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Metai XX

Italija Neturi Kur Padėt 
Savo Gyventojų.

TAMSI TAUTA PER
DAUG VEISIASI.

nes ji neturi kur padėt savo 
žmonių.

į Šitoks fašistų senatoriaus 
Tuo tarpu Francija susirupi- pareiškimas amerikiečiams 
nūs, kad jos žmonės greitai , nelabai patiko. Spauda jam 

nyksta. I atsakė, kad su tokiais reika-
Italiia iau nebegali išmal-'lavimais neSali sutikti J°kia Italija jau neoegan įsmai- j t j vaistybė jok a 

negali sutikti, kad greitai veisiasi, kad salis ne- . į.. 6. . kuriamos
turi visiems maisto. Todei!JOS ’1 b0?e1. -f- Jfunamos
atvvkes dabar Amerikon svetimii piliečiams neatvyks ctaoarAmeiikon; Av.VUncAmnc VAlnniins At- 
fasistų senatorius, grafas 
Antonio Cippico, reikalauja, 
kad kitos tautos duotų Itali
jai kolonijų, kur ji galėtų 
siųsti savo žmonių perteklių,1 
arba rečiau apgyventuose 
kraštuose turi būt leista ita- 
tams steigti dideles koloni
jas, kur jie galėtų gyventi 
nenustodami savo tautystės 
nei pilietystės. Kitaip Italija 
turėsianti kelti karą ir jieš- 
koti reikalingų sau žemių 
ginklo pagalba.

Kalbėdamas Williams- 
towne Politikos Institute 
pereitą sąvaitę šitas fašistas 
pasakė:

44-"---------‘ ‘ .

jo 28,000,000 gyventojų. 
Praslinkus keturiasdešim
čiai metų cenzus parodo, 
kad dabar 41,000,000 italų 
gyvena savo tėvynėj ir 9,- 
000,000 išsimėtę po visą že
mės kamuolį. Skaitlinės pa
rodo, kad Italijos gyvento
jų priauga kas metai po 
••xv xv xv xv xv m t i • j i • *

skaičius pakilo arti 75 nuo- Į 
šimčius.

—

“Italijos žemės plotas da- Į Šveicarijoj, netoli Žene- 
bar turi 114,000 keturkam- vos miesto, ant kalno Sale- 
pių mylių. Jei atimsime kai- ve franeuzai statys observa- 
nus, pelkes ir kitokias netin- toriją, kuri su visais įtaisy- 
kamas gyvenimui vietas, tai mais lėšuos $6,000,000. Ri
tas plotas pasidarys daug nigų tam tikslui davė indų 
mažesnis. Aišku, kad to- milionieriaus Assan Dina 
kiam plotui sunku tiek žmo- pati. Svarbiausis dalykas toj 
nių išmaitinti. observatorijoj bus telesko-

“Iš kitos pusės turime pas, kurio stiklai turės 105 
Franci ją, kuri prieš karą tu- colius per diametrą. Tai bus 
rėjo 39,500,000 gyventojų, didžiausis teleskopas (žiu* 
o šiandien tiktai 35,000,000, ronas) visam pasauly. Beto 
ir tai nežiūrint to fakto, kad da prie observatorijos bus 
po karo prie jos buvo pri-i pastatyta stipri radio stotis 
jungtos Alzacija ir Lotarin- ‘ apsikeitimui žiniomis su ki- 
gija. Gyventojų Francija tu-‘tomis pasaulio observatori- 
ri nedaug, prie to da jie kas jomis.

AR EINA ŠŪNES I 
DANGŲ?

priklausomos kolonijos. At
eiviai turi taikytis prie tos 
šalies, kur jie atvyksta, o ne 
šalis prie ateivių.

i Bet geriausį atsakymą fa
šistų ideologui davė ameri
kiečių profesorius Edward 
M. East. Jis pasakė trumpai 
ir aiškiai: Jeigu italų tauta 
taip greitai veisiasi, kad jau 
negali savo žemėj sutilpti, 
tai įveskite gimdymo kont
rolę. Emigracijos keliu šito 
klausimo neišrišit. Italijos 
žmonės emigravo Ameri
kon per 50 metų, ir šiandien 
vistiek ji neturi kur jų dėti. 
O kas butų, jeigu kitos tau
tos pradėtų taip smarkiai 

1881 metais Italija ture- veistis? Dėl perdidelių šei
mynų Italijoj šiandien dau
gybė" kūdikių miršta ir vis
tiek perdaug jų išauga. Tai 
kodėl gi tų šeimynų nesuma
žinti? Kodėl žmogus turėtų 
perėti vaikus kaip vėžys, 
kuomet gamta yra davus 
jam protą?

500,000. Todėl į 40 metų jų STATYS DIDŽIAUSIĄ 
' PASAULY OBSERVA

TORIJĄ.

VOKIEČIAI PIKTINASI 
NUOGUMO KULTŪRA.
Nuo to laiko, kaip prezi

dentas Hindenburgas ir kiti 
vokiečių valdininkai žiurėjo 
ir užgyrė judomujų paveiks
lų filmą, užvardintą “Ke
lias prie Spėkos ir Grožės,” 
Vokietijoj pradėta prakti
kuoti taip vadinamą “nuo
gumo kultūrą.” Vasaros re- 
zortuose prie Šiaurės ir Bal
tijos jūrių jaunuoliai ir jau
nuolės pradėjo maudytis ir 
vaikščioti pajūriais visai 
nuogi, be jokių drapanų, ši
tuo labai pasipiktino arist<> 
kratiškoji junkerių draugi
ja, kuri susirenka nedėldie- 
niais į Borkumo rezortą. 
Borkum yra pagarsėjęs kai
po anti-semitų centras, kur 
baisiai neapkenčiami žydai, 
todėl kada pasirodė, jog tie, 
kurie taip mėgsta rodyt sa
vo nuogą kūną, yra žydai, 
įtūžimas prieš žydus pasida
rė da didesnis, ir pajūry pa
statyta policija nuogumo 
mėgėjams areštuoti. Bet ka
da policija atsistojo, nuogi 
žydai daugiau nepasirodė.

MIRĖ SUKAKUS 105 M.
Liepos 11 d. Seredžiaus 

miestelyje Lietuvoje, mirė 
Tarno Zalesko motina suka
kus 105 m. amžiaus. Pats 
Zaleskas gyvena apie 19 
metų So. Bostone ir apie 25 
metai Amerikoje. Kadangi 
velionė gyveno ilgus metus 
Seredžiuje, tad visiems gy
ventojams buvo gerai žino
ma ir kaip žinioj pranešama, 
laidojant ją, gedėjo veik vi
sas miestelis.

ri nedaug, prie to da jie kas 
metai nyksta, o geros, der
lingos žemės ji turi 207,000 
keturkampių mylių (beveik 
dusyk daugiau negu Itali
ja).

“Italijos kolonijos visos 
yra biednos, daugiausia 
pieskynai ir tyrai. Jos suda
ro 2,000,000 keturkampių 
kilometrų * su 1,500,000 gy
ventojų. Tuo tarpu Franci- 
jos kolonijos visos turtin
gos ir jų plotas užima 4,223,- 
000 keturkampių mylių ir 
turi 55,000,000 gyventojų, 
neskaitant jos globos ant 
Syrijos.”

I

FAŠISTAI YRA ŽMOG
ŽUDŽIAI.

Nelabai senai Italijos fa
šistai užmušė socialistų dar
buotoją ir parlamento at
stovą Matteotti. Dabar pa
aiškėjo, kad prie jo nužudy
mo yra pridėjęs savo rankas 
ir pats premjeras Mussolini. 
Šiomis dienomis šitie razbai- 
ninkai kėsinosi užmušti kitą 
opozicijos veikėją, būtent 
parlamento atstovą Amen- 
dolą. Gauja iš 1000 fašistų 
apsupo h otelį, kur atstovas 
Amendola buvo apsistojęs, 
ir šturmavo jį per ištisas 5 
valandas. Atvykusi policija 
atstovą neva užsistojo ir jį 
pavyko iš to hotelio išvesti. 
Tečiaus kada jis buvo to- 
liaus paleistas, fašistai jį už
puolė ir sumušė kuolais taip,

Pas pulkininką Ceciliųįkad jis buvo be žado nuvež- 
Browne Levky Airijoj pa-1 tas ligonbutin. 
stipo anądien šuniukas. Pul-l 
kininko šeimyna iškėlė jam 
dideles šermenis, užsakė šil
kais išmuštą grabą ir palai
dojo savo giminių kapinėse. 
Ant grabo buvo prikaltas 
parašas: “Sudieu, Petrai, 
mes pasimatysime danguje.” 
Dabar Airijoj pradėta gin
čytis, ar šunes eina į dangų, 
ar ne. šunų mėgėjai sako, 
kad šuo turįs tokią pdt dū
šią, kaip ir žmogus.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 
JURININKAI EVAKUOJA 

NIKARAGUĄ.
Nikaragua respublikos 

valdžia išleido savo žmo
nėms pranešimą, kad Suvie
nytų Valstijų jurininkai, 
kurie stovėjo tenai 10 metų 
saugodami Wall Streeto ka
pitalistų biznį, 3 rugsėjo jau 
pasitraukia. Valdžia pataria 
žmonėms užsilaikyti ramiai

GALABIJO PALIKTUS 
AUKLĖTI KŪDIKIUS.
Šiomis dienomis New 

Yorke pasibaigė įdomi byla, ( 
kurioj tūla Helena Augusta • 
Geisen-Volk buvo kaltina
ma galabinimu kūdikių, pa
liekamų jos globoj. Ji laikė 
taip vadinamą “kūdikių 
ūkį,” kur už tam tikrą mo
kestį kiekvienas galėjo pa
likti savo kūdikį auklėti. Bet 
kuomet tūlas William Ange- 
rer pereitą vasarą nuvyko 
pas tą moterį atsiimti savo 5 
mėnesių kūdikį, ji padavė 
jam visai svetimą vaiką. Tė
vas pažino, kad vaikas ne 
jo, ir pareikalavo savojo. 
Bet pasirodė, kad jo vaiko 
jau nėra gyvo. Tuomet kilo 
skandalas ir valdžia pradė
jo “vaikų ūkį” tyrinėti. Pa
sirodė, kad nuo 1918 metų 
tenai žuvo nemažiau kaip 
53 vaikai. Tyrinėtojų rapor
tas sako, kad šita moteris 
vaišino paliktus jai vaikus 
taip, kad jai liktų kuo dau
giausia pelno. Ji šaldė juos 
šalčiu, marino badu ir kito
kiu budu jų nusikratydavo. 
Ji elgėsi su jais kaip su šu
niukais. Ji buvo nuteista už
tai trim ir pusei metų kalėji
mo. “Ji yra be sąžinės mo
teris,” pasakė teisėjas.

Laike užpuolimo ant Chica- 
gos hotelio nušauti 3 žmonės

Chicagoj pereitą sąvaitę 
buvo padalytas nepaprastai 
drąsus užpuolimas ant Dra- 
ke Hotelio, vieno puikiau
sių viešbučių ežero pakrašty. 
Apie trečią valandą po pie
tų, kuomet svečiai pradėjo 
rinktis arbatai, į hotelį įnė- 
jo keturi vyrai, užlipo ant 
augštesnių lubų, kur randasi 
kasieriaus klėtka, užėmė 
strategiškas vietas ir užsidė
ję ant veidų maskas išsitrau
kė revolverius, suvarė 25 
tarnautojus į krūvą, ir kuo
met vieni tuos tarnautojus 
dabojo, kiti puolėsi plėšti 
kasą. Susidėję apie $10,000 
pinigų į krepšį banditai jau 
rengėsi bėgti, kaip tuo tarpu 
pastojo jiems kelią hotelio 
detektivas su revolveriu 
kiekvienoj rankoj ir pradė
jo šaudyt. Plėšikai taip pat 
ėmė šaudyt, ir laike to šau
dymo tapo užmuštas hotelio 
kasininkas ir sužeistas vie
nas banditas. Sužeistasis ir 
sveiki plėšikai šaudydami 
į visas puses prasiskynė sau 
kelią ir išbėgo ant gatvės. 
Čia vienas jų šoko į vieną 
automobilių, kitas į kitą, ir 
leidosi su pinigais bėgti. Su
žeistasis norėjo pasislėpti, 
bet buvęs netoli policmanas 
nušovė ji. Ketvirtas bandi-

D1DELI PAŠTO NUOS
TOLIAI.

šiomis dienomis Wash- 
ingtono valdžia paskelbė 
pašto raportą, kuris parodė 
gana didelių nuostolių šita-

IMainerių Streikas 
Anglijoj Atidėtas.

BET AMERIKOJ JIS IŠ
RODO NEIŠVENGIAMAS.

NEPAPRASTAS METEO
RAS.

Pittsburgho apielinkėj 
žmonės andai matė labai Sakoma, kad anglių kom- 
įdomų reginį. Apie 11 valan- panijo* nori streiko, idant 
dą vakare staiga nušvito 
dangus ir pasirodė didelė 
žvaigždė, kuri tartum nu
truko nuo vii*šaus ir krito 
stačiai žemėn. Tai buvo, ži
noma, meteoras, bet jis bu
vo toks didelis, kad išrodė 
kaip pilnas mėnulis ir kris
damas paliko paskui savęs 
tokį stiprų bruožą šviesių 
garų, kad jie buvo matomi 
per 7 minutas.

ĮSTATYMAI ARDO 
ŠEIMYNĄ.

Amerikos imigracijos vy
riausybė nutarė ištremti iš 
Vermonto valstijos moterį 
vaidu Hattie Sargent, kuri 
atvyko į šią šalį iš Kanados 
8 metai atgal. Ji čia turėjo 
trejatą vaikų, jos vyras mirė 
ir dabar ji pati apsirgo. Bet 
Kanada neįsileidžia jos vai
kų, nes jie yra gimę Suvie
nytose Valstijoje, todėl vai
kai bus palikti čia, o sergan
ti jų motina ištremta.

EKSPLIOZIJA ANT 
JACHTOS.

Greemvich, Conn.—Pe
reitą subatą čia sprogo gazo
linas ant $30,000 jachtos, 
kuri prigulėjo kapitalistui 
Caskell’ui. Sprogimas buvo

galėtų pabrangint anglis.
Anglijoj mainerių strei

kas, kurio taip bijojosi val
džia ir kapitalistai, tapo ati
dėtas. Valdžia davė kasyk
lų kompanijoms paramos, 
kad jos galėtų per ateinan
čius 9 mėnesius mokėti dar
bininkams dabartinę algą.

Darbininkai skaito šitą 
įvykį dideliu sau laimėjimu, 
nes remdama anglies pra
monę valstybės pinigais, 
valdžia bus priversta tą pra
monę kontroliuot, o ant galo 
gal ir visai paimti ją į savo 
rankas. Darbininkai to kaip 
tiktai ir nori. Jie nori priva
tinės nuosavybės panaikini
mo. Reakcininkai šituo labai 
susirūpinę, nes jie mato, 
kad privatinio kapitalo vieš
patavimui dienos jau neil
gos, kad organizuotų darbi
ninkų galybė yra nenuvei
kiama. Jei valdžia nebūtų 
atėjus į pagalbą, tai visos 
kasyklos Anglijoj butų -už
darytos ir dėl anglių stokos 
turėtų sustoti visi fabrikai, 
geležinkeliai ir laivai. Kapi
talistų spauda atvirai jau 
pasakė, kad tai butų tokia 
katastrofa, nuo kurios galė
tų griūti visa Didžioji Brita
nija. Britanija gal ir nesu
griūtų, bet kapitalo viešpa
tavimas galėtų būt parblokš
tas.

i Tuo pačiu laiku panaši 
kova eina ir Amerikoj. Ir 
čia organizuoti kasyklų dar
bininkai žada mesti darbą, 
jeigu kasyklų savininkai 
neišpildys jų reikalavimų. 
Senoji sutartis baigiasi 31 
rugsėjo, ir jeigu ligi to laiko 
nauja sutartis neįvyks, tai 
galima laukti streiko. Apie 
150,000 angliakasių jau pa
siryžę mesti darbą. Nors A- 
merikoj angliakasių strei
kas negali būt valstybei taip

UUOVYU JI. ---------- - -------------------------C------------------- . --------

tas norėdamas pabėgti pa- j departamente. Tai buvo
taikė į hotelio virtuvę ir te-:v^i netikėtaas dalykas, nes 
nai buvo sumuštas iki sąmo-! pašto kainos nesenai buvo 
nės nustojimo ir atiduotas! žymiai pakeltos ir buvo ma- 
policijai. Tuo budu vienas nyta, kad dabar paštas gerai . .
užpuoliku buvo gyvas pa- apsimokės. Valdžia todėl iš- toks^ smarkus, kad jachtos 
imtas o kitas užmuštas ant siuntinėjo laikraščiams ir. kapitonas buvo išmestas ant 
vietos. biznierių organizacijoms pa-1 uolų ir mirtinai sužeistas.

Trečias banditas, kuris klausimą, kas reikėtų daryti,; ---------------
pabėgo pavogtam automobi-: kad išvengus šitų nuostolių. į FEDERACIJA NEPRITA- 
liuje, bėgdamas visu greitu-'Vakarinių valstijų leidėjų RIA TREČIAI PARTIJAI, 
mu atsimušė į telefono stul- [draugii ja pataria valdžiai nu- j Amerikos Darbo Federa- 
pą ir sudaužė mašiną. Iššo- ’ piginti laikraščių siuntinė-1 ęijos pildomoji taryba 
kęs ant kelio jisai sustabdė; tuomet paštas gau- j Washingtone paskelbė, kad
taxi, kurioj važiavo moteris,: siąs daugiau biznio, nes da-iji nutarusi daugiau nebe- 
ir liepęs jai išlipti pats atsi-[bar, kuomet siuntinėjimas i remti trečios partijos plano, 
sėdo ir įrėmęs vežikui revol-pabrango, daug laikraščių kaip ji rč“= — 
verį į nugarą liepė kuogrei- siunčiama kitais keliais. O prezidento ____________
čiausia važiuoti tolyn. Veži- Suvienytų Valstijų Cham- Folletto kandidatūrą. Politi
kas vežė jį 5 mylias, paskui ber of Commerce sako, kad kos klausimu ji grįšianti 
tyčia pasuko savo automobi- biznieriai dabar liovėsi siun- prie senosios savo taktikos, o_________ _____

tai yra, ji nežiūrėsianti jokių pavojingas kaip Anglijoj

biznierių organizacijoms pa- ' uolų ir mirtinai sužeistas.

verj į nugarą liepė kuogrei- siunčiama kitais keliais, 
čiausia važiuoti tolyn. Veži- Suvienytų Valstijų Ch

lių į gatvekarį ir atsimušęs į tinėję žmonėms savo kata- 
jį sustojo. Banditas tuomet liogus ir skelbimus paštu, 
iššoko iš taxi ir leidosi bėg- kas mažina netik pašto paja- 
ti, bet čia pat jau buvo poli- mas, bet ir visam šalies biz- 
cija, kuri pradėjo jį vytis.' niui kenkia. Privatinės atvi- 
Šaudydamas į užpakalį plė-rutės beveik visai išnyko, 
šikąs”da bėgo kelis blokus, o nes ant jų pakelta dviguba 
paskui pasislėpė į skiepą.: mokestis. Taigi ir šita orga- 
Čia policija jį apsupo ir nu- Į nizacija pataria numažinti 
SOVČ ' 4-«vxv«-x. x^4- K..

Ketvirtas banditas su pi 
nigais pabėgo.

AREŠTAVO ŽMOGŲ, KU 
RIS KETINO PREZIDEN 

TĄ UŽMUŠTI.

Į pašto kainas, o tuomet bu
sią daugiau pajamų ir ma
giau nuostolių.

$500,000 KAUCIJOS UŽ 
PLĖŠIMĄ.

Chicagoje tapo areštuo-

rėmė paskutiniais 
rinkimais La

tai y 14, ji pavojingas Kaip Anglijoj, o
partijų, o remsianti tik to-, kasyklų kompanijoms jis ga-
kius asmenis, kurie yra prie
lankus unijoms.

O jei palyginti Italijos --------------- įr parodyti pasauliui, kad
plotą su Anglijos kolonijo- BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ. Nikaragua gali būt nepri
ims, sako fašistų vadas, tai Janonys. Utenos apskr. klausoma valstybė ir pakii-
pasirodys, kad Italija da Birželio mėn. iš 22 į 23 die- kyti tvarką be svetimų glo-
daugiau nuskriausta. Nes ną naktį įvyko baisi žmog-’bos.

Floridoj valdžios agentai tas plėšikas John Mitchell, 
areštavo tūlą Normaną Klei-:kuns. apiplėšė gazolino sto
ną, kuris yra žinomas da U, teisėjas Lyle pastatė jį po 
kaipo Norman Kulley ir Ge-1 $500,000 kaucijos. Tai yra 
orge Kelly. Tūlas laikas at- aukščiausia kaucija, kokios 
gal šitas žmogus parašė i.__ ‘ 
zidentui CooTidgė’ui laišką, 
grąsindamas jį užmušti.

nre- tik buvo kada Chicagoj rei- 
1 kalauta.

anglų tauta yra mažesnė už .žudystė. šaučiulio tėvai ra-l 
italų tautą, o ji valdo 4->0,-! rjo kitame gale rūmo (sekly- • 
000,000 gyventojų savo ko- čioj) savo dukterį Teklę,! 
Joni jose. i jauną mergaitę, užmuštą ir

Iš to išeina, «------ —-----
būtinai reikia daugiau ,
nijų. Jeij 
kas tų ko: _
ji turės jieškot jų per karą, Eina tardymas.

AMERIKOS KAPITALIS
TAI PAĖMĖ LENKŲ 

KASYKLAS.
žinios iš Vokietijos sako, 

kad New Yorko kapitalistų

JAU PAKĖLĖ ANGLIŲ 
KAINĄ.

i jauną mergaitę, užmuštą ir Pereitą sąvaitę New Yor-! 
kad Italijai' pakartą. įtariamas asmuo ke jau pakelta anglių kaina 
augiau kolo-1 Kazys Daugilis, 20 metų vai- 25c. ant tono. Tai da nebuvo firma Harriman & Čo. paė- 

igu geruoju jai nic-1 kinas, to paties valsčiaus angliakasių streiko. 0 kas muši lenkų kasyklas, prigu- 
Tonijų neduos, tai Kunigiškių kaimo, suimtas, bus, kai angliakasiai sustrei- Įėjusias kitą syk George von 

Ikuo8? Giesche dvarui.

BUSUI APVIRTUS SU
ŽEISTA 35 ŽMONĖS
Tarrytovvn, N. Y.—Grįž

tant nuo pikniko čia įvyko 
didelė nelaimė aną nedėl
dienį. Didelis busas su žmo
nėmis įsibėgėjo pakalnėn, 
paskui paslydo ir apvirto ra-

Ii būt net ir pageidaujamas, 
nes jos tuomet galėtų pakel
ti anglių kainą ir gerai pasi
pelnyti, vis dėlto valdžia yra 

! susirupinus ir atydžiai seka 
Įangliakasių derybas su kom
panijoms. Kol kas iš tų de- 

■ rybų da nesimato, kad ka- 
___ &____ _____ sykių baronai norėtų nusr- 

sutraukė Bulgarijos pasie- ■ leisti. Darbininkai taipgi ne- 
nyje 2 divizijas kariumenės sitraukia nuo savo reikalavi- 
ir ketina siųsti Bulgarijai ne^ žingsnio atgal. Taigi 
ultimatumą, reikalaudama į išrodo, kad streikas neiš- 
trumpą laiką suimti ir nu-! vengiamas, 
bausti užmušėjus, o taipgi 
gvarantuoti apsaugą kitiems 
graikams Bulgarijoj- Jei ši-’ 
tų reikalavimų Bulgarija; 
tuojaus neišpildys, tai ma-' tą sąvaitę perkūnas spyrė į 
noma, kad graikų kariume- tūlą juodveidį vežiką ir par- 
nė tuojaus briausis Bulgari- mušė jį be žado. Kada už 
jon ir ims jos žemes._______ dviejų valandų juodveidis

--------------- Į buvo atgaivintas, pasirodė, • 
FRANCUZAI JAU AP- \ kad jo plaukai ant galvos vi- 

LEIDO RŪRĄ. ’siškai nusvilinti, laikrodė-.
Pereitą subatą iš vokiečių lio retežėlis perdegintas pu- 

Kuro išėjo jau paskutiniai " - »
franeuzų kareiviai. Vokie-

GRAIKAI PASIRENGĘ I 
KARĄ SU BULGARAIS.
Bulgarijoj andai tapo už

muštas Graikijos pilietis 
vardu Nikolaides. Dėl šito 
atsitikimo graikų valdžia

PERKŪNAS KREČIA 
ŠTUKAS.

Montanos valstijoj perei-

siau, o du sidabriniai dole
riai kišeniuje suvirinti į 

čių džiaugsmas buvo neap- krūvą. Aliejaus tanka, ant 
sakomas. Esseno mieste bu- kurios šitas juodveidis va- 

s vėliavos ir žiavo, buvo visiškai sunai-tais aukštyn. Nelaimėj buvo Vo iškabintos
sužeista 35 žmonės. bažnyčiose gaudė varpai. kinta.

buvo visiškai sunai-
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Kaip Darrow Klausinėjo Bryaną.
įdomiau* is momentas iš 

evoliucijos bylos Daytone.
Apie evoliucijos bylą tur

but jau visi žino. Tamsioj 
Tennes&ee v alstijoj bažnyti
niai fanatikai išleido įstaty
mą, draudžiantį dėstyti vie
šose mokykloje evoliucijos 
mokslą, kuris nesutinka su 
biblijos pasakomis apie 
žmogaus sutvėrimą. Moky
tojas Scopes tą Įstatymą su
laužė ir buvo patrauktas tei- 

v sman. Taigi jo byla ir buvo* 
pavadinta “evoliucijos by
la,” nes ištikrujų čia buvo 
teisiamas ne to mokytojo 
asmuo, bet evoliucijos mok
slas. Evoliucijai ginti apsi
ėmė be jokio atlyginimo 
garsiausi Amerikos advoka
tai, tų tarpe ir Clarence 
Darrow iš Chicagos. O 
prieš evoliucijos mokslą sto
jo fanatikas Bryanas, senas 
demokratų partijos lyderis 
ir atkaklus Biblijos gynėjas.

