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Metai XX

TAI YRA KOVA TARP 
MOKSLO IR TIKYBOS.

Spauda krečia juokus ii re
liginių fanatikų. “Dievo gy
nėjas” Bryanas piešiamas 

vuodeguota beždžione.
Daytono mieste, Tennes- 

see valstijoj, šią sąvaitę pra
sidėjo nepaprasta byla. Ant 
kaltinamųjų suolo sėdi mo
kytojas Scopes, kuris yra 
kaltinamas tuo, kad aiškino 
mokiniams evoliucijos mok
slą. Mat bažnytiniai fanati
kai toj valstijoj yra išleidę 
Įstatymą, kuriuo tas moks
las draudžiamas, nes jis mu
ša biblijos pasakas apie gy
vybės atsiradimą. Biblija 
sako, kad žmogų ir kitus gy
vūnus sutvėrė Dievas, o evo
liucijos mokslas parodo, kad 
tai melas. Taigi ištikrujų ši
toj byloj yra persekiojamas 
ne mokytojo Scopes asmuo, 
bet evoliucijos mokslas. Tai 
yra kova tarp mokslo ir ti
kybos. Todėl byla yra labai 
įdomi. Ją seka visas civili
zuotas pasaulis. Mokslui 
ginti apsiėmė garsiausi Ą- 
merikos advokatai: Darrow 
iš Chicagos, Malone iš New 
Yorko, ir keliatas kitų. Beto 
da pasiūlė savo patarnavi
mą garsus universitetų pro
fesoriai, žymus mokslo vy
rai. Todėl Daytono bylą 
laikraščiai vadina didžiau
sia mokykla, kur didžiausi 
autoritetai aiškins, kaip 
kvailas yra šventas raštas ir 
kaip kvaili tie žmonės, kurie 
jam tiki; o tamsus valdinin
kėliai ir teisėjai sėdės išsi
žioję ir klausysis kaip maži 
vaikai.

Bet ar galima bus juos 
pertikrinti? Vargiai. Nes jie 
yra netik paprasti tamsunai, 
bet ir fanatikai. Pats teisė
jas yra baptistų bažnyčios 
kunigas ir evoliucijos moks
lo priešininkas. Net ant teis
mo namo prie durų yra pri
kalta iškaba su užrašu: 
“Skaitykit Bibliją,” nors ti
krenybėj mažai kas toj vals
tijoj moka skaityti. Pats to 
anti-evoliucijos įstatymo au
torius Butleris iš viso tik du 
metu yra buvęs pradinėj 
mokykloj ir iki 30 metų am
žiaus da nebuvo matęs gele
žinkelio. Gi fanatikų vadas 
senis Bryanas pasakė, kad 
geriau išmesti iš mokyklų 
visas knygas, bet palikti 
šventraštį. Aš nesu mokslui 
priešingas, sako Bryanas, 
bet reikalingiausis žmogui 
mokslas yra tas, kuris paro
do, kaip reikia gyventi ir 
Dievą pažinti. O tas moks
las, tai biblija.

šį panedėlį teisine praby- 
lo gynėjas Darrow. Jo žo
džiai krinta kaip kūjo smū
giai į fanatikų tarpą. Kar
tais pilni kartaus sarkazmo, 
kartais aštrios pašaipos, bet 
visuomet gerai pritaikyti jo 
argumentai muša anti-evo
liucijos įstatymą ir patį 
šventraštį į skutus.

“Tai yra begėdiškiausis 
pasikėsinimas ant laisvės, 
koks tik buvo kada matytas 
vid&ramžiuose,” perkunavo 
Darrow kumščių iškėlęs ir

žaibuodamas savo akimis 
po teismo salę. “Tai yra ak
las fanatizmas ir tamsumas, 
kurie nori sunaikinti asmens 
laisvę,” tęsė jisai.

Durdamas pirštu į Brya- 
ną. kuris norėtų išmesti iš 
mokyklų visas knygas, o pa
likti tiktai vieną šventraštį 
kaipo svarbiausi ir reikalin
giausi žmogui “mokslą,” 
Darrov kalbėjo:

“Žmonės, kurie rašė tą 
šventraštį, manė, kad žemė 
yra pasaulio centras. Jiems 
rodėsi, kad saulė sukasi apie 
žemę. Bet kuomet jie tą 
knygą parašė, tai žemė pra
dėjo suktis apie saulę. Mok
slas, apie kurį šventraštis 
nieko nežino, pastatė visą 
civilizaciją. Ir jus norit tą 
mokslą uždrausti, o jo vie
ton šventraštį palikti.

“Pagal biblijos, Jošua su
stabdė saulę. O tūli džentel- 
manai dabar norėtų sulaiky
ti laiko bėgį ir amžius at
stumti atgal,” šaukė Dar- 
ro\v, dalydamas didelį ges
tą į tą pusę, kur sėdėjo Brya
nas. Pastarajam, matoma, 
pasidarė labai karšta, nes 
prakaitas ėmė bėgti per jo 
veidą, kaip žirniai. Darrovv 
mušė bibliją toliau:

“Kas yra biblija?” jis 
klausė. “Žmonės mano, kad 
ji yra Dievo žodis. Bet bibli
ja susideda iš 66 skirtingų 
knygų, kurių didžiuma buvo 
parašyta apie 5,000 metų at
gal. Knyga apie sutvėrimą 
pasaulio buvo parašyta tais 
laikais, kuomet žmonės ma
nė, kad žemė yra plokščia. 
Ir jus vadinat ją teisingu 
mokslu! Mokslo joje nėra 
jokio. Ji neparodo, kaip tie
sti geležinkelius; apie che
miją jus taipgi iš jos nieko 
nesužinosit; apie biologiją 
ji nei neužsimena; jus nera
site joje nei žodžio apie evo
liuciją, ir nedaug iš jos iš
moksite astronomijos.”

Bryanas pradėjo vėdintis 
dideliu palmos lapu.

Reporteriai pastebi, kad 
prisaikintujų suolas ir teisė
jas turės progos per šitą by
lą gerai susipažinti su antro
pologija, biologija, zoologi
ja, geologija ir kitais moks
lais, apie kuriuos jie pirma 
nebuvo girdėję. Bet byla čia 
turbut nepasibaigs. Ji turės 
eiti į vyriausį šalies teismą.

i KATALIKŲ KARDINO
LAS PRAKIŠO BYLĄ.
Nesutikimai tarp Vokieti

jos protestonų ir katalikų, 
• dėl kurių praeity yra buvęs 
į 30 metų kruvinas karas, nė
ra išdilę iki šiai dienai. Štai, 
Hamburgo fašistų organas 
“Vaterland” apskelbė Ba
varijos katalikų kardinolą 
Faulhaberį ir mirusį kardi
nolą Hartmaną Vokietijos 
išdavikais, kurie planuoją 

' atplėšti Bavariją nuo Vokie
tijos ir susidėjus su Austri
jos katalikais įkurti katali
kų valstybę su kataliku ka
ralium.

Kardinolas Faulhaber pa
traukė 
jus ir redaktorius teisman 
už apskelbimą jį išdaviku. 
Tečiaus Hamburgo apskri
čio teismas šitą bylą panai
kino, paaiškindamas, kad 
nors laikraščio pavartoti žo
džiai prieš kardinolą gal ir 
buvo kiek perstiprųs, tečiaus 
abelnai katalikų dvasiškijos 
darbuotė jame nušviesta 
taip, kaip ją mato Vokieti
jos didžiuma, ir todėl kabin
tis prie laikraščio nėra pa
mato. Vadinasi, pripažįsta, 
kad katalikų bažnyčios va
dai Vokietijoj ištikro yra 
valstybės išdavikai.

t

i

KUOM GALITE PADĖTI?

Vaterlando” leidė-___ ! j tūkstantiniai

MASKVA GER1NASI 
ANGLIJAI?

Šiomis dienomis sovietų 
prekybos komisaras atvežė 
Londonan $75,000,000 ver
tės užsakymų Anglijos kapi
talistams. Londone sakoma, 
kad tais užsakymais bolše
vikai nori prisigerinti Ang
lijos reakcininkams, kurie 
pastaruoju laiku buvo labai 
įniršę ant bolševikų už jų 
propagandą Kynuose prieš 
Angliją. Dėl tos propagan
dos Anglijos kapitalistai bu
vo jau pradėję reikalauti iš 
savo valdžios, kad ji nu
trauktų ryšius su Rusija. Ar 
šitie užsakymai pakeis Ang
lijos fabrikantų nusistaty
mą linkui bolševikų, tai pa
matysime vėliaus.

Pastarieji įvykiai Lietu
vos Seime dėl klerikalų su
manytų žabangų sujudino 
plačiasias Lietuvos visuome
nės mases. Socialdemokra
tų frakcija ir nukentėjusieji 
asmenys gauna šimtus pro
testų prieš klerikalus. Tuos 
protestus siunčia atskiri 

I žmonės. organizacijos ir 
__________ 1 , susirinkimai, 
kurie podraug reiškia gi
liausios užuojautos ir prita
rimo socialdemokratų griež
tai opozicijai, ir pasižada 
nenusileist klerikalams. Ko
voj už spaudos, susirinkimų 
ir asmens laisvę socialdemo
kratams teko suvaidinti sun
kiausią rolę ir pirmiems eiti 
Į muši.

Štai, praėjo kelios dienos 
ir reakcija pradeda iš pasa
lų pulti. Kauno komendan
tas uždraudė visą eilę so
cialdemokratų organizuoja
mų mitingų (viešų susirinki
mų). Šiaulių apielinkėje te
rorizuojama susirinkimai. 
Kaune policija konfiskavo 
Seimo soci^idemokrątų frak 
cijos išleistą atsišaukimą. 
(Tas atsišaukimas telpa šia
me “Keleivio” numery. — 
Red.) žodžiu sakant, Lietu-; 
voje dabar virte verda kova 
tarp juodosios kunigų reak
cijos ir visos visuomenės.

lės” Namai, trijų aukštų ra- 
mai, bet tai ne darbininkų 
reikalams: dabar tuose rū
muose sėdi kun. Alšauskas.

Nekalbėsime daug. Ame
rikiečiai lietuviai darbinin
kai, imkitės darbo Lietuvos 
Darbininkų Rūmams pasta
tyti, arba Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Rūmams 
įkurti.

Šįmet sukanka 20-tis me
tų nuo 1905 metų revoliuci
jos. Kitais metais sukaks 
30 metų nuo Lietuvos So
cialdemokratų Partijos įsi
kūrimo. Paminėkime tą tris
dešimtį metų bendro darbo 
ir kovos, sukurkime jiems 
paminklą Lietuvoje, pasta
tykime tuos Rumus.

Yra ir trečias dalykas, ku
riuo reikėtų tuojaus pasirū
pinti — tai šelpimas besimo
kinančios jaunuomenes Lie
tuvoje. Šiandien klerikalai 
tik savuosius šelpia. Tik 
jiems naudoja valstybines 
lėšas. Jie žino ką daro. Tai
gi ir mums reikia rūpintis ši
tuo reikalu. Pastatę visose 
gyvenimo srityse darbinin
kišką inteligentiją ir pasirė
mę masinėmis darbininkų 
organizacijomis, nušluosime 
nuo kelio visas kliūtis reak
cijos statomas.

Į klerikalų smurtą Lietu
voje atsakykime šimteriopų 
pasiryžimu juos nugalėti, 
būtinai nugalėti!

Kunigas.

I

Popiežius Nutraukė Ryšius
su

SUPYKO, KAM ŠI PA
GERBĖ KUNIGŲ SUDE

GINTĄ HUSSĄ.

Husso šalininkus pavartoti, 
tai nors tiek savo piktumo 
parodo, kad nutraukia su 
jais santikius.

LENKIJA DUODA ŽY
DAMS PLAČIŲ TEISIŲ.
Lenkų valdžia priėmė re

zoliuciją, kur žadama duoti

VOKIEČIA1 PROTESTUO
JA PRIEŠ MASKVOS 

TEISMĄ.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad bolševįkų teismas 
Maskvoje nuteisė sušaudyt 
3 vokiečius už suokalbį nu
žudyti Trockį ir da keliatą 
komisarų.Del šito nuospren
džio Vokietijos valdžia pa
kėlė protestą prieš Maskvos 
teismą. Vokiečių ambasado
rius Maskvoje įteikė bolše
vikų valdžiai raštą, kur nu
rodoma, kad byla buvo ve
dama neteisingai; nežiū
rint didžiausių pastangų, 
prieiti prie kaltinamųjų ne
buvo galima, net jų advoka
tai negalėjo su jais pasikal
bėti; toliaus, valdžios liudi-

Į
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Greitu laiku prasidės lai- teisių žydams. Jiems
kraščių vargai: konfiskavi-j leidžiama vartoti zvdų kai
mai, pabaudos ir uždraudi-į®^ žydų gyvenamose vieto- 
mai. Taigi aišku, kad teks;®®’ valstybės mokyklose zy- 
imtis visokių priemonių, kad ;dų vaikams leidžiama svęsti 
išlaikius spaudą. Jei tuks- sabąs, o žydams kareiviams 
tančiai amerikiečių darbi.;armijoj bus duodama koser 
ninku imtųsi drauge su mu- va^s- 
mis kovoti už laisvą socialia-! 
tinę spaudą Lietuvoje, tai 
esu tikras, kad jokios klebo
nų ir zakristijonų pinklės! 
tos spaudos nenuslopins. 
Užteks, jei kiekvienas są
moningas Amerikos lietuvis 
darbininkas išrašys savo gi
minėms ir draugams Lietu
voje musų laikraščių ir rems 
musu spaudos fondą. Pir- 
masa i obalsis lai būna: 
Remkime socialdemokratų 
spaudą Lietuvoje!

Išleisdami naują susirin
kimų įstatymą, Lietuvos kle
bonai uždraudė mums gat-

DIDELIS DERLIUS 
KANADOJ.

Kanados valdžios apskai
tymu, Kanados farmeriai šį
met turėsią labai dideli der
lių. Kviečių busią 365,000,- 
000 bušelių, avižų 468,948,- 
000 bušelių, miežių 86,105,- 
000 bušelių, rugių 12,970,- 
000 bušelių, ir tt.

Konfiskuotas Socialdemo
kratų Atsišaukimas

Kuomet krelikalai pavar-

Vatikanas atšaukė savo at
stovą iš Pragos, o pastaroji 
atšaukė savąjį iš Vatikano.

Pereitą sąvaitę popiežius 
atšaukė savo nuncijų (atsto
vą) iš Čekoslovakijos, pa
reikšdamas tuo budu savo 
protestą Čekoslovakijos val
džiai, kam ji sumanė pa
gerbti savo reformatorių Jo
ną Hussą, kuri katalikų ku
nigai sudegino ant laužo 
kaipo “bedievį”.

Atšaukus popiežiui savo 
agentą iš Pragos, čekoslo- 
vakų valdžia atšaukė ir sa- 
sajį atstovą iš popiežiaus 
dvaro. Nors Vatikano politi
kieriai sako, kad šituo inci
dentu “diplomatiniai santi- 
kiai da netraukiami,” te
čiaus tikrenybėje jie yra jau 
nutraukti. Žinoma, “šven
tam tėvui” gaila paleisti Če
koslovakiją iš savo rankų ir, 
parodęs savo nesuvaldomą 
piktumą, jis turbut bandys 
iš naujo užmegsti su ja san- 
tikiūs; bet ar Čekoslovakija 
norės vėl su tuo inkvizicijos 
laikų atstovu sėbrauti, tai 
klausimas.

Jonas Hussas, kurį Čeko
slovakija nutarė dabar pa
gerbti, buvo vienas žymiau
siųjų reformatorių Europo
je 15-to šimtmečio pradžio
je. Būdamas Pragos univer
siteto mokytojum, jisai kri
tikavo tenai popiežiaus Įves
tas indulgencijas ir aštriai 
smerkė tų laikų katalikų 
dvasiškijos ištvirkimą. Jisai 
reikalavo sustabdyti tą iš
tvirkimą ir reformuoti visą 
bažnyčios organizaciją. Tuo 
tikslu 1414 metais jisai nu
vyko dvasiškijos suvažiavi- 
man Konstancijoj. Bet po
piežiaus agentai jį tenai 
areštavo ir uždarė kalėji
mam kaipo “atskalūną” ir 
“bedievį.” Vėliaus Konstan
cijos suvažiavimas nutarė jį 
sudeginti ant laužo, ir 6 d. 

iliepos, 1415 metų jis buvo 
gyvas sudegintas, šitas žvė
riškas popiežiaus agentų 
pasielgimas tuomet sukėlė 
Europoj didelį triukšmą. Če-

t

vėse, aikštėse ir turgavietė- tojo Lietuvos Seime razbajų kŲ.°j ir kitur tuojaus prasi-

ČEKOSLOVAKUOS VAL
DŽIA GALI SKILTI.

Vėliausios žinios sako, kad 
Čekoslovakijoj kilo didelis 
sujudimas valdžioje dėl ki
virčų su Vatikanu. Socialde
mokratai ir užsienio reikalų 
ministerio Benešo partija, 
tautiniai socialistai, nori vi
siškai nutraukti reikalus su 
popiežium ir atskirti bažny
čią nuo valstybės. Klerika
lai tam priešingi, tečiaus jie 
bijosi iš koalicinės valdžios 
pasitraukti, kad socialistų ir 
vokiečių partijos tuomet ne
atskirtų bažnyčios. Agitaci
ja eina labai karšta, ypač 
katalikiškoj Slovakijoj.

SUNAIKINTOJI FRAN- 
CIJA BEVEIK ATSTA

TYTA.
Paryžiaus žiniomis, su

naikintų Francijos plotų at
statymas jau baigiamas. Ka
rui pasibaigus, Francijoj bu
vo 7,250,000 akrų žemės pa
dalyta netinkama žemdir
bystei. Visi tie plotai, kur 
stovėjo armijos arba ėjo 
mūšiai buvo išraižyti apka
sais ir nutiesti spigliuotomis 
vielomis. Dabar apie 97 nuo
šimčiai apkasų jau užlygin
ta ir vielos prašalintos. Ši
tam darbui reikėjo beveik 
šešių metų laiko.

CHICAGOS KLIUKSAI 
GRĄSINA NEDORYBIŲ 

NAMAMS.
Pereitą subatą Chicagos 

priemiesčiais pervažiavo 
kliuksų paroda automobi
liuose, perspėdama visus sa- 
liunų ir kitokių nedorų na
mų savininkus, kad jie užda
rytų savo biznius, arba išsi
kraustytų. Aplankyti kliuk
sų priemiesčiai buvo Ber- 
wyn, Stickeny, Lagrange ir 
Cicero.

RADO BEŽDŽIONŽMO
GIO KAULUS.

Žydų Telegrafo Agentūra 
praneša iš Jeruzolimos, kad 
netoli Tireros šiomis dieno
mis buvo iškasti priešistori
nio žmogaus kaulai. Priplo
ta kakta ir išsikišę žandai 
rodo labai daug panašumo į 
šimpanzių veislės beždžio
nę. Apskritai imant savo iš
sivystymo laipsniu šitas gy-t 
vunas esąs labai artimas: 
Nandertalio žmogui, kuris! 
yni gyvenęs ant žemės Ledų , 
Gadynėj. Musų protėvis tuo-j 
net stovėjo dą arčiau prie; 
beždžionės, negu prie da
bartinio žmogaus. Tečiaus

bažnytiniai fanatikai vis da tenai pradėjo siausti influ- 
;iki, kad juos sutvėrė Die- enzos epidemija. Daugiau- 
vas. šia serga ir miršta indijonai.

l

se viešus susirinkimus. Tu- ir su ginklais rankose pradė- 
rėsime susirinkimus ruošti jo mesti iš posėdžių salės 
daržinėse, pamiškėse ar kur opozicijos atstovus, lai Sei- 
nors laukuose. Atėjus žie- mo socialdemokratų frakci
niai, ir šita galimybė žus. ja išleido atsišaukimą į Lie-

dėjo galingas hussiečių ju
dėjimas, išsivystęs vėliau 
net į kruvinas kovas, kuriose 
žuvo tūkstančiai žmonių. 
Popiežius Martinas V buvo

PARDAVĖ ABIDVI 
GERKLES.

Protestonų kunigužis Ba- 
con Minnesotos valstijoj tu
ri dvi gerkles, tai yra du bal
su: gilų basą ir sopraną. 
Anglijos daktarų draugija 
padarė su juo sutartį, kad 
jam miras jai butų atiduotas 
abidvi jo gerklės, užmokė
dama jam dabar $10,000.

Lieiuvojc mes neturime nei tuvos liaudį. Tečiaus Kauno ived$s baisiausį terorą re-
vienos salės susirinkimams policija šitą atsišaukimą 
ir mitingams, kur darbinin- konfiskavo, kad žmonės ne- 

ninkai buvo labai abejoti- kai galėtų susirinkti. Net sužinotų apie klerikalų su- 
nos reputacijos žmonės; gy- Kaune, kuris skaitosi šalies keltą skandalą, 
nėjams visai neduota laiko centra, 
prieš byla peržiūrėti apkal- partija, profesinės sąjungos, šiame . • •_ a . • • • , • • . .

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Pereitame “Keleivio” nu

mery ant pirmo puslapio 
įsiskverbė keliatas klaidų.

1. Pranešime apie Seimo 
triukšmą buvo pasakyta, 
kad klerikalams aprabežia- 
vus opozicijos kalbėtojų lai
ką iki 5 minutų, drg. Bieli
nis negalėjo kalbėti, tik 
“konstatavo klerikalų fak
tą.” Turėjo būt: “konstata
vo klerikalu diktatūros fak
tą.”

2. Po tuo pranešimu tilpo 
žinia su šitokiu antgalviu: 
“Šventina klerikalų skanda
lą.” Turėjo būt ne “Šventi
na,” bet “švelnina klerikalų

formacijos judėjimui su
stabdyti. Čekijai jisai ap
skelbė kryžiaus karą, kad 
išnaikinus Husso pasekė
jus. Tuo tikslu tuomet jisai 
rašė savo atstovui Vokieti
joj : “Kapokit atskalūnus 
kardu, o kur jūsų rankos pa
siekti negali, ten i i vartok i t 
nuodus.” O Lenkijos kara
liui Vladislavui jis davė ši
tokį įsakymą: “Atkreipk ša
šo veidą prieš Čekiją; de-

socialdemokratų Šitas atsišaukimas telpa
Keleivio” numery 

puslapio. Tegul 
kiekvienas skaitytojas išker
pa jį ir įdėję į konventą nu
siunčia Lietuvon savo gimi
nėms ar draugams. Jei kiek
vienas “Keleivio” skaityto- 

tai tu atsi-

s “ 
jaunimo organizacijos, so- ant antro 
cialdemokratų laikraščių re
dakcijos ir visos kitos parti

jos įstaigos telpa penkiuose 
į kambarėliuose. Per dienų 
; dienas juose pilna žmonių ir 
• joks darbas negalimas. 
;Mums reikią įsitaisyti savus 
Proletarų Rumus, su avėtai- giau, negu kad socialdemo-l

nežiūrint visų šitų faktų kad paskutinėmis dienomis ir redakcijomis. Dcl butų skleisti. Tegul pamato juod- 
stokos musų darbas labai Varniai, kad jie negali pa- 
daug nukenčia. Amerikiečių slėpti teisybės nuo Lietuvos 
lėšomis buvo pastatyti “Sau- žmonių!

tinimo aktą, o tenai esą pri
rašyta visai nebūtų dalykų, 
pasakyta, kad kaltinamieji 
prigulėję prie slaptos vokie
čių organizacijos, kas esą vi
sai neteisybė.

