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Kruvinos Riaušės Kliuksų

5 ŽMONĖS PAŠAUTI, 
79 AREŠTUOTI.

Į ŽEMĖ PRARIJO EŽERĄ.
! Tennessee valstijoj, kuri 
nesenai taip nelemtai pagar
sėjo savo fanatišku nusista-: 
tymu prieš mokslą ir progre- ‘ 
są, pereitą sąvaitę atsitiko i 
“stebuklas,” kuris primena ■ 
istoriją apie Sodomą ir Go- 
morą. Skirtumas tik tame, 
kad Biblijos pasakoj skro
džia žemės nuėjo du miestai 
su žmonėmis, o Tennessee 
valstijoj žemė prarijo ežerą 
su žuvimis, čerepokais ir 
varlėmis. Kaip tai atsitiko, 
iš pradžios buvo neaišku. 
Ežeras buvo netoli Warfiel- 
do farmos nuo neatmenamų 
laikų ir niekad per didžiau
sius karščius neišdžiudavo, 
dabargi staiga ėmė ir išny
ko, o jo vietoj pasiliko tiktai 
šlapia duobė. Fanatikai, ži
noma, tuojaus nusprendė, 
kad tai yra Dievo “stebuk
las.” Bet pradėjus tyAnėti 
pasirodė, kad jokio stebuklo 

______  ...K. x . Po ežero dugnu 
nas mirtinai, ir daug žmonių butą gilių urvų, kurie pasi- 
biivo sužeista kitokiais įran- darė, matoma, uoloms sutru- 
kiais.____________________ kus kada nors nuo žemės

Tvarką kliuksų suvažia- drebėjimo. Dabar ežero 
vime dabojo vietos polici- dugnas -prakiuro ir visas 
įlinkas, bet šaudymui prasi- vanduo su žuvimis ir kito- 
dėjus jis prasišalino, nes kiais savo gyviais sumarmė- 
manoma, kad jis pats yra jo į tuos urvus, 
kliuksininkas ir nenorėjo ■ ----- :---------
būt šitų riaušių liudinin-, APIPLĖŠĖ TEATRĄ, 
kas. Apie riaušes pranešė j Chicagoj pereitą nedėl- 
Framinghamo policijai dak-^ienj0 vakarą vienų vienas 
taras, pas kurį buvo atnešti plėšikas apiplėšė drdžiausį 
keturi pašauti žmonės. Poli-, statė and Lake Teatro. Jisai 
cija tuomet pasišaukė į pa- inėjo tikėtų ofisan užpakali- 
galbą raituosius valstijos nėm durim ir atkišęs revol- 
“kazokus” ir atpyškėjus su verį liepė buvusiems tenai 
jais į South Sudbury apsupo penkiems žmonėms pakelti 
Libby farmą, kur buvo susi- aukštyn rankas. Kada tie 
rinkę kliuksai. Čia buvo su- rankas pakėlė, banditas pa
gaudyta ir areštuota išviso grobė iš kasos $12,000 ir išė- 
79 kliuksai. Farmos savinin- jes atbulas prapuolė minioj, 
kas Libby taipgi buvo su-į 
imtas, nes manoma, kad ir- 
jis priklauso prie Ku Klux i 
Klano.

Vėliaus policija rado antį 
tos farmos pamestu du kara
binu, vieną šruotinį šautu
vą, tris diržus amunicijos, 
kelias saujas revolveriams 
patronų, 15 buožių ir kelio- 
liką geležinių paipų. Visi ši
tie įrankiai *esą kliuksų sa
vastis.

Žinios apie šitas riaušes 
sujudino visą apielinkę. 
Apie 2 valandą nakties šį 
utarninką Framinghame su
sirinko minia žmonių apie 
policijos nuovadą, kur buvo 

. atvežti suimti kliuksai, ir 
pradėjo šūkauti, kad reikia 
juos nulinčiuoti. Tuomet iš 
policijos nuovados išėjo ke
liolika valstijos “kazokų” 
su revolveriais rankose ir 
susirinkusią minią išvaikė.

Žmonės baisiai ant kliuk
sų įtūžę ir prie kiekvienos 
progos galima tikėtis naujų 
riaušių.

' Be to da daug žmonių buvo 
sužeista muštynėse akme- 

nais ir pagaliais.
South Sudbury kaimelyje, 

netoli Bostono, nakties laiku 
iš panedėlio į utarninką šią 
sąvaitę Ku Klux Klano or
ganizacija turėjo suvažiavi
mą ant vienos farmos. Kliu
ksų privažiavo automobi
liais iš visų apielinkių. Apie 
tą farmą pradėjo rinktis 
žiopsotojų minia, daugiau
sia jauni vaikėzai, ir apie 12 
valandą nakties prasidėjo 
muštynės. Kas padarė pra
džią, tikrai nežinia, bet gali
ma spėti, kad susirinkę vai - 
kežai pradėjo svaidyt į kliu
ksų mitingą akmenais, nes 
tokių atsitikimų yra buvę 
jau pirma. Mitingą saugojo 
ginkluota kliuksų sargyba, 
ir ji pradėjo šaudyt. Penki 
vaikėzai tapo pašauti, vie- tame nėra.

KUNIGAS NUŽUDĖ 
MOTER|.

Richmond, Va.—Pereitą 
subatą valgant pusryčius 
kun. George W. Holder čia 
nušovė savo gaspadinę, su 
kuria jis nesenai buvo apsi
vedęs. Suvaręs į ją 3 šuvius, 
Dievo tarnas ir pats nusišo
vė. Policija stengiasi išaiš
kinti šitos kruvinos tragedi
jos paslaptį.

