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Žemės Drebėjimas Sujudino

STAS SUNAIKINTAS.
SANTA BARBAROS MIE-!

BICIJOS AGENTŲ.
Iždo departamentas nu

tarė sumažinti prohibicijos 
armiją. Bus paleista 400 a- 
gentų, kurie dabar sėdi 
Washingtone nieko neveik
dami ir ima algas. Prohibi
cijos vykinimas dabar bus 
vedamas ne iš vieno centro 
Washingtone, bet tam tiks
lui bus paskirta 22 administ
ratoriai, kurie sėdės įvairio
se šalies dalyse ir tvarkys 
šitą jovalą tiktai savo dist- 
riktuose. šitie administra
toriai samdys 200 generalių 
agentų, vietoj dabar samdo
mų 900, ir tie agentai veiks 
iš savo administratorių ofi
sų. Ant visų šitų generalių 
agentų bus vienas viršinin
kas, kurio ofisas bus Wash- 
ingtone.

Hoteliai ir bankai paversti 
griuvėsiais. Nuostoliai sieks 

$30,000,000.
Šį panedėlį Califomijoj 

buvo baisus žemės drebėji
mas. Santa Barbaros mies
tas, kuris guli ant jūrių 
kramto tarpe Los Angeles ir 
San Francisco, tapo visiškai 
sunaikintas.

Žemė pradėjo drebėti 
apie 7 valandą iš ryto. Pir
mutinis šiurpas buvo aštrus, 
bet triobos da negriuvo; te
čiaus už 15 minutų žemė su
siūbavo kaip jura laike aud
ros, ir tada pradėjo griūti vi
si murai, ėmė trukti van
dens rymos ir mieste kilo di
džiausia panika.

Žmonės, kurie matė že
mės drebėjimą San Francis
co j 1906 metais, sako, kad 
Santa Barbaros katastrofa 
buvo daug baisesnė. Jeigu 
čia nežuvo tiek daug žmo
nių arba materialiai nuosto
liai buvo mažesni, tai tik 
dėlto, kad visas miestas yra 
daug mažesnis už San Fran
cisco, bet žemės drebėjimas 
čia buvęs daug smarkesnis.

Pradėjus nuo pat ryto, 
žemė drebėj'o per visą die
ną. Visas miesto centras da
bar guli griuvėsiuose. Ban
kai, hoteliai, klioštoriai, 
bažnyčios, prieglaudos — 
viskas sulyginta su žeme. 
Didžioji miesto gatvė, Statė 
street, per kokią mylią stovi 
užversta laužu. Abiem tos 
gatvės pusėm stovėjo daug 
automobilių prie šaligatvių; 
pradėjus namams griūti, be
veik visi tie automobiliai 
buvo užberti griuvėsiais. 
Miesto inžinieriaus apskai
tymu, nuostoliai j ‘ ‘ 
$30,000,000.

Bet žmonių žuvo palygi
namai nedaug. Užmuštų su
skaityta tik 12, nors sužeis
tų yra daug daugiau. Gyvy
bės nuostoliai buvo nedideli 
dėlto, kad žemė pradėjo 
drebėti iš ryto, kuomet di
džiuma žmonių buvo jau at
sikėlus ir spėjo iš namų pa
bėgti.

Įdomus buvo atsitikimas 
su garsiaja Santa Barbaros 
misija, kur prasidėjus žemės 
drebėjimui buvo laikomos 
mišios ir buvo susirinkę ne
maža maldininkų. Kuomet 
žemė susiubavo ir žmonės 
nusigandę pradėjo bėgti, 
kunigas pradėjo šaukti juos 
atgal, sakydamas, kad ne
reikią nieko bijoti, nes Die
vas misiją apsaugosiąs. 
Žmonės patikėjo kunigo žo
džiams ir nusiraminę vėl su
sėdo į savo vietas. Bet vos 
tik kunigas atsisuko į alto
rių, tuojaus nuvirto dvi di
delės šventųjų stovylos ir 
nukritusios ties jo kojomis 
subirėjo į šipulius. Po to su
braškėjo visa trioba ir nu
griuvo du bokštai; da to 
liaus atsiskyrė visa prieša
kinė siena ir nugriuvo ant : 
kiemo. Maldininkai jau ne- 1 
klausė ką jiems kunigas sa- i 
kė, tik bėgo savo gyvastį i 
gelbėdami. <

MONTANOJ DREBA 
ŽEMĖ.

Pereitoj subatoj Monta- 
nos valstijoj pradėjo drebė
ti žemė. Drebėjimas buvo • 
jaučiamas taipgi Idaho, 
Washingtono ir Wyomingo 
valstijose. Nedėlioję drebė
jimas atsikartojo ir buvo 
jau daug smarkesnis, nors 
toliaus Montanos nesiekė. 
Žemė siūbavo tiek, kad 
White Sulphur Springs mie
stely neliko nei vieno sveiko 
namo: vienų kaminai nu
griuvo, kitų sienos sutruko, 
ir tt Nuostoliai sieks gal mi- 
liono dolerių. Prie to da bu
vo sužeista 3 žmonės.

'I Ne žingsnio atgal, 
sako maiaieriai.

DARYS 400 MYLIŲ į 
VALANDĄ.

Vokietys vardu Otto A. 
Koller dabar stato New 
Yorke orlaivį rengiamoms 
šį rudenį Pulitzerio lenkty
nėms, ir jis sako, kad šitas 
jo orlaivis darys 400 mylių 
į valandą. Jo motoras turė
siąs 800 arklių pajėgos. Di
džiausio greitumo rekordas 
padarytas amerikiečių orlai
vių iki šiol yra 266 mylių į 
valandą. Vokietys žada su
mušti šitų rekordą į skutus.

$10 UŽ PAVADINIMĄ 
POL1CMANO “BOMU.”
New Yorke anądien po

licmanas sulaikė tūlą Anną 
Reif automobilium važiuo
jant ir pradėjo šiurkščiai ją 
štrumyt už nepaisymą va- 
žiuotės taisyklių. Moteris 
įsižeidus pavadino jį “bo- 
mu” ir da pridūrė: “Visi po- 
licmanai yra bomai, kitaip •• • •• • » j jave

I Policmanas apskundė ją 
I teisman ir teisėjas liepė jai 
užsimokėti $10 pabaudos. 
Moteris užprotestavo, saky
dama: “Visam pasauly nėra 
tokio policmano, kuris butų 
vertas 10 dolerių. Jei norit, 
1 dolerį duosiu.” Vienok

sieksią {jie nebūtų policmanais.

LA FOLLETTO TURTAS.
Pasiirodo, kad m irusis se

natorius La Follettas daug 
turto neturėjo. Jodomoji jo 
savastis apskaitoma i $29.- 
000, o namai su žeme $48,- 
000. Bet ant namų yra už
traukta $20,000 skolos. At
mokėjus skolą, lieka tik 
$57,000. Kiti politikieriai, 
išbuvę tiek metų senate, 
mirdami palieka milionus. 
Bet La Follettas buvo teisin
gas žmogus, su grafteriais 
nesusidėdavo, kyšių neim
davo, ir todėl jis paliko pa
lyginamai nedidelį turtelį. 
Juk po $50,000 yra padaręs 
nevienas lietuvis saliuni- 
ninkas.

Visa savo turtą La Follet
tas paliko savo žmonai.

PARDUODA VISĄ RIESTA.
Kuomet VVilsono valdžia 

apskelbė Vokietijai katą, 
tai ji pradėjo žarstyti visuo
menės pinigus be jokios ato
dairos. Ji pristatė daugybę 
laivų, kurie niekad nebuvo 
vartojami ir dabar baigia 
jau puti. Negana to, tiems 
darbininkams, kurie statė 
tuos laivus, ji pristatė dau
gybę namų. Nev Hampshire 
valstijos pajūryj netoli Port- 
smoutho, buvo pastatytas 
visas miestas, išviso 278 
triobos. šita nauja vieta bu
vo pavadinta “Atlantic 
Heights.” Bet karas pasibai
gė, daugiau laivų nestato
ma, ir tie namai pasiliko nie
kam nereikalingi. Taigi šio
mis dienomis valdžia pa
skelbė, kad visas šitas mies
tas yra parduodamas iš var
žytinių. Su visomis vagystė-

teisėjas pradėjo grąsinti jai | mis ir suktybėmis, pastaty- 
kalėjimu, ir ji užsimokėjo mas šito miesto lėšavo milio
$10.

LIEPĖ NUGINKLUOTI 
POLICIJĄ.

Maine’o valstijos guber
natorius įsakė nuginkluoti 
vieškelių policiją toj valsti
joj. Tuo budu 50 policmanų 
pasiliko be revolverių. Ar 
bus jiems duoti kitokie gink
lai, netiek pavojinti, tai kol 
kas da nežinia. Revolveriai 
jiems atimti dėlto, kad šio
mis dienomis vienas polic
manas nušovė ant kelio vi
sai nekaltą žmogų, manyda
mas, kad jis šmugeluoja 
degtinę iš Kanados. Yra bu
vę nereikalingo šaudymo ir 
kituose atsitikimuose.

PREZIDENTO TĖVAS 
MIRŠTA.

Šiomis dienomis sunkiai 
apsirgo prezidento Coolidge 
tėvas ant savo farmos Ver- 
monto valstijoj. Jam buvo 
padaryta operacija ir kažin 
ar jis pasveiks.

I
nus dolerių. Dabar jis bus 
parduotas už pusdykį. Var
žytinės (okšenas) buvo 30 
birželio ir 1 liepos.

4,500,000 BERAŠČIŲ 
AMERIKOJ.

Valdžios žiniomis, Suvie
nytose Valstijose yra 4,500,- 
000 suaugusių žmonių, kurie 
nemoka nei skaityti, "nei ra
šyt. Iš to skaitliaus 1,500,- 
000 beraščių priklauso atei
viams, o 3,000,000 —čia gi- 
musiems žmonėms. Dau
giausia beraščių yra tokiose 
valstijose, kaip Louisiana, 
kur katalikų bažnyčia ir ku-1 
nigija yra įsivyravus.

KRATOS SALISBURY 
BEACH RESTORANUOSE

Salisbury Beach pajūry, 
kur turtingi amerikiečiai su
važiuoja vasaroti, pereitą 
nedėldienį valstijos polici
ja iškrėtė 4 restoranus ir ra
dusi i 
areštavo 5 žmones".

1SAKĖ AREŠTUOT 175 
STRE1KIERIUS.

Kanados provincijoj No- 
Įva Ssotijoj teismas išleido 
varantus areštuoti 175 strei- 

______ .z, 1 —.

rie yra kaltinami riaušių kė
limu. Riaušės kilo dėlto, kad 

, kuris valdo 
tenai anglių kasyklas, išme
tė streikuojančių angliaka
sių šeimynas iš namų ir su- 

■ - j ’ ' . Bado
verčiami žmonės pradėjo 

įplėšti trusto sandėlius su

155,000 VYRŲ PASIREN- kuojančius angliakasius, ku-
RĘ KOVON.

Kasyklų savininkai lygiai plieno trustas,
užsispyrę ir namano 

pasiduoti.į
i
i
j gos sutartis, kuri buvo pada-' maistu. Vietoj nubaudus ka- 
ryta dvejatas metu atgal, pįtalistus už nežmonišką el- 
baigiasi 31 rugpiučio, ir tuo-gjmasj su darbininkais, val- 
jaus pia&ides dervbos delsdžia areštuoja darbininkus, 
naujo kontrakto. ______

Dabartiniu laiku daugį KOMUNISTAI SUKĖLĖ

Kietosios anglies kasyk- ^T/oml maĄ.'
Jose sį rudenį laukiama di-' •• • ------ ■-
delio streiko. Dabartinė ai-į

tos dirba nepilną laiką. Ka
syklų kompanijos skundžia
si, kad mainerii

C1JOJ.
,------------- Bostono dienraščiai pa-:

- _______ - -rų algos esan-! duoda iš New Yorko žinią, 
čios perdidelės ir joms ne- kad pereitą nedėldieni tenai1 
lieką jokio pelno. Tuo budu i buvusi kokia tai “Šocial- 
yra brandinama mintis, kad i Labor” ---- i- i •---- it .... t"***^^* 
numuštos, ir jąu girdėt ka
syklų savininkus agituojant, 
kad dabartinė angliakasių 
mokestis turi būt numušta 
nuo 10 iki 20 nuošimčių, ki
taip kasyklos turėsiančios 
visai sustot.

Ką gi ant to sako maine- 
riai?

“Maineriai nesitrauks nei 
žingsnio atgal nuo to, ką jie, 
dabar turi iškovoję. Jie gali! 
eiti tiktai pirmyn — ir jie' 
eis, kur tiktai bus galima.”__ _______
Taip pasakė Thomas Ken-išįrustf laukan.' 
nedy, angliakasių unijos iž- šaukta ir polieja, bet areštų

Amerikiečiai, Ginkim Lietuvos 
Darbininkų Laisvę.

ATSKIRIA BAŽNYČIĄ 1 
NUO VALSTYBĖS.

Čili respublikoj, pietų 
Amerikoj, nutarta atskirti 
bažnyčią nuo valstybės. Pla
ną bažnyčios atskirimui pa
darė prezidentas Alessand- 
ri, o konstitucijos reformų 
komisija parlamente tą pla
ną užgyrė. Per penkius me
tus valstybė mokės bažny
čiai d a po 2,500.000 pesų, o 
toliaus visokia pašalpa pasi
baigia.

MUŠTYNEŠjęONVEN- VENGRIJOJ PANAIKIN-
TAS SLAPTAS BALSA

VIMAS.
Reakcijai įsigalėjus, Ven

grijoj kas sykis vis daugiau 
, .. i ' ir daugiau varžoma rinkimu

angliakasiu turi hut!---- -• konvenclJa’ kur,laisvė. Pereitą sąvaitę par-
frJE Stilamentas priėmė naują įsta-

datų komisijos pirmminaas tvma. kuriuo panaikinama 
’ pranese susirinkimui, kad j-au'!ir slaptas balsavimas 
14 delegatų negalima pn-|Jrinkiniuose *' Tai padaryta 
imti, nes jie esą komunistai., (įeko ka(| vakižios šnipai 
Tuomet komunistai pake e lėty tėmvt kas už ka baI. 
lermą ir juos stabdant kilo ■ • ‘
muštynės. Muštasi kėdėmis 
ir sulaužytų rakandų dali
mis. Septyni žmonės buvę 
sužeisti. Komunistų vadas 
William Lucu buvo taip ap
daužytas, kad jį reikėjo 1L 
gonbutin vežti. Galų gale 
komunistai buvo pergalėti ir

. Buvo pa-

KLERIKALAI GALANDA 
JIEMS BUDELIO KIRVI-

Jie išmetė iš Seimo jų atsto
vu* ir priėmė mirties baus

mės įstatymą.
Pereitą sąvaitę iš Lietu

vos atėjo" baisių žinių. Prieš 
žmonių atstovus klerikalai 
pavartojo ginkluotą spėką 
Seime. Jie atsivedė tenai 
ginkluotą policiją ir prievar
ta prašalino atstovus Bieli- 
nį, D-rą Grinių ir Lapinską, 
kurie gynė Lietuvos piliečių 
laisvę.

Protestuodami prieš šitą 
klerikalų smurtą, kiti pažan
giųjų partijų atstovai aplei
do Seimo salę.

Pasilikę vieni patįs, kleri
kalai priėmė savo sugalvo
tąjį “apsaugos įstatymą,” 
kuriuo panaikinama spau
dos, susirinkimų ir žodžio 
laisvė, ir Įvedama mirties 
bausmė kitų partijų žmo
nėms.

Vadinasi, kunigų klika

dininkas-sekretorius, kuris 
atvyko į Scrantoną, Pa., kur 
šį panedėlį atsidarė trijų 
distriktų konvencija.

Šitoj "koncencijoj yra at
stovaujama 155,000 organi
zuotų angliakasių, ir čia bus 
nustatyti unijos reikalavi-

nebuvo.

PROHIBICIJOS AGEN
TAI SUSIŠAUDĖ.

Huntington, W. Va.— 
Valstijos ir federalės val
džios agentai, pasidalyję į 
du buriu, išėjo čia į kainus

mai, kurie vėliaus bus įteik- jieškot degtindarių. Berian
ti kasyklų savininkams,Išjodami
kuomet prasidės su jais de- būrys susitiko su kitu ir pra- 
rybos dėl naujos sutarties. dėjo šaudyti, manydami,

Angliakasiai netiktai ne-,kad susitiko su ginkluotais 
žada nusileisti savo bosams, |munšainieriais. Besišaudant 
bet rengiasi statyt jiems dai du federalės valdžios agen- 
naujų reikalavimų. Jie žada i tai tapo užmušti, o trečias 
reikalauti pakėlimo algos • sunkiai sužeistas, 
nuo 10 iki 15 nuošimčių ir j __________
grąžinimo “check-off” siste- APGAUDINĖJA ATEI- 
mos. Už šituos reikalavimus; VIUS

„ŠŠi . Tamsus ateiviai, kurie no-

rybos dėl naujos sutarties.

ravinomis vienas

dėjo šaudyti, manydami,

, , • i • i*__xanioųi» ateiviai, nuiif nu-stoti kovon, ir jei kapitelis- rj įsigautj Amerikon aplenk
tai geruoju nenorės ų ispil- dami atei bės istaPtvm9> 
dyUtąi labai gali būt, kad šj kiša t^nčius doleriu 
rudeni anglies laukuose pa- visokicms apgavikams> sak„ 
matvsime dideliu mušiu. w tt f ° ’

įstatymą

matysime didelių mūšių.

11 ŽMONIŲ UŽMUŠTA i 
DVIEJOSE NELAIMĖSE. Į
Pereitą

W. W. Husband. darbo sek
retoriaus padėjėjas. Jisai 
nurodo atsitikimą, kur 120 UYiCJVDt jateivių norėda^j šitokiu

Pereitą nedėldienį ant;budu Įsigauti Amerikon, su- 
gelžkelių buvo dvi nelaimės,: mokėjo “agentams” $18,- 
kuriose žuvo 11 žmonių. Ne- 000, ir Amerikos nepamatė, 
„oli Burlington, III., street- ---------------
karis susikūlė su automobi- REIKALAUJA NACIONA- ,• • • »•__ -.-z—.- _
„oli Burlington, III., street-

4 

lium, kuriuo važiavo šeši 
žmonės ir risi šeši tapo 
užmušti ant vietos. Kita ne
laimė atsitiko netoli Ashfa
bula, Ohio, kur ant skerske- 
lio traukinis sudaužė auto
mobilių ir užmušė 5 žmones.

SUŽEISTA 27 ŽMONĖS.
Ant Staten Island, netoli 

Nev Yorko, pereitą nedėl- 
dienį gatvekaris nušoko nuo 
bėgių ir atsimušė Į telefono 
plieninį stulpą. Šito pasek
mėje buvo sužeisti 27 žmo
nės. Sužeistųjų tarpe yra ir 

lietuviškų vardų, būtent Jo
nas Makola, kuriam buvo 
nulaužta koja, ir Paulina 

svaiginamų gėrimų Račis, kuriai sužeistos abi- 
- ~ dvi rankos.

LIZUOTI ANGLIES 
KASYKLAS.

Pramonės Demokratijos 
Lyga, turėjusi šiomis dieno
mis savo suvažiavimą 
Stroudsburge, Pa., nutarė 
reikalauti Kongrese, kad 
Amerikos anglies kasyklos 
butų nacionalizuotos.

SUGAVO LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Nev; Yorko pakrašty pe- .   1 •! S • • i v * •lrO YlOrlnlzi t 1/1reitą nedėldienį pakraščio 
sargyba suėmė skunerį 
“VVilliam A. Morse,” kuris 
gabeno degtinę. Kelios są- 
vaitės atgal tas pats laivas 
buvo sulaikytas ir nubaus
tas $100 užtai kad nakties 
laiku žiburių neturėjo.

suoja.

GRAIKIJOJ NUVERSTA galanda budelio kirvį susi- 
VALDŽIA. jpratusiems Lietuvos darbi-

r, ....... ’ .. . Cinkams. Ji rengiasi kalėji-
Graikijoj įvyko iexoliuci- j ir mirties bausmėmis 

J»A.. .'S2»“gb« tap.<> sunaikinti _ visa opozicija
nuversta, o jos vieton susi-, - - H --
darė militaristų valdžia su 
generolu Pangalosu. Milita
ristų tikslas esąs padaryti 
Graikiją vyraujančia valsty
be Balkanuose, paimti po

• a i ui i :..i raita savaitę muse apie vaisavo intaka Makedoniją 11 telegramą, ragina amerikie- 
Salomką. Bet tam tuojaus gjntj £jetuvos laisvę.

ateinančiais Seimo rinki
mais, kad vėl užtikrinus sa
vo juodajai partijai viešpa- 

j tavimą.
< M. Šleževičius, kuris pe-
1 reitą sąvaitę mušė apie tai

priešinasi Jugo-Slavija, kuri 
skaito save Balkanų šeimi
ninke. Taigi iš Graikijos 
perversmo galima tikėtis 
naujo Balkanų karo.

SAKO, VOKIEČIAI NO
RĖJO UŽMUŠTI TROCKĮ.

Maskvoje dabar prasidė
jo byla, kurioje kaltinami 
yra trįs vokiečiai, Dr. Kari 
Kindermann, Max von Dit- 
mar ir Theodor Volscht, no
rėjusieji užmušti Trockį, 
Staliną ir kitus bolševikų 
vadus. Turbut jie buvo senai 
jau areštuoti, nes yra labai 
išbalę ir sunykę, kas rodo, 
jog jie ilgai turėjo sėdėti 
bolševikų kalėjime.

Patriotai apgavo 

žmones.
Kuomet Vokietijoj arti

nosi prezidento rinkimai, 
tai patriotai išleido žmo
nėms šitokį skelbimą: “Bal
suokit už gen. Hindenburgą. 
Jeigu jį išrinksite, tai jums 
bus atmokėti visi kaizerio 
valdžios bonai.”

Kadangi Vokietijoj kiek
vienas turi tų bonų prisipir
kęs, nes karo metu jie buvo 
parduodami prievarta, tai 
žmonės paklausė patriotų 
(nacionalistų) ir balsavo už 
Hindenburgą. Bet dabar pa
sirodo, kad patriotai juos 
apgavo. Hindenburgas iš
rinktas, o kaizerio bonų nie- 

{kas neatmoka. Todėl perei
tą sąvaitę keli šimtai žmo
nių su tais bonais įsiveržė į 
Reichstagą ir pradėjo reika
lauti. kad nacionalistų vadai 
paaiškintų jiems, kada jie 
atiduos jiems pinigus už 
tuos “popiergalius.”

i

Mes žinom, kad daugiau
sia už Lietuvos laisvę kovo
ja socialdemokratai, apie 
kuriuos spiečiasi visi susi
pratę Lietuvos darbininkai. 
Kuomet Lietuva buvo po ca
ro jungu, socialdemokratai 
kovojo prieš caro valdžią. 
Dabar, kuomet ant Lietuvos 
žmonių užgulė klerikalizmo 
siaubūnas, socialdemokra
tai kelia kovą prieš jį. Ir jie 
nusuks jam sprandą, taip 
kaip nusuko carizmo drie
žui. Tečiaus šita kova musų 
draugams socialdemokra
tams bus nelengva, ir jiems 
reikalinga parama. Taigi 
dėkime aukų ir remkime 
juos. Paaukavę tiek pinigo 
ir kraujo kovai su caro val
džia, pakol iškovojome Lie
tuvos nepriklausomybę, da
bar negi duosime šlykščiai 
klerikalizmo hydrai pa
smaugti Lietuvos laisvę.

Dr-gė Dambrauskienė iš 
Daytono, Ohio, jau prisiun
tė 1 dolerį Lietuvos social
demokratams. Kas dau
giau?

ARGENTINA DA NEPRI
PAŽĮSTA SOVIETU 

VALDŽIOS.
Argentinos parlamento 

komisija, kuriai buvo paves
ta ištirti Rusijos pripažini
mo klausimą, dabar patiekė 
savo raportą, kuriame sako, 
kad kalbėti apie Rusijos pri
pažinimą esą dar peranksti. 
Taigi pasirodo, kad ne vie
nos tik Suvienytos Valstijos 
sovietų nepripažįsta.

PARYŽIUJE SUSTREI
KAVO LAIŠKANEŠIAI.
Paryžiaus laiškanešiai ap

skelbė streiką, reikalauda
mi užsivilkusios savo algos.



D APŽV ALGA O
NENORĖJO SKIRTIS Į 

NUO RUSIJOS.
Mūsiškiai klerikalai šian-Į 

dien statosi dideliais patrio- • 
tais ir meluoja žmonėms,, 
buk jie, klerikalai, yra aau- L , ______________
giausia kovoję už Lietuvos j pačių kunigų laikraštis, ui 
nepriklausomybę. •! jau turi būt labai bloga. Kur

Tai yra begėdiškas melas, j gi tuomet ta “krikščioniško- 
Nes kuomet Rusijoj viešpa-jji dora,” apie kurią bažnv- 
tavo caras ir kuomet sočia- j čios vadai taip daug šneka? 
listinio nusistatymo musų! ----- ---------

i SOCIALDEMOKRATŲ 
INTERPELIACIJA 

ATMESTA
Socialdemokratai buvo 

Įnešę Lietuvos Seiman in
terpeliaciją dėl klerikalų 
valdžios sauvalės, bet kleri
kalai interpeliaciją atmetė. 
Interpeliacijos priimtinumą 
gynė socialdemokratas Mar
kauskas. “Lietuvos Žinios" 
sako:

“Markauskas gausiais fak
tais Įrodė, kad policija nesilai-! 
ko Įstatymą, laužo konstituci-'

inteligentija dirbo kad caro 
jungą nuo Lietuvos nuver
tus, tai musų jegamasčiai, 
kurie dabar dedasi tokiais 
dideliais “patriotais,” stojo 
už caro valdžią.