ALASKOJ SIAUČIA 
INFLUENZA.

I
jas taip padarys, .
šaukimų Lietuvoje bus dau- S,nk; zud?k’ v,sur daryk ty-

Žinios iš Alaskos sako, tainėmis, ofisais, spaustuve kratai butų galėję jų pa-

sia serga ir miršta indijonai.

rus.”
Praėjo nuo to laiko 500 

metų, o savo keršto .Jonui 
Hussui popiežiai vis da ne
gali užmiršti. Nuodų ir kar-
do jie šiandien negali prieš' skandalą.”

>v
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PONAMS GALI GREIT 
VIETOS PRITRUKTI.

Kunigų valdomoj Lietu
voj ponai taip greitai veisia
si, kad greitu laiku jiems ne
bus kur nei dėtis.

Taip rašo ne koks “bedie
vis,” bet pats kun. F. Kemė
šis 74-tame “Darbininko” 
numery. Štai jo žodžiai:

“Apš vietą Lietuvos žmonės 
jau pusėtinai brangina. Beraš
čių skaičius tirpte tirpsta. Pra
džios mokslas jau beveik vi
siems prieinamas. Nepersun
ktai prieinamas ir vidutinysis 
mokslas progimnazijose ir 
gimnazijose. Tik labai gaila, 
kad kaip pradedamasis taip 
ypač vidutinysis mokslas maža 
tepritaikintas prie realių Lie
tuvos reikalų. Tasai mokslas 
augina ir veisia ne juodran- 
kius inteligentus, bet balta
rankius proletarus, raštinių 
darbuotojus, valdininkus, žo
džiu sakant ne inteligentiškus 
darbo žmones, bet Įvairių ru
sių ir laipsnių ponus, kurių vi
sas paskyrimas — užgulti ant 
sprando liaudžiai ir ją valdyti. 
Tų ponų labai greitai nebebus 
kur dėti, nes ir tų valdomųjų 
skaičius neperdidžiausis ir po
niškų vietų skaičius Lietuvoje 
labai apribotas.”

Tai ve, ką kunigas sako 
apie kunigų globojamas mo
kyklas !

Bet tai da neviskas. Pasi- 
klausykit, ką jis turi pasa
kyti apie katalikų vadus, 
kurie tapo Lietuvos valdi
ninkais :—

‘‘Tie, kurie nuėjo Į valdžią, 
persiėmė valdžios atmosfera, 
subiurokratėjo. Jie i viską žiuri 
pro savo kanceliarinius aki
nius. Jie ne tarnauja visuome
nei, bet ją valdo; jie neaugina 
visuomenės, bet ją varžo. 
. “Gi tie, kurie vadovauja "vi
suomeninėms ekonominėms or
ganizacijoms žiuri daugiausiai 
savo biznio. Didžiuma gabes
nių ir sumaningesnių žmonių 
nuėjo dirbti į akcines bendro
ves (korporacijas) ir kapita
listinius bankus. Kiti, turėju
sieji daugiau visuomeninės gys
lelės, prisiplakė prie ekonomi
nių sąjungų, bet tik dėlto, kad 
po jų skambaus vardo priedan
ga, varyti savo asmenini bizni. 
Ne vienas jų jau Įsigijo dvaro 
centrelį. Tačiau, ačiū Dievui, 
žmonių sąmonė bręsta ir tuos 
greito ^praturtėjimo karžygius 
viešoji opinija ima uiti kaip

; viekus.”

• Pereitame “Keleivio” nu- 
iBery, šiame skyriuje, buvo 
jau nurodyta, kas tuos ban
kus ir dvaro centrus perka
si. — Tai kun. Vailokaitis, 
prezidentas Stulginskis, fe- 
tlerantų šulas Lumbis, Kar
velis, Jasiukas ir kiti kleri
kalų tūzai. Ir Įdomus daly
kas, kad kun. Kemėšis riša 
tai patvirtina. Ir jis patvirti
na da vieną svarbi) socialis
tų užmetimą kunigams. So
cialistai sako, jog Lietuvos 
kunigai slopina apšvietą 
dėlto, kad tamsius žmones 
lengviaus yra apgaudinėti 
ir išnaudoti. Ir kun. Kemėšis 
rašo:

■ . “Tie, kuriems pirmoj vietoj 
parupsta greitas pralobimas, 
laiškus dalykas, nebetinka į vi
suomenės auklėtojus, inicijaty-. 
Vos skiepintojus. Jiems 
giau bizni varyt’ tarpe

: džiančių, nosavarankių
•rių.”

č Visi žino, i ad kun. Ke
mėšis yra socialistų priešas. 
O betgi jisai pripažįsta, kad 
socialistai dirba Lietuvai 
daug geriau, negu kunigai. 
Jis sako:

i “Lietuvos t. v. kairieji: Įvai
rus socijalistai, liaudininkai ir 
įt. pasirodė daug uolesniais ko
operatininkais, demokratijos 

nešėjais”
4

Jam tik nepatinka, kad 
socialLtai nepripažįsta baž
nyčiom

Reikia pripažinti Keme
šiui kreditas. kad jis kalba 
drąsiai ii nuoširdžiai. Jis 
mato Kdi.igų tarpe augantį 
plutokratizmą, ir jis smer
kia ji. Jis gailisi, kad Ame
rikos tamsus katalikai ir Ro
manui sudėjo apie s.Soo.imh). 
Girdi: I 

“Jeigu ka> manęs paklaus
tų. ar mes, amerikiečiai. protin
gai padarėme, kad sudėjome 
Prekybos Bendrovei arti pusės 
■nfijeno dolerių — turėčiau 
sąžiningai atsakyti, kad pada
rėme neprotingai.”

Kodėl?
Todėl, kad kaip kitiems 

klerikalų biznieriams, tai: 
ir Romanui su Prekybos' 
Bendrove rupi ne žmonių la- ! 
bas. bet tų žmonių išnaudo
jimas ir darymas sau pelno. 
Kun. Kemėšis sako, kad 
žmonės turėtų susiprasti. tu

šavo koo-' 
ponus;

retų pradėt kurti 
peraeijas, ir visus 
versti žemėn.

RAČYS PAGĖGO NUO 
TEISMO?

“Vienybė” praneša, kad ; naneuzų laikraštis, kuri ei- 
29 birželio New Yorke turė- tuoja “Socialdemokratas, 
jo būti J. Račio ir O. Šimo- 
liuniutės I 
pinigų dirbimo, 
nepasirodęs (jis buvo 
leistas ant parankos). 'prato, kad Lietuvos fede- 

Račio uošvė užstačiusi už 1 rantų atstovas Ambrozaitis 
ji antrą kauciją ir teisėjasnori pralįsti konferencijon 
atidėjo bylą ant' 13 liepos, •šmugelio keliu. Tuojaus bu- 
Bet iš visko išrodo, sako i vo Įnešta, kad šitas ponaitis 
“Vienybė,” kad Račys visai • butų išmestas iš konferenci- 
nesirodys teisme. Ta'i reikš-: jos. kas ir buvo padalyta, 
tų, kad jis pabėgo arba pa-Į Jo mandatas tuoj buvo iš-' 
sislėpė. i brauktas iš delegatų sąrašo.;

Šimoliuniutė esanti kalė-’ir <?uotas viIko ‘bilietas ! 
jime. .Ją apleidę visi jos. '’aziuoti namo, 
draugai ir pažįstami ir nėra j galima Įsivaizdinti sau 
tam nei kaucijos už ją už-: didesnį pažeminimą ir ge- 
statyt. Ji buvo areštuota i dą? Iš tarptautinės konfe- 
kartu su Račių. Teisingiau į reneijos, kur atstovaujama 
sakant, Račys buvo suimtas 42 valstybės, Lietuvos kleri- 

su ja' jos kambarv. kalų lyderis ujamas laukan/ 
__* _ -1 vri «Iroc? f '

I

LC4.K.1VZ *z x-T. lYVilLCl C711V1JUJ pA" :

byla dėl netikra aiškėjo, kad Lietuv oje nėra i 
bimo, bet Račvs J organizuotų darbininkų uni- i 1 
s (jis buvo iš-j jų centro, tai delegatai su-1

' prato,

pato-: 
snau- 
piiie-

tuvos vardas: bet Tautų Ly
gos Darbo Biuro Įstatymas 
reikalauja, kad delegatus Į 
tokias konferencijas skirtų 
pačių unijų centrai: Lietu
voje gi tokio centro nėra, 
nes kunigų valdžia ji išardė 
ir uždarė daug unijų (pn- 
fesinių sąjungų). Kaip tuo
met padaryt? Lietuvo 
džia sugalvojo šitą kliūtį 
apeiti štai kokiu budu: ji 
pasiūlė nusiųsti savo atsto
vus klerikališkai Darbo Fe
deracijai ir Socialdemokra
tų Partijai. Federantai tuo 
labai nudžiugo ir išsiuntė 
Šveicarijon savo lyderi Am- 
brozaitį. Socialdemokratai 
gj atsakė, kad jie negali 
rinkti delegato, nes jie yra. .. 
politinė partija, o ne profe-įras^ va£l- . . .
sinė sąjunga. Taigi aišku, 
kad ir federantai neturėjo į <i?ven‘ tevas> 
teisės savo delegato į Žene-Į sv^ntu , .1 _
va siųsti, nes ir jų federaci- I1?11’Las jj apvogė, o sau- dus. 
. * 1 1 1 _ _____inc Icorl to ietim.ja yra ne darbininkų unija, 
bet politinė klerikalų parti
ja.

Prie tos progos socialde
mokratai da išparodėjLietu- 
vos valdžiai/; kaip ji veid
mainiauja. Ji nori, kad tarp
tautinėj Konferencijoj butų 
atstovaujamos Lietuvos dar
bininkų organizacijos, o tuo

i ižin
’os evvuoti.

tarpu namie 
toms organizac 
Ir jie išparodė visą eilę dar
bininkų są’ungų. kurios bu
vo kunigą valdžius , už
gniaužtos vien dėlto, kad tos 
sąjungos norėjo streikuoti 
prieš savo išnaudotojus.

Šita Lietuvos valdžios po- 
įlitika buvo iškelta ir pačioj 
Darbo Konferencijoj, kur 

j buvo susirinkę 42 valstybių 
atstovai. Belgijos darbinin
kų atstovas drg. Martens 

j štai kaip užrekomendavo te- 
Įnai Lietuvos valstybę.

“Aš tunu kalbėti ir apie 
Lietuvą, apie valstybę, kuri ne
atsiunčia Į konferenciją darbi
ninku atstovų neva dėl to. kad 
tame krašte nesą darbininkų 
organizacijų centro. Bet jeigu 
mes arčiau pažiūrėsime, kas 
dedasi tame krašte, tai mes tu
rėsime pažymėti, kad ten (Lie
tuvoj) jau buvo Prof. Darbi
ninkų Sąjungų Centro Biuras, 
bet valdžia jį uždarė. Praeitais 
metais ne vieną kartą organi
zuojamos darbininkų atstovy
bės buvo valdžios neiregi.-truc- 
jamos. Darbininkai Įteikdavo 
prašymus Įkūrimui centralinio 
darbininkų organo, kad galų - 
gale butų galima paskirti at- į 
stovus i darbo konferenciią. j 
bet valdžia atsisakydavo tvir- j 
tinti Įstatus. Darbininkai tame 
krašte negali organizuot/. ne
žiūrint kaip jie norėtų.“

Šitą jo kalbą išspausdinu

i

PER 2 METU 1,000 ANG-j 
LIAKASIŲ UŽMUŠTA IR I 

40,000 SUŽEISTA.
Pereitą sąvaitę Atlantici 

Lityje prasidėjo angliaka
sių derybos su kasyklų savi-, 
įlinkais dėl naujos sutarties.' 
Kalbėdamas į kasyklų savi-į 
Rinkus, angliakasių unijos 
pirmininkas Lewis pasakė: 

“Nuo to laiko, kaip aš ma
čiausi su jumis paskutinėj kon- 
lerencijoj, 1,000 mano žmonių 
jūsų kasyklose tapo jau už
mušta ir 40,000 sužeista, pada
ryta koliekais.”

Jei gaminimas Amerikos 
visuomenei anglių lėšuojai 
taip brangiai angliakasiams, Į 
sako unijos pirmininkas, taiI 
tos lėšos turėtų būt pridėtos! 
prie anglių kainos. Kitaip! 
sakant, turėtų būti pakelta • 
anglių kaina, kad angliaka-| 
šiai gautų geresni atlygini
mą.

Bet visuomenė ir dabar 
jau moka už anglis aukštas 
kainas. Prieš karą tonas į 
kietųjų an^iių kainavo $5-6, i 
o dabar reikia mokėti $15-1 
17. O kiek angliakasys gau
na iš tų $17 už savo darbą? i : 
Jam kompanija moka tiki : 
nuo SI iki $1.25 už iškasimą į 
ir sukrovimą tono anglių., ; 
Kitką pasiima kasyklų ir 
geležinkelių korporacijos, j: 
kurių prezidentai ima po1 : 

Kada konferencijoj pa- j $100,000 algos metams. :
Taigi ne anglių kainą rei-, . 

kia keiti, bet reikia praša
linti pelnagrobius; reikia ■ 
panaikinti privatinę nuosa-'• 
vv’oę, o kasyklas pavesti vai-’ : 
stybei, su pačių darbininkų 
priežiūra. Tada ir angliaka- 

, siams galima butų dusyk ge-. : 
riau už darbą atlyginti, ir da 
perpus butų galima nupi- < 
ginti anglių kainą visuome- ■: 

' nei. i j
Ponas Lewis matokapita- j 

listinės tvarkos baisias pa- j 
sėkmės, bet jis nemato išėji- > 
mo iš tos padėties. 0 tai yra 

i dėlto, kad jis nėra socialis- j 
kaip viikas! štai, prie ko ’tas, kad jis kapitalistiškai i : 
priėjo musu krikščionis! protauja. į !
============================/!
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i

i

i

kartu i
kur detektivai sakosi radę 
daug popieros ir visus Įran
kius pinigams dirbti.

KLERIKALU VADAS GA- SKAITYTOJŲ PASTABOS.
VO PER NOSĮ. t_ .............. ........

Šiomis dienomis Ženevoj ’, - ,, , . '■ tio vieio^ žmones, bei visxibuvo tarptautine Darbo ; ____
t. * •. - I žmones ir tode. man 11 a erai-konferenciią pne Tautų!, - .. . •. 7.f vorA-Knr f pienelio i” dalv- : a gana štai kode-:. Ąonieiencijoj uaiy ’kipL- laik-n ato-al iie hjjn?ė vavo 42 valstybių darbinm-™ g Jg™ ?
, , , . • ‘ ' ■ I keleivieciams pnme;tkų delegatai. • r .-* - —

Lietuvos valdžia irgi no- lenkų laikraščio). Neturėda- 
rėjo, kad toj Jcon.erencijoj faktų tam užmetimui pa
būtų atstovaujamas ir L^t j remti, jie griebėsi falsifika

cijų ir taip įsiklampojo, kad 
ir po šiai dienai jie to sai o 
žygio gailisi.

Dabar jiems ir vėl paria- 
’ šiai atsitiko. -Jie sumanė sp- 
Įcialistams primesti falšvvų 
į pinigų dirbėją Rači, bet... ir 
įvėi Įsiklampojo. Sandarie- 

j ! čiai nors kaitą turėtų pasi- 
■’ • mokyt iš šitos teisingos lie

tuvių patarlės: “Nekask ki
tam duobės, nes pats į ja 

j jkris:.’ 
I
I Laikraščiai skelbia žinia, 
kad .Romoje tapo apvogtas 
“šventas tėvas.” Policija 
areštavo apie poia desėtkų 
nužiūrimų asmenų (gal 

i kunigų?—Z.)ir stengiasi su-

————_
Nors sandariečiai ne ma- policiją? Nejaugi popie-1 

bet visgi žiaus santikiai su ponu Die-j 
vu yra prasti?

Kunigai tankiai zaunija, 
d len- kad socialistai yra: vagys, o 

kiškumą (už spausdinimą katalikai esą labai dori ir 
teisingi žmonės. Bet'popie
žiaus apvogimas parodo, 
kad vagių yra net ir katali
kų vii sunešė; Neveltui žmo
nės sako, kad “kas arčiau 
prie bažnyčios, tas toliau 
nuo Dievo.” į

Raulinaitis.
_________

“Sandaros” No. 25 p. Tu-i 
liukas parašė, kad p. Ivas,I 
“sužinojęs apie negirtiną p. į 
Račio praeiti, paleido jį nuo; 
darbo.” Bet pats p. Ivas: 
“Sandaros” No. 28 pareis-i 
kia, kad Račys buvo paleis- į 
tas iš Baltis Statės Corp. 
vien tik biznio motyvais. 
Šituo savo pareiškimu p. 
Ivas užduoda Tuliukui per 
nosį. Well, kvailą visi muša.

4 * _____ ______________

Žmonės kalba, kad pa
sklidus Bostono apielinkėj 

visgi keista, kad ' faišyvoms dešimtdoieri- 
C._,” būdamas i nėms, komunistų vadukai 
pats negali suži-i pradėjo pirktis automobi- 

o sau-J liūs.
kiasi policijos, kad ta ištiri- —------ 7----
nėtų. Juk popiežius gerai ’.--v—L.._ 2.—2L 
žino, kad “be Dievo valios dai padavė sumanymą, kad 
nei plaukas žmogui nuo gal- vytės sutrunipintųsavo sijo- 
vos nenukrinta.” Taigi ir po-1 nėlius ir ant pančekų išsi- 
Ciežiaus apvogimas turė jo i siuvinėtų pavardes. Tuomet 

ut su Dievo valia ir, beabe-1 dvasiškiems vadams butų 
jonės, Dievas apie tai gerai! “priežastis” žiūrėti Į vytelių 
žino. Kodėl tad popiežius j blauzdas. Tai mat kas vyčių 
nesikreipė prie Dievo, kad j dvasiškiems vadams rupi! 
nurodymų vagį, o pasišaukei X. Y. Z.

Vyčių seime dvasiški va-
t

Klerikalų Valdžios Konfiskuotasai 
Socialdemokratų Atsišaukimas 

i Lietuvos Liaudį.
Visų šalių proletarai, vienykiirs!

Lietuvos Darbininkai ir Mažažemiai!
Lietuvos Demokratine Visuomenė!

bės pasiliuoauoti nuo 300 klebonų dik
tatūros! Gėda bus Lietuvos visuome
nei, jei ji neiššluos iš Seimo to šlamšto, 
kurį ten įvedė krikščionys demokratai 
ir klebonija”.

Kai atstovas Bielinio atsisakė apleis
ti posėdį, Seimo pirmininkas sulaužė 
Seimo statutą ir alkvietė posėdžių sa
lėti šautuvais ginkluotą policijos būrį. 
Buri vedė tas pats Labutis, kurio įsaky
mu buvo šaudomi bedarbiai Rotužės 
aikštėje. Įvyko šlykščiausiu scena, kai 
policininkai šoko x likti drg. Bielinį 
laukan.

Tolimesnis posėdis vakare virto vie
nas ištisas skandalas. Toliau besvars
tant spaudos suvaržymo įstatymą, Sei
mo dauguma nutarė užčiaupti opozici
jai burną ir leido kalbėt tik 5 minutes. 
Kai opozicija, nepasiduodama tar.i su
varžymui, kalbėjo pirmininko nelei
džiama, Seimo pirmininkas vėl alkvie
tė ginkluotą policiją ir jos pagelba jėga 
išvedė atstovus Lapinską ir daktarą 
Grinių.

Atst. Griniui tebekalbant iš tribū
nos, Seimo pirmininkas didžiausiam 
triukšme, kai niekas salėje nieko negir
dėjo. šaukė kalbėti kitus opozicijos at
stovus, neduodamas galimybės jiems 
kalbėti. Tam pačiam gvolte, kai ir už 
salės durų stovėjo būriai ginkluotos, 
rinktinės policijos, Seimo pirmininkas 
ėmė Įstatymą balsuoti ir ji neva nubal
savo.

Seimas virto policijos nuovada. Sei
mo pirmininkas, pakurstomas bloko, 
vykdė “krikščioniškos” daugumos 
smurtą, atsiremdamas ginkluoto poli
cininko. Opozicija nebegalėjo pakęsti 
tokio atstovų ir Seimo garbės panieki
nimo ir išėjo iš salės kartu su policijos 
vedamu Grinium.

Pasilikę “krikščionys,” policijos sau
gomi, leido patys vieni Įstatymus musų 
kraštui. Patys vieni posėdžiavo jie ir 23 
dieną, nes nė vienas opozicijos atstovas 
posėdin nebeatėjo.

Lietuvos darbininkai ! Lietuvos liau
die! “Krikščioniškosios” partijos Sei
me — krikščionys demokratai, Ūkinin
kų Sąjunga ir D. Federacija — per
daug pamėgo būti krašto šeimininkais, 
kad geruoju galėtų bet kam užleisti sa
vo rietą. Krikščionių bloko užpakaly 
auga ir tunka iš valstybės iždo ir liau
dies vargo musų krikščioniškieji kapi
talistai. Jie perkasi dvaras, statosi fab- 
likus, penisi bankuose, verčiasi viso- 
' v • Dėl to “krikščionių”
birikas smėrtu tvirtinasi visam musų 
gyvenime dabar*. ir aŲtakliai ruošiasi 
smurtu |ėi$Jrf bustaįji Seimą, kad ir 
prieš žmonių Vfifią.

Lietuvos darbininkai ! ' Lietuvos de- 
mokratingoji visuomene* , ,Vj< smurto 
žygiai, kuriuos “krikščionys*’• papildė 
pastaruoju laiku ir Seime, ir visuęmb- 
nes gyvenime, turi tikslo patikrinti 
jiems laimėjimą per busimus Seimo rin
kimus. Jei tokia nelaimė ištiktų musu 
kraštą, Lietuvos darbininkai, mažaže
miai ir visa biėdnuonienė susilauktų to
kio vaigo, priespaudos ir persekiojimo, 
kokio mes nekentėm net kruvini] caru 
laikais. Apsaugoti Lietuvos ateiti, ap
ginti savo laisves, patikrinti sau ateitį 
tegalima stojus atkaklion kovon su da
barties smurtininkais. Ta kova negali 
būt tik Seime iškovota. Kovą gali lai
mėti tik pati liaudis.

Taigi mes, pranešdami jums birželio 
20 dienos Seimo įvykius, kviečiame jus 
viešai protestuoti prieš klerikalų viešai 
daromą smurtą. Kviečiame kovoti už 
savo teises, už savo laisves. Kviečiame 
jau dabar ruoštis busimiems Seimo 
rinkimams ir padaryti viską, kad juo
dos klerikalų viešpatavimo dienos dau
giau Lietuvoje nebepasikartotų.

r- fSeimo socialdemokratų frakcija: 
; K. Bielinis, St. Kairys, L. Pureniene,

J. Plečkaitis, J. Dauicžys, V. Galinis, 
M. Markauskas, J. Markelis.

1925. VI. 23 d.
........................... ......... .

Birželio 20 dieną “krikščionių” blo
kas Seime vėl sumynė purvan konstitu
cijos mums patikrintas laisves ir pavar
tojo apnuogintą smurtą prieš opoziciją 
pačiam Seime.