KLIUKSAI SUDEGINO 
BRYANO GARBEI 

KRYŽIŲ.
Pasirodo, kad fanatikas 

Bryanas buvo didžiausis 
kliuksas, nes kada jis mirė, 
tai Ku Klux Klanas surengė 
jo garbei iškilmingas apei
gas ir ant galo sudegino di
delį kryžių su užrašu: “Šis 
kryžius dega atminčiai Bry- 
ano, kuris buvo didžiausis 
klansmanas ir kovojo už 
Dievą.”
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ŠUNŲ PROTESTAS.
Breslau mieste, Vokieti

joj, ant šunų padidinta mo
kesčiai. Todėl šunų savinin
kai įtaisė protestą. Buvo su
rinkta apie 5,000 įvairių 
įvairiausių šunų, kurie veda
mi savininkų ant pavadžių 
lojo ir staugė visokiais bal
sais. Toks tai buvo “šunų 
protestas.”

I KODĖL VAIKAI 
VERKIA?

' Londono d-ras Eric Prit- 
Jchard, kūdikių ligoninės ve-i 
’ dejas ir didelis tos srities au- 
• A A 1 11 • I

Washingtone Laukiamai
Apskritas žmogaus am-, CU-J.I. 1

zius New Yorko valstijoj da-' 
dar yra 30 metų ir 3 mene-’

Isiai. Žinoma, yra žmonių, Į REPUBLIKONAI PAVO- i toritetas sako, kad sveikam 
i kurie pasiekia 60 metų ir|QĖ MILIONUS DOLERIU vaikui nėra jokio reikalo

Vagystės susektos svetimša
lių turto globojimo 

departamente.
I

' Kuomet Amerika įsivėlė 
karan, tai visi Vokietijos ir 
Austrijos piliečių turtai A- 
merikoj buvo konfiskuoti ir 
pavesti tam tikram depą/-' 
tameniui globoti.

. Dabar išėjo aikštėn, kad
' beglobod

daugiau, bet užtai labai 
daug numiišta nesulaukę 30. 
Taip sako tos valstijos svei
katos biuras. 1840 metais 
apskritas amžius Nev Yor
ko valstijoj buvo tiktai 24 
metai ir 6 mėnesiai. Taigi 
neteisybė, kad seniau žmo
nės ilgiau gyveno.

BUSAS SUSIKŪLĖ SU 
STREETKARIU.

Portlande, Maine valsti
joj, pereitą ketvergą prieša
kiais susikūlė didelis busas 
ir streetkaris. Ant baso bu
vo 25 žmonės; visi jie sukri
to į vieną galą ir buvo užber
ti stiklais. Streetkaris buvo 
išmuštas iš bėgių ir atsuktas 
skersai gatvės. Katastrofoj 
sužeista 16 žmonių — vienas 
ant streetkario ir penkiolika 
ant buso. Tarp sužeistų bu
vo 11 moterų.

I

I

I

I

NUBAUDĖ “DUSIŲ 
GANYTOJĄ.”

Middleboro teisme kuni
gas Branan turėjo užmokėti 
$25 pabaudos užtai, kad va
žiuodamas automobiliuje 
apvertė vežimą šieno, sužei
dė farmerį ir nuvažiavo sau, 
nepadavęs nei vardo, nei ad
reso. Tai mat, kaip elgiasi 
‘ krikščioniškos doros” 
Rytojai!

Naujo Skandalo.

i verkti, bet vaikai verkia la
bai tankiai pamėgdžiodami 
kitus. Mažas vaikas pamėg
džios kiekvieną keistesnį 
garsą, sako šitas daktaras. 
Jo praktijoje buvę atsitiki
mų, kur vaikai verkė pamėg
džiodami laivai ir traukinių 
švilpimą.

Mato Kitą Didelį 
Konfliktą.

LA1MINGA MERGINA.
New Yorko milionierius 

Browning, apysenis, bet ne
vedęs žmogus, paskelbė an
dai laikraščiuose, kad jis no
rįs priimti už auklėtinę ko
kią nors biedną mergaitę. 
Vieną tokią auklėtinę jis jau 
turi, bet toji da perjauna ir 
jis norįs didesnės. Atsišaukė 
apie 2,000 mergaičių, iš ku
rių jisai išsirinko Marę Lui- 
zą špas, 16 metų amžiaus 
čekų tautos gražuolę. Jis 
prisiėmė ją kaipo dukterį 
ir žadėjo palikti jai savo mi- 
lionus mirdamas. Tečiaus 
atsirado žmonių, kurie įžiū
rėjo toj nepaprastoj senio 
labdarybėj nedorių tikslų, ir 
pradėjo kelti triukšmą. Taip 
vadinama doros saugotojų 
draugija tuojaus surado, 
kad Marė Luiza Špas yra ne 
16, bet 21 metų amžiaus, va
dinasi-jau subrendus mergi
na. Ir triukšmas pasidarė 
toks didelis, kad senis milio
nierius priimtąją auklėtinę 
sugrąžino atgal tėvams. Te
čiaus per šitą skandalą laik
raščiai tą merginą taip iš
garsino, kad dabar jai siūlo
ma vieta judomuose paveik
sluose. Vadinasi, šiaip ar

ANGLIJOS-RUSIJOS SU
SIRĖMIMAS NEIŠVEN

GIAMAS.

BULIAUS KOVA SU 
ORLAIVIU.

Netoli Belgijos sostinės 
Brusselio buvo šitoks atsiti
kimas. Į galvijų ganyklą nu
sileido didelis orlaivis “Go- 
liath,” kuris lėkė iš Pary
žiaus į Brusselį su 8 žmonė
mis — nusileido dėlto, kad 
lekiant pagedo motoras ir 
nusileisti reikėjo.' Ganykloj 
ganėsi didelis bulius. Pama
tęs nusileidžiančią mašiną, 
jis, turbut, manė, kad tai 
bus koks nors priešingos 
veislės gyvūnas. Nežiūrint 
milžiniško mašinos didumo, 
bulius pastatė vuodedą ir 
galvą panėręs puolė ant or
laivio. Jisai rėžė ragais tie
siog į mašinos vidurį, many- 

- - , damas, turbut, išleisti “prie-
kad niekas pažint jų negalė- šui” žarnas. Bet skaudžiai

BANDITAI AUTOMO-- 
BILIUJE.