Taigi tarp Biyanc ir ad
vokato Darrow teisme buvo 
didžiausis susirėmimas. 
Darrow pastatė Bryaną ant 
liudytojo pastale ir pradėjo 
jį klausinėti.

“Tamsta esi gerai išstudi
javęs Bibliją, ame?” pradė
jo Darrow.

“Taip, tamsta: aš ją stu
dijuoju jau 50 metų,” atsa
kė Bryanas.

Pirma Bryanas buvo pa
reiškęs teisme, kad jis tikįs 
i visas Biblijos pasakas. Jis 
tikįs, kad bangžuvis prarijo 
Jonachą, kad Jošuai palie
pus saulė buvo sustojusi, 
kad apie 4.000 metų prieš 
krikščionybės gadynę tva
nas buvo sunaikinęs visą gy
vybę ant žemės, ir tt.

Taigi Darrow dabar pra
dėjo klausinėti Bryaną pla
čiau apie tuos dalykus:

“Ar tamsta tiki, kad ap
rašyti Biblijoj dalykai turi 
būt aiškinami kitokioj švie
soj?”

“Aš tikiu, kad viskas turi 
būt priimta taip, kaip Bibli
joj yra parašyta.”

“Bet kuomet tamsta skai
tai Biblijoj, kad bangžuvis 
prarijo. Jonachą, ar tamsta 
tiki tam?”

“Aš tikiu.”
Čia Darrow nurodė, jog 

bangžuvies nasrai yra tokie, 
kad ji žmogaus niekuomet 
negali pralyti, todėl jis no
rėjo, kad Bryanas pasakytų, 
ąr Joriachui pralyti Dievas 
neturėjo sutverti specialę 
bangžuvį, kini galėtų ne
tiktai žmogų praryti, bet ir 
turėtų tokius vidurius, km 
prarytas žmogus galėtų tu
rėti per kelias dienas šva
raus oro kvėpuoti ir išbūti 
gyvas?
• Bryanas nežinojo ką į tai 
atsakyti, tik pakartojo savo 
kvailą tvirtinimą, kad jis ti
kįs j Bibliją.
; “Vadinasi, jus, biblinin- 
kai, neturite, jokių faktų,” 
pastebėjo Darrow. “O evo- 
fiueininkai savo teorijai turi

• fiek ir tiek įrodymų.”
\ “Ar tamsta; tiki, kad Jo- 
šua sustabdė saulę, taip kad 
jis galėtų užbaigti tą dieną 
muši su priešu?”, klausė to- 
Įiaus Darrow.
’ “Aš tikiu ką biblija sako. 
Aš. tikiu šventraščiui abso
liučiai.”

“Ar tamsta tiki, kad sau
lė tuomet sukosi apie že
mę?”

“Ne.”
Į “Reiškia, kaip šiandien, 
taip ir tuomet žemė sukosi 
aplink saulę, ir kad saulę

* sustabdyti, tai ištikrujų rei
kėtų sustabdyti žemės suki
mąsi, ar ne taip?” 
z “Taip.” 
f “Bet ar tamsta, 
Bryan, pagalvojai 
bora, kas atitiktų s

■
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ponas 
kada 

___ .su žeme, 
i ji sustotų besisukus 
vienai sekundai?”

KELBIVI3
Prokuroras čia vėl pašoko Vasario 16, yra begalo »var- 

protestuoti. “Koks yra šito- bi tautiška šventė.” 
kių klausimų tikslas?” karš-' Tai vis viena, kaip pasa- 

jlsa^ kyt: “Tą arklį yra labai ge-
1 iksla.< Vrn naurtrliH- 

yra fundamentalizmas/’ 
sakė ramiai Darrow.

----------  “Ne, tikslas yra išjuokti! 
Ar tamsta žinai, kad abi- kiekvieną krikščionį, kuris!

tiki Biblijai,” įsikišo beveik 
verkdamas Bryanas. “Aš tik tininkl, 

'bandau ginti Dievo žodį “v 
iį>X Hidžiausį pasaulyje

Karingas Žemaičiu Ūpas.
Iš musų, ūkininkų, darbi

ninkų ir inteligentu ati
mama galimybė pasikeista 
mintimis, protestuoti prieš 
valdininkų ir policininkų 
sauvalę, tartis įvairiais ūkio 
ir kultūros reikalais.

Mus nori pavergti, kaip 
buvom caro laikais.

Įvykt; dideliausias smur
tas prieš musų iškovotas 
teises

Mes kreipiame.- i tave, 
Žemaičių visuomenė ir jau
nuomenė! Tu daug kovojai 
dėl laisvės — kovok toliau!

Mos, 
ės nie- 

že-

^rra Paro<lyt, kuo ras arklys, 
at-. Kur čia gramatika?

« * *

Juozas Laukis, buvęs ki
tąsyk anarchistas, paskui 
aidoblistas, dabar vilto tau
tininku ir rašo Chicagos 

” kad jis paėmęs

Telšiškiai, Kretingiškiai, 
Mažeikiškiai, Tauragiškiai 
ir Raseiniškiai šaukiami Į 

kovą su klerikalais.
Telšių apskričio žemai

čiai paskelbė “Žemaitvj” ši
tokį atsišaukimą:

Žemaičiai, be skirtumo 
užsiėmimo, tautos, tikybos! 
Telšiškiai, Kretingiškiai, 
Mažeikiškiai, Tauragiškai, 
Raseiniškiai! Visi tie, kurių 
protėviai žuvo kovose už 
laisvę, bet paliko savo ai
niams laisvės meilę ir žemai
tišką drąsą!

Atėjo -sunkiausioji musų 
už laisvę kovos

sena yra Zaratustros religi- 
ja?

“Nežinau.
_____

dvi šitos religijos yra daug 
senesnės negu krikščiony
bė?”

“AŠ neindomauju skait- 
liavimais tokių žmonių, ku
rie yra priešingi krikščiony
bei.”

“Ar tamsta žinai, kiek 
žmonių buvo ant žemės 3,- 
000 metų atgal?”

“Ne; o tamsta ar žinai?* 
atsakė Bryanas.

“Tamsta pasilik šitą klau
simą ant vėliaus, kuomet 
mane klausinėsi.” atšovė. 
Darrow.

“Ar tamsta žinai, kiek 
žmonių buvo Egipte 3.500 
metų atgal arba Kvnuose 
5,000 metų atgal-’”

“Ne, tamsta man esi pir
mutinis žmogus, kuris to
kiais dalykais indomauja.”

“Kur tamsta gyvenai visą 
i savo amžių?" paklausė Dar- 
jrow.
f “Ne šalia tamstos,” atsa- 
įkė Bryanas.
1 “Ne, arti apšviestu žmo-!

I

Dievas rūpinasi apie viską.” 
“Ar tamsta žinai, kad jei 

žemė sustotų besisukus, ji 
pavirstų i sutirpusią kasę?”

“Ne.” .
Pasaka apie visuotiną tvaną 

“Ar tamsta tiki į pasaką 
apie v isuotiną tvaną?” 

“Taip,” sako Bryanas. 
“Na, o kada gi tas tvanas 

buvo?”
Ant šito klausimo pašoko 

prokuroras Stewart, toks pat 
fanatikas kaip ir Bryanas, ir 
pradėjo šaukti: “Aš protes
tuoju prieš tokį klausinėji
mą. Jis įžeidžia musų liudy
toją.” Bet Bryanas atsakė, 
kad jis norįs ginti “Dievo 
žodį nuo bedievių užpuoli
mo,” ir sutinkąs atsakinėti į 
visokius klausimus. Taigi 
Darrow klausinėjo toliaus:

“Kada gi buvo visuotinas 
tvanas?”

“Aš datos nežinau, bet 
apie 4000 metų prieš Kris
tų,” atsakė Bryanas.

“Tai tamsta sakai, kad! 
5,000 metų atgal nebuvo jo-1 
Idos civilizacijos?” •[

Ir čia Darrow nurodė visą ■ 
eilę archaeologijos faktų. į 
iškastu senovės kultūros lie-'• • . *
kanų, kurios parodo, kad 
tais laikais Babilionijoj ir:smaiUai (lul e f arro\\. 
kitose vietose civilizacija i Kaip atsirado kalbos? 
buvo pasiekusi gana aukšto. Darrow pradėjo klausinė- 
iaipsnio. ;tj Brvana anie Babelio Bok-

Fanatikas Bryanas ant to štą: * 
atsakė, kad jis netikįs jo-j “Kada tai buvo?” 
kiems archaeologams, jo- “Paduokit man Biblija." 
kiems faktams, kurie prieš- atsakė Brvanas, siekdamas . .
tarauja “Dievo žodžiui.” šventraštį, ir pavartęs tą 'sutvėrimą pirmutinių žmo

gių rojuje.
Ka reiškia Biblijos 

“dienos”?
! Bryanas buvo pasakęs, 
j kad tas Biblijos dienas, per 
kurias Dievas tvėrė pasaulį, 
nereikia suprasti kaipo die
nas po 24 valandas, bet kai
po ilgus laiko tarpus, gal būt 

Į ištisas gadynes.
į Gerai, sako Darrow, bet 
LILI"___ ž_, kad kiekviena
diena turėjo rytą ir vakarą.

Aš tiek žinau, kad Bibli- ■ Argi iš to ne aišku, kad tenai 
ja vra išversta i 500 kalbu.” i kalbama apie paprastas die-' 

“Ir tamsta tiki, kad visos i kurios iš ryto pasideda 
šitos žmonių kalbos atsirado į vakare baigiasi Gadynes 
po Babelio Bokšto incidenj D’tU ir vakarų neturi, 
to?” j Bet čia da ne viskas..Bib-

“Taip.” ikj°j pasakyta, kad Dievas
“Ar tamsta mokinaisi ka- sutvėrė saulę ir mėnulį ket- 

nesidomėiau tokiais *ivrin^- (ta nors filologijos?” dieną. Jeigu ^os dienosnesiaomejau tOKiais tyrinę- t . i epKSĮų gadynes, tai išeitų,
i “Tamstai niekad nepar-ka<į.iš*as £sga#n??P?: 
ėjo i galva patyrinėti, kaip />ul,s bu¥0 be,^u‘es- 9

■ žemės buvo., šviesu. Ar gali- 
; ma ddėsnę nesąmonę*' įsi
vaizdinti? . -

Kada Darrow pradėjo ši
tų dalykų klausinėti, kada 
pradėjo kelti aikštėn Bibli
jos kvailystes, fanatikai pa

sėjas R^ulston uždarė posė-

i

verkdamas Bryanas. “Aš tik

bedievį.'
“Musų tikslas yra neleisti 

fanatikams ir tamsunams 
kontroliuoti žmonių švieti
mą Suvienytose Valstijose,” 
paaiškino didis advokatas.

Bryanas čia visai neteko 
lygsvaros ir pradėjo šaukti, 
kad jis ginąs “Dievo žodi” 
prieš bedievius. Teisme pa
sidarė triukšmas. Kada visi 
nurimo, Darrow vėl klausi
nėjo :

“Ponas Bryan, ar tamsta, 
tiki, kad Jieva buvo pirmuti
nė moteris pasauly, ir kad ji 
buvo sutverta iš Adomo šon
kaulio, taip kaip Biblija sa
ko?”

“Taip, tamsta.”
“Na, o kur Adomo ir Jie- 

vos sūnūs Kainas gavo sau 
žmoną?”

“Aš to nežinau,” atsakė 
Bryanas. “Aš palieku tai 
bedieviams ištirti.”

Čia Bryanas parodė, kad 
jis da ir Biblijos gerai nepa
žįsta, nes Biblija aiškiai sa
ko, kad Kainas, užmušęs sa
vo brolį Abelį, nuvyko į šalį 
vadinamą Nod ir tenai vedė 
sau moterį. Tas punktas 
kaip tik ir parodo, kad Bib
lija kalba nesąmones apie

t

nes norįs ginti mirštančią 
lietuvių kalbą Amerikoje. 
Aš ir pranašu nebūdamas 
galiu pasakyt, kad Laukio 
patriotizmas nu jos ant šuns 
vuodegos, kaip nujojo skel
biamas jo aidoblizmas.

„ # $ »

Skulptūros parodoje Kau
ne Juozas Gabrys numušė 
Smetonos biustui nosi. Tai 
turbut atsilyginimas užtai, 
kad būdamas prezidentu 
Smetona norėjo Gabrį pa
karti. Bet biustas padarytas 
iš molio ir jis nieko nejau
čia. Jei jau aš norėčiau Sme
tonai nosi numušti, tai pa- 
jieškočiau gyvo Smetonos.

Prof. Gnaiba.

ĮVAIRIOS žinios

■i
ii
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■ šventrašti,
“Tamsta tiki, kad tvanas knygą atsakė: 

sunaikino visą civilizaciją ir “Tai buvo apie 100 metų 
visą gyvybę, išskyrus tiktai prieš tvaną.” 
žuvis ir Nojaus arką, ar “Tai butii apie 4.145 me
ne?” klausia Darrow. tu atgal,” pataisė Darro\v.

“Taip.” “Taip.”
“Ir tamsta tiki, kad visi “Ar tamsta, ponas Bryan, 

kad ligi Babe
lio Bokšto pasaulyje buvo 
tiktai viena kalba?”

“Taip, aš tikiu.” 
“Ar tamsta žinai, kiek Į Biblija rašo, 

yra kalbų pasauly dabar?”
44

dabartiniai žmonės ir gyvu- tiki Biblijai, 
nai atsirado ant žemės po to 
tvano, kuris buvo 4,265 me
tai atgal ? Ar tamsta žinai 
bent vieną mokslo vyrą, ku
ris tokiai pasakai tikėtų?”

“Aš nemanau, kad aš bu
čiau kada nors teiravęsis 
apie tai pas koki mokslinin
ką.”

“Bet tai svarbus dalykas, 
ar ne?”

“Aš manau, kad yra daug 
svarbesnių dalykų, negu pa
saulio amžius. Aš niekuomet

jimais, kurie nesutinka su 
Biblija.”

Senovines civilizacijos.
“Ar tamsta, ponais Bryan, 

nežinai nei to, kad dabąrti*. 
nė Kynų civilizacija siekia 
6,000 metų atgal?’’’;

“Aš to niekuomet netyri
nėjau.”

“Ar tamsta žinai kokį 
nors rekordą pasauly, išsky
rus Bibliją, kuris liudytų 
tvano buvimą?”

“Man rodos, kad kaž ko
kie užrašai apie tvaną buvo 
atrasti, bet aš nesu autorite
tas šituo klausimu.”

“Ar yra tamstai žinohias 
bent koks užrašas?”

“Mano atmintis yra trum
pa ir aš neatsimenu.”

“Ar tamsta esi kada nors 
skaitęs apie kokią nors kitą 
religiją?”

“Ne.”
"“Ar tamsta nežinai, kad 
šita pasaka apie tvaną yra 
paskolinta iš kitų religijų?”

“Ne, išskyrus Bibliją, aš 
nesu nieko daugiau apie re
ligiją skaitęs.”

Čia Bryanas susigriebė ii 
pataisė, kad jis skaitęs apie 
Konfucijaus (kiniečių) re
ligiją, ir persitikrinęs, kad 

:e- 
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išsivystė tautu kalbos?” 
“Ne.”/'Y Y 
Ir taip Bryanas prisipaži-

Kristaus mokslas daug g< 
! resnis už Konfucijaus mok: 
llą.
Į “O kaip sena yra Konfu
cijaus religija?” paklausė 
Darrow. ’ ‘ ’

“Aš nežinau,” prisipažino 
Bryanas.

“Ar tamsta žinai, kaip
✓ t*

f

AR ATPIGS PRAGY
VENIMAS?

Dabartiniu laiku mėsa, 
kiaušiniai, miltai ir kiti val
gomieji daiktai Amerikoje 
yra brangesni, negu jie buvo 
metai atgal; ypač pabrango 
taukai. Šitas pabrangimas 
aiškinamas tuo, • kad šiais 
metais pabrango javai, ku
riais gyvuliai yra šeriami. 
Bet laikraščiai dabar sako, 
kad maistas turės atpigti, 
nes komai (kukurūzai) šį
met labai užderėjo, o jie su
daro svarbiausi pašarą A- 
merikos gyvuliams. Cukrus 
jau atpigo. Dabartiniu laiku 
100 svarų eugraus kainuoja 
$5.25. Krautuvėse cukrus 
parsiduoda po 6 centus sva
rui, nes cukriniai javai irgi 
labai užderėjo. Kalbant apie 
drapanas ir namus, čia kai
nos irgi turėtų kristi, nes 
audėjams algos tapo numuš
tos ir vilnų audeklai atei
nančiam sezonui liko jau 
nupiginti apie 10 nuošim
čių; rubsiuvių algos taipgi 
mušamos žemyn. Plieno, va
rio ir stiklo kainos šiandien 
stovi žemiau, negu keli mė
nesiai atgal; tas reiškia pi
gesnę medžiagą statybai ir 
namai turėtų eiti pigyn.

Kia no, kad apie kalbų atsiradi-
. mą jis nifeko nežino: jis/ 
kaip ir kiekviena akla da
vatka, tiki, kad kuomet žmo- ’ w
nės užsimanė pastatyti Ba- kėlė"teisme uriukšmą ‘ir ta
belio Bokštą ir įlipti per jį j sėjas Rdjilston uždarė posė- 
dangų, tai Dievas sumaišė Tuo evoliucijos byla ir 
jiems kalbas, ir nuo to viso- * - - '
kios kalbos atsirado.
Kada buvo ledų gadynė?
Darrow pakėlė klausimą 

apie tai, kaip senai žmogus 
ant žemės gyvena. Bryanas 
jau sarmatijosi remtis Bib
lija ir atsakė, kad moksli
ninkai spėja žmogų gyvenu
sį ant žemės paskutinėj ledų 
gadynėj.

“O kada paskutinė ledų 
gadynė buvo?” paklausė 
Darrow.

“Aš to negalėčiau pasa
kyti.”

“Na, maždaug: ar prieš, 
ar po Babelio Bokšto?”

“Aš manau, kad prieš.” 
“Ar tamsta nusimanai 

kiek nors, kaip sena yra mu
sų žemė?” 
Y “Ne.”

“Ar tamsta tiki, kad ji tu- vo tautos kalbos nemoka, 
ri vos tik 4,004 metus, kaip štai, “Vienybės” -88-tame 
Biblija sako?” numeryje redakcija rašo;

“Ne, aš manau, kad ji “Liepos 14 d. Francija ap; 
daug senesnė.” atsakė Bryą- vaikščiojo taip vadinamą 
nas, neąpsiziurėjęs. kad tuo ‘nepriklausomybės šventę’, 
budu jis pripažįsta Bibliją Tą šventę, kaip Suv._ Valsti- 
klystant. Y

V1SO- pasibaigė.

ŽARUOS

Kodėl dabar neina darbai 
audeklinėse?

Todėl, kad moterįs pra
deda vaikščioti be drapanų. 
Seniaus jos savo sijonais 
gatves šluodavo, o dabar 
sijonų beveik neliko. Pečiai 
irgi nuogi iki juostos. Au
deklai moterims pasidarė 
nebereikalingi. Bryanui Čia 
butų geras argumentas, kad 
moterįs ne iš monkės išsivys
čiusios, betjš Jievos, kuri 
nenešiojo dresės. Bet mon- 
kės ir šiandien be sijonų...

* #

Tautininkai dedasi dide
liais patriotais, o kaltais sa-

** , »
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APKALTINO 155 PEL 
NAGROBIUS

Federalis grand jury Chf- 
cagoje apkaitino 155 korpo
racijas ir atskirus asmenius, 
kurie buvo slapta susitarę 
kelti rakandų kainas. Visi 
apkaltintieji bus traukiami 
teisman.

POPIEŽIUS DOVANOJO 
AMERIKOS VYSKUPUI 

MOTERIES KAULUS.
Pereitą sąvaitę popiežius 

Romoj dovanojo Amerikos 
vyskupui Schrembsui iš Cle- 
velando šv. Kristinos kau
lus, kurie buvę iškasti iš ka
takombų 18-to šimtmečio 
vidury. Vyskupas atveža 
tuos kaulus Į Clevelando ka
tedrą. Reikia tečiaus pasa
kyti, kad tokių relikvijų ka
talikų bažnyčia turi labai 
daug klastuotų. Kai kurių 
“šentųjų” yra jau priskaity- 
ta po keliolika galvų ir po 
keliasdešimts rankų bei ko
jų. Gali būt, kad ir tariamie
ji šv. Kristinos kaulai yra 
kokio nors nigerįo grobias.

nuolatinės 
k | valanda!

Kaip visuomet, šioje va
landoje mes esame su jumis, 

i jūsų tarpe, nes mes — ir jus 
. —viena dvasia ir vienas ku-
, nas.

Per ilgus šimtmečius Lie
tuvą slėgė rusai, ir rusų kalė
jimuose, Sibiro katargose 
šaudomi, kariami — musų 
bočiai nepasidavė.

Griuvo rusų ir \ okiečių 
carų galybės.

Išvijome bermontininkus, 
bolševikus, lenkus.

Dabar atsirado naujas 
musų laisvei pavojus iš vi
daus.

Klerikalinės partijos — 
krikščionys demokratai, j 4 
ūkininkų sąjunga, darbo fe
deracija su moterų draugija,: 
pavasarininkais ir ateitinin
kais — Į_ 
rinkimus 2 atstovais 
giau, negu kad kitos 
jos, pradėjo smurto 
valdyti Lietuvą.

Nemokėdami ir ___
rėdami valdyti musų tėvy-į 

žmonių reikalai, neįsteng
dami sutvarkyti šalies ir to
dėl nustoję visų prijautimo, 
jie pradėjo policininkų, 
žvalgybininkų ir kunigų 
pagalba gvąltavoti liaudį.

Šį darbą dirbti jiems daug 
trukdė musų Seimo atstovai.

Šitie žmonių draugai lai
kas nuo laiko atvykdavo pas 
mus, per mitingus pranešda
vo apie Seimo darbus, ati
dengdavo visas “krikščio
nių” šunybes. Jų kelionė vi
sur buvo sutinkama žmonių 
dideliais meilės ir padėkos 
išreiškimais.

To negalėjo pakęsti “krik
ščionys”, ir jie priėmė įsta
tymą apie uždraudimą vie
šose vietose mitingų. Musų 
Konstitucijos paragr. 15 
sakoj “piliečiam laiduoja- 

ir ši Laisvė galima suvaržyti i 
tik tada,/kada tai yra reika- i 
linga dorai ar valstybės: 
tvarkai apsaugoti.” Paragr. 
16 rašo: “piliečiams pripa
žįstama laisvė daryti įstaty
me nurodyta tvarka susirin
kimus be ginklo ir neardant i

Vėl atėjo valanda 
žemaičiai, savo laisv 
kam neatiduosim; mes 
maičiai, mokėsim prh erai i 
pagerbti musų teises.

Mes jau šiandien nebe- 
esame vergai, su kuriais įsi
drąsinę Friburge “dakta
rai” ir įvairus svieto perėjū
nai — jėzuitai, popiežiaus 
kontaplių laižytojai, gali 
žaisti, kaip kad žaidė vidur
amžy.

Mes šiandien esame pil
nateisiai Lietuvos piliečiai,

; y
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jų Liepos 4 arba Lietuvos pasirodė.

DIDELĖS AUDROS 
EUROPOJ.

Šiomis dienomis Europoj 
siautė labai didelės audros 
su perkūnijomis. Prieš tai 
buvo labai dideli karščiai, 
bet po audrų oras taip atvė
so, kad vietomis net šalnos*

A.S

■ *• ■ '4
ji*

?Y* 4 Y

• • *. v*

įvertinti. Ir mes, žemaičiai, 
sakome tiems, kuriems nei 
musų, nei visos Lietuvos val
stybės reikalai ir geras var
das užsieny, matyt, neberu
pi: šalin juodos rankos!

"1 Šalin — nes kitaip truks 
»j žemaičių kantrybė, ir tuo- 
’ i met mes ateisime apginti sa

ve ir Lietuvą nuo jūsų!
.. !n-i Mes priversime jus ati- 

ga\ę pei praėjusius. įajSytj 20 birželio nelemta, 
uou j isdavifcįską žygį! Ši diena 

P i mus istorijoje liks gėdos ir 
ke 1U i gėdulos juoda diena.

Šitaip mes įvertiname šį 
neno-; “krikščionių” darbą.

- x .- ! Dabar jus, žemaičiai,
nes taip kaip reikalauja visų į klausiate mus, ka gi daryti? 
" .......... “ , Taigi, tuo tarpu daryti gali

ma tik tiek, kad visur viso
mis jėgomis protestuoti. Ma- 

; žiausiame susirinkime ma- 
' žiausios draugijos įneškite 
: smerkiančius nutarimus, 
I siųskite telegramus. Reika
laukite iš Prezidento, kad 
jis tuodu įstatymu grąžintų 
Seiman, nes jam duota tei- , 
sė nepasirašyti įstatymų. Te
gul kiekvienas žemaitis pa
siunčia Prezidentui telegra
mą, reikalaudamas nepasi
rašyti.

Nepasiduokite! 
Protestuodami boikotuo

kite “krikščionis,” boikotuo
kite jų spaudą!