Kunigai Maculevičius, 
Dambrauskas (Jakštas) ir 
Bučys tuomet parašė krikš
čionių demokratų progra
mą ir paskelbė ją savo orga
no “Draugijos” 1-mame nu
mery, 1907 metų. Šitoj pro
gramoj jų tuomet buvo štai 
koks pareiškimas:

“Aiškiai pasakome, kad nuo 
Rusijos skirtis neketiname. 
Nors tas ir be pasakymo žino
ma, bet stambiais žodžiais tą 
reiškiame, idant musų prieši
ninkai negalėtų mums išmeti
nėti, buk mes norime skirtis.”

Tai ve, kaip šitie veid
mainiai “kovojo” už Lietu
vos nepriklausomybę! Jeigu 
revoliucija nebūtų caro nu
šlavusi, tai jie ir šiandien 
garbintų Lietuvos budeli.

i

seniau nedrisdavn išeiti i gat
vę prostitutė priešvakary, da
bar dienos metu negalima pra
eiti.”

Na, o jeigu šitaip kalba 
spie katalikiškąjį miestą 

tai

i

tai ji butu iš»;la i- draugijos;
(ostrasized). Bet šiandien taip 

j nėra. Mes. seni žmonės, turim 
j suprasti, kad papročiai maino-; 
1 St” .i

Teisėjas Ford sako, kad Į 
jo paties dukteris pareina iš 
pasilinksm In i m < > vakarėlių 
ir pasakoja apie gėrimą r----- r-
"cocktailiu” ir bučiavimąsi1et urėti amas tam prirody- 

bei aš žinau, jisį^M^J^ daro falsifikacijas ir

•Sudaro:” Redakto
rių—Fabifikatorias

t

vrs mokytojas Račys, kuris I 
nėra socialistas. Ir ot, per! 
jūsų triukšmą publika nega-j 
vo progos išgirsti p. Račio 
prakalbos, kuri gal butų bu
vusi labai Įdomi.”

«hiv x,ui.-uui, i&iį’ei- Tai šitaip, maž-daug, aš 
dė primesti socialistams fal- taua pasakiau 
syvų pinigų dirbėją p. RačĮ. čiams. C ’

•1M

‘^Sandaros” redaktorius 
P*. Tulys, ant žut-but, įsigei-

su vvrais, bet aš žinau, jis į .J1S ^aro talsifikacijas ir, 
sako, kad jos vra doros ir Jonus bando paremti savo, . , ' nomulmi __ 1_ inekaltos mergaite.-. negudrų įsišokimą. “Sanda-

I

I

PAŽANGUS ATSTOVAI 
APLEIDO LIETUVOS 

SEIMĄ.
South Bostono “Sandara” 

pereitą sąvaitę gavo nuo p. 
Šleževičiaus iš Kauno 
kią telegramą:

“Kovoje dėl spaudos, 
rinkimų laisvės Seiman 
Įvesta policija, kuri prievarta 
išvedė iš Seimo salės daktarą 
Grinių, Lapinską, Bielini. Visa 
opozicija protestuodama aplei
do posėdžių salę. Krikščionys 
vieni naktį trimis skaitymais 
priėmė spaudos, susirinkimų 
laisvę varžančius, mirties bau
smę Įvedančius Įstatymus. Kas 
myli Lietuvą, pakelkime pro
testo balsus prieš krkščionių 
žiaurią reakciją...”

Tas reiškia, kad Lietuvo
je prasideda klerikalų dik
tatūra. Opozicijos atstovai Į 
Seimą turbut jau nebegrįš.

ĮSIGALĖJO KUNIGAI IR 
PROSTITUCIJA

' Įsivyravus Kaune kunigų 
valdžiai, kartu pakilo ir iš
tvirkimas. Kaune dabar 
prostitucija tiek išsiplėtojo. 
Kad paprasti restoranai vir
to paleistuvybės urvais. Tik 
pasiklausykit, ką rašo “Ry
tas” 101-mame numeryje:
’ • “Paskutiniuoju laiku pasiro- 
' dė Laisvės Alėjoje ir kitose 
j gatvėse šilkais apsirėdžiusias 

naujo izraeliško tipo prostitu-
• tės. Jos užkabinėja praeivius
• net dienos metu kviesdamos 

vyrus Į Kauno garsius restora
nus —atskirus kabinetus. Tiek 
jų daug priviso, kad nekalčiau
siam praeiviui metasi i akis. 
•Patyrinėjus dalyką, pasirodo, 
kad šios prostitutės atvyko iš 
'Rygos ir Vokietijos litų pasi
rinkti ir bakterijų pasėti. Kar
to reikia pažymėti, kad kai ku- 
Tie restoranai pavirto visai i 
prostitucijos namus Įtaisydami

/atskirus kabinetus porelėms. 
Kiek teko girdėti, tai patys 
restoranų savininkai kviečia

’ prostitutes iš Rygos ir Vokie- I 
tijos Į savo restoranus. Laikas ■ 
butų labai budėti, kad mošų 
tautą nenuodytų bjauriausiais 
juodais. Su širdgėla taip pat 
tenka atsiliept, kad musų Kau
lio kriminalis punktas, matyt, 
ptebębudriai seka ir Klaipėdos 
‘lątvfe, jos nuolatinės bacilų 
Fvarsnlįs gyvenimą. Tenai da- 

nebūti dalykai! Kur
‘i -

šito-

susi- 
buvo

MIKUCKIS GALI LIKT 
PREZIDENTU.

Kas yra Mikuckis? Tai 
yra žmogus, kurk mėgsta 
daug gerti ir skandalus kel
ti. Būdamas anuomet Kau
no komendantu, jisai pasi
gėręs nušovė dėl kokios tai 
paleistuves jauną fabrikan
tą Dirsę.

Kitur toks žmogžudys bu
tų pakartas. Bet Lietuvoje 
komendantams Įstatymų nė
ra. Lietuvoje Mikuckis ne
buvo nei teisman patrauk
tas. Vietoj to. jis buvo pa
keltas į kalėjimo viršinin
kus.

Dabar šitas ištvirkėlis
ja. netesėtai veikia karo cen-j Įtaisė kitą skandalą. Nuvy- 
zura. kuri net išbraukia žodi; kęs SU savo Sėbru pas tūlą 
‘kunigas.’ kaipo ] 
valstybei, kad mitingus uždaro 
už šiuos posakius: ‘Lietuvos 
Respublika virto kunigo Vailo
kaičio parapija, o federantai — 
jos zakristijonai/ kad spaudos 
laisvės pas mus nėra, kad spau
da persekiojama ‘už žalingą 
pakraipą.’ kas atsirūgsta caro 
laikais plačiai žinomu ‘za- 
vrendnoje napravlenije’ ir tt.

“Vienu žodžiu ats. Markaus
kas tiek iškėlė neteisėtų k. d. 
bloko pastatyto Vidaus Reika-

pavojingai dvarponi pradėjo girtuok-
liauti ir prikibo prie moky
tojo Ramanausko, turbut ir
gi dėl moterų. Ramanaus
kas besigindamas užpuoli
ką Mikucki peršovė. Mikuc- 
kio sėbras taipgi gavo šūvi Į 
šonkaulius.

Ar supras dabar Lietuvos 
valdžia, kad laikyti tokius 
žmones laisvėj yra gėda val
stybei ir pavojus visuome
nei? Mes abejojam. Už vie- 

Įną skandalą Mikuckis buvo

I

ros" No. 26 p. Tulys savo: 
“Apžvalgoje” rašo: ‘

“...anais metais buvo 
daug rašyta, kad buk So. \ 
Bostono Sandariečiai išar
dę ‘Keleivio’ štabo prakal
bas, tai tose prakalbose tu- ’ 
nėjo socialistams kalbėti ir 
minimas Račys. Prakal-I 
boms pakrikus, antras į 
‘Keleivio’ redaktorius p. 
Neviackas, esąs pareiškęs, 
Sandariečiams, kad, girdi, 
nėra tiek daug svarbu, kad 
p. Michelsonas ir kiti vieti
niai socialistai negavo iš-, 
drošti ant Sandariečių spy- 
čiaus. Bet svarbu yra i___ ,
kad ve is Lietuvos atvožia-į-* 
ves profesorius, 
mokratas 
progos pakedenti Sanda
riečių bei Valstiečių Liau 
dininkų kailio.”
Tai yra falsifikacija

i sandarie-j 
O žiūrėkite, kaip p. 

Tulys mano kalbą sufalsifi- 
, kavo.

Ponas Račys falsifikavo 
!Suv. Valstijų pinigus ir už
tai atsisėdo ant kriminalistų 
suolo. Už savo prasižengi
mą jis bus tinkamai nubaus
tas.

Ponas Tulys yra taip-pat 
falsifikatorius. Jis falsifi
kuoja ne pinigus, bet sveti
mas mintis.

Ar nubaus sandariečiai 
savo redaktorių už jo daro
mas falsifikacijas?

J. Neviackas.

Skaitytoje Pastabos.

Amerikos Paskolą.
Lenkai savo sargybas Lie- gaivalo ir aiškių kriminalis-

tų, ypač pasižymėjusių žmo
nių kankinimu ir net žmog
žudystėmis — tokiems duo
dama pirmenybė.

Kiekvieną priešingą len
kų okupacijai gyventoją tie 
lenkų valstybes šulai apkal
tina bolševizmu, suima, va
rinėja po šaltąsias, kankina 
ir muša, kad prisipažintu 
“bolševiku ’ esąs n Kad tuo 
budu galėtų prieš tuos nelai
minguosius užvesti bylą.

Tokių bylų buvo uzpcrei- 
metais ir 
Lietuiin 

tokių didesnių bylų jau bu
vo dvi, dabar dar viena ruo
šiama. Gudų bylų buvo 3 ir 
ruošiama dvi, ukrainiečių 
tik vienais šiais metais buvo 
4, o ruošiama dar tiek. Tose 
bylose kaltinamųjų kartais 
yra ligi 1,000 žmonių

Vilniaus krašte, Gudijoj 
ir Ukrainoje skubotai stato
mos kareivinės, karo sandė
liai ir kalėjimai. Karo su
griautų lietuvių, gudų ir uk
rainiečių sričių lenkai visai 
nesirūpina atstatyti, bet at- 

rūpinasi dar la
biau sugriauti, kad butų vi
sai išnaikinti tų tautybių 
žmones. Ir tokių karo nunio
kotų sričių gyventojus ap- 
kraustė mokesniais nuo du
rų, langų, šunų, kačių ir ka
minų. V isi sulinktieji tokių 
budu pinigai eina lenkų ka
ro mašinerijos, pamynusios 
visas žmogaus teises, laiky
mui. Prie tos mašinerijos, 
pagaminusios lietuviams, 
g-udams ir ukrainiečiams ne
apsakomą dvidešimtojo am
žiaus baltąją vergovę, pri
sidėjo ir tie 50 milionų dole
rių, kuriuos paskolino šie-

tuvos pasieny nuo šio pava
sario didina ir didina. Ten, 
kur pereitais metais buvo 3 
žmonės, šiemet stovi 10; 
kiekvienas toks sargybos 
būrys nuo šių metų pavasa
rio apginkluotas kulkosvai
džiu ir padidintu rankinių 
granatų skaičium; dabar vi
si būriai tarp savęs, su užpa
kaliu ir net su savo “pos
tais” yra jungiami telefonų 
linijomis. Naktimis dažnai 
daromi mėginimai, kurių 
metu po keletą valandų šau
doma, matyt, visai neatsi-; ruošiama šiemet, 

įžvelgiant išaikvojimo šovi-i 
nių skaičiaus; ne kartą tos 1 
sargybos pereina Į musų pu
sę, apsiginklavę nuo galvos 
ligi kojų ir čia padaro “šau
dymų”. Toks lenkų sargy
bos elgęsis turi tikslo terori
zuoti vietos gyventojus, ku
riems lenkų tyčiojimasis iš 
musų krašto, jo laisvės vai-; 
žymas ir lenkų ūkiškasis šei
mininkavimas yra Įgrisęs li
gi gyvo kaulo.

Toliau nuo sienos Vil
niaus kraštas yra prigrūstas 
kariumenės, nuolat kilnoja-Į virkščiai, 
mos šen ir ten. Yra sudaryti 
tam tikri “lekianti būriai,” 
kul ių uždavinys yra skrai
dyti po neramesniąsias vie
tas krašte, sustoti pas Įtaria
mus nepalankume lenkų 
okupacijai asmenis, dalyti 
jiems visokeriopos žalos ir 
alinti jų gyvenimą.

Krašte po miestelius be to 
dar yra sustiprintų raitosios 
ir pėsčiosios policijos burių, 
kurių yra toks pat tikslas. 
Ten, kur dar caro laikais 
buvo 1-3 policininkai, da
bar yra 20-30 lenkų policis- 
tų. Renkama tie policistai iš 
palaidžiausio lenkų miestų! met Lenkijai Amerika.

■
i tais ir pereitais

I

Musų sandariečiai \isuo- 
tame. pasigiria, kad jų "parti

jos” platforma esami tokia 
socia'l-de- kad visa lietuvių tauta 

Račys negavo gahnti lengvai ant jos su- 
- 'tilpti, ir vienas antram nie-

, kuomet ant komo neužsi- 
i stos. Nuomonės nėra varžo
mos, vieni eina i bažnyčią, 

: antri šunis karia am tikėji
mo ir bažnyčios. Politiškam 

: klausime neturi nei mažiau
sio nusistatymo: kiekvienas 

i balsuoja už tos partijos kan
didatus, kuri jo interesams 
geriausia atatinka. Šitokią 

; palaidos nuomonės žmonių 
grupe negalima vadinti par- Į 

‘ ‘ • Yra
į tai niekas daugiau, kaip tik; 
! čainiškas “čiap-su.”

—0— i
R. Mizara. kuris M. Pet-; 

rausko “respublikoj” bulves į 
’ skuto ir su tos “respublikos”; 
I katinu kartu poterius kalbė- i 
} jo, dabar mokina komunis-; 
' tus poteriam “Lenine musų” Į 
' ir tt. Tai vistik padaryta 
; progresas toliau, negu buvo 
i manvta.
! *

i
i

nuo 
pirmo žodžio iki paskuti
niam. Nieko panašaus aš ne
su sandariečiams pareiškęs. 
Ant kiek aš tą incidentą pa
menu, tai esu pasakęs kaip1 
tik priešingai.

Kuomet sandariečiai- 
j triukšmadariai išardė soeia- 
! listu prakalbas, tai ta pati'..--. - . -•
vakarą susitikęs kai-kuriuošjt!-'a arba oigamzacija. 
pažįstamus sandariečius už
tai apibariau. Jie teisino sa
vo pasielgimą tuomi. kad 
Michelsonas, laike kurio 
prakalbos sandariečiai su
kėlė triukšmą, esąs Lietuvos 
priešas, socialistas ir jiems 
nepakenčiamas žmogus. Aš 
tada jiems atrėžiau: “Vy
rai, nesiteisinkit: jus pasiel
gėt netik nekulturiškai, bet 
stačiai kiauliškai. Jeigu Mi-

t I

luMinisterio agentų darbu, pį^į^ kriminalio’kalėii- 
kad kriksčtonjs nebedave ats. mo vj^ininku. Dabar mesi
Markauskui baigti kalbos.-’ į - - ’

Ir klerikalų balsais inter- paskirtas
peliacija buvo atmesta.

.. -------------  ------- mes
nesistebėtume, jei jis butų 

> Lietuvos prezi
dentu.

“TĖVYNE” NEUŽ
DRAUSTA?

Chicagos klerikalų orga
nas “Draugas” rašo, kad 
“Tėvynė’’ nesanti Lietuvoje 
uždrausta. Lietuvos cenzūra 
sugrąžinusi kelis “Tėvynės” 
egzempliorius, uždedama 
ant jų antspaudą “draudžia
ma,” dėlto, kad Į tuos eg
zempliorius buvusi Įvyniota 
komunistų “Laisvė” ir “Vil
nis.”

Šitą atsitikimą “Draugas” 
aiškina taip: Komunistų lai
kraščiai Lietuvoje yra už
drausti. Taigi, norėdami ap
gauti cenzūrą, komunistai 
vynioja savo literatūrą’ Į ki
tus laikraščius • ir siunčia 
juos i Lietuvą paslėpę. Ši
tam atsitikime jie buvo pa
naudoję savo kamufliažui 
“Tėvynę.” Bet cenzūra už
uodė komunistų laikraščius 
ir sugrąžino visą siuntini. - (

Nors siuntinys buvo iš
siųstas kokio nors komunis- ( 
to, bet kadangi siuntėjas sa
vo adreso ant siuntinio ne- ; 
padėjo, tai paštas .pristatė 
tą siuntini i “Tėvynės” ofi- j 
sa. -A.

ŠOKT IR BUČIUOTIS NĖ
RA PRASIŽENGIMAS.
Šokt ir bučiuotis su kito 

vyro pačia nėra joks prasi
žengimas ir nesudaro pama
to persiskyrimui. Jaunos 
merginos taipgi gali pasi
linksminimo vakarėliuose 
šokti su tyrais, bučiuotis ir 
gerti “cocktailius,” ir boti 
nekaltos.

Toki. nuosprendĮ padarė 
New Yorko vyriausiojo teis
mo (Supreme Court) teisė
jas Ford. , ,

Tūli žmonės labai klai
dingai aiškina , sau moterų 
elgimąsi, sako šitas autori
tetas, ir jis priduria:

“Bučkiai šiandien’ nėra toks 
baisus’ dalykas, kaip senovėj 
budąvp. .Net kito vyro pačios 
pabučiavimas nėra joks priro
dymas pėksiąkj^imui (is not 
divorce evidėhce*)- Jeigu jauna 
moteris butu pamatyta seniaus 
taip elgianties, kaip šiandie,

• L

■ 1

JOKUBYNAS NEBUS 
“SANDAROS” REDAK

TORIUM.
“Keleivyje” buvo savo 

laiku rašyta, kad sandarie- i chelsonas ir yra jums nepa- 
čių suvažiavimas paliuosavoi kenčiamas žmogus, tai visgi 
dabartini “Sandaros” » e-neturėjot tiesos ateiti su- 
daktorių Tūli, o jo vieton iš-1 si organizavę į svetimą susi
rinko Jokubyną, bumsi “A--rinkimą ir kelti jame triukš- 
merikos Lietuvio” redakto-' mą, kuomet Michelsono kai
rių. i bos ramiai klausėsi apie 500

Clevelando “Dina” da-ižmonill- Apart to, po Mi- 
bar praneša, kad Jokubvnas'c^e^sono c^?r kalbėjęs; 
rezignavęs iš "Sandaros”! ką-tik iš Lietuvos atvazia- 
redaktoriaus, dar tos vietos! = 
neužėmęs. Taigi išrodo, kad i 
Tulys ir toliaus turės sanda-: 
riečių organą vesti.

' i
KAUNO UNIVERSITETO^

VALDYBA. i.
Laikraščiai praneša, kad 

Kauno universiteto valdyba 
ateinantiems metams susi
darė iš pažangiu žmonių.: 
Rektorium esąs išrinktas' 
d-ras Avižonis, jo padėjėju* 
Bu žiška, o universiteto sek
retorium Mačys.

Dabar universiteto rekto
rium buvo tvoių ardvtojas 
kun. Bučvs.

I 
! 
i

—o—
Kaip sau. norit, bet kuo

met pamąstai, kad tokie vy
rai, kaip R. Mizara ir Tulys 
redaguoja laikraščius, tai 
darosi juokas ir pikta. Juoni
us 
iumo, < 
moralizavimą žmonių.

Kazys.

Norėtų Reformuot Lie 
tuvių Kalbą.1 

i i
; Vincas J. Višnius rašo. 
Imums iš Brooklyno:

is reikia iš juodviejų k vai-; “Gerbiamoji ‘Keleivio’
o pykti tenka už de- ■ Redakcij’a! Aš čia norėčiau 

'paklausti jūsų keliatą klau
psimų ir paprašyti, kad jus 

= duotumėt per ‘Keleivi’ atsa- 
į kymą.
I “Kodėl pas mus pavar- 
įdžių vartojimas nėra taip 
sutvarkytas, kaip pas sve
timtaučius? Pavyzdžiui, pas 
amerikiečius ta pati pavar- 

įdė vartojama tėvui, moti- 
i nai, dukteriai ir sunui, tiktai 
j pridedama “Mr.,” “Mrs.,” 
: arba “Miss,” kas parodo, ar 
Įduotoji pavardė atstovauja, 

‘ vyrą, moterį ar merginu, 
i Tuo tar^ų.’-gi pas mus kei- 
•čiama visa pavardė. Jei vy
ras vadinasi Antanas Klai- 

j pėdas, tai jo pati bus Klai- 
pėdienė, sūnūs — Klaipėdu- 

j kas, o duktė — Klaipėdžiu- 
i kė ar Klaipėdaitė, tartum 
'ne tos pačios šeimynos na- 
! riai.
į “Kodėl lietuviai negalėtų 
i Įvesti tokio pavardžių vie-- 
i nodumo, kaip pas svetim
taučius? Juk pas mus yra 

I priežodis ‘tamsta,’ taip ga- 
i lėtume tiktai šitą priežodį 
linksniuoti, o pavardes pa
likti čielybėj. Vyrui galima 
butų sakyti: Tamstas KJai- 
pėdas arba T-tas Klaipė- 
das; jo moteriškei — Tams- 

i tienė arba T-nė Klaipėdas, o 
i merginai — Tamstaitė arba 
i T-tė Klaipėdas. Sūnūs galė- 
; tų vadintis taip kaip ir tė- 
1 vas.
! “Aš nesakau, kad mum8 
'reikėtų priimti tokius titu
lus, kaip ‘ponas’, ‘ponia’ ir 
; ‘panaitė,” kuriuos musų 
i juodieji klerikalai ir dvar-! 
poniai yra pasiskolinę iš 
lenkų. Tai yra gryni lenkų 
titulai, lai jie juos ir varto
ja. Pas mus yra grynų lie-

t: *

PAGALIOS SUSIDARĖ I 
BELGIJOJ KABINETAS.

Išbuvus 10 sąvaičių be jo
kio kabineto, Belgija paga
lios susilaukė koalicinės mi
nisterijos, kurion ineina 5 
socialistai, 5 katalikai ir 2 li
beralai.

Užsienio reikalų ministe- 
rium bus socialistas Van 
dervelde. .

Dailės ir mokslo — sočia 
listas Huysmans.

Susisiekimo — socialis
tas Anseele.

Viešųjų darbų — socialis
tas Laboulle.

Pramonės ir darbo — so
cialistas Wauters.

Katalikams teko šios mi
nisterijos: ekonomijos, jus
ticijos, finansų, žemdirbys
tės ir kolonijų. Vidaus ręi- _ _________
kalų ir krašto apsaugos m r- PaveiKsiens parodo išneš ant senatoriaus La ronetto
materijos pavestos libėra- kūną iš Washingtono rezidencijos. La Follettas tapo pa
lams. laidotas Madison, Wiscon?in.

1 - Si' .. _ z. «...

tuviškų tam tikslui žodžių. 
Pavyzdžiui, tamsta, tamstie- 
nė, tamstaitė, arba viešpats, 
viešpatienė, viešpataitė. Jei 
visi lietuvių redaktoriai ir 
rašytojai pradėtų šituos žo- 

; džius vartoti, tai greitai prie 
jų priprastume.”

Redakcijos atsakymas.— 
j Musų kalba, kaip ir kitų tau- 
į tų kalbos, vystėsi per šimtus 
i ir tųkstaąčius metų, todėl 
pakeisti.' ją. Į kąliatą metų 
butų . ■n^ditnaš /daiktas, 
kaip lygSau. negalimas butų 
daiktas pakeisti .'tautoj pa
pročius ir kultūrą Į trumpą 
laiką. Bet mums rodos,...fatf 
nėra nei reikalo musų kalbą 
keisti. Daryti šitokią refor
mą, kaip musų Višnius no
rėtų, tai butų netaisymas, 
bet g^dfnimas kalbos. Lie
tuvių kalba tuo., ir.y ra geres- 
Jfė'už kitas kalbąs, kad ji 
daug lankstesnė;. . Viena 
žmogaus pavardę; negalim 
pasakyti, .kokios t&s žmogus 
lyties ir net kokio jis '.m- 
žiaus ar Šeimyninės padė
ties. Jei mes pasakysim, kad 
pas mus vakar buvo Klaipė- 
dukas, tai jus tuo jaus žino
site, kad mes kalbam ne 
apie senį Klaipėdą, bet apie 
jo vaiką; o išgirdę pavardę 
Klaipėdaitė, jus tuoj žinot, 
kad tai yra Klaipėdą duktė. 
Bet jeigu anglas jums pasa
kys, kad pas jį vakar buvo 
Smith, tai iš to jus nežinosi
te, kas tas Smith pervienas: 
jis gali būt senas žmogus, 
gali būt vaikas, ir jis taip 
jau gali būt moteris kaip ir 
mergina. Todėl anglui ir 
prisieina vartoti prie kiek
vienos pavardės priedėli 
“Mr.,” “Mrs.,” arba “Miss.” 