beglobodami daugybę tų Trįs banditai autom obi- 
turtų globėjai pavogė. Sako- liuje pereitą nedėldienį 
ma. kad vagystė siekia daug Worcestery užpuolė ir api- 
milionų dolerių ir beveik vi- plėšė dvi valgyklas veži- 
si vagis esą republikonai, muose ir vieną automobi- 
dabartinės valdžios šalinin- liaus partiją. Vienoj valgyk- 
kai. tloj jie pašovė patarnautoją

Šitą graftą susekė vai- ir pagrobę iš kasos $20 pa- 
džios opozicija, kuri susirin- bėgo. Veidus razbaininkai 
kus ateinančiam Kongresui turėjo apsirišę skepetomis, 
žada iškelti jį aikštėn. i* — - __ _ ___________

Valdžia betgi nori užbėg- tų. Automobilių 'jie turėjo nabagas apsiriko, nes orlai- 
ti tam skandalui už akių ir pavogę iš tūlo Hassey. vio propeleras da nebuvo
nori pradėt jį tyrinėt pirma, --------------- sustojęs suktis ir pataikė
negu Kongresas susirinks, APLIEJO RAŠALU KUNI- narsuoliui vienu sparnu tie- 
kad nedavus opozicijai pro-, GAIKŠTĮ. sjOg tarpuragėm Bulius kri-
gos diskredituoti Kulidžiaus Airių sostinėj Dubline to su perskelta galva, nespė- 
partiją. Laikraščiai jau skel- viename teatre buvo paro- jęs tariamam savo priešui 
bia, kad prezidentas norįs f * ‘ 
kaltininkus surasti ir kalba- Juose Anglijos kunigaikštis, 
majį departamentą “išvaly- Prince of Wales. Viena mo
ti.” Tuo tikslu jis jau turėjo ...................
konferenciją su valstybės 
gynėju Sargentu ir tarėsi, 
kaip šitą “apsivalymo džia- 
bą” pradėti.

ma, k;

si vagis esą
dabartinės valdžios šalinin- liaus partiją. Vienoj valgyk

?

teatre buvo paro- jęs tariamam 
dytas judomuose paveiks- nei įdrėksti, 
luose Anglijos kunigaikštis.

teris paleido bonką rašalo į 
jo paveikslą ir apliejo visą 
foną, už ką j’i buvo suimta ir 
nuteista užsimokėti 8 sva
rus ($38).

t -
NUPIGINO LAIVAKOR- į DA 33 ŽMONĖS PA-

TES. į
Anglijos laivų kompani- - 

jos nutarė labai nupiginti

SMERKTI SUŠAU
DYMUI.

,_______  ____ __ Nežiūrint to, kad Bulgari-
prekių ir pasažierių perve- jos karalius Boris, sakoma, 
žimo kainą tarpe Europos ir jau pavalgęs besirašyda- 
Kanados. Laivakortės žmo- "
nėms bus numuštos iki $40, 
o gyvuliams iki $15 iš Kana
dos į Angliją. Anglai tuo bu- 
du nori padaryt konkurenci
ją laivų trustuL

Pavergtas Azijoj ir Afrikoj 
tautas bolševikai kursto 

prieš Anglijos imperializmą.
Europai gresia naujas di

delis karas. Tas karas yra 
neišvengiamas ir jis įvyks 
tarp Anglijos ir Rusijos. 
Taip tvirtina Felix Valyi iš 
Paryžiaus, žinomas tarptau
tinės politikos autoritetas ir 
“Revue Politiąue Interna- 
tionale” redaktorius, kuris 
šiomis dienomis yra pakvie
stas į Williamstowno Politi
kos Institutą (Amerikoje) 

, paskaitoms. skaityt.
Tik įsižiūrėkite gerai, jis 

sako, o pamatysit, kad šian
dien pasaulyje vyksta nepa- 

; prasti dalykai. Visi Rytai 
yra sukilę ir tas sukilimas 
tęsiasi, nuo Mongolijos Azi
joj iki Morokos Afrikoj. Ši
tas milžiniškas judėjimas 
yra vedamas vienos dvasios 
ir turi tą patį tikslą: atsikra
tyti nuo didžiųjų Europos 
valstybių, kurios jieškoda- • 
mos kolonijų pavergė milio- 
nus žmonių Azijoj ir Afri
koj.

Sukilimas Kynuose, ka
ras Afrikoj, tai vis paverg
tųjų kova už pasiliuosavi- 
mą. Anglija ir kitos imperia
listinės valstybės bando už
gniaužti tuos sukilimus žiau
ria ginklo spėka, ir tame 
gludi didžiausia jų klaida, 
nes smaugimu jokios tautos 
šiandien nenuraminsi, o tik 
daugiau ją prieš save sukel- 
si. Bolševikai mato šitą klai- ’ 
dą ir išnaudoja ją. Jie eina 
tarp pavergtųjų tautų su sa
vo propaganda ir žada joms 
laisvę ir lygybę. Tuo budu 
Rusija įgijar vis daugiau 
draugų, o Anglija gamina 
vis daugiau sau priešų. Ir jei 
Anglija savo kolonijalės po
litikos nepakeis, tai ji liks 
iš savo kolonijų išstumta, o 
jos vietą užims Rusija. Tose 
kolonijose ir susiduria juo- 
dviejų reikalai, dėl kurių tu- . 
rėš kilti karas.

Anglija tyčia palaiko sa
vo kolonijose opiumo varto
jimą ir įveda alkoholį, kad 
nusilpninus ir užmigdžius 

. sako Va-

I

*

AREŠTUOTA MAJORAS 
IR 75 KITI.