O jei tas viskas negelbės, 
tai pradėsime, žemaičiai, 
galvoti kaip kitaip savo tei
ses apginti.. Mokėjo bočiai 

» kryžuoČių-.' atsimušti, 
, mokėsime ir meškinio ■•krikš- 
■ čionių” atsikratyti; iT Yj,. ;

Te gyvuoja darbo žnio- 
nės!

Tegyvuoja Laisvė! 
, Tegyvuoja Konstitucija!

(Pfhšituo atsišaukimu pa- 
_______ o______ ____ „___ ! sirašo penkių žemaičių or- 
viešos ramybės.” Toliau pa- ganizacijų komitetai, bu- 
sakyta, kokiais atsitikimais' tenį.: Valstiečių liaudininkų, 
galima šias teises suvaržyti s Telšių apskričio komitetas;' 
tik: paragr. 32 “Kilus karui,: Socialdemokratų organiza- 
ginkluotam sukilimui ar ki-1 CŪOS Telšių apskričio komi- 
tokiems pavojingiems nėra- tetas; Jaunimo sąjungos • 
m ūmams valstybėje, Minis- Telšių rajono komitetas; 
terių Kabinetui pasiūlius, i Mokytojų profesinės sąjun- 
Respublikos Prezidentas ga-1 gos Telšių skyriaus valdyba, 
ii visoje Lietuvoje arba tam Įr Darbininkų profesinė są- 
tikrose jos dalyse įvesti karo junga>) 
arba kitą kokią nepaprastą'‘2 1 —s
padėtį laikinai sustabdyti į PABĖGO IŠ KALĖJIMO 
konstitucines piliečių teisių v .rjuirn jnidac garantijas (paragr. 11, 12, j LENKŲ ŠNIPAS. •, 
14, 15,16,17). į Rusų kariuomenės kari-

Nei karo nei revoliucijos Palianinas, pa-
dabar nėra — ir todėl mitin- trauktas atsakomybėn kartu 
gų uždaiymas yra Konstitu- sušaudytu lenkų šnipu 
ei jos laužymas ir musų teisių Galinu buvo nuteistas 2 me- 
paniekinimas. tams sunkiųjų darbų kalėji-

Tą pačią dieną priimtas ten siųstas į darbą 9
spaudos įstatymas i fortaJ .18 P® sambos pabe-

Tasai įstatymas lanžn s?..Sjnmta įtartas sargybos
. .lasay i®?20 - virsmmkas, buvęs rusu poli-
taip pat Konstituciją, atima cjninkas 
iš mus musų brangiausią __
turtą, žodžio laisvę. Dabar, 
apskrities viršininkas galės1 
kiekvieną laikraštį bausti, 
sulaikyti, uždaryti.

ma žodžio ir spaudos laisvė;nuo _ - t • w
ĮI
i I
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DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit 

“KELEIVI”
4
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ŽEr'Eivfs t
Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo.

philadelphia, pa.
Philadelphijos komunistų 

bankrotas.
Aną metą didysis Pranai

tis užlipęs am pagrindų tarė 
savo viemoms bolševikuo- 
jančioms davatkoms: “Da
bar mes, komunistai, suda
rėm bendrą frontą.” čia jis 
pasilenkia ir išsižergęs šau
kia: “Aš nemoku nei skaity
ti, nei rašyti, o betgi esu pri
sirengęs prie ginkluotos re
voliucijos.” Publika pradėjo 
juoktis, švilpti, kojomis 
trepsėti. Pranaitis manė,

• V _ _ _ i
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Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

WORCESTER, MASS. 
Giesmė Konsigmo dzuku.

(Gaida kaip ir Kalėdų 
“šiandien Betlėjuj”)

Mes. dzūkai Konsigmo,
Štai jau atgijom,
Ant Perės kalno
Žemę Įsigyjom.

Ten statysime bažnyčią, 
O aplinkuj ją koplyčias— 
Bus lyg Kalvarija, 
Bus lyg Kalvarija.

Cedros upelio
Mums čia nereikės. 
Nes iš medžių, sulčių 
Prisisunkt galės—

Mes mazgosim akis, kojas, 
Dzievo valia tegul stojas— 
Išgydo visus,
Išgydo visus.

žydų baronkų
Pas mumis netruks
Ir šviežių maslionkų
Prie koplyčių bus.

Vandzenėlio mes negersim, 
Bet alučio prisiraugsim— 
Samodzielkos savo, 
Samodzielkos savo.

Dzūkų Konsigme
Yra “smart” “inžinierių,”
Ne vien katalikų,
Bet ir biznierių,—

Jie auksą ir kumpius neša, 
Kunigėlį musų prašo, 
Kad ciktai priimtų, 
Kad ciktai priimtų.

“Biskupas” tą žino,
Nors yra Airys,
Jis myli skatiką
Kaip ir Lietuvys, —

Tegul ima. tegul džiaugias, 
Kalakutai tegul smaugias, 
Jau mes atskiri.
Jau mes atskiri.

. Ant rytojaus man teko su- tais, nuo kurio užsiliko drau-1 
žinot, kad visas pelnas nuo.gystei nepriduoti 3 dol. Prie! 
to išvažiavimo bus skiria- barčekių buvo J. Vaiteku- 
mas Lietuvos našlaičių nau- nas ir nežinia per keno kaltę

Ir vėl A. D. P. L. S. 12|jo” — atsiliepė kitas.— 
kuopoj kjla diskusijos: kas “Duok tam vyrui dolerį.’Stai 
kaltas— karvė, farmerysd per jardo užpakalinę gatviu- 
ar musų draugas? Į kę išbėga ant gatvės L. visas

paskui jį atsiveja moteriškė. 
“Aš tau kitą kartą užkursiu 
didesnę pirtį, daugiau tu ne- 

’* ' i žmonių!” —

karvė, farmerys, per jar<
_____ ..raugas? Įkęišbė^
Peitynės tarpe 

biznierių ir darbininku. 
Jau buvo rašyta apie tas 

peštynes pačioje “Laisvėj”,! .
kur pasirašo tūlas Tarka *P£aP<in^. f 
(IR) Fidnma«i nasivaikš- L z ką tamsta tą agentą čiot Š-J tinku K^kF krikštini?” “ įklausiau— 
■‘SveikaS-vt! TO S “<?
tave bemačiau'” Duoda nsU*2 atėjo tas meklens į stu- & įs, 

nom. “Na, tai kada jus revo
liuciją kelsit? — klausiu sa- 

kad jis gerai kalba" todefir'vo pažįstamo. Komunistas 
publika juokiasi. O tuo tar- ftsauja man: “Nekrėsk juo- 
pu pasirodė, kad jo keliniu !k.M ls £els JT’0*1”-
frontas visas atdaras. Iš kad 12 kuopoj beliko
publikos keliatas pradėjo h.k sePV™ ir.Pusę ?*r% Ot

I

dainuot: “ We have" banna-
- nas to-day.”

! SO. ASHBURNHAM, 
MASS.

I

Šis-tas iš nežinomo 
kampelio.

Musų mažas miestelis sto
vi labai gražioj vietoj, ap
augęs dideliais medžiais, 
prie Boston and Maine ge
ležinkelio. Daug žmonių at
važiuoja į čia iš didelių mie
stų praleisti vasaros vakaci- 
jas. Mat čia yra daug nedi
delių ežerėlių, kuriuose gali
ma žuvauti ir linksmai laiką 
praleisti. Tik visas nesma
gumas, kad žuvaujančius 
tankiai užkabinėja išdykė
liai vaikėzai. Taip, 28 d. 
birželio išėjo į ežerą žuvauti 
M. Bushmanen su vaikais. 
Jį užpuolė gauja vaikėzų ir 
netik koliojo, bet ir akme
nimis svaidė. Tų vaikėzų 
tarpe buvo ir lietuvio A. G. 
vaikas, kurio tėvai skaito 
bolševikų organą “Laisvę.” 
Sarmata, kad tokie tėvai 
nesuvaldo savo vaikų.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
silpnai. Iš kitur atkeliavu
siems visai negalima darbas 
gauti, nes ir vietiniai darbi
ninkai vaikščioja be darbo. 
Yra daug skurdžių darbinin
kų, kurie vakarais eina dirbt 
pas turtingesnius, kad tik 
kaip nors savo šeimyną iš
maitinus. F. B.

dai. Pora dienų prieš tai aš 
girdėjau, kaip žmonės kal- 
kėjo apie birutietes. Girdi, 
jos dabar prisižvejos pinigų, 
o atėjus žiemai rengs gerus 
laikus. Na, vyručiai, ką jus 
sakysit dabar?

Jau bus 3 metai tam atgal 
kaip birutietes atsižymėjo 
savo didelių darbu dėl Lie
tuvos našlaičių, kada Ame
rikoj lankėsi ponia Šleževi
čienė, jos tada nemažai au
kavo pinigų ir savo darbo.

Birutės Kliubas yra tikrai 
bepartyvis ir nepašalpinis. 
Jos moka mėnesinių duok
lių po 10c. ii: jau turi virš 
200 dolerių banke. Jų už
duotis yra tokia: sergančią 
narę aplankyti ir pasiųst bu
kietą gėlių. Žodžiu sakant, 
pas jas yra didelis draugiš
kumas. Jos turi apie 60 na
rių. Bet iš tų 60 narių yra 
koks tuzinas jaunų ir darbš
čių progresyvių moterėlių, 
kuriom daugiausia priklau
so garbė už jų darbą ir ga
bumą. Girdėjau, kad jos 
rengia ir kitą išvažiavimą 
ant “Nantasket Beach.” Pa
sibaigus vasaros sezonui, bi- 
rutietės rengiasi prie didelio 
darbo. Jos mokinasi gražų 
teatrą “Juozapas ir Zalbora 
ir Faraono Sapnas.” Jos jau 
turi surinkusios gabiausius 
aktorius ir darbas eina pir
myn.

Lawrence’o lietuvių pa
reiga remt jų vakarėlius, te
atrus ir kitokius parengi
mus, nes nuo tų parengimų

toji klaida buvo įvykus. 
Taip ir vilkosi tas dalykas, 
kol draugystė atsiminusi 
pakėlė tą klausimą ir nuta
rė, kad tie trįs žmonės, tarp 
kurių ta klaida įvyko, sumo
kėtų draugystei po 1 dolerį, 
kas sudarys nepriduotų pi
nigų sumą. Ir Dundulis pats 
pirmutinis dolerį užsimokė
jo. O komunistų korespon
dentas vapalioja, kad Dun
dulis neatsiskaitęs su drau
gyste.

Ant galo tasai korespon
dentas šmeižia “Keleivio” 
skaitytojus. Girdi, kur tik 
užeini į stubą, tai randi ant 
stalo “Keleivį” ir bonką 
alaus. Tuomi jis nori pasa
kyt, kad visi “Keleivio” 
skaitytojai yra girtuokliai. 
Na, bet kaip su “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojais, ar jie 
negirtuokliauja? Gal minė
tas korespondentas į jų stu
bas nesilanko? Patarčiau 
jam užeit pas komunistų 
“negramotną” lyderį Griba- 
vičių. šito vyro stuba labai 
tankiai svaigaluose mirksta. 
Kitų komunistų stubos irgi 
nesausos.

Kad komunistų korespon
dentas vra vištaprotis, tai 
skaitytojai aškiai supras iš 
šito pavyzdžio. Nesenai Nor- 
\voode buvo parengtos Tė
vynės Mylėtojų Draugystės 
prakalbos, kur kalbėjo drg. 
Michelsonas. Na, o minėtas 
komunistų korespondentas 
parašė į “Vilnį,” kad Mi
chelsonas kalbėjo Sandaros 
kuopai. Tik vištaprotis ne

pelnąs eina Lietuvos var-‘gali atskirti politinės organi- >• 1 • •• • 1 t , • —

imas prisiusi gazietą ‘Lais
vę’, bet gazieta iš pašto ne
ateina, o jis pats atneša kaip 

! kada iš ryto, arba vakare vi
sai seną, nuo 1923 ir senes
nę. Ir aš tą apgaviką gražiai 
Įsiprašiau i stubą ir nieko 
nelaukus su šluota pradė
jau vanot, kur tik man pa
puolė. Jis ir nuo kitų moterų 
gavo šveisti. Tamsta nema
nyk, kad aš esu pirmutinė” 
—sakė moteriškė.

“Laisvės” skaitytojų Šė
tai Phila. nupuolė žemiau 
kai rusų rublis.

K. J. Geležėlė.

einu dabar iš susirinkimo, 
net pilvą skauda besijuo- 

“ _— “Na,
kas gi tokio atsitiko? — “Ot 
susitikom 8 nariai ir laikėm

Šitokį monologą Pranai- k*ant. P^1. ^je.nį
tis sulošė prieš publiką tris 
kartus. Dabar jis nutarė ne- )

kalbėf iri^gvvas bus, n*es kZ- Vyri ausis dienos
linės jam padarė daug ne
smagumo.

Vieną kaitą komunistai, 
pasislėpę Fermont Parko 
kilimuose laikė diskusijas 
temoje: “Ar reikalinga poli
cija ?” Mažuma sakė, kad 
reikalinga, “didžiuma” kad 
ne. Tuo tarpu pasirodė rai
tas policistas' (parko prižiū
rėtojas) ir komunistams lie
pė nuvalyt popieras nuo pie
vos, o civilis policistas išlin
do iš krūmų, pasiėmė du ko
munistu už keteros ir vedasi. 
Kiti d raugučiai išbėgiojo po 
krumus. Tuo tarpu mudu su 
draugu sėdėjom toliau ant 
pievos. Vienas belaisvis ko
munistas vedamas pro mus 
pamerkė ir išmetė ant žolės 
svarbius slaptus komunistų 
dokumentus. Apsidairę, kad 
niekas nepatėmytų, mudu 
pasiėmėm “dokumentus” ir 
žiūrim, kas čia d o svarba. 
Pasirodo, kad tai meiliški 
laiškai nuo vietinių komu
nisčių ir kitų miestų moterų, 
taipogi apie tuzinas mote
riškų paveikslų, ir keletas 
nuogų, nelegališkų paveiks
lų, kurie parodo praktikuo
jant komunizmo “teoriją.” 
Vienas biznierius už poros 
valandų atsivedė tuodu ko
munistu, sakė užmokėjęs už 
abu $24 buržujų valdžiai. 
Bet tai dar neviskas.

Draugučiai parvažiavę 
miestan nutarė baigti dis
kusijas. Kuris sakė, kad rei
kia policijos, smogė kumš- 
čia savo oponentui per mor- 
dą. Tas nuvirto. Kada atsi
kėlė vėl gavo per kitą pusę. 
Ir pirrfiasis tol mušė savo 
oponentą, kol šis pradėjo 
šaukt: “Police! Police!”
Pribuvo policistas, abudu 
nugabeno pas policijos ma
gistrą. Magistras išklausęs 
abiejų pusių, liepė eit namo.
Visur valdžia viešpatauja— 
į nėr kur vargšam* pasidėt.

Apsirinko draugučiai ra
mią i vietą ant farmos, kad 
ramiai galėtų svarstyt savo 
'reikalus. Suradę sau tinka
mą vietą džiaugiasi visi, kad 
pasekmės bus geros. Bet kur 
tau! Ir vėl kita nelaimė išti
ko. Vieną nedėldienį rodos 
visi Ištikimi draugučiai su
važiavo ant farmos. Besi
linksminant komunisčių a- 
rielkėle ir užkandžiais, vie
nas “ąpsišvietęs” draugusis 
prasišalino ir atsidūrė prie 
tvarto, kur buvo prįrišta far- 
merio karvutė. Pasigirsta jo 
balsas: “O Jėzau, Marija, 
Juozapai šventas!” Subėga 
visi draugučiai ir pats far- 
merys — žiuri, komunistėlis 
nuspirtas karvės, raitosi ant 
žemės kai tinginys. Karvė 
nervuojas ir trepsi. Farme- 
rys nubėga į stubą, ir štai 
ateina atkišęs šautuvą. Nie
ko nelaukęs farmerys suri
ko : “Imkit tą niekšą su sa
vim, ir nešdinkitės kaip 
greit galit nuo mano far
mos!”

I

klausimas buvo: ką daryt su 
biznieriais? Biznierius mes 
norėjom išmest iš komunistų 
partijos, ale negalėjom. Mat 
balsai pasidalino pusiau, 4 
biznieriai balsavo už bizni, 
o mes 4 už darbininkus.” — 
“Tai kam jus biznierius pri
ėmėt pirmiau? O antra ver
tus, jūsų partiją tik biznie
riai ir vadovauja.” — “Mat 
kadaise masės darbininkų 
ėj’o su mumis, tai musų biz
nieriai buvo labai geri, jie 
musų pramogoms duodavo 
uždyką duonos, šolderių,[

' MONTELLO, MASS. 
Bolševikų nepasisekimai.
Bolševikų sumanymas 

likviduoti šv. Roko Drau
gystę nepavyko. O nepavy
ko todėl, kad jie ėjo šmuge
lio keliu.

Liepos 22 d. buvo sušauk
tas nepaprastas susirinki
mas, kad likvidavus minėtą

- - i',-, x.ri draugystę, kuri buvo tvir-j
raugytų agurkų, kiek tik čiausia Brocktono kolioni- 
mes noredavom. Karcem-k0^e 
ninkai duodavo samogon- pirmininkas P. Pagojusi ____________
kos tiek, kiek tik mes reika- enririnkima nareiš-L „ • ■laudavom nuo iu. Dabar i-i^ s^”. in$ P.a,ie1^ Suvalkiečiai verkia, įduudvom nuo jų. 17aDai ke, kad reikalinga likviduoti; 
biznieriai pareikalavo at- §v boko Draugystę kaipo! 
skaitą, o sekretorius sako, Huosnorių ir įstoti į Šv. Roko j 
kad nieko nėra įrašyta į Draugystę ant kooperaty-: 
knygas. Į laikrascius irgi yjškų pamatų, 
niekas neparase, kaip biz- gu tuom vjsi nariai suti- 
meria1 rėme komunistus. pareikalavo, kad bu-

Pasak to komunisto, buvę įu perskaitytas čarteris ir 
daug ir tokių atsitikimų, kad pamatiniai įstatai (by- 
seiminmke išvažiuodavo suhawS) 
burdingierium, tai savo vy- čionais visas bolševikinis 
rui palikdavo porą ar trejetą biokas ėmė šaukti, kad už- 
vaikucių. Nekunos sugnz- imsja naktį ir to mes
davo uz kokių puses metų, o (bolševikm) nenorime. Pir- 
daug visai negiązdavo. Biz- mininkas irgi paleido savo 
menai sakosi, kad jie nuo armoniką, kad tai busią be- 
perversmų šeimynoje irgi reikalingi ginčai, 
nukentėdavo, girdi moters, Vienok pirmininkas tapo 
bėgdamos nuo vyrų su bur- ris irta rie t kad turė- 
dingienais, neatsileisdavo. Rį pFerskaityti čarter| Po 
Komumstai pradėjo varzy- perskaitymui ir vėl ti rakš
tis dėl svetimų pačių. Žmo- mas bolševiku pusės, kad 
nes, matydami toki biaurų neskaitytu pamatinių įsta- 
komunistų daibą, piadejoLu Pirmininkas daro griež- 
salmtis nuo jų. Komunistai1 — - - * -
susipyko tarpe savęs dėl mo
terų, moterįs dėl .vyrų, ir Vi- 
vi iškriko kai Grigo bitės. 
Progresyvė publika nebesi- 
lanko j komunistų pramo-LakastaSi kad jie tajp bijo 
gas, ir daug kalba apie ko-Į pamatinius įstatus susirinki- 
mumstų begediskus darbe- skaityti prasideda agi- 
liūs. Štai Rutkauskas nuėjo už 
prie katalikų, uždėjo vieną H Aeitaciime bolševikai pa
ranką ant biblijos, o kitos iietikrankos du pirštus iškėlė auk- L u^ė uždXs diskusi- 
sciau ausų, ir netik atsizade- • • neleidus nariams iš-
jo komunizmo, bet prisiekė įi k ti t ki b kl

" An-p™“tte’
. “Mokslinčius” Diksas, ku- g! Vl«"^»

ris pragyveno pusę tuzino Į p, , ...s^.. ^,.p’
pačiu, dTftr vėl Hko gyva- Draugystes konsUtucija hk- 

vadavimo klausime reika- 
Iauja tri^ ketvirtadalių nusimame, kad visas atrodo uet bolševikai neea-

suvargęs, nebegali nei dirbt. dvieju trečdalių.¥a-
Koncerta* “Laisvės” naudai sėkmės balsavimo: 159 už

Čia komunistai turėjo likvidavimą, 102 prieš, 
tarptautinį koncertą “Lais- • Bolševikai buvo nuste- 
vės” naudai. Publikos buvo binti, rodėsi, kad musmirių 
Vos tik 150. Nedaitekliaus nžėdę, nes jie buvo tjkri, 
-asirodė apie 300 dolerių, kad laimės ta šmugelį, bet 

zzkzzi iš tos] apsiriko.
Taigi Šv. Roko Draugys

tė pasiliko po senovei.
Pagal Mass. valstijos įsta

tymus ant čarterio gali pasi
rašyti tik tokie žmonės, ku
rie nėra kriminališkai prasi
žengę. Bet tokie Pagojai ir 
kiti buvo kriminališkai tei
siami ir nubausti. Tas paro
do, kad jie melavo valdžiai 
ir kažin ar tik nepaklius ir

į 
i
<
|

i

Nes reikia mokėc, 
Prie musų bažnyčios 
Tūkstančius pridėc.

Musų dali tur gražinei, 
Dzūkams dusią pripažinci— 
Ką-gi jie darys, 
Ką-gi jie darys.

Musų kunigėlis 
Yra “gud” žmogus, 
Jį myli dzūkelės, 
Nes yr* patogu ;.

Todėl moters ir merginos 
Aplink jį ciktai trinas, 
Mat jis joms pacinka, 
Mas jis jopis pacinka.

•Musų vargamistra
^Taipgi yri riebus,*
i Į musų kleboną 
Visai panašus—

Ta graži ir puiki pora, 
Mums sutvėrė naują chorą, 
Prie dzūkų bažnyčios, 
Prie dzūkų bažnyčios.

Kalakutai rengias 
i - xuvu.w uaujįvno i Mumis lenktiniuoc,
rinkusiųjų pradėjo įdomaut,[Mat musu smarkumui 
ar tįk čionais nėra šunytis [ Nenor pasiduoc—

tą pareiškimą, kad neduo
siąs skaityti.

: Tuomet daugelis iš susi-

pasirodė apie 390 
Komunistai sakosi i 
skolos jie tik tada galės iš
lysti, kai Trockis atvažiuos 
į Ameriką.
“Laisvė*” agentas Lukas 

pirtyje.
Einu gatve, žhiriu būrys 

lietuvių stovi prie stubos ir 
juokauja. Priėjau ir klau
siu: “Kas čia do jomarkas?” 
Vienas iš būrio atsako: “į- 
spėk, duosiu dolerį.” Sakau: 
“ ‘Laisvės’ agentą Luką pro- vėl į valdžios rankas už tai. 
sina.” — “Matai kaip atspė- Montelieti*.sina.” — “Matai kaip atspė-

guoliu naudai.
J. V. P.

NORWOOD, MASS. 
Atsakymas komunistų 

korespondentui.
“Vilnies” NN. 46 ir 54 

vietinės komunistų kuopos 
korespondentas prirašė vi
sokių pliauškalų ant vietos 
susipratusių darbininkų. 
Pirmiausia jis užsipuolė ant 
vietos socialistų, kad šie ke
lia viešumon komunistų 
šmugelį. Mat, komunistai 
yra papratę kaulyt savo rei
kalams aukų iš pašalpinių 
draugysčių ir kuomet iškau- 
lyja, tai atskaitų nenori iš
duoti, kur jie tuos pinigus 
padėjo. Norwoodo komunis
tams pasisekė iškaulyt ne
mažai pinigų iš vietinės Kei
stučio draugystės, bet at
skaitų, kur jie tuos pinigus 
pasiuntė, ligšiol draugystei 
nepristatė. Taigi socialistai, 
priklausantieji prie Keistu
čio draugystės, reikalauja, 
kad komunistai parodytų, 
kur jie paaukautus draugys
tės pinigus padėjo. Gi ko
munistai, vieton išduoti at
skaitas, pyksta ir plūstasi 
ant socialistų.

Komunistai giriasi per 
“Vilnį,” kad jų kuopoj yra 
14 narių, o kitais metais jau 
busią net 20. Keista, kad ko
munistai dar negimusius sa
vo kūdikius prirašo prie 
kuopos. Šįmet komunistės 
bobelės, po ilgų bergždavi- 
mų ir revoliucijų, pagimdė 
3 kūdikius, tai ir komunistų 
kuopos narių skaitlinė padi
dėjo, ,

Komunistų koresponden
tas primeta keleiviečiams 
savo buvusį kasierių A. Pra- 
tašių, kuris buk tai pasisavi
nęs 32 dol. Ant kiek man 
yra žinoma, tai Pratašius nė
ra keleivinis, nes prenume
ruoja ir skaito tik “Vilnį.” 

Toliaus tasai melagius 
korespondentas sako, kad 
Dundulis neatsiteisęs su 
Keistučio draugybę už pik

niką. Tam melagiui Dundu- 
prasti, kaip reikia užsilai-'lis štai ką gali pasakyt: Pik- 
kyt tarpe svetimtaučių. nikas buvo praėjusiais me-

j

Jie galvoja naują “skymą”. 
Rengias pirkti sau vežimą 
Pamaldom laikyc, 
Pamaldom laikyc.

.Broliai kalakutai
Balamutai jus,
Iš kalno pasakom,
Kad nieko nebus—

Mes dzūkeliai šoksim, trypsim 
Ant jūsų vežimo lipsim, 
Suminsim visus,
Suminsim visus.

Baigiant musų giesmę 
Sušunkam Ura!
Lyg vainoj Žalnieriai 
Privargę gana.