! Kitaip negalima butų jo kal
bos suprasti. Mums gi tokie 
“pagražinimai” nereikalin
gi, nes musų kalba ii’ be to 
aiški.

i
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PITTSBURGH, PA. 1 tų pasekmės... Na ir neatva- 
Visokio, žinios iš Pilte- jiaY°- 0 pittetargiečiai su- 

burgh’o padangės. aukę garsintų dienųėjopą- 
. , ziuretitogarsiojoDzimdzi-

Geguzes 30 d. Pittsburgho Drimdzi, kas ant Soho, kas 
Lietuvių Kapinių Draugija ant South Sidės, kur kam 
turėjo parengusi balių L. M. buvo parankiau. Sohiškiai 
D. svetainėje. Balius buvo atėję prie svetainės durų 
.sėkmingas, nors toje dieno- ran(|a svetainę uždarytą, 
je buvo daug piknikų ren- Sužinoję, kad Dzimdzinin- 
giama, bet piknikai nei kiek nėra, grįžo namo. O 
neuzkenkė kapinių baliui, kouth Sidiškiai atėję prie 
nes Pittsburgho lietuviai re- svetainės rado duris
mia visus kapinių parangi- af|aras ir suėję Į svetainę 
mus. Gerai ir daro. Pitts- haufcja Dzimdzininkų pasi- 
burgho Lietuvių Kapinių rodant. Bet vietoje Dzimdzi- 
Draugija jau turi savas is- njnkų kunigas Kazėnas per- 
moketiis kapines, prie to tu- stato kalbėti garsųjį kartu* 
ri jau ir ižde kelis tukstan- vjy inžinierių kunigą Gar
dus dolerių. Uz tuos pinigus mi. Kunigas Garmus pasi- 
manoma įtaisyti kapinėse h jpęs ant pagrindų kaulino 

aukų seserų vienuolynui.
Pittsburgho lietuvių ka- Pasirodo, kad kun. Kazėnas 

pinės yra laisvos. Jose laido-lyra gudrus biznierius ir mo- 
jami taip katalikai, taip be- ka visas progas išnaudoti 
dieviai ir visi išsitenka jose, savam bizniui.
Nors Rymo kunigai ir Pituburfho dainininkas Al. 
draudžia savo parapijonus Sadauskas vyksta Italijon, 
nuo šių kapinių, bet jų drau- Teko sužinoti, kad Pitts- 
dimas mažai ką užkenkia Į burghiečių gerai žinomas 
kapinėms, nes lietuviai ge- dainininkas A. Sadauskas iš 
riau myli laidotis lietuvių McKees Rocks vyksta Itali- 
kapinėse, negu eiti ant “bur- jon lavinti savo balsą. Tur 
do” pas paliokus arba pas būt vyks pas Butėną, nes 
airišius, nes lietuvių rymio-Į juodu su Butėnu yra geri 

būrghe neturi savo kapinių,Įtarė vykti Italijon, 
i ’ 
airišius, ar tai pas paliokus 
ir už prasčiausias vietas tu
ri gana brangiai mokėti. 
Pittsburgho lietuvių kapi
nėse nereikia tiek brangiai 
mokėti ir galima pasirinkti 
gražesnė vieta, todėl dau- 
gumas lietuvių turi nusipir- kl^ išeidavo dienomis riirb- 
kę lotus 112 Sana P'leinam9 hi, palikdavo savo 3 metų 

, amžiaus mergaitę pas kitus 
Pittsburgho lietuvių ka- lietuvius. pas tuos lietuvius 

pinės yra kontroliuojamos|buvo 10 metų amžiaus vai- 
direktonų išrinktų Draugi- ^as. Taigi minėtą diena tas 
™ c,ie,v,”b’Tr,a'vaikas užpuolė tą mergaitę

[ir nuplėšęs nuo jos drapa- 
naites pradėjo ją koneveik
ti. Ir jis taip ją sužeidė, kad 
mažiukė paskui sutino ir bu
vo sustojęs šlapumas. Rei
kėjo šaukti daktarą ir vos 
tik pasisekė išgelbėti mer
gaitės gyvastį. Vaikui bėdos 
užtai nebuvo. A. L.

do” pas paliokus arba pas būt vyks pas Butėną, nes 
airišius, nes lietuvių rymio-Į juodu su Butėnu yra geri 
nu parapijos nei viena Pitts-1 draugai ir Butėnas jam pa- 
burghe neturi savo kapinių, tarė vykti Italijon. Laimin- 
o kampininkauja ar tai pas | gos kloties jaunam musų •• > • » i I 1 * 1 * B/* • V &4 dainininkui. Kipšas.

SAGINAW, MICH. 
Vaikas užpuolė mergaitę.
Birželio 5 d. čia buvo ne

paprastas atsitikimas lietu
vių namuose. Viena moteris,

pinės yra kontroliuojamos 

jos visuotinam susirinkime. 
O Kapinių Draugijos visuo
tiną susirinkimą sudaro 
Pittsburgho kliubai ir pa- 
šalpinės draugijos, kurios 
yra prisidėję prie kapinių] 
nupirkimo. Kapinių draugi
jos valdyba tarnauja be jo
kio užmokesčio, todėl*kapi
nėms ir sekasi.

Bolševikų “devynakė*” 
Pruseikos prakalbos.

Gegužės 30 d. Pitts
burgho bolševikai buvo su
rengę pikniką Alwyno par
ke ir buvo parsikvietę iš 
Brooklyno vyriausią savo 
“d evynakę” Pruseiką pasa
kyti prakalbą. Rengdamiesi 
prie to pikniko garsino kiek 
tik drūti ir manė, kad jie 
kalnus suvers, o kaip reikia, 
tai visai nekas išėjo. Žmonių 
susirinko neperdaugiausia il
tie patjs dar prieš vakarą iš
važinėjo kitur. Pruseikai 
pradėjus sakyti “spyčių” 
mažai kas jo klausė ir jis, 
matydamas, kad mažai kas 
jo klauso lietuviško spy- 
čiaus, pradėjo rusiškai kal
bėti. Pradėjus rusiškai kal
bėti lietuviai privertė muzi
kantus grajiti ir tokiu budu 
nutraukė Pruseikos spyčių. 
Taigi iš didelio debesio ma
žas lietus buvo.

1

Kun. Kazėnas pasinaudojo] 
Dzimdzi-Drimdzi išgar

sinimu.
Pittsburghe buvo laukia

ma Dzimdzi-Drimdzi artis
tų ir pagal laikraščių pra
nešimą, jie turėjo čia būti
26 ir 27 dd. gegužės. 26 d. 
turėjo vaidinti ant Soho L. 
M. D. svetainėje. Čia vaka
rą jiems rengė sandariečiai.
27 d. gegužės jie turėjo pa
sirodyt South Sidėj. Ten 
jiems vakarą rengė kun. Ka
zėnas šv. Kazimiero svetai- <vjru<»iii<*o, »««« j.v. 
nėję. Kažin kas tokio tarp‘liepto galą ir traukiasi iš 
rengėjų įvyko, kad Dzim-f-Montreal. Turiu pasakyti, 
dzininkai atšaukė jiems ren- kad keleiviečių ir naujienie- 
giamus vakarus, pareikšda-Įčių skaičius čia smarkiai au- 
mi, kad nevažiuosią j Pitts-'ga ir taip atrodo, kad Pa- 
burghą, nes čionai kaip vie-įstumdėliui su savo “Darbi
ni jiems rengia vakarą, tai ninku” ir “Draugu” pirmiau 
kiti esą priešingi ir jie ne- reikės trauktis iš Montreal. 
pianą, kad taip rengiant bu* _ Parapijona*.

MONTREAL, CANADA. 
I Atsakymas “Darbininko” 

korespondentui.
Noriu pasakyti, jog šv. 

Kazimiero parapijoj reika
lai stovi visai kitaip, negu 
“Darbininko” koresponden
tas Pastumdėlis aprašė. Prie 
kun. Vanago parapijoj buvo 
gera tvarka, bet atvykus 
kun. Dakniui visa tvarka iš
kriko. Kun. Daknis buvo su
kvietęs parapijos mitingą 
šiais metais, bet mitingas 
buvo be pasekmių. Dalykas 
tame, kad kunigas pasi
kvietė i mitingą policiją ir 
norėjo parapijonus išgąs
dinti, kad šie klausytu kuni
go ir išrinktų jam tinkamą 
r • ’ ---
kunigui pasipriešino • 
• v • v • _ ? •  •    x *

kirštė. Tokiu budu mitingas 
liko be pasekmių.

Praslinkus apie porai mė
nesių kunigas " ir vėl kvietė 
parapijonų mitingą, kuris ir 

I vėl buvo be pasekmių. Kuni
gas susiėjo su savo gaspadi- 
nėmis ir išrinko komitetą, 
o bažnyčioj paskelbė, kad, 
girdi, vyskupas išrinko ko
mitetą. Nekurios moterėlės 
tam ir patikėjo.

O kaslink parapijos pikni
ko, tai Pastumdėlis melavo, 
nes gegužės 24 d. nebuvo jo
kio pikniko. Taipgi Pastum
dėlis melavo ir kaslink ke- 
leiviečių ir naujieniečių, sa
kydamas, kad jie prilipo

komitetą, bet parapijonai 
kunigui pasipriešino—jie 
išvyjo policiją ir patjs išsi- « • , — m v • 1 __  ? A ? 

BALTIMORE, MD. 
šis-tas iš rubsiuvių 

gyvenimo.
Birželio 16 d. lietuvių 

prašytojų 242 skyrius laikė 
pusmetinį susirinkimą. Iš 
pranešimų pasirodo, kad 
Baltimorėj rubsiuviai ma
žai dirba, ir jeigu kurie dir
ba, tai visai pigiai apmoka
mi už darbą. Buvo laikai, 
kad rubsiuviai daug geriau 
užsidirbdavo negu dabar.

Aptarus skyriaus reikalus 
buvo paduota rezoliucija 
prisiųsta iš 54 skyriaus Bro- 
oklyn, N. Y. Rezoliucija di
džiuma balsų priimta ir nu
tarta parašyt “Darbo” re
daktoriui papeikimas už ne- 
talpinimą “Darbe” jam ne
prielankių korespond cnci jų 
ir už kurstymą prie mušty
nių vienų unijos narių prieš 
kitus. Papeikimą parašyti 
pavesta skyriaus komitetui.

Kada unijos organą “Dar
bą” redagavo Poška, tai ko
munistai sielojosi, kad kaip 
nors ji išmetus iš redakto
riaus vietos. Nors V. Poška 
buvo daug tinkamesnis re
daktorius už p. Pruseiką, 
bet Poška nešoko pagal 
Maskvos smuiką. Už tai rei
kia kaltinti unijos narius, 
kad davė komunistų klikai 
unijoj sauvaliauti. Dabar 
jau pamatė, kad veidmai
niams negalima duoti pasiti
kėjimo ir todėl chicagiečiai 
ir brooklyniečiai iššlavė 
juos iš skyriaus valdybų rie
tu. Jeigu unijos nariai butų 
nesnaudę tuo laiku, kaip ko
munistai atakavo redakto
rių V. Pošką, tai jiems (ko
munistams) nebūtų buvę 
progos Įstatyti toki veidmai
ni, kaip Pruseiką. Užtai at
eityje, draugai unijistai, da
bokitės, kad nepatektų tokie 
beprincipiai politikieriai Į 
unijos atsakomingas vietas. 
Priklausyt prie organizaci
jos ir nesirūpint jos gyvavi
mu — tai verčiau visai ne- 
priklausyt. Dabar daug da
roma užmetinėjimų ant cen
tro valdybos, bet kaip būna 
rinkimai, tai tik mažuma 
narių dalj'vauja balsavi
muose. Reikia taisyti viso 
biznio vedimas, kad butų 
galima sučėdyti unijos pini
gų. Nereikia niekinti uniją, 
aet reikia svarstyti dalykus 
rimtai, kaip butų galima su
mažinti bereikalingas išlai
das. Mano supratimu, tai 
vieno dolerio mėnesinių 
duoklių dabartiniu laiku 
pilnai turėtų užtekt. Per
daug eikvojama pinigų iš 
paties centro. Taip-pat nesi-

gaili unijos pinigų ir vieti-i CH1CAGO, ILL. 
niai Joint Boardai. Aš čia1 Rubsiuvių susirinkimas, 
pabriešiu tiktai kaipo pa- Birželio 12 d., Unijos sve- 
vyzdį iš Baltimorės. Musų]įajnėje, prie Robey ir Northi 
mieste .aikoma 5 biznio a-iĄve Lietuvių Amalgamei-i 
gentai, vienas menedžeris ir tu Unijos 269 skyrius laikei 
organizatoriai. Na, o unijoj ;sav0 nčnesinį susirinkimą, 
dabartiniu laiku priklauso 5 Atidarė susirinkimą pirmi-i 
ar 6 tūkstančiai narių ir tai njnkas J. Bačiunas; rašti- 
labai abejotina ik_LL„L 
Dėl tiek narių pilnai užtektų paeito 
3-jų bjznio agentų (delega--rjaus j

i

Neturint daugiau svarsty-1 
mui reikalų, susirinkimas 
likosi uždarytas, šiame susi
rinkime maskviečiai baimę 
kentė, kad tik nebūtų loka
lu išnešta protesto rezoliuci
ja prieš “Darbo” redakto
rių Pruseiką. Jie buvo iš- 
anksto susiorganizavę. Ma
tyt, kad jie butų smarkiai 
gynę savo draugą Pruseiką. 
Bet niekas nė nekėlė jokio 
protesto, ir viskas pasibaigė 
ramiai. Susirinkime dalyva
vo (liktas būrys unijistų.

Grupė tikrų unijistų.

1 K • • ‘ v • y i uoli
laba! abejotina skaitlinė. njnkas A. Kadsel perskaitė

► susirinkimo sky- 
____ ir Pildomosios Tary- 

, bos protokolus. Buvo skai
tyta ir piniginė atskaita.

Seka delegatų iš Bendro
sios Jungtinės Tarybos ra
portai. Iš pranešimų, ku-j 
riuos delegatai davė, mato- j 
si, kad darbai rūbų išdir-i 
bystėje nė kiek nepagerėjo, j 
Bet didėsės firmos jau ati
daro pirmiaus uždarytąsias 
rubsiuvystės šapas. Tečiaus 
darbo mažai, dirba dar ne
pilną laiką. Dar nevisos rū
bų dirbimo Šapos pasirašė 
su unija agreementą — kon
traktą. Bet nepasirašiusių 
su unija agreementą mažai 
beliko, o trumpoj ateity pa
sirašys ir tos šapelės, kurių 
savininkai vilkino pasira- . 
šymą, nes manė, kad tie, 
kurie nesirašo su unija, su- i 
silauks iš unijos atstovų bo
sams koncesijų — nusilei
dimų. Bet unijos atstovai iš
laikė ir privertė bosus pri
imti unijos nustatytas sąly
gas.

Po delegatų pranešimų 
sekė valdybos pranešimai, j 

Į kad jie lokalo reikalus tvar-’ 
ko kuogeriausia. Biznio1 
agentas Kairis pranešė, | 
kad unija darbuojasi, deda Kulpmonte pačią ir trejatą 
visas pastangas, kad Chica- vaikų, tapo sužeistas vidu-

tų). Prie to butu galima 
. vengti ir kitokių išlaidų.

Nuolat kelti nariams mėne- 
sin£s duokles labai kenkia 
pačiai organizacijai. Nariai 
mažai uždirbdami nenori 
mokėti nei dabar nustatytų 
duoklių, o čia dar vis ragi
nama daugiaus mokėti. Pa
ties centro taipgi perdaug 
eikvojama pinigų bereika
lingai. Paveizdan tokiems 
organizatoriams kaip Jan- 

: kauskas ir kitiems mokama 
didelės algos, o tokie orga
nizatoriai daugiaus demo
ralizuoja uniją, negu orga
nizuoja.

Šitą mano pakeltą klausi
mą turėtų visi unijos nariai 
pagvildenti. Be organizaci
jos būti negalima, bet jeigu 
nariai ir toiiaus taip bus ap
sunkinami mokesčiais, tai 
organizacija retės. Tai tiek 
apie uniją.

Baltimorėj ir apielinkėj 
labai sausa, lietaus jau ko
kios 3 savaitės nebuvo, 
džiūvo daržovės ir žolė.

Lietuvis prigėrė upėj.
Bližeiio 7 d. Mally Creek 

buvo Lietuvių Svetainės 
Bendrovės parengtas pikni
kas. Besimaudant upėj pri
gėrė K. Natkevičius. Paliko 
šeimyną dideliam nuliūdi
me. Plačiaus nieko negaliu 
apie velionį parašyti.

Baltimorietis.

Iš-

PHILADELPHLA, PA. 
Atšaukimas.

*i
MT. CARMEL, PA.

Sužeista daug lietuvių 
kasykloj.

Trylika angliakasių čia 
tapo sužeista ir reikėjo ga
benti Į Shamokino ligonbu- 
ti, kuomet leidžiant darbi
ninkus i kasyklą nutruko 
keltuvas ir nukrito kasyklos 
gilumon.

Tarp sužeistųjų yra šie 
lietuviai:

R. Ramanauskas, kuriam 
tapo sulaužytos strėnos ir 
sužeidimas gali būt pavo
jingas. Žmogus yra vedęs ir 
turi penketą vaikų, gyvena 
Kulpmonte.

Antanas Kaminskis, ku
riam sužeista galva ir kū
nas; jis taipgi vedęs vyras ir 
turi 4 vaikus; jo namai 
Kulpmonte.

Antanas Stankevičia, ku
ris sužeistas i koją ir šiaip 
sunkiai prisimušęs ir gali 
mirti. Jis irgi vedęs.

Jurgis Anužis, kuris turi

j - - . ... .Igoje ir kitur stengiasi suor- riuose.
I • i ________

, kriaučių šapas ir atsakinėjo! amžiaus jaunuolis, bet jau 
i Įvairius jam paduotus mas- j vedęs ir su vienu vaiku, kel- 
kviečių klausimus. ' tuvui krintant nusilaužė vie-

Susirinkimas nutarė su- Į na koją.
rengti draugišką išvažiavi- | Vladas Norkevičia, neve- 
ma i miškus; tam likosi iš- • dęs, nusilaužė abidvi kojas.

Iganizuot visas neumjmes 
I kriaučių šapas ir atsakinėjo I

Vincas Česna, 20 metų

i rinkta komisija, kuri rupin-|Jis gyveno po Nr. 1012 Pine
T . . . i sis surengimu išvažiavimo, ist., Kulpmont, Pa., o dabar

ati?b^e»ame™ulekoUaml Bl,vo da>« įmetimu ant guli Shamokino ligonbuty- 
“Keleivio” nuirervie buvo uniios valdybos, kad jis, je- . ...
rašm kad Hetuvis s t :centras> buk “nieko” nevek > neve’b&fa& tavo dęs’tXZJ^»fai.ng Ran-

proto liga, ir buvo paimtas diskurijif visgi likosi|shaw susižeidė abidvi kojas
pamišėlių namus. Bet dabaaį„uHX<hl^ie uvk‘ sk^Lr parvežtas namo pas pa- 
pasirodė, kad tas buvo ne- mitai ta, Kact j’.;-”- t*—»
tiesa. Tiesa, S. T. buvo susir- ™us. delegatai Bendrosios 
ges, bet ne proto liga. Patsl^ybos susirinkimuose iei- 
m'aėiau daktaro liudijimus,ikalautų, kad unijos \irsi - 
kad S. T. sirgo plaučių užde-lka>, .nedalytų bosams nūs - 
girnų, ir dabar jau yra pilnai > eidimų daroinmkų alpj nu- 

kapojime; buvo daug disku-1 
ti- i • c .. . i sijų apie darbininkų algas, |
Kadangi S. T. yra geras ^a^ daug darbininkų, ma- 

barzdaskutis, lad patarčiau uždirba, todėl, kad kom- 
lietuviams pas ji lankytis, i panijos dabar reikalauja

Ašerukas. 'labai gero darbo.

Norvegijos mokslininkui Amundsenui nepavykus pasiekti šiaurinį žemės ašiga
lį, šiomis dienomis pasirjžo tai atlikti Amerikos mokslininkas Donald B. MacMillan. 
Paveikslėlis parodo orlaivius ir laivus, kuriais MacMillano ekspedicija iškeliavo 
į šiaurę.
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Jurgis Stankevičia, n e ve-

čia. “Mount Carinei Item.”

H®
■■

LĄWRENCE, MASS. 
Pranešimas.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos 61 kuopos susirinkimas 
įvyks 10 d. liepos, 7.30 vai. 
vakare, Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Svetainėje;. 41 Ber- 
keley st. / j - /r

Šis susirinkinias bus pir
mutinis nuo atgaivinimo 
musų kuopos per draugo 
Grigaičio prakalbas. Atei
kite visi prisirašiusieji ir at
siveskite naujų draugų.

Draugai darbininkai! Lai-
j kas jau pabusti iš miego ir 
[stoti darban po Socializmo 
i vėliava, o musų darbo vai- 
Įsiai tuojaus bus matomi. 
[ Nuo to laiko, kaip komuniz- 

Jmo epidemija užnuodyjo 
■darbininkų smegenis ir išar- 
jdė socialistų, organizacijas, 
j tarpe darbininkų kilo savi
tarpinės peštynės ir nesuti- 

ikimai. Komunizmas, kuris 
Idaug žadėjo, darbininkams 
nieko nedavė. Todėl susi- 

: pratusių darbininkų prie
iti erinė yra išnaujo prisidėti 
(prie socialistinių organiza
cijų ir dirbti šventą darbą 
už paliuosavimą darbininki
jos iš po kapitalizmo vergi
jos. Atsiminkite, draugai, 
kad kol socialistų organiza
cijos buvo stiprios, tol ir ka- 

' pitalistai dar šiek-tiek skai
tėsi su darbininkais. Šian
dien gi kapitalistai spiauna 
ant darbininkų reikalavimų, 
nes darbininkai yra pakri
kę, demoralizuoti ir neorga
nizuoti. Kur nėra vienybės, 
ten nėr ir galybės.

L. S. S. 61 kuopos
Komitetą*. •

HYDE PARK, MASS. 
“Fone*’’ komunistų tarpe.

Kelios dienos atgal tūlas 
komunistas B. pasidarė na
minės ir susiprašė svečių pa
silinksmint. Tūli svečiai tiek 
prisilakė, kad negalėjo pa
eit ir turėjo svečiuose nak
vot. Girtiems svečiams su
migus šeimininkė padarė re
viziją jų kišeniuose ir kon
fiskavo visas “kapitalizmo 
liekanas.” Ant rytojaus sve
čiai pabudo netik tuščiomis 
ir skaudančiomis galvomis, 
bet ir tuščiais kišeniais.

Už poros dienų toj pačioj 
šeimynoj dar daugiau “fo- 
nių” buvo. Vyras iš ryto išė
jo i darbą, bet neilgai dirbo, 
nes jautėsi nesveikas. Apie 
vienuoliktą valandą sugrįžo 
jis namo. Kadangi durys bu
vo neužrakintos, tai jis ne- 
barškinęs Įėjo Į stubą. Ugi 
žiuri, kad tarp jo pačios ir 
tūlo vyriškio eina “ristynės” 
visu smarkumu. Vyriškio 
butą stipresnio ir jis pri
spaudė moteriškės pečius 
prie matraso. Vyras pama
tęs šitas “ristynės” išsigan
do, nes manė, kad koks bo- 
mas jo pačią smaugia. Jis 
nesavu balsu suriko ir puo
lėsi jieškoti kokio Įrankio, 
kad užvažiavus bomui per 
sprandą. Bet kol jis ką sura
do, “ristikas” buvo jau ant 
gatvės. Pamatęs savo pačią 
pusnuogę, tik tuomet žmo
gelis suprato kokios čia “ris
tynės” ėjo. Pagalios Įsižiū
rėjęs per langą pažino ir 
“ristiką.” Tai butą jo kai
myno komunisto N.

Dilgėlė.

BALT1MORE, MD. j 
Margumynai.

Užstojus vasaros sezonui 
ir prasidėjus šiltam orui be
veik visas pasilinksminimas 
persikėlė Į pamarį. Nieko 
nebūtų ypatingo ai’ blogo, 
jei tas viskas butų atliekama 
su geru poilsiu, su švariu pa
simaudymu ir kulturiniu el
gesiu, bet deja, to viso nėra. 
Vieton kiltij uždavinių, ga
na tankiai ir net pertankiai 
pas daugeli tokių “šiorinin- 
kų” Įvyksta tikros girtavimo 
orgijos. Daugelis kalbamų 
“šiorų” (vasarnamių ant 
marių kranto) yra užlaiko
ma karčemninkų. Jie suor
ganizuoja tam tikrus savo 
kostumerius ir jau subatoje 
išveža ant “šioro”, taip kad 
nuvežtieji gauna baliavot 
daugiaus kaip parą Ištiko, ir 
gana .tankiai > taip ’Tnišiba- 
liavoja ir pasiilsi;'’ ka’d grįž~ 
ta namo su‘kvaila galVa ir 
tuščiu kišenių. Kad aiškiaus 
tą dalyką skaitytojai* su
prastų, tai reikia atvirai pa* 
sakyt, kad daugelis tų “šio
rų” yra tikri girtuoklystės 
lizdai, ir kaipo nuo tokių pa
tartina kiekvienam šalintis. 
Tiesa, yra ir švarių “šiorų” 
ir jiems šitie žodžiai nepri
lygsta, ten žmonės švariai 
pasimaudė, tyru oru .pakvė
puoja ir gana gražiai laiką 
praleidžia.

Musų rūstusis Dievas 
mus taip nubaudė, kad jau 
apie pora mėnesių kaip ne
beduoda lietaus. Pas ūkinin
kus viskas yra nudžiūvę, žo
lė visur yra saulės kaitros 
nudeginta, taip kad net šiur
pu darosi pažiurėjus i lau
kus.

Kriaučių unijos padėtis 
vis tokia mizerna, ypatingai 
lietuviško skyriaus. Darbų 
neperdaugiausia, mokestys 
žemos, taip kad neinama 
pirmyn, bet puolama že
myn, ir jei darbininkai ir 
toiiaus nepamatys šito liud- 
do fakto, ir nesirūpins jį 
prašalint, tai ateitis gali būt 
visai prasta. Užtad darbi
ninkai pabuskit ir žiūrėkit 
savo klesos uždavinių, sto
kit visi į uniją ir bendrai ko
vokit už savo teises. K—t.
(Korespondencijų tąsa ant 5 pusl.J



KELEIy ir4

įdomus laiškas iš 

Lietuvos.

jnešė lyg dėl pasi
tyčiojimo svarstymui Rinki- 
mų įstatymo pakeitimo pro
jektą. kuriuo einant partija 
grupė ar asmuo, nepripažįs- 
tantieji esamosios konstitu-i 
ei jos “nekeistina*’ ar netai-i 
sytina, neturėsią teisės rin-i 
kiniuose dalyvauti.

! Kas, 8? Protaujančiųjų ga
li sutikti, kad konstitucija 
garantuotu kunigijai algas 
(is valstybės kasos) kaipo 
valstybinės institucijos tar
nautojams? Kas pripažįsta, 
kad bažnyčia turi būt nuo 
valstybės atskilta, tas ei
nant tuo projektu, kurs grei
tu laiku gali tapti įstatymu, 
žudo savo . pilietines teises, 
len, kur pilietis vra sąmo
ningu piliečiu, žinoma, nie
ko panašaus negalėtu nei 
gimti; pas mus dar toli iki to

_ _ __________ — _ - * I

klikimo nukenčia Romos 
smūgius ir tylėdama nusi- , 
šluosto sau nuo veido Vati- ! 
kano skreplį, argi netolima 
nuo savasaugos ir savapa- 
garbos sąmonės?