Federalis grand juiy pe
reitą sąvaitę apkaltino Chel- 
sea, Mass. majorą, “butlege- 
rių karalių,” kuris susitaręs 
su policijos valdininkais ir 
kitokiais šmugelninkais va
rė slaptą degtinės bizni. Iš 
viso kaltinama 76 žmonės, 
kurių didesnė dalis jau areš
tuota. Tarp kaltinamųjų yra 
4 moterjs ir 10 policijos val
dininkų. Policijos inspecto- 
rius T. J. Quigley, majoro 
brolis, prižiūrėdavęs ir glo
bodavęs degtinės iškrovimą 
iš laivų ant Chelsea pakraš
čių.

tai vis paverg-

mas po mirties bausmėmis, 
pereitą sąvaitę karo teismas 
Vanioje pasmerkė sušaudy
mui da 33 žmones dėl iš
sprogdinimo katedros Sofi
joj. Mirties dekretų, lau
kiančių karaliaus parašų, 
esanti jau didelė krūva pas 
jį ant stalo.

SUSEKĖ SUOKALBI UŽ
MUŠTI ISPANUOS 

KARALIŲ.
Ispanijos policija suėmė 

andai anarchistą Hendaye, 
nužiūrėdama jį darant suo
kalbį ant karaliaus Alfonso 
gvvybės. Dabar žinios sako, 

policijai pavyko sužinoti vi
są suokalbio planą ir areš
tuoti daugiau žmonių.

taip, bet laimė nenori iš sa- kad tardant šitą anarchistu
vo glėbio šitą merginą pa
leisti. Judomuose paveiks
luose ji gali padaryt da di
desnę karjerą, negu pas tą 
senį milionierių. Anot tos 
dainos, “kas laimužei pa
gimdytas, tam jau vargti ne
reikės.”

TURKIJOJ DREBA ŽEMĖ.
Ketverge ir pėtnyčioj pe

reito j sąvaitėj Turkijoj dre
bėjo žemė. Smyrnos apielin
kėj vienas kaimas tapo visiš
kai sunaikintas, o keliuose 
kituose pridaryta daug nuo
stolių.

ITALIJOS KOMUNISTŲ 
VADAS AREŠTUOTAS.
Milano mieste tapo areš

tuotas parlamento atstovas 
ir Italijos komunistų vadas 
Umberto Tarracini su žmo
na. Policija paėmė jo na
muose daugybę agitacinės 
komunistų literatūros, slap
to rašto knygą ir didelę su
mą pinigų, kurie buvę pri- 

mo- siųsti iš Maskvos propagan- 
| dos tikslams.

SUDEGĖ SENAS ŽMOGUS
Quincy miestely, netoli 

Bostono, aną nedėldienį su
degė nuošaliai stovėjęs na
mukas, kur gyveno vienas 
senukas, 'John Hanson. Ka
da ugnagesiai ugnį užliejo, 
Hansono kūnas buvo atras
tas jau suanglėjęs.

ŽADA ŠLUOTI VISĄ BOS- 
i TONO POLICIJOS DE

PARTAMENTĄ.
District attomey O’Brien 

kreipėsi į Mass. valstijos gu
bernatorių Fullerį su prašy
mu, kad tas duotų jam pa
galbos apvalyti Bostoną nuo 
supuvimo. Su vietos policija 
negalima esą to padalyti, 
nes ir patį policijos departa
mentą reikią šluoti. Dabarti- IluoIiF„llluo „ ur/I1IlgUiIUO 
niai policijos vadai esą deg- pavergtas tautas, sako Va- 
tindarių papirkti ir todėl su.lyi. Tuo tarpu Rusija siūlo 
jais miesto neapvalysi. toms tautoms apšvietą ir

Šitoks prokuroro pąrejs- ekonominį gyvenimo page- 
kimas taip suerzino policijos ^njmą jr Anglijai
komisarą Elisoną, kad pradeda labai nesisekti.

*

i KU KLUX KLANO DE- 
i MONSTRACIJA WASH- 

INGTONE.
Pereitą subatą K u K’ 

Klanas buvo įtaisęs didelę 
demonstraciją Washingto- 
nc. Apie 10,000 kliuksų, su
važiavusių specialiais "trau
kiniais iš visų Amerikos 
kraštų ir apsivilkusių bal- 

_ žemės 
ir užsimovusių ant galvų 
baltais gobturais, perėjo di
džiausiomis Washington<> 
gatvėmis, . paskui susirinko 
ant didelio kalno už Poto-

POPIEŽIUS PRIĖMĖ 
AMERIKOS ŽYDĄ.

Laikraščiai praneša, kad 
šiomis dienomis pas popie
žių buvo atsilankęs Ameri
kos žydas biznierius, ir 
“šventas tėvas” suteikęs jam 
savo “tėvišką” palaimini- 
ma. Bet kada Lietuvos kuni- 
^•puri»±- 
piezių, tai popiežius jo nei • (

jais miesto neapvalysi.

kimas taip suerzino policijos 

pavadino prokuroro žingsnį 
“pigiu politišku gestu.” Ko
kie ten prokuroro motyvai 
nebūtų, vis tiek skandalas 
žada būt didelis.

per duris neįsileido.

200 FRANCUZŲ KRITO 
MŪŠY SU SYRA1S.

Iš Jeruzolimos praneša- mac upės ir, kaip visiškai su
ma, kad malšinant syrų su- temo, sudegino tenai milži- 
kilimą Sudėjoj 200 franeuzų nišką kryžių. Kryžius buvo 
buvo užmušta ir arti 600 su- padarytas 50 pėdų aukščio, 
žeista. Pirma Syrija buvo apsuktas pakulomis ir apke
po Turkija, bet po karo ji ta-tas kerosinu, kad genaus 
po pavesta Prancūzijos glo- liepsnotų. Policija netik ne- 

Motyt, kad syrai tos darė kliuksams jokių kliu-bai. _ , .................. .
globos nelabai nori, jeigu cių, bet sustabdė visą judė- 
taip smarkiai pradėjo savo jimą tose gatvėse, kuriomis 
globėjus lupti. ėjo jų procesija.

• •

ėjo jų procesija.

