip jau 
kalba ir rašo franeuziškąi, 
jr giliai yra studijavęs mate
matiką, — sakėsi buvęs net 
matematikos mokytojum 
Rusijos ar Lietuvos gimna
zijoj. Taigi kuomet p. Ivas, 
žmogus be jokio mokslo, 
pradėjo Rači mokyt, tas jam 
patarė pirma pačiam kiek 
nors pasimokyt. Tas, žino- 

, jria, labai užgavo žemaitišką 
pono IvO “unarą,” ir dėlto 

leido Račį nuo darbo.
; Taigi “Sandara” rašo ne
tiesų, kuomet ji sako, kad 
Račys buvęs paleistas dėl jo 
jHHMrirtfnnš nrapitiAs.” Kn.
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KONFISKAVO “AUŠ
RINĘ.”

Lietuvos laikraščiuose 
randame Įdėtą iš Ma- 
riampolės pranešimą, kad 
krikščionių - demokratų po
licija lenai konfiskavo “Au
šrinę,” pažangiosios moks
leivijos organą. Pranešime 
sakoma:

“Jau trilikti metai, kaip ei
na ‘Aušrinė’. Pergyveno žiau
riųjų maskolių žandarų laikus, 
išliko gyva laike vokiečių oku
pacijos, susilaukė ‘laisvos ir 
nepriklausomos’ Lietuves, atė
jo i Mariampolę kas žin koks 
krik-demų šulas Dijokas ir 
‘Aušrinei’ ‘kriška’.”
Tai, vadinasi, “laisva” 

Lietuva.

Sunki kunigo ranka sle
gia Lietuvą. Sunku kvėpuo
ti. ne tik valstiečiui ūkinin
kui ar darbininkui, bet ir 

3 žuvo ir kiekvienam valdininkui, lar- 
alidu yra nautojui ar šiaip inteligen

tui.
Kunigai nori Lietuvą sa

vaip perdirbti. Mums pra
vartu todėl susipažinti su 
ypač mokytų kunigų moks
lu.
Geriausi kovotojai už kuni

gų valdžią, už “Dievo kara- 
_____  _ lysię žemėje” per visus lai- 

nės. Pagal rūšis jie dalijasi kus buvo ir liko jėzuitai, 
šiaip- v____________________ Tai mokytų kunigų katali-

Abiem akim aklų yra L- kųordenas (draugija).
389 vyrai ir 1,740 moterų. 

Nebylių, 1,845 vyrai ir 1.-
388 moteris.

Šlubu. 4.957 vvrai ir 2.666 
moteris.

Kurčiu, 2.258 vyrai ir 1.-
296 moteris.

Kuprotų, 1.083 vyrai ir
973 moteris.

Be vienos rankos. 1.583 
vyrai ir 568 moteris.

Be abiejų rankų, 70 vyrų
ir 54 moteris.

Be vienos kojos. 1.056 vy
rai ir 443 moteris.

Be abiejų kojų. 211 vyras 
ir 207 moteris.

Bepročių, 913 vyrą i 
moterų.

Suparaližiuotų, 481 vyras 
ir 519 moterų.

šitas skaitlines paduoda
Lietuvos laikraščiai.

KIEK YRA LIETUVOJ 
KOLIEKU?

Kolieku (invalidų) Lietu
voje yra išviso 26,337 žmo-

■v
t

Jis turi daug mokyklų, 
prieglaudų ir kitų įstaigų 
net universitetų. Daug ir 
musų kunigų yra išėję jėzui
tu mokyklas, o jėzuitų dva
sia viešpatauja musų kuni
gų darbuose.

Ką mokina jėzuitai? štai 
Įvairios ištraukos.

Apie moterystę ir paleis
tuvystę.

Tėvas Pranas Ksaveras 
regeli rašo 
klausimuose 
ko pareigas” 
1756 m.):

"Kas turi ryšių su jauna 
mergaite, jai pačiai sutikus, 
‘ • s nesugriešija, nes ji gali 
• kiryti ką nori ir mylėti ką 
nori.”

Gi jėzuitas Muile savo

“Praktiniuose 
apie dvasinin- 
(Augsburgas,

V

Pranašauja Žemės 
Drebėjimą.

Bostone ir visoj Naujoj protestonais, nei su katali- 
Anglijoj nelabai senai dre
bėjo žemė. Nuo to laiko že
mės drebėjimas atsikartoja 
beveik kas savaitę, bet jis 
jaučiamas tiktai Kanadoj. 
Tūli geologai dabar pradėjo 
tvirtinti, kad šitie maži že
mės siūbavimai yra pradžia 
didelio žemės drebėjimo, 
kuris gali įvykti greitu, laiku 
ir gali apimti visą šiaurės 
rytų Ameriką. ,

Bet geologijos ir geogra
fijos profesorius Reginaid 
A. Daly iš Harvardo Uni
versiteto ramina mus, kad 
žemės drebėjimas čia negali 
būt toks pavojingas, kaip, 
padėkim, anais metais buvo 
Californijoj,.arba kaip per
nai buvo Japonijoj, čia ne-

knygoje "Doros kompediu- 
me” priduria:

“Kas įžeis mergaitę jėga, 
grąsinimu arba gudrybe, tas 
privalo primokėti jai ir jos 
giminėms už padarytą žalą: 

j jis privalo duoti jai pasogą, 
kad ii galėtų rasti sau vyrą, 
arba pačiam apsivesti, jei 
negali atsimokėti. Bet. jei 
įvykis liko niekam nežino
mus, tai jis sąžiningai elgda- 
nu.sis neprivalo \isai jai at
mokėti.” Te\as Gordonas 
(“Bendrasis doros Dievo 
mokslas 111. \ Knyga) šiaip 
filosofuoja: "Kekšė turi rei
kalauti užmokesnio, bet ne 
perdaug. Tas liečia ir mer
gaites, kurios slaptai par-1 
duoda save. Bet ištekėjusi j 
moteris neturi teisės imti už-; 
mokesnio, nes pajamos nuo’ 
prekiavimo savim neįeina į! 
moterystės sutarties sąly
gas.” Panašiai išsitaria tė
vas Kostro Paolo. Gi tėvas 
Tombirino klausia už kokią 
kainą moteris gali pardavi
nėti teikiamą smagumą —ir 
pats šiaip atsako: “Tas pri
klauso nuo daugel priežas
čių, kaip tai: padėties, gro- 
žies ir turto. Kekšė neturi 
imti iš vieno daugiau, negu 
kad iš kito. Ji tuii paskirti; 
taksą (mokesnį) ir tuomet 
tai bus susitarimas tarpe jos 
ir jos svečio. Svetys duoda 
jai pinigų, o ji jam savo kū
ną, kaip smuklininkas —i 
vyną. Bet padora ir gerbia
ma moteris gali reikalauti 
kiek tik panorės, nes nesant 
taksos, pardavėjas gali rei
kalauti už prekę kiek nori 
Taigi, tokia i 
nekalta mergaitė gali reika-i 
lauti kiek nori ir niekas ne-i 
gali jos kaltinti.”

Apie vagystę.
Tėvas Petras Aragonas 

klausia, ar galima esant ne
laimės prispirtam, vogti —ir 
atsako: “taip, galima vogti 
slaptai ir viešai, bet jei nėra 
kitų priemonių padėti sau. 
Čia visai nėra nei prievar
tos, nei plėšimo, nes einant 
gamtos teise viskas visiems 
priklauso i
T ~

laikyt.” Panašiai rašo tėvas 
Benediktas štatleris. Tėvas 
Antonis d e Eskobaras pri
duria: “Jeigu tu matai žmo
gų, kur rengiasi apvogti 
biednąjį, tai sulaikyk jį ir 
nurodyk jam kokį nors tur
tuolį, kad jis apvogtų ji vie
ton neturtingojo.' 
(“Žemaitis”) L

Scptynerių metų prakti- 
jka Rusijoje aiškiai įrodė. 
į kad teoretiškai išgalvotas 
i komunizmas visai sugriovė 
ekonominio gyvenimo pir- 
myneigą ii- uždarė visus ga
limumus turtėti ir civilizuo- 
tis. Norams nenorams patys 
komunistai dabar turi tai 
pripažinti ir savo nusisii-.ty- 
mų revizijos reikalauti.

Žinomas komunizmo va
das N. Bucharinas š. m., ba
landžio 17 d. darbininkų 
susirinkime Maskvoje pada
rė labai svarbų pranešimą 
Rusijos ekonominės politi- 

, kos klausimu. Tas praneši- 
• mas, kiek sutrumpintas, yra 
atspausdintas “Pravdos” 92 
Nr. š. m.

Bucharino išvados ir skel
biamieji faktai yra labai ne
paprastas komunizmo drą
sus kritikavimas. Be kai ku
rių grynai komunistiškų 
frazių, su Bucharino minti
mis gali visai sutikti kiek
vienas “buržuazinis” ekono
mistas. Ir kaip gi nesutik
tum, kada patsai komuniz
mo Įžymus vadas drąsiai 
prisipažįsta, kad vakarų Eu
ropos kapitalistinis ūkis 
stabilizavosi ir kaipo toks 
daug greitesniu tempu auga, 
stiprėja, toli palikdamas už
pakalyje sovietų supančiotą 

. i komunistini ūki? Todėl yra 
^Pibe galo svarbu suprasti, kad 

.. . . „ Į greičiau stiprėjantis priešų
kapitalistinis ūkis graso bol
ševikų Rusiją visai toli pa
likti ir ekonomiškai ją spau
sti. Šitą motyvą Bucharinas 
ytin pabrėžia. Jis daro tokią 
išvadą:

“Reikalingas kiek galima 
greitesnis musų, (suprask 
komunistų) pramonės ir 
bendrai viso ūkio praturtėji
mas, nes iš užsienių kapitalų

“Rezultate mes turime 
kaimuose daugybę žmonių, 
kurie niekur nedirba. ‘ Žmo
nės bijo pirktis geresni daik
tą "kad komunistai neoa- 
matytų.”

"Kulakai” ir “srechua- 
kai” nepatenkinti, Kad ko
munizmas neleidžia jiems 
laupyti (“nakopliat”, kaip 
sako Bucharinas), > bied- 
nuomenė lygiai nepatenkin
ta, kad komunizmas neiei- 
džiąs jai eiti svetimiems 
samdomo darbo dirbti.

Todėl komunistų vadai ir 
sumanė radikaliai pakeisti 
savo ligšiolinę neva karinio 
komunizmo politiką, ir leis
ti žmonėms turtėti, leisti 
taupyti ir daugiau dirbti.

šitas bolševikų ekonomi
nės politikos bankroto pri
pažinimas jų vadų lupomis, 
rodo, kad komunistinė Rusi
ja jau galutinai nutarė grįž
ti į kapitalistinę tvarką. Bet 
čia nereikia turėti didelių 
iliuzijų. Nes komunistų eilė
se yra nemaža tokių, kurie 
kurioziškai šitaip galvoja: 

“Leiskime kapitalui lais
vai turtų prigaminti. Karta 
jų padaugės ir dalis visuo
menės praturtės, mes pada
rysime naują revoliuciją šių 
turtų ekspropriacijos forma. 
Čia mes laikinai vėl paten
kinsime proletariatą, kuris 
todėl vėl stipriau su mumis 
laikysis.”

Bucharinas šitokį sampro
tavimą neigia, nes jis neduo
dąs teigiamų vaisių. Kaip, 
girdi, “kulak” norės pratur
tėti ir taupyti, jei jisai žinos, 
kad po dviejų-trejų metų jo
jo turtas vėl bus atimtas ir 
kitiems padalytas? To ne
reikią bent viešai sakyti !..

O savo gudrius išvadžioji- 
varei: busią galima gautil :nt;; srit-v lp.mokVT 

priklauso ir apart to kiek-l^3^1“^^; - - -
vienas turi savo gyvasti pa-į

’’ Panašiai račn tovoc riSK<aI

i

kais, žemė dreba dėl grynai 
mechaniškų priežasčių. Ji 

Glre’oa kada parako eksplio- 
izija ją užgauna: ji dreba 
kuomet smarkus vėjas ar au
ti ją trina iš viršaus: ir ji 
dreba kuomet pasidaro koks 
nors spaudimas iš vidaus.

Paimkim žemės drebėji
mą Californijoj 1906 me
tais. kuomet San Francisco 
miestas buvo sunaikintas. 
Per daug metų žemės pluta 

'tenai buvo keliama spaudi
mu iš viršaus. Tas spaudi
mas ąalu gale Dasidarė toks 

: didelis, 
i susiubavo 
valstija, 
žemė.” t ,

____ __ - w ____  ■ Ir kiekvienas žemės dre- 
tokia žemės pluta, jis sako, bejimas 
kad reikėtų bijotis dideiėsG-- ----- 
kntastpofos.________________ ____ ? —___ ___

Paprastiems žmonėms versiteto geologas. Ir moks- 
žemės drebėjimas vi
suomet i š r o d o bai
sus daiktas, jis sako, nes jie i 
nėra su šituo dalyku susipa
žinę. Bažnyčia gi yra pasė
jusi daug klaidingų žinių. 
apie žemės drebėjimą. Be 
veik visų tikybų kunigai se-i . _
nove j rišo šitą gamtos apsi- mmutą bus _ saulės ar ^ėn’11" 
reiškimą su stebuklais. Pa
vyzdžiui, krikščionių raštai: 
sako, kad kuomet Kristus 
mirė ant kryžiaus, tai saulė 
užtemo ir žemė drebėjo. O 

Lizbo- 
žemės 
Angli

jos dvasiškija aiškino šitą 
nelaimę kaipo Dievo baus
mę už įsivyravimą kataliky
bės Portugalijoj. Išlikę gi 
katalikų kunigai Lizbonijoj 
sakė, kad šitą katastrofą 
Dievas užsiuntęs ant Portu
galijos dėlto, kad tenai buvo 
atsiradę protestonų. Ir kad 
daugiau šitokia nelaimė ne
pasikartotą, katalikiškoji 
Portugalijos valdžia varu 
apkrikštijo visus protesto- 
nus katalikais.

“Šiandien mes į tokias ne
sąmones netikim,” sako Dr. 
Daly. “Šiandien mokslas 
mums yra parodęs, kad že
mės drebėjimas neturi nieko 
bendrą nei su Dievu, nei su

kad piuta truko ir 
visa Califomijos 

galima sakyt, visa
r ■■ t

paeina nuo šiokie 
ar tokio spaudimo žemės’ 

: plutos, sako Harvardo Uni- 

iininkų esą jau daromi pla
nai. kaip šitą spaudimą ap- 
skaitliuoti ir iš kaino nusa- 
kyti kiekvieną žemės drebė
jimą ir jo smarkumą. Astro-1 
nomijos mokslas jau gali už 
kelių metų iš kalno nusaky
ti, kokią dieną, valandą ir

S.

r

Pasaalis Nuolatos 
Keičiasi.

*• ~ V. • . <

Todėl Bucharinas katego- 
.„L_I reikalauja paleisti iš 
valstybinio komunizmo rete
žių pirmiausia Rusijos ūki
ninkus “buožes” (kulaki) ir 
vidutiniuosius ūkininkus 
(sredniaki). Ligšiol prakti
kuotąją komunizmo sistemą 
Bucharinas vadina “karišku 
komunizmu,” kuris esąs jau

kuomet 1755 metais 
nijoj ištiko smarkus 
drebėjimas, tai

lio užtemimas. Galimas 
; daiktas, kad geologijos bei 
■'eismografijos mokslas atei- 

. tyje galės taip jau tiksliai 
, nusakyti ir žemės drebėjimą 
iš kaino. Bažnyčia ir kunigai 
su savo pasakomis apie Die
vo “bausmę” bei “stebuk- 

; lūs” turi pasislėpti, nes ir 
maži vaikai jau pradeda 
juoktis iš jų paikumo.

Iksas.

reikia taip sutvarkyti ekono
minės politikos reikalai, kad 
iš taupančiųjų ir kapitalis
tiškai turtėjančių “kulakų” 
pelno didelis nuošimtis eitų 
biednuomenės naudai. Tok
sai yra principas. Tada bu
siąs patenkintas ir “kulak,” 
nors jam teks mokėti dideli 
mokesčiai, bus patenkinta ir 
biednuomenė, gaudama tur
čių pelno dali.

Bet savo ekonominės poli
tikos revidavimu, prisipaži
nimu prie josios • banknito, 
patys bolševikai -jpafodo, 
kad komunistinė Rusija ar- 
ba turi merdėti savo-ekono
minio gyvenimo supančioji
me, arba etapas po etapo 
privalo atsisakyti nuo uto- 
pingos teorijos ir grįžti į gy
venimo realybę. Visi davi
niai kalba už tai, kad Rusija 
pamažu pasirinks antrąjį 
kelią ir evoliucionuos į kapi
talistinę tvarką, j>i kokie 
nors netikėti Įvykiai evoliu
cijos nepavers revoliucija. 
Tačiau dabar, nežiūrint į 
tai, kad ne visi komunizmo 
vadai Bucharinui pritaria, 
sovietų valdžia matyt bus 
nutarusi žengti šiuo nauju 
savo ekonominės politikos 
keliu, t. y. bus nutarusi atpa
laiduoti Rusijos kaimą ir 
ekonominiai stiprėjančius 
ūkininkus nuo tos ekonomi
nės ir visos kitokies prie
spaudos, kuri buvo prakti
kuojama iki šiol. V. G.

i

i

i1 < <. ______

L Tribūnas, atgyvenęs savo laikus ir vi
sai netinkąs ūkio kilimui.

Rusų “kulakai” ir “sred- 
niakai” (stambesnieji ir vi
dutiniai ūkininkai) esą ko
munizmu nepatenkinti to
dėl, kad komunizmas jiems 
neleidžia turtėti, neleidžiai

nepaliaujamai prasisieki. Komunizmas Ru- 
7 , ~ ’ i- sijoje sudarė tokių tradicijų,

ja sausžemį, ten vėfsausže- kad kiekvienas, kuris savo 
mis išstumia vandeni ir iškį- ■ darbštumu ir sumanumu gė
la virš jūrių paviršiaus. Jei riau ir turtingiau savo ūkį 
tu, skaitytojau, sugrįžtum į sutvarko, tuojau yra pravar- 
šį pasaulį už miliono metų džiuojamas “buože." 
nuo dabar, tai toji vieta, kur Bucharino, kaip gali ukinin 
tu dabar gyveni, gal butų ’ 
jau ant jūrių dugno, už ko-j 
kių 500 mylių nuo kranto.

Anglija kitąsyk buvo Eu
ropos sausžemio dalis, šian
dien ji yra atskirta nuo Eu
ropos didžemio jūrėmis, ku
riomis plaukioja didžiausi 
laivai, čia vanduo užkaria
vo sausžemį.

Afrikoj yra milžiniški 
Sacharos tyrai, kur dėl sto
kos vandens dabar niekas 
negali gyventi nei augti. O 
betgi tuose tyruose moksli
ninkai dabar atkasė senovės 
miestą, ir giliai smiltyse at
randa daug romėnų laivų 
liekanų. Pasirodo, kad toj 
vietoj, kurią dabar skiria 
nuo jūrių šimtai mylių, buvo 
kitą syk romėnų uostas ir tas 
miestas stovėjo ant jūrių 
kranto. Čia sausžemis užka
riavo jūres.

O betgi pasakyk kokiam į 
šventakupriui, kad pasaulis 
taip mainosi, jis atšaus: “Tu 
esi bedievis, kad taip kalbi;

’ aš tau netikiu.”

Pasaulis i 
keičiasi: čia jūrės ųzkariau

riau ii’ turtingiau savo ūkį

” Anot

kas skarda uždengti savo.

V

į trobą, jei už tai jį visi tuojau 
' apšauks buržujum ir sovie
tai tuojau apdės didesniu 
mokesčiu?

Ligšiol Rusijoje dirbtinu 
bud u buvo proteguojamas 
neturtas. “Biednota” buvo 
apsupama kaž-kokia šventu
mo aureole. O neturtas pir
miausia pareina iš nedarbo 
ir tinginiavimo. Ujant bur
žujus ir į padanges keliant 
proletarus, sistematingai bu
vo varoma nuskurimo eko
nominė politika. Nubiednė- 
jęs rusų kaimietis pasidarė 
labai menkas pramonės dir
binių pirkėjas. O valstybiš
kai biurokratijai organizuo
toji pramonė savo gaminius 
labai įbrangino, padarė kai
miečiui juos dar mažiau pri
einamus. Todėl pramonės 
dirbiniams Rusijoje dabar 

lyra visai maža rinka, pati 
pramonė negali tarpti. ;

Iš neturto ir skurdo poli-' . 
tikos išėjo didelis nedarbas sa1, 
ir tir giniavimas. 
charinas sako:

» r I
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REIKALAUJA $12,000,000 
UŽ PATENTĄ.

Tūlas Bolton apskundė 
vyriškų minkštųjų apykak- 

1 lių fabrikantą Van Heuseną, 
' reikalaudamas $12,000,000 
už savo patentą. Mat jis iš
rado būdą suausti audeklą 
taip standų ir storą, kad iš jo 
galima daryti minkštas apy-: 

i kakles nededant jokio pa
mušalo, o Van Heusen šitą, 
audeklą vartoja, todėl išra
dėjas ir reikalauja sau atly
ginimo.

v r *4
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KATES TAMSOJ 
NEMATO.

Ligi šiol pas žmones buvo 
Įsigyvenusi nuomonė, kad 
katės mato taip pat nakties 
laiku kaip ir dieną. Bet ang
lų mokslininkas šitą dalyką 

; gerai ištyrė ir sako, kad to- 
Į kia nuomonė neatatinka tie- 

Katės tamsoj nemato 
Patsai Bu- daugiau kaip žmogus, jis sa

ko.

KUN. PURICKIS “LIETU
VOS” REDAKTORIUM.
“Trimitas” praneša, kad 

kauniškės “Lietuvos” redak
torium tapo paskirtas ‘d-ras 
J. Purickis.” Tai yra tas pats 
žmogus, kuris yra pagarsė
jęs dėl sacharino šmugelio 
ir geriau yra žinomas kaipo 
kunigas Purickis.

“Lietuva” yra Lietuvos 
valdžios leidžiamas dien-

I

*

“jĮęgirtisfia praeities.” Kfi-iraštis.

, . i

i
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Ku skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia, 

To niekas nepeikia.

VVORCESTER, MASS. 
Davatkos susišlapino.

Netik jaunos, su šilkinė
mis pančiakomis, striukais 
andarokais ir nudažytais 
veidais, štarkios, karštos, 
bet ir sugrybėję, susmukę, 
sutroios, išputusiomis aki
mis, kaliunuotos davatkos 
susišlapino verkdamos kun. 
J. Jakaičio. Jakaitis išva
žiavo į Lietuvą ir nemanąs 
sugrįžti atgal. Kun. Jakaitis 
dar nesenas vyrukas ir, kai
lio senbernis, gana lipšnus, 
tad nestebėtina, kad jį mo
terėlės taip daug mėgo.

Jonas Jakaitis atvažiavo 
iš Lietuvos į Woicesterį ar
ti 20 metų atgal. Tai buvo 
jaunas, geltonais plaukais, 
baltas, tiesus vaikėzas. Nors 
jis turėjo daug progų apsi
vesti su viena iš daugelio 
mėlynakių ir nusipirkus už
tektinai rakandų laikyti ke
lis hurdingierius, tapti tieso- 
tu tėvu būrelio vaikų ir gy
venti kaip Dievas prisakė, 
tačiaus jis visų pirmiausia 
nusprendė eiti į biznį ir pra
turtėti, o tada...