Amen, Amen giedodami, 
Apie Dzievą sapnuodami, 
Norim pasilsėc,
Norim pasilsėc.

Merkinės Dzūkas.

i

LAWRENCE, MASS. 
Birutės Kliubo išvažiavimas.

Liepos 12 d. Moterų Biru
tės Kliubas turėjo išvažiavi
mą ant “Salisbury Beach.” 
Jos turėjo pasamdę du tre
ku. Žmonių buvo apie 100, 
diena buvo labai graži, čia 
turiu pasakyti« kad ir Law- 
rence lietuviai pradeda su

rikas buvo praėjusiais me-

zacijos nuo kultūrinės.
Dar vienas dalykėlis. 

“Vilnies” korespondentas 
[išniekino ir musų kolionijos 
senbernius, kurie buk nieko 
neveikia, tik ant kampų sto
vi ir merginų bei moterų 
pančekas akimis mieruoja. 
Matomai, tasai korespon
dentas pagal savęs spren
džia ir apie kitus. Jeigu jam 
moterų pančekos rupi, tai jis 
mano, kad ir kitiems tas gal
voj. Aš turiu pasakyti, kad 
Norwoodo senberniai yra 
darbštus vyrai ir jie daug 
prisidėjo prie kultūrinio lie
tuvių darbo. Socialistas.

SEATTLE, WASH. A 
iŠ komunistų darbuotės.
Biiželio 14 d. buvo lietu

vių komunistų susirinkimas 
pas tūlą munšainėrį. Susi
rinkę komunistai gėrė visą 
dieną, o vakarop sumanė pa
rinkti aukų tiems komunis
tams, kurie sėdi Lietuvos ka
lėjimuose. Vienok už surink
tas aukas ant “fortdžiula- 
jaus” nusipirko bačkutę 
“štofo” ir išvažiavo į miš
kus paūžti. Nusigėrę komu
nistai nežinojo nei ką darą 
ir pradėjo mainykaut savo 
moterimis, išsyk juokais, o 
ant galo ir praktikuot pra

siėjo. Tai matot, ką komu
nistai daro su surinktomis iš 
žmonių aukomis neva poli
tiškiems kaliniams.

Senas Komunistas.

a.

HYDE PARK, MASS. 
Mirė Jonas Kušleika.

Liepos 24 d., 1925 m. pa
simirė Jonas Kušleika, per 
daugeli metų buvęs “Kelei
vio” skaitytojas ir rėmėjas. 
Jis gimė Lietuvoje, Juodei- 
kėlių kaime, Tryškių para
pijoj, Šiaulių apskrityj. Tu
rėjo 50 metų. Per pastaruo
sius 25 metus gyveno Ameri
koje. Jis tapo palaidotas 
Kalvarijos Kapinėse, Forest 
Hills, Mass. liepos 26 d. Pa
liko dideliam nubudime jo 
žmona Kazimiera, duktė 
Jadvyga ir sūnūs Jonas.

i

DETROIT, MICH. 
Apgavikas.

Tūlas laikas atgal Detroi
te atsirado drabužių agen
tas, kuris vaikščiojo po lie
tuvių stubas siūlydamas už- 
sisakyt pas ji siutus. Jis taip
gi ėmė užsakymus ir ant mo
teriškų drabužių, jis sakėsi 
atstovaująs “Washington 
Sąuare Tailoring Co.” NeW 
Yorke. Daug, žmonių pas jj 
užsisakė siutus ir įmokėjo 
pinigų, bet nesulaukia nei 
siutų, nei agento. Tas agen
tas save persistatė kaipo V. 
Youngs, bet kiti pasakoja, 
kad jis ir kitaip vadindavo
si. A. J.

Gene Tunney, garsus Ameri
kos kumštininkas, kuris tikisi 
atimt čampijono karūną nuo 
Jack Dempsey.

GIRARDVILLE, PA. 
Naujienos.

Šioj apielinkėj jokio vei
kimo iš darbininkų pusės 
nėra, visi miega kepures už
simovę. Darbai šiuo tarpu 
čia eina neblogiausia, todėl 
ir darbininkų padėtis neblo
ga — alkanų ir pusnuogių 

[žmonių nesimato, kaip yra 
[kitose kolionijose, kur be- 
' darbe siaučia. Jeigu nuo 1 d. 
' rugsėjo bus apskelbtas ge- 
jneralis angliakasių streikas, 
! tai ir šios apielinkės darbi-
• ninkai turės susidurti su 
! skurdu.
• čionais yra statoma dide
lė lietuvių bažnyčia, kuri, 
sakoma, kaštuosianti apie 

1120 tūkstančių dolerių. Tai
1 yra didžiausia kvailystė to
kiai mažai lietuvių koloni
jai užsidėti tokią sunkią naš
tą ant savo pečių. Juk baž
nyčios skolų netik jie, bet ir 

'jų vaikų vaikai neišmokės. 
Į O naudos iš to nėra jokios.

P®rapijona*. |



Du Kurpaliai.;Du Kurpaliai.
yra Ro

I

Vienas kurpalis yra Ro
mos, kitas Maskvos, ant ku
rių norima pasiūti batus, 
kad tie batai tiktų bolševi
kiškai ir katalikiškai kojai. 
Kuomet birž. 20 d. Kauno 
įvykiai parodė kademų žiau
rumą, tai bolševikai nei gu-

Vienas kurpalis „„ 
mos, kitas Maskvos, ant ku 

pasiūti batu 
batai tiktų bolševi

kiškai ir katalikiškai kojai.

riu* norima
kad tie

Kauno
i

Kuomet birž. 20 d.

S $ =c=

įvykiai parodė kademų žiau
rumą, tai bolševikai nei gu
gu...

♦ ♦ ♦

Tos kojos charakterizuo
ja tuos, kurie “vandravoja” ■ 
iš vienos partijos kiton. Vie
ni jų pirmiaus buvo socialis-

i tais (tikrais socialistais jie 
i niekad nėra buvę), paskui

De Amarai, 
Suv.

Gurgei 
ambasadorius

Svlvine 
pagedę, keikia tas partijas, Brazilijos 
kurioms jie patys pirma pri- ” 
klausė!

* * *

Žmonės, kurie yra nusi
statę ištikimai laikytis vie
nos partijos principų ir lai
kosi — yra socialistai. Ko-; 
munistai yra tokis elemen
tas, kuris upu gyvena, šian
die jie yra komunistai, o ry
toj bus anarchistai ar kito
kie.

Valstijose.

Su triukšmu, pakniops- šių įstatymų dvasia ir jų tik- 
tom išleidę susirinkimų irusias aiškus. Pažangioji vi- 
spaudos laisvę varžančius suomenė todėl ir protestuo- 
• ............................. ja, kad šie įstatymai varžo

pagrindines piliečių teises, 
kad jie priešingi demokra
tiškos tvarkos ir musų Kons

titucijos dvasiai.
Įstatymai veiks, dėl jų gal 

! ne vienas nukentės, bet vi
suomenė vis tiek ras būdų 
reikšti savo balsą, kad tie 
įstatymai butų pakeisti, pa
naikinti. Jeigu toki įstaty
mai nebuvo reikalingi tais 
laikais, kai mes buvome iš 
visų pusių priešų apsupti, 
kada komunistų agentai dir
bo viduje, kada mes vedė
me su priešais kruviną kovą, 
kada musų nepriklausomy
bei gręsė didžiausias pavo
jus, tai jokiu budu jie nerei
kalingi dabar, kada pas mus 
visiškai ramu, kada eina 
vien tik partijų lenktynės. 
Partijų lenktynės demokra
tinėse "valstybėse paprastas 
gyvenimo reiškinys, ir todėl 
kuomet viena partija imasi 
prieš kitas partijas tokių 
priemonių, pamindama pa
grindines piliečių teises, tai 
matyti, kad tos partijos rei
kalai blogi, kad ji prie ko 
tai nepaprasto rengiasi. Jei 
ji bijo, kad apie jos darbus 
butų rašoma, tai, matyti, 

: kad ir tie darbai nekoki.
Kademai su savo darbais 

slapstosi, o mes stovime aky- 
vaizdoje kovos už spaudos 
ir susirinkimų laisvę. Pana
šią kovą pralaimėjo netoki 
ponai, pralaimės ją ir musų 
kademai. Tam musų liau>- 
dies susipratimo pakaks. 

V—as.

įstatymus, kademai savo lai
kraščiuose aiškinasi, kad čia 
jie nieko tokio baisaus ne
padarė, nuduoda nesupran
tą, dėl ko visa pažangioji vi
suomenė prieš jų tuos išleis
tuosius įstatymus protestuo
ja.

Girdi, ko čia šūkauti, kad 
išleidžiamųjų laikraščių ir 
šiaip leidinių S egzenmplio- 
riai reikės pristatyti apskri
ties viršininkui ir kad ap
skrities viršininkas galės 
kelti laikraščiams bylas.

Nesą ko šaukti ir dėl susi
rinkimų laisvės varžymo. 
Girdi užginta susirinkimai 
daryti aikštėse, gatvėse, ke
liuose ir kitose vietose ir 
daugiau nieko.

Taip lygiai, gražiai, kaip 
sviestu patepti išeina tie ka- 
dėmų aiškinimai. Vienok 
jie reikšmingi. Jie parodo 
tuos nelygumus, tuos rum
bus, kurie graužia jų sąžinę, 
jie parodo, kad kademai net' 
savo klerikalinei masei ne
drįsta pasakyti visa, kas tais 
įstatymais padaryta, nenori 
prisipažinti viešai, kokius 
tikslus jie turėjo ir ko norė
jo tuos įstatymus leisdami, 
jie pareiškia savo kiškišką 
bailumą, nenorėdami pasa
kyti tų įstatymų tikrosios es
mės.

Jie pasako, kad apskr. 
viršininkams reikės pristaty
ti pirmutiniai 8 ar 10 laik
raščio egzempliorių, kad 
apskr. viršininkas galės kelti 
savo nuožiūra laikraščiui 
bylas, bet nepasako, kad 
tuom įvedama cenzūra, kad 
tuo pačiu jų išleistu įstaty
mu apskrities viršininkas 
galės laikraščio numerį su
stabdyti, tikriau pasakius, 
konfiskuoti. Šitos antros jų 
priimto įstatymo dalies jie 
nedrįsta savo skaitytojams, 
savo pasekėjams paaiškinti, 
nes žino, kad kiekvienas pi
lietis tokia spaudos cenzūra
vimo ir smaugimo tvarka 
pasipiktins.

Nedrįsta jie pasakyti, kad 
tas įstatymas bus taikomas 
tik opozicijos laikraščiams, 
nes negi išdrįs kuris nors ap
skrities viršininkas sulaikyti 
ir iškelti bylą “Rytui,” “Tė
vynės Sargui" ar panašiam. 
Jie nedrįsta pasakyti, kad 
tuo įstatymu jie norėjo už
drausti opozicijos laikraš
čiams rašyti apie kademų 
darbus, kaip apskritai jie 
^°r^ad.visuomene tikroje vardu -Kokius Dievus žmonį8 

į Garbino Senovėj?”
i Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 

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

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25.

"KELEIVIS”,
255 Broadway. So. Boston, Mass

tik lakiodama maitinasi, 
reiškia ji seka nusileidusius 

į vabzdžius. Paukščiai per
stoją linksmai giedoję. La

ibai jautrus pasirodo vabz
džiai. Vasarą ne sykį prisiė
jo kam matyti kabančius 
tinklus, padalytus vabzdžių 
kur nors tarp medžių lapų, 
miške ar sode, tuose tink
luose daugybę mažų kirmi
nėlių — vabzdžių lervų. 
Prieš lietų, ar audrą visi jie 
sėdi savo tinkle, tik artinan
tis giedrai pasipila naikinti 
lapus ar spiglius.

Įdomų “gyvą barometrą” 
aprašo geriausias žinovas 
vabzdžių gyvenimo, jų pa
pročių, garsus franeuzų eti- 
mologas Fabras. Tas “gyvas 
barometras” visiems gerai
žinomas, gyvenąs tarp mėš
lynų grambuolis (šūdvaba
lis). Fabras aprašo, kaip šis 
grambuolis gerai gali paro
dyti oro permainas. Šitie 
mėšlyno vabalai apleisdavo 
savo urvą giedrais, šiltais 
vakarais, tada jie lakstyda
vo pažemiais jieškodami 
sau maisto. Jei būdavo vė
juotas ai’ lietingas oras—jie 
nepasirodydavo. Fabras 
duoda aprašymą trijų atsiti
kimų. Pirmas atsitikimas. 
Vakaras šiltas, giedras, ro
dantis puikų orą. Vabalai iš
lekia iš savo namų. Kitą die
ną — gražus šiltas oras.

Antras atsitikimas. Šiltas, 
gražus vakaras, reikia lauk
ti giedros, bet vabalai ne
lenda iš savo urvų. Ir ištikro 
—visą naktį ir sekančią die
ną lijo.

Trečias atsitikimas. Va
karas apsiniaukęs, bet vaba
lai linksmai lakioja jieško
dami sau maisto. Sekančią 
dieną pasirodo puikus oras.

Taip pat labai jautrus

kaišiojimas socialistams yra 
visai nepamatuotas.

šiandien mums reikia dau
giau dėmesio kreipti į Lietu
vos žmones, kurie šaukiasi 
gelbėti Lietuvos demokraty- 
bę nuo juodųjų kademų 
puolimo. Bolševikai tame 
reikale nieko, nepadės. Jie 
yra parsidavę Maskvai; jie 
yra Lietuvos išgamos — ne
turį savo tėvynės klajūnai, 
kurie tiktai juokus daro, 
matydami kai klerikalai 
smaugia Lietuvos žmonių 
iškovotą laisvę ir mindžioja 
purvinom kojom konstitu
ciją. Užtai klerikalai gali 
tik pasidžiaugt bolševikais.

$ ♦ ♦
i

Lietuvių bolševikų nėra 
jau taip daug, kad jie galėtų 
musų veikimui kelią pastoti, 
o ypač demokratingoje šaly
je kaip Amerika. Kurgi din
go L. Laisvamanių Federa
cija, kuri taip aktyviai vei-

I
Romos agentai, supranta

ma, savo pasekėjų daugiaus 
jau nebegaus. Jie gali tiktai 
stengtis išlaikyti tuos, ku
riuos jie šiandien turi. Taigi, 
jiems nėra strioko kelti ka- 

‘ - - socialistus, kurie
savo principų, kad 

j jie gali dar pasižvejoti sau 
’ pasekėjų pas bolševikus, 
nes prieš karą ne vienas ge
ras katalikas, norėdamas iš- 

, sisukti nuo kariuomenės tar
nystės, prisirašė prie LSS. 
Užėjus bolševikiškam per- 

I versmui jie nuėjo su bolše- 
j vikais, nes jie buvo papratę 
I klausyti kunigų pamokslų, 
todėl jie paklausė ir bolševi
kų triukšmadarių šauksmų.

* * *

Tautininkai labai mėgsta 
rėkauti, kad, girdi, “socialis
tai jau baigia nykti,” “socia
listų jau neliko,” ir tt. Tauti
ninkai tokiu savo šukavimu, 
kaip tik padeda bolševi
kams valyti disorganizavi- 
mo darbą kriaučių unijoj, 
SLA. ir kitose draugijose. 
Jeigu socialistai butų norėję 
po atsiskvrimo su komunis- 
tais padalyti skaitlingą L. S. 
S., tai jie, turėdami tokius 
stiprius laikraščius kaip 
“Keleivis” ir “Naujienos,”. • 

,butų putę į bolševikų dūdą. 
■ Bet kas iš to butų išėjęs, jei- ! 
gu socialistai butų taip pa- ] 
darę? Na-gi štai kas: tokios 1 
draugijos kaip SLA., kriau
čių unija ir šimtai kitų pašei- Gvvi Barometrai 
pinių draugijų butų šiandien 
bolševikų 
socialistai 
voja prieš 
kademišką 
suomenės _ x _________

j Socialistai neišsižada lietu- prieš blogą orą ir ūpas pa- 
j vystės. Lietuvių žmonių tei- blogėja, sergąs reumatizmu j

—Tegul bus pagarbintas, rodęs, kad nuo to laiko, kaip 
Maike... kūdikis prasideda, ligi gimi-

—Gerą dieną, tėve. Aš jau mo jis pereina visokių gyvu-ra prjeg 
senai tavęs nemačiau. nu formas. Ir vienam vysty- • laikosi

—Buvau išvažiavęs i lau- mosi laipsnyje jis turi vuo-, juos užgriebus savo varžon. 
kus ant vikeišino, vaike, degą, nelyginant kaip buož- 
Kaip dabar šilta, tai ant Die- galvis. Jei tu tam netiki, tai 
vo burdo geriausia gyventi, paklausk bent vieno dakta- 
Nereikia niekam rendos mo- ro, o jis tau pasakys, kad iš- 
kėti ir blakės nekanda.

—Aš su tuo sutinku, tėve, tau net ir katalikas dakta- 
Miesto gyvenimas yra netik- ras, jeigu jisai nenorės slep
ias gyvenimas. Girioje arba ti teisybės, 
laukuose yra daug smagiau, —Tai kur ta vuodega i 
nes tenai gyveno per milio- paskui dingsta? 
nūs metų musų protėviai, —Ją panaikina evoliuci- 
kada jie buvo da su vuode- ja. Kūdikiui besivystant ji 
gomis ir laipiojo po me- po valiai išnyksta, taip kaip 
džius.

tikrųjų taip yra. Tą pasakys

—Ją panaikina evoliuci- 
. Kūdikiui besivystant ji

ji išnyksta pas buožgalvį, 
—Ką tu čia dabar šneki, kuomet tas išsivysto į varlę. 

Maike? —Tu, Maike, žmogaus
—Aš šneku apie tai, tėve, prie varlės nelygink.

kaip gyveno musų bočiai. —get taj ne viskas, tėve.
—Bet kur tu matei žmogų Pasiekęs šešių mėnesių ku- 

su vuodega? dikio kūnas būna visas ap-
—Nors ir nematyt, o bet augęs plaukais, ir tik prieš 

gi galima prirodyt, tėve, kad gimimą tie plaukai išnyksta, 
žmogus ir šiandien da turi Vuodegą 
vuodegą.

—Na, bečvkim, Maike! 
Jeigu tu atrasi pas mane 
vuodegą, tai aš tau duosiu 
savo kepurę prispiaut.

—Dabar jau tu vuodegos 
neturi, tėve, bet turėjai kaip 
mažas buvai.

—Kad aš tau duosiu per 
ausį, Maike, tai tu man to
kių dalykų daugiau nekal
bėsi. Kaip gi tu atsivožyji 
sakyt, kad aš mažas būda
mas vuodegą turėjau! Ar tu 
mislini, kad aš monkė, ar 
kas?

—Nesikarščiuok, tėve, nes 
kada pradedi karščiuotis, 
tai negali nuosakiai protau
ti, o čia klausimas rimtas.

—Kas čia do per rimtu
mas, kalbėt apie tokią kvai
lystę !

—Ne, tėve, čia nėra kvai
lystė. Tai yra aukšto mokslo 
dalykas. Tas mokslas vadi
nasi embriologija.

—Šiur, vaike, kad tai am- 
briologija. Bet aš nenoriu 
ambryt. Tik piemenis amb- 
rija. Aš esu žmogus davad- 
nas, turiu generolo ciną ir 
esu Sčeslyvos Smerties Su- 
saidės maršalka. Su manim 
šnekėk, Maike, žmoniškai, 
kitaip aš nusispiaunu ir einu 
sau.

—Nekalbėk, tėve, kaip 
koks krikščionių demokratų 
komendantas Lietuvoj. Jei 
dalyko nesupranti, tai pasi
klausk, o aš paaiškinsiu. 
Embriologija nėra ambry- 
mas, bet mokslas, kuris tyri
nėja gyvybės užsimezgimą.

jis turi pirmam 
mėnesy, ir tuomet jis dau
giau panašus Į žuvį, negu i 
žmogų. Visi šitie evoliucijos 
laipsniai gali būt matomi, 
gali būt prezervuoti, ir jie 

, yra vartojami beveik visose 
geresnėse medicinos mo
kyklose, kur studentai mo
kinasi daktarystės.

—Tai kam tu man tokius 
dalykus kalbi, Maike?

—Aš kalbu tam, kad tu, 
tėve žinotum apie savo pra
eitį. Anąsyk mes kalbėjome 
apie evoliucijos mokslą. Aš 
tau nurodžiau, kaip iškasa
mi iš žemės senovės žmonių 
kaulai daug skiriasi nuo mu
sų dienų žmogaus. Ir juo to
liaus mes einam į praeitį, 
juo giliau siekiame į žemę, 
tuo mažiau išsivysčiusį ran
dam žmogų. Tai yra vienas 
faktas, tėve, kuris parodo, 
kad žmogus yra išsivystęs 
evoliucijos keliu iš žemes
nių gyvūnų. O embriologija 
atidengia mums da ir kitą 
faktą. Ji parodo, kad ir šian
dien žmogus turi pereiti vi
sokių gyvūnų laipsnius pa
kol jis išsivysto į pilną žmo
gų. Visų pirma jis būna pa
našus į kirmėlaitę, paskui į 
žuvį, da vėliaus į apaugusią- 
plaukais bezdžionaitę, ir tik 
ant galo jis įgyja dabartinio: 
žmogaus išvaizdą. Dėlto, te-į 
ve, mokyti žmonės, kurie 
žino tuos faktus, ir netiki 
kunigų pasakoms, kad Die
vas sutvėręs žmogų ant syk 
tokį, koks jis yra šiandien, j 

—Ai don kėr, Maike, ką 
mokslas parodo. Aš nenoriu 
būt monkės giminė, ir dac 

Ir tas mokslas, tėve, yra pa- oi.
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Koks buvo dievas Perkūnas?
kė? Kur yra tie žmones, J grambuoliai ir elektros pasi-

-••ir.-**

Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai j j garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

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

Jei to nežinot, o norėtumėt 
. tai išsirašykit knygą

rie atsimetė nuo bolševikų: 
ir katalikų? Jie dabar ra
miai sau niukso nesikišda
mi jokion partijon, nes jie 
skaudžiai apsivylė bolševi
kais. Visi jie su socialistais 
ir tautininkais bendrai galė
tų pakelti protestą prieš Lie
tuvos kunigų sauvalę.

$ ♦ «

Mes turime protestuoti ir 
kitus raginti tai daryti, kad 
išgelbėjus savo iškovotas 
teises Lietuvoje. Jeigu mes 
tylėsime, tai netiktai . kad 
musų laikraščių neįsileis 
Lietuvon, bet Letuvos cen
zūra ir musų laiškus konfis
kuos. O tai reiškia, kad susi
siekimas tarp Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių bus per
trauktas. M. Šilas.

keitimams ore. Prieš audrą 
niekad jie neišlekia iš savo 
namų.

Labai įdomus šis atsitiki
mas, paduotas Fabro:

Lapkričio mėnesį laike 3 
dienų grambuoliai neišlėkė 
iš urvų ir labai nerimavo. 
Visas tas dienas buvo gra
žus oras ir tik penktoj die
noj lijo. Bet pasirodo, kad 
tas tris dienas, kada taip ne
rimavo vabalai šiaurinėj 
Francuzijoj buvo didžiausia 
audra su perkūnijomis. Ma- 
t/t tos audros veikimas pa
siekė ir pietų Francuziją, 
bet reikėjo turėti tokius ašt
rius jausmus tiems “gyviems 
barometrams,” kad atjausti 
tai.

Savaime suprantama, kad 
tėmydamas kiekvienas žmo
gus gali pastebėti tokių ap
sireiškimų gyvių pasaulyje, 
kurie jam bus labai naudin
gi, galės atstoti bile kokį ba

ses jie visuomet yra pasiry- žmogus prieš’ audrą ar blo- romet.r3 — atspės ateinantį

I 
I

I 
t

Oro Pranašai.rankose... Taigi 
kaip tiktai ir ko- 
bolševikišką ir 
puolimą ant vi- _ . _
neliečiamybės, apie besiartinančią giedrą:

Jau žmogus kartais sulig 
savo gero ūpo gali spręsti

I

stogus pnesaumąai tik reikia danoiaii naĮzę ginti, kuomet boiseviKai gesni orą jaučia smarkesni į01 į UK ,Iel _ jaugiau pa
žiūri tiktai Maskvon ir lau- kaulų ir sąnarių skaudėji-. stabumo ir pažinimo tų savo 
kia, kokios instrukcijos iš mą. Bet žmogui nesusilygin-! geradarių. K. P.

i

tenai ateis. Tautininkų pri- ti su gyvuliais! Gyvuliai

Mahmond Samy Pas ha. Egyp- 
to atstovas Suv. Valstijose.

i

šviesoje jų darbų nesužino
tų.

To jie pripažinti nedrįsta. 
Ir pažangioji visuomenė 

protestuoja visai ne dėl to, 
kad reikės pristatinėti 8 
egz. laikraščio, kad apskr. 
viršininkas galės kelti laik
raščiams bylas, bet dėl to, 
kad apskrities viršininkas 
visuomet galės laikraštį su
laikyti, pasendinti, pridary
ti leidėjams didžiausių nuos
tolių ir tuom opozicijos laik
raščius pasmaugti.