NEWARKO LIETUVIŲ- 
UKRAINIEČIU PROTES
TAS PRIEŠ LENKIJĄ.
Newarko lietuviai ir ukrai

niečiai turėjo didelį protes
to mitingą pereitą nedėldie
nį prieš Lenkijos valdžią, 
kurios agentai nori užtrauk
ti Amerikoj naują paskolą ir 
giriasi, . kad Lenkija esanti 
demokratinė šalis ir visi jos 
gyventojai labai patenkinti 

i dabartine tvarka. Išnešta 
, lietuvių-ukrainiečių rezoliu
cija nurodo, kad daugiau 

4____________ a kaip 40 nuoš. Lenkijos gy-
mirtį spekuliuodamas žeme Įventojų sudaro ukrainiečiai, 
Floridoj, nes da balandžio baltgudžiai, lietuviai ir žy- 
mėnesyje jisai sakėsi turįs dai, kurie yra žiauriai perse- 
nevisai pilnus $500,000. klojami.

BRYANAS PALIKO 
$750,000 TURTO.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad miręs anądien demo
kratų vadas ir pagarsėjęs 
evoliucijos mokslo priešinin
kas Bryanas paliko $750,- 
000 turto. Manoma, kad 
apie ketvirtą dalį miliono 
dolerių jisai busią padaręs 
paskutinėmis dienomis prieš
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2 KELEIVIS

B APŽVALGA 0
DARBININKAI PRADEDA 

NERIMAUTI.
Numatomi 3 dideli streikai 

Amerikoj.
Amerikoj senai jau nebu-!

ANGLIJOS DARBININKU nagrobtai Judėjo kapoti;ta^oju įajku darbininkai 
jau pradėjo nerimauti. Ang
liakasiai jau nutarė pradėti 
streiką 1 rugsėjo, jeigu li
gi to laiko kasyklų savinin
kai neišpildys jų reikalavi
mų.

Dabar vėl audėjai prade
da reikalauti algų pakėlimo. 
Audimo pramonėj šiomis 
dienomis buvo apkapotos 
darbininkų algos 10 nuošim
čių. Fall River mieste audė
jų unija jau nutarė reikalau
ti, kad algos butų pakeltos 
20 nuošimčių, ir paraginti 
kitų miestų audėjus to pa- 

Amerikos 
Darbo Federacija (Mass. 

i skyrius) turėjo Lovvellyje 
suvažiavimą pereitą sąvaitę 
ir dėl nukapojimo audė- 

! jams algų išnešė protesto re
voliuciją. Ir kaip nepro
testuoti? Darbininkams al
gos kapojamos, o tuo tarpu 
telefono kompanijai lei
džiama kelti kainas ir plėšti 
visuomenę. Valgomųjų dai- 

pat kelia 
t- kainas ir pragyvenimas eina U...------- !

GALYBE. .'darbininkams algas. Į dvi
Paskutiniu dienu įvykiai ■ paskutines sąvaites Naujoj 

Anglijoj parode, kad gerai 
organizuoti darbininkai yra- 
tokia galybė, prieš kurią tr’' 
nusilenkti ’ 
valdžia.

Kasyklų 
jau išlipinę 
jie negali 
darbininkams mokėti, o ka
dangi pastarieji i 
da didesnės mokesties, tai

ir kapitalas ir

i Anglijoj daugiau kaip 35,- 
.000 audėjų alga numušta 
.nuo 10 iki 15 nuošimčių.

Senatorius William M. 
Butler, kuris valdo daug 
audeklinių, taipgi apkapojo 
savo darbininkams algas. O 
Butler yra artimas Coolidge 
draugas ir Nacionalio Re-

)
savininkai buvo 
skelbimus, kad 
dabartinių algų

o kr.-, 
reikalauja publikonų Komiteto pirmi- 

ua tai ninkas. Laike rinkimų jisai
savininkams nieko daugiau vaiė už Coolidge’ą didžiau- 
nelieka, kaip tik uždaryti agitaciją ir žadėjo darbi- 
kasyklas ir paleisti visus i ninkams didžiausĮ “--------
angliakasius. Reiškia, buvo 
jau apskelbtas lokautas.

Valdžios galva, premje
ras Baldwin, išleido pareiš
kimą, kad iš valdžios pusės 
kasyklų savininkai negali ti
kėtis jokios piniginės para
mos. Darbininkams gi ponas' 
Baldwin pasakė, kad jie turi1 
sutikti dirbt už mažesnę al
gą, nes kitokios išeities nesą.

Bet Anglijos gelžkelių ir; 
laivų darbininkų unijos pa
skelbė, kad kilus ankliaka- 

' šių streikui ar lokautui jos 
negabens jokių anglių, o jei
gu reikės, tai ir generalį 
streiką apskelbs. Ir tokiam 
streikui vesti buvo sudaryta 
bendra unijų taryba, kaip ir 
“generalis štabas” karui 
vesti. j.

Anglija tuo budu pasida
rė kovos lauku, kur du galin- . 
gi priešai — Kapitalas ir 
Darbas — atsistojo viens 
prieš kitą pasirengę į muši. 
Ir visgi kai atėjo laikas muši 
pradėti, Kapitalas nusigan
do. Paskutinę valandą val
džios galva Baldwin paža
dėjo kasyklų savininkams 
apie $50,000,000 subsidijos! 
metams, kad jie išpildytų'

• angliakasiu reikalavimus.

davė be mūšio. Jis prisipa-; - — .'f----- -
žino, kad prieš organizuotą; mon§> kati chunchuzai, tai matomi 
Darbą jis via bejėgis. ' "7 ° ~.

Nors valdžios subsidija: Porl gyveRO Plėsimų, ir su keliečių.
(paretina; nas/mu nuiiipa-[ ’T™ '.  ------
nijoms ginčo tarp darbinin- iT odei didžiosios Europos pri|«wum v imTUAO 

tik valstybes ir Amerika tuomet KtruUfflt UlTuVuD

įlinkas. Laike rinkimų jisai

1.00
1.00
1.00 
į.ąo
1.00
2.00
1.00

kiai su Vatikanu šiandien 
yra labiau negu neaiškus.