Į trumpą laiką p. Jakaitis 
prisigerino prie kunigų ir iš
moko kunigų biznio. Jo kai
mynai iš Lietuvos pasakoja, 
kad jis buvo labai rambus 
prie knygų: tingėjo moky
tis ir niekaip negalėjo atsa
kyti į klausimus mokykloj. 
Kuom jis geidė būti, t. y. ko
kio mokslo pasiekti — nėra 
žinios. Bet kad jis buvo per
daug atbukęs prie mokslo, 
tai liko tik du keliai: ūkinin
kauti ar kunigauti. Visi ži
no, jog ūkininkauti ir kuni
gauti galima ir be jokio 
mokslo. Užtad Jonas Jakai
tis nusprendė būt kunigu. 
Kadangi jam buvo sarma
ta susitikti visus mokyklos 
draugus ir tėvams įgriso at
siimti jį atgal iš kelių mo
kyklų — jis pabėgo į Ameri
ką.

Su lietuvių kunigų pagel- 
ba čia airiai kunigai perlei
do jį per rezginių koštuvą 
seminarijoj ir įteikė leidi
mą būti kunigu.

Todėl Jakaitis ir kunigau- , 
damas nesistengė išmokti, 
suprasti mokslo vertės ir pa- < 
gerbti mokytus žmones. į 
Priešingai, jis šalinosi nuo 
lietuvių inteligentų, ries ne- < 
mokėjo prisitaikyti prie pa- i 
mokytų žmonių. Vot, davat- i 
kos tai buvo jo “širdies pa- 
tieka” ir “žinių šaltinis.” 
Žodžiu, jis dėl davatkų buvo 
kaip atidengtas puodas dėl 
musių. Neveltui tūlos davat
kos vakarais slankiojo ap
link klebonijoj langus iš pa
vydumo... ; ' '

Ne .sykį davatkos tarp sa- 
vęk susibarė, o dvi net ir su
sipešė dirbtuvėj dėl kunigė
lio. Nemaža tokių nemalo
numų pasiekė Jakaičio ausis 
žodžiu ir telefonu. Jakaičiui 
klebonaujant Worcestery 
daugelis vynų išmoko virti, 
kepti, skalbti ir bliudus 
mazgoti, nes davatkos vaka
rais laikė mitingus, pusmi- 
tingius ir kitus galus.

Su šilkinėmis pančiako
mis, nudažytais veidais ir 
lipšnesnės davatkos buvo ži
nomos, kaipo bažnytinis šta
bas, o sutrotos, šleivos, su 
perkreiptais veidais, kaltu- 
nuotos, bedantės, piktos da
vatkos tik meldėsi ir uždy- 
ką dirbo dėl “pondziaus” 
mieliausio.

Per dešimt metų Dievo 
kromely Jakaitis pralobo ir 
išvažiavo į Lietuvą pasilsėti. 
Dabar visos davatkos sėdi 
namie nuleidę nosis, o jų vy
rai vaikščioja ir švilpauja.

Naujas klebonas.
Jakaičio vietoj sugrįžo 

kun. Vasys, kuris pirmiau 
čia klebonavo. Apie kun. 
V. čia kalbama be jokių pa
šiepimų. Viena, kun. Vasys

turi vyriškos garbės ir liežu
vininkes davatkas veja lau
kan nuo klebonijos durų. Iš- 

’ to džiaugiasi davatkų vyrai 
■ ii- nerimsta paglostytos da- 
; vatkos. šį nuotikį pareiškė 

pats kun. Vasys, kad jis ga
vo anonimiškus laiškus iš 
Worcester, kuriais grąsirio 

1 kun. Vasį, kad “nevažiuok į 
Worcesterį, ba mes tavęs ne
norim...” Aišku, kad tai bu- 

' v o bobų ultimatas. Nebe- 
priežasties kun. Jakaitis 
slaptai ruošėsi palikti Wor- 
cesterį, bet bobos vistiek už
uodė ir apstoję kleboniją 
laukė, iki Jakaitis išeis. Pusė 
po pirnfos nakčia Jakaitis 
leidosi į stotį. Išėjęs iš klebo
nijos Jakaitis pamatė krū
vas bobų su vaikais susėdu
sių ant žydų trepu arti baž
nyčios ir drūčiai sumigusių. 
Daugelis bobų išbudo ir pa
lydėjo Jakaitį iki stoties, o 
nemažai davatkų visai neiš- 
budo. Nei kunigai, nei vyrai 
nepalydėjo Jakaičio.

Dzūkai mobilizuojąs!.
Prie šv. Kazio parapijos 

priklauso daugiau dzūkų ne
gu kitokių lietuvių. Bet pa
rapijos načalstvon kunigai 
neįsileidžia nei vieno “cikro 
dzūko,“galbūt dėlto, kad ku
nigai ne iš dzūkų pakaleni- 
jos. Tadgi dzūkai gali tik 
dirbti ir melstis. Toki “zbit- 
kai” išvedė dzukus iš “cerp- 
lyvascies.” Dėti pinigus į ku
nigų kišenius, rauti kelmus 
ant davatkų fermos ir kęsti 
išjuokimus — įgriso dzūke
liams. Galop dzūkai sujudo 
mobilizuotis ir atsimeni 
“nuo senojo svieto.” “Cylėk 
ir Dzievų mylėk” dzūkams 
nusibodo. Kai tyčia dzūkų 
Dzievas ir jiems nulipdė iš 
dzūkiško molio dzūkų gimi
nės kunigėlį. Vot, čia “kap 
cvekas iš cilto” išlindo ir 
dzūkų kunigiukas. Susitvė
rė Aušros Vaitų parapija. 
Lietuvių frontą komanduo
ja kun. Vasys, o dzūkų kun. 
Čiaplikas.

Dzūkų kun. čiaplikas tik
rai “čia-plikas,” nes neturi 
nei bažnyčios, nei kleboni
jos, nei gaspadinės, neigi pi
nigų parapijos ižde." Bet 
dzūkai džiaugiasi savo kuni- 
gužiu, it ubagai spirginiu. 
Dzūkai jieško gaspadinės iš : 
dzūkų pakalenijos ir bijo, 
kad kokia suvalskinė neuž- : 
saldytų kunigui kavos.

Klierikas.

PHILADELPHIA, PA.
Pasidaugino rūbų siuvimo į-”.;--"* v

išdirbysčių. ■ Pf^lausantys prie tos pa-
o ..T, , _ .icios komunistų partijos ske-Sakoma, kad iš Bostono l!bavo9

čia atsikraustė nauja kom- Nors kriaučių darbai eina 
?? neb.lo^ausi.a’ 0 W d^bas

I
mašinų, tarpe 8-tos ir Arch 
gatvių. Antra nauja dirbtu
vė ilgi atsidarė ant Reed ir 
16-tos gatvių, šita firma, sa
koma, atsikrausčius iš New 
Yorko miesto, su 200 maši
nų. Trečia didelė “verauzė” 
atsidarė tarpe Fronth ir 
South gatvių. Bet pastaroji 
nesiuva, tik kerpa drabužius 
ir siunčia į kitas šapas. Šita 
“verauzė” yra tiek didelė, 
kad apima pusę bloko ir, ro
dos, turi užėmus apie 8 ar 9 
lubas. Galbuti, kad Phila- 
delphijoj siuvėjai turės dau
giau darbo, negu kituose 
miestuose.

Kodėl Philadelphijoj at
sirado naujos siuvimo dirb
tuvės? Todėl, kad čia vyriš
kų drabužių išdirbystėj yra 
95 nuoš. neorganizuotų 
kriaučių, o tik 5-tas nuošim
tis organizuotų į A. C. W. of 
A. Kaltę reikia primesti pa
tiems kriaučiams, kad jie 
nesirūpino savo reikalais. 
Bet pusę kaltės atėmus nuo 
kriaučių būtinai reikia ati
duot demagogams komunis
tams, “Laisvės” redakto
riams, Prūsei kai ir Bimbai. 
Kad ir da čia taip, negalima 
aplenkti nei žydų komunistų 
su italais, kurie sėjo demo
ralizacijos sėklą per kelis 
metus ir darė betvarkę pa
čioje unijoje, kiršindami na- • 
rius vienus prieš kitus. Sė- ■ 
jant kerštą ir neapykantą 
vienų prieš kitus, nebuvo ga- Į 
Įima solidarumo ryšis išlai-į 
kyt, turėjo trukti — ir truko.

Dabar New Yorko gene- 
ralė unijos valdyba deda pa
stangų, kad vėl iš naujo su
organizavus Philadelphijos 
rubsiuvius, o “Laisvė,” kai
po kapitalistų organas, vi
saip šmeižia uniją ir jos dar
buotojus. Už tą darbą kapi
talistai riebiai apmoka “Lai
svei” už apskelbimus arba 
už tuos šmeižtus, kurie telpa 
“L.” prieš darbininkų klasę. 
Patįs kapitalistų laikraščiai 
tokių šmeižtų neprasimano, 
kaip tai daro “Laisvė.” Nu- 
sišpicavusio Bekampio klap
čiukas Dikstas irgi drįsta 
šmeižti pasižymėjusius uni
jos darbuotojus. Pats D. ne
tik nemoka pravardės pasi
rašyti, bet nemoka nei lietu-! 
viškos spaudos rašto paskai-' 
tyt. Būdamas pirmo numerio ■ 
tamsunas, skverbdavosi į! 
žymesnes valdybos vietas. 
Dabar jis ir vėl stoja prieš 
darbininkus, kad pakenkus 
visokiais “fekerystės” bu
dais, ir nedavus progos Phi
ladelphijos siuvėjams susi- 
vienyt išnaujo, kaipo darbi
ninkų klasei, kad atrėmus 
užpuolimus kapitalistų 'ant 
darbininkų.

Rubsiuvių sąlygos dabar . ... ....netik nepakenčiamas, bet •P««“iokrte nuo «alc,o

.vieni komunistai vadovavo todėl šiais metais sutiko vei- 
0 i streiką ir 138 skyrių, o kiti* kti piknikų rengime bend- 

‘ rai, nes bendrame darbe pa
sekmės pasirodė puikios. 
Neveltui priežodis sako: 
“Vienybėje galybė.” 

Elijošius.
sunku gauti — netik iš kitur 
atkeliavusiems, bet ir vieti
niams. čia kriaučiai, lietu
viai, lenkai ir rusai “subma- 
rinus” gaudo, (čia taip vadi
na indų mazgotojus valgyk
lose), vieni dirba prie tilto 

ibudayojimo, kiti kasa tune
lius, ir tt. Prie tokių darbų 
įkriaučius prvedė komunistų 
i diktatūra.
i Philadelphijos rubsiuviai tu- 
, ri būti organizuoti dar ge

riau, kaip kitų miestų.
Visų pirma kalbėkit apie 

reikalingumą unijos. Be ati
dėliojimo, prie artimiausios 
progos sušaukit mitingą, iš- 
rinkit valdybą iš gerai nusi
manančių unijistų, stovėju
sių ir stovinčių vien tik už 
uniją, ginančių darbininkų 
klasės reikalus. Vadovauki
tės patys ir ginkite patys sa
vo reikalus. Taip pakriku
siai jus netik negalit pakęst 
ilgiau, bet jums, Philadel
phijos kriaučiai, yra sar
mata prieš kitų miestų drau
gus, nes jie turi nemažai pa
nešt sunkumo tik todėl, kad 
Philadelphia neorganizuota. 
Kitų miestų darbininkai no
ri, kad jus būtumėt organi
zuoti. 0 kada jus tapsit or
ganizuotais, tada kapitalis
tai nematys reikalo krausty
tis iš kitų miestų į skebinę 
Philadelphia.

šalin 138 skyriaus ardy
tojai ir unijos griovėjai ’

Lai gyvuoja darbininkų 
vienybė šapose ir visoj uni
joj, o tada mes laimėsime 
tą, ko visi kriaučiai reika
laus. K. J. Geležėlė. :

HUDSON, MASS.
Bolševikai, sandariečiai ir 

davatkos.
Hudsone prasidėjo tikras 

“kryžiaus karas” tarpe bol
ševikų ir sandariečių. Vieni 
kitus, kaip įmanydami, 
šmeižia, vieni kitiems ken
kia. Bet arčiau į vienus ir ki
tus prisižiūrėjus, reikia pa
sakyti, kad kaip vieni, taip 
ir kiti eina klaidingu keliu.

Reikia pasakyti teisybę, 
kad kaip vieni, taip ir kiti 
yra darbininkai ir, kaipo to
kių, reikalai turėtų būti vie
nodi. Bet kaip vienų, taip ir 
kitų keršto perimti vadai į 
tai neatsižiuri ir sėja neapy-l 
kantą tų pačių darbininkų 
tarpe, piudydami vienus 
prieš kitus. Darbininkiško 
solidarumo jie neskelbia ir 
apšvietos tarpe darbininkų 
neskleidžia.

Butų geistina, kad čionai 
susitvertų socialistų kuopa, 
apie kurią galėtų susispiesti 
ir veikti susipratę ir ramus 
lietuviai darbininkai.

Tūlos davatkos pas mu
mis visai nustojo doros.. Jų 
namuose girdimos orgijos 
kaip dienomis, taip ir nakti
mis.

Jeigu šitos ištvirkusios 
davatkėlės nesusivaidys, tai 
netrukus paskelbsime laik
raščiuose jų vardus. Savo 
pasielgimais jos žemina lie- 

daugiau pamokytas, negu tuvių vardą svetimtaučių Butų gerai, kad “Laisvė” at- 
Jakaitis, o antrą, daugiau akyse. Jėmytojas. . sakytų į tą klausimą, kodėl

tiesioginiai yra supuvę. Di
džiosios “vėrauzės” dirba 
dieną, naktį ir nedėldie- 
niais, bet atlyginimas už 
darbą visai mažas. O reikia 
žinot, kad didžiulės vėrau
zės buvo kada tai organi
zuotos ir darbininkams buvo 
pakenčiamos darbo sąlygos. 
Bet savo laiku žinomas uni
jų griovikas Staklickis (da
bar Rusijoj vadinasi Steklo- 
vas) taip unijos reikalus su
drumstė, kad ir po šiai die
nai jį siuvėjai keikia. Kaip 
Staklickis, taip ir Fosteris 
mokino siuvėjus imt ginklus 
ir užgriebt City Hali ir tt. 
Lietuviškiems komunistams 
tas labai patiko.

“Laisvės” agentas Lukas 
visuose streikuose skebavo 
sykiu su raudonkepure ko
muniste S. Jie sakosi į revo
liuciją tiki, o ne į streikus.

KENOSHA, WIS. 
Vienybėje galybė.

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
Grand Vietf miške atsibuvo 
piknikas, kuri surengė bend
romis pajiegomis visos lietu
vių draugijos. Oras pasitai
kė gražus ir todėl žmonių 
per abidvi dienas buvo pil
nas miškas, taip kad sunku 
buvo gauti vietą pastatyti 
visiems automobiliams. 
Nors žmonės buvo visokių 
pažiūrų, bet vieni kitų neuž
gauliojo ir visi buvo links
mus. Pernai katalikai buvo 
atsimetę nuo laisvų draugi
jų ir piknikus rengė vieni, 
bet pasekmės buvo prastos. 
Tą klaidą jie pastebėjo ir
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OREGON CITY, ORE.
Apie apgaviką “daktarą 

Čapą.
“Keleivio” 17 num. patė- 

myjau tūlo A. Miller para
šytą žinutę iš Mud Ri\er B. 
C. Canada, su antgalviu: 
“Perapėjimas Amerikos ir 
Canados lietuviams.” Toliau 
jis rašo: “Po musų apielinkę 
lankėsi tūlas svečias, kuris 
save persistatė kaipo dakta
ras Domininkas Chaps iš 
Toronto, Canada. Tas dak
taras susikolektavo iš savo 
pacijentų po 10 dol. arba 
kiek iš katro gavo ir sakėsi 
nuvažiavęs į Edmonton pri
sius mums akinius ir kito
kias gyduoles. Kai jis atsi
skyrė, tai ir po šiai dienai 
apie jį nieko negirdėt.”

Tas viršminėtas svečias, 
arba kaip jis pats save pasi
vadina “daktaras” čapas 
lankėsi ir po šią apielinkę, 
po Oregon City, Ore., rug
pjūčio mėnesy, 1924 m. Aš 
pats pirmas turėjau progą 
su tuo “daktaru” susipažin
ti. Vieną gražų vakarą piau- 
nu žolę apie stubą, žiūriu., 
eina gatve dailios išvaizdos, 
vidutinio ūgio, juodais aki
niais ir gerokai pražilęs 
žmogus. Priėjęs arčiau, už
kalbino angliškai: “Ar am 
šios gatvės lietuviai gyve
na?” Atsakiau taip, aš esu 
lietuvis. Tuojaus jis save 
persistatė esąs lietuvis dak
taras D. Čapas iš Chicagos. 
Žinoma, vienas kitam pasi
davėm rankas ir aš papra
šiau jį į stubą. žingeidumo 
deliai, pradėjau teirautis, 
kokiu bud u jis į čia atvyko 
ir ar mano čia apsigyventi. 
Taipgi paklausiau kur medi
cinos mokslą ėjo. Sakė, kad 
medicinos mokslą ėjęs 
Windsor, B. C. Canada, per 
9 metus. Pabaigęs mokslą 
praktikavęs mediciną lietu
vių ir lenkų apvyventoj vie
toj per 7 metus Detroit, j 
Mich., o vėliaus persikėlęs! 
į Chicagą, ir turįs “ofisą” i 
ant West 22-nd st.. lietuviais! 
apgyvento j vietoj. Per ilgus! 
metus praktikuodamas me-! 
diciną pailsęs, tai sumanęs 
ant kokių 3-4 mėnesių išva
žiuoti ant atostogų pailsėti. 
Tokiu budu- į čia atsilankęs. 
Užklausiau, ar bilietą turi iš- 
sipirkęs “round trip“ į Chi-

>♦

VISIEMS SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMĄ

Nuo pirmo čiaudėjimo im
kite dožą Dr. Caldvvell’s Sy« 
rup Pepsin.
Prašalinkite užkietėjimą ir

cagą. Atsakymą gavau, kad 
važiavęs automobilium, bet 
automobilius pagedęs, tai 
palikęs ji Los Angeles, Cal. 
“garadžiuje” ant pardavi
mo. Vėl užklausiau, ar esąs 
pavienis ar vedęs, atsaky
mą gavau, kad esąs našlys.

Žinoma ir jis pradėjo ma
ne šį-tą klausinėti, kaip tai, 
kokių pažiūrų čia žmonės 
gyvena, ar yra tokių, kurie 
su svetimom moterim pabė
gę, ar daug tokių lietuvių 
yra, kurie “munšainą” ver
da. Žinoma, ant jo klausi
mų daviau atsakymus. O kas 
link “munšainierių,” tai pa
sakiau, kad čia Oregon City 
nesiranda. Kurie lietuviai 
gyvena ant ūkių, tai ten 
“munšaino” nestokuoja, tai 
yra Willamette, Ore., 4 ang
liškos mylios nuo Oregon 
City. Mano svečias pradėjo 
mane prašyti, kad jį nuvež- 
čiau ant farmų, nes jis norįs 
pamatyti, kaip lietuviai tai
meriai gyvena.

Nuvažiavom ant farmų. 
Daviau žinoti lietuviams, 
kad čia yra atsirialadojęs 
lietuvis daktaras. Žinoma, 
atsirado ir ligonių, kuriuos 
kankina romatizmas, ar ki
tokios ligos. Tokių atsirado, 
kurie prašė pagelbos, kaip 
apsisaugoti nuo didelių šei
mynų. Jis pats pirko gyduo
les nuo visokių ligų ir jomi* 
gydė, o nuo apsisaugojimo 
didelių šeimų tai tik už pa
rašymą “recepto” ėmė po 6 i 
dol. Bei man rodos, kad ma- j 
žai tokių lengvatikių jis ga- j 
vo, nes aš kitus perspėjau,' 
kad apsisaugotų, nes man 
labai keistai pasirodė, kad 
tas“daktaras” neturėjo laik
rodėlio, ir nepergeriausiai 
apsirengęs. O kita, tai lietu
viai tą svečią pavaišino “na- 
minėle,” o tam svečiui tur
būt to ir reikėjo, nes jis dar 
vis daugiau reikalavo, sakė, 
kad turįs didelį šaltį.

Tas daktaras pas mus vie- brukšt sau j kišenių. Žmoge- 
sėjo KOKias 4-o dienas. Isva-, jjo širdis paliko nerami. At- 
ziuoctamas za(lejo neku-; jjke darba apgavikai sako: 
nems gyduolių ir laišką pri-j uM”es dabar eisime pasi. 
siųsti, bet ir po šiai j vaikščiot, o tu buk Drie ma-
apie jį nieko negirdėt. Be Šinoš Už septynių valandų 
abejo ir pas mus tas pats'pinigai bus gatavi.” _ “O 
daktaras C haps lankėsi, ku-; kur jus mano pinigus padė- 
ns apgavo lietuvius Mud klausia žmogus. —
tiiver, B. C. Canada. j “Mašinon” — atsako apga-

Kitų kolonijų lietuviai to- vikai.” — “Ne mašinon, bet 
ios ypatos turit apsisaugot.' sav0 kišeniun”

H. Murphy.

!
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JERSEY CITY, N. J. 
Apsisaugokit apgavikų.

Pas vieną lietu’. į į Jersey 
City atėjo du apgavikai ir 
pasakė jam, kad jie turi la
bai pelningą darbą, kur ga
lima lengvu budu uždirbti 
labai daug pinigų, 
apėmė 
pradėjo apie tą darbą tei
rautis. .*------—,'x
kad jis nurodytu laiku turi 
pasitikti juos Ne\\ Yorke, o 
tada jie išaiškinsią jam visą 
sekretą.

Ant rytojaus minėtas žmo
gus nuvažiuoja į paskirtą 
vietą New Yorke ir susitinka 
tuodu apgaviku. Tie paaiš
kina minėtam žmogui, kad 
jie turi pinigų dirbimo maši
ną, į kurią jeigu įdedi po
pierinį pinigą, tai atsispaus
dina ii- kitas toks-pat pini
gas. Dėl pavyzdžio, jie įdėjo 
į mašiną seną dolerį, pasu
ko ir už trumpo laiko išėmė 
dvi dolerines — tą patį seną 
dolerį ir antrą visai naują. 
Atlikę šitą demonstraciją 
jie pradėjo įkalbinėti minė
tą žmogų, kad jis atsineštų 
visus savo pinigus, kiek tu
ri, o jie sudėsią visus į maši- 

j ną ir ant syk atspausdinsią 
i kita tiek pinigų, tuomet visi 
trįs tais pinigais pasidalin
sią ir visiems bus gerai. 
Žmogus pasiūlė savo pinigu 
šimtinę, bet apgavikai tiek 
spausdinti nesutiko, gn*di, 
neapsimoka, nes “štofas” 
brangiai atsieina, o naudos 
mažai. Ot, kad tūkstantį, tai, 
girdi, spausdintume. Žmo
gus, ilgai negalvojęs, nuėjo į 
banką ir atsinešė visą tūks
tantį. Prasidėjo darbas. Ap
gavikai paėmė nuo jo pini
gus ir pradėjo sukaliot maši
ną. Žmogus nenuleidžia 
akių nuo savo pinigų, temy- 
ja, kur tie meistrai juos įkiš. 
Ogi žiuri, kad viens apgavi-

Žmogelj
žingeidumas ir jis

Apgavikai atsakė,

i 
i
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kų Į mašiną įkišo pluoštą po- 
pierų, o kits jo pinigus

.savo kišemun" —atkerta
i žmogus ir reikalauja atiduot 
jam pnigus, neš kitaip jis 

; pakeisiąs triukšmą. Apgaviu 
i kai matydami, kad tas zmoįi 

. 'gus nesupuvęs ir spėka«un»-: 
“Keleivio” skai- ku bus su juo apsidirbti, ati-$ 

yra^inoma, musų davė jam pinigus. ■ <:
V ienas tų apgavikų buvo 

lietuvis, antras latvys.
Skaitytojas.