“Krikščionių” bloko žlibas, reakcinis 
šeimininkavimas, iš kurio pelnosi tik 
maža jų biznierių saujalė, sužadino vi
sam krašte piktą neapykantą prieš kle
rikalus. Artinasi naujo Seimo rinkimai. 
Klebonai, storakakliai ir jų penima 
Darbo Federacija jau nebesitiki apgau
ti liaudies vyliu ir demagogija. Ir dėl to 
jie, baigdami dabar Seimo sesiją, buvo 
pasiryžę pravest “Valstybės apsaugos” 
įstatymą.

Jus jau žinote, draugai, kas tai buvo 
per sumanymas. Tuo Įstatymu buvo no
rima duoti Vidaus Reikalų Ministeriui 
teisė, kad jis savo nuožiūra, savo noru 
galėtų:

uždaryti bet kurią draugiją, sąjun
gą ar organizaciją, jei tik paskaitys ją 
“priešvalstybine”;

galėtų išmesti iš savivaldybių tuos 
atstovus, kurie jam pasirodys “prieš
valstybiniais” ;

galėtų iškrėsti bet kuri žmogų, už
drausti bet kurį susirinkimą, sustab
dyti bet kurį dienrašti 4 savaitėms, o 
kitus laikraščius 6 mėnesiams, bausti 
laikraščių redaktorius pinigais iki 3,- 
000 litų arba kalėjimu iki 3 mėnesių,— 

jeigu p. Ministeris visais paminė
tais atsitikimais įžiūrės, kad yra daro
mas arba ruošiamas valstybei ar vi
suomenės tvarkai pavojingas darbas.

Netenka aiškinti, kad tokio Įstatymo 
pra ved imas butų grąžinęs Lietuvon 
pikčiausius Mikalojaus kruvinojo lai
kus. Tik vieton caro satrapų butų atsi
stojęs savas, “krikščioniškas”, mums 
visuomet žvairas ministeris, iš užpaka
lio nustatomas Klerikalų štabo.

Seimo opozicija, gręsiant pavojui 
liaudies laisvėms, sujudo ir prašneko i 
visuomenę. Trumpu laiku vieni social
demokratai surengė daug mitingų. Juo
se dalyvavo tūkstančiai ir visur beveik 
vienbalsiai buvo išneštos griežtos pro
testo rezoliucijos prieš rengiamąjį 
smurtą.

Tas gyvas visuomenės pasipriešini
mas dužtelėjo galvon net “krikščionių” 
vadams. Jie išėmė iš Seimo dienotvar
kės “valstybės apsaugos įstatymo” pro
jektą, bet jie neatsisakė siekti to paties 
tikslo, šliauždami prie jo iš pasalų. Jie 
tuojau įnešė Seiman du nauju sumany- įjkiais. gešeftąis. 
mu: Įstatymu spaudai suvaržyti ir Įsta
tymą panaikinti viešuosius susirinki
mus atvirame ore.

šiandien abudu reakcijos sumany
mu smurto keiiu liko prastumtu per 
Seimą.

Suprantama, kad “krikščionių” par
tijoms reikalingas spaudos ir susirin
kimų suvaržymas. Krikščionių vadai 
jau senai nebeišdrista pasirodyti, su 
kalbomis viešose vietosė. Kur pasiro
do, gauna tik teisintis, tik gintis arba 
skubotai trauktis iš Įnirtusios riupibi! 
Ir todėl “krikščionys” bijosi viešumos, 
kur jiems tenka susitikti akis akin su jų 
priešininkais. Klerikalai esti drąsus tik 
bažnyčioj arba savo spaudoje, kur nie
kas jiems nedraudžia plūsti ir meluoti.

. ♦ ‘į,- ■

Bet klerikalai ir jų sėbrai nepaken
čia, kai mes einame viešumon it veiks
me švieson juodus jų darbus. ,Ir deį tp 
jie pasikėsino suvaržyti musų spaudą, 
musų mitingus.

Socialdemokratų Seimo Frakcija ge
rai žino, kas butų, jei reakcijos šikšno
sparniai visai užgultų Lietuvos gyveni
mą. Ir dėl to Seime mes visą padarėm, 
kad neduotume “krikščionių” blokui 
apvogti liaudies laisves.

Kai prasidėjo minėtų Įstatymų svar
stymas birželio 20 dieną, užsirašė kal
bėti visi opozicijos atstovai. Juodasai 
blokas širdo. Drg. Bielinį “krikščionių” 
blokas tik už tai nutarė prašalinti iš po
sėdžio, kad jis viešai pasakė: ‘Gėda 
bas Lietuvos visuomenei, jei ji nesuge-
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LAVVRENCE, MASS. 
Iš Virmaucko kremo.

Po numeriu 94 Bradford 
st. randasi kun. Virmausko 
kromas vadinamas šv. Pran
ciškaus bažnyčia. To kromo 
gaspadorius visai nepana
šus į lietuvį — juodas,’ plo
nas, susisukęs ir pilnas pa
giežos. Žmonės sako, kad 
seniau jis yra buvęs šiau- 
čium. šitam šiaučiui Law- 
reueė’o lietuviai katalikai 
keli metai algai atsuko nu
garą ir sutvėrė tautišką pa
rapiją. Kun. Virmauskas 
pasilikęs su tuzinu davatkų 
labai nusiminė. Kitokio išė
jimo nematydamas jis puo
lė po kojų įsigyvenusiam se
nam airių kunigui, kad tas 
siųstų jo kroman airius ir 
franeuzus. Kadangi kun. 
Virmausko kromas buvo su
puvęs, tai airiai ir franeuzai 
atsisakė į jį eiti. Tuomet 
Virmauskas, susiuostęs su 
airių kunigu, paskelbė staty
siąs naują kremą. Davatkos 
pradėjo nešti šimtines ir 
kasti skiepą. Kontraktorius 
pastatė sienas ir uždėjo sto
gą. Kromininkas su davat
kom sulindo sklepan ir ėmė 
šaukti Lavvrence’o lietuvius 
į “vienybę.” Bet Lawrence’o 
lietuviai ne kvaili. Jie žino, 
kokion “vienybėn” juos 
šaukia. Eiti su kromininku 
“vienybėn” — reiškia nešti 
jam pinigus ir lįsti Romos 
trusto vergijon. Ex-šiaučius 
pamatė, kad iš tos “vieny
bės” niekas neišeina, todėl 
sumanė drukuot purvinus 
lapelius po vardu “žinių-ži- 
nelės,” kuriuos su vaikų pa
galba kaišioja po krautuves 
ir ant gatvių dalina. Iš tų la
pelių aiškiai galima supras
ti, koks nervų suirimas yra 
pas tą ex-šiaučių. Ten su
maišyta viskas kartu: Die
vas, dusia ir visokie keiks
mažodžiai — tai 
“šventas” jovalas.

❖ * ♦
Švento Kazio “ščeslyvos 

smerties susaidė,” kuri susi
deda iš dvylikos apaštalų, 
išnešė protestą prieš “Kelei
vi,” kam šis negerbia žydų 
Dievo, tikėjimo ir kunigi
jos. Palaiminti ubagai dva
sioje, nes jų karalystė dan
guje.

tikras

♦ * ♦

WORCESTER, MASS. ’ 
Trupiniai.

Worcesterio žuvininkai 
smarkiai progresuoja. Šįmet 
didžiausią garbę užsipelnė 
senas žuvininkas Stočkus, į 
kuris pagavo tris didžiau
sias žuvis. Jonas Endzelis 

Jis savo

met manęs nuo mirties nesu
laikys. Tokie daiktai gali 
užbovyt tik tamsunėlius iri 
dvasios vergus. ✓

Mano supratimu, progre
syviai ir laisvi žmonės netu
rėtų pataikauti kunigams, 
nei jų sufanatizuotiems tam-
sunėliams. Vistu- ir visada irgi sportu paliko, 
teisybę jiems reikia drožti į Į seną “kalamašką” Fordą iš- 
akis. Jeigu mes, amerikie- mainė ant naujo Essex ir da- 
čiai, griežtai užsispirtume, bar važinėjasi kaip ponas, 
tai net ir Lietuvos reakcinę Į Jonas Galiackas, pamatęs 
valdžią priverstume pakeis-Į Endzelį naujame Essex’e, iš į 
ti savo taktiką arba visai pa- pavydo savo . suklypusi 
sitraukti. Visi turėtume pri- Dort’ą išmainė ant puikaus 
imti tokį nusistatymą: “Nei Hupmobilio. Stasys Baka- 
cento Lietuvai, kol ją valdys nauskas pats pirmutinis sa- 
klerikalai.” Jeigu musų gi- vo seną Studabakerį išmai- 
minės ar draugai Lietuvoj nė ant naujo, stailiško. Va-Į 
šauksis pas mumis pagelbos, lio, žuvininkai.’ 
atsakykime jiems stačiai ir . * *. *
atvirai: “Kol jus balsuosite Nesenai apsivedė Kliubo J 
už klerikalus ir remsite ku- pirmininkas ir “Aušrelės” i 
nigus, tol pašalpos mes choro vadas Jonas Dirvelis. 
jums neduosime.” Nes ištik-1 Laiminga bus moteris, ga- 
rųjų, dalis musų pasiųstų gi- vusi šitokį energingą ir ga
minėms pinigų, nors ir ne- bų vyrą.
tiesioginiai, tenka kuni- Taipgi nesenai apsivedė 
gams. Musų giminės Lietu- jauna Worcesterio daininin- 
voj, iš kur kokį centą gavę, kė p-lė Stankiutė. Noi-s ir 
pirmiausia neša kunigui tai starkų vyruką ji gavo, bet 
ant mišių, tai ant afieru. visgi man atrodo, kad šei- 
Jeigu Lietuvos žmonės nori myniškam gyvenimui ji bu- 
geresnio gyvenime, tegul vo dar per jauna.
pameta kunigų skvernus ir Jaunoms porelėms linkiu 
eina su progresu, o tuomet laimingo gyvenimo, 
mes juos remsime. ♦ « ♦

A. Buornat. Į Liepos 4 d.
Bendrijos Parke buvo ko
munistiškų organizacijų 
piknikas. Žmonių privažia-i

■

I

Jaunasis La Eollettas. mirusiojo senatoriaus
nūs. kuri Wisconsino progresyviai žmonės stato kandidatu į Suv. 
Valstijų senatorius, kad užėmus mirusiojo tėvo vietą.

su-

Apšvietos: rado_ negyvą pas

BINGHAMTON, N. Y. 
Socialdemokratų naudai 
rengtas piknikas pavyko

puikiai. . I praleidę linksmai laiką.
Liepos 3 d. vietos L S. D. ’ » * *

Partijos Rėmėjų Fondo Sky- Worcesteris susilaukė' 
rius buvo surengęs L. So- naujo lietuvio advokato, 
cialdemokratų Partijos nau- Juomi yra ką-tik užbaigęs 
dai pikniką. Ačiū vietos lie- mokslą Stasys Vaškelevi- 
tuvių geram pritarimui ir čius. mirusio Cezaro Vaške- 
gausiam atsilankymui, pik-1 levičiaus sūnūs. Kadangi 
nikas pavyko. Publika links- Stasys yra malonaus budo 
minosi iki vėlai vakaro ir vi-1 vaikinas, tai reikia tikėtis, 
si buvo užsiganėdinę. Gir- kad jis turės gerą pasiseki-! 
dėt, kad pikniko komisija mą teisių praktikoj, 
sakosi, jog ji padariusi $201 ’ j. P. S.
suviršum Lietuvos drau
gams ' socialdemokratams 
dėl pasekmingesnės kovos 
prieš klerikalų priespaudą. 
Ir reikia pasakyti, kad bing- 
hamtoniečiai kas metas su
rengia po pikniką jų naudai 
ir vis padaro po keletą de
sėtkų. Galima pasidžiaugti, 
kad binghamtoniečiai tiek 
pajiegia nuveikti. Na, o kas

P. Pikšrį 
prigėrusi munšaino. Tokiu 
savo aprašymu minėtas ko- 

______ _____ ........... misaras netik išniekino ve- 
vo daug ir visi džiaugėsi bonį Daniskevičių, bet ap- 

■ * *_________   ”___ j šmeižė ir P. Pikšrį. Mat,
Pikšris yra sandariečių vei- 

i kėjas, lodei tas bolševikas ir 
norėjo ii įkąsti. Bet Pikšris, 
pamatęs toki įkriminuojan- 
tį šmeižtą, pagrasino “Lais
vei” teismu ir Daniškevi- 

j čiaus giminės pasiuntė “Lai
svei" protestą, todėl “Lais
vė” Papiliečio šmeižtus at- 

l šaukė, pasakydama, kad jis 
j melavo.
i Trečias to komisaro me- 
I las — tai buvo aprašymas 
! “Laisvėje” sandariečių pra-

i daug nesiginčysiu, tik tiek 
pasakysiu, kad mano apra
šymas buvo teisingas. Jeigu 
tamista nesupranti, koki 
kromelį tokie kalbėtojai 
kaip Jukelis giria, tai aš 
tamstai pasakau: komunis
tų kromelį. Aš nesu kaitas, 
jeigu tamsta mano kores
pondencijos nesupratai. Mo
kinkis, lavinkis, o tuomet su
prasi netik mano, bet ir kitų 
žmonių raštus.

Svečias.
ve

PITTSBURGH, PA.
Iš bolševikų komisaro Buk- 

nio darbuotės.

Brocktono piliečių paro- Roko Draugystę. Yra šau
kiamas nepaprastas susirin
kimas ant liepos 22 d. Minė
ta draugystė yra seniausia 
Brocktono kolonijoj, įsteig
ta 1895 m. Buvo tvirčiausia, 
turėjo 600 narių ir 10 tūks
tančiu dol., yra prisidėjus 
prie L. T. N. D. su 3000 dol. 
Bet bolševikams užėmus 
gaspadorystę, jie nuvarė 
prie likvidavimo.

Montelietis.

Kun. Virmauskas nors ir | butų, kad visų kolionijų lie
tuviai pasistengtų šiokiu ar 
tokiu budu padalyti po kele
tą desėtkų dolerių Lietuvos 
darbo žmonių pasiliuosavi- 
mui. Tad, lietuviai darbi
ninkai, pasistenkite paimt 
pavyzd]: kad ir iš musų: iš
naudoki vasaros, sezoną ir 
tuomi padėkit Lietuvos 
draugams toje sunkioje ko
voje už laisvę ir demokraty-] 

Bmghamtonietis.!

plonas, sudžiūvęs, bet jis 
turi gerą apetitą ant pinigų. 
Jis vaikščioja po krautuves 
ir prašo almužnos. Negana 
to, pagal Welch’s Pond jis 
nežinia kokiu budu isigyjo 
šmotą raisto. Tą raistą jam 
šiek-tiek apvalė “ubagai 
dvasioje” ir dabar jis parda
vinėja tenai lotus. Išgirdęs, 
kad vienas New Yorko žy
delis ledą pardavinėdamas 
tapo milionierium, musų ex- 
šiaučius nutarė eiti to žyde
lio pėdomis. Jis užkoman- 
davojo “vergus dvasioje” 
pastatyt jam ledaunę, pa
samdė arklį, žmogų ir pra
dėjo vežiot ledą. Pinigai ei
na jo mašnon. Kuomet ne- 
kurie “vergai” pradėjo prieš 
kunigėlio bizniškumą niur
nėt, tai jis jiems atšovė: 
“Tai ne jūsų biznis, bet ma
no. Mano ežeras, mano le
das, mano miškas ir aš da
rau ką noriu.” Antanėlis.

bę.

UTICA, N. Y. 
Apie klerikalus.

Kartą atėjo pas mane po
ra Romos pasekėjų ir sako: 
“Kaip tau ateis valanda 
su šiuo pasauliu skirtis, tai 
tu pripažinsi ir bažnyčią ir 
kunigus.”

Taip, mano mieli tamsu- 
nai ir Romos pasekėjai, kaip 
man ateis laikas skiltis su 
šiuo pasauliu, tai aš jums 
pasakysiu: “Dirbkite, bro
liai, dėl labo žmonijos, o aš 
jau turiu keliauti ten, kur 
musų bočiai nukeliavo, tai

įdoj dalyvavo apie 10 tuks- 
Įtančių žmonių. Programas 
; buvo leidžiamas per radio. 
'Programą pradedant buvo 
grajinama visų dalyvavusių 
tautų (išskyrus rusų) him
nai ir rodoma tautiškos vė
liavos su užrašu kokios tau
tos.

Pirmiausia pakėlė Franci- 
jos vėliavą ir užgrajino 
Francijos himną — “Mar- 
salietę”. Lietuvių himnas 

i labai gražiai skamba, muzi
ka labai panaši į Amerikos 
himną. Kuomet benas už
baigė grajit Lietuvos himną, 
buvo didelis delnų plojimas.

Svarbiausia dalis progra
mų — tai prakalba Darbo 
Departamento Sekr. J. J. 
Davis iš Washington, D. C. 
Savo kalboj jis užtraukė per 
antausį lietuviams, sakyda
mas: “Jei lietuviams, šve
dams ir italams ši šalis ir jos 
įstaigos, kaip tai mokyklos, 
industrija ir musų amerikie
čių politika netinka, tai ko
dėl jus negrįžtate į ten, iš 
kur jus esate atvažiavę.”

Toksai sekr. Davis’o išsi
reiškimas duoda suprasti 
netik lietuviams, bet ir kita

taučiams, kad net ir Wash- 
jingtono valdininkai laiko 
' lietuvius žemiausiame laips
nyje. Aiškiai yra supranta- 
Ima kodėl taip yra, nes lietu- 
:vių didelė dalis serga ne- 
Igeistinu “rusišku reumatiz- 
!mu” (bolševizmu).

Prašalino bolševikus.
Liepos 2 d. Lietuvių Pilie

čių Draugystės mėnesiniam 
susirinkime tapo prašalinti 8 
bolševikai, kurie traukė 
draugystę į teismą, būtent: 
S. Kriaučiūnas, S. Simutis, 
P. Pagojus, J. Vaitekūnas, 
V. Jurkevičia ir Undzila. ,O 
du nariai, K. Navickas ir T. 
Bartkus, tapo prašalinti už
tai, kad neatidavė knygų 
naujai valdybai. Buvo Įsa
kymas iš teismo, kad knygas 
jie turi atiduoti, bet vienok 
jie atsisakė, tuomet valdy- 

I ba buvo priversta kreiptis 
| prie advokato ir imti šerifą, 
i kad atėmus finansų ir proto
kolų knygas, kame draugys
tei pasidarė nuostolių. Už tą 
minėti du nariai ir buvo pra
šalinti.

Taipgi kiti aštuoni bolše
vikai tapo nubausti po 5 dol. 
už liudymą neteisingai teis
me prieš draugystę, būtent: 
S. Smitas, K. Vasiliauskas, 
G. Šimaitis, V. Šibeika, J. 
Stripinis, V. Zarauskas, J. 
Pilipauskas, M. Meškinis.
Rengiasi likviduoti šv. Roko 

Draugystę.
Da vienas bolševikų už

manymas. Bolševikinis blo
kas rengiasi likviduoti šv.

ja
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PITTSBURGH, PA.
Sandariečių piknikas ir 

Aleliuno kumštynės.
Liepos 4 d. Pittsburgho 

Sandaros kuopos buvo pa
rengusios pikniką Elwyn 
Parke. Piknikas buvo links
mas, nes jame buvo visokių 
pamarginimų, kaip tai: 
lenktynės, virvės traukimas, 
kumštynės. South Sidės vy
rai pasirodė dručiausi, nes 
visus pratraukė. Stambiau
sia pamarginimų dalis buvo 
kumštynės K. Aleliuno, 175 
svarų, su Orą Reed juodvei- 
džiu, 202 svarų. Pirmame 
susikirtime juodveidis smar
kiai puolė Aleliuną ir visi 
manė, kad musų čampijonas 
neatsilaikys. Bet trečiam 
susikirtime juodukas jau 
gulėjo ant žemės be sąmo
nės, o musų Aleliunas trium
favo pergalę.

Žmonių į pikniką buvo 
daug privažiavę, bet vaka
rop pradėjo lyti ir pikniką 
sugadino.

Minyškų piknikas.
Netoli nuo sandariečių 

pikniko buvo ir S. L. R. K. A 
piknikas minyškų farmoje. 
Šį pikniką skelbė visos Pitts- 

•burgho bažnyčios, bet ant 
kiek jis buvo pasekmingas, 
neteko patirti.
Bolševikai į palėpes sulindo.

Šiais metais per “fordžiu- 
lajų” bolševikai visai nepa
sirodė. Kitais metais toj die
noj jie rengdavo piknikus, 
bet tie jų piknikai būdavo 
nepasekmingi, nes žmonių 
mažai atsilankydavo. Šįmet 
jie nieko nerengė, bet palė
pėse tūnojo.
“Fordžiulajaus” pasekmės.

Ant rytojaus po tų didžių
jų švenčių dauguma žmonių 
turėjo netik skaudamas gal
vas nuo munšaino, bet daug 
buvo ligoninėse susižeidu
sių “fire workais.” Ant So
ho Bugailiškienė, gyvenanti 
ant Moultrie st., buvo per
šauta iš revolverio į koją. 
Mat yra tokių bepročių, ką 
šaudo iš revolverių ir tan
kiai būdami girtais nežino 
nei kur sauja. O tokioje die
noje šoviką sunkų surasti, 
nes visur šaudymai, visur 
parako durnai. Šis triukš
mingas “fordžiulajus” gal 
bus paskutinis, nes valdžia 
žada šaudymą ateityje visai 
uždrausti.
Bolševikų komisaras Buk
nys gavo “džiabą” A. P. L. 

A. Draugijoj.
Pittsburgho bolševikai 

matydami, kad patįs vieni 
jie nevalioja išmaitinti savo 
komisarą Buknį, parūpino 
jam darbą Aukščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame- 
roj Draugijoj. Jis čia tar
naus kaipo “generalis orga
nizatorius.” Mat, šiuo tarpu 
A. P. L. A. centro valdyboje 
sėdi bolševikai, tai jie daro 
su draugija ką nori. Pamatę, 
kad jų komisarui trumpa su 
duonute, jie davė jam “džia
bą” prie A. P. L. A. Nors ir 
šioj draugijoj iždas pustuš
tis, bet centras turi galę už
dėti ant narių extra mokes
čius ir tokiu budu nariai už
laikys dykaduonį bolševikų 
komisarą. Bet ar kuopos no
ri bolševikiško organizato
riaus, tai centras nepasi- 
dausė. Šito bolševiko “spy
čiai” netik kad neatneš 
draugijai naudos, bet dar 
pakenks jai. . Kipšas.

K.

MONTELLO, MASS. 
„ Margumynai.

Birželio 30 d. buvo 
rengta “Piliečių Diena.” 
vo užkviesta dalyvauti paro
doje daugelis tautų.

Lietuvių Piliečių Drau
gystė ir Lietuvių Franklin 

___  .... Kliubas irgi gavo užkvieti- 
iBuknys savo korespondenci-j'mą iš miesto, kad prisidėtų 

>, kad Soho 
sandariečiai susimušė su 
South Sidės sandariečiais, ir

I
i

‘ ------ - £--------

I kalbų South Sidėje, kur kal
bėjo advokatai Rastenis, ra- .... . ..

bylai su 
Komisaras

SU-
Bū

Jau bus apie 6 mėnesiai, gindamas publiką aukuoti 
* ~ - - ir aoielin- Pini^J “Sandaros” —

x. . ii____ r>______ __kaip Pittsburghe L ........
kėse bastosi bolševikų komi-!kun. Garmum, 
sąrąs Buknys. Jis čia turi su-Į

• 1 W . v - w . — —
<

Dienos laiku, kai vyrai išei
na į darbą, tai Buknys val

sisukęs gusta North Sidėje. j°j Pamelavo
t • • • nr, /I n 01

kiojasi po’stubas ir daro biz- kad kun- Kazėnas pasiuntė 
“i'...L isiulyda- savo davatkas tenai muštis. 