Tas pat ir dėl susirinkimų. 
Kademai nenori pasakyti, 
kad visam kultūringame pa
saulyje vieši susirinkimai 
leidžiami daryti visiems ir 
kur nori. Nepasako, kad to 
įstatymo tikslas visai suvar
žyti susirinkimų laisvę, kad, 
pav., Seimo opozicijos atsto-: 

i vai negalėtų laisvai daryti: 
’ pranešimų savo rinkėjams. ‘ 
KlJ^eiškia įstatyme žodžiai 
ir “kitose vietose”? Juk jie 
nesunku išaiškinti kaip nori. 
Tos kitos vietos gali būti vi
sos vietos. Jau buvo atsitiki
mas, kad apskrities viršinin
kas pasakė, jog susirinkimų 
ore apskritai daiyti negali
ma. Žodžiu, šis įstatymas vi
siškai suvaižo susirinkimų j

daug jautresni ir barometri
nius ar elektros pasikeiti
mus atmosferoje geriau at
jaučia kaip žmogus. Gerai 
tėmijantis, žinąs gyvulių bu
ria, žmogus jau išanksto per 
keletą dienų gali nuspręsti, 
koks bus oras.

Iš tokių paprastesnių gy
vulių gyvenime apsireiški
mų žmonės spėja ateinantį 
orą.

Gyvuliai prieš blogą orą 
išreiškia neramumą, pyktį, 
balsas keičiasi. Taip musės 
prieš audrą skaudžiai kan
da, labai nerimsta, skruzdė
lės uždaro savo sakus, nebe- 
vaikščioja toli nuo skruzdė
lyno, bitės neapleidžia savo 
avilio. Visiems žinoma, kad 
krekždės prieš lietų lakioja 
pažemiais: 
džiai tuomet nusileidžia že- Valstijų Laivynas Chinijos van- rai to pasakyti, 
myn pasislėpti, o kregždė denyse. Pažangiajai

I Redakcijos Atsakymai
Tas pats, Cliffside, N. J.— 

Su komunistų koresponden
tais vesti polemikas neverta. 
Pamišėliams proto neįkvėp
site.

Visiems. — Kurių raštai_ ____ Admirolas Thomas Washing- laisvę, bet kademai tik ne-l
mat, visi vabz- ton, po kurio komanda yra Suv. nori savo laikraščiuose atvi- t‘e* stokos vietos netilpo šia- 

j me “Keleivio” numeryje, 
visuomenei tilps sekančiuose.
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Kini) Socialdemokratų Partijos SFB? 
Atsišaukimas.

Dabartiniai įvykiai Ki- karą, — tam yra dešimtis 
nuošė domina visą pasaulį, prirodymų, — kitokio tikslo 
Jie yra geriausias vaizdas, neturėjo, kaip tik pateisinti 
kaip tarptautinis kapitalas ginkluotą tų valstybių isiki- 
nuolat godus pelno ir plėši- !* ................. .
mų, stveriasi įvairiausių 
smurto ir vyliaus priemonių* 
kad tik pasiektų savajį tiks
lą. Musų laikraštis yra gavęs 
Kinų Socialdemokratų Par
tijos Europoje atsišaukimą, 
kuris prašoma paskelbti 
"K.”, kuri mes ir skelbiame. 
Skelbiame ne tik dėl to, kad 
lietuviai darbininkai sužino
tų iš jo tikrąją Kinuose pa
dėtį, bet ir tam, kad pabrėž- 
tume musų solidarumą su 
musų draugais Kinuose, sto
jusiais ginti savo laisvę.

Ve tas atsišaukimas.
Į visų tautų darbininkus.

darbininkai

grobiamas musų liaudies 
turtas ir jos pragyvenimo iš-1 

~ 1 tos vyriausy-j 
bės liaujasi pagalios laikiu
sios Kinų žemę kolonijomis 
kapitalistams ir imperialis
tams varžytis. Nes tos var-) 
žytinės tegali pasibaigti ka
ru.

Nepasiduokit vyliui, kursi 
pridengia dabartinius įvy- į 
kius Kinuose rasių kovos 
obalsiu, mums tiek pat ne
apkenčiamu kaip ir jums, ir 
stengiasi paslėpti tikrąją 
klasių kovą.

Darykite pastangų iš vie
no su mumis, kad viso pa
saulio darbininkai, sujungti 
tų pačių siekimų, ištiestų 
vienas kitam ranką ir suda
lytų milžinišką brolybės ir 
taikos grandinę.

Tegyvuoja darbininkų so
cialistinis internacionalas!

Kinų Socialdem. Partija 
Europoje.

laTouraine Arbata ar Kava

Šimą. Taip atsitiko su japo
nų ultimatumu 1915 metais, 

, su sumanymu įvesti Kinuo
se anglų-amerikiečių žan
darams (1923 m.) ir tt.

Ne tik visų didžiųjų vals
tybių bankininkai prieš Ki
nų vyriausybės sutikimą lei
džia apyvarton savus pini
gus, laiko savo kontrolėje 
krašto muitus ir kitas valsty
bės pajamas, bet jie naudoja 
mus dar kitokiu budu. Pra
monininkai - svetimšaliai at
kelia į musų kraštą savo fab- 

‘ l ikus, verčia juose dirbti vy- 
i rus, moteris ir vaikus, neap- 
į ribodami darbo laiko, ne- ŽEMES ŪKIO IR PRAMO- 
nustatydami darbininkams 

i su 
visos di-! ja’s ta’P» kaip su jumis teap- 

sieidavo pačioj darbininkų

Salta—Atgaivinanti
59nkTai Nepalyginama 

Vasaros Gėrimų Kombinacija
Ant jui’l grvscrninko lentyną -t><:j r“-\kit •i'naien

Draugai darbininkai ir, . .-. . ...
viso pasaulio darbo žmonės! į ątlygimmo ir apsieidami

Kinuose yra v *__  "
tižiausios ginkluotos valsty- .... - .
bės Europos, Amerikos ir judėjimo pradžioje. _____

Tikybos mokslas ir mo- pasirodyti visoj savo pilnu- 
, . . , i-, • -X '• ... ^.\moi, o ūkininkai irgi dėl tos
kanumenes sausumon įskel- kad paruostų impenalisti-! pačJios priežasties neturėjo 
ti būriai, visuomet pasiruošę r
pulti.

Ar susitars jos visos iš 
vieno smaugti musų tautą, 
kaip jau daroma dvidešimt 
penki metai? Ar jų nesuti
kimai prives prie dviejų 
kontinentų (Europos ir A- 
merikos) susirėmimo? Pa
vojus pasilieka vis tas pats.

šalimai to “baltojo” im
perializmo veikliai darbuo
jasi ir “raudonasis” Sovietų 
imperializmas: jis taip pat 
uoliai dalyvauja tose machi
nacijose, kurios turi tikslo 
sukurstyti ir palaikyti namų 
kara Kinuose.

Skaičius žuvusiųjų nuo 
50,000 yra jau pakilęs iki 
300,000. Darbininkų krau
jas jau ne kartą buvo pralie
tas.

Pavojus taikai gręsia ne 
tik Tolimuose Rytuose. 
Liūdni patyrimai yra gana 
jus pamokinę, kad imperia
listinių valstybių varžytinės 
dėl pasinaudojimo kolonijo
mis, dėl grobimo tolimųjų 
šalių labai lengvai sužadina 
pasaulinio karo pavojų.

Visi jus tiek savo apsigy
nimui, tiek apsaugojimui 
nuo pavojaus visos žmonijos 
turite gerai žinoti, kas deda
si, kad koja užmynus padeg
tąją ugnį pirma, negu ji spės 
viską užžiebti.

# ♦ ♦

Pasauliniams kapitalis
tams tarnaujanti spauda 
vaizduoja dabartinius įvy
kius Kinuose kaipo įsiutusi 
svetimšalių puolimą, kuriam 
pamatą sudarąs bolševisti- 
nis judėjimas Kinuose. Tiek 
to begėdiško melo!

Kokia buvo betarpė pas
kutinių įvykių priežastis? 
Tai buvo žiaurios represi
jos, kurių pasekmė buvo — 
trysdešimtįs užmuštų ir šim
tai sužeistų manifestantų— 
darbininkų ir studentų, — 
kurie ramiai protestavo Šan
chajuj, anglams pavestame 
konsecijoms, plote prieš tai, 
kad japonų medvilnės ver- 
pykloje prievaizda užmušė 
darbininką — kinietį.

Tas davė progos imperia-

NES PARODA.
Kaunas. Šių metų paroda 

skyrėsi nuo kitų metų paro- 
bės Eui-opos, Amerikoj P™***- . falko" žemė^uk'h n^Ujo
Azijos; jas ten atstovauja' Tikybos mokslas ir mo- pasirodyti visoj ^0 pilnu_ 
šarvuoti laivai uostuose ir kykla panaudojami tik tam, o ūkininkai irgi dėl tos 

I Y* __ _ V___ ______ __ —___ “ —

mam kapitalizmui sielos Up0 jr net j^šų dalyvauti pa
vergę. Tolimųjų Rytų nemo- rodoje Todel žemės ūkis 
karnas universitetas, Įkur- §jemet pasirodė kiek silp- 
tas bolševikų vyriausybės, njau> nors buvo pakankamai 
yra ne kas kita, kaip tik kon- daUg įvairiu veislių gyvulių, 
kūrentas , panašių įstaigų, ^urje parodė, kad mes jau 
kuriose anglai, amerikie- turime gana daug ir visai 
ciai, belgai ir kitokie siūlosi p.pn] PVvuliu 
gaminti iš studentų ir auk-,g 2* . . - - R. ...
lėtiniu jų kurpaliui paruoš- * , u.-
tus žmones. ,skY.nus. buvo

* » * Į

Kinų liaudis svetimtau
čių ne neapkenčia. Ji tik gi
na savo 1 
jau iš seno tiek kartų įžeistą 
tarptautinių imperialistų ir 
kapitalistų.

1 1915 metais Kinų liaudis
sukilo miniomis prieš japo
nų ultimatumą ir jo 21 ne
leistiną reikalavimą. 1919 
metais susivieniję su darbi
ninkais studentai drąsiai 
protestavo Pekine prieš Ki
nų ministerius, kurie parda
vė japonų imperialistams 
tautos turtus. Tas judėjimas 
išsiplėtė visam Kinų krašte, i 
bet jis neturėjo nieko ben-' 
dra SU bolševikų judėjimu, duodama ant Columbia rekordu, 
Tai buvo, kaip ir dabar,' kurie yra grajinami beveik 
liaudies krustelėjimas iško- kiekviename lietuvio name, 
voti sau laisvę liaudies, kuri i Yra dailė kiekvienoje kalboje, 
juk turi teisės laisvai spręsti bet "Motinos Kalba" skamba 
savo likimą. geriausia kiekvienam, ypač jei-

Kinų darbininkai, kurie tcn^a l°K savujuf 
pradeda organizuotis ne-;štal delko Cd^bia Phonograph 
žiūrint persekiojimų, nėra Compnny užrekordavo tiek daug 
šalininkai nei karų, skelbia- Puiki* Lietuvos liaudies dainų, 
mų bolševizmo vardan, nei patn°tĮskų. — .............   — *•
karų, nešamų Europos ar,nn’’ 
kieno kito. Jų siekimai — 
įgyvendinti socialistinę de-it,škl tautiniai šokiau kūne

I

4 
f

sias iš visos parodos. Čia 
ypač plačiai pasirodė kope- 
ratyvai. Musų pramonė ga-

neprikiausomvbe lėJ° Parodyti daug pla- 
Iš.užsienio valstybių 

- ---- -* plačiausiai dalyvavo Latvi
ja. Savo eksponatus išstatė 
apie 30 Latvijos firmų. Ki
tos valstybės dalyvavo ma
žai.

Žmonių per visą parodos 
laiką lankėsi labai daug. 
Tas rodo, kad musų kaimas 
paroda įdomaujasi ir nepa
sigaili net gana sunkiai pa
keliamų išlaidų.

GERIAUSIA MUZIKA.
Geriausia muzika yra psr-

komišku, bažnyti- 
operečių. maršų, o iš visų 

svarbiausi — tai charakto is- 
....................................... “>vi- 

moki atiįą.* Kartu su visa p H-kuomet sužadina mintis apie 
spaustąja liaudim jie reika-j tčv-vn9 ir įteikia tikrą smai
lauja tik lygybės, teisybės 
ir taikos.

Draugai!
Mes gerai žinome, kad be smagumą, bet ir prasilavinimą, 

pagalbos visų šalių proleta- galima išgirsti geriausią ir sma- 
riato mes neįstengsime apsi-'gjausją muziką. Per Columbia 
ginti nuo tarptautinių impe-rekor{ius galima išgirsti tuos 
rialistų smurto ir plėšimų, 'garsius maršus, kurie teko gir- 

Mes į jus Šaukiamės. dėti Lietuvoj ir kurie yra gar- 
Jųs turite gerai žinoti, sus Amerikoj.

•j Columbia Phonograph Compa-

Kiekvienas lietuviu namas 
turi phonografą ir per Columbia 
rekordus, kurie suteikia netik 
----------- jr prasiiavini mą.

kad kiekvienas pasikėsini
mas prieš tautų nepriklauso- nv turi savo ofisą Lietuvoj, per 
mybę. kiekvienas darbinin-kuri didysis New Yorko ofisas 
kų išnaudojimas patenkinti J gauna visas naujausias ir ge- 
kapitalistų neribotą godumą riausias dainas ir meliodijas iš 

__ ___ _ o____ <-___ yra kliūtis ir jūsų pačių kely Lietuvos. Kiekvieną metą ke- 
listams išnaudoti įvykį dar prie išsiliuosavimo. j liaujanti Columbijos Rekordų
didesniam Kinų liaudies pa- Mes priešinamės ir prie-'Studija aplanko Lietuvą, kad 
vergimui tarptautinio kapi- Ginsimės vis smarkiau, viso- parvežus naujos muzikos Ame- 
talo naudai. Jie tuo budu ga- mis sveikomis pajėgomis,-rikos lietuviams, 
vo galimybės toliau vystyti kokios tik yra musų liaudy-' 
užgrobimo žygius, jau nuo je, visokiam imperializmui,'tvirtina 
seno paruoštus visokios ru- ” ’ * ’ J “ 1 ‘
sies varžymais musų krašto, 
ekonominio ir kultūrinio 
gyvenimo.

Tai senesnės įvykių prie
žastis, kurių eilę tenka pa
pildyti sekančiomis.

Parupinimas ginklų ir ka
rininkų tiems jęenerolams, bet kokių "Koncesijų sve- 
kurie Kinuoscvcdė naminį timtaučiams, kurių pagalba

Lietuviai myli muziką, ką pa- 
. didelis išpardavimas 

nežiūrint kurios spalvos jis geriausių lietuviškų Columbia 
butų, kiekvienam smurtui, rekordų.
nežiūrint kuriuo pagrindui Nuo to laiko, kuomet pirmuti- 
jis butų vykdomas.

Taigi padėkite mums. Pa
naudokite visą jūsų galę ir 
priverskite jūsų vyriausybes 
atsižadėti bet kokių gink
luotų intervencijų Kinuose, 

enerolams, bet kokių “koncesijų” sve-

IŠKILM INGOS IŠLEIS
TUVES.

Liepos 25 d. laivu Majes- 
tic išvažiavo Lietuvon p. M. 
Stravinskienė. Kadangi p. 
Stravinskienė Netv Yorko 
lietuvių kolionijoj veikė 
per pulką metų ir buvo labai 
simpatiška moteris, tad iš
leistuvėse dalyvavo apie 50 
ypatų ir visi linkėjo jai lai
mingos kelionės.

Svečia?'.

PAJIEŠKOJIMAI
A?

Pajieškau savo brolio Kazio Ston
kaus, kuris kitąsyk jyveno Virginin 
valstijoj, o dabar nezjiau kur. Mel
džiu atsišaukti arba k<s apie jį žino
te praneškite. ;

JUOZAS STCĮČKUS 
2727 I>es Ecores, Ros<įraounL Canacli

Pajieškau savo mergaites Neles 
Saboniutčs. ją išvežė motina 1922 >n. j 
iš Worcester. Mass.. kuri prasišalino , 
nuo manęs. Motinos vardas taipgi j 
Nelė. Jeigu kas nors apie ją žino, ma- ■ 
lonėkite pranešti. Aš esu ligonbutyje : 
ir netikiu pasveikti. Turiu dvį insu- I 
•ance po $1.000 ir turiu bankoje pi- ! 
nigų ir norėčiau tą viską aprašyt ma- Į 
no mergaitei Malonėsit pranešt šiuo Į 
adresu: JONAS SAULĖNAS

26 Wvman sL, \V. Lynn, Mass.

Pajieškati gero pažįstamo Juozo 
Lamsargio, iš Lietuvos Kauno gub., 
Raseinių apste., Gedil... odos, gyveno 
Ar.sonia, Conn. Jis pats lai atsišaukia 
arba žinantieji malonės pranešti, yra 
■>varbus reikalas.

MISS AK NA BOBIN
163 No. Statė st.. Ąnsonia, Conn.

---------------------------- T-------------------------
Karusė Baiėiuniukė-Johnson pa- 

> ieškau pusseseres Veronikos Enlėiu- 
niukčs. paeina iš Panemunio parapi
jos. Rokiškio apsk.. Bablių kaimo. Kas 
’pic ją žino malonėkit pranešti arba 
>eti teiksis atsišaukti.

MISS KARUSĖ JOIINSON 
17 Hatvard st.. Hartford, Conn.

PARS1DUODA PIGIAI MINKŠTI 
'GĖRIMŲ IR FRUKTŲ KRAUTU- 
I Vė IR SODĖS DARYMO EABRi-

Meldžiu atsisaukt, arba I tai dėl dirbtuvės. (3 0
NASHUA BOTTLING and 

FRU1T CO.
56 High S».. Nashua. N. •?.

Pajieškau Jono Nakraševiėiaus, p.- j
eina iš Budų kaimo. Stakliškės para
pijos, Alytaus apskričio. Pirmiau gy . _ _  .
veno New Yorke. Tūrių svarbią žinią I KAS. 2 trakai ir visi reikalingi daik- 
iš Lietuvos.
žinantieji malonėkit adresą prisiųst.

MR. JOS DAVIČ1KAS (31) I
150 W. 3rd sL, So Boston, Mass.

APSiVEDIMAl FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai į 

valstijoj, prie t u įgaunu 
. Mes turime 

visokių fannų ant pardavimo, kokių 
tik norėtumėt Klauskite: (33)

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KĖLA

Box 41.

Pajieškau apsivedimui merginos į New Jerscy i____ . .. .
arba" našles nuo 40 iki 5u metų, be ‘ miestų ir prie vandenio, 
vaikų; aš esu vaikinas 49 metų, turiu : *------ —-------
gerą darbą, svaiginančių gėrimų ne- į 
vartoju, užlaikymas užtikrintas. Ku- į 
rios norėtų su manim arčiau susipa-■ 
žint, malonės atsisaukt per laišką ir i 
prisiųst savo paveikslą, kurį pareika- ( 
»_____  ___—i

I
tavus sugrąžinsiu. (32)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės 35 metų, aš esu vaikinas 
36 metų, šviesiai geltonų plaukų, mė
lynų akių, 5 pėdų 6 colių aukščio, 160 
svarų, linksnio budo ir dailios išvaiz
dos, moku mašinisto ir karpente: io 

■'darbą, ir farmeriautl, turiu savo fsr- 
, ' mą vakaruose 480 akrų ir namus 
* miestelyje, turiu automobilių. Mer

ginos, kurios norėtų arčiau suslpa- 
. žint malonės parašyti laišką ir pri- 
. siųst savo paveikslą, kurį pareikaia- 
; vus sugrąžinsiu. <34 »
i A. M. B—ir.
Į 100 E. South st., Mahancy City. P.~.

| Pajieškau apsivedimui merginos, 
i nuo 17 iki 24 metų amžiaus, meilaus 
budo, mokančios angliškai kalbėti. 
Norinčios susipažinti su manim ar
čiau, rašykite laišką ir kaitų prisie
kite savo paveikslą, atsakymą duosiu 
kiekvienai. (33)

J. BENIS
18 Stagg st., Biooklyn, N. Y

Reikalingos lietuvaitės, vien tik 
merginos arba našlės be vaikų. .Geras 
gyvenimas. Reikalas prižiūrėti įramą ; 
ir namų savininką. Visas jo turtas bus 
jums pavestas. Gyvenant, jeigu bus j 
reikalas, galėsime apsivesti. Ilelei < 
daugiaus informacijų rašykit laiškus j 
šiuo adresu: J. A. GRAKEY C’,’) 

First floor
837 Virgtnia st., Gaiy, Inliana. i

Pajieškau Prano Givio, ilgus me
tus gyvenusio Ne-.v Haven, Conn. Jis 
pats ar kas kitas apie jį žino, malonė
kit atsišaukti šiuo antrašu:

EVA KL1MIENĖ
8 Sigel st. tVorjvstcr, Mass.

Pajieškau savo gem draugo Jur
gio Likmalio, kuris apie 20 metų at
gal gyveno Anglijoj. o< dabar, trirdė- 
;au. kad randasi Amerikoj, Detroit, 
Miuh. Norėčiau su juo susirašyti, nes 
turiu svarbių reikalų. Meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji apie jį praneš
kite. už ką aš labai širdingai dėkuo- 
:u iškalno. *

VINCENTAS KVASNEUSKAS
311 Cha ries sL. North, Serą n to n. Pa.

Pajieškau pusbrolio Jono Jogėloą 
paeinančio iš Liuol.ų parapijos, Lik9- 
lių folverko. Raseinių apskričio. Iš
vyko į Ameriką 1997 m. ir nuo išvy
kimo žinios neturiu. Išvyko į Chics- 
to, III. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinotumėt praneškite, nes turiu svar- 
>i!J reikalu, už ką busiu dėkingas ir 
kiekvienam duosiu padėką.

JONAS RAUBA
Alsėdžių pašto įstaiga, Lithuania.

Pajieškau dviejų savo brolių Juoza
po ir Antano Gastunų. Jųzoapas gy
veno Homestead. Pšt., 6 Antanas 
Pittsburgh. Pa. ir buvo Amerikos 
kariumenėj. laibai norėčiau, kad atsi
šauktu šiuo antrašu: (33)

KAZIMIERAS GASTUNAS
1213 E. Moyąmensing Avc., 

Philadelphia, Pa.

Aš. Jonas Meilius, pajieškau savo 
giminaičių Domicėlės Anderson ir Jo
no šneiderio. Jie pirmiau gyveno po 
numeriu 89 R sL. So. Boston, Mass. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
kur jie gyvena, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: . J. MEILIUS (33)

Eox 158, Lester, Pa.

As. Ks. Ma.. pajieškau Amerikoj 
gyvenančių lietuvių, kurie pažįsta 
kas tai yra vargas, nelaimė ir skur- 
4lr .,r..kcrie 8“lėtų atjausti žmogų 
nelaimėje. Taipgi pajieškau ir moterų 
arba merginų, kurios gerai pažįsta 
vargą ir nelaimes ir kurios galėtų 
pagelbėti žmogui į nelaimę įpuolu
siam. Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
kurie suprantate šiuos kelis mano 
žodžius, rašykite tuojaus laiškelį šiuo 
adresu: KS. MA. (33)

Minas de Mataliambri
Prov. Pinar dėl Rio CUBA.

Pajieškau sunaus Felikso Bakšio 
kun vogtinai išvežė tėvas liepos 30 d’ 
•> vai vakare. Jį tikras tėvas buvo pg-’ 

, t j ♦ oe ♦ • ♦ l'1! . 7 metal atffaL Tėva,i Yni juodudas buvo padarytas 25 metai at-j plauki), mažas ir panašus j iulijoną* 
gal dabar prisidėjo labai daug, i “nus_J*? SV|es,v geltonų plaukų, rie- 
pagenmnių. AmeriKOS lietuviai rų. Jis yra 15 >netų amžiaus ir buvo 
daug rekordu vežasi Lietuvon, l?®P.t.'nt?j g'ad< mokykloj. Kas pama- 
, , J-- - • , . ‘y”* tuos žmones malonėkit man
kad parodžius izetuvos žmo- tuojaus pranešti, už k# busiu dėkin- 
nėms, kad ir Amerikoj yra tik- **• BAK4IENĖ <3ž)
ros liet:iviri:os miui.kr, '., t „„u,n, ohio

nis lietuviškas Columbia rekor-

i

_ _ . _ ___I
Sergeantville, N. J.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charles, 111.

VALDYBOS ANTRAJAI:
Pirrnsėdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main SL, 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalia 

585 West 5th St.
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius, 

193 West Štate SL,
Turtų Rašt. Mvkolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, , 

105 West Main SL,
Knygius Kazimieras Tamašiunas, 

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis,
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana SL, 

Boleslovas Alekna,
158 Monroe SL, 

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West Illinois St , 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St. 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Ariauclais, 
44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas,
85 West Main St., 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Box 224, 
Liudvikas Gruožis,

K. firsL Box 10,

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros, kaip paprastai.bet ir ant cel- • 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- ■ 
veikslą-medalioną apdirbame su tin-1 
kainais spalvuotais pagražinimais, i 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin- I 

i karnas visur. Jis nesuduž, nenupluks. ’ 
■ Prireikus pali numazgoti. Kaina $2 00. i 
I Prisiųsk mums savo arba savo myli-! 

mujų paveikslėlį, o mes padarysime i 
Tamstai vieną tokį gražų medalioną. Į

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 išpildysime į 10 dienų. 
Rašydami adresuokite:

THE TAUN1S STUD1O 
KULPMONT, PA.

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kekių nors knygų užsisakyt, gali 
kreipt’s prie musų generalio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 

'greitai. Jo adresas:— (-)
JOE EL1OŠ1US 

; North West Hotel, Room 15,
i KENOSHA. WIS

(-)

t

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

(VAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS 
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMAA 
716—8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RVLBCZ 
838 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALI UOKA 
810—8th St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—8th St.

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. A M BRAZIŪNAS 

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty SL
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—8th SL
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly CourL

NAUJAS IŠRADIMAS
NUO KATARO IR NE- 

MALIMO VIDURIŲ. 