Paprasčiausios žmonių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir šaltis. 
Sujungtos krūvon šios dvi ligos 

tankiai būna mirties priežastini. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimų, 
tuomet lengviau pagaunat šaltį, todėl 
dabokit, kad jūsų viduriai butų liuosi.
Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi
tikėkite, kad šaltis pereis pats. Imkit 
šaukštų Dr. Caidwell’s Syrup Pepsin, kuris išvalo žarnas ir prašalina iš jtt 
nuodus, sušildo kūnų ir ant rytojaus šaltis pranyksta, šaltis negali ‘pasiek
ti savo tikslo,” kuomet būna sustabdytas. O geriausias šalčio statytojas 
yra Syrup Pepsin.
Geras liuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. Caldwell's Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduodama virš 10 milio- 
nų bonkų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį. .. ____ ____ ,
Ir pesirenka, nes per 30 metų būdamas ant marketo jis paliuosavo tukstan-! taipgi ir kiti progresyviai 
eius žmonių nuo tokm nesmagumų kaip vidurių užkietėjimas, raugčiojimas,| darbininkai pasinaudotų Šia 
nevirškinimas, blogas kvapas »r salėtai. Jis paliuosuoja nuo bile vieno ne-I nncimn.
smagumo, suristo su vidurių uzkietejimu. Tai yra saugiausia ir maloniau- i P1 °ga- ^Ul !e nOl etų paSima 
šia gyduolė, kokią tik jus gaiitc gauti. Parsiduoda kiekvienoj aptiekoj. Poza ! lyti SU draugu BalClkoniU 
kainuoja jums ap.e vienų centų. - (kreipiasi že.

miau paduotu adresu. Drau
gas Balčikonis yra nesenai 
sugrįžęs iš Lietuvos ir pasi
rengęs papasakoti daug 
naujienų iš Lietuvos darbi
ninkų gyvenimo.

St. Žukauskas,
42 Keith St.,

Lee Park, YVilkes Barre, Pa.

Sudėtiniuose Dr. Caldwe1l’s Syrup 
Pepsin nėra jokių sekretu. .Jus rasit 
ant pakelio paaiškintų, kad jis padary* 
tas iš sunkos Egyptiškos daržovės 
senna su priemaiša pepsino ir malonių 
aromatų. Liuosas nuo narkot.kų ir ki
tokių svaigalų. Tai yra geriausias 
lioosuotojas šeimynoms, saugus jau
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę 
nusipirkite bonkų ir jeigu deliai ko
kių nors priežasčių jus negausite to, 
ko tikėjoties, jums pinigai bus sugrų* 
tinti. _______ --

KUPONAS VIENOS BONUOS : 
. IhUANDYMI I DYKA!

Yra daug žmonių,- kurie visvomet i 
norėtų pirmiau išbandyti, negu i 
pirkti. I«ai jie iškerpa šį kuponą. ; 
prisega savo vardų ir adresų ir pa- ; 

f siunčia į
PEPSIN SYRUP COMPANY 

. . MonticeHo. III.
o aplaikys dykai bonkų Dr. Cal<l- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Šlampa ' 
nereikalinga. Visiškai dykai.

W1LKES BARRE, PA.
- .Lietuviai atbunda.

Kaip jau 
tytojams ; 
apielinkę šiomts dienomis j 
aplankė L. S. S. organizator! 
rius drg. P. B. Balčikonis, i 
organizuodamas L. S. S. Į 
kuopas, L. D. L. D. kuopas 
ir rinkdamas knygas Lietu
vos socialdemokratams. 
Nors laikas dabar tam dar- __ __
bui yra_ piestas, nes užėjo • jj^tuvai yra labai susidonrė- 
karščiai, bet visgi rezultątei. ję Sandaros kuopų rengia- 
drg. Balčikonio apsilanky-t Inu pikniku, kuris ivyks 4 4. 
mo jau pasirodę. Birželio ( Liepos, Elwyn Parke. Apart 
d. Edvvardsvillėj atgaivinta šokių ir žaidimų, bus ir viso- 
L. D. L. D. 128 kuopa iš 8 kio sporto. Buvęs lengvosios 
narių. Prisirasė ir duokles VOgOS čampijonas-ristikas 
užsimokėjo šie draugai: P. K Aleliunas dabar mokina- 
Židonis (pavienys narys), kumščiuotis ir jau yra pa- 
F. Poška, A. Matulevicia, sjįymėjęs tarpe anglu, kai- 
St. Tamašauskas, J. Lachus, • • e
St. Martinaitis, J. Janeliu- 
nas ir J. Pipiras. Taigi pra
džia padaryta gera.

Geistina, kad “Keleivio” 
tir “Naujienų” skaitytojai, o

PITTSBURGH, PA. 
Kas laimės?

Pittsburgho ir apielinkių

po lengvosios vogos čampi- 
jonas. nes už pasižymėjimus 
yra gavęs dovanas — aukso 
laikrodėli ir medalį. Tarpe 
lietuvių Aleliunas pasirodys 
ant pikniko 4 d. Liepos, Al- 
wyn Parke.

Bet užvis labiausia Pitts- 
burgho ir apielinkių vyrai 
yra susidomėję virvės trau
kimu. Kas laimės? Žemai
čiai garsiai kalba, kad ta 
garbė teks jiems. Dzūkai ža
da žemaičiams neapsileist 
ir išaukštint dzūkų vardą. 
Suvalskiniai tikisi subytyt ir 
vienus ir kitus.' Laimėtojai 
gaus puikias dovanas.

Pittsburghietii,



bę lietuviu tauta yra suradu. 
si darbuunloSkoje Latvijo- 
je. tuo laiku kada buržuazi- 
ne Latvija, imant domėn ra
lingus Lietuvos nedraugus 

ir artimi dienaus (suprask, lenkus),
<ek-i mu-i lalkl.nai jlnk Lietuvos pasi- 

— - . atulzia. tenkino tik ofieiaiutio
sų krašto gyvenimą, -'uo pa
šalinių akių jokiomis kynų 
sienomis neapsitversi. \ > 
suomet palankus Lietuvai 

’ Latvių “Socialder.iokrats, 
i tiek kartų kėlęs įtakingą sa
vo balsą Lietuvai apginti jos 
santikiuose su lenkais. N-ry 
103 iš gegužės mėn. 10 die-

I
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KAIMYNAI APIE
LIETUVA.

Tolimi ir artimi Lietuvos 
kaimynai ;

—Maike, ar tu nesalėtum stoja ant galvos. Kunigų ne- 
ištlumočyt man sapną? šėnavoja, prieš šventą tėvą

—Sapną? protestus kelia ir net paties
—Jes, vaike. Aš sapnavau Dievo nepripažįsta. Ar tai 

velnią. . ne aiškus velnio darbas, vai-
—Tai paprastas dalykas, ke? Žinoma, paties velnio 

tėve. Visi tikintieji žmonės negali matyt, ba jis nemato- 
sapnuoja velnius. Per dienas mas, ale jo darbus gali aiš- 
jie apie velnius kalba, skai- kiai matyt. O jo darbai ir 
to, mąsto, klausosi kunigų parodo, kad jis yra. 
pamokslų, todėl naktį jiems —Tai tik tau taip rodos, 
ir vaizduojasi raguočiai. tėve. Aš gi velnio pėdsakų

—Ne, Maike, aš dienos čia visai nematau. Protestus 
laiku apie velnią visai ne- prieš popiežių kelia ir su ku- 
mislinu, bet kaip tik užmer- nigais kovoja ne velnias, bet 
kiu akis ir pradedu snausti, susipratę žmonės, 
tai biesas tuojaus ir pradeda 
po mane šokti kazoką. Va
kar naktį jis mane taip nu
kamavo, kad aš net rėkti 
pradėjau: visi burdingieriai 
subėgo žiūrėti, kas su ma
nim pasidarė. Taigi aš no
riu, kad tu, Maike, moksliš
kai man išvirožytum, ką tas 
reiškią.

—Aš gi sakiau tau- ką tas 
reiškia: sapnas yra atsikar
tojimas anksčiaus įgytų įs
pūdžių. Kitaip sakant, jei 
tu apie velnią sapnuoji, tai 
reiškia, kad tavo smegenyse 
jis yra padaręs daug įspū
džio. Kitokios reikšmės sap
nas neturi.

—Nagi pažiūrėk, vaike. į 
savo knygą, gal tenai yra ge
riau išaiškinta.

—Mano knyga sapnų ne
aiškina, tėve. Ji aiškina geo
grafiją.

Kuomi Pasiremiant Uždaryta 
Realinė Gimnazija.

kairiuosius, butų tekę dau
gumoj socialdemokratams. 
Tos partijos, ką yra dabar 
prieF Rrikščions demokra
tus. atstovauja daugumos 
krašto valią. Tuo tarpu gi 
kraštą valdo ne t‘R kad vieni 
krikščionys deni! kratai, bet 
su pažangiaisiais atstovais 
jie visai nesiskaito. Pavyz
džiui, i neša tokius viduram
žio ciesoriškus įstatymus, 
kaip baudžiamojo statuto 
papildymą, knis baudžia 
mirtimi, mirtimi ir mirtimi; 
caro istatymai jiems per- 
švelni, jie caro įstatymus 
pataiso, kad butų žiauresni. 
Siūlo tą įstatymą ne jų ne
kenčiamieji, nelabieji socia
listai, kurie yra priešingi 
žmonių žudymui, bet tie, 
kurie kasdien laikraščiuose 
“maliavojasi,” kad jie geri 
katalikai, tikri esą Kristaus 
mokslo pasekėjai. O laikai! 
O veidmainiai!

Kristus pasakė, kad sulig 
jų darbų juos pažinsi. Dabar 
matykite ir pažinkite, kad 
kunigai liepdami mirtimi 
bausti, mindžioja Kristaus 
mokslą, nes Kristus žudyti 
neliepė, bet liepė atleisti. 
Negana to, dabar vėl naujas 
ciesoriškas įstatymo projek
tas. Vidaus ministeriui duo-

tenkino tik oficialaus drau
gingumo frazėmis. Lietuvon 
dvasiškių savo liaudžiai pri
mestoji policijos teroro poli
tika gali labai žvmiai suma
žinti Latvijos darbininkijos 
simpatijas Lietuvai. Mes ti
kimės, kad tai neįvyks, nes 
sveika Lietuvių tautos siela 
nesileis save nuodyti kleri
kalų apgauliu ir viešpatavi
mo alkiu. (“L. ž.”)

švietimo Ministerio 1925 m. Į pašiepimo.” Šv. Ministerio 
gegužės mėn. 6 d. Nr. 33 įsa- raštas, matyti, užmiršo, kad

teismas dar nėra taręs savo 
žodžio dėl vieno kito gimna
zijos mokinio, politinės po
licijos įtarto dalyvavime 
priešvalstybinėse organiza
cijose. Bet ir šituo P. Minis
teris negalėtų pamatuoti 
gimnazijos uždarymą, nes 
yra nustatyta, kad tardant 
mokinius buvo vartojamos 
žiaurios priemonės priversti 
juos prisipažinti “bolševiz
me.” Be to gimnazija, kaipo 
toki už atskirų mokinių vei
kimą už gimnazijos sienų at
sakomybės negali nešti. Jei
gu P. Šv. Ministeris nuosek
liai laikytųsi tokio atsako
mybės principo — t ’ ” 
nai privalėtu uždaryti 
būrio” l 7/ " 
Rytojų seminariją.

kymas uždaryti Mariampo- 
lės Realinę Gimnaziją.
Ne sykį pasikartojusieji 

Mariampolės realinės gim
nazijos mokinių areštavi
mai, jų dalyvavimas įvairio
se priešvalstybinėse organi
zacijose ir demonstracijose, 
viešas pašiepimas katalikų 
bažnyčios mokslo gimnazi
jos salėje josios mokinių 
akyse ir susidariusios joje 
sąlygos, dėl kurių negalėjo 
dirbti katalikų tikybos mo
kytojai, dar 1923 ir 1924 
metais vertė švietimo Minis
teriją imtis priemonių, kad 
šioji gimnazija butų refor
muota ir kad auklėjimas jo
je eitų sveikesniais valsty
bės gyvenimo pagrindais.

Tačiau permainų minėto
je prasmėje gimnazijoje ne
įvyko.

Šių metų sausio mėn. 12— 
13 dd. Mariampolėje “Ži
burėlio” bendrabutyje įvy
ko krata, po kurios buvo 
areštuoti keli Mariampolės 
realinės gimnazijos moki
niai ; pas juos rasta priešval
stybinės literatūros; buvo 
areštuotas net tos gimnazi
jos mokytojas Matulaitis, iš 
kurio mokiniai gaudavo tos 
literatūros; kvotomis kons
tatuota, kad Mariampolės 
realinės gimnazijos moki
niai jąją platino ir kitų mo
kinių bei šiaip jaunimo* tar
pe.

Atnaujintas po kelių metų 
pertraukos 1923—1924 m* 
metų pradžioje katalikų ti
kybos dėstymas 1924 m. 
spalių mėn. vėl nutruko, nes 
dėstęs jąją kunigas dėl susi
dariusių gimnazijoje nepa
lankių tikybai dėstyti sąlygų 
turėjo iš josios pasitraukti, 
ir nuo to laiko katalikų tiky
ba joje nebedėstoma, kas ei
na prieš 80 § Lietuvos Vals
tybės Konstitucijos.

Visa tai parodo Mariam
polės realinės gimnazijos 
nesugebėjimą susitvarkyti 
atatinkamai Lietuvos Vals
tybės Konstitucijai ir įstaty
mams ir dėl to randu reika
linga šiems 1924-25 mokslo 
metams pasibaigus ją užda
ryti.

Gimnazija nustos veikus 
1925 m. birželio mėn. 30 d.

Visiems jos mokiniams 
turi būti išduoti atatinkami 
jo išeitam kursui pažymėji
mai.

Gimnazijos Pedagogų Ta
rybos posėdžių protokolai, 
metinių atestacijų žurnalai 
ir išduoti pažymėjimų nuo
rašai turi būti pristatyti 
Švietimo Ministerijai. Gim
nazijos inventorius, pirktas 
iš Švietimo Ministerijos 
duotosios pašalpos, turi būti 
perduotas Mariampolės val
stybinei Rygiškių Jono gim
nazijai ir perdavimo akto 
nuorašas pristatytas Švieti- 

i mo Ministerijai.
(pas.) K. Jokantas 

Švietimo Ministeris.
i Lietuvos Mokyt. Prof. S-gos 
Centro Valdybos protestas 

dėl Realinės Mariamolės 
Gimnazijos uždarymo.

Susipažinus su Švietimo ■ torius, nei Mokytojų Taryba 
Ministerio nutarimo uždary- nėra ir nebuvo traukiami at- 
ti R. M. gimnaziją motyvais, sakomybėn už elgesį prie- 
L. M. P. Š-gos Centro Val-;šingą ar neatatinkantį Lie- 
(lybas didžiausiu pasipikti- tuvos konstitucijos straips- 
nimu konstatuoja, kad juose niams. šitoks gimnazijos 
nenurodyta jokio fakto 'gim- kaltinimas C. V. atrodo visai 
nazijos apsilenkimo su vei-, nepamatuotu, 
kiančiaisiais įstatymais ar- “

nos deda straipsni vaidu 
“Reakcija Lietuvoj.” Straip
snyje minima nelemtasai 
“Valstybės Apsaugos įsta
tymo sumanymas. Seimo 
rinkimų įstatymo pakeiti
mas, įvykiai gegužės pirmo
je dienoj su Seimo atstovais 
iš soc. dem. frakcijos ir dar
bininkų šventės varžymai. 
Straipsnyje sakoma:— Lat
vijos socialdemokratja pri
valo žinoti, kad Lietuvos 
Užsienių Reik. Ministeris p. 
Čarneckis, nesenai lan kęs 
Latviją, yra tų partijų atsto
vas, kurios Lietuvoje guja 
darbininku demokratiją.

Redakcija “Socialdemo- 
i krats” prie straipsnio deda 
sekantį prierašą:— Įvardin
tieji faktai apie niekšišką 
socialistinio judėjimo perse
kiojimą Lietuvoje gimdo di
džiausio pasipiktinimo Lat
vijos darbininkuose ir de
mokratijoje. Latvijos social
demokratija neatidėtinai 
imsis visų priemonių ir pa
naudos visas galimybes Lie
tuvos darbininkams paremti 
jų klasės kovoje, ginant 
jiems savo teises ir išties pa
galbos ranką Lietuvos drau
gams. Visai žlibios politikos 
laikosi Lietuvos reakcija, 
kada ji atstovaudama savo 
tautai griebiasi caro laikams 
pritikusios “dėržimordų” 
politikos. Naujųjų valstybių 
stiprumas ir saugumas nega
li remtis liaudies plačiųjų 
minių priespauda, šitą turė
tų įsidėmimi ir katalikų vi
lingieji dvasiškiai.

Lietuvos klerikalų baimė 
nustoti valdžios ir jieškoji- 
mas išsigelbėjimo keičiant 
rinkimų įstatymą visai aiš
kiai įrodo, kad klerikalai 
nereprezentuoja krašto ir 
nėra tikraisiais liaudies at
stovais. Jų valdžia slysta 
jiems išrankų irtai daro 
juos politiniais apakėliais.

Latvijos socialdemokrati
ja gali pasidžiaugti, kad 
įvairių musų krašto įsivysty- 
mo ypatybių dėka, buržua- 

reakcija ir klerikaliz-i 
negali Latvijoje vai-i 
neribotos diktatūros

—Susipratimas, vaike, tai 
ir yra velnio išradimas.

—Jei taip, tai velnias yra 
geras vyras. Nes per susi
pratimą žmonės pasiliuosa- 
vo iš vergijos, nuvertė daug. 
karalių ir kunigams ragus: 
nulaužė. Seniaus, tėve, pa-j 
kol žmonės buvo nesusipra-1 
tę. ponai laikydavo juos gy
vulių vietoj, o bažnyčios ink
vizitoriai gyvus juos ant lau
žų degindavo. Tai buvo bai
sus laikai. Už vieną teisybės 
žodį inkvizicijos teismas ga
lėjo pasmerkti tave lieps-; 
noms. Bet žmonės susiprato 
ir padarė šitai beteisei galą. 
Popiežiaus galybė tapo su
triuškinta, inkvizicija panai
kinta. šiandien žmogus gali 
kalbėti ir rašyti kas tik jam 
patinka, ir niekas jo užtai 
ant laužo nedegins.

’ —Nemeluok, Maike, ku-j

zinė
mas
dinti
rolės, tokios rolės kokią Lie
tuvos klerikalai vaidina sa-

Lietuvos Klerikalai 
žeista.

Lietuvos ministeriai pa
siūlė Seimui naują “Valsty
bės apsaugos įstatymą,” su
lig kuriuo Vidaus Reikalų ■ 
Ministeris, gali uždaryti lai
kraščius, bausti iki 3000 li
tų. uždrausti kokią nori par
tiją ir tt. Įstatymo projekte 
pažymėta, kad jis lui i galios 
iki 1926 m. liepos mėn. t. y. 
iki Seimo rinkimą Krikš
čioniu taip daroma, kad už-L 3.14. * v
a:-‘dama yra diktatūros valia— 
joms kad "Popinti S Stote

Sn^raWkt-?l««i nepatinkama savivaldy- 
tie>a. smarkiais žingsniais..*- ± f t 1 • - •- „otor.To r.'-.- - bes atstovą. Jog tai panašu įžengiama pne rasizmo, ir: - , -• i • •-> • i
■•-i i viduramžiu kunigiškos mk-iais\es suvaržymu, bet tokiu; - • •• , *•. « - • •kokiu Dasaul's rik vidnram*! V1Z1C1JOS laikus‘ PazanPUJU 
■ - i atstovu balsai palieka bai-
S ‘T’ «»tyruose, kurio visai krik-

ščionys nepaiso. Taip daly- ........ susibui-Kim. o atlaiky-^.nm- k.aHa Ministk
: “variai daromi diktatoriais, ka-
antpuoii, d^žiuma tautos neturi

>nene susiburtam, o at aiky- 
sim mes paskutini bevilti ’ ...

'•‘krikščioniškąjį” ;
mes sutrupinsim klerikalų 
galybę, kaip ji sutrupėjo 
Belgijoj ir kitur. Klerikalai 
mums skelbia kovą ir mes 
jiems atsakysime: akis už 
aki. dantis už dantį! Tie ką 
snaudėt ir abejingai žiūrė
jot. bet esate savystovųs vi
duje, teisingi ir tiesus pažiū
rose, sukrus&ite ant galo ir 

■ stokite kartu su visa pažan
gia ja visuomene į griežta 
kovą, 1 \
klerikalai. Jaunime, tu augi 
didžiu priespaudos metu, 
įsistebėk ir žvelg galingu 
dvasios žvilgsniu, Pasmerki 
reakcijos kirminą, kurs vis į 
tolyn ir tolyn graužia Lietu
vos kūną. Jaunime į iciealin- 

• gą kovąF ‘

i

balso, kada norima suspaus
ti i retežius įstatymais, kurių 
nei caras neturėjo ir kada su 
rimtais opozicijos išrody
mais nesiskaitoma — Seimo 
pažangiesiems atstovams 
reikia reaguoti. Reikia tuo
jau išeiti iš visų Seimo komi
sijų, o jeigu Valstybės ap
saugos įst. pereis, tai išeiti iš 
Seimo visai ’

Tam įstatymui perėjus,, . įam įstatymui perėjus,
kulią ni’uins sKelbia ^,, panjekinta konstitucija 
tol I Al TVT TT1 OlTAl 1 , t •! 5 . •ir v idaus Reikalų Ministeris 

tapęs diktatorium gali užda
ryti ne tik socialdemokratų, 
bet ir valstiečių liaudininkų 

• partijas, o spauda begyvuoti 
! galės tik krikščionių ir jų 
(klapčiukų.
; Iš jūsų, pažangieji atsto- 

— i vai, laukiame tuojau griežtų
Pažangiems Seimo At- p5"* - 
stovams Siūloma Išeiti

i

tai jis se- 
. i “ži- 

gimnaziją ir M. mo- 
Tų mo

kyklų mokinių tarpe taip pat 
savo * laiku buvo kratų ir 
areštų. Tačiau toms mokyk
loms buvo taikomas kitas 
mastas ir jos, visai teisingai, 
tebeveikia. Centro Valdyba 
kategoringai tvirtina, kad iš 
gimnazijos pusės jokio ka
talikų tikybos mokslo pašie
pimo nebuvo ir šv. Ministe
rio raštas tokių faktų neįro
do. Jei p. šv. Ministeris turi 
omeny įvykusią R. M. gim
nazijos salėje d-ro Šliupo 
paskaitą — tai už jos turinį 
ir formą gimnazija jokios 
atsakomybės negali nešti. 
Tai buvo privačių žmonių 
organizuotoji paskaita, ku
riai buvo išnuomuota gim
nazijos salė. Gimnazijos ad
ministracija neprivalėjo im
tis pašalinio gimnazijai už
davinio cenzūruoti privačias 
paskaitas, Lietuvos klero 
žvilgsniu. Tas kaip tik butų 
įnešimu partinių politinių 
tendencijų į gimnazijos sie
nas. To norėjo kun. Stepo
navičius, statydamas Moky
tojų Tarybai ultimatumą, o 
kada pastaroji atsisakė vy
kinti jo tendencijas — jis 
metė dėstęs tikybą gimnazi
joje.