Spaudoje buvo paskelb
tas Lietuvos vyriausybės 
protestas prieš popiežiaus 
konkordato su lenkais straip 
snius, liečiančius okupuotą

1.00

K. Marcelionis 
F. f irunas 
J. ėivinskas 
Petras Gabriunas 
Julius Mikalionis
A. J. Alekna 
Petras Ketvirtis 
Stasys Vileišis 
Vincas Jankauskas
L. S. S. 60kp. So. Boston 10.00 
Ona A.. Liutkuviene 
.Simpatizatorius

C ambridge, Mass.
J. V. Socialistų draugas 
Darbininkas 
P. Brazdžionis 
E. Karpavičia 
1JŠS. 71 kp. Cambridge

New London. ( onn.
V. Kopanauskas 

Branford, Cenn.
Ant. Gadilauskas 

West Ruthnd. V t.
Vincas Ražanauskas 
Stanisl. Motėj unas 
Juozas Butkus 
Motiejus Kučinskas 
Mikolas Seilius 
Anastazija Mikaičiukė 

FrankUn, N. J.
Aleks. Bernotas 

Roebling, N. J.
B. Pivariunas 

Cementon Greene. N. J.
Ant. M. Lužeckis 

Retreat? Pa.
J. Poška

1.00
2.00

5.00
2.00
1.00
1.00

10.00

2.00

“Bendrojo Fronto” 
Klausimu.

_______________ j “prospe- .._v __ 
: ritv” (gerbūvi). Dabar tuks-1 ties reikalauti, 
tančiai darbininkų jį keikia ’'—— 
už algų nukapojimą. Atei-

1 nančiais metais baigiasi 
' Butlerio tarnystė Senate ir 
jis norės “runyt” iš naujo, 
bet ar galima tikėtis, kad 
Naujos Anglijos darbinin
kai dabar už republikonų 
“bosą” balsuotu?z ® i

Šituo klausimu dabar la-; 
bai susirūpinęs netik pats' 
Butleris, bet ir prezidentas kuų trustas taip 
Coolidge.'Laikraščių korės- " 
pondentai praneša, kad Būt-'vis brangyn. Kodėl tad dar-isteubenviUe, Ohi<. 
leris atvykęs pas Coolidge’ą bininkų algos turėtų eiti že-i g. Yotpolis 
i jo vasarnami Suampscotte ’ myn? iDayton, Ohio
ir kad šiomis dienomis tarp Snaudę ligi šiol Amerikos | s. P. Dambrauskas 
jųdviejų eina slapti pasikal- darbininkai pradeda jau i Hartshorne. Okla

. kelti galvą. Jie pamatė, kad! Kazimieras Devizis 
balsuoto- begėdžiai . kapitalistai

2.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00

2.00

1.00

’ 100

t
i

i

leris atvykęs pas Coolidge’ą:bininkų algos turėtų eiti že-i

ir kad šiomis dienomis tarp’ 
jųdviejų eina slapti pasikal- darbininkai pradeda v 
Dėjimai, kaip patraukti arei- kelti galvą. Jie pamatė, kad; 
nančiais metais balsuoto-, begėdžiai . kapitalistai tuoj i Danviile, Pa. 
jus, kurie republikonų žada- atims jiems paskutini kąsnį} Mikolas Glaveckas 
mamx “gerbūviui” 
giai betikės. Tūli spėja, kad sipriešins. 
nežiūrint ’ * 
pastangų, ateinančiais rin
kimais jie bus iš valdžios i 
versti.

2AM)

1.00

1.00

1.00
jau var- duonos, jeigu niekas tam ne-*
... , _ • Juk pati valožiai Viso sykiu .. .. $26.3.00

visų republikonų anądien parodė skaitlinė-; >
’ mis, kad apskrita darbinin-Į „ _

! ko alga Suvienytose Valsti- “ 
jose dabar vra tik apie $22 i 
sąvaitę. Kaipgi vedęs žmo
gus gali už tokią algą pragy
venti prie dabartinės bran
genybės?

j Ar galima tad stebėtis,
1 darbininkai pradeda

AMERIKA GRĄŽINA 
CHUNCHUZŲ KARO 

GROBį.
1900 metais Kiniuose bu - kad 

ignaKasiu reiKaiavimus. ■ chuncnuzų sukilimas, .bruzdėti? Stebėtis reikėtų, 
Tuo budu Kapitalas pasi-!L^?\en^ kapitalistų spauda jeigli jie tylėtų.

! išdirbo žmonėse tokią nuo- , , Dabartiniu laiku yra nu- 
13 dideli streikai: 

paprasti razbaininkai, kurie angliakasių, audėjų ir gelž-

tavos Atstovas Prie 
Vatikano?

Pastaruoju laiku Ameri- si egoistiniais arba anti-kul- 
kos lietuvių spaudoje pla- turiniais motyvais, skverb- 
čiai diskusuojama vadina- damiesi i liaudies organiza- 
mas “bendi-ojo fronto” klau- cijas.
simas. Po juo suprantamai Apje pažangiųjų partijų 
bendras veikimas sąjungie-' susjtarimą kitoje srityje— 
čių socialistų ir sandariečių politikoje — tenka pagalvo- 
tautininkų. Į įja partijų skirtumai yrą

Reikia skirti dvi sritis, ku- ryškiausi, ir čia negali būti 
rioms gali būt taikomas toks tokio Įvairių nuomonių zn o- 
bendras veikimas: gryno:nių susiliejimo bendram 
kultūros darbo ir politikos, j darbe, kaip, pav. nepartinės 

Dėl bendro veikimo kui- Į susišelpimo draugijos gyve- 
turos darbe ypatingų ginčų,: nime. Jeigu toks susilieji- 
rodos, neturėtų būti. Nora mas Įvyktų, tai išnyktų par- 
socialistai, be abejonės, ne- Į tijos, o jos išnykti juk r.ega- 

to kiypsnio ap- Ii, nes musų partijų princi- 
kuria rūpinasi musų1 pai gludi visuomenės gyve

nimo sąlygose, kuries neiš
vengiamai verčia vienus 
žmones eiti vienu keliu, ki
tus kitu.