KATRO-LEK 
(Reg. U. S. Pat Office)

Geriausias vaistas viduriams 
pripažintas 
Tūkstančiai 
išbandė

I
i

1 

i
I 
i i
I llja lllCRUVi:>r, IltSUSUllįįSMl, p.T'MtKV 
| buvęs prezidentas Woodrow Wilson.

kad 
kiekviena mašinerija turi hut užlai
koma švariai, o žmogaus viduriai rei
kalauja daugiau švarumo, negn bile 
kokia mašinerija. Trinario Kartusis 
Vynas yra geriausias preparatas tam 
tikslui. Jis išvalo pilvą ir žarnas, pa
laiko viduriuose švarumą ir suteikia 
jums smagumą karštose vasaros die
nose. Tai yra geriausias vasaros to
nikas. kuriam nėra lygaus. Jūsų ap- 
t’ekorius arba gyduolių pardavėjas 
iums duos ji. o jeigu jie neturi, tai ra
šykit pas Joseph Triner Company, 
Chicago. Iii. Nusipirkit taipgi Trine- 
rio Fli-Gass, kuris užmuša muses ir 
uodus staigiai.

NEPASENK!
“Tik tie vyrai, kurie tarnauja pa

sauliui, yra jauni ir nepasenstanti vv- 
rai, kurių sistemoj štymas nuolatos 
veikia smarkiai, kurių kūno mašine
rija niekuomet nesustingsta,” pasakė

PARSIDUODA BUČERNĖ IR GRO- šituose žodžiuose yra didelė teisybė. 
SERNĖ pu num. 15 Believue avė ! prie kurios mes tik dadėsime.

PARDAVIMAI

Montello, lietuviais apgyventoj vie
toj; pardavėjas eina į kitą biznį. 
Klauskite pas (33)

MOTIEJŲ MIKELION’J 
26 Believue ave„ Montello. .Mass.

PARSIDUODA
Su visais įtaisymais: 

tu vai, garadžius ir tt.: 
žemės, prie gero kelio. _ 
mirė, nėra kam apžiūrėti, todėl par
siduoda. A. PURCHESS

P. O. Eox 165. Hillside avė..
So. Plainfieid, N. J

PLIKUS NAMAS 
elektra, šildy- 
vienas aketė 

Šeimininkas 
?
(331

PARSIDUODA PIRMOS K LESUS 
FOTOGFRAFIJŲ STUDIJA.

Savininkas turi tuojaus išvažiuoti 
Europą, todėl pigiai parduoda. Kreip
kitės šiuo antrašu: C12)

G. M. KANTON
187 Grand St, Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA KONCERTINA, tri 
lypė, perlais aptaisyta. (3’1

W. STUMBRIS
4 Hunting ąL, E. Cambridg?, M . -s.

PARSIDUODA GROCERNĖ IR Bi 
ČERNĖ LABAI PIGIAI. 

Atsišaukite greitai, nes savin:::! 
turj išvažiuoti į kitą miestą. Bizni- 
dirbtas.

MRS. O. GUDAUSKIENĖ
73 Cantcrbury st.. tVorcestcr. M;>-

geriausių žinovų, 
kataru sergančių 

ir patvirtino, kad tai 
yra geriausia gyduolė nuo kata- 

• ro ir kroniško užkietėjimo, už- 
■ degimo aklosios žarnos, gazų. vi

duriuose, stokos apetito, skaus
mo ir svaigimo, galvos, iš prie
žasties silpnų ir nesveikų vidu
pių, nešvaraus kraujo, nerviš
kumo ir abelno nusilpnėjimo, 
kurie paeina nuo silpnų ir ne
sveikų vidurių. Visos tos ligos 
greitai pagydomos vartojant vi
durių vaistą KATRO-LEK. Jis 
gaunamas visose aptiekose. Kai
na didelės bonkos $2.00. Reika
laukit KATRO-LEK aptiekose ir 
pas agentus. Bet jeigu aptiekose 
neturėtų, tad nelaukdami nieko 
rašykit tuojaus pas išradėją, o 
jis prisius Jums per paštą. Ad- 

!S* .IT'tJ’HUSŽ’ resuokit sekančiai:
W. WOJTASINSK1
114 Brighton St.,
BOSTON, MASS.

1S-

VISŲ ŽINIAI!
; U'ž visokios rūšies smuikius pa.-i-
• garsinimus, kaip tai: pajitskoji- ! 

mus apsive.li:n;i. įvairius p aneši-
i mus, pardavimus, pirkimu . skai-; 
' tome po 3c. už žodį už syk,. No- ;

rint ta patį apgarsinimą pacalpin'J 
; kelis sykius, už sekančius lykiuC 

skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio’’ skaitytojams, ku ie Urr ; 

I užsiprenumeravę laikraštį ir u •.
pirmą syk; skaitome po 2c. t i žo'*i.
Už paji<*škojimus giminiu arba 
draugi; skaitome po 2c. u& ž-»di 

- pirmą sykį: norint tą pati paj eš- 
kojimą talpyt ilgiau, skaitome po: 

: lc. už žodį už kiekvieną syx;.
"Keleivio” skaitytojams, kurie; 

! tur užsiprenumeravę laiKiaiti, už 
! pajieakojimas giminių ir drangą 
; skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
; už žodį.
; Pajieškujimai su paveikslu rre-
; kiuoia daug brangiau, nes p»d;-ry

mas klišės dabar prekiuoja !>-an- 
giai. Todėl norint talpint paieško-; 
jimą su paveikslu, reikia prisiųst ; 
fotografiją ir klaust kainos

Siunčiant pajiešl.ojimą arija ap
garsinimą reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS*'
255 BROADVVAY.

SO. BOSTON. MASS.

I

Didelis Palengvinimas Žmo
nėms su Nuvargusiais Ner
vais—Naujos Gyduolės.

Daktarai, i — . — _
Praktikos Sako, Kad Tos Gyduolės 

yra Rekomenduotinos dėl jų 
Mokslinio Sudėjimo nuo 

lokių Nesmagumų.
Sl-aitytojai suras, kad tos puikios ' 

gyduolės suteiki;: labai gerą paleng- '------
virimų į ke'etą dienų. -Jus turite jas 
pabandyti dėl savo silpnų nervų, jei 
esate silpnas, nuvargęs ir panašių 
nesmagumų. Jei jūsų miegas yra 
prastas ir neatšviežina jūsų, tik pa
bandyk :t<- tas naujas gyduoles Nug::- 
Tonc Kuomet jūsų vidvriai nevirški
na, turite raugėjimą po kiekvieno val
gio, apsivėlusį liežuvį ir nemalonų 
skonį burnoje, galvos skaudėjimą ir 
jaučiatės visas nuvargęs ir silpnas iš 
ryto, eikite pas savo aptiekorit; ir 
gaukit buteli Nuga-Tone. Vartokit jas 
pagal nurodymą ir jus nusistebėsite 
kaip greitai jus 
Nuga-Tone 
nantj 
liuoja 
skilvį _
nome, kad nėra kitų tokių gyduolių, 
kurios taip gerai veiktų kaip Nuga- 
Tone. išdirbėjai Nuga-Tone žinio la
bai gerai ką jos padaro tokiuose atsi
tikimuose, jie privertė visus aptieko- 
rius suteikt: garantiją ir sugrąžinti 
pinigus, jei jus nebusite užganėdin
to.-. Rekomenduojamos ir pardavinė
jamos pa> visus gerus aptiekorius

pasijausite geriau, 
suteikia ramų, atšvieži- 

miegą, puikų apetitą, stimu- 
kepenis it reguliuoja inkstus, 
ir žarnas labai gerai. Mes ma-

lot BILIOUSNESS
VARTOK ITW REECHAM’S PILUS W

■ paliuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- 1 
K vos skaudėjimo. A

Nėra Kolomelio
25c. ir 50c. baksiukai^^®|j

BEECHAM’S 
PILLS

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
; LITU VIS DENTISTA8 
; VALANDOS; Nuo » iki 12 din*

Nuo 2 iki 9 rak 
NEDĖLIOM18:

iki 1 ▼. po pint*
Seredomis iki 12 din*. 

Ofisas ” Keleivio” name.
251 Broadway. tarpe C ir D SL

SO. BOSTON, MASS.

Milteliai nuo Galvot 
Skaudėjimo.

Tuojaus prašalina Gal
vos skaudėjimą. Pa
bandykite !
Kaina 25c. — Jei negalit gaut 
arčiausioj a p tiek o j Jūsų kai- 
minystej, tai rašykit mums tie
siog. įdėdami 25c.'
URBA LITHUANIAN 

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

J



vo j ingos operacijos

Mrs. Wxnslow’«

S2

” 4
*•

Nuo vi»Q pilvo ir žarną nss- 
tnaKumų. kurie paeina nuo 
dantų auginio nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

JI ryie
3 po piet
9 vakare
BKOADH'AY

TELEFONAS 1037 

MEDICINOS DAKTARAS 

C! J. MIKOLAITiS 
Valandos

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

uo 2 Iki 4 po platų, j 
nuo T iki 8 vakaro. J

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS. '

♦ •J iŠi j 
K

ii

X «■

Bafeies Leve It

I
I
I
i S !•

DR. F. HJSKUMGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS:

9 iki
l iki
7 iki

SO. BOSTON. MASS.
TeL So. Boston 2X31

——

. i

F. L. I. S

I

Oficialinėmis statisti- 
žiniomis, sifilitikų 

Lietuvoje viršija 
tūkstančių, bet gali-

Tyrai išvalytas Ca>tor Oii 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kel!ogx*s. Su
piltas Laboratorijose.

siais

Sveikatos Kampelis.
v ienos kūno dalies Ir orga
nų: pagadina akis, gerklę, 
plaučius, širdį, nuvaro plau
kus suėda kaulus, žodžiu, . a

supudo visą gyvo žmogaus VIETŲ RESPUBLIKA? 
kūną. Vietoje nosies, akių, j * 
burnos pasidaro žaizduotos 
duobės, atkrinta kojos, ran
kos. Sifiliu sergąs, jei laiku 
nepradėjo gydytis yra pra
žuvęs žmogus, amžinai iš
mestas iš sveikosios visuo
menės tarpo ir nulemtas 
mirti — gyvas suputi.

Pirmasis ir antrasis sifilio 
periodai yra baisiai užkre
čiami, o trečiasis — visai ne
pavojingas.

Apsivedęs, sifilitikas už
krečia ir visą savo šeimą. Si- 
filitikų vaikai gimsta be lai
ko, 3—7 mėnesyje ir daž
niausiai negyvi. Jei išlieka 
gyvi, tai būna 
žiai, liguisti, 
neturi valios

James I. West. viršininkas 
Amerikos skautų armijos.

imptonai aisčiai i 
do, kad neprižiurėjima: 
vęs, o ne darbas, yra ka 

Reguliarių pc'lsio v; 
du problema naktiniam 
bininkui yra sunki išrišu 

sužinoti gyvulio Tas labai svarbu, nes m- 
tėmijant kaip jo vienas negali palaikyti savo 

- * * 1 ‘ be
tektino miego. Naktinis d 
bininkas turi paskirti t 
tikrą laiką poilsiui. K 
nekurie dienos darbininkai 
eina miegoti tuojaus po va
karienės, taip ir naktinis 
darbininkas "gali eiti pasil
sėti tuojaus po pusryčių. 1 
tame nepatogumai. Yra 
šokių reikalų atlikti. Yra į 

silinksminimai. vilioja di< 
gai ir noras pasivaikšūi; 
Šie dalykai dažniausiai . 
gaišina ir žmogus neg: 

Eksperimentai su šunų tinkamo sau poilsio.
Miegamas kambarys ne- 

visuomet yra geras miegoji
mui. Jei per daug šviesos, 
tuomet miegas ir poilsis r.e 
būna geras. Ventiliacii: 
sunki, ypač vasaros lai 
Užtraukus langų 
kambarys pasidaro tro 
o neužtraukus langų tu 
gas ir laikant langus 
rus, šviesa ir gatvės u 
mas neleidžia miegoti.

šis atradimas parodo bū
dą, kaip 

i amžių, ___ „__ ____ r u _ , , - . - .
kraujo skystimas veikia ant sveikatos nei tvirtumo b 
cėlelių, kurios auginamos 
stikliniuose indeliuose. Pa
vyzdžiui. kuomet cėlelės bu
vo maitinamos skystimu 
nuo šešių savaičių senumo 
vištos, jos gyveno 46 dienas. 
Skystimu nuo trijų mėnesių 
senumo vištos, jos gyveno 
30 dienų. Skystimu nuo tri
jų metų senumo vištos, jos 
gyveno 15 dienų, ir skystimu 
nuo devynių metų senumo 
vištos, jos gyveno tik nuo 4 
iki 6 dienų.

Eksperimentai su Ė__
krauju davė tas pačias pa
sekmes. Skystimas nuo as
tuonių metų senumo šunies 
sulaikė celelių augimą de
šimts sykių labiau negu 
skystimas nuo dviejų savai
čių senumo šuniuko.

Ar šis būdas galima pri
taikinti žmonėms, lieka dar 
sužinoti. Jeigu galima, tai 
kada nors bus galima suži
noti netik kaip senas žmo
gus, bet ir kodėl jis senas. 
Ir jei tie augimo akstinimo 
ir augimo faktoriai galėtų 
būti atskiriami ir atskirai 

jokios .matomos provokaci- prirengiami, tuomet butų 
jos, staiga palieka apimtos galima reguliuot jų balansą, 
imperialistine manija ir išši- " " ‘ ' ~
vysto į vėžį?

Mes taip apsipratę su to
kiais apsireiškimais, kad 
manome, kad jie perdaug 
“natūralus" ir nereikalauja 
paaiškinimo, vienok iki da
bartinio laiko nei vienas ne
galėjo atrasti tam priežas
ties. Dr. Aiexis Carrel, kuris 
priklauso Rockefellerio Me
dicinos Tyrinėjimo Įstaigai, 
išrado naują eksperimenta- 
cijcs būdą, kuris nušvies 
šiuos senus klausimus. Jis 
atrado, kad galima paimti 
gyvas celeles iš kūno ar 
kraujo ir auginti jas stikli
niuose indeliuose, kur jomis 
galima eksperimentuoti kiek 
tik norima. Laikomos nor
malėj temperatūroj ir maiti
namos kraujo skystimu, jos 
taip pat auga ir dauginasi, 
kai kūne arba da geriau, nes _ _ _
nemiršta sulaukusios senat- dirbtuvių darbininkus, ang- 
vės, bet gyvena neaprybotą Pakasius, gelžkelių darbi- 
laiką. Jis pradėjo taip au-i cinkus* policistus, naktinius

SENATVĖS RODYKLĖ. I
Kode! viščiukas ar vaikas 

iš karto labai greit auga, pa
skui iš lengvo, o pagalios su
stoja augęs visai? Kaip gali 
jie žinoti, kad jau užtektinai 
suaugę?

Kas sulaiko kojos ar pirš
to augimą, kuomet tinkamas 
ilgumas pasiektas? Žinoma, 
kartais pasitaiko, kad nesu
stoja laiku augę, ir nelai
mingasis užauga, peru įdėlis, 
arba visa gyvenimą turi iš- 
nešioti nežmoniškai dideles 
kojas ar nosį.

Kita misterija — kuomet 
žmogus užauga, ir jo cėlelės 
netenka noro plėtotis, bet 
gyvena ramiai, pasitaiko ne- 
permatytas atbukimas, ku- 
i ls privei čia jas vėl dirbti. 
Pavyzdžiui, Įsipiovus ar nu
sideginus ranką, sunaikina
ma daug kaulo ir raumenų. 
Gėleles aplink, išbuvusios 
ramiomis per daug metų, 
pradeda augti ir daugintis 
taip pat, kaip darė, kuomet 
buvo jaunomis, ir už poros 
dienų padaro daug pažan
gos žaizdos uždarymui. 
Taip gi, kodėl nekurios ra
mios ir tvarkios cėlelės be

NAKTINIAI DARBI- 
NINKAI.

Dr. C. R. Hervey, Valsty
bės Distrikto Sveikatos vir
šininkas davė per radio pa
tarimų naktiniams darbi
ninkams, kaip užlaikyti 
sveikatą. Jis sako, kad iš 
priežasties nenormalių ap
linkybių, kuriose jie turi 
dirbti, naktiniai darbininkai 
dažnai yra palinkę prie 
Įvairių ligų, kurios dažnai 
esti pavojingos.

Nors nėra žinoma, kiek 
žmonių šioje šalyje dirba 
naktimis, bet spėjama, kad 
jų yra labai daug, sako Dr. 
Hervey. Įvairus darbai, ku
rie turi būti naktimis atlikti, 
yra skaitlingi, ir juos' dir
bančių tarpe galime rasti

ginti neišsiperėjusio viščiu- sargus, ugnagesius ir kitus. 
Naktiniai darbininkai yrako širdies raumenų šmoteli

dvylika metų atgal, ir tas išstatyti ant visokių pavojų, 
šmotelis dar tebeauga ir gy-iNėra jokio klausimo, kad jie 
vena daug ilgiau, negu riš-; gyvena nenormalėse apim
ta butų gyvenusį, jei butų kybėse, ir jų naktis virsta 
išsiperėjusi. ‘dienomis, o dienos naktimis.

Bet tokios raumeningos Tiesa, kad jie gali išdirbti

Cc

una

I.
uždangas

• -1' < • il» «

. _tda-: 
triukš- 

Nak-; 
tinio . darbininko miegamas 

{kambarys turi būti kuoro-, 
iiausiai nuo gatvės triukšmo’ 

j ir ventiliacijos turi būti kuo 
’ daugiausiai.

Naktinio darbininko mai- k 
stas yra lygiai taip pat svar 
bus. Jo vakarienė yra šei 
mynos pusryčiai, jų pietus— 
jo užkandis, dėl kurio ji: 
dažnai pertraukia sau mie
gą ir jų vakarienė — jo pus
ryčiai ; jo pietus tai šalta: 
užkandis, kuri jis iš namų 
atsineša ir valgo nakties lai
ku. Naktinis darbininkas tu
ri atminti, kad niekas taip 
nekenkia vidurių malimui, | 
kaip pertrauktas miegas. Su 
tinkamu poilsiu jis gali taip1 
pat sutvarkyti savo kasdie-j 
nini gyvenimą, kaip ir die-1 
nos darbininkas.

Palaikymas sveikatos nak
tiniuos darbuos dausj mi-O A 
klauso ant paties darbinin
ko. Dauguma nori naktį 
dirbti ir dieną praleisti link
smai. Tie, kurie dirba nakti- 

imis, turi atminti, kad pro
tingai reguliuojant kasdie- 

ininį gyvenimą, kol Įsigyve
na tam tikri rutinos papro
čiai, tebus galima palaikyti 
sveikata tinkamai.

F. L. i. S.

ŽMONIJOS ŽAIZDA.
Mažai kas, i
įdėję apie baisią ligą s 
f mes, francų liga), i 

:xga Lietuvoje jau gi
TūUKiai

•paskutinis
K

Niuipirkit knygų vardu:

“KAS YRA RUSU SO- Ned^ą diržo-Hvengk pa- 
vojingos operacijos

’ STUARTv, limpančios plapao 
PADL’šK..iTfcS yra skirtingos nuo 

..... ... c* • 1 Pariiirn<- —ri0- jvs.yra jš,?uk!“e®
Išleista Lietuvos bočiai- gyduoles. .^pančios pne kūno .? 

j i . r» -x** duodančio* sustiprinimą toms kūnąoemokratų Partijos. dalims, kurioms reikalinga- Neturi
Knvrrns tn»-inv<s jokių šniuru nei sprenžinų. Nenuslen-
*^**JgO^ tu! t bUSluCCld k* neatdire»nia j Kautus, lukstau- 

iš sekamu skyrių: šiomis paduškaitėmis ^<iosi na-
* mie. nesut.-ukdami nuo darbo ir dau-

1. įžanga. gelis praneša, jogei šitokiu budu 1ŠS1-
n .. .. .. f> , . . gydo. Minkštos .^aip mošastas—leng-2. Vadinamoji rroletaria- £ pri<Kt—nebrangios Už j»s gaut*

to Diktatūra. auksinis medalis Romoj, Grand Pnx
_ . medalis Paryžiuj ir garbingas parni-
3. Komunistu Partijos nčjimas Panamos Expęzicijoj, San 

Francisco. Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir * daugiau nereikia devėt

Pasaulio Socialistinė diržu Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao osbar.dyrnui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk
mums.

PLAPAO LABORATORIES 
3058 Staart’s BMt.. St. ia»uis. Mo.

Diktatūra.
4.

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

niuose yra sutrauktos visos 
trumpaam- žinios ir visi faktai apie ko- 

pusiaukvaiii, munistų tvarką sovietų Ru- 
ir turi daug sijoj.

tur būt, nėra blogų palinkimų. ■ Knygutė parašyta labai
Dabar jau sifilis y:a skai- lengva ir gyva kalba. Ame-, 

tomas išgydoma liga, bet rikoje jos da niekas r.epar- 
gydantis reikia išaikvoti ne- davinėjo. “Keleiviui” pasi- 
maža pinigų. laiko ir daug sekė gauti jos tik keliasde- 
iškęsti. Išgijęs sifilitikas vis- šimts egzempliorių, todėl 
gi negali būti skaitomas pil- kas nori ją gauti, tepasisku- i

išsiplatino, ypač 
alsiais metais, po 

ro. Prieš karą, nors kai 
as ir tui ėjo šiokių tokių ži- naj sveiku. Ja organizmas bina. 

nių apie tą ligą, _ bet tos ži- paprastai jau būna gerokai 
, buvo labai miglotos, j ligos pakirstas, susilpnintas.' 

Didžiojo karo metu gausus.Toks žmogus negali gerti 
svetimšalių lankymasis ir į degtinės, rūkyti, nervuotis 
Įvairių kariumenių perėji- h* kurti savo šeimyną. Be to; S. M , . ., UTZ
mai per Lietuvos teritoriją, į sirgęs sifiliu daug nukenčia: *\a}’ tuoJausįgausite ^.s!
kitų blogumų tarpe, paliko moraliai, nes visuomenėje t'ra ^usli Sovietų Respubh- 
oaisų palikimą: i 
įvairiom venerinėm ligom'sergančius 
sveikąją lig tol lietuvių tau-j labai nepalanki

: tR.

i Dabar jau sunku butų ra
sti Lietuvoje valsčių arba 
net ir parapiją, kur neatsi
rastų sergančiųjų sifiliu, ne
kalbant anie kitas venerines 
ligas, 
nėmis 
skaičius 
dešimti 
ma spėti, kad jg yra daug 
daugiau, nes dažnai pasitai
ko. kad sergantieji ta liga 
viešai apie tai nepasisako.

Sifilis Eurdpoje pasirodė 
penkioliktame amžiuje ir 

_ buvo, kaip spėjama, atneš
tas iš Azijos._ Sifilis gana 
! į;-j gĮt 
! juo < 
; t ~ i i i įc te.. - 
’ vos

dažniausiai sifiliu užsikre- 
Įčia lytiniai susinešant, bu
riuojantis, naudojantis sifi
liu sergančiųjų daiktais ir 

I kitais, rodos nekaltais, bu
tinis. Per 3—4 savaites užsi- 
į krėstoje vietoje pasirodo 
Į gana kietas spaugas. Vėliau 
tš to spaugo pasidaro žaiz
delė. Tai yra pirmasis ligos 

iperiodas, kuris tęsias 5—6 
į savaites. Pirmojo periodo 
■sifilitikai išgydomi leng- 
{viausiai. Antram periode ii- 
įga išsiplečia visame kūne: 
i odoje, gleznėse pasirodo 
(spaugai, žaizdos, pūliai. 
A ieni užgyja, o kitoje vieto- 
! je dvigubai daugiau atsiran
da naujų. Pats baisiausias 

giau negu žiemą, nes vasa-į trečiasis ligos-periodas. Čia 
ra žmogus daugiau prakai-Jjįg reiškiasi ypatingom žaiz- 
tuoja_ ir tuo budu pameta jdom odoje ir kūno viduje, 
daugiau vandens. Vanduo;daugiausiai ant veido, kak- 
išvalo visus vidujinius musų i tos/kepenuose, inkstuose ir 
organus, ir jis yra reikaiin- • smegenyse. Žaizdas gydant, 

■ gas jiems taip pst, kaip ir -jos isisiurbia i kūną, bet vie- 
| veidui nusiprausti. |t0Se kur buvo’ pasilieka ran-

Mass. Sveikatos Depart. d ai. Sifilis neaplenkia nei

iš Azijos.
: paplito Europoje, nes 
užsikrėsti labai lengva. 

Užtenka, pavyzdžiui atsi
sėsti ton kėdėn, nuo kurios 

tik pasikėlė sifilitikas ir 
galima užsikrėsti. Bet

t

VANDUO ŽMOGAUS 
KŪNE

Žmogaus kūne yra dau- 
įgiau negu pusė vandens. 
'Vanduo nuolatos išeina per 
! plaučius, kuomet žmogus 
įkvėpuoja, jis išeina per odą 
kaipo prakaitas, ir išeina ki
tais keliais. Todėl žmogui 

■ reikia kas diena gerti vande- 
i žmogui ir-nį. Nuo šešių ligi astuonių 

jo sveikata priklau- stiklų Į dieną yra vidutiniš- 
......................... . i ka žmogui “miera.” bet va-

i

plėvelės negali gyventi vien labai daug metų naktimis, ir 
kraujo skystimu. .. Maistas nejausti jokio nesveikumo, 
turi būti jonjs priruošiamas Dažnai didesnė jų dalis pra- 
nekurių augimo akstinimo deda silpnėti ir anksčiaus ar 
agentūrų;' kurias jis \adina vėliaus grįžta prie dienos 
maitintojais. Juos pampina darbo. Naktinis darbas nevi- 
kraujo baltosios kruopelės sy2me.^ kenkia r ’ 
ir nekurie gyslų skystimai, ir/dažnai ; 11 ....
žmogui gęstant, tie; maitin- so ant kiek jis ją prižiūri. i ka žmogui “miera.” bet va- 
tojai nyksta. Apart/šito,-tas Naktinio darbo fizines‘Saros laiku reikia gerti dau- 

■ skystimas turi ir kitą dalyką,. pasekmės, jei ilgai tęsiasi, 
kuris atbulai veikia. Jis su-yra beveik tos pačios, ko- 
ląiko arba neprileidžia cele- kios butų kituose įvairiuose 
lems daugintis, ir tokiuo bu- ■ darbuose. Ligos, kurios daž- 
du sulaiko augimą. .Skaičius niausiai pasirodo, yra tos, 
to augimo sulaikymo fakto-(kurios paeina nuo fizinio 
rių dauginasi artinanties se-inuovargio. Pirmiausi ženk- 
natvei, — įssykio greitai, o lai yra nervų suirimas, skil- 
paskui lėčiau. ’■= vio nemalimas ir nuovargis.
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įLĮTTtt JULIUS SKEEZf R
HAVF. YOU ANY 
BfcOTHERS?