To, matyti, norėjo ir Vys
kupijos Kurija, kuri nežiū
rint į pakartotinus prašymus 
paskirti tikybos mokytoją, 
griežtai atsisakė tai padary
ti.

Šv. Ministerio rašto nuro
dymas, kad šiais metais ži
burėlio bendrabuty buvo 
rasta priešvalstybinė litera
tūra ir areštuoti mokiniai ir 
mokytojas Matulaitis —taip 
pat nėra gimnazijos kaltės 
įrodymas. Be to visi tie fak
tai gana abejotinos vertės. 
Dar nesenai klerikahi spau
da ūžte ūžė dėl “rastųjų Ži
burėlio bendrabuty bom
bų.” Bet šiandien jau net 
pats p. šv. Ministeris visai 
jų nemini. Reikia tikėti, kad 
ir “priešvalstybinę literatū
rą” laukia tas pats likimas.

Svarbiausias Šv. Min. nu
tarimo motyvas yra kad R. 
M. gimnazija negalėjusi su
sitvarkyti atatinkamai kon
stitucijai, atrodo visai keis
tu. Kiekvienas pilietis, kuris 
elgiasi neatatinkamai kon
stitucijai turi būti patrauk
tas atsakomybėn. Tuo tarpu 
nei R. M. gimnazijos direk-

INDŲ KUNIGAIKŠTIS 
SUDEGINTAS PARY

ŽIUJE.
Šiomis dienomis Paryžiu

je mirė staigia mirčia maha
radža Gualior, vienas turtin
giausių Indijos kunigaikš- 

' cių. Indų tikyba reikalauja, 
kad numirėliai butų degina- 

I mi ant laužo. Kadangi Pa- 
j vyžiaus kapinėse negalima 

kairiosios partijos ne visur buvo laužo sukrauti, tai in- 
■ susiblokavo. Tie balsai, ku- du princas buvo sudegintas

Iš Seimo.
Krikščionys demokratai 

pereituose rinkimuose yra 
vo krašte. Latvijos socialde- gavę mažiau negu pusę bal- 

Kad jie Seime turi dau
gumą, tai atsitiko todėl, kad 
per pačius rinkimus panaiki
no pačių kairiųjų sąrašus ir j 
kairiosios partijos ne visur

Artai geografija apie njgaj žmonių nedegino. Tai i mo.^ra^Ja ?avo kyasto politi-; sų 
velnius nei aso. yra bedievių išmislas. Įkoje labai tankiai vartojo g

tėve. . . —Ne, tėve, tai nėra “be-j^®? savo įtaką Lietuvos
Tai kam tu da pinigus (jigyįn išmislas,” bet istori- ■ naudai. Lietuvos valstvbė 

i-n™ kunų niekas ne- negali pasigirti turinti daug!
gali užginčyti. Kas gi neži-j draugų.. Didžiausių, simpati-

ant tokių knygų spendini? 
Nusipirktum gerą sapninin
ką, tai butų bent naudos.

—Klysti, tėve. Sapninin
kas kaip tik ir yra tas tuš
čias daiktas, kuriam pinigai 
bereikalo leidžiami.

—Nesakyk, kad be reika- Ispanijoj inkvizicija išžudė 
lo. Sapnai turi didelę svar- apie 50,000 žmonių. Ir visos 
bą. Ve, pereitos nedėlios tos-žudynės buvo kunigų ir 
naktį aš sapnavau, kad žu- papos palaimintos. Fran- 
vauju. Pabudau — visa lova ei jos karalius Karolius 14- 
šlapia. Mat, tą naktį smar- tasis gavo nuo popiežiaus į 
kiai lijo, o mano lova stovi aukso rožę už išskerdimą 
prie lango ir langas buvo apie 20,000 protestonų. Visi 
atdaras. " šitie faktai yra užrašyti isto-

—Tai kokia tame svarba? rijoj, tėve, ir jie nėra išmis-

j savo
bet istori-! naudai. Lietuvos

no, kad kunigai sudegino 
mokslininką Bruną? O už 
ką sudegino? Už tai, kad jis 
skelbė teisybę, jog žemė yra 
apskrita. Bet tai ne viskas.

šitie faktai yra užrašyti isto-
J' 'J* •• v

—Gal čia svarba netokia las. Jeigu tau nesinori tam 
didelė, vaike, bet kada žmo- tikėti- tai tik dėlto, kad šian- 
gus sapnuoji velnią, tai jau dien tokių baisenybių pa
kas kita. Velnias yra suriš- šaulyje jau nėra. O jų nėra 
tas su žmogaus visokiomis dėlto, kad žmonių susiprati- 
nelaimėmis. mas aukštai pakilęs. Taigi

—Netikėk tam- tėve. To- susipratimas yra geras daik- 
kio sutvėrimo visai nėra. tas, ir jei tu, tėve, manai.

—Kaip tu gali sakyt kad kad jis yra velnio išradimas 
nėra, kad visi žino kad yra? tai velnią reikėtų užtai pa

—Bet ar gali, tėve, priro- girti, 
dyt, kad yra. —Eik tu šalin nuo manęs

—-Šiur, Maike. Prirodyt Ar tu jau nori, kad aš savo 
visai nesunku. Tik tu pa- dūšią šėtonui parduočiau? ■ 
skaityk ką bedieviai rašo sa- Persižegnok, Maike, ir su- 
vo gazietose. Net plaukai kalbėk tris “Sveika Marija.”

o

jų kovoje už nepriklausomy- rie buvo paduoti už pačius; krematorijoj.

. šitaip išrodo buvęs Nahant, Mass. miestelis po gaisrui. Ugnis prasidėjo iš
k’i”. ktirųiis vaikai šaudė. Iš viso sudegė 68 namai.

Turėdama visa tai omeny 

nusižengimo skaito gimnazijos uždaiy- 
mą nepamatuotu ir skaudžiu 
smugiu švietimo darbui ir 
rasdama jame valdančiosios 
grupės partinio pobūdžio 
gręžtai protestuoja prieš to
kį šviet. Ministerijos žygį.

L. M. P. S-jos C. Valdyba.

ba taisyklėmis. Užuot R. M. L. M. P. S. Centro Valdvba 'gimnazijos r ” _•••--
faktus įrodžius, Šv. Ministe
rio raštas tik pakartojo kle
rikalinės spaudos užmeti- 
nėjimus dėl tariamojo moki
nių dalyvavimo “priešvals
tybinėse organizacijose ir 
demonstracijose” ir viešojo 
“Katalikų bažnyčios mokslo
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Smulkus Straipsneliai.
5,000 gyventojų; per nami
nį karą turėjo 46,000 gyven
tojų ir 1873 metais turėjo 
100,000 gyventojų. Nuo to 
laiko miestas labai greitai 
augo. 1888 metais miestas

ZllVVfi I^anharnc keletas mokslininkų Jie no-_yo oainarus rf išaiškinti> kuriuo budu at. 
Smiltyse. si rado žuvų po Sacharos

— tai didžiausi smėlynu ir kaip jos būdamos 
požemy neapako.

O. Kavinytė. 1,200,000 gyventojų.

Sachara
vėjo nešamo smėlio plotai 
šiaurinėj Afrikoj. Oras te-, 
nai ištisus metus sausas iri 
kaistas. Lietus niekad rfely-j 
ja. Visa gyvybė tik apie kurį 
ne kui tekantį šaltinį. Ją jau 
iš tolo pažymi žaliuojanti 
augmenija, palmės ir kita, 
šitos vietos vadinama oazo- 
mis. Vienintelis susisiekimo 
būdas su kitais kraštais ku
pranugariais, arba kaip juos, 
ten vadina — “tyrlaukių lai- į 
vais.” Kelionė tyrlaukiais 
labai sunki ir neretai daug 
gyvybių kainuoja. Kilęs vė
jas sukelia debesius smėlio 
ir varo, pakeliui viską už- 
berdamas. Sacharoj keliai 
pažįstama tik iš eilės riog
sančių žmonių ir gyvulių 
kaulų. Visas tyrlaukių pa
vilgius viro 61 miliono kvad
ratinių kilometrų virstų ža
lia augmenija, knibždančia 
visokios gyvybės, jei kokiu 
nors budu ją galima butų 
vandeniu vilgyti. Daug buvo 
žmonių galvota ir statyta 
projektų atvežti vandene iš 
juros ir paleisti tąja vaga, 
kur labai senai buvusi upė.

Vakarų Europa 
Skęsta Juroje.

Metkotis Nuluža.
(Žemaičių Juokas.) 

Anon meta,

—Ar visi padvėsė? klaus mane atlankė ir sušelpė «e'u
draugai* Klemensas Jano- Kaleiniko, patina ii Suvalkų rėdybos,

• —.2^. 'PiMtlin LaivvtA L' a 1 vo ri ir, c riti i t. A Pll**
pons? 

—Tee
________ _ patina iž Suvalkų rėdyboi, 
Girulių kaimo, Kalvarijos pašto. Pir
miau jis gyveno Amsterdam, N. Y. Ai 
girdėjau, kad jis išvažiavo j Montreal, 
Canada. Mielas broli, prašau atsiliep
ti, nes girdėjau, kad musų tėvai mirė. 
Jeigu kas apie jį žinote, malonėkit* 
man prarasti, busiu labai dėkinga

ONA TELERSK1S (29)
3884 Pennsylvania st.,

Indiana Har'oor, Ind.

p, visi aštouni, ni nis, ponai Žilevičiai, Juozas 
ve ins drukts vejna nebleka gyva, atsakė Oksiukas, Kazimieras Kve- 

. i»i..^.« dera, Augustas Palilionis ir
—Bene poni suserga, kad Jonas Vesgaitis. Šiems drau- 

LLa gams už aplankymą ir su- 
pons. šelpimą manęs tariu širdin-

—Nesusergo, bet numere, giausį ačiū.
atsake sluga. | Bučiau labai dėkingas,

—O dėl ko ana mil e? ,kad ir kiti draugai neuž-
—Sudegė tamistos dvars, mirštu manęs nelaimėje e- 

kartu sudegė ir pati poni; sančio. Pasitikiu, kad geros 
buvom parvežė kunigą su širdies broliai ir seserįs lie- 
daktaru, mislijom bene atse-1 tuviai neapleis manęs, 
gaus, bet kad jau bova ir pe-j 
lenaa anos kuna išnešioti 
vėjo, tad ni kunigs, ni dak
tare su lekarstoms nėka nc- 
mačije, atsakė paklusnus 
poną sluga. — Gaila metko- 
te, vo giars bova. užbaigė 
sluga. P. »u R.

: ——- —-■ . - —
' pons, su (ledeliu, kaap rėks- sluga.
: tiu pelvu, išvažiavo tolej, to- ® _

turėjo 200,000 gyventojų; iej( pas vejną toki pat dideli teep Rreetaa važiavot? klau 
1900 metais _— 286,000; poną boržuju.
1910 m. — 465,000 ir 1920 stancejes nuveže ano patejs

994,000. Dabartiniu paklusnus sluga. Nomej pa-
suvirš sileke poną uati-poni.

. . I r ..
Detroitas apgyventas įvai- nuvažiavo

riomis tautomis. . . 
gyventojų skaičiaus yra sve- 

.timšaliai arba svetimšalių ka kas nors • ■ • M • * • 1 Y • 1 ___

286,000poną boržuju. Anon unt

m.
i laiku Detroitas turi

l 
i
į Europos juros krantai pa
lengva smunka jūron. Geo
logai ir geografai (moksli
ninkai), jų tarpe žinomas 

'profesorius Šmitas, matuo
dami tam tikrais instrumen
tais, yra nustatę, kad Fran- 
•euzijos. Belgijos ir Anglijos 
‘krantai kasmet neperstojant 
j smunka jūron, ir kad ten kui' 
150—60 metų atgal buvo že- 
‘mė—dabar banguoja jura.

Pietų Francuzijoje (neto
li Ispanijos), žemė smunka 
apie 1 — su puse cm. kas
met. priešais Anglijos 2 cm. 
—o Belgijoje net 7 cm. Tai
gi per 25 metus žemė nu

smunka lygiai ant ėielo 1 
metro. Tas pats ir Anglijoje.

Jei taip toliau smuks že
mė, tai galima sulaukti dide
lių katastrofų (perversmų). 
Antra veltus Švedija, Nor-

Tai tikra tiesa: Vakarų)

Tačiaus visa tai dėl daugelio i vc?^a kilsią kasmet, kas r.u- 
, ■ stntvtii tvrinpmnt nor.UImp.

drėkinimu
: statyta tyrinėjant per 30 me-kliūčių Įvykini nebuvo lem

ta ir Sacharos __
tiek nesusidomėta. Tačiau 
nevisai užmiršta. Nesenai 
vėl kilo sumanymas !____
rą sudrėkinti, tik šįkart ki
tokiais budais. Šitam suma
nymui mintį davė sekantis! 
nuotykis ir be to pastatė la
bai dideli klausimą gamti
ninkams.

Nesenai franeuzai vienoj 
oazoj gręžė artezinį šulinį. 
Grožiam patirta, kad kuo 
giliau, tuo drėgnesnė žemė. 
Išgręžus apie 100 metro 
tryško tyro, šalto vandens 
srovė. Nustebimas buvo ne
didelis, juoba buvo nusista
tyta gręžti, kol bus surasta i 
vandens. Tačiau nustebi
mas buvo tikrai didelis, kai 
ištraukus grąžtą, rasta su 
žeme smulkių žuvyčių.

Patyrinėję žuvytes 
stebėjo, kad jos ne aklos, 
turi akis ir yra ežeių, ne ju
ros vandens žuvys. Kilo 
klausimas, kaip jos požemi
niam šaltiny atsirado? Šitą 
klausimą aiškinta, žinoma, 
teorija, kad jos ten galėjo 
atsirasti dėka paukščių. 
Paukščiai vandenų pakraš
čiuose graibo žuvų ikruę, 
kurių dalis pasilieka pri- 
džiuvę prie snapo. Paskiau 
tie paukščiai, belėkdami 
tyrlaukiais galėjo nutupę 
oazoj vandenį gerti, ir bege
riant taip pat galėjo atmirk- 
ti prie snapo pridžiuvę ikrai i 
ir patekti į vandenį. Tokiu! 
budu oazoj galėjo atsirasti į 
žuvų. Laikui bėgant oazoj kančiais metais amerikie- 
vanduo protarpiais galėjo čiai ' 
išsekti ir vėl atsirasti. To- Michigan tapo valstija 1887 
kioms apystovoms susida- metais,

Švedų mokslininkas Bor- 
nas sPėJa> kad Ledų Okea- 

Sacha- no ^e(k' n‘d sudaro toki stip
inu spaudimą į okeano van- 
' denį,kad pastarasis spausda- 
! mas i krantus, kelia aukštyn 
visą žemę. Be to, požeminis 
vanduo, juros spaudžiamas, 
irgi keliąs 
Piof. Šmitas

ar

žemę aukštyn, 
sako:— “per 

šešias ar septvniasdešimts 
metų visai pasikeis Vakarų 
Europa, nes jos dalis bus po 
vandeniu.”

Gali visai išnykti Anglija. 
Belgija, dalis Franci jos. Iš 
kitos pusės — iškilus čia že
mei, Baltijos jura gali iš
džiūti — ir Klaipėda su Pa
langa pasidaryti tokiais pat 
miestais, kaip dabar yra 
Kaunas ir Raseiniai. L. T.

pa-

t

Detroitas Auto
mobilių Miestsr.
Detroitas, automobilių 

miestas, randasi vakarinėj 
pusėj Detroito upės, tarpe 
St. Clair ir Erie ežerų. Var
das paeina nuo franeuzi^ko 
“do'-troit,” kuris reiškia 
siaurą vandens kelią. D ?t- 
roitą įsteigė franeuzas Ca
dillac, 1701 m. Pačioj pra
džioje buvo labai maža ko
lonija. 1760 metais Detroi
tas prigulėjo anglams, bet 
buvo amerikonų, po vado
vyste generolo Walne, paim
tas 1796 m. Anglai vėl pa
ėmė miestą 1812 m., bet se-

vėl atgavo. Kuomet

rius, žuvys turėjo ilgu ev?-[ 
liucijos keliu taikytis priei 
sąlygii ir tokiu budu tapti su ■ 
plaučiais, šitokių žuvų yTa< 
Australijoj, kame vanduo i 
protarpiais išsenka. Dar 
prieš išseksiant vandeniui,: 
žuvvs iš anksto tai nujaučia1 
ir lenda kuo giliausiai į 
dumblą. įsikaso, palieka ša
lia urvą, kad vandens priei
tu. Kai vanduo išdžiūsta, žu
vys oru kvėpuoja, kurį gau
na iš plyšiu arba pro savo 
urvą. Tai ir guli kol vėl van
dens atsiranda.

Šitokiu keliu galėjo žuvys 
atsirasti ir požeminiam Sa
charos vandeny. Tačiau šita 
teorija sugriuvo, kai įvai
riam atstume buvo išgręžta 
dar keliolika tokių šulinių 
ir kiekvienam, pasiekus apie 
tiek gilumo, buvo rasta to
kių žuvyčių ir vandens.

šituo radiniu susidomėjo

Detroitas turėjo

t

> •

Dvern nedėliotus suvejus, 
____ t tas pats sluga 
Apie 60'. (parsivežti poną. Pons anon 

patekės klaus:— Ar nenuti- 
______ _________________ _ ’ • mona namuse?

į vaikai. Čia randasi didelis’ —Ne, nieks nenutika, tik- 
skaičus lenkų, vokiečių. žy-:taa nulaužėm metkoti pejli? 
du, italų, vengrų, rusų, ru-įtarė poną sluga.
manų, lietuvių, čekų, švedų,! —O kon teep dirbot, kad 
serbų ir kitų. jnulaužėt? vėl klaus pons.

Detroitas yra iš tikro au-; —Nugi arkli kaap lupom
mobilių miestas. Pirmas be- ir nuluža atsake sluga. 
arklinis vežimas buvo įšban-; —Koki arkli, kelis nuba
dytas Detroito gatvėse 1894 pol. kokims arklems? klaus 
metais. Jo išradėjas buvo i pons.
Charles B. King. Bet tuo pa-j —Nu. ar dar Tamista ne- 
čiu laiku Henry Fordas vedė žinau, kad stalninems ark- 
savo bandymus ir tik dviem lems nulupom skūra. Kaap 
metam vėliaus pabūdavo jo' vežėm, vežėm daktaro su 
savo pirmą pasekminga au-: konigu ponee: konegs su de- 
tomobilių." Ir galima sakyti,: dėlių pelvu. dračiausis, vos 
kad tai buvo pradžia motori i karėta itelpa, be to dar ko- 
nės pramonės, šiandien Dėt- kiu dviju birkuvu sunkumoj j 
roite yra apie 35 fabrikai, arklee smage betraukdami,!
Apsl aitoma, kad čionai pa- jeme ir patruka; pabūva dar; gu ir dirbti negaliu. Užtat 
gaminama du trečdaliai visų kėlės dt jnas ir padvėsė. į draugų pašalgos ir surami- 
Amerikos automobilių ir be- Anus belupdami ir pejli nu-1 nimo aš negaliu žodžiais 
veik pusė viso pasaulio auto- laužėm. įvertinti. Pastaruoju laiku
mobiliu. Fabrikuose dilba 
nuo 230,000 iki 240,000. 
žmonių. Jie dirba netik au
tomobilių pastatyme, bet ga-: 
mina įvairias automobilių; 
dalis. Tarpe svarbiausių 
fabrikų yra Fordo (kuris, 
pabudavoja 8,000 automo
bilių į dieną ir samdo 110,- 
000 vyrų): Dodge Brothers,;
Packard, Cadillac. Maxwell, ’ 
Studebaker, Hupmobile,; 
Hudson, Paige ir t. t. Tie 
fabrikai samdo apie 165,000 
žmonių.

Detroite randasi daugybė 
kitokių pramonių. Nekurtos 
buvo pradėtos pačioj pra
džioj miesto įsteigimo. Gali
ma minėti vaistininkystės ‘ 
pramonę, laivų statymo pra
monę, tabako ir cigarų fab
rikus, pečių fabrikus ir dau
gelį kitų.

Miestas turi 170 viešų mo
kyklų. Mokyklas lanko 175.- 
000 mokinių. Apart tų viešų 
mokyklų yra beveik 100 ki
tų moksliškų institucijų — 
tai yra, biznio universitetai.: 
medicinos kolegijos, teismo 
kolegijos, automobilių mo
kyklos, Detroito universite
tas ir 1.1. Naktines mokyk
las lanko 30,000 mokinių.

Detroitas turi apie 400 
įvairių tikėjimų bažnyčių. 
Seniausia bažnyčia yra St. 
Anns Church (katalikiška). 
Uždėta 1701 metais, dviem 
metais po atvykimui fran- 
euzo Cadillac.

Mieste randasi labai daug 
interesingų vietų ir budinkų, 
iš kurių tik sekančius pami
nėsime: Detroit Museum of 
Art, Belle Isle Park (di
džiausias miesto parkas), 
Grand Boulevard, (vienas 
iš puikiausių bulvarų), Book 
Building 42 aukštų, ir Gene- 
ral Motors budinkas. kuris 
yra didžiausias ofisų budin
kas pasaulyje.

Detroitas maloniai priima 
visus svečius. Miestas užlai
ko informacijos biurus sve
čiams, ir didelės automol i- 
lių vietos ir kiti fabrikai turi 
žmones, kurie rodo viską, 
kas yra interesingo sve
čiams.

Detroito isicnj i yra labai 
interesinga, iv s nuo mažns 
kolonijos išaugo į dabarti
nių dienų ketvirtą didžiau
sią miestą Suvienytose Vals
tijose.

Vieša Padėka.
Aš noriu viešai tarti “Ke

leivio” Redakcijai padėkos 
žodi už suteikimą vietos ma
no atsišaukimui. Tuo pačiu 
sykiu dėkuoju ir tiems geros 
širdies žmonėms, kurie per- 1 - A * w I •

F. L. 1. S.

KLAIDOS ATITAISYMAS 
“Keleivio*' No. 24 tilpo 

korespondenci ja po antgal- 
tVin “Lietuviai lenku paro- 

-» v:.^.tantgalvio 
Calumet,

Viscount Poulet
Belgijos vidaus reikalų minis- doj.” Viršuj šito 

teris Theurio kabinete. Jam ga- padėta miestas 
lų-gale pavyko suorganizuot Mich., o turėjo bui Calumet 
nauja ministeriu kabinetą. City, 1’1.

APS1VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nors kiek pamokytos, ii? 
kad galėtų atvažiuot pas mane Anie 
save pranešiu laišku G. A. (26) 
R. F. D. 2. Box 198 D, \Varreu. Mich.

Su tikra pagarba.
Peter Slakes, 

Ward C 32, Oak Forest, Iii.

JAUNINO HIMNAS.
Galingi esam, nes jauni,

■ Kilnios idėjos sušaukti. 
Mokslą imkim už vadovą 
Su tamsybėmis į kovą!