Imas joms kokį bolševikiškai^ ^ atsilankiusieji žino, 
šlamštelį arba suteikdamas Į k?d minėtose prakalbose 
patarimus moteriškuose da-1 nieko panašaus nebuvo, 
lykuose. Mat jis yra jau nu-į Sunku^ ir suprasti, kodėl 
plikęs senbernis, todėl daug'ta^ai bolševikas taip įskrai- 
“nusimano” apie mpteriš- į P° faktus ir meluoja.

! kus reikalus. į Kartą Rūtos Budavojimo
Buknio korespondencijos'ir Paskolos Bendrovė suren- 

bolševikų laikraščiuose —gė prakalbas North Sidėje. 
tai didžiausi meiai ir agita-| Tasai bolševikų komisaras 
ei ja už bolševikų kromelį. išpiškino korespondenciją 
Net ir patįs bclševikai neti-; “Laisvėje,” kad tautininkai 
ki jo korespondencijoms.;organizuoja bendrovę ir vi- 
Aš čionai paminėsiu tik ke-'lioja iš darbininkų pinigus, 
lėtą jo melų. Tūlas laikas at-|Tik bijojo, vargšas, pami
gai pasimirė Lukošius, pa-'nėti Rūtos bendrovės vardą,

ni su moterimis,

CHICAGO, ILL. 
Rubsiuvių streikas.

J. L. Co. ir Intemational
Tailoring Co. rubsiuvių.
amalgameitų streikas tęsiasi] likdamas moterį ir dukteris, i kad nereiktų atsidurti teis- 
jau antrą savaitę ir tęsiasi j Komisar as Buknys, pasislė- i me.
labai sėkmingai. Streikuoja I pęs po slapyvardžiu ‘Tapi-j Galėčiau dar daugiau nu- 
viso apie 800 darbininkų iri lietis,” parašė koresponden-; rodyti to bolševiko mela- 
dar nė vienas iš senųjų dar-|ciją į “Laisvę,” kurioje pri-'gingų korespondenci jų 
bininkų nėra grįžęs į dalbą.Įpasakojo visokių melų apie “Laisvėje,” bet manau pa- 
Dirbtuvės yra labai stropiai] velionį, kad tik jo vardą la- kaks to, kas viršuje pasaky- 
■ x - ------- 1 *—*----- ’ * ’ ‘ . Lukošių ta, kad parodžius žmonėms,pikietuojamos ir nė vienas]biau pažeminus.
iš pažįstamų streiklaužių ne-1 šeimyna, perskaičius tuos

vra į kapų smiltyną.” Nei tytis negre 
bažnyčią, nei kunigai tuo- vardo.

gali įeiti į dirbtuvę. Kompa-i 
nijos jieškosi streiklaužių, 
bet nedali jų gauti. Nežiū
rint didelio garsinimo, kom
panija ikišiol yra gavusi tik 
devynius streiklaužius — 1 
lietuvį nuo Bridgeporto, 4 
čeches merginąs, .1 chinietį! 
ir 3 negres. To lietuvio pra-' 
soma yra neiti streiklaužiau- 
ti, nes kiekvienas darbinin
kas turėtų suprasti, kad ka
da vieni darbininkai kovoja 
už duonos kąsnį, tai kiti dar
bininkai netik neturi kliudy
ti tai kovai, bet dar visomis 
savo jėgomis jai padėti; be 
to lietuviams reikėtų sarma
tytis negražaus streiklaužio

J. 2.

šmeižtus, pasiuntė tam ko
respondentui atsakymą i 
“Laisvę,” bet “Laisvės” re
dakcija netik kad netalpino 
Lukošių šeimynos atsaky
mo, bet nei korespondenci
jos nesugrąžino. m t

ko verti yra bolševikų ko
respondentai ir kaip jie klai
dina bolševikų laikraščių 
skaitytojus.

Savo prakalbose minėtas 
Buknys irgi tiek-pat teisybės 
laikosi, kiek ir savo kores-

jv,., Tuomet,' pondencijose. Jis nesiskaito
Lukošių šeimyna per “Ke- su jokiais faktais, o tik blo- 
leivį” atitaisė tuos šmeižtus, fina klausytojus, kaip tikras 
kurie tilpo “Laisvėje” apie sorkininkas. Kipšas, 
velioni Lukošių. ---------------

Antras to bolševikų komi- JOHNSTON CITY, ILL. 
ro šmeižtas — tai aprašy- Atsakymas “Vilnies’* ko-saro šmeižtas —

mas Jono Daniškevičiaus 
mirties. Jonas Daniškevi- 
čius susirgo plaučių uždegi- munistas sako, buk aš daug 
mu ir nuvežtas f ** ’ -
pasimirė. C 
komisaras parašė į “Lais^ j 
yę,” kad Joną Dąniškeyičių nies

respondentui.
“Vilnies” No. 50 tūlas ko-

prie rengiamos parodos. 
Abidvi piliečių draugystės 
rengė parodą bendrai. Paro
dą vedė Dr. A. F. Budreckis, 
kaipo generalis maršalas; 
potam sekė keturi vadai ant 
arklių: adv. J. Vervečka, 
Dr. A. J. Gumauskas, piešė
jas J. Stočkus ir A. Budrec
kis. F. Norkus, kaipo mar
šalka, buvo labai tinkamas.

Buvo ir antra lietuvių pa
roda — tai bolševikų bloko 
po priedanga Lietuvių Tau
tiško Namo Draugystės. Jie 
išpradžių gyrėsi, kad jų pa
roda bus daug didesnė ir jie 
užimsią pirmą vietą. Bet 
bolševikams kaip niekur ne
vyksta, taip jiems nevyko ir 
čionais. K. Navickas buvo 
parodos maršalu, bet vienok 
jis pats nėra pilietis ir jų pa
roda buvo surengta, rodos, 
ant juoko. Bolševikų paroda j 
taipgi buvo vedama raitų, 
bet be jokios uniformos — 
vienas apsirėdęs kareiviš
kai. antras paprastu savo 
darbiniu- švarku ir t. t. 
kumelės viena be uodegos, 
antra visa purvina (ką mies
to svilas veža).

Kuomet Navicko koman
da norėjo užeiti už akių pi
liečiams, tuomet jo “dideny
bė” gavo įsakymą, kad mar- 
šuotų iš paskos piliečių pa
rodai. Tuomet bolševikai 
pamatę, kad jiems nevyksta, 
pradėjo bėgti iš parodos. 
Navickas puolėsi laminti, 
bet vistiek keletas pabėgo.

Visos tautos parodoj nešė 
prie amerikoniškos vėliavos 
ir savo tautišką, bet musų 
bolševikai savo tautiškos vė
liavos nedrįso nešti, kad ne-

į

•Tulian Huxley, zoologijos pro- 
| fesorius Oxfordo universiteto 
' Anglijoj, pavadino seni Bryaną 
durnium dėl šio pastangą prieš 
evoliucijos mokslą. Huxiey sako, 
kad visos Anglijos pro tęs tonų

į ligoninę primelavęs Jukelio prakal- 
Otas bolševikų bų aprašyme,’ kuris tilpo, _______ w

į “Lais- “Keleivio” No. 22. Su “Vii-'prasižengus prieš Maskvos bažnyčios pripažįsta evoliucijos 
’-j” korespondentu aš “kominterną.” ' mokslą kaipo faktą.mokslą kaipo faktą.

(5 •

9



4 K E L E ĮVĮ g

vunas pasirodė dabartinio cuzijos yra 37 orlaiviams ir 
žmogaus pavidale. 14 orlaivių motorams ga-

—Tai tokiu budu išeitų, minti firmos. Jos kas mene-

■ vunas pasirodė dabartinio 
žmogaus pavidale.

Į —Tai tokiu budu išeitų, 
vaike, kad žmogus ir dūšios 
neturi ?

-Apie tai, tėve, pasikal
bėsime kitą syki, šiam kar
tui jau užteks.

—Na, tai gudbai, Maike.

i

vaike, kad žmogus ir
neturi ?

14 pHaivių motorams ga-
ir dūšios si Padaro 150 orlaivių.

-Apie tai, tėve, pasikal-
bėsime kita syki. šiam kar-
tui jau užtek;

—Na, tai gudbai, Maike.

ĮVAIRIOS žinios

—Gudmornink, Maike!
Aš jau čia.

—Ir aš, čia, tėve.
—Olrait, vaike, tai dabar 

tu man papasakok daugiau 
apie tą monki biznį, kaip 
žmogus ant svieto atsirado.

—Bet ar neužmiršai, tėve, 
ką aš pereitą syki tau aiški
nau?

—Tu sakiai man, kad 
šventas raštas nėra šventas, 
ir kad žmogų ne Dievas su
tvėrė, ale jis pats išsivystęs 
iš prastesnių gyvūnų, ir kad 
šitie faktai esą užkasti Į že
mę.

—Ne užkasti į žemę, bet 
guli žemėj.

—Tai kaip jie gali tenai 
gulėti, jeigu jų niekas neuž
kasė?

—Jie galėjo patekti Į že
mę visokiais budais, tėve. 
Vienus galėjo užberti vulka
nas, kiti laike potvinių galė
jo but vandeniu užlieti ir 
dumblu užnešti, o kiti da ki
tokiu budu Į žemę pateko. 
Bet kokiu budu gyvūnas pa
teko i žemę, tai netiek svar
bu, tėve. Svarbu yra tas, kad 
žemė parodo, kokių butą gy
vūnų kurioj gadynėj. Jei
gu perplauti žemės plutą, 
tai pasirodo, kad jis suside
da iš sluogsnių, kaip knyga 
iš lapų.

—Palauk, vaike, o iš ko 
tie sluogsniai padalyti?

—Iš visokios rūšies že
mės, tėve. Vieni jų susideda 
iš juodžemio, kiti iš molio, 
da kiti iš smilčių, iš kalkių 
ir tt.

—Na, matai, Maike, kaip 
tu prieisi prie to, kad žemė 
yra Dievo sutverta. Juk be 
meistro tie sluogsniai nega
lėjo taip susidėti.

—Visai priešingai, tėve.
Tie sluogsniai kaip tik ir pa
rodo, kad jokio “meistro” 
čia nebuvo, nes kiekvienas 
sluogsnis yra susidaręs vis 
kitokioj gadynėj, ir dėlto jis 
skiriasi nuo kitų sluogsnių. 
Jeigu žemė butų sutverta 
Dievo Į vieną sekundą, taip 
kaip Biblija sako, tai tų 
sluogsnių joje visai nebūtų. 
Taigi pati žemė parodo, kad 
Biblija meluoja. Bet ne apie 
tai aš noriu kalbėti, tėve. 
Kaip ir kodėl tie sluogsniai 
žemės plutoj atsirado, tai 
geologinis klausimas, apie 
kurį galėsime kitą syki pa
kalbėti. Dabar gi mums rupi 
visai kitas klausimas, bū
tent: kaip atsirado ant že
mės gyvybė: ar ją Dievas 
sutvėrė, taip kaip šventraš
tis sako, ar ji išsivystė evo
liucijos keliu, taip kaip mok
slas aiškina?

—Olrait, Maike, tiktai ne
meluok.

NUSKENDUSI ŽEMĖ.
Didis senovės graikų iš

minčius Platonas, gyvenęs 
Į427—347 m. Kristui negi- 
t mus. yra aprašęs vieną dide
lę salą Atlanto vandenyne, 

; atskirtą nuo Europos konti
nento daugelio mažų salų, 

Į kad jos gyventojai buvę la- 
I bai išmintingi, karingi ir tū
loję galingų karalių. Jei ši 
sala nebūtų nugrimzdusi I 
vandenyje, tai jos gyvento-' 
jai butų nugalėję ir graikus, 
ir romėnus. Be to bus du 
tūkstančiai metų kai kalba
ma apie nugrimzdusi konti
nentą, vardu Atlantidą At
lanto vandenyne, i vakarus 
nuo Gibraltaro. Visą laiką 
rimtasai mokslas i visa tai: 
žiuri labai skeptingai.

Jėzuitas Kircher, 1657 m. 
aplankęs Atlanto vandeny
ne kai kurias vietas, padarė 
labai drąsų pareiškimą, kad 
__ Azoro ir Kanaro; 
salos yra dalis Atlantidos.' 
Kirchero mintis ligi šių die- 

; nų buvo tik spėjimas. Dabar 
,,' švedų profesorius Bergeris, 
", pasirėmęs savo tyrinėjimų 

, dariniais, patvirtino Kirche-

PARDUODAMA RUSŲ 
CARO KARŪNA.

Pranešama, kad iš Mask
vos i Londoną bus atsiųstos 
buvusios rusų caro brange
nybės 300,000,000 aukso 
rublių sumai. Tarp tų bran
genybių esančios caro karū
na, skipetras ir garsus Orlo
vo brangmenų rinkinys.

VOKIEČIAI PASKELBĖ 
LENKAMS PREKYBOS 

KARĄ.
\ okietijos valstybės ta

ryba (Reichsrath) 6 liepos 
paskelbė Lenkijos produk
tams baudžiamųjų muitų 
Įstatymą, ir nuo šios dienos 
bus vedamas prieš Lenkiją 
prekybos karas visomis pri
einamomis priemonėmis.

Popiežiai ir Dora.
(Tąsa) kovoje su reformacija, kilusia tuomet Vo-

Buvo tai, anot Gregoroviaus, ne popie- kurijoje. šituo laiku ir Lukrecijai tėvas su- 
žius, bet akyplėša, spekuliantas, paleistuvis ra<^° v.vr$ Storcą, kilusį iš garsios i ano 
ir niekšas. Iš vienų prostitucijos namų, ku- kunigaikščių gimines; nors ji jau ir pnes tai

—Kaip sakiau, tėve, že
mės pluta susideda iš daugy- Madeira? 
bes sluogsnių, ir kad kiek
vienas jų yra susidaręs vis 
kitokioj gadvnėj. _ ...

—Apie kokias gadynes!*”** profesorius Bergeri. 
tu kalbi, vaike?

. Žemes istorijoj gadyne-: rio spėjimą. Be to gamtinin- 
mis vadinasi ilgi laikotar- ■ žermen patyrė, kad ką 
piai, tev e. kuomet ant žemės paminėtų salų fauna (gy- 

ko .oRlos Por? i vuliai) turi aiškiai kontinen-
įtales žymes. Geologiški susi- 
sluoksniarimai šitose salose 
atitinka tokiems pat susi
sluoksniavimams Afrikos 
pakrantėse. Trys mokslo ša
kos: zoologija, geografija ir 
okeanografi ja — sutinka, 
kad Atlantida yra buvusi. 
Šita žemė jungusi centrali-j 
nę Afriką su viduriniąja A- 
merika. Paskutinė dalis nu-' 
grimzdusios žemės buvusi 

Į toji sala, kurią Platonas ap- ‘ 
rašė.

buvo surišta su dviem vyrais, bet Aleksand
ras VI abu kartu išardė šliubus, numatyda
mas, kad tos jungtuvės buvusios peržemos 
popiežiaus dukterei. Galop popiežiui pra
dėjo nebepatikti ir su kunigaikščiu Storco 
Lukrecijos susituokimas. Jis ėmė svajoti, 
kad jo duktė turi gauti karalienės garbę. 
Cezaris apsiėmė nužudyti jos vyrą, bet tas 
matyt laiku perspėtas spėjo pasprukti iš 
kruvinų nagu. Ir štai tam pabėgus “šventa
sis tėvas” Aleksandras VI paskelbia jos 
šliubą iširusiu, ir apvesdina ją su Anagoni- 
jos ercogu Alfonsu. Tečiaus ir šis Lukreci
jos vyras, sužinojęs popiežiaus apetitus, pa
būgęs mirties buvo bebėgąs, tik Cezaris su 
banditais jį sugavo ir sunkiai sužeidė. Su
žeistas ercogas buvo jau sugijęs, bet Ceza
ris vis nesiliovė ir vieną naktį įsibriovęs 
Lukrecijos kambarin pasmaugė jos vyrą.

(Bus daugiau)

riuos jis turėjo savo vardu įsisteigęs, už par
duodamą prostitučių kūną jis kasmet gau
davo po 20,000 dukatų gryno pelno. Tai ve, 
kokia to popiežiaus dora!

Kuomet šis murzinas spekuliantas mirė, 
Rodrigo Lancolis nusprendė, kad jau atėjo 
laikas jo giminei Bordžio užimti popiežiaus 
sostą, tečiaus šį kaitą jam dar nevyko, nes 
popiežium išrinktas liko kardinolas Cibo 
Cibo gavo vardą Inocento VIII ir valdė baž
nyčią nuo 1482 m. iki 1492 m. Jis liko pra
mintas Romoj “tėveliu”, nes begalo daug 
vaikų turėjo.

Mirė galop ir Inocentas VIII, ir dabar 
prasidėjo rinkimų kova su visa demagogi
ja, papirkimais, užmušimais ir kitokiomis 
niekšybėmis, kol laimėjimas neatsidurė 
Rodrigo rankose. Jis priėmė vardą Alek
sandro VI ir valdė bažnyčią nuo 1492 iki 
1503 m.

Aleksandras VI savo ištvirkimu pralen
kė netik garsią paleistuvę Ekateriną, bet ir, 
musų dienų arkliavagi Rasputiną. Tik su! 
viena savo meiluže Vanozza Katenci jisai! 
sugyveno penkius vaikus ir visiems davė 
garsingas Bordžio pavardes. Iš šitų jo vai
kų sūnūs Cezaris ir duktė Lukrecija pragar
sėjo ištvirkimu daugiau, negu jų tėvas.

Nemažiau žinomi ir kiti Aleksandro VI- ; 
jo vaikai popiežių istorijoj. Naivu butų ma- ; 
nyti, kad Aleksandras VI buvo nerupestin- : 
gas tėvas savo taip gausingos šeimynėlės. 
Jis netik savo vaikams dalijo brangenybes 
ir pilis, bet dar skyrė juos aukštais dva- : 
siškiais ir svietiškiais, nors už tai kartais ir 
nekaltas kraujas priseidavo pralieti. Dieno
je priėmimo popiežiaus karūnos Aleksand
ras VI savo sūnų Cezari, dar tik 16 metų 
vaikėzą, be išsilavinimo išdykėlį, paskyrė 
vyskupu, o po metų — kardinolu. Nors baž
nyčios kanonai ir draudė vaikus skirti vys- ; 
kupais bei kardinolais, nors draudė nelega- ■ 
liūs vaikus leisti į aukštas bažnyčios vietas, 
bet ką reiškia bažnyčios kanonai (Įstaty- : 
mai) popiežiui, kiniam “tikslas pateisina 
priemones?” Juk ir Lietuvos kunigams j 
Kristaus mokslas ir bažnyčia liko tik prie
mone valdiškų vietų užgrobimui, spekulia- j 
vimui ir kitiems reikalams. Kitiems jie lie- : 
pia: “Mylėk artimą savo,” “Nesilokamyk 
ant turtų” ir tt. O ką jie patįs daro? Jiems ■: 
viskas valia. Jie gali ir žvalgybiniais būti, 
gali lupti darbininkus, gali laikyti gaspadi- :■ 
nes, gali rinkti pinigus, turėti ukius ir klebo
nijas, o kitiems sako: “Kentėkit, dangaus : 
karalystę užtai gausite!”

Ne pirmas ir nepaskutinis popiežius : 
Alekšandras VI, kuris sumindė kanonas. Jis 
buvo geras tėvas ir todėl sūnų Cezarį dar : 
tik 17 metų skiria kardinolu. Tiesa, nors ir ■ : 
tokia aukšta dvasiškio karjera, vienok ne- ; 
perdaug ji Cezari viliojo. Jis svajojo apie 
svietišką ir kur kas didesnę galią. Siekda- :• 
mas tos karjeros jis nieko neaLižvelgia ir :■ 
iš kruvinų jo rankų krinta pirmoji auka - - ■: 
brolis Chuanas, kuri jo nusamdyti banditai 
naktį miegantį papiovė. Tėvas Aleksand- : j 
ras VI Chuaną iš karto labiau mylėjo, kas • 
Cezariui nemažai trukdė vykinti savo tiks
lus ir tik jį prašalinus iš šio pasaulio tė- ; ■ 
vo meilė nukrypo Cezario pusėn. Kadangi : 
Chuaną tėvas buvo paskyręs ercogu, tai iš 
čia ir matės Cezariui pirmas žingsnys į ■ 
svietiškąją garbę, ir todėl jis jį nužudė. Yra : 
dar ir kitokių nuomonių, kad buk iš pavydo, : 
nes kaip Cezaris taip ir jo jaunesnis brolis : 
Chuanas gyvenę su jų brolio Džofre žmona j 
Sančio, o pats tėvas Aleksandras VI atėmė 
nekaltybę savo dukrelei Lukrecijai, ir vė- j 
liau dažnai turėdavęs neleistinųsantikių su: 
ja, ką liudija Lukrecijos vyras Džiovanij 
Storca. Kai kas sako, kad kaip tėvas, taip ir j: 
sūnus gyvenę su sesele Lukrecija kaip su :; 
žmona. Įšventinus į kardinolus Cezarį, :■ 
Aleksandras VI kartu įšventino ir kitos sa-J 
vo meilužės — Julės brolį Fomese, pra
garsėjusį latrą ir skandalistą. Julė tuo laiku ■ 

r buvo žmona kunigaikščio Orsini. Šis latras 
* kardinolas Fornesė vėliau liko popiežium 
Povilu m ir pasižymėjo savo žiaurumais,

• I

MASKVA PASMERKĖ 3 
VOKIEČIUS SUŠAU

DYMUI.
“Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Maskvoje prasidė- 
: jo byla trijų vokiečių, ku
riuos bolševikai kaltina suo
kalbiu nužudyt Trockį, Sta
liną ir kitus sovietų * lyde
rius. Dabar iš Maskvos pra
nešama, kad visi tris šitie 
vokiečiai tapo pasmerkti su
šaudymui.

MAINERIAI REIKALAU
JA 20% DAUGIAU 

ALGOS.
Amerikos angliakasių 

konvencija Scrantone nuta
rė reikalauti pakėlimo algų 
20 nuošimčių. Be to, turi but 
sugrąžinta “čheck-off” sis
tema ir darbo valandos ne
gali but ilgesnės, kaip da
bar. T uo tarpu kasyklų savi
ninkai nori pailginti darbo 
laiką ir numušti apie 15 nuo
šimčių algos. Taigi išrodo, 
kad susitarti jiems bus sun
ku. ir kad šį rudenį maine- 
riai turės streikuoti.