Visa tai neleidžia man 
daryti jokių optimistingų iš
vadų iš susėdėjusios padė
ties. Tylime ir laukiame. 
Laukiame, bet ar ko gero ii’ 
džiuginančio?

Norėtųsi ištrukti ir bėgti, 

sėmis besinaudojančiųjų 
tarpą, bet nėra galimybės.

Tai tiek šiandien galiu 

ir jos rytojų; labai norėčiau 
savo manymuose dėliai ry
tojaus apsirikti, bet tai tik 
viltis, kurios nėra kuo šian
dien pagrįsti; dar sunku 
numatyti, ką Europai su
ruoš diplomatai.

Tylime ir laukiame; ir 
kantrybės pajautos, rodos, 
nustojome; kitaip jos trūki
mo galima būtų jau laukti.

J—*.

Vienas amerikietis, kurio 
vardo negalime skelbti, rašo 
iš Lietuvos savo draugui A-

■ merikoje:
Į Teisingai Romėnai /py
davo, kad Marsui viešpa
taujant mūzos tyli. Privar
gusiam Marsui užsnudus 
(suprask: karui apsistojus 
—Red.), arenon išlindo iš 
visų savo urvų ir tankynų 
hijenos ir šakalai, kad pasi- 

; ganius Marso nunovintais 
! kūnais. Ir dar šilto kraujo 
apsvaigintieji dūksta ir 
drasko jau ne vien dėl natū
ralaus reikalo: dėl išlikimo 
kovoje už buitį, bet dėl pa
čios pajautos, kad yra lauko _ _ ------
viešpačiais — dėl apsvaigi- ;a1.,?* Tauta, kun net be su- 

* LrhL’irnr* ________

i

W ****** W **************

Popiežiai ir Dora.
> wwWVWV^A*MAAA******

• mo...
Dvasiniu žvilgsniu Lietu

va šiandien — tai tikri alkai 
arba mūšio laukas, kur guli 

'be minties, be dvasios šilti 
. lavonai bei vaitoja sužeis
tieji bejėgiai galiūnai: kur 
tik juodoji klero reakcija 
šėlsta apsvaigusi. Išlikusieji 
gyvais ir sveikais—tyli, kaip 
ir tos mūzos Marsui viešpa
taujant.

I Tyli visuomenės pionie- 
iriai, tyli ir visa visuomenė— 
tyli dantis sukandę. Kas ta
me tylėjime tvinsta ar bręs
ta, išvadas daryti — hazar-

I

Aukščiausis žmonijos sveiko gyvenimo, šita žalinga pasaulio žaizda įsisėdo tenai 
kultūros ir jos progreso dėsnys yra dora. Is- dėlto, kad kunigams atimta teisė vesti ir 
torija mums rodo, kad su doros netekimu, žmonės negalėjo gyventi, kaip reikalauja 
netik atskiras asmuo, bet šeimyna ir paga- gamta, žmoniškumas ir dora, 
lios tauta turi nueiti nuo gyvenimo arenos, | Man kai-kas primes, buk dabar nebevi- 
turi ji suputi ir išnykti. Pasiekęs ištvirkimas duramžiai ir į kunigus ar į vienuolynų eina 
aukščiausio laipsnio pražudė galingiasią Idėjos traukiami asmenys. Bet man prisi- 
pasaulio imperijų Romų, Graikijų ir kitas, minus Macochus, Smitus, Celenskius, kuni- 
Tas likimas ištiko ir katalikų bažnyčią,1 gų gaspadines ir veik kas metai jų siuntimų 
kuomet jos popiežiai tapo nežinančiais ribų į miestų “gydytis,” dingsta noras manyti, 
karaliais viso katalikiško pasaulio, ir pri- kad prostitucija butų kur nors kitur taip iš
girdė Kristaus idėją taurėj degtinės. Žino- siplėtojus, kaip kunigijos tarpe. Tukstan- 
ma, dar ir po šiai dienai kunigai vis tebe- j čius faktų pririnktum iš Lietuvos mažų baž- 
šaukia iš tribūnų, kad tik katalikiškoji baž
nyčia yra doros ir moralybės dabotoja, kad 
davatkų generolas senbernis popiežius lyg 
brilijantas spindi dorybėmis; kaipo šven
tas, jis ir neklaidingumu esąs apdovanotas. 
Vienok palyginus senuosius bažnyčios ab
soliutizmo laikus su dabartimi, mes randa
me visai nedidelius skirtumus.Gal tik tiek 
kad dabar viskas daroma gudriau. Reikia 
pasakyti, kad tik iš pat pradžios, kol dar ne
buvo popiežių ir kol kunigai nebuvo da pa
vertę Kristaus mokslų savo biznio ir politi
kos tavoru, — kad tik tuomet krikščiony
bės skelbėjai nebijojo eiti Nerono cirko arė- 
non ir mirti tigro naguose už savo idealus; 
tik tuomet buvo broliškumas, meilė artimo, 
žodžiu krikščioniškasis komunizmas spin
dėjo doroj ir meilėj. Deja, tas teciau neil
gai tęsės. įsigalėję tikybos mokytojai greit 
užmiršo krikščioniškojo mokslo esmę ir 
taip pat, kaip visi feodalai nugrimzdo į tur
tų rinkimą ir paleistuvingą, ištvirkusi gy
venimą. Su jais da greičiau nugrimzdo poe
tingoji krikščionio ištvermė, dingo entu
ziazmas ir grožė, nes gyvenimas senai 
mums parodė, kad minios seka savo vadus 
ne už kalbas, bet už darbus. Pamačius baž
nyčia savo katastrofinį žlugimų,- iš keršto 
uždegė inkvizicijos laužus. Vienok ir tas 
nieko nebegelbėjo. Uždegdama tuos bai
sius laužus, ji uždegė savo pamatus ir nuo 
to laiko dega bažnyčia ir degs kol visai su
degs.

Prieš uždegant laužus bažnyčia buvo su
stiprėjus, bet juos uždegus, pradėjo smuk
ti ir smunka. Ji buvo sustiprėjus ir įgavus 
juridinės teisės apie 755 metus, c karūna
vimas šventuojo tėvo Mikalojaus I įvyko 
858 metais.

Šitos metų skaitlinės turi daug visapusės 
reikšmės, kaip laisvamaniui taip ir katali
kui. Katalikas manė, kad pirmasis popie
žius pataisys bažnyčios nupuolimą, kad iš

nytkaimių, kur kunigai yra sugriovę šeimy
nas; bet aš tai paliksiu kitam kartui, o tuo 
tarpu noriu trumpai paliesti popiežius, ku
riuos kunigai mums iš mažens sakė esant 
šventais tėvais, neklaidingais doros apašta
lais, ir kad tik jų lupomis kalba dangiško
sios dvasios. Tad pažiūrėkim, kokį gyveni
mą vedė ir veda tie “neklaidingi” dykaduo
niai, “šventaisiais tėvais” pavadinti.

Raišių Petras.
(Bus daugiau)

| bėgti kur nore i laisve ir tei-

i

į jums pasakyti apie Lietuvą
• ir jos rytojų; labai norėčiau

Proletarai Pasakoja.
(Iš “Lauko Darbininko.”) 

Proletarai pasakoja, 
Kad dabar jau Lietuvoje 
Vargas žmones tik kankina— 
Skriaudos, badas juos marina.

Kunigėliai, buožės, ponai 
Smaugia žmones kaip šėtonai... 
Darbininkai vien dejuoja, 
O jie sako, kad dainuoja.

Nelaimingas tu, varguoli, 
Valgyt tau nereik biednuoli;
Gauni trupinius nuo stalo— 
Iš besočio kapitalo...

Tu varguoli, ko vis snaudi, 
Ko skriaudėjų nenubaudi? 
Tiesk jau rankų savo kietų 
Ir skriaudėjams rodyk vietą.

Jie tave per amžius skriaudė 
Ir mirties bausmėmis baudė, 
Ir vargino, kaip galėjo— 
Proletarams skriaudas sėjo...

Proletarai, pasakoja, 
Kad šiandieną Lietuvoje 
Vargas žmones tik kankina— 
Skriaudos, badas juos marina.

Alytus. A. Dagys.

Jis pasakė, kad moteris, tai n‘. 
neišsivystęs vyras. O graikų t 
mokslinčius Aristotelis yra 
pasakęs, kad gamta sutveria 
moterį tik tada, kada jai ne
pasiseka vyrą sutverti. < 
jus, cicilistai, stojat už mo
teris. Jus reikalaujat joms 
balsavimo teisių ir kitokių 
lygybių. Jeigu jums nipi 
svieto gerovė, tai jus turėtu
mėt pakelt prieš bobas ko
vą. Tada ir aš, vaike, prie 
jus prisirašyčiau. Dabar gi 
jus keliat lermą prieš kuni
gus ir ponus, o nežinot, kad

—Maike. pasakyk man, 
kam jus, cicilistai, mulkinat 
svietą?

—Visų pirma, tėve, išmok 
taisyklingai kalbėt, 
kyk “cicilistai,” bet 
listai.”

—O kas toliaus?
—O toliaus, tėve, 

nuosakiai protauti. Jei kalti
ni socialistus svieto mulki-1 
nimu, tai ir parodyk, kaip ir j 
kur jie tą svietą mulkina. 
Kitaip tavo kaltinimas pasi
lieka be pamato ir nėra rei
kalo į ji atsikinėti.

—Palauk, vaike, palauk, kunigai ir ponai yra nuo; 
aš tuo jaus tau prirodysiu, Dlev0leisti ir JU5 neiška- 
kur jus svietą mulkinat. Jus ’savosit. 
visur savo prakalbose sakot: —O moteris, tai galima 
irgazietose rašot, kad dar-!“iškasavot,” ar netaip, tė- 
bininkams sunku gyventi, ir ve? 
kad tas sunkumas" paeina —šiur, Maike, kad be bo-
nuo to, kad jiems ant spran- bu butų daug geriau.

—O kas buvo tavo moti
na. tėve: kunigas, ar mote
ris?

—Tai ne tavo biznis, 
Maike. -

—Matai, tėve, kaip atsi
dūrei prie liepto galo! Taip 
yra ir su tais galvočiais, ku- 

gundziusi Adomą paragauti rje niekina moterį. Jie yra 
uždrausto vaisiaus, tai visas pripliauškę visokių niekų, 
svietas šiandien gyventų ro- bet tjc pliauškimai neišlaiko i 

jokios kritikos. Moteris yra! 
lygiai svarbi ir reikalingai 
pasauly, kaip ir vyras. Jei'

Nesa- 
“socia-

I

išmok

do sėdi kunigai ir ponai.
—Ar tai yra mulkinimas?
—Šiur, Maike, kad mulki

nimas. Ir didelis mulkini
mas. Juk visi žino, kad žmo
nių vargai paeina ne nuo 
kunigų ir ponų, bet nuo bo
bų. Jeigu Jieva nebūtų pri-

uždrausto vaisiaus, tai visas pripliauškę visokių niekų,
juje laimingai.

—Tai yra pasenusi pasa
ka, teve. jyct.ic, iaij , wa

—Ne, Maike, tai nėra pa- nebūtų moteries, tai nebūtų j 
, bet tikra teisybė. Ir ir žmonijos. Nebūtų nei ku-saka, 1 

šventraštis parodo, kad per 
bobą svietas pražuvo, šven
tas Ciprijonas apie bobas 
taip rašo: “Traukitės nuo to 
maro, kaip nuo pavietrės. 
Vienas jos pamatymas veda 
žmogų į grieką. Turėt su bo
ba kokį biznį, tai pražūtis: 
ji yra pagunda, kuria pats 
velnias naudojasi, kad mu
sų dūšias pražudyti.”

—Tai yra piktžodžiavi
mas, tėve, kuriame nėra nei 
vieno argumento.

—Bet tai ne viskas, Mal
ke. Ar tu žinai, ką apie mo
terį pasakė šventas Augus
tinas? Jis pasakė, kad ant 
Sudnos Dienos, kada Myko
las Arkaniuolas užtriubys 
visiems stoti į Juozapato pa
kalnę prieš Dievo apveizdą, 
tai bobos negalės tenai pasi
rodyt, ba jos ir prieš pat 
Dievo majestotą galėtų pri- 
gundyt prie grieko.

—Tai vis tus pačios pase
nusios dvasiškijos pasakos, 
kurios buvo katalikų bažny
čios išgalvotos tuo tikslu, 
kad jauni kunigai, kuriems 
uždrausta pačiuotis, šalin- 
tųsi nuo moterų kaipo nedo
rų sutvėrimų.

—Kad ir nekunigai p 
kia moteris. Aš, vaike, siu 
čiau, kad senovės galvočius dėlto, kad daug anglių ka
pitonas taipgi jas .merkė. sykių užsidarė.

nigų, nei popiežių, nei tų 
galvočių, ką moterį neigia. 
Nebūtų nei vyčių armijos, 
nei jos generolo.

—Šerap!
—Ir aš tau pasakysiu, tė

ve, kad tu daugiau prieš mo
teris tokių niekų nepliaukš- 
tum, nes jos gali tau šluotą 
paimti.

—Tfu!... Aš mislinau, 
kad tu, Maike, vyras, o pasi
rodo, kad ir tu boba. Gud- 
bai, aš nenoriu daugiau su 
tavim šnekėt.

—Keliauk sveikas, tėve!

į Opozicija iki viršugalvio 
pasinėrusi dienos kronikoje, 

'-'ikitaip sakant, vis naujų mu- 
|sų viešpačių viešpatavimo 
pražūtingų vaisių fiksavi
mu, jau nebedrįsta jokių 
pasiryžimo žingsnių darni, 

į žinodama, kad kiekviena iš
ganinga. kiekviena iš padė
ties išeitį rodanti mintis, 
nuodingo cinizmo aprieta, 
tur žūti nepakilus.

Istorija nelaukia, 
rialistinio istorijos 
supratimo teorija 
optimistas gal ir numato.

, kad ekonominės sąlygos ga- i 
inėtinai pribrendo, kad tani j 
savo sprendžiamąjį žodi iri 
juo pakeisti visą dalyko sto-: 
vi: fabrikai užsidarė, pra- 

.monė išnyko: prekyba ban
krutavo ar skolose pasken
dus; pragyvenimo brange
nybė auga; išdraskyti dvarų 
ūkiai guli nedirbamais dir
vonais; netekę darbo ir pra
gyvenimo priemonių žemės 

i darbininkai susigrūdo mies- 
ituosna ir čia padaugino ar- 
imijas alkanų bedarbių: val- 
istietis dėl stokos litų savo- 
• mis jėgomis tik sau duonos 
į produkuoja: viršūnės su- 
i plaukiančiais aukso fondan 
doleriais ne litus kala, bet 
sau dvarus perkasi; pinigų 
apyvartai nėra: Vilnius pra
rastas, Klaipėda visom ke
turiom traukiasi atgal: iš 
pasaulinio politikos forumo 
lauk išstumti; net ir “šven
tojo” tėvo tris antausius ver- 

Ir
<u-

M ate
ivy kių 
einam.

i
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Kunigai, Žvalgyba 
ir Policija.

RUSIJA SKOLINASI 300,- 
000,000 RUBLIŲ-

Maskvos žiniomis, sovie
tų valdžia nutarusi užtrauk
ti 300,000,000 rublių pasko
lą. Ar sovietų valdžia jieš- 
kos tos paskolos užsienyje, 
ar bandys sukelti ją namie, 
žinios nesako.

1,291,190 BEDARBIŲ 
ANGLIJOJ.

Nedarbas Anglijoj vis di
dėja. Dabartiniu laiku tenai 
randasi 1,291,190 bedarbių, 

►ei- Paskutinėmis dienomis be- 
ai- darbių skaičius padidėjo

gišku tylėjimu priėmėm 
ve, tylime, tylime dantis 
kandę.

Optimistingas iš sakytųjų 
sąlygų išvadas daryti nelei
džia vergiškas visuomenės 
pasidavimas viešpataujan
čio klevo diktatūrai, ką ryš
kiausiai iliustruoja kad ir ši
toksai charakteringas reiš
kinys, kai kad galite matyti 
ir iš pridėtosios prie šios iš
karpos. (Čia kalbama apie 
iškarpą, kur aprašyta, kaip 
kun. Bučys išardė Karo Mu
ziejaus tvorą ir gen. Nagevi
čius ji da atsiprašė.—Reti.). 
Komentarai, rodos, nereika
lingi, nebent tik tiek galima 
pridėti, kad jeigu toks griež
tas tvarkos šalininkas, kaip 
generolas Nagevičius, nuo
lankiai bučiuoja ranką tvar
kos ir ramybės ardytojo ku
nigo Bučio, tai ką" besakyti 
apie musų liaudį! "

Rinkimai į Seimą gal ir 
užbaigtų jėzuitų viešpatavi
mų, bet jų trejybė Seime

i

Musų respublikoj daug 
: kas yra ne taip, kaip kitur. 
Bet ypatingai kas skiria Lie
tuvą nuo kitų valstybių, tai 
nepaprastas kunigų Įsigalė
jimas ir jų valdžios godu
mas. Galite išeiti skersai ir 
išilgai visą pasauli, bet nie
kui’ nerasite tokio krašto, 
kur kunigai valstybėj užim
tų tokią ypatingą padėtį.

Iš vienos vietos praneša- j Vatikano vėl trykš meilė ir grožė, o laisva- 
ma, J ’ ” ’ ’ ’ ’ _
kuopą klebonas pasiuntė j 
šnipą. Už lankymą susirin
kimų ir teikimą klebonui ži
nių šnipas turėjo gauti tam 
tikrą atlyginimą. Už pasižy
mėjimą darbe klebonas ap
siėmė šnipų rekomenduoti 
kaipo nuolatinį tarnautoją į 
politinę policiją.

Iš kitos vietos pranešama 
toks atsitikimas.

Vienas bežemis, pasiliuo- 
savęs iš kariuomenės, krei
pėsi į policijos nuovados 
virei ninku gauti tarnybą. 
Viršininkas net pradžiugo, 
gaudamas gerą policijos 
tarnybai darbininką, pasiū
lė paduoti prašymą ir pasa
kė jam ateiti rytoj galutinai 
sužinoti. Atvykus rytojaus 
dieną viršininkas, be kari
nės vyresnybės atestacijų ir 
rekomendacijų dviejų val
dininkų, dar pareikalavo 
klebono liudymo, nes klebo
nas geriausiai už visus šito
kiuose dalykuose nusima
nąs. Prašytojas paaiškino, 
kad jis su klebonu jokio rei
kalo neturįs, ir nemato rei
kalo jo liudymo prašyti. Ta
da p. viršininkas pasakė vėl 
ateiti, bet ne ryt dienų, o už 
3 ar 4 dienų. Šitas “stacijų 
vaikščiojimas” tęsėsi ar dvi 
savaites, kol aukštesni po
nai išsprendė, kad visgi be 
klebono duoto ištikimybės 
liudymo žmogus yra polici- . Ino a’’mų, bet jų trejybė Seime jos tarnybai “neištikimas” 

šiandien visagaliais, su jo-;ir jo nepriėmė (nors jau bu- 
kia visuomenės valia nesi-lvo ir priėmę, bet tų pačių 
skaitančiais viešpačiais bu- dieną atsakė). R. K.

i"maras atsimena, kad su šiuo rišasi pradžia 
į barbaringosios inkvizicijos, kuri išžudė 
šimtus tūkstančių žmonių visokių profesijų, 
luomų ir amžiaus. Taip pat daugeliui šimt
mečių sulaikė šviesos ir mokslo plėtojimąsi 
Europos kontinente.

Šie metai ir amžinąją Romą iškėlė viso- 
kiariopon garsybėn, kurią Bebelis taip cha
rakterizuoja: “Roma šiuo laiku pasidarė 
netik katalikybės sostine ir aukštai iškelta 
popiežiaus rezidencija, bet ji tapo naujuo
ju Babilionu ir aukščiausia ištvirkimo mo
kykla Europoj, o Vatikano rūmai paleistu
vių centru.”

Iš šitų rūmų juodos bangos, kaip pavasa
ri patvinusi upė, nešė ištvirkimą Į visą pa

sauli. Jau spėjus dvasiški ja Italijoj virš vis
ko iššokti, nešė tų pražūtį Vokietijon, Fran- 
cuzijon ir galop į visas kitas šalis. Didelės 
gaujos kunigų, vienuolių ir kitokių nenau
dėlių, kurie gyvendami pertekliuje be jokio 
darbo ir vargo, išeidami su krepšiu idėjos 
nešė pražūtingą nelegalizuotą prostituciją į 
miestus, kaimus, Į mokyklas, vienuolynus ir 
šeimynas. Kam dabar nėra žinoma, jog vie
nuolyne gyvenimas daug bjauresnis ir pa- 
laidesnis negu kur kitur? Vienuolyne labai 
lengva paslėpti visokias šunybes, nes juk 
jis nepriklausoma vietelė ir svietiška val
džia labai retai Įsimaišo ir tai jau tik į visai 
supuvusį ir viešumon iškilusį dalykų. Vie
nuolynas, kaip ir popiežius, yra nepriklau
somas. Kur tad rasi patogesnę vietų visokių 
tamsių darbų paslėpimui, kaip vienuolių 
šventovėj? Todėl tai prostitucija, amžinas 
doros sukliurimas gimė ir vystėsi netik Va
tikane, popiežiaus pily, bet ir vienuolynuo
se, klebonijose ir kitose panašiose vietose.

Bedarbiui.
Vaikščioji, broli, alkan’s, nuliūdęs, 
Slankioji gatvėmis drebąs, sušalęs... 
Sustingę rankos, veidas išbalęs— 
šiaurinis vėjas blaškos Įtūžęs...

Rūmai gražiausi dangų net remia— 
Ūžia, puotauja, langai "nušviesti... 
Tave iš namo gatvėn jie tremia— 
Kur vargas, skurdas—broliai geriausi...

Rūmuose aidi dainos linksmiausios,
Ir kalbos, džiaugsmas—didieji juokias, 
Mirtis su tavim be laiko tuokias, 
Suvargęs kūnas ant gatvės stingsta...

Tavo padangė žiauriai aptemo.
Silpna krūtinė vos tik alsuoja... 
Badauji, kenti, darbo netekęs— 
Kaip šuo išguitas gatvėn pastimpi...

Juoz. Giedro vara.

Abejojančiam.
Kraujo varsa pasipuošę,
Savo proto vedami, 
Darbininkai kovų ruošia—
O ar tu su jais eini?

Tu, kurs dirbi, prakaituoji.
Tu, kurs alkanas dejuoji, 
Tau juk jie ne svetimi.

Kas tu butum,—juodas, baltas, — 
J vienybę šaukiąs balsas to neskirs. 
Markso žodis toks yr’ tartas, 
Jog į laimę aštrų kelią tik vienybė 

teiškirs.
Tad vienybėn ir į kovą, 
Tiesos balso šaukiami— 
Kelkim švyturį brolybės!

Kazys Bridžius.
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Vaidylų Brolijos naktinis 
piknikas.

Birželio 13 d,, netoli Lie
tuviu Tautinių Kapinių. Fo- 
rest Preserve, buvo Lietuvių 
Vaidylų Brolijos naktinis 
piknikas. Nors laikraščiuose 
ir nebuvo skelbta, kur ir ka
da Vaidylų Brolija rengs sa
vo pikniką, bet šapoje suži
nojau nuo vieno Vaidylų 
Brolijos nario, kad tada ir 
ten bus tas slėpiningas pik-

kusi ir iki šių dienų, Lietuva 
nusikratė svetimo jungo, 
nežiūrint, kad priešai naiki
no lietuvius iš visų pusių, 
vieni net uždrausdami lietu
viams lietuviškai kalbėti, 
lietuviškai rašyti, skaitjli.

Po to dar kalbėjo moteris 
viešnia. Ji aiškinosi, kad 
Vaidylos dar neturi vaidely- 
čių moterų. Bet jai patinkąs 
tas labai malonus piknikas. 
Paskiausia, rodąs, buvo pri
statytas keletą žodžių pasa- 

.. .. .- . - .kytr vienas Dzimdzi-Drim-
nikas. Žingeidumo apimtas, (jzj ai-tjs»u kuris ilgi Vaidy- 
sestadienio vakaro sulaukęs!.............. - - -
nusitariau nuvykti pikui-’ 
kan, nes pernykštis pikni
kas, kuriame aš irgi buvau 
buvęs, buvo palikęs pas ma
ne gerą atsiminimą. Todėl ir 
stengiausi ta proga pasinau
doti ir šiemet. Saulė jau lei
dos, kada pribuvau pikniko 
vieton. Keletas Vaidylų jau 
buvo sukurę simbolinę pik
niko ugnį. Vėliaus publikos 
važiavimas daugėjo ir sim
bolinės Vaidylų amžinos 
ugnies laužas vis didėjo, nes 
Vaidylos prinešė daug dide
lių medžių rąstų. Aplinkui 
medžiuose buvo prikabinta 
daugybė spalvuotų lempų; 
buvo ištaisyti skobniai su 
valgiais ir minkštais gėri
mais. Visi vaidylos ir svečiai 
buvo labai linksmus,, drau
gingi ir malonus. Linksmi
nosi, žaidė, lietuviškai mu
zikai griežiant visi miklus ir 
nemiklus šoko lietuviškus 
šokius.