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 28 metų. Aš esu vaikinas 
29 metų, šviesiai geltonų plaukų, mė
lynų akių, 3 pėdų ir S colių aukščio, 
gražaus ūgio, skaistaus veido, nerū
kau. turiu gerą darbą, gerai uždirbu, 
turiu pinigų $8,'MX).O6, myliu dorų gy
venimą. Norinčias su manim susipa
žint meldžiu atsišaukti ir su pirmu 
lašku prisiusi savo paveikslą, kurį 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu ir apie 
save p< r laišką suteiksiu platesnių 
žinių. 1.EO ISBITZ (26)

P. E. T. S.
51—Gili St.. San Franeiseo, Cal.

Ir pasmerkę nelaimingus. 
Klaikius burtus prietaringus 
Jieškom amžinųjų turtų. 
Ilgais amžiais proto kurtų.
Mokslu, darbu mes šarvuoti,

Pajieškau apsivedimui draugės, ne- 
senesnės kaip 30 metų. Aš esu 30 me
tų, turiu bizni ir namą. Merginos, my

linčios prie biznio, malonėkite atsi
šaukti, atsakvma duosiu kiekvienai 

A. LO. (27)
P. O. Box 52S, IVesternport, Md.

skaitę mano atsišaukimą su-įšviesos gaie vainikuoti,
šelpė mane.

Jau tris metai kaip aš ser-
Į gyvenimą tik žengsim, 
į gerovę takus rengsi m. 
Iškėlę šviesos žibintus, 
Einam per kaimus ir miestus 
Nugalėsim priešus atkaklius 
Tamsybės prietarai sugrius. 
Šviesą, dorą pamylėję, 
Brolių rankom susitvėrę. 

! Mokslą imkim už vadovą, 
. Su tamsybėmis į kovą!

Juozas Kynas.

I

PAJ IEŠKOJIMAI

Išgirskit Butėno Puikų Basso Balsą

16V10-F 
IV coliu 
75c.

Jonas Butėnas. Baritonas
(n ėsk; ri au di n k m erg i žėlė, 
(Aš .MERGYTĖ. Liaudies Dainos.

Kuomet jus uždėsite rekordą ant jūsų fonografo, jus išgi>»T - 
Butėną dainuojant šias dvi liredie.s dainas taip kaip jus mylite. Co- 
lumbijos pardavėjas su mielu noru jums pagrajis šias dvi dainas ir 
žemiau įvardintas. Paprašyk Columbia katalogo Lietuviškų rekordų.

COLUMBIA PHONOGRAPH CO.
1S19 BROADM AY. X'EW YOKK

j Aš, Kleopą Jonušaitė, po vyrui, Ka- 
Jvalevskicnė, pajieškau savo pusbrolio 
Kazio Strupino. Pirmiau jis gyveno 
Brightonc ir Montelloj. o dabar neži- 

Inau kur. Meldžiu atsisaukt laišku ar
ba atvažiuot šiuo adr< su:

ANTHONY KOYVALSKl
Box 186. So. Royalton. Mass.

Aš. Ona Dvarcckiutė. po vyrui Ku- 
ėevičienė. pajieškau savo pusbrolių 
Motiejaus Perijor.o ir Kastanto I>va- 
rccko. paeina iš Vilniaus rėdybos. 
Merkinės parapijos. Puočių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti rrba apie juos ži
nantieji malonėkite pranešti, už 1-ą 
busiu dėkinga.

MRS O. KUČEVlčIENĖ
919 Irwin st., Nev.- Kensington, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Mcrčai- 
čio, seniau gyveno Reading, Pa Kas 
apie jį žino malonės pranešt arba 
pats lai atsišaukia, turiu svarbų rei
kalą.

25
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_  Kas
jį žino malonės pranešt arba

ANTANAS MERCAITIS
A St.. įlydė Park, Mass.

Pajieškau merginos apsivedimui,. 
lietuvaitės, darbininkės. Aš esu suau
gęs vyras, darbininkas. Merginos su

jaugusios malonės su manim susipa- 
Įziriti. J. PAUL (27)
i 301 Baltiinore st, Dayton, Ohio. i__________________________t -- ----------

Noriu susipažinti su mergina tarpe 
27 ir 37 metų, kuri yru 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 vedęs, darb^ 
turiu vidutini. Gyventi myliu draugiš
kai, jau nubado pavieniai gyvent, to
dėl norėčiau rusti draugę. Bereikalin
gus- laiškus malonėkit nerašinčt.

J. G—AS (28)
P. O. Box 898, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 27 metų. Aš esu vaikinas 
26 metų. Mergina guli būti ir čionai 
gimusi arba iš Lietuvos atvažiavusi. 
Meldžiu atsišaukti, atsakymų duosiu 
kiekvienai. Vaikinus meldžiu nuraši
nėti. S. J. U. (27)
Box 170, Massena, N. Y.

Pajieškau vyro apsivedimui apie 60 
metų amžiaus, kuris mylėtų gražų 
gyvenimą. Aš esu 45 metų mot< ris. 
Karintieji arčiau susipažinti malonės 
prisiųsti paveikslą su laišku arba 
vpatiškai atslankyti. (29)

MRS. YVAGNER
526 McBride avė., W. Patcrson, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, gali būt kad ir su vienu 
vaiku; nuo 22 iki 33 metų; aš esu 32 
metų vaikinas amatninkas, gerai už
dirbu. svagiuančių gėrimų nevartoju 
ir nerūkau. Merginos mylinčios dorą 
šeimyniškų gyvenimą malonės susi
pažinti. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Su pirmu laišku prisiųskit paveikslą, 
kurį pareikalavus sugražinsiu. (29) 

A. K. R. S.,
193 Grand st. Box 57, Brooklyn, N. Y

PARDAVIMAI

10 colių—75c.
16016-1’ Jonas Butėnas, 

Bari t anas.
(LITAI (Lietuvos 
(pinigai) irom. daina. 
(LElSKtT J TĖVYNE 
(Laudics Daina.

16099-1’ (STASYS. 
^Liaudies Daina 
(Ot. MERGELE. 
(Liaudies Daina

16906-F. (.1. Suildauskas, 
Baritonas.

(GĖRIAU DIENA. 
(GĖRIAI NAKTĮ. 

(ESU ANT šiO SVIEIO
16007-F ("TĖVYNĖS” 

(SV UON'Ė.
1690 t-F ( \. Vanagaitis. V. Di- 

(nci ka ir J. Olšauskas 
(HZlMOZl-DRIMI)Zl 
( V. Vanagaitis, Monol. 
(FUTBOLAS

IG095-F J. Kriaučiūnas. Tenor. 
(DŪDELĖ 
((.ODELĖS

'601’0-F Kostas Sabonis, 
Baritonas.

(j BERŽYNĄ EINA 
(ONA 
(ATV \ž!AVO SVE- 
(TELiAI.

12 colių—$1.25 
61000-F (Tarptautinė Kapelija 

(KOBLER’O POLKA 
(ŠOKIKO KRIAl- 
(CIAUS šokis 

6JV01-F (Stygų Orkestrą 
ėl»l NOJAUS V1LNJS 
(ITALIJOS SAPNAI
19 colių—75c.

16011-F (Kariška Kapelija 
(MARSELIETĖS.

Maršas 
(ATSIMINIMAI Iš 
(1917 m. Maršas 

16908-F (Įgrajino Coiumbijus 
(Orkestrą 
(SUIRĘS GYVENT
UM AS. Vairas 
(TOSCA. Valcas 

I6VO2-F Columbia Lietuvių 
(Orkestrą 
(VESTI VIV MARŠAS 
(KLERNETO POLKA 

16003-F (Stanislovas llag- 
(dzinskis Armonikos 
(Solo 
OIODRALKA POLKA 
(PVSKARKA POLKA 

1GIMJ1-F Jonas Ramanauskas 
Tenoras 

(ŠVINTANT AUSRE- 
< LEI 
(ŠERIAI ŽIRGELI

Pajieškau Pranciškaus Baginsko t Frank Raginsky). paeina iš Lietuvos 
Telšių apskr.. Luokės paštas. Palėpių 
ir Rudupių kaimo; kiek pirmiau gyve
no Mihvaukec. Wi<.. dabar girdėjau 
gyvena Racine, Wis. Kas apie jį žino 
meldžiu Prisiųsti man jo adresą. (23) 

JACOP. RAGINSKY 
2650 YVisconsin avė.. N. Vv.

VVashington, D. C.

Pajieškau Vilimo ir Motiejaus (Mi
ke) Zagorskių. jie paeina iš Lietuvos 
Trakų apskr.. Varėneszval.. Ki.-k'ionių 
kaimo. Apie 23 metus atgalios gyveno 
Mass. valstijoj. Jeigu kas žinote pra
neškite arga patįs lai atsišaukia se
kančiu adresu P. DAUGIRDAS 127) 
803 Lincoln Avė.. Rockford, Iii.

PARSIDUODA GROSERNĖ IR 
Bl'CERN'Ė. Biznio daroma už $35b.00 
į savaitę. Savininkas serga ir todėl 
prieš savo norą priverstas parduodi 

(26) 
ALEKANDER LUBINS 

€1 Chauncey st-, Mansfield, Ma«?.

PARSIDUODA
2 šeimynų namas, 11 kambarių ir 4 

karų garadžius. Bargcnas tik 86.VH). 
Padarykit pasiūlymą. (26)

MRS. PI TSIRICII
3OS IV.ilnut St.. 

STOUGIITON, MASS

Pajieškau Tarno ir Jono Jackevi
čių ir sesers Teresės, Vilniaus gub.. 
Trakų apskr., Varėnos vaisė.. Perlo- 
jaus kaimo. Turiu svarbu reikalą, 
malonūs atsišaukti, žinantieji apie 
juos b il-sjs pranešt jų adresa. (27) 

DENGI Z A S -J AŠKEV T C1U S
P. O. Dox 139. .. Bo.-.vel;, Fa...

PARSIDUODA KRIAUČIŲ STO
RAS, labai geroj vietoj, apgyventoj 
lietuviais^lenkais ir rusui.. Siuvama 
Singer mašina beveik visai nauja, 
taipgi vr.u ir prosinimo mašina. Biz
nis išdirbtas per 15 m< tų. Pardavimo 
priežastis — savininkas išvažiuoja j 
savo serą tėvynę. Atsišaukit šiuo ad
resu: (28)

JOHN LOMBARDI51 Hudson avė , Brc-uklyn, N Y.

J

Pajieškau dėdės Petro Civirsko. pa
eina iš Panevėžio apskr.. Kupiškio 
valsčiaus, Žiuriškių vienkiemio. Pir
miau ji: gyveno Girardville, Pa., ir 
d’rbo mainose. Turiu prie jo svarbų 
reika’ą. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie ji žinot' . malonėkite man praneš
ti, už ka busiu labai dėk’nga. (27) 

ONA ( JvTNSKIUTĖ
<5 Samara st., Waterbury, Conn.

Pajieškau sesers Leonoros Yeeevi- 
ut ?s. po vyrui Gabninicnės. Paeina 

Kauno rėdybos, Šiaulių apskr., 
Tn.škiu miestelio, seniaus gyveno Og- 
lesbv, III. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti šiuo ad
resu: KAZIMIERAS YECUS (27) 
31 S. Pin<- St., Warren, Ohio.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ N AMAS 
33OG Wash>niiton st.. Roxbury, 18 
kambariu. Stcam šiluma, elektriką, 
gazai pečiai: randus S1410 j metus. 
Kaina $11,509. Klauskit pas

P. 2EBROWSK1
115 Third st-. Chelsca, Mass.

EXTRA!
Žila Galvelė reikalauja Pusininko 

Barzdaskučio.
Moteris ar mergina galite atva

žiuoti. o busite išmokytos plaukus 
kirpt ir barzdas skusti po numeriu 

180' t —7-th St.. cor. H St„ So. 
Boston. Mass. (28)
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GRAMAFONAI IR REKORDAI. 
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IžDIRBYSTfcS

GRAMAFONLS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pag:,minti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monuiogistn.
.Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet vi.-us kokie tik !ietu\ių kalboje yra išdirbti, ’š 
visos apielmkės ir iš tolimesnių vietų gulite kreipus pas mus ir 
gausit gera | :ituri.uwmą. Taipgi užlaikau lietuviuku Rolių dvlvi 
player pianų. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sios dainos ir šokini.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Kolų, Katalogo, pri
siųskit UŽ 2c. štampą.

GEO. MASILIOMS
233 BROADMAY. —

Tek So. Boston 1456 J.
...........        B",.......       , ■ ,*ą*o*o^

SO. BOSTON, M \SS.
‘t******'

L

I

I
*

Paji.-škau savo švogerio Jono Kal- 
■•iečio. jis paeina iš Kauno rėdybos. 
Rokiški” apskr.,«Suvaniškių miestelio. 
1921 metais gyveno Rockiand, Mass. 

svarbų reikalu, todėl prašauAš tunu s'
ji pati at išsukti arba kas apie jį ži
no malonėkite pranešti šiuo antrašu: 

ANTANAS GELTAUSKIS (28) 
1711 Acushnet avė.,

Ncw Bedford, Mass.

KAZIMIERAS 2VIRGDAS pajieš- 
. kau vyro, kuris norėtų eit gyvent ant 
'farmos, galėtų būt ir ženoti žmonės, 
, kurie netur daug vaikų. Mes esam se
tui žmonės ir norim gaut žmones kai
po savo vaikus, la-t turėtų jnešt nuo 

; 52 500 iki 83,000. Farma verta ^10,000 
;S0 akrų farma ir vi.;a dirbama, budin
tai geri. Kuris norėtų būt laimingas, 
atoišaukit greit laišku. (26>

KAZIMIERAS 2VIRGDAS 
R. 1. Bot 57. Fnnntafn. Mich

Milteliai nuo Galvos 
Skaudėjimo.

Tuojaus prašalina Gal
vos skaudėjimą. Pa
bandykite !
Kaina 25c. — Jei negalit gaut 
arčiausioj aptiekoj Jūsų kai- 
minystėj. tai rašykit mums tie
siog, įdvck'.mi 25c.
URBA LITHUANIAN 

DRUG MFG. CO. 
826 Bunk Street, 
Waterbury, Conn.



Sveikatos Kampelis.
:<:id svietas dabar bu-. 

\ vikesnis negu senovė-
Sv-u.

•ni‘ir tie patys vaidai tinka. ' 
; Reikia išbandyti, mainyti, tą' • ' 
iki atatiks reikalingų vaistu, jc.

Puikios Naujos Gyduolės 
Jei

Ji kiJV

I Sv-ta.

ŽMONIŲ AMŽIAUS 
ILGIS.

Tūli žmonės 
seniau žmonės 

I ir buvo jie

SKARLETINA. šiuos apsisaugojimo budus:
Skarletina yra užkrečia- .}■ yaikai, kurie yra

ma liga, kurios ženklai vra ganėtina, neturi eiti, 
karštis, skaudanti gerklė ir mokyKlon mažiausiai sesms seniau žmones ilgiau eyvenc 
išbėrimas. Ją lengva gauti, .... b . , ,-il .^uvo. , J1* ^llPr€>sri
bet sunku išgydyt. Ima nuo . — vaikai, kurių oca sveiKesni, Kai da iar. 
dvieju iki keturiu dienu jai l.ai ^uPa>l» tebeini i skarle-i Vienok tyrinėjimai 
įsigalėti. * ™ ......c

Reikia žinoti kaip pažinti :kanneX‘. ® '*1' ®’v*na- ne«u
skarletiną. Ji prasideda su ausys daugiausiai nukenčia Vnaina"<Tab'ir

mu, silpnumu ir kartais su! 
nuomariu, ypač vaikuose. 
Vaikas staiga pasijaučia pa
vargęs. Burna ir gerklė pri
sipildo. Jaučiama skausmas, 
kuomet rijama ar kalbama. 
Oda pasidaro labai sausa it

I
mano. kad \er

K

tebeturi skarle- Į \’i
. !do, kad dabar žmonės ilgia 

_ _________ ________ I.
Širdis, inkstai ir jos Matuzelio 969 merai 

nuo skarletinos ir ligonis tu- butą ne vieno žmogau> 
. ri būti gerai prižiūrimas. i(]o, ’oel n^os giminės. “ 
i 4. Reikia išpildyti visus tuos 969 įlietus pragyveni 
h *. ‘ ........................
'liepimus kaslink valgio ir 
i drabužiu.

___ ________ ______ __ _ Į 5. Reikia gerai 
karšta. Liežuvis apsidengia į *į? oni pasibaigta 
ir pasidaro raudonas ir isti-r*s» nežiūrint to, 
nes. Uždegimas siekia nuo p1*’ 04-0 sveikas, 
gerklės iki ausų. Kariais ka-Į Viešos Sveikatos Biuras 
klo gįslos ištinsta. Papras-}y»a išleidęs daug knygelių ; '■««; *
tuose atsitikimuose po šių; a į ne įvairias ligas ir apsisau-;'0^11-4 ^p^nių, Kurie, prayj - 
pirmu ženklu už dienos ar i gojimą nuo jų. Galima jas .xen° daugiau uai i •> 
kitos pasirodo išbėrimas.įgauti veltui kreipiantis prie;ipe-’4- Bet.tokių ilgaamžių :• 
Lengvuose atsitikimuose iš-j^urgeon General, United;<133ar atsiranda, 
bėrimas pirmiausiai pasiro-'Statės Public Health Servi- Dabar apšviestose 
do. Raudoni taškučiai kru-'ęe, Washington. D. C. Vie- vidutinis z.~_~......
vose pasirodo ant kaklo ir j šos Sveikatos Biuras patar-daug pasiilgino.

paro- 
\ au 

Bibli
nį š- 

taip. kad ta;
,..........   vai

ri būti gerai prižiūrimas. i<i0> ’oel ilgos giminės. Taki 
4. Reikia išpildyti visus tuos 969 metus pragyveno 

gydytojo reikalavimus ir pa- ne vienas žmogus, bet vi>a 
įMatuzelių giminė arba di- 
inastija. štai ir dabar nese- 
;nai nuo sosto nustumtų Hai - 
Įsburgų giminė irgi suskaito 
,kelius šimtus metų. Ir la '• 
lietuvių yra pravardžių, ku
rios siekia Gedimino ir \’y- 
tautų laikų. Istorija žino tik

prižiūrėti 
odai lup- 
kad jis ir

iii

K

r

;u

\

krutinės n* išsipletoja po 
visą kūną. Po keturių ar 
penkių dienų oda pradeda 
luptis. Kartais lupasi didelė
mis lupynomis.

Po skarletinos kartais ga
li atsirasti uždegimas ir kitų 
dalių. Gali būti plaučių už
degimas, krutinės plėvės už
degimas, gerklės puliavi- 
mas, votis 1 
mus širdies plėvelės. Inkstų 
uždegimas kartais pasirodo 
nuo antros iki ketvirtos sa
vaitės. Šiame atsitikime pa
akiai išpunta, rankos ir ko
jos ištinsta, ir dažnai priei
nama prie vandens ligos. 
Gali pasirodvti nuomaris ir 
liga gali užsibaigti mirtimi. 
Kituose ;

: nauja jums. Naudokitės juo- 
mi. F.L.I.S.

—

kakle, ir uždegi- | metus.

AB IAH TflDlTV “Vr kad taip, žemė gali išmai- 
Ail JAU lUnlIL AL“ tinti nedaugiau 9,000,000.- 
I riUi/V* If 11 rimADlHO g‘.vvt*nt.°jV- Tokio skai- 1X1 VlU ULKnuuKiy; Čiaus žmonija pasieks už 

-------------- j 300 metų, jis sako. Šitam 
• ‘•Keleivis” šįmet išleido! straįl?sny išdėstyta visa jo 
labai puikų kalendorių 1925 teorija.
metams. Jeigu kas da nėra 12. Kaip prasidėjo pacau- 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus lyje karas? Tai garsaus rusų 
išsirašyti, nes jau nebedaug rašytojo Rubakino straips- 

nis. Begalo įdomus ir pa
iki! Kalendorius yra knygos'mokinantis skaitymas.

-.'pavidale, ir jame telpa dau | 13. Kaip gyvena eskimo-
- gybė visokių pamokinimų irisai? Ar tiesa, kad jie savo 
■ Uiformaciju. Yra tai tikras 

nuteikia žinynas, štai jg suglaustas
. r« ir fosiura Jei nervų, turiny 
i:-- "rreitai i.s «>ierąžinu ; “

nusiipu-, j, 1925 metu sezonai. Ai 
nuiati-izmot, kada oficialiai prasi- 

i>ėką zmo-Įdeda pavasaris, kada bus 
puikų virški- ;P»ma diena vasaros, kada

Senų ir Jaunų.
kaip Magije Silpnų 
'• a>t j Miega, l’ra»!u

: •<» ir Praradimu 
Apetitu.
o *s:krašcio a&ūsceėčs __
-. ‘v naują gydaok. jo 
eik:* tol į greita
■ tūkstančių tfjrų. lL_. 

atkliio nusilnttojimu, i 
k..edėjiniu gatves :š- 

<:■ nejrardaas tauKėji’ 
•rvre.-n.ų gyduo- 

ye:k:a atsakančiai ir 
Naga-To ne ?

p.
:r

n>M 
i i

greitai >>s sus-rųtina
i.- stiprumo 

u ruliatenims; 
a sraują, stipriu. 
; ■■ padaugina «_ _ ___

Su’eiK-a atsvierinan-Į 
rra apetitą. į 
ai ; vjisną lauk ir įlauj; 

a ... ..; luicijes ir pen. Jei jus 
. .< ‘terai. jus esate skoiin- 
. savo draugams, kad strtei- 
- • Landynių. Vartokite
. -.a uienų ir jeigu jus nesi- 
et :..i. pagražinkite likusį pa- 

iekuriu: ir_ irs atiduos atgal 
Išdirbėjai Nuga-fone

• -d jos pagelbės tokiuose 
. . ;aa jos priverčia visus

ir gražinti ni
šas neužsiganėdina. Jos 

■ ••’.ios vartoti ir jus gali- 
• rienesiui už dolerį. Re- 

jamos ir pardavinėjamos
- L • -us antiekorins.

>>

• »

FARMOS

Kurie norite pirkt kokią nors far- 
mą šioje anielinkėje. apie Scottville. 
Pentvraler. Custer ar F'ountain, Mu h , 
rašykite mums. Mes prisiusime jums 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai fermeriai toj apie- 
linkėj. • 29)

PILYPS and MATTIK
R 2. Bos 83. Scultville. Mich.

PARSIDUODA KARMA 15O AKIU 
su 8 kambarių namu, vištinyėia ir Lai - 
nė I-'arma verta $4>.00i>. parduodu už 

nes esu priversta tuojau; par
duot: vyras serga. viena negaliu ap
dirbt. <281

MRS. ANKA PI.EVOK1ENĖ 
Sn. il*--tuti. Mass.

namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei- , w st 
myniški papročiai, tikyba? 
šituos dalykus via išaiškina 
garsus Amerikos mokslinin
kas MacMillan,. kuris ilgą 
laiką tyrinėjo eskimosų gy
venimą.

14. Kaip apsisaugoti nuo 
perkūno? Kaip pasidaro 
perkūnas? Kas yra perkun-; 
sargis ir kaip jis padaro
mas? Ar jis gali apsaugoti i‘' 
namus nuo žaibo? 
perkūnijos metu po atskiru 
medžių yra pavojingiausia 
vieta, o girioje—saugiau
sia? Visi šitie klausimai yra 
nuodugniai šiame straipsny 
išdėstyti.