I
. permainos arba Įvykiai. Pa- 
; vyzdžiui, mes sakom, kad 

apie 50,000 metų atgal ant 
. žemės buvo “Ledų Gady
nė,” kuri tęsėsi apie 25,000 
metų. Mes taipgi kalbam 
apie “Anglies Gadynę,” 
kuomet susidarė dabartiniai 
anglies sluogsniai žemėj. Ir 
kiekviena tokių gadynių yra 
palikusi savo žymę, vis kito-j 

jki žemės sluogsni. Turbut 
nereikia nei aiškint, kad juo 
gilesnis sluogsnis, tuo senes
nėj gadynėj jis yr susidaręs. 
Na. ir dabar tėmvk, tėve. 
Kada mokslininkai pradėjo 
tyrinėti randamas tuose 
sluogsniuose gyvūnų lieka
nas, tai pasirodė, kad juo 
senesnis sluogsnis, tuo ma
žiau išsivystęs jame, gyvū
nas. Nelabai senai ties Na-' 
dertaliu, Prūsuose, buvo iš
kasti žmogaus kaulai iš Le
dų Gadynės. Kada moksli
ninkai sudėjo tuos kaulus i 
vietą ir išlipdė juos gipsu, 
taip kaip jam gyvenant jie 
galėjo but išpildyti jo gyvu 
kunu, tai pasirodė, kad tas 
Nadertalio žmogus jau labai 
skiriasi nuo musų dienų 
žmogaus. Ant salos Javos 
buvo atrastas d a senesnės 
gadynės žmogus, ir jis buvo 
da mažiau išsivystęs už Nan- 
dertalio žmogų. Jis buvo 
tiek panašus i beždžionę, 
kad mokslininkai iš pradžių 
net abejojo, kuriai pusei ji 
priskaityti: prie beždžionių, 
ar prie žmonių. Ir taip, tėve, 
juo giliau einame Į žemės 
sluogsnius, tuo prastesnį 
randame žmogų. Pagalios 
žmogus visai išnyksta, o 
randami tik beždžionės kau
lai. Toliaus ir tų jau nėra, o 
jų vietą užima da žemesni 
gyvūnai. Galų gale išnyksta 
visi nugarkauliniai gyvūnai, 
o pasilieka tik minkštakū
niai vabalai ir kirmėlės. Tai 
tokie, tėve, yra faktai apie 
išsivystymą gyvybės.

—Tai išeitų, vaike, kad 
žmogus yra iš vabalo išsi
vystęs?

—Taip sakyti butų nevi
sai teisinga, tėve. Tiesiog iš 
vabalo žmogus neišsivystė. 
Iš vabalo išsivystė tobules
nis gyvūnas, iš to da tobu
lesnis, ir taip evoliucija ėjo suvažiavę j Dayton, Tenn. dės pastangas, kad apkaltinus moky- 
ir ėjo, pakol tubuliausis gy- toją Scopes “erezijoj.”

-
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DANGAUS ARMIJA.
Dabar francuzai turi stip

riausi visame pasauly oro: 
laivyną. Didžiojo karo pa
baigoje Francuzijos orlai
vių dirbtuvės kas 15 minu
čių, skaitant dieną ir naktį, 
padirbdavo vieną skridimui 
tinkamą orlaivi, c kas 10 mi
nučių — naują orlaiviui mo-: 
torą. Karui pasibaigus, or-i 
laivių gaminimas Francuzi- 
joj kiek sumažėjo, bet visgi 
stovi daug aukščiau, negu 
anglų ir amerikiečių. Fran----- Kretinga.

f

NAUJI GELEŽINKELIAI 
LIETUVOJE.

Gelžkelio Amaliai-Tel- 
šiai statybos darbai eina in
tensyviai ir sėkmingai; dir
ba apie 1500 darbininkų, 
300 arklių ir 200 vagonėlių. 
Iš numatyto 1,000,000 kub. 
metrų žemės darbų atlikta 
jau 300,000. Spėjama, kad 
iki lapkričio arba gruodžio 
mėn. gelžkelis bus nutiestas 
iki Telšių.

Numatoma greitu laiku 
tyrinėjimo darbai linijų Jo
nava — Ukmergė — Utena 
—Ežerėnai, o taipgi Telšiai

KADEMAI.
Linksminasi mus kademai, 
Puotas daro jie kasdiena; 
Neapgavo jų rinkimai— 
Jie ponauja ir šiandieną.

“Ne’tmainysim mes programos, 
Kaip kalbėjom, taip kalbėsim 
Ir, jei reikės, dėl rekliamos 
Kristaus meilę jon Įdėsim.

“Seime, Dievui mes dėkuojam: 
‘Cicilikai’ mažumoje;
Tą mes darom, nubalsuojam, 
Ką Barzdočius mums diktuoja.

“Viską, ką mes sutvarkysim, 
Nors jus rėksit, nors jus šauksit, 
Įstatymais suvaržysim, 
Kad nei kvapo neatgausit !...

“Tad drebėkit, darbininkai,—
Mes dabar jau jums tai duosim!
Bus ir jums, jus ‘cicilikai’,— 
‘Pietus’ gerus mes jums ruošiam!

“Darbininkų nemokysit, 
Kas yr’ bloga ir kas gera, 
Ir prieš mumis nepiudysit. 
Štai, botagą turim gerą’”...

Taip kalbės, darys kademai,
Kol viršus pas mus jų bus, 
Bet vėliau gal “cicilikai” 
Ir “tėvams” iškels pietus...

Ant Sk-is.

i ■ fr

Grupė fanatikų advokatų po vadovyste senio Bryano, kurie

ŠIAULIŲ MIESTAS
Gražus miestas yr* Šiauliai, 
Kur gyvena lietuviai: 
Seni, jauni — susipratę, 
Burtus, prietarus pametę— 
Žengia mokslu vis tolyn, 
Juodą arą ve j’ šaly n. 
Miesto gatvės plačios, tiesios, 
Ir kultūra smarkiai plečias: 
Šviesos Įstaigų pridygo— 
Pilnas miestas kai tik grybų, 
Sąjungų, koperatyvų, 
Pilnos gatvės kaip ant dyvų. 
Nors kaimiečiams sunku rasti— 
Užrašų negal’ suprasti: 
Lyg ne Lietuvos čia kraštas— 
Degutu užteptas raštas. 
Dvi bažnyčios katalikų 
Ir daugybė “cicilikų,” 
Rusų cerkvė — lyg ant juoko, 
Pastatyta dar burlioko; 
O dar kartais iš netyčių, 
Eidam’s randi ir vokiečių. 
Visos jos nereikalingos, 
Visų mokslas jų klaidingas: 
Kunigams tik jos naudingos, 
O žmonijai pavojingos— 
Mat, ne tie dabar laikai, 
Susiprato jos vaikai; 
Kreivą mokslą kai patyrė, 
Nuo bažnyčios atsiskyrė. 
Šiaulių miestas, gryna tiesa— 
Lietuvos progreso šviesa!

K. Mikalčiu*.
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Tarp Rusijos ir Europos 
Valstybių Gali Kilti Karas

Paskutinių dienų įvykiai Salas, kur nėra jokios civili- 
Europoje. rodo, kad tarp ka- zacijos nei gyvybės, 
pitalistinių Europos valsty- į Kuomet bolševikai šitaip 
bių ir sovietų Rusijos gali elgiasi su darbininkais ir jų 
kilti karas. Anglijos užsie- gynėjais pas save namie, tai i

I maldų perkūnas trenkė į 
’ bažnyčią. Matyt, kunigas 
i tuo laiku varė bažnyčioj po
litine agitaciją. Pamanvkite 

• 'tiktai, kas butų, jei Pietų Į 
'• į Slavijos perkūnas atsklystų j 

Lietuvon? Nebeliktų nei vie
nos sveikos bažnyčios, ypač 
dabar, kaip už metų nauji 
Seimo rinkimai.

Dar baisiau tas, kad Lie- 
j,tuva netenka galimybės iš- 
:melsti sau geresnių laiku: 
kelionė į Romą iširo. Maldi- 

,* ninkai konduktoriai bai-1 
siausiai nusiminę. Kur nenu
siminsi? Dabar nesistebėsiu/

I Ia,Touraine Arbata ar Kava

mo reikalų ministeris Cham- kaip gali darbininkai jiems 
berlain jau ragina Francijos —‘x-- 
valdžią pertraukti santikius 
su sovietų vyriausybe. Pati . _ ______
Anglija tų santikių da nėra kai pasisekimo neturi. Jeigu 
pertraukus, bet jie labai pinQ k*11* VnmimieiM 
įtempti ir bile diena gali 
trakti.

Priežastis tam labai svar
bi.

Anglija yra didžiausia 
pasaulio kolonizatorė. Jos 
rinkos išmėtytos po visą že
mės kamuolį. Ji parduoda 
tose rinkose savo mašinas ir 
už gautus pinigus perkasi 
maistą.

Tuo tarpu gi sovietų val
džios agentai visur stengiasi 
šiam Anglijos bizniui pa
kenkti. Indijoj, Egipte ir 
Kynuose skelbiamas Angli
jos produktams boikotas. 
Tai vis bolševikų agitacijos 
vaisiai. O boikotas Anglijos 
prekybai reiškia mirtį Ang
lijai. Užtai ji ir negali pa
kęsti sovietų valdžios varo
mos propagandos. Ji norėtų 
padaryti tai propagandai 
galą. Bet ji viena nenori 
pradėti, ir todėl kalbina prie 
to Franci ją. Francijos val
džia tuo tarpu gal ir nedalys 
priešingų žingsnių prieš so
vietus, nes ji remiasi ant 
kairiųjų atstovų: bet tas 
faktas, kad bolševikai varo 
pragaištingą agitaciją ir 
prieš Francija (tarpe Afri
kos juodveidžių), gali pa
keisti ir franeuzų valdžios 
politiką. O jei Francija pa
linktų Anglijos pusėn, tai 
Lenkija ir Rumunija, kurios 
taip pat nuo bolševikų daug 
kenčia, irgi prisidėtų prie jų. 
Susidarius prieš sovietų Ru
siją šitokiai kombinacijai, 
karas vargiai butų išven
giamas.

Ir jei priseitų prie karo, : 
tai reikėtų kaltinti ir pačių : 
bolševikų taktiką. Nes jie' 
daugiausia prisidėjo prie to, 
kad Anglijoj buvo nuversta 
MacDonaldo valdžia. Mac- 
Donaldo valdžia pripažino 
sovietus ir pasikvietė Mask
vos atstovus į Londoną san- 
tikiams nustatyti. T“ ’ ______
savo atstovus į Londoną pu-i neužmerksi, 
siuntė, bet tuo pačiu laiku į §tai ka tik perskaičiau, jog;Ss į važiuot ticsiai 

’_ m i- nuo kryžkelio laikytis
ringe užpuolę *5000 žmonių TĮ'iu^Zu su”?’ 
ir gerokai apkūlė. Stebiuosi:

-------------- * - * “ " iki Stock Farmos, kur ir rasit pi! 
ką. Visus kviečia atsilankyti.

____ _ . e , l —c ______ ____ -  ______ i U. E. K. Vytauto Draugystė 
vikū politikos Anglijos kon- Jam, kaip kunigui Dagiliui, L pr-stės nariams, iš p:

- ** ’ •’ 1 ~ - - - - - — i vocfmc r>i PlCMCSinis SUSiFIBKi'

pritarti kituose kraštuose 
Ir todėl kitų šalių darbinin
kų organizacijose bolševi

kai rinkimus laimės bedie-į• • viai.
Bet dar nenusiminkite,’ 

brangieji! Juk priimtas kra-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, mylinčios laisvą gyveni
mą, tarpe 30 ir 40 metų. Aš esu 30 
metų, dirbu vargonų dirbtuvėj, esu 
medžio darbų mekamkas, darbas už
tikrintas ant visados, turiu naują ir 
gražų automobilių Katra mylėtumėt 
tokį vyra, malonėkite atsišaukti ir su 
pirmu laišku prisiųsti paveikslą- At
sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks
lą ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

JUOZAPAS ATKOCAIT1S 
19 Foote st, New Haven, Conn.

Tai Nepalyginama 
Vasaros Gėrimų Kombinacija

Ant }us>t groseminko lentyną--!>ai>ra.'ykil ■■‘o ndicn

Salta—Atgaivinanti

eina kur komunistų laikraš-; .
čiai, tai jie yra Maskvos pi- V1
nigais palaikomi, bet ne pa- -
čių darbininku leidžiami. , 4,

Vienu žodžiu, bolševikai naikinimo įst “[AR JAU TURITE “KE-
totas, ir šventųjų neteks LEMO” KALENDORIŲ?

Vokietijoj, kuri yra, anot
1 1 • • • T • ’

neturi užsieniuose draugų 
nei tarpe darbininkų, nei 
tarpe kapitalistų. Prieš jų ... ...
3-ėiąjį ■■Internacionalą”ropoj jau susitvėrė ’inter- - •>»" “
nacionalė Ententa.” 1

mici- . - . .. i ‘‘Keleivis” šįmet išleido
........... .. lietu-:Vygando, galingiausis Lie- labai puikų ka|enilorių 1905 
viškai tariant, ‘'Tarptautinė tu!?so.:nsj nas, pradeda at- metams. Jeigu kas da nėra 

‘ •. r...: §av§s» tai turėtų tuojaus
, , ..................socialistai išsirašyti, nes jau nebedaug
(pikti liežuviai juos vadina jo uko 
fašistais) prašę grąžinti se-j Kalendorius yra knvgos 
nąją valstybės vėliavą — pavidale, ir jame telpa *dam! 

j ‘schwarz-weis-rot. Zinoda- gybė visokiu pamokinimu ir 
nu vokiečių norą stumtis į informacijų? Yra tai tikras 
irtus — ‘Drang nach Os- žinynas, štai jc suglaustas 
ten, — ir mes galime laurti turinys”

nin diomi H įO,”o„ j J 925 SC2Onai. Ar
ga vieną dieną išgirstume - žinot> kada oficialiai prasi- 
Urachas Lietuvoje! Tai bu-deda pavasaris, ‘ ‘
tų džiaugsmo! ' '

Dar vieną džiuginančią 
naujieną galiu jums praneš
ti : ateitininkų susišelpimo 
fondas rengia inteligenlrms 
maldaknygę “Sursum cor- 
de.” Matyt, atsirado reika
las: musų inteligentai pra
deda grįžti į tikrąjį kelią. 
O tie, kaipo mokytesni, ir šitie gamtos 
rlor ič noninc m q frl u-ni’D'nc •__ 1__• 1____ '

Santarvė,” kuri atstovauja BisrpaĮ‘Lo laikų dvasia. jo gaVęs, tai turėtų tuojaus 
21 tautą ir kurios būklė yra; Išsirašyti, nes jau nebedaug
Ženevos mieste, ten pat kur į 
ir Tautų Lygos sėdyba ran
dasi. Ir šiomis dienomis šita 
“Tarptautinė Santarvė” iš-! 
siuntinėjo iš Ženevos petici-i 
ją visoms valdžioms, ragin
dama ias pradėti kolektivę . ,. . .
akcija prieš komunizmą, ki- P

• “F . . . ‘ , oa viena nipna įstrirstnmp—

“T re- j 
vra i- i■

saip sakant, sudaryti prieš 
ji bendra frontą.

Peticijoj sakoma: 
čias Internacionalas 
Tautų Lygos priešas. Jis yra 
įsakęs komunistams priešin
tis Da\ves’o plano vykini- 
mui. Jis darė pastangų suar-' 
dyti Lygos planą atstatyti i 
Austriją ir Vengriją. Dabar! 
jis remia vajų priešais Vo
kietijos įstojimą Tautų Ly
gom” O ką jau besakyti apie 
jo varomą propagandą prieš 
Europos valstybes Kynuose 
ir Morokoj?

Taigi santykiai tarp Rusi
jos bolševizmo ir vakarai 
Europos kapitalizmo labai1 
aštrus, ir tolyn padėtis eina 
vis blogyn. Ir išrodo, kad ga
lų gale šitie du priešai turės 
kada nors susiremti karo 
lauke ir ginklu išrišti klausi
mą, kuriam juodviejų lemta 
žlugti, o kuriam viešpatauti.

BAISUS LAIKAI
(Feljetonėlis)

Ištikro, baisus dabar iai-
. kai! Baisu net laikraštį į 

Maskvai rankas paimti — naktį akių

5. Lietuvos gyventojų 17. Kodėl žmonės tiki į 
skaičius. Ar žinot, kiek Lie- į dvasias? Geras straipsnis 
tuvoje yra gyventojų? Kieki apie atsiradimą tikėjimo. 
si.yrovvKĮ tu-nmun,?! 18. Pypkės istorija. Čia
Kiek yra lietuvių, kiek len- aiškinama, kodėl žmonės 

ruko tabaką ir kaip jie pra
dėjo vartoti pypkes.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 40 iki 50 metų, be 
vaikų: aš esu vaikinas 49 metų, turiu 
gerą darbą, svaiginančių gėrimų ne
vartoju, užlaikymas užtikrintas. Ku
rios norėtų su manim arčiau susipa
žint, malonės atsisaukt per laišką ir 
prisiųst savo paveikslą, kur; pareika
lavus sugrąžinsiu. (32)

A. BARANAUSKAS
103 Broadivay, So. Boston, Mass.

Pajieškau sau gyvenimui draugo, 
nejauno inteligentiško žmogaus, be 
skirtumo tikėjimo, aš esu 25 metų. 
Gerbiamieji, nvpajuokit už tai, nes 
gyvenimo aplinkybės verčia kreiptis 
prie jūsų. Norintieji arčiau susipa
žinti kreipkitės laišku. P. A. P.

Kalėjimo gatvė 3, butas 2, 
Kaunas, Lithuania.

kada bus 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išalkinta.

2. Saulės ir mėnulio užte
mimai 1925 m. Iš čia skai
tytojas sužinos, kada šįmet 
pripuola 4 užtemimai, du 
saulės ir du mėnulio. Kada 
  o____ > apsireiškimai 

dar iš naujos maldaknygės iVyks ir kur jie bus matomi, 
tikrai išmelš mums geresnių gitam straipsny aiškiai pa
laikų. ; '

Matote, be džiaugsmo j 
prošvaistėlės nebūna ir pa- rįus. 
tis sunkiausieji laikai. Užtat besni darbininkų gyvenime 
—sursum corde! -įvykiai. Pavyzdžiui: kada

Prof. Bloknotas, panaikinta Amerikoje vergi- 
ii i i?a.L^?!^£ru5tfe”

sakyta.
3. Darbininkų kalendo- 

Čia surašyti visi svar-

'ponų karas? Kada įvykt 
. “Kruvinas Nedėldienis” ?
i Kada revoliucionieriai nu- 
I kirto galvą Francijos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang- 

j Ii jos karaliui Karoliui pir- 
imam? Kada kunigai sudegi- 
ino italų filosofą Vanin? Ka- 
i , i •   •„ 1 

Rengia D. I.. Kunigaikščio Vytauto
L»raugystė iš St. Charles. III., labui 

crražą pikniką, nedėlioję.
26 LIEPOS-JULY, 1925.

CHAS. ERICKSONO 
DARŽE .

Ten. kur ir kitos organizacij >< tu- da jie sudegino mokslininką 
Igorio cflT

pradėjo kurstyti Anglijos (]enku ministeri Vitosa i
i___—itAt’nhnni, ' _ _ *___ __ _ „ *”

• kaip visi 5000 galėjo jį vie-i^ 
Dei šitos šlykščios bolše- na oasiekti? Ar tik nebusi

komunistus kelti revoliuci
ją ir griauti “geltonąją” 
MacDonaldo valdžią.

; rėjo piknikus. Jeigu tą dieną lytų. Ud gruna? Kada lietUVlS stu- 
! nedėlios. Įdentas Grineveckis užmušė

Trekas išeis 12 vai. dieną nuo kam- j*tlsijOs cara Aleksandrą
1 į abi puses kainuos tik 35c. jlT-jį. Atsak\mą~ į S1UOS 11

Automobiliais reik važiuot wasco šimtus kitu panašių klausi- Mta, rasite šum kalendoriu.
, i po kairės iki je.

privažiuosit stulpą ant kurio bus nri-j'’ \ M-t-.: i: 1
kalta lenta su užrašu Piknikas; nuoj , ***?^iu?*^"

; po kaires ir važiuot [Čia yra išdėstytas prof. Mar- 
vino* planas sutvarkymui ka- 

: lendoriaus taip, kad metuo
se butų 13 mėnesių, po 28

servativai ir liberalai pake-(g baimės minia šimteriopai j mas' Dr-stės’bus Skomas ue^'Š-ii dienas ! kožną mėnesį. Jdo- 
lė triukšmą. Jie pradėjo padidėjusi. Bet visgi baisu! [d-' '»*• vakare, toj pačioj vietoj, kur mus jr pamokinantis straips- 
šaukti Anglijos žmonėms:; Pietų Slavijoje laike na- visados Dr'stesor^K^iutas nis.
“Žiūrėkit, ką daro Darbo _______________________________________.________________ ■“Žiūrėkit, ----- -
Partijos valdžia. Ji dedasi 
su bolševikais, kurie nori su-! 
griauti musų valstybę,, taip 
kaip jie sugriovė savo.”

Ir pasekmė buvo ta, kad 
darbininkų valdžia su Mac- 
Donaldu priešaky Anglijoj 
buvo nuversta, o jos vietą 
užėmė konservativų partija, 
didžiausi Anglijos reakci
ninkai. Ir šita reakcininkų 
valdžia dabar organizuoja 
Europą prieš bolševikus.

Pas rusus yra pasaka apie 
tai, kaip unteroficieriaus 
žmona išpėrė pati sau kailį. 
Bolševikai gi gali patįs sau 
kailį išlupti.

Žinoma, nedora butų bol
ševikus kaltinti už jų agita
ciją, jeigu jiems rūpėtų dar
bininkų reikalai. Bet jų vieš
patavimas Rusijoj parodo, 
kad jų diktatūra darbinin
kams yra daug sunkesnė, 
negu buvo caro valdžios 
priespauda. Visos socialistų 
organizacijos yra panaikin
tos, spauda uždrausta ir ge
riausi kovotojai už liaudies 
laisvę kankinami kotorgose 
arba ištremti į Solovecko

Raudonasis Kryžius pribuvo į Santa Barbara mie.;tclj, Califomija valstijoj, gelbėti nukentė
jusius nuo žemės drebėjimo žmones.

iš jų yra vyrų, kiek moterų ? p w • u > • a • _ _ 1*1 Y
kų, žydų ir kitų tautų? Jei 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6- Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at
ėjo galvon klausimas: Kiek 
yra pasaulyje išviso katali
kų? Kiek yra budistų? Kiek 
mahometonų, protestonų, 
stabmeldžių ir kitokių? Ar 
suradot kur paaiškinimą? 
Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

7. Žemės rūšis nuošim
čiuose. Ar žinot, kiek kurioj 
pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyrų, kalnų, miš
kų?—Čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

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

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

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

11. Ar pritruks žmonėms 
vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako, 
kad taip. Žemė gali išmai
tinti nedaugiau 9,000,000,- 
000 gyventojų. Tokio skai
čiaus žmonija pasieks už 
300 metų, jis sako. Šitam 
straipsny išdėstyta visa jo 
teorija.

12. Kaip prasidėjo pasau
lyje karas? Tai garsaus rusų 
rašytojo Rubakino straips
nis. Begalo įdomus ir pa
mokinantis skaitymas.

13. Kaip gyvena eskimo- 
sai? Ar tiesa, kad jie savo 
namus stato iš sniego? Ko
kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
Šituos dalykus čia išaiškina 
garsus Amerikos mokslinin
kas 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 atskiru 
medžių yra pavojingiausia 
vieta, o girioje—saugiau
sia? 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.