Po užkandžių vyriausias 
Vaidylų Brolijos vadas Per
kūnas pakvietė vaidylas ir 
svečius susėsti pas besikūre
nantį laužą, ant žolės, ir pra
sidėjo programas. Pirmiau
sia pats Perkūnas pasakė 
gana žingeidžią prakalbą; 

utent tai, kad Vaidylų 
Brolija kovoja prieš du di
džiausius lietuvių tautos, 
lietuvių žmonių, mulkinto
jus, lietuvių liaudies dvasios 
pavergėjus, — prieš Romos 
klerikalus ir prieš maskvie
čius bolševikus, kurie dar 
daugiau mulkina ir išnaudo
ja mus, lietuvius, Maskvos 
naudai, todėl mes, vaidylos, 
kovosime griežtai prieš Ro
mą ir Maskvą — lietuvių 
tautos pavergėjus, brolių 
lietuvių dvasios išnaudoto
jus. Perkūnas įrodė, kad ne
tolimoj praeity, Vaidylų 
Brolija buvo dar maža, dar 
jaunutė, bet dabar jau turi 
dideli skaičių narių ir vis 
auga.' Vaidylų Brolijos idė
jos persimes ir į Lietuvą ir 
ten, Lietuvoje, vaidylos nu
vers klerikalizmo jungą nuo 
lietuvių sprando. Vaidylų 
Brolijos nariai kelias North 
Sidės draugijas apvalė nuo 
Maskvos ligos. Ateis laikai 
ir neliks nė vieno lietuvio, 
kuris nebus V aidylų Broli
jos narys.

Kitas kalbėtojas buvo 
Vaidylų senas Praamžius. 
Jis aiškino, kad Vaidylų 
Brolija atjaučia dvasią se
novės vaidylų, kurie senovė
je gynė nuo visokių priešų 
lietuvių tautą ir buvo Betu
riu tautos vadovai. Todėl, 
kol Lietuvoje bus ne lietuvių 
dvasia, bet Romos, tol mes 
neturėsime laisvos musų 
gimtinės šalies. Mes, vaidy
los, esame draugingi tarp 
savęs broliai, mes lietuvius 
apginame nuo visokių prie- 
šųfmes tikimės, kad per ap- 
švietą ir mokslą lietuviai 
isigys ganėtinai spėkų apsi- 
įynimui nuo pavergimo jų 
dvasios.

Trečias kalbėtojas, rodos 
eilinis Vaidylų Brolijos na
rys. Jis nurodė kaip senovė
je teutonai-vokiečiai, kry
žiais apsikarstę, kankino 
lietuviu tautą, žudė musų 
brolius, lietuvius, pavergė ir 
išnaudojo lietuvių šalį. Bet 
pasidėkavojant senovės lie
tuvių Vaidylų dvasiai, kuri 
lietuviuose dar buvo užsili

lų Brolijai pasakė daugybę 
i komplimentų ir pareiškė, 
i kad tas piknikas vaizduoja 
•tikrą Lietuvos žmonių d va
isios vaizdą, kur taip visų 
broliškai, linksmai pralei
džiamas laikas.

Po programo, tuoj apie 
ugnies lauža susirinko dide
lis ratas žaidėjų ir ėmė žais
ti Aguonėlę; tai vienur, tai 
kitur susidarė rateliai, cho
rai ir ėmė dainuoti lietuvių 
liaudies daineles. Kiek vė
liaus išvirė ir dešrelės, tai 
dalis nuo dainų ir žaismių 
atsitraukusi, griebėsi už 
karštų dešrelių ir skaniai 
ant tyro oro jas valgė.

Taip bepiknikaujant pa
sirodė rytų pusėje Aušrinė 
ir nekurie j automobilius su
lipę leidosi namų link. O ki
ti laukė kol šviesioji saulutė 
patekės.

Tai toki Vaidylų Brolija 
turėjo pikniką, žmonių, lie
tuvių ir lietuvaičių, T 
daugiau nė du šimtai.

Šapos Darbininkas.

I
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WORCESTER, MASS. 
Protesto Rezoliucija dėlei

• • • Z • *

vieną jos narį atskirai,—
Todėl Susivienijimo Lie

tuvių Amerikoje 318 kuopa, I 
laikytame savo susirinkime' 
birželio 7 dieną, 1925, Auš
relės Salėje, 33 Millbury st., ' 
AVorcester. Mass.. svarstė j 
šitą Lietuvos valdžios žiau-i 
ių ir neteisingą žygį linkui' 
musų organo “Tėvynės" ir Į 
kartu visos organizacijos ii i 
varde savo 170 narių, nuta-. 
rė vienu balsu kas seka:

1. Protestuojame prieš1 
Lietuvos valdžios tokį žygį,: 
kuriuo draudžiama Įleisti 
Lietuvon Susivienijimo Lie-I 
tuvių Amerikoje organą 
“Tėvynę”, reikalaujam kua- 
greičiausiai šitą uždraudi
mą atšaukti, nes Lietuvoje 
gyvena keli šimtai Susivie
nijimo narių ir šituo uždrau
dimu jiems yra atimta pro
ga gauti jų organizacijos; 
oficiali organą ir pasekti sa
vo organizacijos reikalus.

2. šitą Lietuvos valdžios 
žygi prieš musų organą "Tė
vynę” laikome nepamatuo
tu, neteisingu ir pažeminau-, 
čiu visą musų organizaciją , 
ir kiekvieną jos narį atski-j 
rai.

3. Protestuojame ir pikti
namės tokiais Lietuvos val
džios darbais, kuliais min
džiojama Lietuvos konstitu
cijoje užtikrintos piliečių i 
teisės: žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvė, ir as
mens neliečiamybė, ir kt.

I

Reikalaujame, kad Lietuvos j 
ižmonėms i . ' ’
leista reikšti viešą kritiką 
valdžios darbams, nes be to 

i tobulas valstybės tvarky- 
buvo mas nėra galimas.

4. Protestuojame ir pikti
namės Amerikos lietuvių ir 

(Lietuvos klerikalų partijos 
’ vadų reakciniais žygiais 
, prieš pažangiąją spauda ir 

iriso įiovono-ocni

ir spaudai butų1
f 
Į i
1

rrotesio nezonucija aeiei . - vba pažange<ni veiki_ 
uzdraud)mo jleuti Lietuvon;^ Lietu‘vįe. Mes skaito- 

SLA. organą Tėvynę. ; me nevaržOmas ir lais- 
Kadangi Susivienijimas: vai leidžiamas reikštis mok- 

Lietuvių Amerikoje, kaipo! slas ir apšvieta yra pamati- 
tautinė apdraudos, pašai-' nė ir vienatinė sąlyga Lietu- 
pos? labradybės ir apšvietos 'j vai ir jos gyventojams pa- 
nepartinė organizacija, nuo į siekti šviesesnių ir laimin- 
pat savo susikūrimo rūpino- • gesnių gyvenimo dienų, 
si ir rūpinasi Lietuvos veika- j 5. Pareiškiame, kad ne- 
lais ir visomis savo išgalė- žiūrint kokių žygių prieš 
mis tuos reikalus rėmė ir-mus nesiims Lietuvos val- 
remia moraliai ir medžiagi-; džia ir reakcijai apaštalau- 
niai, ypač Lietuvos Nepri- j janti klerikalų partijos va- 
klausomybės kūrimosi me-įdai, mes niekuomet nepa- 
tu, ir iki šių dienų Susivieni- liausime rūpintis Lietuvos 
jimo nariai, kuopos, apskri-: valstybės reikalais ir stovė- 
čiai ir Seimai gausiai au’.o- sime Lietuvos nepriklauso- 
jo Įvairiems Lietuvos rei a- mybės ir jos žmonių laisvės 
Iams ir pirko Lietuvos L: is- i sargyboje ir visuomet rem- 
vės bonus; i sime moraliai ir medžiagi-

Kadangi Susivienijimo Į niai Lietuvos žmonių kov«ę 
organas “Tėvynė” visuomet už jų laisvę ir Lietuvos kon- 
gynė ir gina Lietuvos reika- stitucijoje pažymėtas teises, 
lils ir stovi sargyboje Lio.u- Pasižadame visomis išgalė- 
vos žmonių laisvės ir gei bu- mis moraliai ir medžiaginiai 
vio ir musų giliausiu Įsitiki-[remti Lietuvos pažangio- 
nimu atatinkamai atlieka sios visuomenės kovą prieš 
savo užsibriežtas pareigas ■ klerikalizmo užmačias, prieš 
linkui Lietuvos ir jos gyv n-'pasikėsinimą reakcijos prie- 
tojų: ir • inonėmis užsmaugti Lietu-

Kadangi “Tėvynė" ir kiti voje pažangiosios dvasios 
Amerikos lietuvių laikius-' judėjimą. Ėjome ir eisime 
čiai pranešė, kad Lietuvos tuo keliu, kad Lietuvoje Įsi- 
valdžia uždraudė Įleisti Lie-' galėtų laisvė, teisybė ir tei- 
tuvon Susivienijimo orggnąisėtumas, kad pilnoje žodžio 
“Tėvynę”, nepamatuotai ’ prasmėje viešpatautų demo- 
kaltindama musų organą! kratybės dėsniai, 
kaipo einanti prieš Lietuvos; 6. Šitos rezoliucijos nuo- 
valstybę ir tuo bud u ken- rašus pasiųsti Lietuvos Sei- 
kiantj Lietuvos reikalams,1 mui, Lietuvos Ministerių 
kas giliai užgauna ir visą1 Kabinetui, Lietuvos Pasiun- 
musų organizaciją ir kiek- tinybei Amerikoje, Lietuves

NAUJI VICTORO REKORDAI
Dydis

12"TĖVYNĖS VARPAI—Vairas 
GEGUŽIO VUALIS—Polka

Stahl’o Kapeli ja

Lįste Kaina
1.25

GODELĖS
TEMSTA DIENELĖ

Jonas Butėnas.
ŽAVRJ ANTIS M V L AVIM AS 
PASIGAILĖK MANęs BRANGIOJI

Kariloffs Rusiška Orkestrą Balalaikų

68691

Nepa lyginu mui Puikus Vasaros Gerini s
Pirkite 1^4 Touraine Kavą Pupomis Jus\{ Gro^erninkas Sumals 

Jums, i u cm ne t Ju*ą Kavoj Pasiliks Visas Skanumas

Leduota
La Touraine Kava 

La Touraine Arbata

įfYou mi jht as well have the best
La Tmtum Taa ’ Ih. 45c La T«wauw CofG* B. S#<

ir Amerikos Lietuviu spau-'..Pąjieškau Į*mo.ir .J;1? Ja;keYi , . ir sesers Teresei \ Ūmaus gi b.
UU1. (Trakų apbkr.* Varėnos vaisė.. Perlo-

SLA. 318 kuopos valdyba: -kaiT-- Ttu7-iu *'•**?■ ■'’ malones at~i»3ukt>, žinantieji i.pie
juos teiksis pranešt jų adresu.

DENOIZAS JASKEVU ILS
P. O. Rox 1$9, .. Urveli, Pi...

Pirm. K. Budinavičius, 
Sekr. J. Krasinskas. 
Už ižd. Ant. Kriaučialis.

(Antspaudą i
Red. prierašas. Lietuvos 

laikraščiai praneša, kad į 
valstiečiu liaudininku frak-

• • « . -eijos paklausimą vidaus rei
kalų ministeriui kaslink 
“Tėvynės" neis'loidimo j 
Lietuvą, Seime buvę atsaky
ta. jog “Tėvynė" yra Įsilei
džiama. Esą. grąžinta kele
tas numerių tik dėlto, kad 
juose buvę Įsukta bolševikų 
laikraščiu.

LAWRENCE, MASS.
Lietuvių U kęsų Kliubo 

piknikas.
Birželio 20—21 eiti, atsi

buvo L. U. Kliubo piknikas 
ant L. Tautiško Parko, Met- 
huen, Mass. Subatoj žmonių 
buvo neperdaugiausia, nes 
lietus daugumą sutrukdė. 
Nedėlioj publika suplaukė 
netik iš La\vrenee’o, bet 
daug buvo ir iš kitų miestų 
taip kad vietoj pikniko buvo 
tikras kermošius.
bilių privažiavo tiek daug, 
kad vienas policmanas rei
kėjo statyti • kad tvarkytų 
juos. • .

Bostonas ir Lov.ell'is bu
vo pasižadėję atvažiuot su

DIDŽIAUSIAS

PIKNIKAS!
SU PROGRAMŲ 
LOWELL, MASS.

Rengiu D. L. K. Vytauto 
K Ii ubas Nuosavam Parke, 
įvyks subatoje ir nedėlioję, 
4 ir 5 dd. LIEPOS, 1925 m.

Subatoje bus švki-i p ne geriausio* 
orkestrus, iki vėlai nakties, nedėliojo 
bus puikus progra.uas, kurį išpildys 
pagarsėję darni rinkai, llzimdz.-llriBl- 
<Lci anūkai, bostmncii-i. zvmir.tisi '.ai- 
nininkai Naujoje Anglijoje Taipgi 
bus ir daugiau solistų, kaip vidinių 
taip ir iš apiclinus ii visokių žaislų, 
kaip tai virvės trūkimas ir kitokių. 

Kviečia visus RENGĖJAI.

j Pajieškau apsivedimui merginos, 
' nuo 18 iki 27 metų. As esu vaikinas 

2*5 metų. Mergina gali būti ir čiur.ai 
giniu-i arba iš Lietuvos atvažiavusi. 
Meldžiu atsišaukti, at.-.ikymą duosiu

! kiekvienai. Vaikinus meldžiu ueraši- 
nėti. S. J. U. (27)
B<>x 170. ?.iasset"i, A. V.

Pajieškau dėdės Petro Civinsl.o, pa
eina iš Panevėžio apskr.. Kujii.-iuo 
valsčiaus, Žioriškių vienkiemio. Pir
miau jis gyvcr.o Girardville, Pa., ir 
dirbo mainos*. Turiu prie jo svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba l.as 
apie jį žinote, malonė-cite man praneš
ti, už ką busiu labai dėkinga.

ONA C1VINSKIUTĖ
45 Samara st., Waterbury, Conn.

i randasi? Meldžiu

PARDAVIMAI
PIGIAI PARSIDUODA

Bučernė ir Grosernė tirštai apgy
ventoje lietuvių, lenkų ir amerikonų 
vietoje. Biznis išdiibius nuo 15 ir., tų. 
Krautuvė didelė ir ruiminga. Savi
ninkas parduoda creit, nes nori išva
žiuoti į 1.imtuvą Dėl sąlvgų kteipki- 
tė; r<s: SEKYSi.- UKBSAS <28) 

Reni Estate ir l:i>uraace Agentai 
Td 9850.

. 101 Oak St.. Lawrenee, Masą.
I

Pajieškau sesers Leonoros 
čiutės, po vyrui Galminienės. 
iš Kauno rėdvbos, Šiaulių 
Tryškių miestelio, seni _
lesby, 111. Meldžiu atsišaukti arba ži-

KAZIMIERAŠ YECUS
k, Warren, Ohio.

Pajieškau Aleko Kiaderio. paeina 
iš Žemaitkiemio, Nemajūnų parapijos, 
Alytaus apskr. Gyveno Mayfield. i‘a, 
l>et jau senas laikas. Yra svarbus 
reikalas, lai atsišaukia šuo adresj. 

JONAS VITUNSKAS
P. O. Box 371, \Vilburton, Okla.

Pajieškau savo švogerio Jono Kal
niečio, jis paeina iš Kauno rėdybos. 
Rokiškio apskr., Suvaniškių miestelio. 
1921 metais gyveno Rockland, Mass. 
Aš turiu svarbų reikalu, todėl prašau 
jį patį atsišaukti arba kas apie ji ži
no malonėkite pranešti šiuo antrašu:

ANTANAS GELTAUSKIS (28) 
1744 Aeushnct avė.,

New Bedford, Mass.

Yeeevi- 
Paeina 
apskr., 

Tryškių miestelio, seniaus gyveno Og- ui .1... •

Kur mano draugė 
atsišaukti. PARSIDUODA KRlAlėH ŠTO

KAS, labai geroj vietoj, apgyventoj 
• lietuviais, lenkais ir rusais. Siuvama 
j Singer mašina beveik visai nauja, 
■taipgi yra ir proginimo mašina. Biz- 
Inis išdirbtas per 15 motų Pardavimo 
■ priežastis savininkas išvažiuoja i 
savo seną tėvynę. At-išaukit šiuo ad
resu: (28)

JOHN LOM BARBI
51 Hudson avė., Brookiyn, N Y.

na n tieji malonėkite pranešti šiuo ad
resu: ” * ..............
31 S. Pine St.

pa j iešką u sau
draugės ne jau
nesnės kaip 20 
metų ir nesenes- 
nės kaip 35 me
tų, kuri yra link
smo budo ir myli 
dailę;be skirtumo 
tautos* ir tikybos. 
Gali būti ir naš
lė arba gyvanaš
le, tik ne su per- 
didelc šeimyna ir

kuri yra pasiturinti arba turi biznį. 
Aš esu lietuvis 30 metų senumo, gel
tonplaukis, gražios ir linksmios iš
vaizdos, aukštos kilmės ir aukšto 
mokslo, kalbu 6 kalbas ir esu pirmos 
rūšies aktorius, teatrų vaidintojas ir 
aukšto ūgio. Tai kuri norite šitą idea
lą pasiskirti sau už mylimą, rašykite 
laiškelius prisiųsdamos su pirmu 
laiškeliu savo paveikslėlį, kurį aš 
ant pareikalavimo sugražinsiu. (29) 

PROF. J. C.
193 Grand st. B ;x 88, Brookiyn, N.Y.

l

FARMOS
Kurie norite pirkt kokią nors far- 

mą šioje apielinltėje, apie Seott'. ille, 
Pentwater, Custerar Fountain, Mich., 
rašykite mums. Mes prisiusime jums 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji lietuviai farmeriui toj apie- 
linkę j. (29)

PILYPS aad M ATTIK
R 2. Box 83, Scottville. Mich.

į 
I
I kai, jau nuboti 
Į dėl norėčiau n 

Pajieškau Franciškaus Bagin^ko 
(Frank Baginsky), paeina iš Lietuvos i J. G—
Telšių apskr.. Luokės paštas. Palėpių Į P. O. Bos 898. 
ir Rudupių kaimo; kiek pirmiau gvve- j 
no Milwaukec. Wis., dabar girdėjau !

Automo-
no Milwaukec, Wis., dabar girdėjau ! T__
gyvena Racine. Wis. Kas apie jį žino metų amžiaus, 
meldžiu prisiųsti man jo adresą. (28)

JACOB BAGINSKY 
2650 Wiseonsin avė., N. W. 

TVashington, D. C.

Noriu susipažinti su mergina tarpe 
27 ir 37 metų, kuri yra iiuosa nuo 
prietaru, nėra priešinga darbininkų ir įdirbt, 
apšvietos draugijoms, moka rašyti ar- I 
ba nors skaityti. Turtinga arba netur
tinga. bile protinga. Aš turtų neturiu, 
esu 38 metų, nebuvau vedęs, darbą 
turiu vidutini. Gyventi myliu draugiš- 

<lo pavieniai gyvent, to
dėl norėčiau rasti draugę. Bereikalin
gus laiškus malonėkit nerašinčt.

AS (28)
Chicago, 111.

Pajieškau vyro apsivedimui apie 50 
” kuris mylėtų gražų 

gyvenimą. Aš esu 45 metų moteris. 
Karintieji arčiau susipažinti malonės 
prisiųsti paveikslą su laišku arba 
ypatiškai atslankyti. (29)

MRS. W AG NĖR
596 McBride avė., W. Patcrson, N. J.; Pajieškau švogerio Jurgio Sirtau- j

• ~ r— -------- f.v . --- ~ ~ ito. Jo užsiėmimas yra mainerys. dau-
savo drUtUOliaiš IT išmėginti ,'giausia gyveno apie Springfield. III. > „
spėkas — traukti virvę. iŠ**. ’?ik» - ra Ri'-enon, m. i a.r^,a.n:lilys-.^aĮ1i. ir_ tti- .Paskui buvo nusimrk-s bucera^ ir
LawreilCe 0 L. L kęsų Kliu- jgrosernę Chicagoj. Dabar nežinau kur

I'ajicškau apsivedimui merginos

PARSIDUODA FARMA 150 AKRŲ 
su 8 kambarių namu, vištinyčia ir bar- 
nė Karma verta M.ooo, parduodu už 
•S2,(M)<i, nes esu priversta tuojaus par
duot: vvras serga, viena negaliu ap- 

' “ ' . (2S)
MRS. ANNAPLEVOKIENĖ

130 Eightb St„ So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Du arkiiai. 3 karvės ir gražus na

mas. Kas norėtu gerą tarną Įsigyt, 
klauskite per laišką.

J. LENARTAV1CH 
RICHLAND, N. Y.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA LIETUVAITĖ mer

gina dirbti krautuvėj. Turi mokėt 
angliškai skaityt ir rašyt, tarp 25-30 
metų amžiaus, linksmaus budo, su 

Į gera išžiūra. Mylinti užimt vietą lai 
.atsišaukia laišku. (28)

JOHN AMBROSH
Į I’. O. Box 121, West Frankfort, III.

i vaiku: nuo 22 iki 33 metų; aš esu 32 
' metų vaikinas amatninkas, gerai už- 

ha« norcralptnianiš Kilto nu-J’s randasi. Kas žinote kur jis gvvena ' dirbu, svarinančių gėrimų nevartoju Das pei gdleiojd.118 OUAO nu- la;ku n,aIonėlrit<.-’ pra. I ir nerūkau. Merginos mylinčios dorą
pirkęs 21'azią dovana (SI- Įnešti. Geriau butu kad p3ts atsišauk- šeimynišką gyvenimą malonės susi- 
dabŠnĮ 
atvažiavo pariicngę su l»os-jkaią priėjo. <2S)
tonu susikibti ir laimėti do- ^.S-JUMiokas

i . t> . „ ,,, „„„„ -k)o2 hr. St., Indiana Harbor. Ind.vaną, bet Bostonas nepasi- i 
rodė. 1 . 2.
vvell’io drutuolių. Lovvell’ie- 
čiai 
spėkų virvės visai netraukė 
ir dovanos liko niekelio ne
laimėtos. Ištikiųjų, kodėl 
Bostonas nepasirodė ir neiš
pildė savo prižado, tai neži
nia. šiaip visais atžvilgiais 
piknikas gana gerai pavyko 
ir publika buvo užganėdin
ta. L. U. Kliubui liks gra
žaus pelno, l’ž tai reikia ati-' 
duot kreditas pikniko gas- 
padoriams ir darbininkams, 
kurie taip energingai dirbo 
kad užganėdint tokią minią 
žmonių. L. Ukėsų Kliubas 
susideda iš visokių pažiūrų 
žmonių ir yra didžiausia or
ganizacija Lawrence’iuje.

J. S,

metų vaikinas amatninkas, gerai už- BILIOUSNESS
Kita paus kcsisauk-
aš busiu labai dč- I pažinti. Atsakymą duosiu kiekvienai.

P. S. R1NDOKAS

tlll’but pabijojo Lo-Į Pajieškau Jono ir Btnijamino Skub- 
jlickų. Jono Sarguno Žadaikonių kai- 

_ . . . juo, Saločių parapijos ir Juozapo ir
neturėdami sau lygių Į Povilo, Raksiu, Pasvaliečių kaimo. 

Bukit gn-i ntsišankt’. Antrašas; (28) 
JOSEPH BUTKUS C. 2324.

210? Fai-mount av., I’hiladelphia. Pa.

KENOSHA, WIS.
į Kurie nori u/.sirašyt “Keleivi“ ar-

i kuri pareikalavus sugrąžinsiu. (29)
A. K. R. S.,

193 Grand st. Box 57, Brookiyn, N. Y

VARTOK ITW REECHAM’S pills w
■ pal mosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- ■
■ vos skaudėj i tuo.

Nėra Kotomelio
25c. ir ūbe. baksiukai^^B

Aš. petra« Sileckis. pajieškau savo 
ousbroli'j Mikolo ir Tad'-ušo Sileekių. 
taipgi pusseserių Alenos ir Pilim-nos 
Sireiviukų. paeina iš Šiaulių apskr.. 
Šeduvos parapijos. Kleboniškių 1 ai
nio. Meldžiu greitai atsišaukti. (28) 

PETRAS SILECKIS C. 28*3 
2107 Fairmuunl av._ Philadelpfcia. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, nvjaunesnės 10 
metų. Aš esu 18 metų našlys. Norin
čios platesnių žinių kreipkitės laišku 
prisiųsdamos savo paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai ir paveikslą 
grąžinsiu ant pareikalavimo. Geisti
na, kad butų netoli nuo Chieagos (29) 

A T. S.
4023 Deodor st., Indiana Harbor, Ind

BEECHAM’S 
PILLS

Aš. Sofija Gaigaliutė-Eg;r”':>*nė. 
najieškau pusbrolio Ramusio Didžiu
lio. seniau gyveno Nortvood. Mass. 
Meldžiu ats'šankt*. (28)

S. EGOUNIS
Kittcry avė.. Rcv.-ley, )la s.

ba kokių nor> knygų užsisakyt, gali j 
kreiptis prie muši; gcncralio ag-.Dto. ____
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:— (-)

JOE ELIOŠIUS 
North Wc>t Hotel. Room 15, 

KENOSHA, WIS.

Aš. Ona Kaleinikiutė, po vyru; Te- 
lerskienė. pajieškau savo brolio Jono 
Kalciniko, paeina iš Suvalkų rčdylns 
Uruliu kaimo. Kalvarijos pašto Pir
miau jis gyveno Am<terdanT. N. Y. Aš 
girdėjau, kad jis išvažiavo j Monlmal, 
(’anada. Mie’as broli, prašau atsiliep
ti,.nes girdėjau, kad musų tėvai nėrė 
Jeigu kas apie ji žinote, malonėkite 
"nan pranešti, busiu lab-i dėkinga

ONA TELERSKTS <29)
3884 Pennsylvania st..

Indiana Harbor, Ind.

PIKNIKAS!
4 LIEPOS-JULY, 1925.
Prasidės nuo 12 dieną ir 

trauksis iki vėlai nakties.
OKLAND GROVE PARKE
849 Oak Street, Brockton, 

Ant Shapmano Parko.
Bus gera muzika, ir šokiai 

bus visiems dykai. Taipgi 
bus visokių žaislų ir virvės 
traukimas. Laimėjusieji 
gaus dovaną.