PARSIDUODA
Du arkliai, 3 kardės ir gražus na

mas. Kas norėtų įto,ą tariaą įsiryt, 
klauskite per laišką. (27>

J. LEN ART Ak lt H 
RKHI.AM). N. Y.

pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išaikinta.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos, kada šįmet 
pripuola 4 užtemimai, du 
saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai 
įvyks ir kur jie bus matomi, 
šitam straipsny aiškiai pa
sakyta.

3. Darbininkų kalendo
rius. Čia surašyti visi svar
besni darbininkų gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: kada 
panaikinta Amerikoje vergi
ja? Kada prasidėjo rusų-ja- 

jponų karas? Kada įvykt 
/‘Kruvinas Nedėldienis”? 
Į Kada revoliucionieriai nu-1 
•kirto galvą Franci jos kara-l 
iliui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang- , .... .. -

! lijos karaliui Karoliui pir_įdo ge.ezmkelitL. 
imam? Kada kunigai sudegi-į 
Ino italų filosofą Vania? Ka-i 
jda jie sudegino mokslininką;
(Bruną? Kada lietuvis stu- ,
•dentas Grineveckis užmušė aiškinama, i siųskite
Rusijos cara Aleksandra1 ^ko tabaką ir kaip jie pra-isimokėt 
II-jį?—Atsakymą į šiuos ir dėjo vartoti pypkes. Į •
šimtus kitų panašių klausi-į Vidurių užkietėjimas., 
mu rasite šitam kalendorių- Čia D-ras F. Matulaitis pa-į 
je‘ sako jums idomiu dalykų:
' 4. Metai ii 13 mėne,ių.^e viduriM ligas ir jų gydy-i; 
CįajTą išdėst.rtas prof. Mar-, Prakeiktieji vienao.-
Mfio planas sutraik.vi-.ui l.a- y Labai idomi istorija apie p 
iendonare taip, kad meluo- Gruziją h. jos vienuolius. - 
se butų lo menesių, po 28, Tai ^.^^1 “Relei- p« vartojimo P«i 
dienas i kozną menesi. Įdo-'vio., Kalendoriaus ....... "
musu pamokinantisstiaips-Įjame teĮpa dar daugybė ei- 
ms* ,. . iiu, apysakų ir juokų.

5. Lietuvos gyventojų; j- - -
skaičius. Ar žinot, kiek Lie- tas gražiais paveikslais irioje- 
tuvoje yra gyventojų? kiek dailiai padarytas. Kaina 50; v“ 
iš jų yra vyrų, kiek moterų? centu, bet “Keleivio” skai- 
Kiek yra lietuvių, kiek len- tytojams tiktai 25 centai, 
kų, žydų ir kitų tautų? Jei, šitoki Kalendorių kiek-; r x , V11, 1>lfI 
to nežinot, tai čia rasite vf- |Vjenas turėtų sau išsirašyti ir'Cot;Raikomi \Vė, and washin'Kto!i st 
sas apie tai žinias. da savo giminėms i Lietuvą

6. Žymesnės pasaulio reli- nusiųsti,
gijos. Jums turbut nesykį at-, „ maotmtki rėjo galvon klausimas: Kiek D\KAI NUO 1 ATRŪKI- ■ 
yra pasaulyje išviso katali- MO RENGIANTIEMS. į 
kų? Kiek yra budistų? Kiek Nedėvėk diržo—išvengk pa-i 
mahometonu, protestonu, i vojingos operacijos į 
stabmeldžiu" ir kitokių? Ar stuarts, limpančios plapao; 
•^1^4. v.™ .PADUŠk^fTES yra skirtingos nuoSUF3.(lot kur pH31SKinim^ • parišamo w«r%o, jos yra išlaukinės gy-|‘ 

Jeigu nesuradot, tai čia ra- eyduaiė*. ^pančios prie kūno b ;
duodančios sustiprinimą toms kūno Slte VISAS intoi macijas. dalims, kurioms reikaiinga. Neturi ;' 

7*^_- _.x:_ —. jokių šmuru nei spreužinu. Nenustoti-:;. Žemes rusis nuosim- J.a jr neatsiremia j Kaulus^ Tokstan-'i' 
įčiuose. Ar Žinot, kiek kurioj čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na-!; 
'____Jnl., n:ie. nesutrukdami nuo uarbo ir dau-;(pasaulio daly ^ra dirbamos £.£1^ praneša, jogei šitokiu budu išsi-j<

TĖMYKIT ŠIUOS 
BARGE&US

i akn» ant kranto 
is. miškas, stuba ir 
•ti, kaina $1200.

<0 skr, gerus žemės, 
las, mišku, upė tek 

kaina $2200.
40 akrą geros žemės, 

mylios į miestą, geri btidinkui, 
lis sodas, laukai apsėti, gyvuliai ir 
padarai, už $3,300.

158 akrai gerus žemės ir 
kai. sodas, miškas, 1 mailč į 
kaina $5,500.____ ___ i

, _ o - 1 1- • rr„;l vii0-s apgyventos lietuviais
Į 15. Saules spinduliai, i ai įkais, galima pirkt ant išmokėjimo 
mokslinis D-ro Žemgulio ĮKlauskiie 
straipsnis apie tai kaip sau-1 S
lės spinduliai palaiko visą Į___________________
gyvybę ant žemės. ' j NEPAPRASTAS

16. Geležinkelių atsiradi-) PASIŪLYMAS 
mas. Šita geležinkelių istori-j Mes daw>roe Be vien ant
ja parodo, kieK Žmones SU i popieros, kaip paprastai.i-et ir ant cel-

to 
soda: 
ips-l

Ko(lels<sh:
I

ežero, puiku 
uarr.ė, Inąkai

, visi bu<i;f.kax 
a pro farmą.

pusantro 
didv-

budin- 
m lesta, 

tikinin-

I
sulysę 
<1 n i z. 
Sveti i- 

joj, Norvegijoj, Danijoj da
bar iš 1000 žmonių 
kasmet tik 10 
ir Suv. Valstijose pirmiau iš 
1000 kas metai mirdavo, 
tiek, kiek dabar miršta Lie
tuvoj, apie 20 is 1000 gyven
tojų. 1922 m. mirtingumas 
nukrito iki 14 ant 1000 gy-; 
ventojų. Kada ir kur seno-i 
vėj taip mažai mirdavo žmo
nių? ;

Ar senovėj žmonės buvo i 
lipnesni, ar dabar? Pasilikę 
š seniau (nuo 1000—500 

's P’:metu) ricieliu šarvai (gele- 111 luiv* • *• • w W -
antpečiai), dabar muziejuo-i

\aistais:įių dienų vyi-ams. Ir kas-gi; 
pasirodė? Kad kaikuriernsl 
musų vyrams tie šarvai per 
ankšti.

vidutinis žmogaus
. štai

GALVOS PLEISKANOS.
Daug žmonių teiraujasi, 

kaip išnaikinti pleiskanas 
galvoje.

; Daug yra tam vaistų, bet; 
į visai tikro nėra nei vieno.;
i Gydymas tęsiasi bent dvejus į 
____ , dažnai dar ilgiau.

. .. _. .. ®

i S’ 
į iš

-------- O ----- ----- guuvo VVlcl 11 lliLl. itteuio- 
atsitikimuose ligo-Įsioms gi pleiskanoms riebus 

nis arba pasveiksta, arba Ii-;tepalas netinka. Reikalinga 
ga užsitęsia. Reikia tėmyti, ’ ' ' * - - - -
kad neatsirastų uždegimo 
vidurinėj ausy. To uždegimo 
simptomai yra skausmas au
sy, ir norėjimas miego. Ligo
nis gali dejuoti miegodamas 
ir sunku yra jį išbudinti. Jei 
ausies plėvelė trūksta, pūliai 
išbėga, ir jei uždegimas tik 
lengvas, ligonis eina geryn, 
kitaip atsiranda votis kau
luotose ausies dalyse. Jei ši 
votis nepraduriama, ji gali 
trukt arba išsiplėtoti i kaklą.

Reikia žinoti, kad mirties i 
nuo skarletinos neatsitinka, i 
jei ligonis tinkamai prižiūri
mas, nors daug žmonių mir
šta nuo ligų paeinančių nuo 
skarletinos, ir kartais palis-j 
ką ‘ ligas galvoje, ausyse ir Į , 
inkstuose. Skarletina la-’j tonlryniu plaukam plautis 
biausiai pavojinga vaikams• įbuilo vietoj vartoti; 5) kai, 
neturintiems šešių metų am-j kas dar galvą tepasi kokį! 
žiaus. Įkartą per sąvaitę glicerinu

Kaslink apsisaugojimo;su vandeniu. Bet vaistų tam 
nuo skarletinos, reikia žino-'yra daugybė. Ne visiems vie- 
ti, kad visi žmonės ta liga'-------—~ •• y—y-----7------
serganti turi būti atskirti 
nuo kitų ir neprileisti prie 
jų, kol dar randasi išmatų iš 
burnos, gerklės, ausų ir kitų 
kūno dalių. Žmogus, kuris 
prižiūri ligoni, neturi su ki
tais maišytis ir visi indai, 
kuriuos ligonis vartoja, turi 
būti plaunami verdančiu 
vandeniu. Ligonis turi turėti 
sau kambarį. Seilės ir išma
tos iš ligonio burnos, nosies, 
gerklės ir ausų turi būti su
imamos su popiera ar lino 
šmoteliais, kurie turi būti 
tuojaus sudeginami. Visi 
drabužiai, kuriuos ligonis 
dėvi, turi būti dizinfektuoti. 
Niekuomet nereikia ligonio 
drabužius plaut sykiu su ki
tų. Ligoniui turi būti duoda
ma lengvas valgis ir daug 
vandens gerti, ypač jei yra 1 
vandeninės ligos ženklai.

Gydytojo priežiūra yra 
neatbūtinai reikalinga. Li
gonio nereikia skaityti pa
sveikusiu, kol dar oda lupasi 
ir pūlių bėgimas neužsibai- 
^Suv. Valstijų Viešos Svei
katos Biuras prašo atsiminti

Nusipirkit knygą vardu:

“KAS YRA RDSD SO

VIETU RESPUBUKAr I 
Iškišta Lietuvos Social- 

i e i n o kra tų Pa rti j os.
Knygos turinys susideda 
sekamų skyrių:
1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komuni»tu Partijos 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistine

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

yra sutrauktos visos
Iš graiku rvinėnuį žinios ir visi fakta“i apie ko-; 

statųjų, iš Aigipto braižinių r t\arką šovietų Ru-

miršta
12. Taip pat

i

<2«)

Visgi atsidėjus galima nuo 
pleiskanų pasiliuosuoti ir. 
niaukus gaivoj aplaikyti.' 
Pleiskanos esti riebiosios 
s«uscJo^. Gy rŲmas \ienų ir įįiniiii marškiniai, šalm. 
antrų kiek skiriasi. Sauso-;antnp- ... 
aoms reikalinga riebalais iįikomi; buv0 pamielįoti ■ 
dezinfekuojančiais vntrtatc • - 1 - -
galvos oda trinti. Riebio-

eikvojo turto ir laiko, kiekĮ,ul.®‘d. K*p.-ier.ą tok? pa-
jie paaejo vargo ir kokių jie kamais - -
nedarė bandymų, pakol išra- f..

17. Kodėl žmonės tiki ia • o • • rrisiųsK mums sjdv&Sl&S • VičEilS SlrtUpSnib ntuju paveikslėlį, 
•apie atsiradimą tikėjimo.
, i - • •• a,* • oiuNuanias uisuKyina p<i18. Pypkes istorija. Čia nori, kad butų padaryta: 

kode! Žmonės!,bust>’ ar figūra. Su užsakymu

r.iuose
!ga

kreiptis prie gydytojo, kad 
pasakytų, katros rūšies ptei-Įir?i numanu, kid tuomet nei

• svieto butą, negu i . - -
i turbut pasiliko i lengva ir gyva kalba. Ame-

■ - - - ’’ > ios da niekas nepar-
• Keleiviui” pasi-

rr 

' c t- t * i numanu, itau tuvinei ne i'ssanų besama. Is bendrulfiidesni0 sv;et0 į,uta negui Knygutė parašyta labai 
nurodymų, kūne tiktų viso-i(labai. ž,.(iai turbut pasHb;0j k..,.................................

kai? i-' Dovydolrikeie,. 

laikais. Ar pirmiau žmonės!4'?A]ne3o-. . . .
buvo sveikesni? Ir i tai sun-lgauti jos tik keliasde- 
ku tikrai atsakyti. Sako. kadphrr> egzempliorių, todėl 
dabar žmonės yra labai nei - ' nori gauti, tepasisku-
vingi, isteringi, priepuoiingi. i b;na- 
Bet paimkime nors Kristaus! Kaina tik 20 centų, 
laikus ir įsigilinkime į evan-l Prisiuskite du dešimtuku 
hni=Juk, t-UOme' kSke ’ arba štampų už 20 
butą visų kaimų velniu an-1 ............... > ‘sėstų, t. y. apimtų priėnuo-!^ Keleivio redakei- 

i los arba isterijos liga. Tad ir j -ia“ ir -uojaus gausite Kas 
(tada butą labai nervingo;yra Rusų Sovietų Respubli- 
; svieto. Taigi nėra tikru cT

11

! _
į štai kas pasakyti: 1) bent 
vieną kartą per savaitę išsi
trinti kietu švariu dantiniu 
šepetuku galvos adą gerai 
išvalytu (vaistinėj paimtu) 
petroaliejumi; 2) bent kar
tą per savaitę išsiplaut gal
vą minkštu šiltu vandeniu 
su geru muilu; 3) kai prie 
petroaliejaus oda pripras, 

i taip po kokių 3 mėnesių, tie 
vaistai reik mainyt, galima 
naudotis lengvu uksusu, spi
ritu su chino žieve (iš vaisti
nės) 4> jei vanduo kietas, 
tšd patartina kiaušinio gel-

į kartą per sąvaitę glicerinu

Viršutinėj daly paveikslo parodomas Norvegijos mokslininkas Roald Amundsen. j6 orlaivis 
ir draugai, su “kuriais jis buvo išlėkęs tirinėti šiaurinio žemės ašigalio. Kelionėj jie visi vos tik 
nežuvo ir nepasiekę ašigalio grižo atgal. Apačioj parodomas Green Bay Portas, iš kurio jie išlėkė.

<

v. ■ . . ; . if-■ • ■ ’

.'i ~ *• * v •••/ 'L <>■ •

< 't- ' ,. S-
ftln 1 , .1/_L i, ū

I
I

; spalvuotais pagražin .mais. 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž. nenupluks. 
Prireikus gaii numazgoti. Kaina $2<«0. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli- 

. y, o mes padarysime
Tamstai vieną toki gražų medalioną. 

Siusdamas užsakymą pažymėk kaip 
' . is: per pus

*•_ ~ ’ i
ir pinigus arba galėsite už

simokėti ant pašto, kuomet paveiks- 
; lą aplaikysit—kaip norite.

Užsakymą išpildysiine į 10 dienu. 
Rašydami adresuokite: (- >

THE TAl’NIS STL’DIO 
KULP.MONT. PA.

GALVOS LIGOS.
O. kaip suvargina žmogaus kuna 

galvos skaudėjimas. Bet tą galima
i pasekmingai prašalint: vartojant
jJATUL’S EDAK tabietus. I 30 miuu- 

' i jausi, kad galvos

Kalendoriaus rastai.) jatul’s edak ubietų kaina:
1 baisokas Šito.;
5 baksukai $2.00.

Reikalaukit tiesiog nuo mus Kada 
, tada gausi ir aptie-

Ymir nearest Dr::g Store will be 
• "lad to suppiy vou. Ask Druggist. 
, Prašyk aptiekose, pas agentus ir 
I visur, kur tik vaistus pardavinėja 
‘ Mes jums prisiusime greitai.

P. A. JATUL. MFG. DRIGGIST
____ i 

STOUGHTON. MASS.

■!. 1 *■ »! Reikalaukit tKalendorius yra papuos- ;turė!<i ^ksuka.

* * • N « 11 •*' o''**** r* *»*-*r^-*» d “ * _žemės, kiek tyru, kalnu, mis- , gydo. Minkštos kaip mosastas— lene- 
kų?—Čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

; Musų žemės plotas. Na, i 
Kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 1 
turi keturkampiii mylių?! 
Kokį plotą užima jūrės, oi 
kiek yra sausumos? Arba! 
kaip didelė yra Afrika, Azi- į 
ja, Europa, Amerika ir Aus
tralija? Retai kas tokius 
dalykus žino. Bet kas nusi
pirks “Keleivio” Kalendo
rių, tas žinos.

9. Kiek kuri šalis turi gy
ventojų? Arba kiek yra išvi
so žmonių ant svieto? čia 
rasite visas reikalingas in
formacijas.

10. Kaip pustatoma Vely
kų diena? šitas straipsnis 
parodo, kodėl Velykos vie- , 
nais metais būna anksčiau, o 
kitais metais vėliau. Čia , 
taipgi pasakyta, kokiu budu 
Velykų diena yra nustato
ma.

11. Ar pritruks žmonėms 
vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako, c<>mpany, chieago, in.

va pridėt—nebrangios. Už jas gautai 
auksinis medalis Romoj, Grand Pria 
medalis Paryžiuj fr garbingas pami
nėjimas Panamos Expozicijoj, San 
Francisco. Procesas atsitaisyino yra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų Mes prirodvsim tai pasiųsda-' 
mi jums Plapao išbandymui visiškai! 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik paraSyk i 
mums. ' <->!

PLAPAO I-ABORATORIES
3058 Stoart’a BUr.. St. vovta. Mo !

II

viduti- : 
metų? * 

__ _____________ ,____ - garsus, 
studijuodamas drugį ir miegamąją Ii-i 
g t. t . irtina, kad ateis toks laikas.; 
kuomet žmonės daugiau žinos ape ii-, 

Didžiuma gywl)ų

AR MES GYVENSIME
150 METŲ?

Ar ateis toks laikas, kuomet 
nis žmogaus amžius sieks lot* 
Sir Ronald Ross, kuris paliko
J

g.i. t > irtina, kad ateis toks 
į J • ' ’ * ““
L?. S ir jų peaus. L.wh.w.. --—j-. 
pilna: subręsta išgyvenę įlenktą artki' 
aštuntą dalį savo amžiaus. Žmogaus i 
gi pilnas subrendimas skaitomas 241 
metų amžiaus, tc-lel jo normalia am
žius turėtų būti nuo 120 iki 15*2 metų.Į 
Geriausias badas palaikyti ilgų am-1 
žiu — tai užlaikyti pilvą ir zamaa)
švatiai Jeigu viduriai švarus, tuomet 
žmogaus kūnas turi galimybės apsi
ginti nuo ligų gimdančią bake rijar. 
Trinerio Kartusis Vynas yra gyduo
lė. kuri sutvarko pilvų, inkstus ir ke
penis į Jų normalę padėlį. Beto. jis 
prašalina vidurių užkietėjimą, sutai
so apetitą ir sutvarko pilvą. Niekuo-, 
met nesuvils “Trinerio Kaitusis Vy
nas visuomet pagelbsti man” rašo p. j 
Pu ui Pudash iš Port Griffith, Pa. Ju- 
nų aptieknrius arba gyduolių pardavė
jas turi Trinerio Kartųjį Vyną, o jei-i 
gu ne, tai rašykit pas Joseph Trir.er

i 

I 
i 

I

1924 
"Trijų Mėtą Ktiklią Kny
ga,” už 1922-3^ metile bus 
atspausdinta šių metą pą».,J 
baigoje ir jau Lietuvoje.

”Triją Metą Kanklių” pre< 
numeni ta du doleriai ir pi- < 
nigus siųst pašto Money ; 
Order’iaū šiuo atimšu: ]

MIKAS PETRAUSKAS į 

Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithnania.

Babies Love lt
• »*■

Ni» via, pilvo ir žara, nęa- 
magam^ kurie paeina nuo

‘ " KELLOGC S

TASTtLESS CASTCR OL
Tyrai išvalytas Castor Oil I
padaryta* medicinos reika- I
lama. Be kvapsnio. Stipru- I
km ir tyrumas nepakeičia- I
mw. B- skonio ir neatai- I
duoda. Imkit Kellogg’s. Su- | 
piltas Laboratorijose. I



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

ŽYDAS PIRKLYS UŽPUO- 2 svarus medžiagos. Pasiro- 
LĖ NEBYLĘ MERGAITĘ.

Kriukai (šakių apskr., 
Paežerių valsč.) Ickus Kap- 
lanas, 18 metų amžiaus 
kiaušiniais prekiaudamas, 
atėjęs pas Klumpių Stanis- 
lovaiti, įsispitrinęs Į tarnai
tę nebylę Teofilę Bartkaitę 
15 metų amžiaus, mėgino 
prievarta išbiaurioti, bet ta
po susektas ir apskųstas. 
Gavo G mėnesius kalėjimo. ,

LAUKIAMA INKVIZI
CIJOS.

Šeduva, čia Įėjo “madon”
sekmadieniais gatvėj stovin
čius žmones varyti bažny
čion. Negana, 1___________
Lumbis ragina, pradėjo va
ryti ir policija. Žmonės be-į

dė, kad anglies esama. Vė
liau tą anglį kalvis išmėgi
no: ji pasirodė gerai degan- 

. ti tik svarumo truputį leng
vesnė už dabar naudojamą 
anglį.

Žemės sluoksniai labai 
įdomus, ir nebet kam su
prantami. Galima sakyti, 
kad tai iš tikrųjų buvo ang
lis, bet kiek jos yra — nega
lima pasakyti, nes dar ligi 

(šiam laikui mažai kas tai ži
nojo ir neištyrė.

Dabai* yra man žinomas 
vieno žmogaus atrastas la
bai keistas žemės sluoksnis,

AUDRA SU LEDAIS.
Smukučiai (Jurbarko 

valsč). Gegužės 25 d. kilo 
baisi vėtra su ledais. Iš pra
džių dar lijo, bet paskiau 
ėmė kristi ledai. Ledai krito 
gana dideli (20 ledų svėrė 
0,7 kg.). Iš vakarų pusės iš
mušė net pirkių langus.

Audrai praėjus, rasta 
daug' negyvų paukštelių. Bet 
liūdniausia pažiurėjus į ru
gių laukus. Taip gražiai ža
liavę rugiai guli iškapoti. Iš 
-atmuštų rugių maža naudos, 
jei bent nuplovus pašarui. 
Ledai labai pakenkė vasaro- 
jams, sodams ir kivems au
galams.

1
I

LAPĖS VIETOJ PAGAVO 
DEZERTYVĄ.

Tirkšliai. Balandžio mėn. 
Iš 25 i 26 dieną, naktį, Jonai-

kietesnis už sudžiuvusį molį, Ičių miške pil. J. Ulskis ir J. 
tamsios spalvos su geltonais Bružas, arti prie miško gy-kad klebonas tamsios spalvos su geltonais 
žibučiais panašiais į auksą.

Tas sluoksnis atrastas

Dr. Sylvino Gurgei do Amarai 
Naujas Brazilijos ambasado

rius Washh;gtone.

keikė tėvus, kam jie aiiduo- 
i dą savo vaikus mokytojų 
■ globai, o ne špitolės davat- 
i kai. nes mokytojai daugu
moj esą bedieviai, cicilikai, 
tamsuoliai, neišauklėti, o 

! pats parodė vakare tikrą sa
vo “išauklėjimą.”