16. Geležinkelių atsiradi
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.

VISŲ ŽINIAI!
; Už visokios rūšies smulkius pasj- 

garsinimus, kait> tai: pajhskoji;
’ mus apsivedimų. į\ airius praneši- 
; mus. pardavimus, pirkimus, skai- 
; tome po 3c. už žodį už syk.. No

rint tą patį apgarsinimą paulpin.
■ kelis sykius, už sekančius sykiu' 
i skaitome 2c. už žodį už syU.
! "Keleivio” skaitytojams, ku-ie trr 
; užsiprenumeravę laikraštį ir ui 

pirmą sykį skaitome po 2c. i ž žodi.
> Už pajieškojimus giminių arba 
t draugų skaitome po 2c. ua ralį 
i pirmą sykį; norint tą patį ©aj eš- 
[ kojinių talpyt ilgiau, skaitome po
; lc. už žodi už kiekvieną sykį.

"Keleivio” skaitytojams, k'ttie 
' tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
; pajieškojimus giminių ir dra'.gą 
; skaitome ir už pirmą sykį po lc. 

už žodi.
Pajieškojimai su paveikslu r re- 
kiuoja daug brangiau, nes pad; ry
mas klišės dabar prėkiuoja fe-an- 
giai. Todėl norint taipint pa/eško- 
jimą su paveikslu, reikia pi siųst 
fotografiją ir klaust kainoa

Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Kur mano draugė 
atsišaukti.

randasi? Meldžiu

Pajieškau 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- 
didele šeimyna ir

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

PROF. J. C.
193 Grand st. Box 88, Brooklyn, N.Y.

REIKALINGA MOTERIS, kuri ap
siimtų apžiūrėt mano kambarius ir 
vaikus. Gali atsisaukt beturtė ir kuri 
turi kelis vaikus, aš apsiimsiu au
gint. Sąlygas paaiškinsiu per laišką. 
Malonės atsisaukt greitai, o kuris 
priparodvtų. gaus dovana. (31)

JUOZAS PAŠKAUSKAS
17 Mason st., Peabody, Mass.

*

i 
į 
t

PARDAVIMAI

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Ona Kaleinikiutė. po vyrui Te- 

lerskienė, pajieškau savo brolio Jono 
Kaleiniko, paeina iš Suvalkų rčdybos, 

Girulių kaimo, Kalvarijos pašto. Pir
miau jis gyveno Amsterdam, N. Y. Aš 
girdėjau, kad jis išvažiavo į Montreal, 
Canada. Mielas broli, prašau atsiliep
ti, nes girdėjau, kad musų tėvai mirė. 
Jeigu kas apie jį žinote, malonėkite 
man pranešti, busiu labai dėkinga.

ONA TELERSKIS
3884 Pennsylvania st., 

Indiana Uarbor, Ind.

BR1GHTON, MASS.
PARSIDUODA BRIGHTONO LIE- 

TUVI V KORPORACIJOS VALGO- 
M V DAIKTU GROCERNĖ po No.

> 24 I.incoln Street, Brighton, Mass. 
Krautuvė patogioj vietoj, lietuvių ap- 

|gyventa, viskas moderniškai įtaisyta; 
įšaldomosios mašinos parsiduoda už 
! $6,000. Platesnes žinias galite gauti 
i pas J. MOTUZAS (29)

31 Lincoln st, Brighton, Mass. Nuo 
5 vak. iki 8.30.

PARSIDUODA NAMAS.
Parsiduoda 4 šeimynų, 18 kamba

rių namas, apačioj yra storas ir 
skiepe maudynės dėl biznio, taipgi 
galima ir išsištymyt, gesinis pečius 
pašildymui vandens, j vieną minutą 
vanduo bunaa šiitas, taipgi yra elekt
ra, plovynės ir garadžius. Biznis iš
dirbtas per 19 metų, labai gražioj vie
toj, apgyventoj lietuviais, lenkais' ir 
anglais. Priežastis pardavimo — li
kau viena, mano vyras mirė. Išpar. 
davus viską noriu važiuot j Lietuvą. 
Taipgi turiu ir automobilių ant 7 sė
dynių, kurį taipgi pigiai parduosiu. 
Adresas; ANNIE SEREIKO (30)
57 1 ine st, Brockton, Mass.

Pajieškau švoęerio Justino Jokšo, 
pirm 3 metų jis gyveno Duųuesne, 
Pa. Iš Lietuvos jis paeina iš Kauno 
gub, Kretingos apskr, yeyiržėnų 
vaisė, I.onžų kaimo. Kas apie ji žino, 
malonėkit pranešti, nes turiu hbai 
svarbų reikalą, už ką skiriu 35.00 at
lyginimo.

FRANK DOWDOROWICZ 
226 Front st, Elizabeth, N. J.

Pajieškau dėdės Petro Mcškonio, 
Zubclių kaimo, Gelvonių parap, Vil
niaus gub. Seniau gyveno Chicagoj. 
Kas apie jį žino malonūs pranešti ar
ba pats teiksis atsišaukti. Yra svar
bus reikalas.

JUOZAS JAKIMAVIČIUS 
27 Union st, Cambridge, Mass.

Pajieškau draugo Dominiko Galmi- j ____  ____
no. paeina iš Kegrių kaimo, Vickš-lmą šioje apielinkėje, apie Scottville 
nių vai , Mažeikių apskr. Metai atgal D"-‘-—‘— z'—*------” — - ’
atvažiavo į Canadą ir vėliaus gyveno 
po Ne. 619 Albert st, Montreal, Ca
nada. Aš nebegaunu nuo jo jokio at
sakymo ir mano laiškai rašomi jam 
nebegrįžta, todėl kas žino apie Lai
miną ar kur jis gyvena iš kaimynų 
meldžiu man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas (30)

S1MON L RAKAUSKAS
61Ot) Maryland avė, Chicago, UI.

Pajieškau brolio Vinco Jcvcrecko. 
tikra jo pravarde Dzevereckas, paeina 
iš Širvidų kaimo. lekėčių vaisė, Ša
kių apskr. Jau 3 metai kaip nežinia 
kur jis randas. 1921 metais jis dirbo 
mainose apie Wi1kes Barre, Pa. ir 
draugavo su Antanu Žagorskiu. Kas 
apie jį žino orašau pranešti. (30) 

ANTANAS KARALIUS
Co. A. 7-th Enginners.

Fort Bcnning, Ga.

PARSIDUODA BUČERNE 
IR GROSERNE.

Tirštai apgyventoj lietuvių ir len
kų vietoj. Kreipkitės šiuo adresu:

MARY MARKŪNAS (30) 
100 L'nion st.. Lawrence, Mass.

I

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, gali but kad ir su vienu 
vaiku; nuo 22 iki 33 metų; aš esu 32 
metų vaikinas amatninkas, gerai už
dirbu, svaginančių gėrimų nevartoju 
ir nerūkau. Merginos mylinčios dorą 
šeimynišką gyvenimą malonės susi
pažinti. Atsakymą duosiu kiekvienai. 
Su pirmu laišku prisiųskit paveikslą, 
kurį pareikalavus sugrąžinsiu.

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės be vaikų, ik. jaunesnės 10 
metų. Aš esu 18 metų našlys. Norin
čios platesnių žinių kreipkitės laišku 
pri.siųsdamos savo paveiksi*. Atsaky
mą duosiu kiekvienai ir paveikslų 
grąžinsiu ant pareikalavimo. Geisti
na, kad butų netoli nuo Chicagos 

A. T. S.
4023 Deodor st., Indiana Uarbor, ind

FARMOS
Kurie norite pirkt kokią nors far- 

Pcntivater, Guste r ar Fountain, Mich.* 
rašykite mums. Mes prisiusime jums 
katalogus ir nurodymus. Mes esam 
pirmieji Ii: tuviai farmeriai toj apie- 
linkėj. (29)

PILYPS and MATTIX
R 2, Bot 83, Scottville, Mich.

FARMUKE
Pigiai parsiduoda arba mainys ant 

namo arba loto mieste. Rašykit: (30) 
J. GERIBO 

SCOTTVILLE, MICH.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popicros. kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa
veikslą-medalioną apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x!i dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, ncnupliiks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2 00. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli- 
ntujų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną.

Siųsdamas užsakymą pažymėk kaip 
nori, kad butų padarytas; per pus 
(bust), ar čiela figūra. Su užsakymu 
siųskite ir pinigus arba galėsite už
simokėti ant pašto, kuomet paveiks
lą aplaikysit- kaip norite.

Užsakymą išpildysinie j 10 dienų.
Rašydami adresuokite: (.)

TIIE TAI NIS STUD1O 
KULP.MONT. I’A.

KENOSHA, WIS.~
Kuric nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kokių nors knygą užsisąkyt, gali 
kreiptis prie n usą ger.eralio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:— (-)

JOE ELIOšil S
.Xorlh West Hotel. Room 15. 

KENOSHA, WIS.



Sveikatos Kampelis.

EKSTRA DIDELIS 
BARGENAS.

DYKAI ŠUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nederėk ^iržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUART^ LIMPANČIOS PLAPAO 
PAbl'ŠK.UTĖS yra skirtingo* nuo 
purenu. „rio. jos yra išlaukinės gy- 
ųyduolėi .tmpanėios prie kūno ir 

sustiprinimų toms kūno 
C., tam. kurioms reikalinga. Neturi 
j<.\iu <n:urų rtai eprenžinų. Nenusien- 
k< neatsircmia i Kaulus, i'ukstan- 
čiai šio,ris paduškaitėmis gydosi na- 
«vi< nrsutr ūkdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu tudu išsi- 
eyti.t Minkštos kaip mušastas—leng
va priilet—nebrangios. Už jas gauta 
i:uksini? medalis Romoj. Grand Prix 
medalis Paryžiuj ir garbinga? pami- 
nėjimas Panamos Espozicijoj, San 
Fraurisco. Procesas atsitaisymo yra 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt 
tarką Mes prirodysim Ui pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
uS’KŪ. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. . <•>

1’I.AI‘AO LABORATORIKS
Sluart'a Hlde.. St. Loui*. Mm.

ulėmis, atiėisukiiiicis AiuUjO 
i iš galvos i galūnes, šiltos gy- 
’domesios tynės priimamos 
prieš einant guli: veikia la
ibai gerai. Geriausia priimi
nėt prieš vakarienę. Kas 
nakti blogai miega, išturi 
mažiau vakarienės valgyt’, 
ir jo vakarienė turi būti icn- 

igvai virškinama, pavyz
džiui, sriuba ir kąsnelis duo
nos. Toliau, labai gerai prieš 

; einant gulti pusvalandi arba 
valandą pavaikščioti. No
rint greičiau užmigti, gerai 
yra save priveisti giliai ir 
pamažu alsuoti ir skaityti 
Įkvėpimus.

Kodėl nervų ligoniai dau
giausiai blogai miega? To
dėl, kad jų nervai užsidegę. 
Nuolatinis jų susierzinimas 
apsireiškia tarp kito ir ne
miegu. Geriausiai juos gali 
pagydyti susilaikydamas 
nuo proto darbo, nusirami
nimas, vengimas susierzini
mų, kraujo atitraukimas 
prie odos su pagelba tynių 
ir prie muskulų su pagalba 
fizinio darbo, miegojimas 
dideliame gerai vėdinama 
me kambary, lengvas va 
gis.

Nervingi žmonės ypatii 
gai sujaudinti esti paprastai 
rytmeti, nusiramindami 
daugiau ar mažiau tik i va
karą. Atvirkščiai, tikrai 
sveiki žmonės mėgsta anksti 
kelti. Anksti kelti (anksti ei
nant ir gulti) apskritai yra 
naudinga. Negalima versti 
dieną naktim ir nakti diena. 
Pati gamta parodo 'tai per
daug aiškiai. Negalima bet
gi patarti anksti žadinti ner
vingus ir silpnus vaikus. Jie 
tada perdaug greitai pa
vargsta ir būna priversti vėl 44 
gulti patalan dieną. Daug 
geriau guldyti juos anks
čiau. Padidėjęs vaitojimas 
miegant deguonies, veikia Į 
juos daug geriau kaip parū
gos arba geležis, kuriuos 
jiems paprastai duoda.

Apskritai, gerą miegą su
teikia mums taisyklingas gy
venimas ir prisilaikymas vi
sų tų reikalavimų,* kuriuos 
mums nurodo mokslas.

G. Klenkė.

žiau ir mažiau priima naujų 
pudžių: jų nervų sistemos 

i?.ud ri mas ilpnėja. medžia- 
ų mainas mažėja.
Dirbant daugiausia krau

jo teka kairi tik i iuos orga
nus. kuriais dirbamas dar
bas — kalviui i rankas, laiš- 
: ar.ešiui i kojas, mokslinin
kui i smegenis. Perdaug li
tai dirbant tokie kraujo po
riniai turėtų sukrikdyti 
kraujo apytaką ir susargin
ti žmogų. Bet žmogui mie
gant jo kūnas esti gulsčias ir 
gamta lygiai visą kūną ap
rūpina. “ 
miegant 
’ialiktas 
ku gydomoji gamtos jėga 
geriausiai veikia. Tokiu bu
bu ligų oersilaužimai Įvyks

ią daugiausiai miegant.
Ar tiesa. kad miegas vi

dunakti būna pats giliau
tas? Taip. Mat visi augali
niai procesai — pulso muši
mas, šilumos darymas ir ki
ta, apie vidunakti silpniau
siai vyksta. Taip antai naktį 

i palyginus su diena, pulsas 
; aštuntų metų berniuko nuc 

nukrinta ligi

MIEGAS.
Kcxlel žmogus turi miego

ti? Kam šitas kasdieninis są
monės nustojimas? Kode! 
turi žmogus gulėti kaip ne
gyvas — 
nematyti 
uosti ir nepatirti skonio?

Neabejojamą priežastį ir 
miego būtinumą sudaro 
nuovargis, pailsimas — t. y. 
nusilpimas valios Įtakos mu
sų muskulams. Kūrent tada* 
valia nebegali ganėtinai 
tvirtai kviesti mu- kukis, kad 
taisyklingai judėtų, ir štai 
ranka krinta, akvs merkiasi, 
kojos atsisako tarnauti. Mes 
pavargstame nuo darbo (fi
zinio ir protinio). Dirbant 
eikvojasi musų nervu jėga, 
kaip batarejoje elektra. Tos 
jė?os kiekis mumyse nei ne
išsemiamas, bet griežtai ap
ribotas. Kaip elektros bata- 
rėja pagaliau nustoja veiku
si, taip ir musu nervai, musų 
smegenys — apsiblausia. 
Miegant vėl susidaro nervui 
iėea — užsitaiso baierėja.

Visoj gamtoj mes pašte 
bime reiškinių kaiteliojimo- i00 
si Įstatymą 
ir mažėjimą, 
džio sultys keliasi šakomis nuo 70 ligi 60. Stiprėti pul- 
ir šakelėmis, žiemą grįžta Į mušimas pradeda nuo 3 
šaknis, ir panašiai kaip bu- valandos: rečiausiai mušž 
na potviniai ir atoslūgiai ju- vidunakti. Taipogi didžiau-, 
rose, taip patvinsta ir atslu- ' sias šilimos kiekis susidaro

t-> -u.

nustojim
1

- ir nieko negirdėti, 
, nejausti, neuž-

Paskum, žmogui 
io organižmas esti 

pats sau ir tuo lai-

S-

. . # mušimų i________ o.
— jėgos kilimą 39. vienuoliktu metu — nuc 

Pavasari me- 90 ligi so, ir suaugusio — 
keliasi šakomis nuo 70 ligi 60. Stiprėti pul- 
žiemą grįžta į $0 mušimas pradeda nuo 3

I

gsta mumyse nervų jėga, tarp 4-os ir 9-os valandos pc 
Miegodami grįžtame naujai pietų, i vidunakti jis mažė- 

ja, o rytmetį vėl padidėja. 
Pats kūno turis naktį mažė- 
ia. rytmetį didėja. Taip an
tai po keturių valandų mie
go kiūtinės turis mažėja 
3-35. ranka taipogi pasidaro 
mažesnė ir pilvo turis suma
žėja 1-30. Tuo pat laiku 
silpnėja pašalinamųjų orga- 
... ..ir mažėja me- 
džiagų mainas. Įkvėpimai 
darosi retesni ir gilesni. Mie- 

......... ia daug mažiau

gimusio vaiko padėtin. Vi
sas gyvenimas čia apsireiš
kia tiktai kvėpavimu, šir
dies plakimu, maisto virški
nimu. Sąmonė išnyksta, ir 
smegenų darbas, kada vaiz
dai kaitaliojasi tam tikra 
tvarka, virsta tarytum žaidi
mu, kada be tvarkos gimsta 
ir keičiasi Įvaiiųs 
fantastingi vaizdai. Tai 
sapnai.

Užmigti reikalinga 
nervai butu ramus.

w 1 , r ipi

Paveikslėlis parode i.’sy- 
ton, Tenn. teismo salę, kurią 
darbininkai priruošta svar
biai Scopes bylai. Apatinis 
paveikslėlis parodo nameli, 
kuriame apsigyveno religi
nių fanatikų lyderis senis 
Bryan.

Pamatvkit visą pasaulį per musu 
puiku stereoskopa, kuris yra padirb
tos iš geriausios medžiagos. Jus gali
te matyti paveikslus kaip ir Tikrame 
gyvenime. Vaizdai iš Pasaulinio Karo. 
Istoriškos vietos Amerkoj. Dėdės Ša
mo kariški laivai. Kristaus gyveni
mas. Vizitas Romos ir Venecijos, taip
gi daugelis kitokių puikių vaizdu. Su 

1 kiekvienu stereoskopu mes duodame 
1(M rinktinių ir geriausios rūšies vaiz
dų. Taipgi mes pasiunėiame gero mo
delio gvarantuotą laikrodėlį, puikiuose 
nikelio lukštuose, kuris laika rodo la
bai teisingai ir tesės jums per dauge
lį metų. Laikrodėli, Stereoskopa ir 
DM vaizdų vertės mažiausia $8.00 mes 
parduodame tik už $4.75. Su kiekvienu 
orderiu mes pustančiame dykai i-ev'I- 
v-r;B. C. 22 kalibro, kuris yra padirb
tas puikiai ir su kuriuo jus galite ap
saugoti savo namus. Prisiųskit tik 35 

į centus dėl persiuntimo, o $4.75 užmo
kėsite, kaip tuos daiktus atlaikysite 
savo namuose. Užganėdinimas, gva- 
rantuotas arba pinigai bus sugrąžin
ti. Siųskit orderį dabar, kol kair.a pi
gi. Adresuok it: (311

PRACHCAL SALES COMPANY
1219 Xorth lrving Avė. liesk 50.

CHICAGO. 1I.L.

nereikalaująs VASARA ČIONAI — 
didelės energijos, bet esąs' JUOKITĖS, JUOKITĖS! 
tikriausias būdas ligonis pa-! , ,. , . „ v. & 1 1 “Juokas, kaip Dr. Bundesen sako
salinti. ■ savo straiprnyje. “iškelia plaučius, iš-

_ ■ vaiko miglas iš smegenų, r.uiiudinr.n
! parodo duris ir suteikia žmonėms 
! sveikatą.” Susiraukusi ir nusiminusi 
jypata užnuodina orą. liet nusimlr.i- 

1 Imas tankiai paeina nuo vidurių ne- 
| tvarkos. Jeigu žmogaus ža.-r.os b.'.tų 
išvalytos, jis užmirštų apie pyktį. 

i'l'Trinerio Kartusis Vynas yra patikė- 
itinas preparatas. Jis nušviečia jūsų' 
! mintį. Jeigu jus turite piktą ir susi- 
į raukusį draugą ir norite jam pagel- 
; bėt. nepirkite iam gėlių, bet patarkite 
į nusipirkti bor.ką Trinerio Karčiojo 
(Vyno. Kiekvienas aptiekorius aiba 
•gyduolių pardavėjas turi jį. Bet jti- 
;gu iųs negalite gauti jo savo apielir.- 
ikėj, tai rašykit pas 'Joseph Triner 
ĮCotnpany, Chicago, Ilk Nusipirkit 
Itaipgi ketą Triiurio Fli-Gass. Jis už
muša muses ir uodus staigiai, neturi 
blogo kvapsnio ir nekenkia kitiems 
gyvūnams (šunims, katėms, kanar- 
koms).

forBlllOUSNESS
I VARTOK1TW BEECHAMS i’ILl.S w

■ paliuosavimai vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulib ir gal- I 
B vos skaudėjimo.

Nėra Koionielio
25e. ir .'be. bak.-iukai^^K

Nusipirkit knyga vardu:

KAS YRA RUSU SO 
VIETŲ RESPUBLIKA?

Išleista Lietuvos Social
demokratų Partijos.

Knygos turinys susideda 
sekamų skyrių:
1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistu Partijos 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

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

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

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

Kaina tik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci
jai. ir tuojaus gausite “Kas 
vra Rusų Sovietų Respubli
ka.”

BEECHAMS 
PI LLS

‘b

Iz)

BY BAKER

l
f

T'M ASki^G VOV WMAT 
YOV M Ak E UPĄr THE SHOP?

PO I LOOK 1 

5~HQP yYORft^

m.a.v wo
VERV 6USY T.i£iE 
-I DA'YT'^
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. I
tynęs, lis kartus per dieną ir ki- 5 

tiems patarti taip pat daryti. %

sireiškimas’.. Miegą, ir mie- das dantis tvarkoj palaiky- 
gą gerą, veikiausiai gali su-jti — valyti juos patiems ke- 
teikti maudymasis,

JWM5O«W»S»SBS9S$SS$S^^ 
TELEFONAI MS? j

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. NUOLAITIS I 

Vaiandoa: mw S Ud 4 pa piaCR, 
am 7 ild S vakaNu I 

107 Summer St, ;
LAWRENCE, MASS. I

1S

/
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kartais! nu veikimas
I 

kadlgant išsiskiri
...... .....................Po ba- angliarūgšties ir panaudoja- 
liaus paprastai miegas esti mą daugiau dėgonie 
netikęs, užtat gilus miegas taip svarbu, I ’ 
paima kitą nakti.

Kiekvienas valios ir min
ties apsireiškimas, kiekvie
nas Įspūdis ir judėjimas yra 
lydimas tam tikrų sistemos 
reiškinių; čia eikvojasi de
guonis ir darosi angliarukš- 
tis. Miegant susidaro de
guonies atsarga, todėl kad 
medžiagų mainas reiškiasi 
silpnai, šis deguonis eina nei 
nervų darbui, o maitinimui! 
ir statybai nervų ir pačių 
smegenų. Mes sutverti iš 
silpnos medžiagos, ir .ši. nąe-j 
džiaga turi buti.nųcįiat^apim-i 
pinama, kad /'galėtų savo 
darbą atlikti. Smarkiai dir- 
beričios smegenys reikalau
ja daug ir deguonies. Kar
tais ir jaučiamas deguonies 
trukumas, primenąs badą ir 
traukiąs eiti miškan ir kuri 
laiką smarkiai ii giliai pa- 
kvėDuoti tyru oru. Vaikai ________  _____ ________ __ ______ ____________ ___
reikalauja daug deguonies so ir atgauna savo pirmykš-J ris valyti, patys to niekada 
ir ilgo miego, todėl* kad jie1 tĮ didumą. ; nedarą. Anglų gydytojai
nuolat suvokia ką naują iri Dėl ramaus miego kai kasi Įspėja visuomenę, kad ji 

vaitoja? alkoholi, opiumą, i daugiau susirūpintų danti- 
gašišą, kokainą, morfijų... j mis ir tuo pašalintų Įvairių

s; todėl 
, kad miegama

jame kambaryje butų tyre 
oro. Apskritai žmogui užmi
gus, maždaug po valandos, 
jo miegas būna ypatingai 
gilus.