Visus širdingai kviečiami 
atsilankyti. RENGĖJAI, i

Gera* abdnam naudojimui 
linimentas

Pain-E.\pelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus. atrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmv- 
kite, kad butų Inkaro vjizbaženklis

F. AD. RICHTER & CO. f 
Berrv <£• Šou t h 5th S t s.

Brockljm, N. Y. jflB

APSIVEDIMAI

PAJ1EŠKOJIMAI E
Pajieškau Vilimo ir Motiejaus (Mi

ke) Zagorskiu. jie paeina iš Lietuvos 
Traku apskr.. Varėnos vai., Kirkliun-ų 
kaimo. Apie 23 rietus atgalios gyveno 
Mass. valstijoj. Jeigu kas žinote pra-Į 

kančių adresu 1*. DAUGIRDAS, 
8i»3 Lincoln Avė., I

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir gyvanašlės, su 
vienu ar dviem vaikais tarp, 25 ir 35 
metų amžiaus. Aš esu vaikinas 40 

.1 amžiaus, gerai užsilaikau. Esu 
nesenai iš mainų atvažiavęs ir šitame 
mieste nieko nepažįstų, todėl garsi- 
nuosi laikraščiuose Atsakymą duosiu 
kiekvienai. M. T.
588 E. 152nd si., Clevcland, Ohio.

ir uCas yra žer.kiai tobulas ma
limas. Jei maistas yra blogai 
virinamas, tai jums yra reika
lingas stiprintojas kuris atitaisys 
virinimą. Vartok

jįu
Linksmas 

mislis

__ c__________ r._ i Pajieškau apsivedimui draugės, nc- 
arga luitiTiai atsišaukia' senesnės > aip 30 metų. Aš esu 30 mc- 
. -________________________[tu, turiu b>zni ir namą. Merginos, my-

liockford. III. jlinčios prie biznio, malonėkite aUi- 
------------ . . šaukti, atsakymą duosiu kiekvienai

We.-ternport, Md.
Pajieškau draugo Domininko Gal-į _A- La

mino. Jis paeina iš Kegrių kaimo.1 ” O. Box 52*. 
.Viekšnių valsčiaus, atvažiavo iš Lic-j 

' tuvos metai atgal į Montreal. ('ana-. Pajieškau merginos apsiv<dimui, 
; <ia ir gyveno [>o No. 619 Albert st.'lietuvaitės, derbininkės. Aš esu suau- 
Jisai pats, ar kas is draugų žinote, gęs vyras, darbininkas. Merginos su- 
■neldžiu duoti jo adresą, už ką busiu [augusius malonės su manim susipa- 
dėkingas SI MOK' RAKAUSKAS 'žinti. J. PAUL

titOO Mnryland avė., Chicago, T11 30? Pairi”” "re st. Thyton, Ohio. V

SEVERA’S BALZOL
J.a virinimą atgaiviną anatiprina vidurius ir rateikia 
(■lengvinimo nna diapepaijee. Jie yra neįprastai 
garas o ne užsiaanijueia uikiete|ime.

Ka na 60 ir 86 centai. Pirkite pasaptiekorius.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAP1DS, 10WA



Sveikatos Kampelis.
kad visuomet stengiaus pri
silaikyti ramaus buvo.”

Niekuomet neturim prisi
eisi tokių jausmų kaip pyk- 
’-io, pavydo, neapykantos ir 
k. taip kad jie mus pradėtų 
kontroliuoti, o ne mes juos. 
Jei leisime savo jausmams 
mus valdyti, tuomet mes pa- 
ys savęs nebevaldomo ir 
nusitoliname nuo minties 
•sveikatos.

Yra daug negeistinų min- 
iiiių papročių, apie kuriuos 

galėtume kalbėti. Jei pats ar 
tavo šeimynos, kuris nors 
m.iys nėra protiniai sveikas, 
ir jei pačių pastangos padė
ties neikiek nepagerina, yra* 
gydytojų patyrusių tame da
lyke, prie kurių galimai 
kreiptis. Turi ta>p-pat kreip
tis prie specialisto protinia
me ar nerviniame suirime, 

, kaip kreipiesi prie akių gy
dytojo, kuomet akys skau- 

! da.
Prižiūrėk savo mintis 

gerai. Jei gerai savo kūną 
prižiūri geru valgiu, poilsiu, 
pasilinksminimu, gydymu, 
kuomet sergi, žiūrėk, kad 
taip-pat darytum ir su pro-

• tu. Duok savo protui maiš
tingą protini maistą, kaip 
geras knygas, gerus drau- 

Įgus, gerus vaidinimus ir 
i linksmus draugavimus, j
Duok protui poilsi ir pasi
linksminimą toki, kaip jis i 
reikalauja. Eik prie protinio

• specialisto, jei jauti, kad:
• nervai pradeda suirti, arba 
jei jauties protiniai suvar-

vėl“ daii7maJd7ja'“flziniu!«'?5' Atn]in*>.> ?ori.sav0 **- 
mankštinimu ir kitokiais bu-i x»«ą.valdyti. turi ptrma is- 
^ajg mokti valdyti savo protą.

Yra daug nekuriu blogų i 
mintinių papročių, Į kuriuos 
Įpuolame, ir kurie suima 
daug tos brangios energijos. 
Vienok šiuos blogus papro
čius kiekvienas maždaug 
gali kontroliuoti. Turime 
dėti '

APIE MINTIES SVEI
KATĄ.

Stanlev P. Davies, Nevi 
Yorko valstijos protinės hi
gienos komiteto sekretorius 
sako, kad taip-pat reikia 
prižiūrėti savo minti, kaip 
ir kūną. Tą galima padaryti 
duodant mintims protini 
maistą, kaip tai: gerus drau
gus, genis vaidinimus ir 
linksmus draugavimus, pa
dalinant lygiai protini poil
si ir pasilinksminimą.

Ar mes kada nors pagal
vojame, kati yra minties 
sveikata, taip lygiai kaip ir 
fizinė sveikata? Jei musų 
mintinė sveikata pasigadi
na, tuomet tampame mažes
niais, negu galėtume būti; 
negalime atlikti darbo kuo- 
geriausiai ir negalime gauti 
užtektinai pasilinksminimo 
ir pasitenkinimo iš gyveni
mo.

Gyvenimas yra naudoji
mas gyvos energijos, kuri 
mumyse randasi. Mums pro
tas yra duotas, kad galėtų 
mums įnuodyti, kokiais bu 
dais tą energiją 
naudoti. Normalus žmogus 
savo protą naudoja nurody-Į 
mams, kokiais keliais tą 
energiją paleisti, kad ji jam! 
galėtų atnešti daugiausia 
naudos. Jis daug tos energi- į 
jos sunaudoja uždirbdamas 
sau kasdienini užlaikymą. 
Dali tos energijos sunaudo
ja skaitydamas ir mokinda 
masis, kad tuomi savo žino
jimą padalyti platesniu. Ir,<

*

turime su-

F. L. 1. S.

visas pastangas, kad oficioze

VENERINĖS LIGOS VE
DA LIETUVĄ PRA- 

ŽUTIN.
Medicinos daktaras Ka

ruža rašo Lietuvos valdžios 
“Lietuvoj” ispė-

pinti ne tik krašto apsaugos 
vadovybei, bet ir Lietuvos 
visuomenei.

Dabartės jau nerasim Lie
tuvoje parapiją, kurioje ne
būtų ligonių —’sifilitiku ir 
neapsiriksim, jeigu prilei- 
sim, kati šiandien Lietuvoje 
yra ne mažiau kaip 2u.o<>u 
sifilitikų, nors oficialiai da
viniai rodo mažesni skaičių. 
KokĮ pavojų rengia Lietu
vai šita liga, tat gal paaiš
kės iš šio.

Leiskim, kad iš 20,000 si
filitikų vyrų ir moterų bus 
po 10,MM). * f 
nepadarjsim, 
sim, kad i" 
atsiras 5,000 norinčių tapti 
motinomis. Mes žinome, jei
gu vienas iš tėvų serga sifi
liu — pirmas kūdikis gimsta 
arba negyvas (motina per
sileidžia), arba gyvas, bet 
greitu laiku miršta. Ant
riems metams beeinant jau 
abudu tėvai serga sifiliu ir 
tokių tėvų kūdikis gimsta 

i nesukakus 7 mėnesiams.
: Tretiems, o kai kada ir ket
virtiems metams einant, at
sitinka beveik tas pat. Tokiu 
budu tėvai sifilitikai per pir
muosius metus pagimdo 4 
kūdikius, iš anksto pa
smerktus miriop. Susirgimai 
sifiliu kasmet eina savo ei
le: tokiu budu per kiekvie
nus metus turėsim šių metų j 

; sifilitikus — tėvus ir jų vai-1 
. kus — ir 3 jau praėjusių me-' 
tų. t. y. per vienus metus tu- 

įrėsim 20,000 mirčių, kas 
•dar padidins vaikų mirtin- 
igumą Lietuvoje.
; Išlikę gyvi ir užaugę tėvų 
! sifilitikų vaikai esti silpni 
tiek fiziškai, tiek psichiškai: 
bevaliai ir su blogais palin
kimais. Tokie asmens suda
ro teismų ir kalėjimų klien
tūrą.

i Pasilieka dar nurodyti 
sergančių Įgytu sifiliu liki
mą.

Austrijos gydytojai Mat- 
tauschek ir Pilz sulinko ži
nias apie 4134 Austrijos ar
mijos karininkus, kurie tar
pe 1880—1900 m. buvo gy- 

■domi karo sanitarijos Įstai-

apsieiti, o keliems metams 
praėjus uriverati b«ip pa
didinti šj skaičių daugiau, 
kaip 7 tūkstančiais invalidų 
sifilitikų, kurių išlaikymas 
ir prižiūrėjimas itsieis vals
tybei dešimteriopai dau
giau, negu pasutyti ligoni
nę, Runoje gydant ligonius 
daugumai butų grąžintas 
darbingumas.

Sifilis grąsia Lietuvai di
džiausiu pavojumi ir prieš ji 
mes neturime užmerkti akis*

Med. 4r. JUiui*

Didelės Klaidos VĖŽYS KAS METAI SUĖ
DA 125,000 ŽMONIŲ.jeigu prilei-

is 10,000 moterų; Suvienytose Valstijose vė-

AR JAU TBRffE “IE- 
LEMO”KALENDORIŲ?

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

Kalendorius yra knygos 
pavidale, ir jame telpa dau
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikras 
žinynas, štai jo suglaustas 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. A> 
žinot, kada oficialiai prasi
deda pavasaris, kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išalkinta.

2. Saulė* 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
rių*. Čia surašyti visi svar
besni darbininkų gyvenime 
j “ : kada

• panaikinta Amerikoje vergi- 
!ja? Kada prasidėjo rusų-ja-

Kada Įvykt

nevi v loac nau , . . i i • i
juos pergalėjus, jei norime janti straipsni, kad besiple- 
siame pasauly ka nors nau- pančios venerinės ligos grę-> . ~ .
dingo oasiekti. šia Lietuvai didžiausiu pa-I go»e. Minėtų karininkų svei-

iš nunru^iun^in vojumi. štai daktaro Karu- katos stovis sekta iki 1912Vienas iš paprasčiausių j 
blogų papročių — tai rūpes
tis. Ar randasi nors vienas, 
kuris prie to nebūtų palin
kęs. Gydytojai sako, kad rū
pestis priduoda nuodus 
žmogaus sistemai, o links
mumas tai tikri vaistai žmo
gaus protui ir kunui. Kartais 
yra dalykų, apie kuriuos ne
galime išvengti nesirupinę. 
Bet dažniausiai palinkę rū
pintis apie nebūtus dalykus.

Jei rūpesčiui yra priežas- 
tys; r$kia stengtis tas prie
žastis kuogreičiausiai pra
šalinti. Jei rūpesčiai išsi
vaizdinami, tuomet reikia 
stengtis mintyti apie links
mesnius dalykų?- Jei mintys 
bus pilnos Unksmių dalykų, 
rūpesčiams neliks vietos. 
Geriausis būdas yra apie 
save pamiršti ir užsiimti ki
tų reikalais.

Harvardo prezidentas 
Emeritus Eliot dabar jau tū
ri devyniasdešimts ' metų 
amžiaus. Nesenai jis buvo 
paklaustas, kokiuo budu jis 
pasiekė taip laimingą, smar
kią ir protiniai sveiką senat
vę. Jis atsakė: “Virš visų 
dalykų, kreditą duodu tam,1

£

4*»j

vV

žvs kas metai suėda 125,000 
žmonių, sako Dr. Wood, vė
žio ligos tyrinėjimo direkto
rius prie Columbijos Uni- 

, versiieto. Jei žmonės apsir- 
: gę vėžio liga tuojaus kreij)- 
i tusi pas tinkamus gydytojus, 
tai daug jų butų galima iš
gydyt, sako Dr. Wood.

• Kol kas vėžiui kitokio 
gydymo nėra, kaip tik ope- 

, racija.” sako šitas specialis- 
: tas. ‘ K-spinduliai ir radium 
gali vėžio augimą sulaikyti, 
tečiau neužmuša jo ir liga 
vėl sugrįžta. Bet kur opera
cija yra vartojama, tai ket
virtadalis ligonių pasveiks-! 
ta. r 
tai kartais visai maža opera-’ 

■ ci.ia gali pagelbėt.” L
• Kas yra vėžys, tai kol kas:PoniJ karas'. r—
neišrištas klausimas. Vieni i “Kl?vinas N?d«ldi.e«is”? L r- ? u . • 1 >•
daktarai mano, kad jis atsi-i£ada revoliucionieriai nu-^ralija. Retai kas tokius 
randa nuo iritacijos (suerzi-Mla* f f t?Si nu,sl”
nimo); kiti-gi yra tos nuo-i^, ’̂^vikui XVI-tam. Ka- P/rks Keleivio kalendo-
monės.kad jĮ pagimdo kokia,da buY° nHV!^ta ga\Ya. Ang- ny, tas žinos.. .
nors bakterija, kuri iki šiol 2^Aa^^^ ........... “-------
da nėra susekta. Jei jo prie- **'

iuou» ilgumų pasvems-!;—~............ v.®.; •
•Jei liga neužsisenėjus,'įvykiai. Pavyzdžiui:
__ *. _ •__•___• * .nnnoilnnin Amavibnu:

Stai Linksmi Bambino Dvynukai
Nenalčic rainiai ilsėtis p«r 10 mėnesių- Dabar r*52 t =5* riebyn. P^ska.tykk žeemu 

laišką ir nuspręskit nupirkti benk* Ban»b*no savo budi 
kiui^e jokio atidėliojime. Šitas puikus. •j*‘*}4* 
valytojas privalo užimti zynuaitsi^ vieQ •* 
naminių vaistų šėputėje.
•‘Gerbiamieji:— ... ■ •

šiuo laiško noriu jums ištarti iĮrdingaus* ac*u J* 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntet. Per 10 mene, t 
aš negalėjau ramiai primigti nei vien^ Da«i ir kaip 
greitai apteikiau vaistus, kurious man prisiuntet, tuopas 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir 
miegojo visą nakt;. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tanu ačiū ir linkiu 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie paaar- 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.

Mrs. W. K.. Mcw Britam, Conn
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr Richterio Knycos Motinoms. Arba nusipirkite uz 
35c benk? Bambino iš savo vaistininko šiandien.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

l

r sako jums Įdomių dalykų 
i apie vidurių ligas ir jų gydy
mą.

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

Tai tik svarbesni “Kelei
vio” Kalendoriaus raštai. 
Jame telpa dar daugybė ei
lių, apysakų ir juokų.

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

Šitokį Kalendorių kiek
vienas turėtų sau išsirašyti ir 
da savo giminėms i Lietuvą 
nusiųsti.

_ f-(: 9. Kiek kuri šalis turi gy-i
Imam? Kada kunigai sudegi- ventojų? Arba kiek yra išvi-Į 

žastis fšdkro butų baktenjĮ'“° Vani??.Ka- so ant svi,e.to? <?ia
tai susekus ją nesunku butųt”a Jie sudegino mokslininką rasite visas reisalingas m-, 
surasti ir vaistas jai sunai-Bruna* ^ada i1^uvjs stu- formacijas, 
kinti. <>en!?s Gnnevectas užmušė ■ 10 Kaip nu,toloma Vely-

Vėžys nėra limpama liga . ,ca*a Aleksandrą^ diena? šitas straipsnis
parodo, kodėl Velykos vie
nais metais būna anksčiau, o

Čia 
; taipgi pasakyta, kokiu budu 

-------------------------------------- : 4. Metai iš 13 mėnesių.' Velykų diena yra nustato- 
Nusipirlrit knygą nrdu: į Čia yra išdėstytas prof. Mar- ma.*

ŠŠIfAC VDi DTTCTI OA i vino P^anas su^var^ymu^a’i 11. Ar pritruks žmonėm*
AAd IM KUČU iv* (lendoriaus taip, kad metuo-1vietos ant žemės? Vokiečių 

.se butų 13 mėnesių, po 28: mokslininkas Penck sako,

.mus ir pamokinantis straips- tiūti nedaugiau 9?000,006’- 
Išleista Lietuvos Socialinis. * * ?

. 5. Lietuvos gyventojų
susideda; skaičius. Ar žinot, kiek Lie- 300 metų, jis sako. L™..

'......... ituvoje yra gyventojų? Kiek straipsny išdėstyta visa jo

Įdentas Grineveckis užmušė ! 
> carą Aleksandrą 

ir nėra paveldėjama nuo tė- ?!'J* ’> Atsakymą i siuos ir 
“ - < Įsimtus kitu panašių klausi-vu. žmonės, kurie minta pa-i mius . "l>anas,IM nais metais būna anks<

prastu maistu, retai vėžiu i rasite Sltam ^a endoHU‘i kitais metais vėliau, 
serga. We* . {taipgi pasakyta, kokiu

. ------- ------ t 4. Metai iš 13 mėnesiu. Velvlrn Hipnu vrru m

lrtr»MT i-j , muhfeiiiH imas .reiKTK. suko,
VILI U RumUBLKA.' ’dienas i kožna mėnesi. Įdo-'kad taip. Žemė gali išmai-

*vaaav* :rnnc ir nnmnkinuntk ctraino- .t-.:____i------- n aaa aaa
GALVOS LIGOS.
O, kaip suvargina žmotraus kūną 

palvos skaudėjimas. Bet tą galima 
pasekmingai prašalinti vartojant 
•lATUL’S EDAK tabietus. j M> minu- 
tu po vartojimo pajausi, kad galvos 
skaudėjimo nėra.

JATUL’S EDAK tabletu kaina:
1 haksukas 50c.;
5 baksukai $2.01*.

Reikalaukit tiesio- nuo mus. Kada 
turėsi Uakstiką, tada gausį ir aptie- 
koje.

Your nearest Dru- Store will 
glad to supply you. Ask Druggist.

Prašyk aptiekose, pas agentus 
visur, kur tik vaistus pardavinėju

Mes jums prisiusime greitai?
P. A. JJTUL MI G. DRUGGIST

r_..
: demokratų Partijos.
II 1
I

metų, t. y. iš viso per 32 me
tus. Minėti autoriai, nagri
nėdami savo medžiagą, 
tvirtai nustatė, kad visiškai

ižos nuomonė:
Tarp ligų, kurios vargina 

Lietuvos gyventojus, sifilis 
užima jau nepaskutinę vie- 

; tą, ypač paskutiniais metais. 
! Prieš didijĮ karą apie sifilį iš 
i musų kaimiečių kam teteko 
girdėti. Vokiečiai okupan
tai ne mažai prisidėjo Vene
ros ligų platinime tarp Lie
tuvos kaimiečių. Toliau — 
Lietuva, tapus nepriklauso
ma valstybė, sudarėsavo 
kariuomenę ir Įkūrė ją. mies
tuose. Jauni, mažai susipra
tę kareiviai puolėšiTiaudotis 
miestų “malonybėmis”; su
sirgę venero^ ligomis ir gri- 
žę namo, ėmė platinti jas 
savo kaimynų tarpe. Rodos, 
kareiviai, susirgę Veneros li
gomis tuojau privalėtų būti 
izoliuojami nuo sveikų ir: 
gydomi, o ne J . . - ___
namo arba leidžiami atosto- Į tąnčiu tabetikų, kurių skai- šimts 
gų. Jeigu tokių atsitikimų ir; 
buvo karo sanitarijos orga
nizacijos pradžioje, tai dar 
galima dovanoti, bet šian
die, kada kareiviai atlei-į 
džiami namo su sifilio ant-; 
rojo periodo reiškiniais, jau Į 
negalima tylėti. Šituo atve-i 
ju reikėtų dideliai ;

i

I

t
i

ii

I

000 gyventojų. Tokio skai- 
žmonija pasieks už 

. Šitam

nesigvdžiusių buvo supara-i 
ližiuota 25'/ ir apsirgo ta-i 
bes dorsalis 11G : iš pakai-'

š sekamų skyrių:
1. Įžanga. 'iš jų yra vyrų, kiek moterų? į teorija. *
2. Vadinamoji Proletaria- j Kiek yra lietuvių, kiek len-Į ££ - r __ r________

to Diktatūra. ,'kų, žydų ir kitų tautų? Jeit|7je karas? Tai garsaus rusų
3. Komunistų Partijos i to nežinot,tai čia rasite v t- rašytojo Rubakino straips-

Diktatura. sas apie tai žinias. nis. Begalo Įdomus ir pa-

Revoliucija.
5. Atgal į Kapitalizmą.
6. Bendrosios Išvados.

tojusių gydymą — buvo su- 
paraližiuota tik 3,2'< ir ap
sirgo tabes dorsalis 2.7'z. 
Remdamies šitais daviniais, 
prieiname neabejotiną išva
dą, kad gydymas žymiai su-i 
mažina paralitiku ir tebeti-|

ateity S&S

i
i

12. Kaip prasidėjo pašau-

nis. Begalo Įdomus ir pa-
Pasaulio Socialistinė' • 6. Žymesnės pasaulio reli- mokinantis skaitymas.

gijo*. Jums turbut nesyki at- 13. Kaip gyvena e*kimo- 
ėjo galvon klausimas: Kiekgi? Ar tiesa, kad jie savo 

i yrą. pasaulyje išviso katali-į namus stato iš sniego? Ko
kų? Kiek yra budistų? Kiek ]{je tu šiaurės gyventoju šei- 

I-ietuva ateity gali susi-iniuose yra sutrauktos vfeos 2Sw«n'’ir k?to°Wn‘OAr ėT^ki>
laukti nurodytu ligoniu in-i žinios ir visi faktai ame ko- stab”1.e4w?ll ir AI Situos dalykus čia išaiškinavalidu skaičiai. J idiM R.ti“!*** kur, garsus Amerikos mokslinin-

13. Kaip gyvena eskimo-

be

ir

!’. A. JJTUL MI'G. DRUGGIST ' 
Coi Rai|rQ><l Avė. and \Vashington St 

STpflįęyroN, mass.
(troad A
9TT>«ę

protestonų. myniški papročiai, tikyba?

"*! įi^šiol j munistij tvaiką sovietų Ru- Jeigu negnradotj tai čia ra
joninės kur 'site visas informacijas.gonmes, kui ligoniai pnei-i knygute parašyta labai 
namai galėtų gydytis. Tokiu {lengva ir gyva kalba. Ame- n“1.8. P“081™?
budu keliems metams praė- rikoje jos da niekas nepar- ČIUO>«;. Ar zmot, kięk kurioj 

, Jus turėsim apie 5 tukstan- davinėjo. “Keleiviai” pasi-dabr P* ^‘‘bamos
atleidžiami cius paralitikų ir per 2 tuks- sekė cauti ios tik keliasde- žemes, kiek tyių, kalnų, mis- 

‘ egzempliorių, todėl viskas* parodyta
kas nori ją gauti, tepasisku- kaiP an^ uelno. 

jbina.
Kaina tik 20 centų. 
Prisiųskite du dešimtuku 

_ j už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas 
yra Rusų Sovietu Respubli-

čius didės kiekvienais me-{ 
tais.

Statistikos biuro davi- Į 
niais mes turime Lietuvoje: 
aklų- 
—1000, ir bepročių —1630: 
reiškia, šiandie jau mes tu
rim 5759 invalidus, kurie be viit 

susiru- pašalinės pagalbos negaii

1

- 3129, suparaližiuotų stendu
00. ir hpnrnčin _lfclft: iaisEe

Musų žemės plotas. Na, 
Kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių? 
Kokį plotą užima jūrės, o 
kiek yra sausumos? Alba 
kaip didelė yra Afrika, Azi
ja, Europa, Amerika ir Aus-

- LITTLE JULIUS SNEEZER * BY BARK

kas MacMillan, kuris ilgą 
laiką tyrinėjo eskimosų gy
venimą.

14. Kaip apsisaugoti nuo 
perkūno? Kaip pasidaro 
perkūnas? Kas yra perkūn
sargis ir kaip jis padaro
mas? Ar jis gali apsaugoti 
namus nuo žaibo? Kodėl 
perkūnijos metu po atskirų 
medžių yra pavojingiauąĮą 
vieta, o girioje—saugiais 
šia? Visi šitie klausimai yra 
nuodugniai šiame straipsny 
išdėstyti.

15. Saulės spinduliai. Tai
mokslinis D-ro Žemgulio 
straipsnis apie tai, kaip sau-: 
lės spinduliai palaiko visą 
gyvybę ant žemės. j

16. Geležinkelių atsiradi- i 
mas. šita geležinkelių istori- • 
ja parodo, kiek žmonės su 
eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie 
nedarė bandymų, pakol išra
do geležinkelius.
• 17. Kodėl žmones tiki į J_ . — . .*|>nujii paveissivų. o mes padarysimedvasias? Geras straipsnis Tamstai viena toki pražŲ medaliona. 
apie atsiradimą tikėjimo. .

18. Pypkės istorija. Čia (busti, ar čiela figūra. Su užsakymu 
‘ ~ *’ Siųskite ir pinigus arba galėsite už-

—rr-—1 ... .. įsinmkėti ant pa*to, kuomet paveiks-ruko tabaką ir kaip jie pra- Į t* api*iky*>t—kam norit-.
' 1 Užsakymą išpildysime j 10 dieną.

Rašydami adresuokite: (■)
THE T ALNIS STUDIO 

KULPMONT, PA.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENčIĄN$Į$MS.