LIETUVON
Per EREMEN ar CHEREOl.'RG 

Papiginta ten ir atgal kelione 

tik $203.00 ir auzščk:-.
'l Vt G KITr" /’i.i.lte ;*•.togiv*'*

kdjuiosc gar.-ių Uivy S.V. Linijų* • ui ,;.v
.tino (irv: r \\ ,.*ii t:g?v:i, Amenca. i’r« *• . «,r

K^rJiag. *. t>! .* u kM<». . r.. kur> *.«
Yvrk.. u C».rrbvwg. <• . ..** .•hir.vii

Brenier. \ ažiao^ite {aiva;*. kurie Luotu 
\>etas. <r učiJu-. 1‘arogtu ir greita* su-.*,ek.i:'..*
*u vieta kur važiuojate. Fuyrib>*.iru< g-u:i 
vizas ir supiar.uoh kelionę. \ » u* laktu.* /aukite :* j • •) 
laivakorčių ..g-nto a:b;.

United Statės Lines
45 Broadway New York City
75 Statė Stree: Eostcn. Mass.

PERSEKIOJA SUSIPRA
TUSIUS ŽMONES.

Raudondvaris (Kauno 
apskr.). Klerikalinių buožių 
klapčiukai nesnaudžia ir 
musų kampely. Ypač perse
kioja tuos, kuine šiek tiek 
susipratę.

Siuvėjas Petraitis, nežino
damas ar reikia kaime pa
tento, kad galėtų siūti žmo
nėms, neišsiėmė, tai polici
ninkas Girlius (vadinasi p. 
Girlevieium) prisikabino, 
buk tai Petraitis einąs prieš 
Įstatymus, žinoma, sustatė 
protokolą patraukimui atsa
komybėn.

' Girlius mato vien Petraiti, 
nes jis socialistiniai nusista
tęs, buožėms rankų nelaižo, 
o kad tame pačiame name, 
kur gyvena Petraitis, dar 
yra dvi siuvėjos, paskui jo 
tėvas net miestely siuva be 
patento, tai jo akys “nepa
stebi.”

Kada nustos siautusi pa
siutusi netik pačių kunigų ir 
jų gaspadinių, bet ir jų klap
čiukų reakcija?

.;f

giliai prijaučiu. Juk moks-‘taip bent tvirtina apylinkės 
leivijos svajonės — ateities: gyventojai. Prieš karą buvo 
tikrenybė. Juk jaunojo Jono i manyta jos sausinti, tačiau 
Basanavičiaus, Jono šliupo liko tik sumanymas. Ir da- 
ir kitų anais prieš pusšimtį bar dar įiesausinamos. 
metų svajones Lietuvos at-į 
gaivinimas, žmonijos iš ver
gijos pančių paliuosavimas! 
ar ne svajonės buvo? Arj 
juos nepersekiojo, negaudė,! 
nekonfiskavo jų raštų?

I 
t

i

PARANKIAUSIAS 
KELIASveną sugavo dezertyrą. Atsi

liko taip. —Viskis naktį išė
jęs į mišką lapių medžioti, 
bevaikščiodamas pamatęs 
ugnį kūrenantis. Jis supra
tęs, kad čia kas nors tokio 
_uri būti, nes toj vietoj, kur 
buvo matyti ugnis, niekas 
negyvena. Paskui įsižiūrė
jęs pamatė, kad prie ugnies 
kaž-kas judąs. Viskis vienas 
neišdrįsęs artyn eiti. Grižęs 
atgal pas kaimyną J. Bružą, 
pranešė jam, kas dedasi 
miške. Tada Bružas pasiė
mė šautuvą, ir abudu nuvy
ko į mišką/Pi iėjęs netoli ug
nies, Bružas atkišęs šautuvą 
ir surikęs: “Rankas augš- 
tyn.” Abudu prie ugnies bu
vusiu vyru išgązdinti tokiu 
netikėtu šūktelėjimu pakėlė 
l ankas. Viskis su Brazu juo
du iškratė ir, nieko neradę, 
nusivarė į Bružo namus. Iš
aušus juodu buvo nugabenti 
į policiją. Policijai betar
dant. paaiškėjo, kad tai esą' 
Stonkų vyrai gvv. Viekšnių’ 
valsč. Meinorių kaimo; vie
nas esąs pabėgęs iš kariuo
menės, o antras jo brolis vi
sai dar jaunas, 17 metų am
žiaus. Be to, Bružas pranešė 
policijai, kad toj vietoj, kur 
buvo rasti Stonkai, yra ka
žin kokia lindvnė. Tą pačią 

mojo ginklo. Ginklo nerasta, j P.ol,c1^ .,nu'7kus J
bet raita to. ko nesitikėta:! ™sk«.'^o minet? lu'dyn?- 
pavogtu iš stoties telegrafo! buv? P“» “nfje™
10 ritulių raikščių, 4 kSygu-!*^ »P“ 100 SOV1- 
tęs įeinamoms telegramoms!111^ 
blankų ir kt. Truko telegra-Į o
fo aparato, butų tikra tele- ■ ŽMONIŲ APGAVIKAS, 
grafo įstaiga. •’ Rietavas. Nuo šių metų
" Paklaustas, iš kur jis visą gegužės mėn. 9 d. vaikščiojo 

| ta medžiagą gavo, paaiški- Kč kieno nekliudomas žmo- 
no, kad tai jo duktė parne-; ™ apgavikas kažkoks ru- 
šusi iš telegrafo įstaigos bu-'sas ar žydas atsibastęs iš 
dama Joniškio st. telegrafis-: aukštaičių. Landžiojo po
ie, (dabar perkelta i rinklia-'miestelio ir aplinkinius gy- 
\*ų skyrių) jventojus jieškodamas kur

Policistaš Virbickas visusJ žmonelių išnaudoti.
! rastus daiktus -atėmė ir per : sPeJa J>ęms visokių

r .-. ................ ; laimių is rankų ir kortų pri-
! pasakodamas visokių nebū
tybių: vienam

’ ilgai gyvensiąs 
■Jaugiau metų, busiąs lai
mingas, žmonės jį garbinsią 
ir tt., kitam vėl, kad ligi šiol 
buvę sunku gyventi, bet da
bar, už metų ar dviejų prasi
dėsiąs rojus ant žemės ir tt.

Tamsus žmonės su džiaug
smu klauso tų visokių, jo 
prasimanytų nesąmonių ir 
užtai moka po 2-^-3’lit. Gai
la. kad Rietavo apylinkėje 
yra dar taip kvailų žmonių, 
kurie gaišina brangų laiką ir 
aukoja sunkiai uždirbtus 
skatikus. Reikėtų vyti tokį 
apgaviką ne tik iš savo na
mų, bet ir iš savo apylinkės.

laukia atvykstant iš Isįani-1 PHeš karą ; jo nėra užsiliku- 
jos inkvizicijos, kuri tikrai sl°*. -Ta? zrr‘°^ks buvo jo 
galėtu visus ‘ bedievius” js. pasidėjęs atminimui, bet i>ei 
ganyti. kan* dingo.

ATSISTATYDINO KRAŠ- IŠNAUDOJA BEDARBIUS 
TO APSAUGOS MINIS- 
TERIS P. DAUKANTAS.
Krašto Apsaugos min. p. 

Daukantas Įteikė atsistaty
dinimo raštą. Nors atsista
tydinimas dar galutinai ne
priimtas, bet matyti, kad p. 
Daukantas savo vieton ne
begris. Kas užims jo vietą, 
kol kas nežinia, nors kai-ku- 
rie laikraščiai mini gen. Na
gevičiaus ir majoro Papeč- 
kio, dabartinio vice-ministe- 
rio, kandidatūras.

IŠARIAMOS AKMENS 
ANGLYS.

Pranešama, kad Gudų 
(Gudden, Klaipėdos kraš
te) apielinkės laukuose jau 
keleri metai ūkininkai išaria 
geros rūšies akmeninių ang
lių. Laukai, kuriuose spėja
ma esant anglių, žemės ūkio 
kultūrai netinka, nes ten la
bai pelkėtos vietos. Vietoj 
reiškiama pageidavimo, kad 
vvriausvbė susidomėtu tuo 
reiškiniu ir paskirtų komisi
ją tyrimui.

karą dingo.

Giedraičiai (Ukmergės 
apskr.) Nors nebe naujiena., 
kad ir musų apylinkėj yra 
bedarbių, bet pažiūrėkim, 
kaip yra išnaudojami tie be
darbiai.

Taip Juodiškių dvaro 
dvarponis ir nekurie Gied
raičių m. poneliai (kartais 
ir klebonas) “gailėdamiesi” 
bedarbių, samdo dirbti ir 
moka vieną litą į dieną ant 
paties darbininko valgio.

Ar tai ne vergijos laikai?

i

(

ŽEMAIČIAI GYVENA PO 
125 METUS.

Alsėdžiai. Užgavėnių die
ną mirė Alsėdžiuose gyve
nęs Žvingys Domininkas, 
sulaukęs 125 metų amžiaus. 
Iki paskutinių dienų matęs, 
girdėjęs puikiausiai, tik 
vaikščiojo mažai. Visą am
žių buvo blaivus ir nerūkė. 
Jo metai nustatyti iš karei
viavimo dokumentų. Jis, 
mat,* prieš 75 metų dalyva
vęs kare ties SevestoPoliu.

GERI KATALIKAI.
Skaistgiris. In. Balsevi

čius ir Kz. Būga atlikę ve
lykinę išpažintį, grįždami, 
užpuolė žaginti mergaitę, j 
Polic. V. Sipas juos sulaikė ! 
ir perdavė teismui.

■ ■ ■ ....

RADO KO NEJIEŠKOJO. i
Joniškis. Geg. 18 d. poli-’ 

cistas Virbickas padarė kra-! 
tą pas kelio meisterį Pobe- i 
dinską, jieškodamas šauna-;

NELAIMINGAS ATSITI- 
KIMAS TIES PETRA

ŠIŪNAIS.
Gegužės 23 d. apie 5 vai. 

vakare manievraodamas 
grižo nuvežęs keletą tuščių 

lokomotyvas 
tenderu iš priesako ir 40 su 
viršum kilometrų i valandą 
greitumu. Tuo pačiu metu iš 
Kauno į Petrašiūnus gana 
greitai važiavo automobilis, 
kurį valdė šoferis Juknevi
čius. Automobily važiavo: 
stiklų dirbtuvės “Indas” di- IR KLERIKALAI JAU NE- 
rektorius p. Gur\ ičius ir ak- LABAI PASITIKI DIEVU, 
cizų departamento valdinin- Mariampolė. Klioštorių 
Ras p.^M. Petrauskasju savo statant, Mariampolėje kleri- 

..............  ‘ kalai ant stogo užrioglino 
perkūnsargį, kad jis jų 

„ _ * apsau
gotų nuo Dievo galybės —

vagonų i Proveniškių stotį 
s — eidamas

žmona. Bevažiuojant stai
giai susitiko lokomotyvas su 
automobiliu kadangi buvus šventąja bistinėlę 
atidarytam slakbaumui au- 
tas paėmė ne tą kelią ir lo- oerįuno itrenkimo. Kol kas 
komotyvas savo tenderu uz- ~mtai Mariampolėje visokiu 
kniubo pnesakmę automo- bedievių> netikėlių ir kitati- 
biho oah, pati automobili uju gana aukštu namu stovi 
nuvokdamas sulig inercijos be'perkunsargid. Ir jie nie- 
200 metrų su savim j priekį. ko nebijo> nors kas vaiandą 
Šios katastrofos metu M. perbunas gali Įspirti. Kleri- 
Petrausnas buvo sutnuskin- .kajab matyt, ne kaip gerai

Juknevičius ką ,;rjeg Dievą jaučiasi, kad 
t griebiasi mokslavyrių išra- 
idimų, kuriuos jie kadaisia 
be jokio pasigailėjimo degi
no!...

DRĄSUS PLĖŠIMAS.
Akmenės mieste (Mažei

kių apskr.) ant Žagarės gt. 
79 Nr. iš 9 i 10 d. gegužės 
mėn. š. m. apie 12 vai. nak
ties, du apsiginklavę plėši
kai su brauningais ir masko- 
niis (kaukėmis), staiga, iš
mušę langą su rėmais už
puolė bemiegantį pil. Joną 
Gedartą, iš kurio, grasinda
mi ginklais, atėmę virš tuks- 
tanties litų. Apsidirbę plėši
kai, Gedartą su žmona sun
kiai sužalotus uždarė kami
ne, kur mėsa rūkoma, ir pa
sislėpė.

I

NESAUSINAMOS PEL
KĖS.

Pilviškiai, šalia Pilviškių 
miestelio prie vieškelio nuo 
stoties guli didokos niekam 
nenaudojamos pelkės. Dur
pių jos galėtų daug duoti,

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
! TAI VIENATINĖ LINIJA 

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
| metus susisiekia stačiai su laisvosios 
; Danzigo valstijos portn, TAIP ARTI 
i KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kurio 
I sėdot Netv Yorke, atveža Jumis be- 
jveik į pačia Tėvynę-Lietuvą, nes iš 
i Danzigo j Klaipėda, tai tiktai vienos 

nakties kelionė laivu be jokių extra 
iškaščių.
Sekanti išplaukimai iš NetvYorko:
Laivas “ESTONIA“ .... 2 d. Liepos 
Laivas "LITI AMA” 21 d. Liepos 

' Laivas "ESTONIA” 11d. Rugpiučio
Kainos laivakorčių:
J Klaipėda visu keliu vandeniu: 

3-čia klesa $107, 2-ra klesa $1:12.50
BALTIC AMERICA LINE 

9 Broaduay, New York City 
Kreipkitės Čionai

ar
prie vietinių agentų

LIETUVOS VALDININ- i divė stoties viršininkui. 
KAI DAR VIS KALBA , [-

RUSIŠKAI. j
N. Raclvilišlds. Ne kartą! 

nusiskundžiama dėl- musų: 
valstybinių įstaigų tarnauto-] 
jų nemokėjimo valstybinės! 
kalbos. Bet jeigu moka, o tik i 
ar iš įpratimo, ar pasididžia- j 
vimo “mokytais” esą, ar ne-, 
apkentimo lietuvių kalbos,- 
kaipo “nevykusios;*’ nekal-’ 
ba valstybine kalba, — tai! 
jau perdaug. Tokie ponai, 
ne tik save, bet ir tą įstaigą, ’ 
kurioje jie tarnauja, žemina ’ 
kitų piliečių akyse. Tokie! 
ir N. Radviliškio rajono pa- j 
sienio policininkai: jų neiš-į 
girsi kitaip kalbant, kaip tikT 
maskoliškai. O pirmieji sa
vanoriai. lietuviai dvasia ir 
krauju, kovoję už Lietuvos 
nepriklausomybę, be vietų 
bastosi...

Liūdna ir skaudu...
Dr. Walter Hough

Profesorius Smithsonian In
stituto Washingtone, stojo ap- 
ginimnn Tennessee valstijos mo
kytojaus John T. Scopes, kuris 
yra patrauktas teisman už aiški
nimą vaikams, jog žmogusnebu- 
vo iš molio nulipytas, bet evoliu
cijos keliu išsivystė iš žemesniu 
gyvūnų.

— kad jis
— 100 ar

tas, šoferis
tik bekvėpavo. P. Gurvičius 
per smarkumą buvo išmes
tas iš automobilio ir 15 met
rų pavilktas virto negyvas.: 
Gi p. Petrauskienė susidau-i 
žymo momentu buvo per-! 
blokšta į automobilio moto- i 
rą ir taip išsigelbėjo: ją tik; 
sužeidė į koją ir kantužijo. 
Sužinojęs apie katastrofą priemiestyje 
geležinkelio policijos Kauno visiems f 
skyriaus viršininkas p. Za- Juozas Paplauskas užsipy- 
borskis nuvyko skubiai su les “blaivybe” (degtine) 
sanitarine pagelba į nelai- • ckis ir protą, pagriebęs lo- 
mės vietą. Nuvykus vietoje petą (špatą) taip baisiai su
rasti p. Gurvičius ir p. Pet--mušė savo žmoną, kad nėra 
rauskas jau nebegyvu. P-niai ■ vilties pagijimui. Mušė bai- 
Petrauskienei ir šoferiui' šiai žvėriškai, stumdė, tam- 
Jtdtnevičiui suteikta pirmu-pė, ir valkiojo nutvėręs už 
tiijė pagalba. Davus pirmąją niaukų, spardė kojomis ir 
pagalbą reikalingiems, mt- parvirtusią minkė keliais, 
rūšie ji ir sužeisti buvo pa- ;Trys maži vaikučiai rėkė ir 
siųsti į Kauno stotį. Jukne-'čypė pikčiausiu balsu, bėgo 
vičius ir p. Petrauskienė bu- šaukti žmones, bet tuo tarpu 
vo patalpinti ligoninėje, ku- aplinkui vyrų nebesimatė, o 
rių pirmasai be sąmones i.ioterš bijojo prisiartinti, 
greit pasimirė; antroji — at-' nes įsiutęs žmogžudys baig- 
sigavo ir taisosi. ‘damas savo auką dobti, nie

ko ištolo neprisileido. Galų 
gale subėgo vyrų, atėjo poli- 

: cija ir žmogžudį suėmę nu- 
’ gabeno į kalėjimą, o be gy 
vybės žymių moterį — į li
goninę. Gydytojai apžiūrėję 
rado baisiai sukapotą lopeta Į 

fknna ir andaii'žvta o*alva i>*!I 
I

'•' G

ŽMOGUS—ŽVĖRIS.
Mariampolė. Gegužės 6 d. 
vai. vakare Mariampolės

Tarpučiuose, 
žinomas girtuoklis

f-

ANGLIS LIETUVOJE.
Vienas ūkininkas Ma

riampolės apskr., Antanavo 
valse, po karo įsigeidė išva
lyti kūdrą ir išgręžti dugną, 
įgręžus 9 sieksnius, grąžtas 
atsirėmė į labai kietą masę, 
kuri nepavyko pei*gręžti, 
nes įrankiai tuoj atbuko. 
Šiek tiek paardęs išėmė apie

SLAPTOS SMUKLĖS.
Rietavas. (Telšių aps.) 

Gegužės 16 d. Rietavo poli
cija, pranešus miestelio gy
ventojui, padarė kratą pas 
pilietį Kaulių ir atrado spiri
tą “vaniuška”, kuriuo Kau
lius vaišindavo savo svečius 
sekmadieniais, trečiadie
niais ir šiaip "reikalui esant. 
Policija sustatė protokolą, 
ir gal p. Kaulius sumokėjęs 
pabaudą, liausis žmones 
nuodijęs. Be to, Rietave yra 
daug tokių slaptų smuklių.

TAMSUS KAMPELIS.
Onuškis (Rokiškio ap.) 

Vargu ar rasis Lietuvoj toks 
tamsoje paskendęs kampe
lis, kaip Onuškis. Todėl ne- 
nuMtabo. kad čia susisuko,£ ir sa(lauž ia įai;.ą ir 

w 5 k»n» dalisi Ūbai gaila
peros. Balandžio našlaičiu, kuriuos kol kas
“l£t KaiUfo&j ir nebeisi gIobo> ™tinos 
tekėjusiųjų mergaičių drau
gija” rengė vakarą, kuris ir 
atsižymėjo nuo buvusių kitų 
vakarų tikra kleboniška 
“tvarka.” Vakaras buvo su
vėluotas daugiau 2 vai. Sce
noj buvo pastatytas kry
žius. pakabintas rąžančius, 
maldaknygės ir kitokios iš 
bažnyčios atgabentos šven
tenybės, kurios, kiekvienam 
tikinčiam žmogui tiesiog 
žeidė tikybinius jausmus.

Nors buvo iškabinta “rū
kyti draudžiama,” bet kle
bonas nieko nebodamas 
traukė papirosus, matyt, 
jautėsi, kad tas jo visai ne
liečia. Nors pats klebonas tą 
dieną bažnyčioj iš sakyklos

Pel sugrįžimo leidimų ir ki
ta informacijų klauskit pas 
vietok agentus arba pas

Umted American lines 
(Eirrfanen Uaę) Joir.t Service with

Hanįarg American l«e
1.31 Statė St.. įlos ton. Mass.

Puiki progn aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų rūtomis. Mu
sų posažieriai išvežami iš 
Hamburgo specialiais trau
kiniais

I Apsigyvenę ateiviai, grį- 
| žtantieji atgal metų lai

ke, nepriskaitomi kvotos 
i. rcstrikcijoms.

•U__ ——---------- ---------------------------

foi BILIOUSNESS

INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAl DfiJIMĄ SKILVIO. ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
| TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRIŽŠ PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
HITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
6.39 WEST 19TH STREET. CHICAGO, ILL.

jaunųjų moksleivių darbui

LLOYD 
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trecioj klesoj tik ateitramiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadivay, New York. 
arba pas vietos agentus.

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

IŠ N£W YORKO 
į KAUNĄ IR 
ATGAL (ta«l!tu*TaM«)

F > VARTOKIT
EECHAM’S PU 
uosavimui vidur 
tdymui kvaitulio 
vos skaudėjim< 
Nėra Kolomelo 

25c. ir 50c. baksiuka«

BEECHAMS 
PILLS

Vaįet APSAUGOS BRITVĄ
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

DAZOP VISAS PRlRENGIMAS $1.00 ir $5^«
Parsiduoda visose brite ų krantuvėM

■ ■ i ■ ■ ■ h

| Nenustok Vilties—
Mariampolės policija, buvu-NžlUClok SalutcHą 
šio viršininko Dijoko įsaky- JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
mu konfiskavo “Aušrinę y ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
Konfiskavo ir tiek. Jau tn-:*|* JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL-

’rinė.” Pergyveno ji žiaurių- *j* j n. n w l.-.ll'llC’
•1

“AUŠRINĘ” KONFIS
KAVO.

Mariampolė. Gegužės 8 d.

j likti metai, kaip eina ‘Auš- y VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS • t-ino ” ii viunrill- *** * n et- * r FVAlrif . -M. .
i jų maskoliųįžandara laikus,1?
! išliko gyva laikę vokiečių*** 
okupacijos, susilaukė “lais-

’ T
-------- ----------------- . ¥

• vos ir nepriklausomos ’ Lie- t....

l“kriška.” J
Aš ne aušrininkas, bet t

įtuVcs, atėjo į Mariampolę 
'kas žin koks krik-dernų šu
las Dijokas ir “Aušrinei”



8 keleivis

Visokios Žinios Vietinės Žinios
SAUGOKITĖS NETIKRŲ 

20-DOLER1NIŲ.
Washingtono valdžia per

spėja, kad šiomis dienomis

IŠRADO “SAUSĄ LEDĄ.”
‘Tūlas kanadietis išrado 

“sausą ledą,” kurį gaminti 
apsiėmė Canadian Prest-Air ^ ^ 
Corporation. Tas “ledas < pasirodė naujos netikros 20- 
tikrenybėj nėra ledas, bet|(joįerinės. Jos padarvtos ant 
toks gazas (dujos), kuns Boston Federal Resene 
palaiko salų. Naujas išradi-'Rauk vardo, A47408293AI 
mas busiąs labai naudingas numerį turi ir prastai at- 
zvejams ant laivų, nes jie j spaustą Clevelando paveiks- 
galės ilgiau ant jūrių būti n ja 
šviežesne žuvi parvežti. Pa
prastą ledą iš vandens ant 
laivų sunku vežioti, ir vis
tiek jis sutirpsta, šaldomas 
gazas j ra daromas iš karbo
no dioksido.

. Juozas Lėkis sudaužė
5 automobilius.

; Juozas tekis. P* 
■amžiaus vaikė: 
(Bostono aną 
į važiavo
važinėti
Waltham
šir.a t

rnevą
. . t

PAMIŠĖLIS UŽMUŠĖ 
8 ŽMONES.