OOES HE SMOKE..CtKW 
ORD*lNK? ANO tXX5 
AE STAV Out UAT£ 
AT N»GWT.’ f

Pirmu
Kortu
Lietuvių
Kalboje

Dabar tiL išėjo iš po spaudo® 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
miera Biblijos co':.i^. tori
pcalapiua ir 379 pmveiLslėiluA. i.ahxl 
idomi ir naudinga tkhvienai voa ck 
Žmogus skaitydamas šią Bibliją ir tė* 
mydamaa į paveikslėli^*', (kurie ;*-r- 
•tato kas buvo pirm sutvėnr*.* 
ir iki užgimimu? Kristau*), u/.rirš »i- 
aus savo vargus ir džiaukis jokiai to* 
ti« knįr> išrijo* jam b»-3 trumpi žie
mos vakarai

Norinti gaut 
thjskit Eapreso ar Psčto Orde
riu# ai b a regžstruoiazAe iaišk* •

“KELEIVIS” 
255 Broadvray, 

So. Baston, Mass
a.

Pa- t i 
cej’ArsZizZd Į] 

t!

Kaina lik 20 centų.
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
“Keleivio” redakci-:

y r .^nviaiiai, lito v įcuuiHvnvji

užkrėtė‘apie venerinėmis ligomis
> yra susidariusi! 

i nuomonė, • 
lyg jie visi yra tomis ligomis; 
užsikrėtę paleistuvaudami, i 

Kaip baisus vra sifilis ne 
tik atskiriems asmenims, t 
žmonių grupėms, bet ir visai 
rautai, kalbėti netenka. Tu
rim aiškių pavyzdžių (Fran- 
euzija), kada valstybėje 
mirtingumas praneša gimim-' 
gumą, o tas be kitų prie-1 
žasčių priklauso ir nuo sifi-\ 
lįo. Istorijoje yra faktų, kad b 
ištisos mažos tautelės išmir- J 
davo nuo sifilio. Rusijos gi- j 
lumoje yra rietu, kur sifiliu J 
serga ištisi kaimai ir net į] 
miesteliai.

“ KfLLOGGS 
TA5TELESS CASTOR OIL

Siutai Ant 
Orderio

Siutus ir over- 
kotcs siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir ii- 
prašiname.
SIMOKAITIS 
344 Braadnay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.
TABLET5
B U I L D Y O U L P

"Trijų Metę KankUų Kay- . 
ra,” už 1922-3-4 metus bus < 
atspausdinta šių metų pa* ! 
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metų Kanklių” pre- ; 
numerata du doleriai ir pi- ‘ 
nigus siųst pašto Money ; 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS ‘ 
Laisvių Alėja, 60. 
Kaunas, Lithaania.

EILIŲ KNYGA

maoiaaoMK 
jnamao»oK» tomuanm

waot»*»*

Papuošta tkiugeHu spalvuotų puikių paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie ISO Įvairių eilių, tinkamų 

deklamnot ant vfeftų susirinkimų.
Knygoje trijų rožių eilta: 

TAUTUKOS, SEIMINHKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai grafiaaniB ir tortiagialioia rilio knyga Uetovių kalboje.

KiekviooM toržtų papoodti caro knygynų minėta knyga. \ 

KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JbSŲ 1.AISVAS M O 

DARBO VALANDAS.
Kiefcvicaaa M»iplrk{» tą knygą paaidžiauga.
i algai ”Moeey Orderio,” popierinius gaili 

tam koorerte, otraaiim atokiai adreso* oav 
pyt oi Se. mar*g.

KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Pinigus geri nu
ima aipat tiesiog papras
to b "Keleivio-’ ir prili-



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

IŠ MEILĖS NUSISKAN
DINO.

Mažeikiai. T" ____________ _ __________
ninko B. samdytas bernas Šešupei rasti du nuskandin- 
buvo Įsimylėjęs Į 17 m. to u- 
kininko dukterį ir nuolat ją 
klausinėjęs, ar ji busianti 
‘‘jo.” Birželio 18 d. mergina 
griežtai atkirto, kad ji nesu
tinkanti būti jo mylimąją. 
Bernas tada sušėręs jai ant
ausiu nubėgęs sviman, pa
griebęs kirvi, sukapoję

IŠMESTI KŪDIKIAI.
Mariampolė. Pabaigoje ■

Naikių k. ūki- birželio m. ties Degučiais!

ti vos gimę kūdikiai. Prieš 
savaitę miesto sode rastas 
gyvas ^pamestas kūdikis, ku
ris atiduotas auginti. Kalti
ninkai dar nesurasti. To
kiais atsitikimais kaltininkų 
jieškoti turėtų padėti ir pla
čioji visuomenė: juk kaimy- 

griebęs kirvi, sukapojęs vi- nui geriau žinoma, kas atsi
bus savo rubus, apavus ir ką tinka jo kaimynuose, nekaip 
tik pirktą dviratį. Paskiau policijai ar kitiems, 
pasiėmęs pusbonkę degti
nės, nuėjęs prie Ventos u- 
pės. Ten parašęs gana poe
tingą atsisveikinimą pasau
liui ir savo “panelei,” o pas
kiau, matyt, išgėręs pusbon
kį, sudėjęs atsisveikinimus į 
kepurę, juos palikęs ant 
kranto, o pats Įšokęs i upę. 
Nors namiškiai greit jo pasi
gedo ir pėdomis susekė, bet 
išgelbėti nebespėjo.' Sken
duolis buvęs iš nemažo ūkio, 
teisingas ir darbštus, tik la
bai kerštingas.

policijai ar kitiems.

UŽPUOLĖ SEIMO NARĮ. 
Skaudvilė.

Skaudvilės

ŠUNŲ LAISVĖ.
Mažeikiai. Retam Lietu

vos mieste matyt tiek daug 
klajojJhčių be antsnukių 
šunų, kaip Mažeikiuose. Di
džios jų gaujos laisvai kla
jodami ' gatvėmis ir po kie
mus užpuldinėja ir gązdina 
ne vien vaikus, bet ir suau
gusius. Kas gali užtikrinti,

į kad iš tų šunų negali būti 
i pasiutusių. Miesto valdyba 
j nei policija visai nesirūpina 
tuo ir nieko nedaro.

Kai kas Mažeikius prami
nė laisvuoju šunų miestu.

PEŠTYNĖS DĖL GA
NYKLŲ.

Graščiai. (Krekenavos v., 
Panevėžio apskr.). Jau prieš 
karą Graščių ’ 
josi su Palinkuvės kaimu j 

• dėl ganyklų. Pradedant vai-j 
Liepos 7 d.įsčiaus teismu ir baigiant se-J

Jcseph Kethlen, Vengrijos mi-

S-te. t n

I ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

w Yotk C r/ 
a r.

LAISVAMANIŠKOS LAI
DOTUVĖS.

Eiveniai, Dusetų vai.. E- 
žerėnų apskr. Gegužės mėn. 
26 d. š. m Eivenių kaime 
mirė pil- Ant. Markelis. Ka
dangi jis buvo laisvamanis, 
tai Dusetų klebonas, bijoda
mas, kad j'.s nepas.iar. tu r1..'a 
mirusių; ų laisvam . •. u
griežtai uždraudė laido 
ne tik parapijos, bet i 
džiaus kapinėse. '' 
mas, kad kunigai 
Į kapines, Ant. 
prieš mirtį prašė, kad jį pa-' 
laidotų savoje žemėje, kur 
ir tapo palaidotas. Laidctu- 

i vės buvo gegužės 28 d. š. rn. 
tNors tai pirmas toks atsiti
kimas Dusetų apylinkėje ir 
iš dešiniųjų pusės buvo gir
dėti negražių atsiliepimų,: 
bet to nežiūrint, į iaidotu- 

Įves susirinko apie 300 žm:> 
inių. Iš kalbų galima buvo 
spręsti, kad dauguma pa
jaučia laisvamany bes idėj: i. 
Prieš laidojimą grabas ir \ i- 
si ten dalyvavusieji buvo 
nufotografuoti. Laidojant 
griežė dūdų orkestrą. kū
nų sodžiaus jaunimas am 
kapo uždėjo du vainiku.

BAISUS GIRTUOKLIA
VIMAS.

Per pirmuosius šių metų 
penkis mėnesius Lietuvoj 
parduota virš 2 milijonų lit
rų degtinės ir už ją gauta 17 
milijonų 216 tūkstančių 449 
litai. Pernai tuo pat laiku 
parduota degtinės virš 12 
milijonų litų.

Žinoda- 
nepriims 
Merkelis

■> u.

r iel. Sourh Ko&oti 262’1 
C Resi.l-r; -e 1,'niversisy 1463 j 
į S. M. PpišiGte-ShaHna 

5 LIETUVĖ .MOTERIS
> ADVOKATU
> JT* Rmadw«y, So. £Jrwt<»®. M»»,
c Roojm 2.

, . , . inisteris.kaimas byline- _____ __________________
ŽMOGŽUDYSTĖ.

Skabeikiai, Onušiškio v., 
: Trakų apskr. š. m. gegužės 
m. 31 d. rastas negyvas pei
liais supiaustytas žmogus, 
Skabeikių kaimo pil. Kairys 
Domininkas, 54 m. amžiaus, j 
Apie tai tuojau buvo praneš- • 
ta artimiausiai policijai. Į-i 
tarti 4 jauni vaikinai ir visi: 

į areštuoti, nes po trumpo tar- 
! dvmo visi prisipažino kalti. Į-----------
KATALIKAI VEJA KUNI- 

GUS'IŠ PARAPIJINIŲ 
MITINGŲ.

Šančiai. Birželio 28 d. ka
talikų bažnyčios šventoriu- 
j’e Įvyko skaitlingas parapi
jiečių susirinkimas. Buvo ir 
kalniečių — mat parodos 

j laikas. Vietos klebonas kun. 
: Narbutas paaiškinęs žmo- 
Įnėms, kad gavęs Vyskupo 

i įsakymą išrinkti bažnyčios 
k___ d : komitetą. Tuo tikslu jisai su-

__ graštiečiai nuėjo par-! ^uk.-s. žmones ir liepė bal-
- - - j suoti uz jo įsstatytus kandi- 

ganvklose »alinkuviečių ar-!datus‘ Žmonės, su šiuo kle- 
■■■ ;, tai šie puolė graštie-;1*0™ P^lymu, nesutiko | 

;čius, apsiginklavę basliais, ’ sakydami mes nenorim ju-

Ii
nemakščių • natų, palinkuviečiai visur 

vieškely Adakavo stačiati-! pralošdavo. Užėjus vokie- 
kiai, vadinami burliokais,! čiams, byla buvo atnaujinta, 
užpuolė važiuojančius iš Va-i Bet vokiečiai tos bylos, ro- 
nagiškių palivarko Seimo !dos, neišsprendė, tik buvo 

; uždraudę palinkuviečiams 
įganyti ginčijamose ganyk- 
; lose. Susikūrus Lietuvos val- 
’ stybei ir teismams, byla bu- 
įvo vėl atnaujinta, bet iki šio 
laiko neišspręsta. Dabar toji j 
byla guli Kaune, apygardos; 
teisme. Nors ir buvo kelis 
syk paskirtas jos sprendi-;

________ _________ ___ Imas, bet dėl kažkokių prie-j 
Įėjo biaurioji liga škarlati-. Nemunan (už Karmelitų) šu žasčių, tiek pat sykių buvo!

. Graštiečiai iki ne- 
i teismo spren

dimo, naudotis ganyklomis! 
jiems neduoda. Tokiu budu 
dažnai tarp graštiečių ir pa- 
linkuviečių Įvykdavo muš-: 

;tynės. Bet didžiausios muš-' 
i tvnės ivvko liepos mėn. - 
kai graštiečiai nuėjo par- sau^?sx žmones ir liepe bal- 

J vesti ganomų gineijamose! ®u?tl 1 
ganyklose palinkuviečiu ar-'9atus*

i Labardžiai, Rietavo valse, i , puulė gi<*šuc- j ,
' šio kaimo seniukas Dil Gre:- clus> apsiginklavę basliais, ^-’'.?“"“ .

M r n->11T A P A q I • u- - 1 • obT5 P7-1 -, I ir ivvko nematvtos iki tol išstatytų kandidatų ir MEDŽIŲ MARAS. cius birželio 27 d. atsikėlęs ?r Iv . nemai^9s . , k - • rpnvanfvnni;....... ... r. anip 4 vai nuėio muštynes: daug kruvinu, o ““P Peraai, renkant KomiMažeikiai, šioje apvlin-; maždaug apie 4; \aL nu®jOiHar Hauoian__ ownkaf sii.!tet3> mes patys statėm kan-
. nmštu i didatus taiP ir šįmet norim.”
i Nuostabu ir pasibiaurėti-! J-V?n!et .kiel?onas 
na, kad tose peštynėse daly- i d^tatonskai pareiškė : V i- 

aDalDo o karvė tuo tarnu iš-: vavo net inteligentai: vienas pasaulyje esanti tokia 
10—-lo mm. ilgio> vabaliu- aPa1^ i liaudies mokytojas ir du1 ° vyskupas .ęa-

i kandidatai i mokytojus - .ke P?Tciam išrinkti kandida- 
i seminarijos mokiniai. j N?rs žmones ir pasako

ja, kad dabar ne rusų laikai.

narį J. Skyrių ir pil. Balsą. 
Balsui beginančiam p. Sky
rių, smarkiai sužeidė galvą. 
Užpuolikai suimti ir tardo
mi.
I-----------

PRIGĖRĖ TĖVAS SU—
Kaunas. Liepos m. 6 d.

Mažeikiai. Čia urnai įsiga- pil. Donatas Zaranka nuėio 
j-* ’ • • •• ” -» » ■ • - - - -- -- *

na. Serga gana daug vaikų, žmona ir' 8 metų sunumi atidėtas. 
Mirė dar nedaug. Kai kas maudytis. Tėvas su sunumi bus galutino 
spėja, kad tos ligos staigaus greičiau nusivilkę brido abu. 
pasirodymo ir Įsigalėjimo drauge Nemunu ir staiga 
priežastimi esąs oro nepasto papuolė į vandens srovės ža
vumas. Mat, gegužės mėn. neštą duobę. Kadangi abu 
buvo gana šilta, o birželio nemokėjo plaukti, vandens 
labai šalta, ir nuolat putė srovės pagauti nuskendo, 
labai šaltas šiaurės vėjas. • Lavonai dar nesurasti. 
Vaikai laisvai bėginėdami! 
pei-šala ir greit apserga. Gal, 
tas ir tiesa.

SKARLATINA. SUNUMI.

BAISI MIRTIS.

s>iuje apvim- - & • j 'dar dailinau__gerokai šukėje pasirodė medžių ma- tvartan karves melžti. Be-;^ fla^-3U geiokai su 
ras. Medžiu lapuose iš kaž- melžiant karvė spyrė, — pa- 
kur atsiranda voratinkliai, taikė smarkiai seniukui, ku
kuliuose prisiveisia žalsvų ris parpuolė ant mėšlų ir

kų, kurie nuėda lapus. Pas- sinešdino laukan. Po valan- 
kiau medžio šakos džiūsta, dėlės tvartan subėgo būrys 

” ~ -ei-
• io vaisiai suvytę byra. Dau- kiaulių ir radusios pil. Gr 

giau metasi į jievas ir obelis, cių bejėgį, ėmė jį visaip j 
Dauguma jievu jau visai be draskyti ir net ėsti 
lapų. o obelims visai gali su- apypiete, namiškiai jį rado į 
gadinti vaisius. Nuo pusės kiaulių tebedraskomą, tai j 
gegužės mėn. čia nebuvo ly-!vos buvo galima jis pažinti,. ° j i a _____•_* £•»■»!>«>i ii* I

kūno dalys nuėstos, net balnių bylų gynimu prieš’Klebonas Narbu-
i I ravnimni io nriac mienc n i * _

Jl Tr I MIRĖ VILNIAUS ADVO-1 °et ^žnyėia ne Respublika
' - : RATAS VRUBLEVSKIS. '■rnontnęnont.eianoi-yme-

wi • - ,r*i kas nežiūri, as skaitvsivi Vilnius. Mirė garsus Vil.|kandi(latus> į jys baisuoįit.. 
gegužes men. čia neDuvo iy-;*v» muw . niaus aavoKatas vnioiev&- Į Susirinkusieji subruzdo

taus, dėlto, tur būt, maras ir nibai sudraskyti ir kruvini,. kis, kuris pasižymėjo pobti- • *Trašome Darodvti vvskuno 
Įsigalėjo.

su...
DIEVOTOS MOTERIS BEI 
DAVATKOS SAU PLAU

KUS NUO GALVOS 
PEŠASI.

Iš senų senovės Lietuvoje 
žmonelės savo su

taupytus ar dalių gautus pi
nigėlius pasidėdavo pas ku
nigus. Mat pinigai pas kuni
gą padėti, tai taip kaip pas

MĖGINO IŠPLĖŠTI 
TRAUKINĮ.

Kaunas. Liepos m. 8 d. 
tarpustoty Kuršėnai-Ama
liai, lėtai traukiniui einant, 
į ji Įšoko 4 vyrai ir puolė 
prie prekinių dviejų vagonų, 
kuriuose buvo sukrautos mi
neralinės trąšos. ' Piktads- 

^r'SeųTadaV - joSt * Pasakė nup^ 
budu negali pranulti, nors plombas ir atidaryti vagonu 
kunigas tu pinigų neat!- d“nf.»'J>eb“y» bepradedi;, 
duotų (tankiausiai neati-m«?!> krovimus antkelio, 
duoda), fifii po smert rasi"*,a. .
mišias atlaikys, pasimels .. - 
dūšiai busią lengviau. — ir*. Kini. _
Tąip Mariampolėj pas kuni- «seke pasprukti miškan. A- 
gą Vladą Daugeli sudėjo stoty krovimai patik
ime 12,000 litų Viskas bu- ir Jie tvarkoj, 
vo gerai, kol jis gyveno Ma-. VAfvęriampolėj, kasdien jį bažny- ■ MIŠKO VA<*YS- . 
čioj matydavo, tai taip kaip! Manjonavas, Andrejavo 
savo pinigus matydavo, ei- valse. Išparceliuotame Man- 
davo prie jo spaviednės —ir jonavo dvare apsigyveno 
apie pinigus pasikalbėdavo, keletas piliečių, kurie daž- 
Bet ėmė kun. VI. Draugelis nai mėgsta vogti šalia jų 

esantį Šilėnų kaimo ūkinin
kų mišką ir gabenti Klaipė- 
don. Daugiausia nuo jų yra 
nukentėjęs pil. Ražutis, nes 
jo miškas yra arčiausia. Be
vagiant pagauti jie sunku, 

___________________ z nes vagia naktimis, o ir miš- 
bet kairi musų pinigus išsive- kas nuo kaimo atstu 2 kilm.

tus. -iire gailus vii- k did Q j baIsuosit. 
advokatas \ rublęys-^ SuRirinkusi^i subruzd

j “Prašome parodyti vyskupo 
i , * i Įsakymą.” Klebonas Narbu-revohueųą. pnes rusus, į kurio jau net ir rankcs 
‘dabar pnes lenkus. - ’ *-• n . ...
i ---------------- i

L į. 
_______________ ___________ 10.

į t Tečiaus traukinio tepėjas 
pasimels ir pastebėjęs plėšikus’, sulaikė

Piktadariams pa

iš apmaudo pradėjo drebėti, 
sumišęs paaiškino “kad ne
žinau kur, aš jį pamečiau.” 
Žmonės — “Kaip tu dar gal- 

: vos nepametei? _ Jau pernai 
mušu išrinktąjį komitetą su
ėdei. Matyt, kad Laisvės 
Alėjoj tau muro per maža. 
Gana tyčiotis iš musų. Šalin,

didele ilga juosta ir pankui-]- -j - 9
išsisklaidė i didokus rihilin išmokysime, kaip zmone» įssiskieide į didokus ntuLtbį di ėti„ Klebonas 
kus, panašius i sprogstančią■ J.®.didole skirty- tie rituliuiNarDUtaS isgirdes aPie mal‘ dmelę raKictą, tie rituliu* § rankomis, nučiupo susta- 
kai, kiek palėkę, išnyko ir Ii- * nQ.

NEPAPRASTAS METEO- 
RAS.

Mariampolė. Liepos 4 d. i 
22 vai. buvo matyt iš pietų Į j 
šiaurę krintant didelę “žvai
gždę.”" Žmonės nepamena, 
kad kuomet nors butų tokią 
didelę žvaigždę matę. Nors

AB* vJf e
IŠ NEW YORKO
I K A U N Ą IR 

! ATGAL(^TS)

i

i

RMANLLOvn
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENU 
Trečioj klesoj tik ateitrumiai
Apsievvenę ateiviai, grįžtanti*, 
ji j 12 mėnesių, r.eturi jokių ap
sunkinimų

32 Er.»adway, X'ew York. 
arb? pss vietos agentus.

| Puiki prosą aplankyt jums 
| savo tėvynę nužemintomis 

trečios klesos kainomis, su- 
ly? ekskursijų ratomis.

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

United American Lines 
(Harrinun Line) Joint Service with 

Hamburg Americaa Line
131 Statė St„ Doston. Mes*.

davo prie jo spaviednės^—ir jonavo

Bet ėmė °kun. VI. Draugelis 
' ir išvažiavo Į Ameriką. Ta 

žinia davatkoms kaip per
kūnas trenkė. Tik ne dėl jo 
išvažiavimo. Jos nė “gne 
ko” „ .. ‘ .
“Tegul, girdi, jis ten, Ameri
koj, sau sprandą nusilaužia, 

žė!” Jos, mat, mano, kad 
“kunigėlio” nėr, tai nė gini- ‘ 
gų nėr. Matyt, dvasiškai 
asabai nepasitiki. 0 ką, anot 
davatkų, išvažiuodamas Anglijos monetų rūmams 
“šventas jupas” pakeitė Į Įteikti Lietuvos sidabro mo- 
“bedieviškas kelines,” ten netoms kalti modeliai. Mo
toj bedievių šalyj Amerikoj netų pavyzdžiai bus prista- 
galįs “apsiženyt” ir papūsk tyti Kaunan ir patvirtinti ne- 
tu jam ir pinigėliams... vėliau rugpiučio mėn. 20 d.

iavimo. Jos nė “grie- 
nebijodamos keikia:

PRADEDA KALTI SI
DABRO PINIGUS.

Kaunas. Birželio m. 20 d. 
rūmams

Lytąjį kandidatų sąrašą, pa
sikėlė skvernus ir spruko Į 
kleboniją, susirinkusiųjų 
klyksmais, rankų plojimais 

j ir riebiais epitetais lydimas. 
Viena liaudies mokytoja ir 
užbaigė susirinkimą klebo
no žodžiais “Taip visame 

i pasaulyje yra”... Taip ir liko 
į komitetas fieišrinktas. Sena
sis komitetas pasitaręs su 
parapijiečiais, pasiuntė pas 
vyskupą delegaciją su pra
nešimu apie šį įvyk j ir pra
šymu duoti parapijai tinka
mesnį kleboną. O šis Įvykis 
aiškiai parodo ant kiek mu
sų klebonėlis nusipolitikavo.

PASIMIRĖ TČMAS FER
DINANDAS ŽILINSKAS.

Žiuriuose-Gudeliuose bir
želio 2 d. pasimirė seniau
sias lietuvis pedagogas, bu- 

Borys E. Skyrisky, žymus Ru- vęs Veiverių Mok. Semina-

ko tik ilga juosta durnų./

valdžią. puošė.

UŽMUŠTAS LIETUVIU 
IŠDAVIKAS.

Vilniuj užmuštas t..,.”, 
namečių nusikaltėlių kolo
nijos direktorius 
Grondskis. Kaip tv 
lenkų spauda, Grondskis už
muštas politiniais motyvais — 
tos pat kolonijos prižiurę- ♦ 
tojo Raikevičiaus. «£♦

Kun. Grondskis, kaipo ži- 
nomas lenkų sėbras, pasižy- «£♦ 
mėjo savo išdavikišku veiki- 
mu, už ką buvo ištremtas iš 
Lietuvos. Atvykęs į Vilnių ♦♦♦ 
ten bandė “artinti” lietu- 
vius ir lenkus tam tyčia leis- ♦♦♦ 
tu lietuvių ir lenkų * kalba 
lenkiškos pakraipos laikraš- 
čiu “Musų Balsas,” kuris, 
neturėdamas skaitytojų, 
greit sustojo ėjęs. Gronds- 
kis taip pat bandė įsiskverb- V 
ti ir į lietuvių koloniją Ry- *t* 
goj, kur net buvo suruošęs

t t
*:*

nepil-

kun
irtins

! paskaitų. Bet lietuvių ap- 
‘ švilptas, ir iš ten išsidangi
no. Paskutiniais dvejais me
tais, po tokių nepasisekimų, 
Grondskis jokio veiklumo 
šioj srity nerodė.

i vi

BALTUOS AMERIKOS LINIJA 
TAf VIENATINĖ LINIJA 

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
.metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valstijos portu, TAI i* ARTI 
KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kurio 
sedot New Yorke, atveža Jumis be
veik į pačių Tėvynę-Lietuvą, nes iš 
Danzigp j Klaipėdą, tai tiktai vienos 
nakties kelionė laivu be jokių extra 
iškaičfti.
Sekanti išplaukimai iš NewYorl:o: 
Laivan “ESTONIA” 11 d. Rugpiučio 
Laivas “LfTUAMA” 1 d. R igsėjn 
Laivas “ESTONIA” 22 Rug-ėjo.