Nedėvėk diižo—išvenk pat 
vojmgos operacijoj *,

• STUABTv- LIMPANČIOS PLAPAO 
, PADlJAk^CrĖS yra skirtingo* nuo 
parižami „.ržo, jos yra išlaukinės gy* 

į gyduolė*. *tmpančios prie kono ir 
' duodančio*. - sustiprinimą toms kūno 
' duGms, • frlrioiny^reikalinga. Neturi 
jokiu šniūru nei sprenžintj. Nenuslen- 
ka ir neatsiremia j kampus, l'ukstan- 

; čiai šiomis paduškaitetnis; gydosi ns- 
’mie, nesutrukdami nuo darbo ir.dau
geli* praneša, jogei šitokiu būda išsi
gydo. Minkštos kaip moša«tas—įeng- 
ra pridėt—nebrangios. Už. jas gauta 
auksinis medali* Romoj. Grand Pri* 
medolta Paryžiuj ir .garbinga* pami
nėjimas Panampft. ^pozicijoj, San 
Franercco, Prodeta* btsitaisymo yra 
natūralia ir dapgiau nereikia dėvėt 

; diržu. Mes prirody^im tai" pasiųsda
mi jarms Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiusk pinigų, tik parašyk 

•mums. <->
PLAPAO LABOR ATOKI ES

W».1* sUaart’a Mdr.. M*, l-aata. Ma

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darom? paveikulus ne vien ant 
pupieros, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luiiiid meduiionns. Kiekviena tokį pa- 
vcikslą-medalioną apdirbame so tin-

1 kantais spalvuotais pagražinimraa 
j Darome fis# dydžio. Tokm medalionas 
įgalima pastatyti arba pakabinti—tin- 
: karnas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 
i Prireikus rali numazgoti. Kaina $2.00. 
' Prisiųsk mums savo arba savo niyli- 
'ntuju paveikslėli. o mes padarysime 

į Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
’ (neri, kad butu padarytas: per pus 

.v. - sr—~"   t  ----- --------- - —' rivia lij-ura. Su užsakymu
Aiškinama knripl žmonės; si,,s!Vte ir P'ni»“s arUa galėsite už- aiSKinama, Jtouei žmones simwjįgtl ant |,ašto. kuomet naveiks- 
ruko tabaką ir kaip jie pra- j 
dėjo vartoti pypkes.

19. Vidurių užkietėjimas. į 
Čia D-ras F. Matulaitis pa-
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už dažus daug mažesnis 
muitas. Bet tik atėjus trau
kiniui tokį metamorforzuo- 

įta vagoną, atvykęs Valst. 
j Gynėjo padėjėjas p. Maliu- 
! kevičius, užantspaudavo.

Tuo budu ši milžiniška i 
' kontrabanda siekianti du j 
šimtu tūkstančių litų nepa
sisekė.*

Teismas Garnį Aroną ir 
Juozą Gecevičių nubaudė 
pinigine pabauda 171,648 
litu, Stelmoką Justiną ir 
Stasi Stungurį, abudu po 
puspenkto mėnesio papras
to kalėjimo.

Prapuolenį Juozą ir Kin
ką Koroli išteisino.

REAKCIJA SIAUČIA.
Kad Lietuvoj dabar siau

čia didžiausia reakcija, var
žomas laisvesnis gyvenimo 
apsireiškimas — tai paste
bėjo ir užsienių spauda. Tos j 

.......... _ 
Įima kasdieną matyti. Štai!

BAUSMĖ UŽ ŠAUDYMĄ. 
Pil. Damelevskis už be

reikalingą šaudymą Kauno 
į gatvėse Karo komendanto 
nutarimu nubaustas 3 mėne
siams arešto, nes jisai ardė 
tvai ką ir ramybę. Be to iš jo 
atimtos teisės laikyti ginklą. 

Bet kaip koks komendan
tas (pav. Mikuckis) šaudo 
be reikalo ir d a žmoįpj už- 

i muša, tai jam nėra jokios 
j bausmės. Tai vis, mat, krik
ščioniška “lygybė.”

PIRMOJI PINIGŲ DIRBĖ 
JŲ BYLA.

“šiauliu Naujienos” rašo: 
?eg. 22 <L Apyg. Teismas 
nagrinėjo pagarsėjusią by 
ą, kurioje prieš teismą stojo 
•u kaltinamuoju Venckus ir 
vanagėlis. Teismo tardymo 
r ekspertizos daviniais nu
tapyta, kad teisiamieji ne
galėjo patys pasidalyti rei
kalingų klišių ir kitų reik- 
nenų, bet jie atkakliai gy
dėsi; nevykusiai mėginta 
■iškintis gavus klišes iš vo
kiečių kariškio.

Dėl atkaklaus spyrimosi 
turodyti bendrininkus Vals. 
lyn. prašė skirti skaudžiau

sią bausmę. Teismas pasky* 
•ė abiem po 8 metus sunkių
jų darbų kalėjimo.

Lauksime ateinant antra
jai panašiai bylai, kuri be- 
ibejo turėjo būti iškelta 
Buršteinui ir Goldbergui 
sąrišy su balandžio pradžioj 
paskleistais netikrais 50 li
tų banknotais.

" Reikia tikėti, Teismas pa
dės visų pastangų surasti tą 
klišių gamyklą, kurios pir
mieji du kaltininkai, net po 
3 metus sunk, darbų kalėji
mo gavę, neišdavė.

NUSIŠOVĖ.
Kriokialaukis. Geg. m. 19 

i. rytmety Daugirdėlių kai
ne nusišovė iš rusiško šau
tuvo Juozas Navickas, 26 m. 
imžiaus. Velionis buvo ari
ama vęs kariuomenėje ir 

rengėsi sukurti šeimyninį 
gyvenimą su Dirvonų kaimo 
mergina Teofile L... Tėvas 
nenorėjo jam pavesti ūkės, 

rMote-! :a^ velionis rūpinosi išgauti 
iš valdžios sklypelį žemės, 
bet jam nepavyko. Gavęs 
neigiamą atsakymą, velio
nis dar užėjo pas merginą, 
bet ji jau su kitu tarėsi. Par
ėjęs namo velionis visą nak- 

į Į nemiegojo, iš ryto padavė 
j broliui 10 litų atlyginti jo 
j skolą ir nuėjęs Į kitą kam
barį atsigulė lovon ir Įsirė
męs šautuvo vamzdi kruti- 

;nėn, padirgė lazda gaiduką. 
! Velionis buvęs lėtas ir doras 
j žmogus.
j

SULAIKYTI PLK1KA.
krmmąlė Policija Kaune Liudvinavo, Igliaukos ir kit. 

sulaikė plėšikus šemanaus--apylinkėse pereitą sąvaitę _ ____________ ........
ŠPakstj, kurie išbėgo kritę ledų, kurie tarpais iš-!kontoros Eitkūnuose savi-* 

iš kalėjimo ir padarė keletą ■-ušė rugius, vasarojų su že- ninkas Juozas Prapuolenis, F 
plėšimų. ^nesumaišė; kviečiai ma-}jo Įgaliotinis

žiau nukentėjo. Vietomis Juozas, Virbalio muitinės 
viesulą nunešė kluonus ir,valdininkai Stasys Stungu- 
šiaip trobas, Ledams smar- ris ir Justinas Stelmokas; 
1 iai krintant išdaužyta daug 'akc. b-vės “Union” direkto- 
imgų. Gyventojams pridarė rius Leopoldas Helpem, bet 
daug nuostolių. šis pasislėpė ir teismo yra

Av

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

TAI PIKTUMĖLIS.
Mariampolė. Gegužės 6 d.

S

KUNIGAI IR DAVATKOS
NUMIRĖLIAMS PRADE* ______ r_____ a______
DA NEDUOTI RAMYBĖS. 3 vai. po pietų, Degučiuose 

Ne tik kultūringos tautos, Ambrazevičių šeimoj kilo!
bet ir laukinės numirėlio ne
liečiamybę , laiko šventu 
daiktu. Numirėlio išniekini
mas visam pasauly skaito
mas bjauriausiu, šlykščiau-
siu darbu.

Bet pasirodo, kad pas 
mus tokio darbo nesidrovi
ma. štai faktas.

Paalsio kaime, Šimkai
čių vaisė, š. m. kovo mėn. 
pabaigoj pasimirė, eidamas 
80 metų amžiaus, senukas 
Feliksas Miliauskas — lais
vamanis.

Senuko žentas ir kaimy
nai nuėjo pas Stakių klebo
ną gauti leidimą palaidoti 
a. a. Miliauską kapuose. 
Klebonas griežtai nesutiko, 
nes esą toksai užteršiąs ka
pus. Neturėdami kitos išei
ties, giminės palaidojo se
nuką apleistose Šimkaičių 
kapinaitėse.

Viskas, rodos, nurimo ir 
tuo baigėsi. Bet štai sužino
jęs Vadžgirio klebonas apie 
minėtas laidotuves, kurio 
žinioje yra Šimkaičių kapi
naitės, pradėjo balandžio 5 
d. iš sakyklos bausti parapi
joms, kam šie Įsileido i ka
pus tokį netikėli, kuris buk 
užteršęs ir užkrėtęs kapus; 
grasino, jeigu neišvalysią 
kapų, tai jis užpečėtysiąs 
kapus ir neįeisiąs nieko ten 
laidoti. Šimkaičių kaimo 
Įgraudintos bobelės, pildy
damos klebono valią, balan
džio 6 d. susirinko apie 60— 
70 moterų prie minėtų Šim-« 
kaičių kapinaičių ir vienos 
kitos pasidrąsinusios pradė
jo darbą: lavoną a. a. Mi
liausko iškasė iš kapų, per
nešė už tvoros ir pakasė 
griovyje. Pabaigusios darbą 
ir išpildžiusios klebono va
lią, linksmos išsiskirstė.

Taip tai buvo atliktas tas 
šlykštus lavono išniekini
mo darbas. JĮ atliko ne koki 
nors bedieviai, socialistai, 
bet tie, kurie skelbiasi vieni 
esą Dievo tiesų skelbėjai, 
Kristaus paskelbtosios mei
lės nešėjai.

Kuo nusikalto a. a. Mi
liauskas? Gal jis buvo 
kitas koks niekšas. Ne. Tai 
buvo paprastas kaimo žmo
gelis, per 80 metų žemės 
vargą vargęs, savo prakaitu 
dykūnus- penėjęs, tik, gal, 
kųpigams kada tiesos žodi 
btfvo pasakęs.

Ir kam reikėjo kunigams 
kuratymu prie šio darbo pri
sidėti? Nejaugi ir numirėliai: 
kapuose nesugyvens, nejau-; 
gi ne visų vienodas likimas 
po kapo velėna — visiems, 
lemta lygtai^ dulkes pavirs
ti.

Ir kažin, jei tie klebonai 
butų gavę po kelis šimtus li
tų, ar ir tuomet jie butų kė
lę triukšmą? Tur būt, ne.

nesutikimų. Viena dukterų, 
vardu Zabelė, taip Įširdo ant 
savo giminių, su kuriais gy
vena po vienu stogu, jog. 
pagriebusi acto rūgšties, iš
gėrė ir tuoj sukrito. Susirin
ko pas Ambrazevičių namą 
daug žmonių, bet ligonė nuo 
visokios pagalbos atsisakė ir 
numirė. Tai pyktis!

GRIAUSTINIO AUKOS.
Mariampolė. Gegužės m 

25 d. vakare iMariampolės 
apylinkėse griaustinis už
mušė piliečius Urnianavičit; 
58 metų ir Stasiulevičių 67 
metų amžiaus. Abu Vartų 
kaimo, Krosnos valsčiaus 
gyventojai. Nelaimė ištiko 
betaisant kelius.

Be to, tą pat dieną Igliš- 
kių kaime, Jovaravo vals
čiuj griaustinis trenkė Į Pus
kunigio ūki. Užmušta tar
naitė M. Raudoniukiutė ir 
sudegintas gyvenamasis 
mas.

na-

NAUJAS KALKIŲ 
FABRIKAS.

Šiauliuose, Gubernijoj 
šiomis dienomis pradėjo 
veikti Prekybos ir Pramo
nės Banko Įsteigtas kalkių 
fabrikas. Savo didumu ir 
naujovišku Įrengimu yra 
vienintelė Lietuvoj kalkių 
degykla. Per dieną gali pa
gaminti iki 2 vagonų kalkių 
statybai ir trąšoms.

PER 33 METUS VYRAS 
DĖVĖJO ANDAROKĄ.
Palukštės kaime, Varnių 

valse., Marijonas Gricius 33 
metus išgyveno persirengęs 
mergina. Tik nesenai polici
ja gydytojo pagalba patyrė, 
kad tai esąs vyras. Būdamas 
“mergina” Gricius vis dėlto 
neiškęsdavo nerūkęs. ly
riškus rubus dėvėjo slapsty
damasis nuo nišų karo tar
nybos.

Dr. C. C. Faiman, kuris
garsioj milijonieriaus !__
pherdo byloj Chicagoj liūdi 
jo davęs Shepherdui ’ * 
bakterijų, kuriomis______
nužudęs jauną milionieriu 
MeClintock.

AREŠTUOTAS POLICI
JOS VIRŠININKAS 

KUČINSKIS.
Teko patirti, kad Valsty

bės gynėjo parėdymu suim
tas Panevėžy buv. Krimina- 
lės Policijos Viršininkas 
Kučinskis, kurts kaltinamas 
keliuose prasižengimuose 
einant seniau Kriminalės 
Policijos V-ko. pareigas.

i____
ARKLIŲ VAGYS.

Kriminale Policija Vilka
višky sulaikė gaują arkliu 
vagių susidedančią iš 15 as
menų.

i

LEDAI.
Ateina žinių, kad netoli 

" ; — Krosnos,

t

‘ j reakcijos apsireiškimus ga- Į 
.„“7 Įima kasdieną matyti. Štai 
“ įDusetų klebonas neleido lai- 
hnk <ioti netik kapuose, bet ir so- blb DŪK __ .___ „alJdžiaus kapinėse valse, vald. 

narį a. a. A. Markelį dėlto, 
kad jis mirdamas neprisilei
do kunigo. Velionis palaido
tas savo viensėdyje.

Kaune kun. Alšauskas pa
šalino iš “Saulės” Departa
mento Dir. p. Vokietaitį ir 
tuojaus Įsakė išsikraustyti iš 
užimamo tenai buto; taipgi 
kraustomos ir kelios pasau
linės mokytojos, kad patuš
tinti vietą gabenamoms iš 
užsienio vienuolėms. t

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Penktadieni, birž. 5 d. ne

toli Pažaisliu rastas užmuš
tas apylinkės ūkininkas 
Songaila. Nelaimingasai bu
vo peršautas iš revolverio 
stačiai Į kaktą. Velionis tą 
dieną pavežėjo i Kauną sa
vo žentą ir grįždamas atgal 
nežinomo žmogžudžio buvo 
nukautas. Lavonas buvo 
rastas ratuose. Taip pat po-i “BERLIN” — NAUJAS 
ilu™ MODERNIŠKAS LAIVAS

NORTH GERMAN 
LLOYD LINIJOS.

Naujas laivas “Berlin” 
yra pabudavotas su visais 
modemiškais Įtaisymais ir 
turi 15,000 tonų Įtalpos. Šis 
naujas laivas turi Įrengęs 
220 vietų pirmai klesai, 287 
vietas antrai klesai ir 618 
vietų trečiai klesai. “Berlin” 

meno pradžioj rugsėjo. Tra

i

licija atrado bestovinti su! 
ratais arklį. Pravedus tardy-Į 
mą paaiškėjo, kad Songaila: 
buvęs neturtingas žmogus, 
teismuose nei su kuo nesiby- 
linėjo, ramiai gyvenęs ir ko
dėl jis dabar reikėjo žudyti 
tiesiog nesuprantama, kaip 
ir paslaptis. Gal tolimesnis 
policijos sekimas šią paslap
tį atidengs. __  ___________

Sekmadienį už Mickevi- išplauks pirmu kartu iš Bre- 
čiaus slėpio Jpjjmuose rastas ____ ' "j m
kitas žmogaus lavonas, per- įjos klesos kambarėliai turi 
šautas trimis• kulkomis, vie- po 2, 4 ir 6 lovas. Lietuviams 
na Į kaktą ir dviejomis Į kru- keleiviams patartina išban- 
tinę. Pėdsakai* rodo kerštą.f,įvt ’’------- :
Apžiurėjus lavoną policijai 
nepavyko nustatyti jo kil
mės, nes nerasta prie jo nė 
menkiausio popieriuko, ne
kalbant jau apie kokį nors 
dokumentą.

Vėliaus policija sužinojo, 
kad nužudytasai yra Povi- 
las Dovidonis iš Biižų.

_.yt šitą naują laivą ir pasi- 
smagint jo patogumais.

KAIP PADIDINT VASA- 
ROS PATOGUMUS.

Lengvas virškinimas ir reguliaris 
< ’i nas lauk yra svarbiausi faktoriai 
.-.■■.ilgumo vasaros mėnesiuose. Jus 
r.csijausit vėsiai ir smagiai, jeigu ju
si žarnos bus užkimštos nuodingais 
mėšlais. Trinerio Kaltasis Vynas iš
valo jūsų vidurius, pagelbsti maisto 
virškinimui, sugrąžina sveiką apetitu 
ir priduoda žvalumo visai jūsų siste- 
-•«ai. Liepos ir rugpiučic mėnesiuose 

visuomet privalote turėti bonka 
“linelio Karčiojo Vyno savo namuo
se ir kuomet važiuojat.- ant vakacijų. 
neužmirškit" jį pasiimti. Gerdami ši
ta vyną jus prašalinsite visus pilve 
r.e-.magumus ;it> džiaugsitės .puikiu 
visatos sezonu ' ir jo linksmybėmis. 

! Jeigu jūsų aptiekorius ar gyduolių 
;pardavėjas jo neturi, lai rašykit pas 
jjisgph Triner Company. Chicago, Ilk 

‘ J j išbandykit Tri- 
o nco komų ir až- 

raliniS atstovas Lietuvai’m dy.. Jus’net nušistebėsit, kaip pųi- 
Aronas Carais, ekspedicijos1

Eitkūnuose savi- ■
F

Gecevfčiusj
I j

I

KITA ŠMUGELIO BYLA.
Dvi dienas nagrinėjus, 

sekmadienio naktį 2 valan-j 
dą, Kauno Apygardos Teis-j 
mas baigė spręsti didelei 
kontrabandos bylą.

Toje byloje buvo kaltina-Į j _ a __ _
mi vare kontrabandą Švei- D-.i nuvargusių kojų iVbaudykVt Trr- 
paru firmom “Tohler” ^ene-!1'7d° Uaim^ntą, o nco komu >r oz- C«rų IiiUiOb įooiei gene vartokite Truieno jom R<y

kini veikia šitfe preparatai!

Kc'iu.uJt S. \. \ ^M/te> i

LIETUVON
Per bREMEN ar CSERBOUKG

Papigir.t? ten ir atgal k.-Ucne 

tik $203.00 ir augičiaa.

\
’l’V AŽIVOKITF tr t’rs ua

kajutv-c L.tųS.V. lJž.ii*»s o !.-•vijr'į •.
K.rorg \\ a--hni>Ai:ic. u. • • .1

Hardidg. «r Pr^*»u<nt K«ws»,vr:t. kurie .•* .\<w
Y«Mko u siu. j t'he:bour>-. >«>ut!i^r;ų»<vn. .r j'A niuų;.'.. 
ir Krcnaeu. uo^i’.r kur* Guclj g

u Ucn»Ms. Fitogu* .r greita* ‘U*”» rk-tnj* 
-u vieta kur važiuojate. • gauti ’
vizas ir suplaruvti kelionę. Visus iakrus guuki:< i* ;<•'»> 
laivakorčių arba

United Statės Lines
45 Brcadway Ntw York City
7$ Šute Street Boeton. Mus.

LLOYD 
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
1 LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj tiesoj tik atcitrumiai 

Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji j 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadvray, New York. 
arba pas vietos agentus.

"Triję Mėty Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

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

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithuania.

URBA
Milteliai nuo Galvos 

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

DRUG MFG. CO. 
826 Bank Street, 

. Waterbury, Conn.
3 •_____________________ _

k

“VARGDIENĖS SESELĖS” 
KABLELIUOSE.

Mariampolė. Bevaikščio
jant Mariampolėje, Petro 
Kriaučiūno gatvėje pama
čiau prie dar nevisai užbaig
to iš viršaus muro parašą 
“Vienuolijos vargdienių se
selių vidurinė mokykla.” 
Kas čia per lizdas, teiravau
si ir gavau paaiškinimą, kad 
tai klerikalų lizdas. Tai vis
gi, sakau, geras dalykas, 
kad nors klerikalai vargdie
nėmis rūpinasi.

—O, tįia nė vienos varg
dienės neberasi. Tai vis tur
tingų ūkininkų dukterys, ku
rios dalis atsiėmusios eina 
davatkauti. Dalis Įnešusios 
čia gyvena ir kunigams keli
nes lopydamos peri klerika
lizmą! — paaiškino nepa
žįstamas mariampolietis.

Traukinio nelaimė ties Sioux City, Iowa, kurioj 2 
žmonės buvo užmušti ir 20 sužeista. "

Daktarai Mato Didelį Item- 
pimą Biznyje, Darbe ir 
Rūpinimosi kas Paga

mina Daug Ligų.
Hcdikalis Mokslas Dabar Turi Gyduo
lę, Kuri Veikia Labai Pasekmingai 

Tokioose Atsitikimuose.
Jei jūsų miegas nėra geras ir neat- i šviesinantis ir jus jaučiate nervuotas 

į ■ nuvargęs rytmečiais, tik nueikite į 
----  j----------- j._ .. ----------- — laotieka ir gaukite tų n3ujų gyduolių 

- iieškomas, taipgi kaltina- ->Tj?a-T°ne- Daugiau negu nustebins 
mas tos pat bendroves pro-, / p ■ ■ 
kuristas Krukas Karolis. p

i Teisme galutinai dalykas' 
paaiškėjo, kad pereitais me-ų?nch-••'Hc, v?iKia labai gerai de! virsiur.i- tais gaVUS Prapuolenio eks- ra>t užkietiejimo vidurių ir tt. Jei jus 
pedicijos kontorai iš Baze-J 
lio šokolado ir kakao vago-;^^^ S^uots, 

rio, išsiuntė jas Kaunan žy
dų banko vardu, kuris ture- vmc. 
jo sumokėti muitą ir išpirkti......

kaTthŪnįy norėjo minjm, 
vagoną SU šokoladu IS^rkt^Tas tisus ^eruse^įekoteiui?’ - 5
kitu keliu, būtent, dalf mui-’ plunksnas, " įTukun' PaduikM 
to mokesnio paaukavus : Patalus, Kaidras ir viaokiaa torų irM- 
muitinės valdininkams, bet Krvi»”{iu*
kad tai nepasisekė, tai jie 
gražino prekes i Virbali/ .
kur Prapuolenio Įgaliotinis uferiranėdinimą.
Gecevičius susitarė su muiti- f“ ni',s^;a^
tęs valdininkais Stungunu' plunksnas u- pu
ir Stelmoku ir jau už poros! kus-
dieny vagomu.su fekoladul EuropMn FeadierCo. 
atėjo Kaunan su dažais, nes K Boston, *«—

r

ne suteikia atšviežinantį n:ie«?a 
s t p r rus. nuolatinius nervus, gerą ape- 
t?ą, puikų virškinimą, reguliari ėji- 

p.i į iauk. daug entuziazmo, pep ir 
* . Tos naujos gyduolės Nuga- 

veikia labai getai de! virškir.i-

DRAUGAI, SKAITYKIT IR
PLATINK1T “KELEIVI”

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

Apsigyvenę ateiviai, grį
žtantieji atgal metų lai
ke, nepriskaitomi kvotos 
restrikcijoms.

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

United American Lines
(H&rrirasa Line) Joint Servicc with

Hambii
131 Statė St„ Boston. Maaa.

rgAmricuLiae

iI I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

BaMes Lovelt

»

«

Nuo visų pilvo ir žarnų nes
magumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mrs. Winslow*s 
Syrup

<’<" KtLLOGG S

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

4 •’* X j

>

Vajet APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOP Kuri Pati Išsigalanda

p.--- VISAS PRIRENGSIĄS «!.«• ir W
IkBZOT Parsiduoda viaoae britvų krautavėųų

■■■■. Geras paprotys/
Raudokit Ru f Ges kasdien, kad užlaikiusi. 

galvos odg sveika* ir kad turėti ^puikius 
žvilgančius niauku*.

Rsfffles
lur-aikir: pleiškam*. tvari 
pr.eiy gražių plaukų.

Nusipirkite bonky 65= 
pgs savo vaist-mnlča. JSc^huoųiet 
siutnčiaou tiesiog ii laborato: i jos.

F. AD. RICHTER & CO.
— erry & Soutu Sti» Sis. 

Brooklyn. N. Y.

; kenčiate bent nuo kurios tų ligų, jus 
* sau skolingas, kad pa- 

. ___ ____-_____ _>, kaip tukstan-
na, 8000 kig. SU viršum 8VO- '< ‘ <i kitų kad daro kas mėnesis. lšdir- 

o inc Kaunan ?v- b5-’ai *»u*a-Tone žino gerai ką jos pa- 11O, lSSlUnte jas l\.ctun<in zy tokiuose atsitikimuose, jie pri-
dų banko vardu, kuris ture- ve.tę visus aptiekorius suteikti ga- 

• rantiją ir sugrąžinti pinigus, jei jus 
» ‘nebūsit užganėdintas Jos yra labai.
Šokoladą, ■ bet kai kurie K'^^nalonios vnrtbtl ir jus galite gauti: r

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar'žinai, kaimyne,—aš jums teisybę’pa
sakysiu, Kad jus ir jūsų g i mi petį .-u savo 
šeimynom per \ isokias. ligas ir hėš.veikum
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjai visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, as pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimų per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Katreno naujo išradimo vaistus; kurt*-, 
atsiekia aukščiausių laipsni gydymui visokių ligų, kurie yra taip garJUn-
gai pagarK-kn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, rfiie- 
lasai kaimynėlę, mes visi naudojam J Baitrėno Riterį, koris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprinu kraujų ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

i. Baltrėnas. I'rop.
2500 W. Pershing Rd., Chicago, i!!.