Tokiu budu iš tikrųjų, rei
kia eiti gulti mažiausia už 
valandos iki vidunakčio, 
kad didžiausio augalinių 
procesų nusilpimo laikas 
sutiktų su proto mažiausio 
jautrumo laiku ir kad pa
prastasis kūno darbas eitų 
ramiausiai ir taisvklingiau- 
siai.

Augaliniai procesai pra
deda stiprėti rytmetį. Į tą 
pat laiką ir nervų sistemoj 
susidaro daug jėgos, lau
kiančios gyvo darbo. Į rytą 
pats žmogaus kūnas pailgė-; tojai pareiškia, kad žmonės 
ja beveik vienu coliu, todėl, j pratę kuomažiausia kreipti 
kad žmogui gulint nebe-■ dėmesio Į dantis, o jei kar- 
spaudžiamos kūno sunkumoj; tais ir pataria kitiems, pa- 
kremzlir.ės sąjungos išsitai-i vyzdžiui vaikams, savo dau

NEŠVARUS DANTYS— 
LIGŲ PRIEŽASTIS.

Londono spaudos žinio
mis, anglų gydytojai ir vi
suomenė reiškia didelio su
sirūpinimo vėžio liga, dėl 
kurios paskutiniuoju laiku 
miršta daug žmonių. Patirti 
tos baisios ligos priežastinis 
vedami mokslingi tirinėji- 
mai, kurie jau parodę, kad 
vėžio liga dažnai suserga tie 
žmonės, kurių dantjs esą ne
tvarkoj. Todėl dabar ir pa
tariama visiems kuogeriau- 
sia prižiūrėti savo dantis, 
kad per juos nesiveržtų Į 
žmogaus kūną Įvairių pavo
jingų ligų mikrobai. Gydy-

Puikios Naujos Nuo Širdies 
ir Vidurių Gyduolės.

Daktarai po Daug .Metą Praktikos 
Sako, Kad jos Veikiu Puikiai 

Tokiuose Atsitikimuose.
Musų laikraščio skaitytojai b? abe

jonės nusistebės kaip dasižinos apie 
šias naujas gyduoles ir kaip greitai 
jos veikia. Jei jūsų daktaras dar iki 
šiol jums jų neužrašė, tik nueikite į 
aptiekę ir gaukite butelį. Jos vadinasi 
Nuga-Tone. Jos yra malonios vartoti 
ir galite gauti visam mėnesiui gyduo
lių už 31.00. Tikrai nustebins jumis 
kaip greitai jus pajausite geriau. Nu > 
nereguliariu širdies veikimo iš prie
žasties nevirškinimo, užkietėjimo, iš
pūtimo. suirime skilvio ir žarnų, ne
veiklių kepenų, galvos skaudėjimo, 
nieko nėra geresnio kaip sios gyduo
lės. Jus veikia gerai ir greitai. Jos 
suteikia puikų apetitą ir nuolatinį 
čj:mą lauk, stimuiiuoja kepenis ir j 
inkstus ir suteikia ramų, atšvieži-į 
nan.tį miegą. Tik gaukite jas ir var- ' 
Sekite pagal nurodymą per keletą die-1 
nu ir jus pajausite geriau ir išrodysi- 
te geriau. Jei nepatiks, sugrąžinkite 
likusią i’alį aptiekoriui. jis atgrasins 
justi pinigus -tgai. Išdirbėjai Nuga- 
Tone žino labai getai ką jos padaro 
tokiuose atsitikimuose. Jie privertė 
visus aptiekorius suteikti garantiją ir 
sugrąžinti pinigus, jei jus nebusite 
užganėdintas. Rekomenduojamos ir 
pardavinėjamos pas visus gerus ap
tiekorius.

< J T ei. South Boston 3623 !
1 , Residence University 1463-J. <

S. M. PaišiBte-ShallBa ' 
’ I LIETUVIS MOTERIS 
; ; ADVOKATE

! MC Broarfway, So. Boaton. 
, [ Koom 2.

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

"Trijų Metę Kanklię” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 6G. 

Kaunas. Li t h tumia.

EILIŲKNYGA

jų smegenys esti tolydžio 
Įtemptos: be to, jų nervų or
ganai auga, kada jie miega Liūdnas ir kenksmingas ap- ligų pavojų. Geriausias bu 
ir esti visai ramus. Atvirkš- sireiškimas’..
čiai, seni žmonės reikalauja 
miego mažiau, todėl, kad jie 
mažiau benudirba ir vis ma- vystymasis šlapiomis drobu-

IJTTLE JULIUS SNEEŽER

»♦♦♦***♦

všo VT woę.kc I,vfi SHOPjJ
)WELL V.'HAT Oo Y0U£~~- - - -——)

MAKE ? J I VOU POOR
J COOKOO- 
• YVHAT Po
I YOU THlMK 
l I MAKE-1

W£Ll -F Y* 
VVANT TA
KNOVV- T'M 
MAKtN'FlVE 
DOLLARS A 

VMEĖK’ ~

/

Papuošta daugeliu spalvuotą puikių paveiksią, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairią eilių, tinkamą 

dėklamuot ant viešą susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių tilėa: 

TAUTIŠKOS. SF.IMINISKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražtasaia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekviena* turėtų papaožti savo kayfynų auaėta knyga.

KAINA TIK $1M 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS J U S V LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekviena* mudpirfcfa tą knyga P^Mhingn. Pinigu* geriaa- 

•ia Mgst "Maaey Orderiu,” popieriniu* galina *ig*t tiesiog papras
tam "konverte, užrajiua aiškiai adresu* am ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už Je. marką

'’KELUIVtS” 90. BOSTON, MASS.



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

i.
ŽMOGŽUDYSTE DĖL 

KERŠTO.
Birželio 7 d. Trimiesėdžio 

kaimo, Nerindaičių parapi
jos, ūkininkas Šimanskis su 
savo žmona sugrįžo nakti iš 
Nevarėnų gerokai Įkaušę ir, 
kadangi troboje jiems buvo 
trošku gulėti, išsinešė pata
lus abu atgulė kieme, prie 
pat durų. Nakties viduty 
motina, gulėjusi t duboje, iš
girdo šūvi ir pribėgusi prie 
lango pamate du bėgančiu 
vyru. Išpuoiusi kieman iš
girdo bels ai kiančius dukterį 
ir žentą, kurie tuoj mirė. Ši
manskis esąs nušautas me
džiokliniu šautuvu, 
šratai parėjo kiaurai 
galvą, u Šimanskienė 
mušta dviejais kirvio 
čiais per galvą.

Suimta du Įtariamu asme
niu, bet dar nežinia, ar tie 
patįs kaltininkai. Spėjama, 
kad užmušimas Įvyko dėl 
keršto, nes jokio plėšimo 
nebuvo.

vijų ir laužo jau žydinčius 
medžius ir niekas jų iš te- 
nevaro. Sode siaučia ir kir- 
minaičių — vienuolių epide
mija. Kirmėlaitės nuėda me
džių lapus, ir medžiai 
džiūt. Jau išnaikino 
čionykščių medžių, il

!«<
»nrZ. - VU. X-

- K’:
niekas greitu laiku kirnv- 
naitėms kelio neužkirs, 
dės naikini ir brangins 
tinių kraštų medžius.

pr
sv

GAISRAS IR VAGYS.
Pievėnai (Mažeikių ap.j. 

Gegužės mėn. 30 d. Priel- 
gauskienė, kepdama duoną, 
norėjo užgesinti žarijas, su
dėjo jas krepšin, apipylė 
vandeniu ir pastatė i kampą 
daržinėj. Anglys atsigavo, n 
užsidegė namas. Subėgo 
žmonių, tik išgirdo pora 
smarkių sprogimų. Išsigan
dę žmonės atsitraukė. Pra
dėjo dar smarkiau pyškin: 
lyg iš kulkosvaidžio; niekas 
nė nemanė gelbėt namų. 
Persimetė ugnis i kitus na
mus, ir jau vos bažnyčios 
nesiekė.

Žmonės šaukė pagalbos, 
‘ i; 

nėra. Tada patys pasistatę 
kopėčias prie bažnyčios py
lė ant stogo ir sienų vancle- 
i_į _ 
buvo išnešta, klebonas paė
męs sakramentus 
prie medžio.

Kaip nustojo šoviniai 
sproginėję, žmonės pradėjo 

susirinko, užsimokėjo ižan- gelbėti daiktus ir degančius 
Pub- namus. Namų sudegė net 6. 

tik Viena moteris apdegė, j-
•n.

kurio 
per 
už- 
kir-

DR. ŠLIUPO PASKAITA.
šakiai. Gegužės mėn. 26 

d. čia Įvyko Dr. šliupo pa-, bet kur tau — gaisrininku 
skaita. Prelegentas trumpai ‘ 
sutrauktoje, bet aiškioje sa
vo kalboje, faktais rodyda
mas, nupiešė religinių tradi
cijų istoriją ir apibriežė, ko
kiais pagrindais yra tveria
ma laisvamanybė. Publikos 
buvo nemaža; kad ir papra
stos dienos vakaras, visgi

iė nesi juto, k«ąip i» vi&ų pu
sių buvo apsuptas ir nuo dvi
račio nuverstas keleto girtų 
va-kinakų. Virsdamas su
laužė dvirati, apsidraskė 
drabužius, o ir pats susižei
dė. Netoliese pasitaikė poli- 
ci.'tas ir -kandalistus spėjo 
.-učiupt ir nugabent kur rei
kia

ATLAIDAI SU DEGTINE
Medingėnai. Nors maža. 

Msdingėnų 
čiaus degtinės nestokuoja 

mėn. 7 d. per šv 
atlaidus visi šmu- 

stengėsi pasipel- 
jų nelaimei, atvy 
ų policija utruk- 

visą “prekybą.”

Birželio 
f’ejvlės 
gelninka 
nyti. Bet 
kusi Viim 
dė jiems

X'

miesčiukas, te

GRAŽI AFIELINKĖ, GRA
ŽUS DERLIUS.

Pasvs^is. čia apylinkė la
bai graži, žemė derlinga, 
laukai nuokalnus. Apylinkėj 
matyti nemaža ūkių raudo
nais stogais, kas iš tolo žiū
rint daro gero Įspūdžio. Te
ėjau prisižiūrėjus daugumoj 
matyti didelė netvarka trio- 
bų sustatyme apie kiemą ko
kios 6 ar 7 triobos šiaip taip 
sukraipytos; tvorų apie kie
mą ar trobas retai kur pa
matysi. Ūkininkų vežimai 
dar daugiausia medinėmis 
ašimis. Bet žemės dirbimo 
Įrankių čia ūkininkai turi 
gerų; žemė Įdirbama ir Įtre- gina apie pusti 

tojama mineralinių trąšų.
Šiemet čia rugiai, kvieči.

; ir dobilai, 
do labai gerai, 
mažas. 
Sodai 
Todėl

i •

I
I

• c>
. t* v - . 1 ’ šlama neblogai, daug suvar-m. Is bažnyčios jau viskas & - -

p.

sėdėjo

ga ir ramiai užsilaikė. ] 
liką buvo patenkinta tik V;viM 
vienas pilietis mėgino duoti bavo nuvežta i Mažeikiu a 
klausimų, bet pats save susi- soties ligoninę, 
kompromitavo beaiškin- - - -
dams kada “spaviednis” bu
vo Įvesta... Taip juokais ir 
užsibaigė.

Čia noriu pažymėti, kad 
musų moterys turbut jaučia
si silpnos dvasios, bijosi, 
kad išgirdus p. Šliupo kalbą 
ne taptų laisvamanėmis, to
dėl mažai jų atsilankė.

Dekanas turbut pabijojo, 
o rasi tik nenorėjo duoti sve
tainę paskaitai. Iš karto bu
vo žadėjęs su išlyga, kad lei
stina butų kritikuot, kitaip 
sakant debatuot, bet kaip 
reikia, tai ir nedavė. Dr. 
Šliupas skaitė kitoj, vasaros 
laike daug patogesnėj vietoj 
—kluone, kame tyro oro už
tektinai ’ buvo. Laukiame 
daugiau panašių paskaitų. ■

VISI NAMAI SUPLEŠ
KĖJO. y

Antkaptis;;/ •(Amtriejavo 
v., Krctmgės apškr.). Šio 
kaimo .. ūkininko Vaitkaus 
sudegė visos septynios trio- 
boš^ su visu turtu. Be to, su
degė 8 galvijai, vienas ark
lys ir daug naminiu paukš? 
čių. Gaisro priežastis neži
noma. Vieni sakos b>uk gais
ras kilęs iš neatšargumo su 
ugnim, t. y., rūkant, o kiti 
sako, kad padegta iš keršto. 
Pirmiausia pradėjęs degti 
kluonas, paskum šalimais 
stovi tvartai ir kiti triobė-! 
šiai. Gal butų sudegę ir žmo- 
nių, jei vienas namiškių ne
būtų vėlai parėjęs ir visus 
prikėlęs. Nuostoliai dideli,! 
nes, veik visi triobesiai dar. 
buvo nauji. Nelaimė Įvyko 
naktį iš 23 Į 24 gegužės

Atsirado tokių žmonių 
kurie išgelbėtus‘ iš ugnie? 
daiktus vogė. Reikia pade 
geliams padėti, o jie tik di
dina jų vargą.

GERIA IR TRIUKŠMĄ 
KELIA.

Rietavas, Telšių apski 
Neretą šventadieni ar-tur 
gaus dieną prie vieno ar ki 
to traktieriaus tenka maty 
girtų ar bent pusgirčių besi 
stumdančių ar bešukaujan 
čių. Tokie triukšmadariu 
dažnai mėgsta kliudyt ir vi 
sai nekaltus žmones/ Gegu 
žės 27-tą ramiai sau dvirn 
čiu važiavo mokytojas N. n

_ Cil

daugumoje atro- 
Vasarojus d a 

bet kol kas gražus, 
turėjo daug žiedų, 
galima tikėtis gero 

derliaus.

MIŠKE PLĖŠIKAI.
II Girininkai. Zapyškio 

girininkijos miške nesenai 
dviračiu važiuojančiam iš 
Naudžių kaimo pil. Selemo- 
nui du vyrai pastojo kelią ir 
atstatę revolverius pareika
lavo atiduoti pinigus. Bet 
Selemonas važiuodamas per 
mišką, buvo iš anksto pini
gus Įsikišęs i kojinę, ir dėl to 
plėšikai pinigų nerado. Ne
radę pinigų, paėmė dvirati 
ir nuėjo sau i miško tanku
myną. Prieš kelias dienas tie 
patys vyrai, buvo sustabdę 
reikalaudami pinigų vieną 
seną žmogeli. Prie jo pinigų 
neradę, davė kumščia jam Į 
krutinę, taip smarkiai, kad 
žmogelis nugriuvo i

!

SU-

I I
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IŠ NEW YORKO 
I K A U N Ą IR 
ATGAL(KgrtSi)

John T

Tennessee valstijos mokytoja', kuris

piiną vandens. Namo parėjo 
vargšas žmogelis persigan
dęs ir visas šlapias.

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

j Apsigyvenę ateiviai, grį
žtantieji atgal metų lai-

I ke, r.epriskaitomi kvotos 
restrikcijoms.

nepaisydamas religiniu 
fanatiku pravesto Įstatymo prieš evoliuciją, mokyklose isgukii- 
nėjo evoliucijos mokslą. Dabar miestely Dayton eina jo byla. Jį 

uzinis žymiausių Amerikos advokatų.

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Nccalėio ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar rnieg - 

Ir auga riebyn. Perskaitykit žemtau paertuotą 
Liš’kų irnusoręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
ki* be jokio atidėliojime. Šitas puikus kūdikių 
Stojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputeje.

STATO TILTĄ.
Panevėžys. Per karą 

naikintas ties senuoju mies
tu Nevėžio tiltas, šalip kurio 
vokiečiai buvo pastatę laiki
ną, o senajam buvo išmūriję 
betoninius pamatus, bet li
kosi be viršaus ir taip išbuvo 
iki šiai dienai. Dabar jau de
dama jam viršus ir-už kokio 
mėnesio, kito, bus pabaig
tas statyti. Laikinasis vokie
čių tiltas jau visai silpnas.

“Gerbiamieji:— . •
šiuo laišku noriu jums ištarti šjrdingiausj actu ux 

gerus vaistus, kuriuos man pnsiuntet. Per 10 inen«*?'J 
„s Tegalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
preitai aplaikiau vaistus, kurious man pnsiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie ir ramiai
irnezojo visą nakti. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie Situos gerus 
ku-ais yra Bambino. Dar kartą tanu aciu ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
sfbuklus mano kūdikiams ir dabar ne auga nebyn.

Mrs. W. K., Nsw Britam, Comi.
Pareilalaukit dykai duodamo Bambino pavyadžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Ar-a r"-''-**'-' ,lz 
35c banką Bambino iš savo vaietimr.KO s.

F. AD. RICHTER & CO- 
Bvrry & Soutb 5th Sts., Brooklyn, N. Y.

nusipirkite už 
:ndiei

OGINSKIO SODAS.
Rietavas. Čia prie buvu

sio kunig. Oginskio dvaro 
yra didžiulis sodas, apsodin
tas čionikščiais ir iš kitų 
kraštų pergabentais me
džiais. Per Velykas vietiniai 
gyventojai ateidami j sodą 
pavaikščioti nušliauždavo 
po keletą šakučių nuo Įdo
miųjų medžių ir nešdavosi.’ 
Vietinis miškų urėdas tai 
kuogriežčiausiai draudė ir, 
net mėgino rašyt protoko
lus. Dabar tame pat sode 
ganosi kelios dešimtys gal-1

Teisėjas John T. Raulston, kuris pirmininkauja mokytojaus 
Scopes byloje. Jis irgi yra religinis fanatikas.

GAISRAS.
Kauksnujai. Stačiūnų vai. 

Š. m. gegužės mėn. 17 d. 
naktį Kauksnujus ištiko 
gaisras. Sudegė penkių gy
ventojų (mažažemių — be
žemių) visi triobesiai. Ma
žažemio Murkuckio sudegė 
ir gyvuliai: 1 arklys, 2 karvi, 
2 avi, 1 kiaulė ir 12 vištų. 
Gaisras prasidėjo iš Stočku- 

i griovį: čiu gyvenamo namo (ar ne-
■ gyvenamo, kuris po tuo pa
čiu stogu). Laimė, kad vėjas 

‘ i lauką putė, kitaip visam 
•kaimui butų buvęs pavojus 
ir antra laimė, kad iš buvu
sio tuo metu vakarėlio (va
karas antrame gale kaimo 
už pusę kilm.) subėgo visa 
publika, kuri apsaugojo gre- • 
timuosius trobesius nuo ug-: 
nies. :

Skaudžiai nukentėjo vie : 
tinis mokyt. J. Stočkus nuo ' 
ugnies. Jis norėjo išnešti 
siuvamąją mašiną iš jau de
gančio namo. Ugnis jį pati
kusi parbloškė ir tik drau-i 
gal ji išgelbėjo nuo mirties. ;

t

i UŽDARYTA KNIBŽDA.
Jeznas, Alytaus apsk. čia, 

yra du traktieriai, dvi alinės 
ir dar arbatinė, kurioj ne 
mažiau kai trakteriuj pralei-! 
džiama “baltosios.” Bet iš i 
jų tarpo daugiausia lanky
tojų turi Acuvienės traktie- j 
rius. šis, matyti, nesilaiko 
Įstatymų. Uždarytomis va
landomis ir sekmadieniais, 
nežiūrint, 
durys uždarytos, bet viduj! 
knibždėte knibžda žmonių. Į

f tą dalyką reikėtų dau- j 
giau kreipti dėmesio vietinei 
policijai.

i ŽMONOS KOVA SU VY-j

giną N. to paties kaimo. Iš 
karto dar viešai nesirodė j 
žmonėms, kad jis ją myli, i 
nors tiesą pasakius, toji ! 
mergina pirmą vyrą pasiti- I 

. kusi visuomet Įsimyli. Su
laukė šv. Velykų, kada be
veik pas kiekvieną ūkininką 
.vra alaus, žinoma, kada 
žmogus Įkaušęs, tada viskas 
aktingai eina. Taip ir minė- j 
tasai p. N. Įkaušęs nuėjo pas Į 
savo numylėtinę. Jo žmona 
parsivedė svečius ir kaimy
nus pas save ir nuėjo savo 
vyro pajieškoti. Ji atrado 
savo vyrą su mergina susi
kabinusiu už stalo, žmona.! 
matydama, kad jos vyras 
meilaujasi su kita, ėmė bar
tis. Vyras puolė prie jos, toji 
išbėgo pro duris ir bėgo Į 
namus. Jis ją vydamasis vi
saip koliojo. Kambary pa
griebė brauningą ir šovė i 
ją bėgant pro duris, bet ne
pataikė. Antrą dieną irgi i 
buvo gana didelis triuks-’ 
mas, o trečią dieną vyras Į 
parvažiavęs girtas, pakėlė ’ 
toki triukšmą, kad ir rakan
dai kambary7 nukentėjo, ir 
dar kėsinosi savo žmonai j 
gyvastį atimti, bet toji spėjo i 
pasislėpti. 18 dieną balan-: 

. džiomėn. jo žmona susiti-j 
kusi su vvro numvlėtine ir! 
ne atsižvelgdama i tai, kad, 

. vyras jos gyvastimi kėsina
si, bet visgi ji stojo Į kovą su 
šeimynos ardytoja. Jiedvi ė- 

ir moteris pykčiu ■ 
•ere vyro ni<-;

vėzdu. N. nore
lei negalėjo ir 

N. nesi-: 
tai pa-j 

Į 
| 
i i I I

mė bartis 
nebetverdama 
mylėtinei su 
jo pasiturėti, bet 
ėmė bėgti. Jeigu N. 
liaus romansavę, 
skelbsiu jų vardus ir pavar
des. Klajūnas.

6ERMAN

I

kad priešakinės 
bet viduj

ŽMONOS KOVA SU VY
RO NUMYLĖTINE.

Kapinės kaime, Nauja
miesčio valse., Panevėžio 
apskr. Jaunas vyras N., ne
senai vedęs, Įsimylėjo Į mer-

“ KtLLOGGS 
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oii 
padarytas medicinos reika
lams. 3e kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellogg’s. 
piltas Laboratorijose.

I ABI PUSI LAIVA
KORTES NUMUŠTA 

KAINA

La: PAItt- 
EXPELLERIS 

Praveja Gkaacmu*!
Trinkite greitai taip, kad Jį, 
stebėtinas Lnimenta. persisunktn 
per oda i pat t» vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.
Pain-Expellcris palengvina kraujo 
nukepins? ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą giriomis.

25c ir 70c vaistinėse. Tempkite, kad butų 
Inkaro vaiebaienklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berrv & Šou t h Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

LLOYD
LAIVAKORTES J ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS

* KAINOMIS
| LIETUVĄ

PER BREMENA
Trečioj Mėsoj tik steitrumfoi 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji i 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway, N’ew Tork. 
arba pas vietos agentus.

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit 

Darbo žmonių laikrašti 
“KELEIVI.”

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

United American Lines
(Bimaut Line) Joint Service with

Hamlrarg American line
131 Statė St„ Boston. Mm*.

i

I

v

I

Linksmas 
. mislis

. . -*t».!>'-■ v
i Vz 
f ■ z

, < ■N
ir uras yra tvot lai • tobuli* Aa- . 
kinas. Jei maistas'yra blogai* 
virinamas, tai jums yra reika- » 
lingas stiprintojas kuris atitaisys 
virinimą. Vartok 3 t

SEVERA’S BALZOL

Į. 
ir.