Hamilton, Ohio. — Lloyd 
Russell, 40 metų amžiaus 
žmogus, kuris turėjo užsi
traukęs ant savo namo $1.- 
600 skolos ir neturėjo iš ko 
jos atiduoti, pradėjo labai 
rūpintis, kad skolininkai ne
atimtų iš jo namo. Iš didelio 
rūpesčio jis gavo proto su
mišimą ir pradėjo šaudyt sa
vo namiškius. Jis užmušė sa
vo motiną, broli, brolio pa
čią ir penkis vaikus — išvi
so 8 žmones. Iš visos šeimy
nos pabėgo tiktai viena ii 
metų amžiaus mergaitė. 
Paskui, kada pribuvo polici
ja pamišėli areštuot. jis šovė 
ir sau krūtinėn, tečiaus 
mirs.

ne-

Smarki perkūnija.
Pereitos subatos vakarą 

Bostono apielinkėj buvo nu
sileidus smarki perkūnija ii 
lietus, šturmas užėjo taip 
greitai, kad žmonės, kuriu 
buvo susirinkę pajūry, ne
spėjo pabėgti, ir tuksiančiai 
buvo išmaudyti lietaus, ku
ris pasipylė kaip iš kubilo. 
Kartu su lietum krito ir le
dai.

j Quincy miesto perkūnas 
pritrenkė Charles Coutts’ą, 

| kuris gulėjo lovoj, kaip žai- 
'bas kirto ties jo namu medi. 
, Iš medžio elektros kibirkš
tis peršoko i namą ir išmetė 
Coutts’ą iš lovos. Per porą 
valandų jis buvo be žado.

Tuo pačiu laiku Hingha- 
me Perkūnas pritrenkė mote
riškę vardu Riplev, kuri sė
dėjo ant verandos.

Bostono priemiestis Broo- 
kline, kur gyvena milionie- 
riai, pasiliko be šviesų, nes 
perkūnas sugadino elektros 
vielas.

J

ANT MARSO ESĄ 
ŽMONIŲ.

Amerikos Mokslo Kėlimo 
Draugijos suvažiavimui, ku
ris dabar laikomas Portlan- 
de, Ore., buvo patiektos vė
liausia surinktos apie Marsą 
žinios, kurios parodo, kad 
sąlygos ant tos planetos yra _ 
maždaug tokios pat, kaip ir' km pėdų 
ant žemės. Taigi salimas! SVėrė 
esąs daiktas, kad ant Marso - plauku mėlvnu 
ir žmonės gyvena.

Franklin Parke atrasta žino 
jjx>s su peršauta gaiva 
Franklin Parko prūde pe

reitą subatą buvo atrastai 
su peršauta, gaiva žmogau- 
kūnas. Žiogus galėjo būti 
apie 25 n ..erų amžiaus, pen- 

j ir 10 colių ūgio ir 
130 svaini, tamsių 

. J akių. Val
džios daktaras pripažino, 
i kad lavonas yra išbuvęs 
vandeni' apie 5 paras. JoAPIPLĖŠĖ BANKĄ.

Chicagoj ši panedėlĮ du;gaiva peršauta kiaurai: ku- 
banditai užpuolė Shore; lipka per vieną smilkinį yrt- 
Trust & Saving Banką, pa- inėius, o per kita išėjus lau- 
šovė policmaną ir pagrobę: kan. Ar jis pats nusižudė, ar 
atvežtas iš Pautheon Teatro * kas kitas ji nugalabijo, tai 

kol kas da neišaiškinta pa
slaptis.

Įplaukas pabėgo. Pašautas 
policmanas tuoj mirė.

TURKIJA NORI ĮSTOT 
TAUTŲ LYGON.

Tautų Lygos valdininkai i 
sako, kad Turkija padavusi- 
aplikaciją, kad priimtų ją Į j 
Lygos narius. Tai butų jau 
56-ta valstybė, Įstojusi Tau
tų Lygon.

KALINIAI PABĖGO.
Columbus, Ohio.—Iš ap

skričio kalėjimo čia išsilau
žė ir pabėgo 7 kaliniai perei
tą sąvaitę.

I

r.edėldbnį i- 
nutoim b.li in t1-1 

ir iiuvazim’i 
•? paleido 

alp smarkiai, kad 
gavo ant kelio m-t ”> m • 
bilus. Kas su iuo p.--- 
rė. negalima supr;.>!'. 
aišku, kad jis negalėjų 
automobiliaus su\abk 
las ugnagesys šoko a: 
automobiliaus sparn.- ir 
rėjo jį parmušt. kmi ;’.e 
iš jo automobiliaus 
Policija Leki arecf.vo-

1
1

t

v

, Į PENKTAS metinis

PIKNIKAS! į 

? Rengia Sandaros 1 -mas Apskritys |

1 Lepos-Jaly 4 d, 1925 m.
P-ioid.M ,u. rv(e ir trauL^ iU Į;

WADS8Aim PARK, FRAN1NGHAM, MASS.
S.s Piku kas Kjs žymiausi už visus kitus buvusius. Juru- d;.! - ’i 

-.A; ?U-tovas’.J- -M3kuusxis, adv. N. KusUnis buriu B> 
x- •» 1 w<r?ju:.i,Jaukiame daug svečių iš CtMcagos, IV... '►
š«i iii.i,?"*'.’ . * ’ H- *r kiri# valstijų. Dainų, s “Gabijos cho- 1*

s “Aus- <, 
’irvelio. t ►

Subiauriojo paminkius ant 
kapinių.

Apie 15 vaikėzų 
ant katalikų kapinių I. 
ir pavogę nuo saugo su; 
kirvį pradėjo daužyti 
minkius. Pakol žm--r.č- 
pastebėjo ir pranešė p 
jai, jie subiauriojo 5 
minkius. Negana to. ji 
išvartė daug urnų su a: 
čiom gėlėm. Kada poi 
pribuvo, visi šelmiai pabėgo.

Vt-l’Ze 
.vnr.e 
atą ii' 
i p:i- 

• 1 UOS 
•oiici-

Buvusis policmanas areštuo
tas kaipo plėšikas.

Pereitą sąvairę am Dud- 
! ley streeto buvo ai t šm' 
’ buvusis policmanas McCor- 
ry, kaltinamas už isilaužy- 
mą į auksinių daiktų krau- 

įtuvę ir nešiojimą užtaisyto 
revolverio. Jisai nakties lai
ku išmušė krautuvės langą ii’ 
dėjosi į kišenius auksinius 
daiktus, kuomet ji užėjo ki
tas policmanas.

McCorrv buvo uavarvtas 
i iš policijos tarnybos pereito 
■ sausio mėnesį, užtai, kad jis 
•tuomet pavogė kumpį iš vie
nos krautuvės ant Blue Hill 

i avė. Dabar jis tapo pastaty
tas po $20.000 kaucijos. 
I 
f 
i

i

Susipykęs su pačia vyras 
pasikorė.

Susiginčijęs su savo "pri- 
siega”, Petras Aftos, kuris 
gyvena Somervillėj, ši page
dėli išėjo laukan, .-usi.jieško- 
jo virvę ir užlipęs ant me
džio priešais langą pasiko
rė. Pamačiusi savo vyrą pa- 
sikorusi ant šakos. Aftoso

U” 

U* 

ir

Telefoną* 6112-W.

Or. A. Gonaae-GiiiMuskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dienų 
Nuo 2 ~ 
Nuo 6- 

Ncrlčliorvis Nuo 10—12 diena
795 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO. MASS

3 po pietų 
•K vakare

u

S. Mačys i J. Matulaitis
SIUVĖJAI

Siutus ir orerkotus siuva m ant 
užsakymo. Kaina pigi. Darbai 
geras. Reikale užeikit. (25)

837 VASHINGTON ST.
BOSTON. MASS

3 Lietuvis Optometrktas 3

/ v ui
timorėt

'► . » u . vaišijų, uain’jrs
;> ■“•. ?. po vadovyste p. J. C. Navadausko; dairu
? •*' ''uin.ninkų trupe, įs Worces erio, ix> vadovyste u. .J.

> ’ sveuirė,:e. ’ ant didelio ežen
! '.'b,;i' •’ ,.hrvel‘P Orchestra giajls visokius .-.'..iii-. Dideiėi < 
, ■’v n - *,Uj* .i'ainausi juokir.-'i žaislai, atsizvmėj-.- gaus uova- ,
’ M Sandaros kuopų smarkiai ren- <
> ' i .a- ’<-.Mo.1 Kvisčiame visus rengtis ir b-n irai daivvauti. J

Kelr.idu*: Is Bostono reikia imti karus ant Park skvėro ' ramirg- r 
, v .-ivones.cr, išlipu Framinghrnn ir Hollis otreciu t i. šiai j pikni- <
> su. > Ą rcesteno imti Boston karas ir važiuoti iki t. i vielai. >2?> ,

EKSKURSIJA
LAIVU “DANSONIA”

Rengia Lietuvių Ukėsų Draugija, So. Boston, Mass.

Nedėtoj, 28 d. Biržeto-June, 1925 m.
Laitas Dąnsvtua išplauks nuo Dorchester Avė., prie South Statiun 

ir plauks iki salos Ransfort.
Prašomo pesivėlint. Prie kuv.. bukite 9.30 ryte. Tikietus galima 

gaut visose vietinėse redakcijose, pas Ukėsų Draugij >» narius ir 
Lietuvių Svetainėje ir K. Šidlausko aptiekoje.

Šioj ekskursijoj kviečiame dalyvauti visu.-, Bostono ir apielinkių 
lietuvius, ir kartu smagiai laikų praleisti. (26>

Lietuvių Ukčsų Draugija

$ TEL. EMPIRE 7365

DR. F. MATOLAmS
N Ultravioletinė šviesa

Dialhertaia
N 322 HOLBROOK AVĖ., 
$ DETR0IT. MICH.
N ADYNOS:
5 12-2. 6-8

------------------------------------------------ j;

S TKLEFONAS 103? į
i MEDICINOS DAKTARAS /

j C. J. MIKOLAinS |
> 4 Valandoa: nuo > iki 4 po plot*. < 

auo 7 iki 8 vakar* S

4 107 Summer St,
| LAWRENCE, MASS. įi

Isegzaminuoju ak it, prukiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiškose (aklo.e) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARNIS O. D.
447 Broadvay. So. Boaton. Maus

I

Tek Richmond 1110

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai 

GYDO CHRONIŠKAS Iii 
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.

Tel. So. Boston 5U6-W

DAKTARAS
A L KAPOČIUS

L1TUV1S DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS:

.iki 1 v. po pietų
' Seredomis iki 12 diena. ' 
; Ofisas "Keleivio” name. ' 
► 251 Broadwav. tarpe C ir D St < 
[ SO. BOSTON. MASS. Į

$
$
$ c
v

'v$ 
$

—.i. „ , , J ;

-
NAMAS ANT PARDA- \į 

VIMO. į|

■I 
'l 

I ,

»
po 5 kambarius katrai, 
mados improvementai,

grindis. skyrium šildomi BROAD\\ A) . So. Boston’e. gražia’j- 
J *" * \ visi Įtaisau

Pigiai Mažai Įnešti. Atsišaukite. DR. 
J. LANDŽIUS, 3S1 B.-uadvvay, S. B. 
Tel. S. B.

GERAS NAMAS
3 šeimynų 

visi naujos 
kieto medžio „_____ , ____ _______
ye.'-ai. piarai iš pryšakio ir užpakalio. S*?J. vietoj, 10 kambarių, 
ir tt., tik 11 metų senumo, puikiausioj ■-
a-'itlinkėj, parsiduoda už 811,000.

A.IVAS
..--i W. Braad*ay, So. Boston. Mass.

NAMAS PARSIDUODA.
šešių šeimynų namas, randų neša
- ant mėnesio, yra gazas. toiletai ir

L jardas su įvažiavimu. Kaina
-. ; iaešt rėkia ?3,000. Kreipkitės:

A. OBLOCENSKI.
1*> 'Vinton st_ So. Brv-ton, Mass.

DR. F. PUSKUNIGIS

l'\RSil>UODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS 
!’ kambarių. A’ra piazai,' vaštubnj ir 

'.-tai. IV Atheas .Street, Kuiną
$3.000. (23) •

MRS. E. PLĘVOKIENĖ 
f'!S Ilr-vad" ay. So. Boston. Mass.

S. M. Pi
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE

Tel. South Boston 3520 
Residence University 1463-J < I

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

d iki
1 iki
7 iki

389
SO. BOSTON, MASS.

TeL So. Boaton 2831

11 ryte
3 po piei
9 vakare
BROADWAY

I
l

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 vyras, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT R0W, 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olynipia Theatre Buiiding 
Koom 22

<<
V « x Ez ’

<M Broadiray, So. Bootoa. Mw>
Koom 2. J i

I f I

I LABAI NUPIGINTAS

AAAAA* IŠPARDAVIMAS!
TŪKSTANČIU DOLERIU VERTĖS TAVORAS, KURI MES AT- 
PIKKOM Iš DALGELIO KRAUTUVIŲ PER PASTARUOSIUS 
ŠEŠIS MĖNESIUS, TURI BŪT IŠPARDUOTAS TUOJAUS.
DU PONT TYRA BALTA 
MALIAVA $2.19 Gorčius. 
SIETU MALIAVA 98c. Gorčius.
ŽOLEI PIAUT MAŠINOS
14 edių Plain Bearing
11 colių Bali Bearing
Galvanizuotos lengvos pelenams 
bačkos Žemiausia kaina 98e. viena 
Visiškai Tyras BALTAS LEAD 
$12.75 už 106 svarų. ---- -
Ir tūkstančiai kitokių l>argenų maliavose, automobilių įrankiuose ir 
kitokiuose geležiniuose daiktuose.

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO
Už dvką pristatvmas ant vietos. Žemiausios kaino- visoj valstijoj. 

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

BOSTON. MASS.

i 
I 
i
iTeL South Boston 4000 J

Dr. J. Landžius Seymour Į
LIETUVIS GYDYTOJAS /

381 Broadv av. So. Boston, Mass. / 
Ant antrų lubų €

VALANDOS: Z
Nuo 9 ryte iki 9 vakare y

PASTARUOSIUS
PARSIDUODA MŪRINIS NAMAS 2 

PIGIAI. wt
: šeimynų, geras nanias. su itaisy- 5 

- uis. arti Franklin Parko. Kaina 
-2’.■"><': įnešti $4.W0. Kreipkitės pas 
a.ir.ir.ką. A. PILIP. Tel. 2O09-W, 
93 Eilington sU Dorchester. Mass..

CITY POINT SO. BOSTONE 
Nauji šeši mūriniai namai po tris 

-e:. '.’na.-, su piazais. atskirai šildomi.
■ ktros šviesos, ir 20 pavienių gara- 

.ur būti greitai išparduoti sykiu 
atskirai. P

A. IVAS 
110 Tremont »t.. Boston

Tel. Main 6467 
'•V. Bmadvay. So. Boston. 
Tel. So. Boston 0605

pati pakėlė riksmą ir prib 
vusi policija pakaruokli n 
ėmė. Jis buvo da gyvas 
turbut pasveiks.

4 $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 DRATAl ROLIUOSE 
Juodi, ketv. pėda...........
GalvaniztM.i. ketv. pėda 
Koperinai. ketv. pėda .

$5.f»8 
$7.98Prezidentas Coolidge atva

žiuoja vasaroti.
Šia sereda į Svvampscott’ą 

atvažiuos iš Washingtone 
prezidentas Coolidge su sa
vo šeimyna. Svvampscott’o 
miestelis guli ant jūrių kran
to tarpe Bostono ir Lynno. 
ir yra gražiausia vieta visoj 
šaly. Iš City Point’o Sv.amp- 
scott’as matosi už jūrių ko
jos. Lietuviai socialistai tu
rėjo tenai pikniką pereitą 

.vasarą. Prezidentas žada 
praleisti tenai kelias sąvai- 
tes.

Į

I

SUDEGE LAIVAS.
Pereitą sąvaitę Franci jos 

pakrašty sudegė anglų lai
vas “Lowther Castle.” Ug
nis sunaikino 2,000 tonų bo- 
yelnos ir javų.

AVIS PAGIMDĖ VERŠĮ.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad Rokiškio apskrity, 
Panemunėlio valsčiuje, Ber- 
notiškių vienkiemy pas ūki
ninką Juozą Galini avis atsi
vedė verši. Geriau pasakius, 
negalėjo atsivesti ir avį rei
kėjo papiauti, nes vaisius 
buvo perdidelis pagimdyt. 
Veršiukas buvo žalos spal
vos su avies vilna. Tas atsi
tiko pertai, kad avys buvo 
laikomos vienoj vietoj su ra
guočiais, ir nedidelis jautu
kas apvaisino avelę.

Tamsus ūkininkai išimtą 
iš avies vaisių sunaikino kai
po “velnio padarą.” O gaila, 
nes tai butų labai įdomus 
dalykas žemės mokyklai.

Nusipirkit anglių, nes gali 
pabrangti.

Vietos anglių pardavėja 
pataria savo kostumoriarr 
prisipirkti gana anglių ate 
nar.čiai žiemai, nes 
ni laukiama didelio 
rių streiko ir todėl 
kainos gali labai

- i” 
-i rude- 
maine- 
aru-dių 

pakilti. 
Taigi, jei turit skiepe vietos, 
tai nusipirkit tuojaus. Kad ir 
nebūtų streiko, tai vistiek 
anglis pigesnės turbut jau 
nebus; bet brangesnės jos 
gali būt.

azių, 
arba 
vos.

361

;r

c? u. 
vak

rcimi įspd rciuvut O* ą_ • A
Prakė ir išlygos kng- | OIUUU Allt

Orderio

I’KRSTDUODA NAMAS
i.nynų ir 3 storai, su visais nau- 

Įtaisymais, maudynės, pečiai; 
.alb-, r»ės. Elektrikas ir gazai. Rei- ’ 

azni įn- šti. Vieta gera, prie by-J 
Savininką galima matyt nuo 5 j 

arais.
PETRAS SPRUKSTA

8-th S», So. Boston, Mass.

Siutus ir over- 
kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.
SIMOKAITIS 
344 Broadway, 

2-rds lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

SPORTAS.
Didy sis Munn bus Bostone. 

Ateinančiam utarninke.
30 d. birželio, Bostono Are
noj risis buvęs pasaulio čam- 
pijonas Didysis Wayne 

; io,wv,uw,wv galionu mo- ?«Iunn. Jo priešu bus švedu 
įžesnė negu pernai buvo šiuo (čampijonas Alex Lunden* 
laiku. Stoka lietaus ir dide-į Apart to risis iki galutinos 

į lės kaitros išdžiovino ežerus. ■ pergalės “kaubojis“ Toots 
, su lenkų čampijonu
! Stanley Stasiak. Taipgi ma
noma pastatyt dar dvi poras 

1 gerų ristikų. kurių tarpe bus 
; ir musų čampijonas Juška.

Valstijai gali pritrukti 
vandens.

j Massachusetts valstijai ši 
rudeni gresia didelis van
dens badas. Bostono van
dens atsarga šiandien yra 
15,000,000,000 galionų ma- 
žesnė negu pernai buvo šiuo ■ čampijonas

upes ir šulinius. Daugely į Mondt 
vietų jau dabar žmonės van
dens neturi.

: Didelis gaisras East Bostone j
Šį panedėlį po pietų Eas j

! Bostone kilo didelis gaisras, 
ir gyventojai manė, kad jau 
visas jų miestas eis su du
rnais. Tečiaus suplaukę ug- 
nagesių laivai pradėjo versti 
iš jūrių vandenį didžiausio
mis sruogomis ir ugnis tapo ' 
užlieta. Vis dėlto 6 triobo; 
buvo visiškai sunaikintos, o, 
apie 15 apdegė. Sudegė trį y 
dirbtuvės: viena medžio, ki
ta plytų, o trečia chemikalų.

I tjuiua miu dvopiivzojvlS. .
į kuią žmo-ikuri įvyko vaistų dirbtuvėj jkas parduodu.

BANKAS UŽSIDARĖ.
St. Cloud, Minn.—Pereitą ...

sąvaitę čia užsidarė Firstj Ugnis kilo iš ekspliozijo: 
National Bank, į ’ ’ ’ ' 1 /
nėsturi pasidėję $1,500,000.'ant Border streeto.

PARA.ndavojam gar
DŽIUJ VIETĄ d-J trakų ir ka
rų. žemo.- kainos. Gc.t; pa
tarnavimai.

UNION GARAGE. IM.
2-nd ir C Sts.

Tel. So. Bn-ton 21'01—21'20

PARDAVIMAI
PARDUODI N.LM\ 

šeimynų, 13 kambarių. 1 
namas ir pardu<»iu pigi;

- .r. '

J- Kouiišin moKeti 
niekam nereikia, nes ar pat. .- i- i- š.'.,

PAUL MIŠKINIS 1
| 291 W Third St.. Sv. Boston.

PARSIDUODA
l'<»i:t IIESTER. ColumbU R<L Td- 

i: "iniynų šluba.’ 1*0 5 kąmliarius Į 
'<;• kvienai. šiluma duodama kiekvie- I 

. a-*ai tmentui, vienas štvmo pc-!
• stubai. Dabar išsiraudavo- 

ia >t.*> kiekvienas tenementas, per i 
-‘-tus atneša rendų $1,620, bet gali Į 
■.tneit s],980. Parsiduoda už $13,500, , 

t >1.000. Nemokėk kitiems rendos Į 
- įrauk ’0'< ant savo pinigu. Telefo-J 

■■■': te pas Tni«1ee. Porter 2610. ;
'-žentai neatsiliepkit J

Užkietėjimo
§
9

c
H w• •
5 a
§
2

Nemažai i varių ligij paiena 
tiesioginai nuo užlrieUjifno-

5

SEVERA’S 
BALZOL

yra labai naudingas gydyme 
*-4 ligų ir tom panašu neema- 
sumii. Patartina vartoti »e* 
niems ir nusilpnsjusiems.

I

DR. J. MARGUS 
I1ETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 l’armentcr St„ Bustoa, Mass. 
(Prie Har.cver St )

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldienįuis iki 4 va!, po pietų

. 2c. 
2’/iC. 
, 7c.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas tironiškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmą ir Kraujo Ligų. 1 
18 CHAMBERS ST.. Tel. Haymarket 1136 BOSTON, MASS.

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 ta:: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiser.ėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dieliu iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime knogerjausiai, pasaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu noi ite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APT1EKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

’CM. 0L1M & CO.
HOUSEllOLD FURNISHERS

Tel. South L’uoton 3130
VISIŠKAS IŠPARDAVIMAS!

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu j.is rn-surasite visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
fumičių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, regu kud man 
pačiam lėsavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas raudos už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek, kaip pirmiau* mo
kėjau. mane priverčia biznį už
baigti. Patapčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furničius pas mane pigiai

Asilankykitc pažiūrėti, o 
tjf persitikrinsite.

M. OLIM
38S BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS

Dr. Ned. LEO J. PODDER U Petrogrado 
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Ilay markei 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambcrs SI.. BOSTON, MASS.

H PERSIKĖLE I naują vietą |Į
I P. J. Akunevičius | 
J LIETUVIS GRABORIUS p

i Suteikia geriausj patarnavimą. Reikale malonėkit (&.• 
i g kreiptis.
! gS OFISO IR GYVENIMO ADRESAS: g j

820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W. ip

!|

• v ! v
Kainos: 50 ir 8* c«itai2TC- .

Prie
j

0
ras
namo yra geras jarda- ir turiu leidi?

mokėt-’ 
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<2

;ną statyt garadži-.i
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