9

vagomu.su
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KINIEČIUS.

rZ5ZS2SZS25252!>:

Lietuvis Optcmetristasi

lodei irancuzv vergą. Tečiaus ar darbinin-

» Tel South Boaton 4000 1

FRANCUZAI TREMIA Apskelbė generalį statybos 
darbininkų streiką.

Būrys kiniečių Paryžiuje Jungtinė Statybos A mat 
anądien įsiveržė Kynų at- ninku Tarvba Bostone nut. 
stovybėn ir privertė atstovą rė apskelbti ir apskelbė ge

* 
Cheng-Loh pasirašyti ketu- nerali streiką, kad privertus 
ris dokumentus Šanchajaus; darbdavius išpildyti kai ku- 
sukilimo klausimu. Tie do rių streikuojančiu amatnin- 
kumentai yra taikomi prieš: kų reikalavimus. ‘ Generalis 
Franci jos ir Anglijos impe- streikas turi prasidėti ši ket- 
rializmą, ! ’ ’ “
valdžia pradėjo tuos kinie
čius gaudyt ir tremti laukan 
Septyni įtarti kiniečiai buve 
suimti, išvežti ant Belgija? 
rubežiaus ir paleisti. Bet 
Belgijos valdžia jų neįsilei-

RELEI VIS

Į lams ir valgiam-į namą, ir 
i vietos paruošta šimtui \ąi- 
; kų. Per vasarą vaikai mie- 
l gos atviram <-• J’.1 sVt'1' 
tkata rupinsi< Dr. -'ohn B.
i Hawes 2d. ii' Mij; B.-rnice 
i W. Billin-. s.

PENKTAS METINIS Telcfunai 6112AV.

Or. i. ItonidiiHMiiskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną 

. Nuo 2—5 po pietų
Nuo 6—S vakare 

Ncdeliomis Nuo 10—12 diena 
705 N. .Main St. kauip. Bruad Si.

UONTELLO. MASS

Telefonas 6113AV. £

__ _ _ , Or. L Gorn4iuMu$kas <=

PIKNIKAS! h"““U
Ą Nuo 6—8 vakare v
\ Nedaliomis Nuo 10—12 diena .
C 705 N. .Main Si. kamp. Bruad Si.
£ MONTELLO. MASS <!

Dr. J. Laidinis Sejnnr i
LIETUVJS G YDYTlU AR /

381 Bruad» ay. So. Ej»Gu». Mas.*. S 
Ant aiilių lubų J

VALANDOS:
Nm» !• rytu ki 9 vakare k

Birzdaskvči’i r-n?i.vu
“skųst.”

Bosi o n<» ba r..d a> k uc i tu 
rengiasi keli i kainą: už bar
zdos nuskutima im< 2<'c.. o 
už niauku nukirpimą po 60c.

Už barzdą centu gal 
nebūtų jau taip daug: bet 
už plaukus 60 centų, ’-ai jau 
tikras “sKutima>. J . 
met žmogus turi nedau 

. Man ro- 
rėtu >usi- 
tatyt savo 

nauda 
gu už 

mokėt p<> 
Neapžėlęs.

PIKNIKAS! t

A 361

va-

<

t

»

I

i

|
l

I

i
i

i 
i

vs dova- 
saiarkiai rcn-

<

4
«

Valandos: nao S iki 4 po pieta, 
nuo 7 iki * vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

TELEFONAS W3?

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. fflKOLAITIS

Matykite Titus P. Grevis.

Antras didžiausias šių metų

I

kai norės streikuoti, tai da 
i klausimas. Pati Taryba pri
sipažįsta, kad ji nežino, 

strei-
sipažįsta, kad ji 
kiek šitas užuojautos 
kas gali nusisekti.

Taryba sako, kad ji stcng-
do ir ištrėmė atgal i Franci- (būtinai išvesti i streiką 
ją. Ką francuzai dabar sv unijistus iš tų darbų, kur yra
jais darys, nežinia; tuo tar
pu telegramos sako, kad Pa
ryžiuje areštuota da dau
giau kinečių komunistų, ir 
kad jie taip pat busią iš
tremti

ne unijinių darbininkų. Bet 
darbdaviai sako, kad jie tu
ri pakankamai ne unijinių 
amatninkų ir streiko visa, 
nesibijo.

“skutimas." ypač kuo 
žmogus turi 

. plaukų ant galvos 
dos, kad plikiai t v 
organizuot ir nu> 
kainą. Nes kokia 
žmogui iš plikės, je 
apkirpmą reikės m 
60 centu? T

Rengtą Sandai cs 1-mas Apskritys

Sab tq. Lepos-Jtly 4 d, 1925 m.
I r-v.rj. , ryte ir I juLč. iki 'ėtumui v:;luru.

WADSHAIOM PARA, FRAKiNGHAM, MASS.
S.s Piknikas bus žymiau, is i vLus kitu., buvu- iu-. Jam.* Jaly- 

’. a^s Į“ »• L nt.-lovas, J. ?.iakva>> is, :*dv. X. Rasu-nis su buriu E.tl- 
vyrų u.-i merginų, laukia ie davg -večių iš Chieagos. l‘a., 

A. 1, N. (. Min., R. i, N. 11. ir -ilų valstijų. Da::>u< s “Gabijos cho
ras is So. Bostonu, po vadovyste >■. J. C. N-tvadausko; dainuos “Au»- 
y . . ini’dnkų toupč, įš \Voree torio, uo vadovyste p. J. Dirvelių.
D'.ucleje gražioj? vasarinėje svetinėje, ar.t didelio ežero kranto, 
garsiausia N. A. J_. Dirvelio Orch stru grajis visokius sakius. Di«ielėj 
•tolioj lankoj bus įvairiausi juokingi žaislai, atsižymėję 
nas. Kalbės, žymiausi kalbėtojui. 14 Sandaros kuopų _____ .
7.‘a,si J?1**0 pikniko. Kviečiam- visus rengtis ir bendra: dalyvauti. 
Kelroats: Is Bostonu reikia imti karus ant Park skvero Framing- 
han»-w orceste,-, išlipt: Pramingi- ;m ir Hollis streetu tiesiai i pikni
ką. Iš Horecsterio imti Boston k: rus ir važiuoti iki tai vietai. (27)

TEL EMPIRE 7365

t DR. f. MATULAmS
C Ultravioletinė Aviena 
? Diathermia
J 322 HOLBROOK AVĖ, 
į DEIKOIT. M1CH.
C ADYNOS: 
K 12-2. 6-8 Itegzaminuoju akis, priskiriu 

akinius, kreivas akis atitieainu 
K ir amblyopiškose (aklose) aky

se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

H J. L PAdARARNIS O. D.
K 447 Broadvay. So. Boston. Mass

ŽMOGUS {KANDO ŠUNį. 
“Kada šuo įkanda žmogų, 

tai ne naujiena; bet kada 
žmogus įkanda šunį, tai jau 
čia tikra naujiena.” Taip 
yra pasakęs vienas ameri
kiečių laikraštininkas. Ir 
taip pereitą nedėldienį 
Pittsburge padarė tūlas 
Frank Kigger, 55 metų am
žiaus vyras. Jis buvo išsi
traukęs truputį munšaino ir 
užsimanė kaip nors “pagar
sėti.” Negalėdamas kitokiu 
budu į laikraščius patekti, 
Kigger įkando šuniui į vuo- 
degą; šuo nenorėjo palikti 
skolingas, ir įkando Kigge- 
rą. Tuo budu pasidarė “tik
ra naujiena,” ir šį panedėli 
apie Kiggerą rašė jau visi1 
Amerikos laikraščiai. 0 pir-1 
ma niekas ir nežinojo, kad Į 
Amerikoj yra toks munsai- i 
nieris.

Pienas pabrango.
Pieno kompanijos Bosto

ne pakėlė pieno kainą vienu 
centu ant kvortos. Imant is 
krautuvių pieno kvorta ligi 

•šiol buvo 10 centų: dabar 
bus 11 centų.

t I

SUDEGINO 1,500 MO
KYKLOS KNYGŲ.

Netvarke vienoj mokykloj 
pasirodė du ateivių vaikai 
užsikrėtę raupais (leprosy). 
Jie tuojaus buvo išgabenti Į 
limpamųjų ligų ligonbuti, 
mokyklos kambariai buvo 
išrūkyti ir 1,500 knygų su
deginta, kad neužsikrėstų 
kiti vaikai. Kadangi vaikų 
tėvai nėra šios šalies pilie
čiai, tai jie bus visi depor
tuoti.

15 ŽMONIŲ NUSKENDO 
SU LAIVU.

Pereito nedėldienio naktį 
apie 100 mylių nuo Ameri
kos pakraščio ant jūrių įvy- 
ko nelaimė. Per tirštą rūką 
Anglijos garlaivis “Tusca- 
nia” užėjo ant Amerikos 
žvejų skunerio “Rex” ir su
daužė ji. Skuneris tuojaus 
nuskendo, o kartu su juo nu
ėjo jūrių dugnan ir 15 žvejų. 
Devyni žmonės buvo išgel
bėti. Skuneris “Rex” buvo 
išplaukęs iš Gloucesterio žu
vaut 2 savaitės atgal.

PAKORĖ 24 MAISTININ
KUS IR JŲ VADĄ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Diarbekiro 
mieste, Turkijoj, viešoj aik
štėj buvo pakarta 24 kurdai 
ir jų vadas šeikas Sėd. Pa
kartieji buvo karo teismo 
nuteisti miriop už dalyvavi
mą kurdų sukilime prieš tur
kų valdžią.

Pasirodė daugiau netikrų 
10-dolerinių.

Šiomis dienomis Bostone 
pasirodė jau naujų falšyvų 
pinigų. South Bostono žyde
lis Braunas, kuris ant kam
po C st ir Broadway parduo
da cigaretus, šį panedėli iš
mainė vienam kostumeriui 
10-dolerinę, ir kada nunešė 
ją paskui į banką, pasirodė, 
kad ji falšyva. Ji yra pada
ryta United Statės of Ame-! 
rica vardu, turi Jacksonoį 
paveikslą ir paženklinta ši-U- - , .
tokiu numeriu: B15220609E į valandos r\te.

Prasidėjus vasaros sezo- 
, nui, Simono Daukanto Mo- 
ikykla pradeda savo veikimą 
mokinime vietos lietuvių 
vaikų ir mergaičių, kaip kas 
metai buvo mokinama. To
dėl vietos lietuviai nepatin
gėkite atsiųsti savo vaikus ir 

į mergaites mokintis 
kalbos, 
jos. 
musų jaunimas 
kalbą ir butų tikrais 
viais.

Vasarinė Lietuvių Kalbos 
Mokykla.

Simono Daukanto Moky
kla prasidės panedėlyj. Lie- 
pos-July 6 d.. 1925 m. Lie
tuvių Svetainėje, kampas E 
ir Silver sts.. So. Boston. 
Mass. Mokyklos valandos 

(sekančios: nuo 9AK) iki

Federalės valdžios agen-į 
tai sako, kad Bostonas esąs 
didžiausis falšyvų pinigų 
platinimo centras, ir kad 
tuo darbu užsiima daugiau
sia ateiviai. ,i

Numovė žmogui kelines 
ant kelio.I

Į Važiuodamas motorcik- 
liu policmanas Landery už

liko ant kelio netoli Hyde 
Parko keistą reginį. Keliu 

f ėjo žmogus, kuris turėjo 
: gražią skrybėlę, švarią apv- 
! kaklę, gražų kaklaraištį, ge- 
!rą švarką, naujus čeven ku- 
‘ ir šilkines pančekas. bet ne 
i turėjo kelinių. Policmana:- 
! sustabdė motorciklį ir pra- 
j dėjo teirautis, kame daly- 
i kas. Žmogus pradėjo skųs- 
: tis, kad einant jam keliu jį 
užpuolė pora bloznų ir nu
traukę jam kelines pabėgo 
juokdamiesi. Kelinėse jis 
neturėjęs nei pinigų, nei ki- 

' tokių brangmenų. Apiplėš
tas pasisakė esąs Harry Ap- 

. plegate, 36 metų amžiaus ii 
į gyvenąs Dedhame. Policma
nas paėmė savo ploščių nuo 

' lietaus ir apsupęs juo plikas 
SApplegate’o kiškas parvežė 
jį Hyde Parko nuovadon, o 
iš tenai paleido jį namo.

'■ Užpuolimas ant gatvekariu 
stoties.•

i Allstone tris ginkluoti 
banditai užpuolė gatvekariu 
stotį, kur atlikę kelionę susi
renka gatvekariai ir konduk 
toriai su pinigais. Užpuoli
mas įvyko apie 1 valandą 
nakties. Užpuolikai pašovė 
vieną konduktorių ir atėmę 
iš kasieriaus $800, pabėgo 

■ automobiliuje.

SUDEGĖ 12 KARVIŲ IR 
3 ARKLIAI.

Merrimac, Mass. — Pe
reito nedėldienio naktį čia 
sudegė farmerio Walkerio 
tvartai su gyvuliais ir darži
nė su šienu. Walkeris išgir
do per miegą sprogimą, ir 
pabudęs pamatė, kad tvar
tai liepsnoja ir ugnis jau sie
kia gyvenamąjį namą. Jis

Perkūnas pritrenkė 
policmaną.

Šį panedėli Lynne perkū
nas trenkė į telegrafo stul
pą, paskui jo sriovė nuėjo 
šlapiu šaligatviu ir trenkė 
policmaną Ames, kuris sto- 

: vėjo tarpduryje. Policmanas 
tapo apsvaigintas ir per po
rą valandų nežinojo, kas su 
juo darosi.

__________
Vaikams džiovininkams 

vasaros kempė.
Mus prašo pranešti, kati 

prikėlė savo šeimyną ir pa- nuo 29 birželio Mattapanc 
yra atsidarius Predengast 
Preventorium vasaros kem- 
pė vaikams džiovininkams. 

(Bostono Tuberkulozio Aso- 
! ciacija pastatė tenai žais-

šaukė telefonu ugnagesius. 
Pakol šie atvažiavo, tvartai 
ir daržinė buvo jau sudegę, 

žuvo 12 kandų ir 3

CITY POINT
Geras 2 šeimynų namas su vieta 

garadžiui. arti maudynių ir L Street, 
ant greito parsiduoda tik už $6,500.

B. KONTR1M
361 W. Braaduay, So. BoMon. Mass.

i

I

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A L. KAPOČIUS

lietuvių
., gramatikos ir istori- 

Mums yra svarbu, kad 
žinotų tėvų 

lietu-

Susirinkimais.
Liepos 2 d., ketvergo 

kare, įvyks socialistų kuo
pos susirinkimas “Keleivio" 
ofise. Visi nariai būtinai da
lyvaukite. Yra svarbu aptar
ti rengiamojo pikniko pro
gramas. Atvažiuos ir Cam- 
bridge’aus atstovai. Todėl 
nepamirškite nei vienas.

Apiplėšė krautuvę.
Somervillėj ši panedėli 

buvo užpulta ir apiplėšta ar
batos kompanijos krautuvė 
ant Highland avė. Užpuoli
mas įvyko anksti iš ryto, 
kaip tik krautuvė atsidarė. 
Plėšikai paėmė $240 ir pa
bėgo.

RENGIA GRAŽŲ 
PIKNIKĄ.

Cambridge'aus ir Bostono 
socialistai vėl rengia pikni
ką, liepos 26 dieną, ant A. 
Aleko farmos, netoli nuo 
Norwoodo. šiame piknike 
bus daugybė įvairių žaislų 
su išlaimėjimais ir be išlai- 
mėjimų. Todėl sporto mylė
tojai turėtų skaitlingiausiai 
prisidėti.

PRANEŠIMAS.
Tūlas laikas atgal ••Kelei

vyje” tilpo juokų formoje 
pastabėlė apie •‘aukštos” 
klesos mužikų” vestuves. 
Daugelis mano pažįstamu 
spėja, jog tą pastabėlę para
šiau aš. šiuomi pranešu, jog 
tos pastabėlės aš nerašiau ir 
visai nežinau kam ji buvo 
taikoma. Tai gali paliudvti 
“Keleivio” redakcija.

Vincent B. Ambrose
(Ambrozaitis).

Nuo Redakcijos. Minėta 
pastabėlė buvo parašyta ne 
draugo Ambrozaičio. bet ki
to musų bendradarbio.

1ŠSIRANDAVOJA puikus kamba- 
rys porai vedusių arba pavieniams; 
visi parankumai: telefonas, pianas, 
arti karų. Jei pageidaujama ir su 
valgiu. TeL: Dorchcster 8991-M arba 
•‘Ko! ” Redak.

Rengria Lietuvos D. L. K. Keistučio 
Draugija, Subatoje,
LIEPOS JULY 4 D., 1925.

A«t Nuosavo Daržu 
Oakland G rovė . E. Dedham. Mass. 
Prasidės 10-tą vai. ryte ir trauksis 

iki vėlumos uaktį.
Programas susidės iš muzikantų, 

šokių, bėgimo ir kitų panašia žaislų. 
Apart to bus skanių valgių ir saldžh; 
gėrimų. Taip, kad publi.ea bus pilnai 
užganėdinta. Taip-gi per pikniką bus 
priimami nauji nariai prie draugys
tės už pusę įstojimo. Tad gerbiamoji 
publika naudokitės šia proga, atsi- 
iankykit skaitlingai, o mes pasisteng
sim visu.; užganėdint. J žangus neb;:>.

Kelrodis: Važiuokite eleveiteriu iki 
Forest Hill, iš ten imkit Washington 
i;r.w» St. karą ir važiuokite iki G rovė 
St. Ten stovės žmogus, kuris nurodvs 
vieta Dr-jos trakai išvažiuos nuo Lie
tuvių Salės, kamp. E ir Silver Sts, 
10:30 vai. ryte.

DORCHESTERY
3 šeimynų namas po 5 kambarius 

su visais improvemsntais geriausia
me pataisymo iš vidaus ir lauko, daug 
žemės, vieta dėl garadzių ir daržo 
Kaina $11.200 ir lengvos išlygos.

A. IVAS
361 tV. Broadvvay. So. Boston, Mass.

BRIGHTON. MASS.
PARSIDUODA BRIGHTONO LIE

TI VII KORPORYČUOS
MU DAIKTU GROCERNĖ po. N». 
24 I.incoln Street. Brignton. Mass. 
Krautuvė patogioj vietoj, lietuvių ap
gyventa. viskas modų miškai Įtaisyta; 
šaldomosios mašinos parsiduoda už 
$6,000. Platesnes žinias galite gauti 
pas J. MOTUZAS (29)
34 Lincoln st, Brighton, Mass. Nuo 

5 vak- iki 8.3>i.
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TeL Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrą- Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

L1TUVIS DENT1STAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS:

r iki 1 v. po pietų
Sere domi s iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Br«>ad»av. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

REIKALAVIMAI.
MERGINA AR MOTERIS. norinti 

turėt kambarį už apžiūrėjimą 3 kam
bariu. kuriuos aš turiu, gali pamatyt 
vakarais po šešių, pirmas flioras. (28 

338 E St, So. Boston. Mass.

EXTRA!
Žila Galvelė reikalauja Pu ininko 

Barzdaskučio.
Moteris ar- mergina galite atva
noti. o busite išmokytos plauku.- 
rpt ir barzdxs skusti po numeriu 
l80«į —7-th St, cor. H St, So.

Boston. Mass. ' (28)

REIKALINGI VYR.1I MOTELYJE
2 prie ledų — *16.0<> sąvaitčje. At- 

iliept tik per laišką, bet ne ypatiškai 
r įdėkit už 2c. staaipa atsakymui.

STANLEY POCIUS (28)
220 Harrison avė, Boston. Maee.

PARANIJAVOJAM GARA- , 
T»ŽIUJ VIETA dėl trokų ir ka- < 
rų. žemos kainos. Geras pa- < 
tarnavimas.

I NION GARAGE, INC.
2-nd ir U Sts.

I ri. So. Boston 2004—2920

PARDAVIMAI
NORS KARTĄ APSI

MOKĖS.
•Jeigu nupirksit bie katrų iš šių že

miau pazvjnėtųnamų.
DORCHESTEKY Šešių šeimynų na

rna- po penkius kambarius, su visais 
geriausiais įtaisymais, atskiros garo 
šilumos kiekvienam, elektra, kieto 
medi io grindys, atdaras plnnibing. 
angliniai ir pasiniai pečjai._ piazai ir 

labai didelis kiemas, galima boda- 
voti "arudžių, rande-i ant geriausios 
gatvės Dorchestrry; kaina tik $22,800 
Matvkite Titus P. Grevis.

CAMBR1DGE lakai gražioj vietoj 
netoli Magazine Bcach, šešių šemynų 
namas su 'taisymais, elektra ir it., 
randavojasi už *2,400 per metus. Kai
nuoja tik 817,000, labai mažas įneši
mas Matvkite Titus P. Grevis.

DORCHESTERY. moderniškas 3-jų 

įtaisymai, 
iš priešak’o 

kaina 
namas

šeimynų namas ir dviejų karų muri
ni.- garadžius. g/tiau«i 
elektra, atskiros šilumos.
r užpakalio piazai. ir tt., 
J i.siio, mažas įnešimas: šis 

randa i labai gražioj vietoj. Matykit
TITUS P- GREVIS (2«)

Telefonas So. Boston 2340.
395 Broadvay, Si Boston. Mass.

PARDUODU N AM.)
:: .-cimjnų, 13 kambarių. Labai ge- 

namas ir parduosiu pigiai. Prie 
namo yra geras jardas ir turiu leidi
mą statyt garadžių. Komisui mokėti 
iela-ii nereikia, nes aš pats savinūs- 

kas pa įduodu. (27)
PAUL JMfeKlNĮS

291 W. Third Bcatoa. Mass.

PIRK, NESIGAILĖSI.
DORCHESTERY3 šeimynų namas. p j 5-5-5 kambarito. vieta graži, kie- 1 

ma< didelis, abeji piazai. elektros , 
šviesa ir atskiros šilumos. Budavotas 
nrieš kars. Rendų neša $1140. Kaina 
tik *13.000. Cash reikia $3,000. Kas 
turi dauginus. pirk* pigiaus. Matyk:

VINCENT B. AMBROSE (28) 
125 Broadvvay, Tel. S. B. 1607.

PARSIDUODA
W.\TERTOWN. 2 šeimynų namas 

0-6 kambariai. įtaisymai, puikus šmo
tą.- žemes. Kain* *8^HK>, įnešt *1,000. 
Atsišj.ukit pas JENNESS REAL’l Y 
CO, 169-A BrisMMt Are, ARsten.

■Stadium 1521. ,

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ NAMAS 
14 kambarių. Yra piazai, vaštubai ir 
tolėtai. 19 Athcns .Street, Kaina 
?3,(X>0. (28)

MRS. E. PLEVOKIENĖ
SIS Brwd"ay, So. Boston. Mass.

CITY POINT SO. BOSTONE
Nauji šeši mūriniai namai )>o tris 

šeimynas, su piazais. atskirai šildom1, 
elektros šviesos, ir 20 pavienių gara- 
džių, tur būti greitai i-parduoti sykiu 
arba - ■ •
vos.

| DU F. PDSKUNIGIS
2 GYDYTOJAS
į VIDURINIŲ LIGŲ
S VALANDOS:4 9 iki H ryte3 1 iki 8 po piel3 7 iki 9 vakare

! 389 BROADSVAY
SO. BOSTON, MASS. 

TeL So. Boatoa 2831

I

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

Dr. Killory
3 TREMONT RO\V. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai llanover Street 
BOSTON, MASS.

Olyntpia Theatre Building 
Room 22

atskirai Prekė ir išlygos leng- 
A. IVAS (27)

110 Tremont st.. Boston 
Tel. Main 6467

I W. Broadway. So. Boston. 
Tel. So. Boston 0605

S. H. Pi
LIETUVĖ MOTERIS

ADVOKATĖ
*M Broad*ay. Bmtoit. M

tioo-n 2.

Tek South Boston 3520
Residence University 14ti3-J

Šratai Ant 
Orderio

Siutus ir ovcr- 
kotus siuvame 

Iant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 
prosiname.

SIMOKAIT1S 
344 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston, Masa. 
(Prie Hanovcr St.)

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

I

DAUGIAU DIDELIŲ

BARGP>N U
MALIAVOSE IR GELEŽINIUOSE DAIKTUOSE.
Ql EEN ANNE maliava 82.25 
visokių spalvų ir balta, dėl vi
daus ir iš tauko.
STOGU UŽDANGALAS skylė
tiems stogams, 85c. gorčius. 5 
gorčiai $3.75.
GERA STOGU IR TVARTU Ma
liava 98c. gorčius............................
DUPONT GRINDŲ varaišis 
$2250 gorčius.

VISIŠKAI TYRAS tVHITE 
LEAD $12.75 už 100 svarą.
JUODU DKATU SIETAI raliuo
se 2c. už kvadratinę pėdą.
ŽOLEI PIAUTI MAŠINĖLĖ 
$5.9$. Balt; puodukai ir spotke- 
liaį 5c. setas.
DIDELĖS BALTOS TORIEL- 
KOS po 5e.

BARGENAI KIEKVIENA DIENA- 
DAUG BARGENŲ VIRTUVĖS DAIKTUOSE 

NEPRALEISKIT ŠIO IŠPARDAVIMO
Už dvkų pristatymas ant vietos. Žemiausios kainos visoj valstijoj.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST, 192 SHAVMUT AVĖ.
Arli Dover St. Elevcito Stoties Telefonas Beath 5353

BOSTON, MASS.

DR. H. M. LANDAU
Spcrialistas Kromškų ir Sekretnu Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
18 CHAMBERS ST, TeL Haymarket 1426 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
kiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuegeriausisi, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

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

PERSIKĖLĖ l NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABOR1US

Suteikia geriau*; patarnavimą. Reikale malonėkit gi- 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. Sth St, So. Boston, Mas*. Tel. S. B. 0183-W.