' t . •».
■r •>

* X N ' j

Jts virinimą ■tfairtną avatiprina vidurio* ir aateikla 
palengvinimo nuo diapepaijoa. Jis yra nepaprastai 
gorės uuo užkisenojucio užkietėjime.

Ka na SO ir 85 centai. -; - Pirkite pas aptiekorius. - a

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, K)WA
—V«»—. — ------------ - ------------

Vaiet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pati Išgalanda

VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.M 
<%«ZQT Parsiduoda vinone britvų krautuvės*

—Snarperu Itaelf

įi 1'

ii 
, I i I IJ

SV ARBUMAS KASLINK 
-SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš joms teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jtt*ų giminės su savo 
šciiTiynoiiCpet \ irokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur Is savofnamy negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bihj 
išmokėt. Kranelis kaimyne, as’^m sakysiu 
apie savo farr.iliją ir vaikų išauklėjimų per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Bnltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garM*- 
gai paparsėjęn etile Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrūno Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius,įr stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių 'Jryduolių užlaiko.
SVEIKATOJ GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Baltrūno*. Prop.
2500 W. Pcrahmg Rd.. Chicago, ffl. 1

f I



Vietinės Žinios
APIPLĖŠĖ BANKĄ 

Banditai pagrobė automo
bilių su pinigais ir 

nuvažiavo.
Pereitoj pėtnyčioj, apie 

11 valandą ryto, Cambrid- 
eg’uje buvo nepaprastai 
drąsus užpuolimas. Du gink
luoti banditai užpuolė Ame
rican Trust Company banko 
automobilių, nuginklavo šo
feri, ir patįs jo vieton atsi
sėdę nuvažiavo su pinigais 
ir čekiais, kuriu buvo $16.- 
742.

Automobilius buvo susto
jęs ties Neapolitan Ice Cre- 
am Co. ant Landsdowne 
streeto, netoli nuo Centrai 
skvero. Prie šoferio automo- 
biliuje buvo ir banko kasie- 
rius, bet pastarasis įnėjo į 
aiskiymo kompanijos ofisą 
pasiimti jos pinigus į banką. 
Tuo tarpu banditai ir užpuo
lė šoferį. Nors jis buvo gink
luotas, tečiaus neturėjo pro
gos pavartoti ginklo.

Užpuolimo metu bandi
tai šovė kelis kartus, kad pa- 
gązdinus žiūrėtojus, tečiaus 
niekam nekliudė. Nuvažiavę 
kelis blokus, jie banko au
tomobilių pametė, o persėdo 
su pinigais į didelį limuzi
ną, kuriame jų laukė kiti du 
banditai. Limuzinas turėjo 
137,988 numerį, kuris pri
klausė tūlo Boyle automobi
liui, kuris buvo pavogtas tū
las laikas atgal Ipsvich o 
miestelyje.

Neužilgo po to policija 
areštavo ant West Quincy 
kapinių tūlą Johną R. Ade
ną, kuris dalyvavo tenai sa
vo tėvo šermenyse. Policija 
sako, kad Adenas yra vienas 
iš tų banditų, kurie pagrobė 
banko automobilių. Šitai 
šaikai policija priskaito da 
du užpuolimu, vieną ant Le- 
ver Brothers Co., o kitą ant 
Guaranty Trust Company 
banko, iš kurių buvo išplėš
ta andai arti $23,000.

tose konfiskavo po kiek nors Bostone ėjo tvarkdario pa- 
munšaino. Sveikatos depar
tamentas Bostone šitą deg
tinę ištyrė ir atrado, kad di
desnė jos dalis turi vario 
nuodų. Vario rudis, kuri yra 
labai nuodinga sveikatai, 
patenka j munšainą arba vi
rinant, arba rauginant bro- 
gą variniuose katiluose.

reigas. šiomis dienomis nu- 
vo nuteistas Quincy teisme 
užsimokėti 3115 užtai.
būdamas girtas važiavo au
tomobilium.

Užmušė poliemoną.
Islingtone pereitą sąvaitę 

i nakties laiku ėjo keliu du 
poliemonai. Staiga atūžė au
tomobilius tiesiai ant jų. 
Vienas policmanas spėjo pa
šokti i šąli, o kitas buvo už
muštas ant vietos. Automo
bilius nesustojo, bet nusine
šė da greičiau. Išlikęs polic
manas sako, kad automobi- 
liuje buvo dvi jaunos pore- 

. lės, kurios per naktį turbut 
i mylavosi kur nors krumuo- 
■se.

_________

Prapuolęs dentistas atrastas 
upėj. •

Anoj sub.’.toj Cambrid- 
ee’uje prapuolė uerai lenai 
žinomas dentistas J. t. 

j Good. Pereitą panedėlį poli
cija rado jo lavoną Charles 

'upėj netoli Weld maudynių. 
Jis buvo apsirengęs, taigi 
'jis negalėjo prigerti besi
maudydamas. Manoma, kad 
jis bus kaip nors įpuolęs 
upėn vaikščiodamas jos pa
kraščiu. Plaukt jis nemokė
jo. !

Sugavo pabėgėlius.
Turtuolio Madisono

nūs iš Wintropo pasiėmė an
dai tėvo automobilių ir pa
bėgo su 15 metų amžiaus 
mergaite. Dabar jie buvo su
imti New Yorko valstijoj, 
netoli Syracuse miesto, kur 

i išsibaigė jų automobiliaus 
gazolinas. Pinigų neturėjo 
nei vaikinas, nei mergina. 
Policija abudu sugrąžino 
pas tėvus. Ištikro, meilė turi 

, būt akla, jei žmonės be cen
to kišeniuje bėga nežinoda
mi kur ir ko.

su-

Sulaikė automobilių ir šovė.
Ant Hanover streeto. pa

čiam Bostono viduiy. aną 
sąvaitę .buvo šitoks atsitiki
mas. Tufas Lazzaro važiavo 
automobilium su tūla Crim- 
belli. Staiga nuo šaligatvio 
išėjo prieš jų automobiliu 
tūlas Rossi, ir sustabdęs au
tomobilių pradėjo į važia
vusius šaudyt iš revolverio. 
Mirtinai sužeidęs vyrą ir 
moterį, užpuolikas leidosi 
bėgti, bet tuojaus buvo poli
cijos pagautas. Bėgdamas 
jis savo revolverį įmetė į 
tarpdurį.

Nors užpuolikas neduoda 
policijai jokių paaiškinimų, 
bet spėjama, kad pamatas

.šitam įvykiui yra meilė ir 
Žada nukryžiavoti. kerštas, nes pašautasis Rossi 

Tūlas italas Fitchburge yla Crimbelli
gavo jau kelis laiškus iš Bos
tono nuo juodrankių, kurie i 
žada jį nukryžiavoti, jei jis 
nepristatys jiems $5,000. Jis 
padavė tuos laiškus Bosto
no policijai, kuri dabar įieš
ko rašėjų.

i

yra pašautosios 
“burdingierius.”

PIRMAS GRAŽUS

Išvažiavimas!

B

Rūtų Daržas
(RŪTA GARDENS)

Tai yra musų užvardintas plotas žemės, 
prie kurio priguli dailus ir gana gilus eže
ras, kuriame galima žuvaut ir maudytis.

30 :d:erių lygios žemės, gražiai ;>Dengu
sios aukštais klevais, beržais, eglėmis ir ki
tais medžiais, šitą žemę išrėžėm lotais, tin
kamais statymui vasarnamių arba šiaip šlu
bų, ant pat vieškelio, prie Billings ir De- 
borah Sampson streetų, Sharon, Mass. dai
liausiam miestuko krašte tik

17 Mylių nuo Bostono
“Rūtų Daržas,” teisybę pasakius, taip at

rodo, kaip kampukas Lietuvos atneštas į 
Ameriką
vietą apipirktų ir apgyventų mūsiškiai — 
vien tik lietuviai.

Tikrai butų džiaugsmas, jei šią

Sveikatos Jieškotojai 
ypatingai turėtų pasiteirauti apie Sharon 
miesteli, nes tai yra aukščiausis ir sveikiau- 
sis miestas šioj daly valstijos. Pasiklausę 
daktaro persitikrinsit.

Namus Statysime 
tuojaus, nes musų architektai ir inžinieriai 
skubina kogreičiausia pabaigti planus. Pa- 
tirinėkit, kurie interesuojatės pasistatymu 
vasarnamio už mažą kainą ir ant visai leng
vų išmokesčių. Kreipkitės pas savininkus:

VINCENT A. JENKINS
6 Beacon St., Boston, Tel. Haymarket 5840.

TITUS P. GREVIS
395 Broadway, So. Boston, Tel. S. B. 2340.
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DR. F. MATULAITIS
Ultravioletinė šviesa 

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ, 

DETROIT. MICH. 
ADYNOS:

12-2. 6-8

*Or. A. Gonsaa-Gumauskas
LIETUVIS DENT1STAS 

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

Xodėli0ini» Nuo 10—12 diena
7U5 N. Main St. kautp. Broad St.

MONTELLO. .M ASS

aS2j2S25Z52SZSZ52saS2SaS25as25?Q
Lietuvis Optcmetristas |

- i
* i 
I $

lst-gk.ui::lcuvJuZ aki.-, priskiriu 
akinius, kleivai* akis atiUeaUnu 
ir ambiyupiskosi < aklose) aky
se sugrąžiau -» i«-a* tinkM'.m 
laiku.
J. L. PAŠYK ARNUS O. D.
417 Broad* ay. So, Boa-ou. Maaa

§

9 y
i Tel. Kiehmond 1110 ;

■ Dr. David W. Rosen;
, Kalba Lietuviškai ir Rusiškai ' 
i GYDO CHRONIŠKAS IR J 
‘ SLAPTAS LIGAS
v Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo J 
‘ ir Odos Ligas ’
s VALANDOS: l
‘ Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare ’ 
< Tai-pat ir šventadieniais
I 321 Hanover Street ;
j BOSTON, MASS. J

I TeL So. Boston 506-W J

! DAKTARAS j
A. L. KAPOČIUS!

; L1TUVIS
’ VALANDOS;

DENTISTAS < [ 
Nuo 9 iki 12 dienų < Į
Nuo 2 iki 9 vak < > 
NEDALIOMIS:

f Į iki 1 v. po pietų < [ 
J S«;redoniis iki 12 diena. ‘ ► 
[ Ofisas ”Ke!«dvio” name. ' >

► 251 Broad* a v. tarpe C ir D St. <! 
Į SO. BOSTON. MASS. Į >

į
l
*

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki
1 iki
7 iki

389
SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2831

11 ryte
3 po piet
9 vakare
BROADHAY

SPECIALISTAS—PER 25 -MĖ
TIS turi patyrimo gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų suirimu. Reumatizmu ir In
kstų ir pūslės ligomis. Gydo 
kaip v y rus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3 TREMONT KOW.
StOLLAY SUVARĖ

Skersai Hanover Street
BOSTON, MASS.

Oly tupia Theatre Building
R';om 22

Apsirupinkit anglimis 
ant žiemos.

Mes jau antru kaitų per
spėtam “Keleivio” skaityto
jus, kad nusipirktų anglių 
žiemai, nes angliakasių 
streikas išrodo neišvengia
mas ir anglių kainos gali la
bai pakilti. Anglių kompa
nijos jau dabar skelbia, kad 
anglių atsargoje esą visai 
nedaug, ir jei kils streikas, 
jų galės pritrukti. Taigi jau 
iškalno ruošiama dirva kai
nų kėlimui. Kai kurie anglių 
kompanijų agentai prana
šauja, kad jei reikės anglia
kasių reikalavimus išpildyt, 
tai anglių kaina pakilsianti 
nemažiau kaip $3.00 ant to
no. Taigi ęeriaus nusipirkti 
dabar — pigiau jau nebus, 
jeigu streiko ir nebūtų.

Rengia Brightono Vaikų Draugijėlė 
"Žiburėlis". Išvažiavimas įvyks 

Nedėliojo.
19 LIEPOS-JULY, 1925.
Pramogos prasidės 11 va!, ryte

LIETUVIŲ TAUTIŠKO 
NAMO PARKE 

MONTELLO, MASS.
Gerbiamoji Brightono ir apiclinkč- 
Visuomenė:

Mes kviečiame atsilankyti visus ar.t 
šito išvažiavimo, nes jis bus puikiau
sias išvažiavimas šitame sezone: ja
me dalyvaus du gerai išlavinti vaiku 
chorai: vienas. Brightono Vaikų Ži
burėlio Draugijos Choras, po vado
vyste ge:b. A. Žldanavi~iau<; antra-. 
Montellos Vaikų žiburėlio Choras, po 
vadovyste L. Pociaus, šale dainų da 
bus ir visokių žaidimų

Parkas yra labai gražus, nauja sve
tainė ir daug gražių krūmelių. Todėl 
kiekvienas galės pilnai pasilinksmint.

Kviečia T aikų Mokyk. Komitetas.
Pastaba: Važiuojantiems automeb - 

_ . , . liais. nuvažiavus i Montello. važiuotiPastaruoju laiku apie Bo- Ame? st. iki Lietuvių Bažnyčios, p-i- 
stona pradėjo vis tankiau i t iir va7įuo*i
ir tankiau rodytis kliuksu įvažiuoti troku. ateikit pas Lietuvių

______________ i

Perkūnas trenke į 100 vietų.
Pereitą sąvaitę, kuomet; 

“Keleivis” buvo jau paduo-' 
tas i spaudą, ant Bostono už-i 
ėjo baisi perkūnija. Staiga 

i pasidarė tamsu ir žaibai 
(pradėjo pliekti kaip iš kokie1 
i pragaro. Į kokį pusvalandi 
perkūnas trenkė į 100 vietų; 
su viršum. Buvo sudaužyti: 
7 gatvekariai, uždegtos clvi; 
bažnyčios ir užmušti du i 
žmonės. Lietus pylė kaip iš> 
kubilo. Vietomis buvo 4 pė
dos vandens ant gatvių.

PARDAVIMAI |
z Dr. J. Landžius Seymour
> LIETUVIS GYDYTOJAS
J 3S1 Breadnay. Su. Boston, Mass.
5 Ant antrų lubų
5 VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki J vakare.

CITY POINT
Nauja* 2 šeimynų namas 

su garadžium, turbut greitai 
parduotas, ne* savininkas 
jau kraustosi j kitą miestą.

A. IVAS (32) 
110 Tremont st., Rm. 508, 
Boston, Mass., arba

361 Broadway, 
So. Boston, Mass.

i Tel. South Boston 40C0

$ 

/
't..__ t

I

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pržžiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. klCHTER & CO. 
Berry & South 5th Sis. 

Brooklyn, N. Y.

Kliuksai organizuojasi.
Pastaruoju laiku apie Bo-^

stoną pradėjo vis tankiau! ~ ^a-rČ!i>ir va^uo-i 1
ir tankiau rodytis kliuksųįvažiuoti troku. K
susirinkimai. Per kiekvieną ;Svetain<? kaip 9 val- r> te- 
susirinkimą prisirašo vis po | DIDELIS
šimtą ir daugiau naujų na
rių. Tūli sako, kad susiorga-
nizavę jie čia žada pakelti' 1$V(IZ AVIMAS! 
ainy katalikams kovą.

PERSKAITYK IR PIRK.
Vienos šeimynos stabą. 6 kambariai 

-u visais įtaisymais. C 
aker'o. Gražus sodas, 
garadžius ir vištininkas. 
stoties. No. AVoburn, Mass. 
ruo Bo.-tono. Kaina 84.000. 
išh'gos.

VINCENT B. AMBROSE. 
Tel. So. Boston 1607.

125 Broad way. So. Boston. Mass.

i

i
Žemės yra puse 

Viena karvė.
Visai arti : 
17 mylių
Lengvos i
(30)

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

Mrs. Winslow*s 
Strup

BARGENAI KASDIEN

Rengia Cambridge'aus Kooperacija. 
NEDĖLIOJĘ.

19 LIEPOS-JULY, 1925 
ANT FARMOS A. ALEKO 
Wilson St., Norwood, Mass. 

į Bus gardžiausių užkandžiu, gėrimų. 
' ivairiausių žaislų. Tode! kiekviena.- 
Ibus patenkintas, kuris atsilankys. Ne- 
i praleiskit nū vienas neatsikankęs, nes 
' Kooperacijos išvažiavimai visade.' 
i būna linksmus.

Kviečia visus RENGĖJAI.
Kas nz>rėt važiuot Bussais. malonė.- 

(užsiregistruoti Kooperacijo- Krautu- 
‘ i. 39 l'ortland Street. Bussai ir

Pavogė 20 centų, užmokėjo
$50 pabaudos.

Airys vardu Murphy pa
vogė 20 centų iš vaiko, kuris 
pardavinėjo laikraščius So- 
mervillėj. Vaikas palikdavo 
tuos laikraščius ant laiptų 
šalia krautuvės, o žmonės 
patįs pasiimdavo ir palikda
vo pinigus. Pastaruoju lai
ku tečiaus jis pradėjo neras- i vėje. rortiami štreet.' Bu's.<ai'7r 
ti visli ninimi Tie nasancrn lTroka' ,se,s 10 val rZte nuo K; autu-11 VISŲ pinlgy. JIS P3S3UgOiVlgg Jeipru t«j dieną lytu, tad piknikas 
jo, ir sugavo vagį, minėtąjį ■ bus perkeltas ant toliau ir bus patai- 
Murphy, kuris buvo areštuo-iS,n.ta.kad®.’vyks‘.. .. .

. * . . . f Automobiliais reik važiuoti iki Nor-

Visi rengias į socialistų
pikniką.

Bostone ir apielinkės lie
tuviai labai laukia 26 liepos 
nedėldienio, nes tą dieną 
bus didelis socialistų pikni
kas ant Aliuko farmos Nor- 
woode. Publikai labai pati
ko pereitas socialistų pikni
kas ant tos farmos, nes labai 
daili vieta ant ežero kranto tas ir teisme prisipažino pa-!Wood centre, iš ten važiuoti tvaipoie • O « • 9 • V t t Z-^ZX rv • V I . . -1 • TT’-I strectuir labai linksma buvo kom- Y'ogęs 20 centų. Teisėjas už-!?trcct« iH "'iison, ir wiison «t 
panija. Šį kartą piknikas dėjo jam užtai $50 pabau-;' piu jrni0>-___________
bus da įdomesnis, nes orga- dos. 
nizuojama daugybė žaislų

■

nizuojama daugybė žaislų —:-----------
su dovanomis, ir prie to vis-' $100 pabaudos už mušima i 
ko bus da prakalbos. “Kelei-. arklio. i

vio” redaktorius kalbės apie žydelis Mon is Warg tiek So. Bostono Lietuvių Mote- 
dabartmį triukšmą Lietuvo- mušė savo arklį aną d i en rų Apšvietos Draugystė ren- 
je, ir kas iš to gali išeiti. jant Columbia Rd., kad tas gia gražų pikniką

Taigi, kam tik aplinkybės nuo smūgių parkrito į veži- 
leidžia, visi ketina į tą pik- mą Įkinkytas. Warg buvo

f

—

PIKNIKAS!

niką važiuoti.
19 LIEPOS-JULY, 1925 

patrauktas užtai teisman ir'Ant Kazakevičiaus Farmos 
užmokėjo $100 pabaudos už Liberty St., Randolph, Mass.

Munšaine randa vario 
nuodų.

Per birželio mėnesi Mas- 
sachusetts valstijoj prohibi- 
ciios agentai padarė kelis 
tūkstančius kratų ir 742 vie-

kankinimo gyvulio.

Policmanas nubaustas 
už girtumą.

Policmanas Francis 
Kelley, kuris per 20 metų

t Bursai išeis nuo Lietuvių Svetai
nės So. Boston kaip 10 ryte.

Piknikas bus visokiais atžviigia s 
.labai gražus, nes bus žaidimų ir šiaip 
visokių pasilinksminimų. Užkandžių 
ir gėrimų bus taipgi gardžių. Gerbia- 
moji publika malonės dalyvaut ir 
smagiai pasilinksmint.

Kviečia KOMITETAS.

I
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1* UtSIDUODA FORNIČIAI
Front ruimio, gera: užlaikyti; par

siduoda pigiai. Matyt galima bile lai- 
ku. KAZIN. GELEŽINIS (29) 

170 Gorc st_ East Cambridge, Mass.

PARSIDUODA GROSERNE geroj 
lietuvių apgyventoj vietoj. Parduodu 

pigiai, nes mano vyras miręs 
<1:1 Sixth Street. (29)

So. Boston. Mass.

v

PLUNKSNAS. Pūkas. Paduška» 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų irėd- 
nes, parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
ypatiškai arba rašykit:

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ
.MES NUPIRKOM DAUG GELEŽINIU DAIKTU KRAUTUVIŲ 

per pastaruosius šešis mėnesius ir todėl mes galime parduot musų 
daiktus daug pigiau, negu kitos krautuves šioj apielinkėj.

l'ždyką pristatymas Didžiajam Bostone.
Ateikit į musų krautuvę šiandien ir sučėdvkit pinigus. Kam mo

kėt daugiau?
SOUTH END HARDWARE CO.

1095 M ASHINGTON ST.. 192 SHAW.MUT AVĖ.
Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353

BOSTON. .MASS.

PARSIDUODA NAMAS
" šeimynų. viso 11 kambarių, visi 

įtaisymai. Parsiduoda už 84,000. Di- 
vardas ir geras skiepas. įnešti 

reikia mažai.
VLADAS SAVICKAS

1"9—6-th st, So. Boston. Mass. .

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- 
SERNĖ ant gero kampo tarpe dviejų 
didelių gatvių Apit linkę daugiausiai 
apgyventa lietuviais. Biznis išdirbtas, 
per ilgą laika. Parsiduoda pigiai. Par- | 
davimo priežastį paaiškinsiu pirkėju’, i 
Galima pirkt ir su ramu. (31) ;

Atsišaukit į “Keleivio" ofisų.

IŠSIRANDA VOJA 5 KAMBARIAI 
gražioj vietoj Hyde Parko. Kreipki
tės: (30)

11 Loring Place. Hyde Park. Mass.

IŠSIRANDA VOJA KAMBARIAI I 
ant 3 lubų. 4 kambariai. Gali matyt i 

bile laiku.
131 Bo»en st-, So. Boston.

Milteliai nuo Galvos 
Skaudėjimo.

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

URBA LITHUANIAN 
DRUG MFG.CO.
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.

J
I 
fI

—-

European Feather Co.
25 Lowe!l Street. Boston. Naša

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmentcr St„ Boston. .Mass. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-)>
Valandos: Nuo 9 ryto iki S vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

Į

i

ODINĖS LIGOS

SEVERA’S

Kaina 50 centai.

K

yra 
gali

tankiai nepakiančiamas; 
būti pergalėti vartojant

i 
i

Pirmiausiai kreipki* ; aptiekę.
«

ESKO
AntiMptiikas mosti*.

W F S F V f R A C O
CEDAR R A PIDS. IQWA
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DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnu Lizų. Reumatizmo ir Krauju Ligų. 
18 CHA.MBERS ST„ Te!. Haymarket 1136 BOSTON. MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jc'gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, :.uo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų « 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaisius ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į AI’TIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Dr. Med. LEO J. PODDER i5 Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas llay markei 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St, BOSTON, MASS.

.UI

PERSIKELS I NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

ag Suteikia geriausį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

g? OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
kc! 820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0133-VV.
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