Kainos laivakorčių:
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

3-čią klesa $107. 2-ra klesa $122.50
- Mąltic AMERICA line
9 Brbadvay, New York City

Kreipkitės čionai
•_ ar

prie vietinių agentu

«

Tel Sonth Roston 1CC0

Dr. J. Landžius Seyrnour
LIETUVIS GYDYTOJ

381 Brna<iw»y. S’. M ass.
Ant antru lubų

VALANDOS:
Nuo 'j ryte iki 9 vakare.

sijos politikas, koris darbuojasi rijos mokytojas, T. Žilins- 
Washingtone prieš bolševikų kas. Palaidotas .Šunskų ka-

a yįč* APSAUGOS BRITVA
AutoStrop Kuri Pari Išsigalanda

Razor VISAS PRIRENG1MAS $1.00 ir $5.0®

Nenustok Vilties—
Naudok Salutarą

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS skaudėjimą; NUSTOJIMĄ APETITO, ligas 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
Į TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BI1TERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 W. 18-th ST., z CHICAGO, ILL.

t tXt
i
X



B KELEIVIS

. v • « j Socialistų piknikas išėjo

Vietines Žinios So.„ sz c.,*
j ridge’aus I

• t

Lietuvio policmano šarvai

lietuvis

jis
vi

i.h1 banditų 
ii buvo br.is-

A

ruja n 
: juos 
;us

sušaudyti
Antanas Dyėin- 

įsnas Lvl
į piknikas Norvvoode pereitą laisęs šarvus 
nedėldienį pasisekė labai nešiojo po u 

Pėtnyčios vakare, 7 rųg- gerai. Diena buvo graži,' 
piučio, nuo 7:30, Lietuvių svieto privažiavo daug ir vi- 
svetainėje, So. Bostone, bus si buvo patenkinti.

1 Cambridge’aus lietuviai, 
matomai, sugyvena draugiš
kiausiai, pilni vežimai mer
ginų, vaikinų ir ženočių at
movė į pikniką. Pas juos 
skirtumų nesimatė, visi link
smus, visi juokauja ir visi 
jaučiasi savo draugijoj. Ka- 

_______ dangi jie visame draugiški. 
Somervillės’' tai daugiausiai reikėjo jiems 

ir dirbt. Jauna mandagi 
mergina Kairaičiutė pasiti
ko kiekvieną svetį su malo
nia šypsą ir prisegė ženkle
lį, pažymėdama kad tai yra 
pikniko svetys. Aniesta su 
savo štabu, nuplukę lyg per 
rugiapiutę Lietuvoje, skubė
jo visomis keturiomis, 
patenkinus ištroškusius 
čius.

Prasidėjus lošimams.

ATEIKIT VISI | SUSI
RINKIMĄ.

lietuvių socialistų policm
kuriuos

apkalbamas programas, 
kaip tinkamiausiai sutvar
kyti rengiamą protesto mi
tingą prieš lenkus. Kadangi 
tas protestas rengiamas 
bendrai visų lietuvių, todėl 
visų draugijų ir kuopų at
stovai, o taipgi ir pavieniai 
iš So. Bostono, Cambridge, 
Brightono,
Chelsea, Nevvton Uppcr 
Falls ir kitų visų kolionijų, 
būtinai dalyvaukit ateinan
čios pėtnyčios vakarą Lietu
vių salėje, So. Bostone.

Protesto mitingas tikrai 
įvyks rugpiučio 16d., Frank- 
lin Union Salėje, ant Berke- 
ley street, netoli nuo kampo 
Dover ir Tremont gatvių, 
Bostone.

Kurie į šį susirinkimą ne-

apsisaugojus i 
kul’pkų. šarvu 
loto (kainzo! 
padaryti iš plb. 
būt nepen 
užmokėjo i 
šiojo per v; 
žiūrint jų sunkun 
taip į juos įsitik’ 
reitą sąvaitę 
buvo gatavas sto 
vilkęs prieš kitu 
nūs. kad jie isba 
revolverius ant; 
draugai-policman 
jam pirma išsta: 
vus ant negyvo : 
buvo padarvta.

Fordas statys fabriką 
Somervillėj.

Fordo automobilių kom
panija nusipirko Bostono 
priemiesty East Somervillėj irtu 1 m,*.., S: 9 d. Rugpničio-ABgBst'EB^ LrS: 

‘ kuris lėsuosiąs $4,000,000. 
i Fabrike dirbsią apie 2,500 
į darbininkų ir darysią po 
11,000 automobilių į dieną. 
Į Dirbtuvė busianti gatava už 
: 8 mėnesių. Čia bus daromi 
Fordo automobiliams lieme- 
nįs (bodies) ir kitos dalįs; j 
automobiliai bus čia pat su
dedami ir dažomi. Tai bu
sianti vienatinė tokia Fordo 
dirbtuvė visoj Amerikoj, ( 
kur bus atliekamas visas I 
darbas, nuo automobiliaus' 
pradžios iki pabaigai. Cam-! 
bridge’aus dirbtuvė, kur da
bar Fordo automobiliai yra 
sudedami iš kitur daromų

PIKNIKAS! 
anais metais nunešė lengva
tikiams žmonėms apie $5 - 
000,000, šiomis dienomis ga- 
vo ” — • ” - j
vo jau išsėdėjęs’ 4 metus už 
tą patį prasižengimą.

Prikrovė per didelį vežimą
—7 mėoetiai kalėjimo.
Vežikas Manker gavo 7 

mėnesius kalėjimo užtai, 
kad silpnam ir nualintam 
savo arkliui prikrovė per- 
sunkų vežimą, beveik 6 kar
tus sunkesnį už patį arklį, ir 
žiauriai jį mušė, kada gy
vulys negalėjo patraukti. 
Manker jau pirma buvo nu
baustas už kankinimą savo 
arklio.

Lietuvis Optome triški
Ateinantį nedėldienį

į

Rengia Amerikos Lietuviu 
Vaizbos Butas

(Lithuank-.n American Chamber 
of Canimerce cf Aiass.)

fi slaejrzamitiuoju *ku>, pristun, 
akinius, kreivas akis atitiea’n* 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu 6viča* cuti. <*•»«. 
laiku.
J. L. PASAhARMS O. D.
447 Braadway. So. Boatoa, Maea

1. l/Vv
>75 ir i

). Jis bu 
męs. >ad ;

nt pikniko 
jais a p 
poliui) 
iytų. savo:

Bet jo. 
patarė■ 

tuos sar- 
t-^ iri 

ai; 
išėjo' 

kaip Deri 
‘ Dy-i 

šai i nuo Broadtvay tilto krebsus

4>

4 n

t

.t-

. i 
abo. rUL 

Policma 
kaip šovė, tai kulipko;

. per Dyčiaus šarvu: 
ipopierą. Gerai da. kad 
;čius nestojo pats tuose 
vuose ant išbandvmo...

Ištvirkę vaikai.
Bostono priemiesty Chel- 

sea ištvirkę vaikai gaudo

Ant Čapliko Ukes
HUDSON. MASS.

Tonikas ir Aiskrymas Dykai.
Bus visokių žaislų su laimėji

mais. Laimėtojams yra paskir
ta brangiu dovanų.

Šis piknikas yra pirmas suren
gimas šios organizacijos, todėl 
kviečiame lietuvių visuomenę 
atsilankyti.

PARDAVIMAI
jūrėse ir paskui svaido jais 

i važiuojančius automobi- 
Rekinai naikina žveju iįus> Vienai merginai kreb- 

tinklus. I sas pataikė į veidą ir labai
Bostono apiehnkė? žvejai iskaucižiai jį sužeidė. Jei 

su “bindziku ” tai tas npria skundžiasi“ katl Į krebsų neturi, tai tie ištvir-.^su bindziku, g1.“''"?; »| vandenyse pastaruoju laiku > kėlUi svaido ir akmenais.
■,atsirado labai daug rekinu, KeĮiems autobomiliams ta- 

j (sharks), kurie naikina už-1p0 išmušti langų stiklai, 
statytus tinklus. i Tuos pasileidėlius dabar

, pradėjo gaudyt civilėms 
drapanoms apsirengę polic- 
manai. Beto, ant Broadwav 
tilto policija uždraudė gau
dyt krebsus.

_ s_________ ___ _ dvi
galės atsilankyti, tad reng- jaunuolės, miklios kaip stir-1 
kitės ir kalbinkit savo drau- nos, kad patrauks kam nors1 
gus, kad 16 rugpiučio visi su “ 
galėtumėt dalyvaut protesto i savo 
mitinge, '

tinklus.
sužeidė.

jam dar kartą. Žaislai 
užsitęsė taip ilgai, kad visas 
pikniko programas jau ne- 

jbuvo kada ir išpildyt: pa- 
: vyzdžiui, prakalbos buvo 
! praleistos, nes kuomet žais- 
! lai pasibaigė, prakalboms 
ibuvo jau pervėlu: žmonės

Muštynės su kliuksais.
Islingtono miestely, netoli 

Bostono, pas tūlą S. L. Ills- 
ley pereitą nedėldienį Ku 
Klux Klano nariai turėjo su
sirinkimą. Sužinoję apie tai 
vietos gyventojai apsupo atvažiavę iš toliaus su vai
tą vietą ir pradėjo susirinku- i kais turėjo jau ruoštis namo, 
sius kliuksus šturmuoti. Bu-1 Gert ir valgyt buvo visiems i w •. * - . - J w • »

CITY POINT
Naujas 2 šeimynų namas 

su garadžium, turbut greitai 
parduotas, nes savininkas 
jau kraustosi į kitą miestą.

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

361 Broadway, 
So. Boston, Mass.

dalių, bus uždaryta ir visas 
darbas ir ofisai perkelti i 
Somervillę.

I

TeL Richmund 1410 X

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS 

Taipgi Moterų ir Vyrų Kraujo 
ir Odos Ligas 

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

BOSTON, MASS.

s
s

I

vo pašaukta vietos policija, 
bet prieš 1,000 žmonių, ku
rie atakavo kliuksų susirin
kimą, ji buvo persilpna. 
Tuomet iššaukta valstijos 
“kazokai,” kurie motorcyk- 
liais turėjo važiuoti net iš 
Framinghamo. Muštynės 
tęsėsi išviso 3 valandas ir 
buvo sužeista daugiau kaip 
30 žmonių. Akmenįs, plytos 
ir pagaliai pylėsi į apsuptą 
vietą iš visų pusių, šeši mas
kuoti kliuksai buvo sumušti 
iki sąmonės nustojimo. Buvo 
sužeistos kelios moterįs ir 
jaunos merginos, kurios da
lyvavo Ku Klux Klano susi
rinkime. Illsley rezidencija, 
kur buvo laikomas tas susi
rinkimas, tapo visiškai su
naikinta. Kliuksų automobi
liams išdaužyti stiklai, su- 
piaustyti tajerai ir kitokių 
nuostolių pridaryta.

valias. Bet turbut už viską 
geriausia žmonėms patiko 
lietuviški šokiai. Skirstyda
miesi svečiai pageidavo, kad 

j ir daugiau tokių piknikų bu- 
jtų. Žmonių buvo su viršum 
J 1,000, o automobiliu apie 
120.

Trockis nusisuko sprandą.
Pereitą sąvaitę Trockis 

nusisuko sprandą, tik ne 
Maskvos Trockis, o Bostono, 
kuris gyveno ant Washing- 
ton gatvės po No. 167. Jis 
lipo nuo trečių lubų žemyn ii 
po tamsiai nukrito nuo laip
tų. Ar jis giminė bolševikų 
vadui, neteko sužinoti.

Svečiai iš Rumiordo.
•“Keleivio" redakcijoj 

apsilankė Juozas Sopa iš 
Rumfordo. Jis atvažiavo su 

i savo žmona ir sunum aplan- 
• kyt savo gimines ir draugus, 
gyvenančius šioj apielinkėj. 
šopa yra pažangus žmogus 
ir gražiai auklėja savo šei
myną. Bostone, sako šopa, 
daug šilčiau negu Rumfor- 
de.

ST. A. GALVARIŠK1S

i

Rado žmogų su perskelta 
galva.

Po No. 116 Broadway, 
Cambridge’uje buvo atras
tas negyvas vyras su per
skelta galva. Gyventojai tų 
namų girdėjo, kaip žmogus 
griuvo, ar gal kas jį įmetė, 
ir pranešė apie tai policijai. 
Valdžios daktaras pripaži
no, kad prieš mirtį tas žmo
gus buvo girtas. Policija 
stengiasi susekti, ar jis pats 
griūdamas užsimušė, ar kas 
jį užmušė.

Nušoko po traukinio ratais.
Tunelyje po Boylston st. 

pereitą sąvaitę nušoko nuo 
platformos po traukinio ra
tais nežinomas žmogus. Mo- 
tonnanas tuojaus traukini 
sulaikė, bet priešakiniai ra
tai vistiek spėjo savžudį per
važiuoti ir jis buvo visiškai 
sutrintas.

Edisono kompanija nupi
gina elektrą.

Viešųjų įmonių komisija 
įsakė Bostono Edisono kom
panijai nupiginti elektrą 
nuo 9 ir pusę centų iki 8 ir 
pusę centų už 1 kilowatto 
valandą. Apskaitoma, kad 
tuo bud u bus sutaupyta na
mų šeimininkams apie 1,- 
000,000 metams. Elektros 
kompanija nenorėjo nusi
leisti, bet valdžios komisija 
prirodė, kad kompanija turi 
didelių pelnų, moka savo 
šėrininkams po $12 dividen
dų ant šėro, todėl lengvai 
gali nupigint 10 nuoš. elek
trą.

Šovė į policmanus.
Cambridge’aus policijos 

sekantas Gardner pastebė
jo aną naktį nužiūrimą auto
mobilių su 5 vyrais. Kada 
jis prie to automobiliaus pri
siartino, vienas iš tų penkių 
vyrų šovė į ji ir automobilius 
leidosi bėgti. Tuojaus pribu
vo kitas policmanas su mo- 
torcykliu ir pradėjo paskui 
automobilių vytis. I šitą po- j 
licmaną iš automobiliaus vėl į 
šovė ir automobilius prade- j 
jo da greičiau bėgti, ir galų ■ 
gale tamsumoj išnyko. Poli-' 
ei ja spėja, kad tie penki vy-1 
rai turėjo būt plėšikai.

_______ _ 1

I

ii

Naujas lietuvis dentistas, 
atidarė ofisą po num. 520 
Broad\vay, So. Bostone. Ji
sai baigė dentisto mokslą 
Tufts Kolegijoj 1924 m. Bai
gęs mokslą vienus metus 
praktikavo Foi’syt ligoninėj.

Jis gimė Lietuvoje ir at
važiavo i Ameriką su savo 
tėvais vos vienų metų am
žiaus. Jo tėvai ir dabar gy
vena Rumford, M e.

1919 m. jis baigė Rumfor- 
de high school. vienus metus 
mokinosi Bates Kolegijoj 
Lewistone ir po to persikėlė 
Į Tufts Kolegiją ir čia baigė 
dentisto mokslą. Dabar jis 
atidarė ofisą viršui nurody
tu adresu ir patarnauja 
kiekvienam, kurie pas ji at
silanko.

I
I

CHAS URBON
Atidaro didelę Krautuvę 

So. Bostone.
Urbcnas visiems bostonie

čiams yra žinomas kaipo sąžinin
gas biznierius ir senas jų drau
gas. Per pastaruosius 4 metus 
jis buvo So. Bostoną apleidęs, 
dabar jis sugrįžo atgal ir atida
ro didelę krautuvę po num. 661 
3R0ADWAY. netoli K Street.

Tai bus tikras Department 
storas. Krautuvėje bus visokių 
ravorų Vyrams. Moterims ir 
Vaikams; bus visokių audeklų— 
kartūnų, vilnonių ir šilkinių, 
taip kad ko prireikus Chas Ur
bono Krautuvėje gaiės gaut.

Rugpiučio-August 7 ir 8 die
nas bus Krautuvės atidarymas. 
Pirmas dvi dienas visoki tavo- 
rai bus nupiginti ir parduodami 
“olselio” kaina. Reikalaujan
tiems bile kokių daiktų bus gera 
proga pigiai Įsigyt.

Todėl risi senovės mano pa
žįstami. draugai — vyrai ir mo-

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir grvserių. parsiduoda Į 

pigiai. Priežastis — savininkas išva
žiuoja. Prie storo yra du dideli kam
bariai gyvenimui. (33)

1). J. MAZEN
112 F street. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA PIGIAI Anglinis 
Pečius; yra pritaisomas su šiltu van
deniu. Kreipkitės pas (35)

M. MAŽEIKA
11 Laurel st., Arlington. Mass.

PARSIDUODA Bl'CERNĖ IR 
GROSERNĖ

Geroj vietoj, biznis eina gerai, prie
žastį pardavimo savininkas paaiškins. : 
Klauskit “Keleivio” ofise.

255 Broadwa\, So. Bostvn. Mass.

Išgydytas Nuo Kataro 
Ir Vidurių Suirimo.

Širdingai dėkuoju ponui Wojtasins- 
’.iui už KATRO-LEK, kuriuo aš išsi- 
•rydžiau. Per 9 mėnesius kentėjau nuo 
Ka<x>io ir vidurių suirimo. Jokios gy
duolės nei daktarai man negelbėjo, 
bet gavęs KATRO-LEK su juo pasi
gydžiau, už ką dar kaitą Ponui dė
kuoju ir vėlinu nuo Dievo ilgiausių 
uetų, kad Ponas pagelbėtam ken

kiantiems. Stanley Kurkul, Eox 1302. 
’.'onopah, Nev.

Apie KATRO-LEK pasiteiraukite 
pas savo aptiekorių, o jeigu jis netu
rėtų, tuomet rašykite išradėjui:

W. HOJTASINSK1 DRUG CO.. 
114 Brighton SL, Boston 12. Mass.

I

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir motery ligų.

1S I’armenter SU Boston, Mass.
(Prie Hanover St.)

Te). Riehniond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedūldieniais iki 4 vai. po piety

TEI_ EMPIRE 7365

DR. F. MATULAITIS

CITY POINT
3 šeimynų 17 kambarių 

medinis namas su visais Įtai
symais, elektros šviesa, pia- 
zai etc. Kaina $11,800. 
Kreipkitės: Titus P. Grevis, 
395 Broadway. Telefonas 

So. Boston 2340. (33)

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

Ultravioletine šviesa 
Diathermia

322 HOLRROOK AVĖ.. 
DETROIT, MICH. 

ADYNOS:
12-2, 6-8

Telefonas 6112-W.

Dr. A. Gorn-Gumauskas
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po piety
Nuo 6—8 vakare 

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

MONTELLO, MASS

J

Triukšmingas ir Didelis

Išvažiavimas!
Rengia Brightono Šv. Jurgio 

Draugystė, Nedėlioję, 
9 D. RUGPIUČIO, 1925 M.

Ant A. Aleko Farmos, 
(Amiin Farm, Newpond) 

Wilson St.. Norvvood. Mass.

TIKRAI GERAS PIRKIMAS
Gražus 12 kambarių namas tinkan

tis 2 šeimynoms, visi improvemen- 
tai, šiluma ir elektrikas, didelis so
das užima beveik pusę akro žemės, 
puikiausioj apielinkėj arti marių, 
bulvaro ir tt., prekė tik $10.009.

A. IVAS.
351 W. Broad wąy. So. Boston. Mass.

$4W>.00 |NEŠT. So. Bostone 3 šei- 
ters, ateikite i naują krautuvę ir m.vnų. 15 kambarių namas. Renda 

..-i • • „ $60, kaina 53.900. Kreipkitės po num.persitikrinkit ant kiek pigiau J77 fjROADWAY. 
galit įsigyt bile geros rūšies i 
daiktus.

CHAS URBON
661 Broadway netoli K St..

SO. BOSTON, MASS.
----------------------------------------------—A---------------—---------------- -

Reikalingi Stičeriai prie 
reinkotų darbo,, vyrai ir mo
teris. Darbas čia pat ant vie
tos. Matykit: F. W. Tiknį,

339 W. Broadway, So. Bos- 
ion. Mass. (34)

PENTER1S IR KARPENTERIS
Dirbam visokį darbą prieinamiau- 

■ia kaina. (32)
MIKE RAMANAUSKAS

7i Bolton st, ..So. Boston, Mass.

VISI ŽINO. BET PRIMENU! 
AUTOMOBILIUS BUS GRAŽUS. 

GERAI NUMALEVOTAS.
Jei norit, kad Jūsų Automobilius 

įtrodytų gražiai, tad kreipkitės prie 
ietuvio. kuris yra gerai patyręs tą 
iarbą. -Jeigu norit prieinama kaina 
zc ra darba. duokit mums! (35>
SO. BOSTON AUTO PA1NT SHOP 

C. Kavolis, Savin 
IJroadaav. prie E st, 

SO. BOSTON. ?IAS§.
t

VISOKIŲ SPALVŲ IR BALTŲ 
$4.00 BALTAS ENAMEL $2.60 
$4.50 DUPONT FLOOR

VARNISH.......................... $2.50
PURE WHITE LEAD $12.25 

už 10V svarų.
SHELLAC

Apgavikas kunigas areštuo
tas su mergina.

Watertown’e, netoli Bos
tono, policija pereitą sąvaitę 
areštavo apgaviką kunigą 
W. B. Stetsoną, kuris buvo 
pasisamdęs tenai kambarį ir 
apsigyvenęs su jauna mergi
na, sakydamas, kad tai jo 
pati.

Mažiau apsivedimų, o dau
giau persiskyrimų.

Massachusetts valstijos Gerbiamieji: 
valdžios raportas parodo,' šitas išvažiavimas bus 
kad apsivedimų skaičius ei- • vienas iš puikiausių, todėl 
na mažyn, o persiskyrimų; kas tik gyvas visi važiuokit, 
didyn. Per 1924 metus apsi- i Pasilinksminimų ir žaislų 
vedimų šioj valstijoj buvo bus užtektinai visiems. 
32,080, o metai atgal jų bu-į ...................’ ”
vo 35,200. Persiskyrimų 
pernai buvo 3,845, gi užper
nai tiktai 3,593. Vadinasi, 
apsivedimų skaičius per me
tus nupuolė 3,121, o persi
skyrimų buvo 252 daugiau.

C. Kavolius, patyręs auto
mobilių pentorius, atidarė 
savo dirbtuvę po num. 354 
Broad way.

Kelrodis: Važiuojant tro- 
kais malonėkit susirinkt prie 
Lietuvių svetainės ant Lin- 
coln Street, kaip 9 ryte.

Karais važiuot sekančiai: 
Nuo Forest Hills imt karą 
Washington to Grove: nuo 
Grove street imt Kast Wal- 
pole karą ir važiuot iki Nor- 
wood Centre, ten išlipus eit 
Walpole street iki VVilson 
street, ir eit iki pat faunai.

•J

Į

» S

I

Užkietėjimo I

II
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietijimo.

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti se
niems ir nusilpnijusiems.

VV F SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. I O W A

Kainos: 50 ir 8S centai

SEVERA’S 
BALZOL

EKSKURSIJA!
Rengia So. Bostono SandarieČiai.

Nedėlioję, RUGPIUČIO-AUGUST 9 D., 1925 m.
Laivu DANSONIA, kuriame telpa tūkstantis žmo
nių. Al. Žvingilo Orkestrą grajis, visi galės links
mintis per visą dieną.

Laivas išplauks 10.00 vai. ryte, nuo Dorchester 
Avė., prie South Station. Pasistengkite gauti tikietus 
iš kalno. Tikietai jau parsiduoda “Sandaros” Adm. 
ofise, Lietuvių salėj ir “Keleivio” Redakcijoj. Visi 
kas gyvas nepasilikite namie.’ Bus smagiausis lai
kas šioje ekskursijoj iki salos RainsforcL

Visus kviečia RENGĖJAI.

/

ŽIŪRĖKITE Į ŠITAS KAINAS!
UUEEN ANNE RENTAS gal. $2.25

DĖL VIDAUS IR LAUKO $3.50.
B. H. FLOOR VARNISH $1519 
GALVAN1ZED CONDUCTOR 

P1PE
2 coliu 5c. už pėdą, 3 colių 6c. 

už pėdą.
už gal. $.3.25

Turim visokius geležinius daiktus ir perdą.
BARGĖNAI Iš MUSŲ BARGĖNŲ BASĖMENTO. 

PPUODUKAI IR SPOTKELIAI 5c. už setą. 
BALTOS TORIELKOS 2 už 5c.

Vietiniams Pristatome Dykai.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 MASHINGTON ST.. 192 SHAH.MUT AVĖ.

Arti Do»er St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 5353
BOSTON. MASS.

DR. H. M. LANDAU
Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų.
18 CHAMBERS ST, Tel. Ha.vmarket 1436 BOSTON, MASS. ’!

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Je;gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo- užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo- uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokiu 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 telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEK.^ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Dr. Ned. LEO J. PODDER iš Petrogrado

1 ALLEN ST, Cor. Chambers St, BOSTON. MASS.

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalbą len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay markei 3390

PERSIKĖLE I naują vietą

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:/
820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

v