“Bendrojo fronto” obal- 
sis politikoje dabar staigiai 
pasidarė aktualus taip socia
listams, kaip ir sandar ie- 
čiams nuo to momento, kai 
atėjo žinia iš Lietuvos apie 
klerikalų smurtą Seime, čia 
ir tie musų sandariečiai, ku
rie pirma nesiliaudavo są- 

j vaite iš sąvaitės deklamavę 
įrfpie “nieko nereiškiančius” 
i socialistus, snsiprata, kad 
bus išmintingiaus Įsidėt savo 
dideles ambicijas i kišenių ir 
pamėginti veikti su socialis
tais išvien prieš bendrą prie
šą. Ačiū tam Chicagoje ne
senai buvo susidaręs bend-

Lietuvą. Protesto nota turė
jo buii įteikta Vatikanui š. 
m. balandžio 3 d. Kiek vė
liau pasirodė “Ryto” išleis
tame priede žinia, kad Lie
tuvos atstovas prie Vatikano 
p.. Macevičius taip.pat esąs 
atšauktas. Ta žinia Kaune 
buvo sutikta dideliu susido
mėjimu. Tie gi piliečiai, ku
rie ja nuoširdžiai tikėjo, ga
lėjo jausti net tam tikro pa
sitenkinimo. Bet kuriam lai
kui praslinkus “aiškus” mu
sų santikių su Vatikanu vai
zdas pradėjo drumstis Įvai
riais gandais, neatatinkan- 
čiais “Ryto” informacijai, 
šių dienų susisiekimo sąly
gose Roma nėra taip toli 
nuo Kauno, kad į musų lai
kinąją sostinę nepareitų tie
sioginių žinių “iš Įvykių vie
tos.” Tos gi žmios, jeigu jos žmonėmis. ’čiaprilauso da- 
atatinka tikrenybei, butų la-i]yvavimas skaitlingose A- 
bai charekteringos musų Į merikos lietuvių draugijose, 
klerikalų vedamai politikai, i palaikymas lietuvių knygy- 

Dar ne per senai italų • nM, svetainių ir nepartinių 
laikraščiuose buvo paskelb- draugijų sąryšių, steigimas

* ’ ’ ” “ . mokyklų, rengimas moksli-
vęs Lietuvos protesto notą, pjų paskaitų ų- tt. 
pasiūlęs Lietuvos vyriaus; 
bei atšaukti p. Macevičių

Šita žinia ir Lietuvos spau
doje buvo pasirodžiusi. Ne
žiūrint to, kad tokia žinia 
kelia Įvairių abejonių dėl 

į musų santikių su šventuoju 
! sostu ir tai abejonių Lietu- 
'vos vyriausybės nenaudai, 
ta žinia iki šiol nėra demen- 
tuota. Per tai galima many
ti, kad iš tikrųjų ne Lietuvos 
vyriausybė atšaukė, bet pats 
Vatikanas atstatė musų at
stovą p. Macevičių. Jeigu 

i tai butų teisybė, tai išeitų, 
i kad Vatikanas ir visai yra 
nutraukęs diplomatinius 
santikius su musų Respubli
ka, nes atstatymas musų at
stovo po padarytos musų 
tautai tokios didelės skriau
dos, kokia yra Vilniaus pri
pažinimas Lenkijai, negali 
būti taikomas tik “ad perso- 
nam.” Ir ištikrujų, Vatika
nas, būdamas nuoseklus sa
vo lenkų naudai varomoje 
politikoje, galėjo tokį šposą 
iškrėsti, ypač žinodamas, 
kad Lietuvą šiandien valdo 
ištikimi jam klerikalai, ku
rių santikiai su šventuoju 
sostu yra užtektinai sutvar
kyti kanonais.

Todėl butų ne pro šalį, 
jeigu užs. reik, min-ja pain
formuotų Lietuvos visuome- 

! nę apie tikrąjį dalykų stovį. 
Kiek mes žinome, p. Mace-

sitenkina 
svietą, 1 
tautininkai, bet yra pakan
kamai plati kultūrinio darbo 
dirva, kurioje socialistai ga
li pilnam sutikime darbuos-1 
tis su bet kuriais pažangiais!- ■ - - -j

■ i

ta žinia, kad Vatikanas, ga i

Lietuvio budui paprastai 
yra primetamas atkaklumai 
Atkaklumą, žinoma, galima 

j laikyti ir gera ir bloga ypa
tybe, žiūrint aplinkybių, ku
riose tas atkaklumas apri- 

. reiškia. Todėl žiūrint tų ap- 
! linkybių, atkaklumas turi 
būti ir peiktinas arba girti
nas.

Taip statydami klausimą, 
pasistengsime įvertinti tą 
atkaklumą, kuriuo musų kle- 

Draugai ir draugės! IšjH^2^ įsikabinę į
į Romos kurijos skverną.

sukilim-^nebuvo’inkiu m blogesnių žinių. Kas sykis! Visiems yra žinoma tas
- i rV“s n®buvo J°kiy , tenai daromi vis «unke*nė ' sąjūdis, kur} sukėlė Lietu- Ibaimnkų darbas, o vien tik , ?! ,v!s sunKesne .. nnnie7iin«

! kiniečiu nasinripšinimas akcija. Susirinkimai drau-ĮV0S visuomenėje popiežiaus |kini U PauPrle^mas sve-. džiami, laikraščiai persekio- konkordatas su lenkais. Tuo 
jami, redaktoriai grūdami konkordatu -popiežius palai- 

darbi- mino smurtininko Želigovs- • r 1 trin v/mlimo ir oičViai et r, i a e

(parama) kasyklų kompa- i iriais būtinai reikia kovo-

kų ir darbdavių neišriša, 
atideda jį ligi ateinančio pa
vasario, bet darbininkai šiuo 
žygiu padarė du labai svar
biu laimėjimu:

1. Jie sustabdė algų kapo
jimo vajų.

2. Jie suvienijo savo spė- i 
kas po vienu generaliu šta- į

įteigimas bendro štabo iJ? Jarai Redaktoriai gradami konkord^u įopiežius pahi- 
garieraham streikui vesti, tai ^eiL° K??ksc °nls.kV .v.^ katorgon Lietuvos < ---------- *

---- --------------- armijos skaudžiai kinie- . ...LUVUS. ! "*■ * i, oišViai., . . -................. ; čius «umuše ir da daugiau iu nmkai sunkiai kovoja ir sau- ;k!O puolimą ir, aiškiai stojęsklasių kovos istorijoj, ir jis,k“įr kjasi j mus, kad padėtumei™®! pnesų pusėn,
labai nugųsdmo plutokra-1 L? tefda ullėjo K^'iiems- mumyse atidavė lenkų impenalis-
tus. Išleistas to stabo isaky-:Paveifa%0”V “aa?“eJo.n> Nejautri mes neištiesin-p mas gplžkolipmamt; ir rink-i nams $33o,000,000 karo .. £” g me^ neišnešime mas geizKeneuams ir aoKų , . i,nri turi hntt J1®108 savo rankos, nejaugidarbininkams skelbė, kad kon , r.ucy^’ RU! 11un Putneoadėrime klerikalizmo’’ streikui kilus anglis npo...ji. išmokėta į 40 metų. Amen- nepaaesune Kienhanzmui sireiKui Kims anglis negan , . .. -a sprandą nusukti?
būt gabenamos nei sausze-1 gį į eTObf0 t Meg egam -sitikine kad
mio, nei vandens keliais, ir.i pažangi Amerikos'lietuviu 
visi Anglijos fabrikai, visos! Vėliaus teeiaus amerikie-: wJcilrArnon- 
įmonės, visi namai turi pasi
likti be jokio kuro; o be ku
ro negali būt jokios pajėgos: 
negali nei fabrikai eiti, nei 
gatvekariai vaikščioti; be 
kuro negali būt nei elektros 
nei gazo, todėl miestai turi 
pasilikti be šviesos, be šilu
mos ir be vandens.

Kapitalistų spauda pra-’ 
dėjo staugti, kad tai esąs 
^bolševizmas,” kad unijų 
vadai esą “Leninai” ir it. 
Bet darbininkų vadai atsa
kė, kad tai nėra nei “bolše
vizmas”, nei “Leninai,” o 
vien tik sveika amatų unijiz- 
mo evoliucija.

nusiuntė savo armijas suki- _ _ _ ____
linui malšinti. Iš to kilo taip; SOCIALDEMOKRATUS! 
vadinamas chunchuzų ka-: w
ras” (angliškai: “boxer, _ . '
war”). Nors dabar jau yra T J. - . . . - , . ,
žinoma, kad tas chunchuzu Lietuvos ateina kas sykis j

----  blogesnių žinių. Kas sykis i
‘ ........................... ‘ o. i sąjūdis,“ -----

da negirdėtas precedentas ~ - ... . ,• • - - - .............. * cius sumuse ir da daugiau jų

I

. Čia pri-
1 klauso taip pat ir Įvairių Lie
tuvos demokratinės visuo
menės kultūros darbų ir or
ganizacijų rėmimas: “Kul
tūros” Bendrovės, Mokytojų 
Profesinės Sąjungos, Liau
dies Universiteto ir k.

Šitoje dirvoje mes, socia
listai, buvome mažiaus par-'____  __________
ty viski, negu Kitų srovių ras socialistų ir sandariečių 
žmones, u jeigu dar iki šiol• komitetas, kuris surengė 
S1®?31 .reis^!2sl PartlJy ne®u- sėkmingą protestą mitingą 
tikintai, tai ne musų kaltė.' didelėje svetainėje. Ėmė da- 
Sociahstai, payeizdan, dar- rytis tokie pat komitetai ir 
buojasi Susiyięnyjime Lie- fcai kuriose kitose kolonijo- 
tuvių Amerikoje, stengda-;Se< Išrodo, kad bemlra socįa- 
miesi tą organizaciją apgm- listų ir sandarieaų akcija 
r! , vl.ky užgaidų; prieš klerikalizmą vystysis
be., uiutininkai, kuriems ne- jr toliaus, iki klerikalai Lie- 
maziaus, kaip mums, rupi tuvoje nebus apmalšintu 
apsaugoti ją nuo Maskvos- Kad šitoie nadėtvie «ocia- 
kontrolės, dar prieš paskuti- v .ni SLA. seimą drįso kai ku- L"*1 nu3lsU“-™^ als’ 
riuose savo llJėįuose si ^“^ainTKniaM 

VU* visuomenei Lsi. Pildoma- 
STVienuimui top pat kenks- sis ^^4, mat0 reikaiin. 
mmgi, kaip ir bolševikai! pareikšti štai ka
ls sociąjįstų tarpo pirmiau- g p re 811 8131 M- 
šia kilo raginimai remti Ma-1 L Ko1 ngra pašalintas kle- 
riampolės Realinę Gimnazi- įkalinės diktatūros pavojus 
ją (kurią Lietuvos klerikalai Lietuvoje, susitarimai tarp 
dabar jau yra pasmaugę), o pažangiųjų demokratinių 
sandariečiai tik daug vė- ^ei bendros kovos
liaus ėmė tam sumanymui P”ež bendrą priešą gali būt 
pritarti; pradžioje gi iš jų naudingi, 
pusės buvo net daroma truk- ‘ - -
dymų.

Ne socialistų tat, bei kitų lietuviai seęjąjįętąi, yra A. 
žmonių siauras partinis ego- L- T. Sandara, Suprantąina, 
izmas trukdė kultūrinio AX kad socialistai nesutiks ’tbr-

2. Artimiausia .grupė, su 
kuria gali tartis -, Amerikos

•Suprantąma, 
iyick. mes žinome, p. mace- „ .. . . 1 7 1-77'.vičius iki Šiol vra Romoie ■ e.s ietuvni judėjimo tič Rj ja kitaip, kaip tiktai 
viciusiki. sioiyra Komoje,, organizavimą, delko tasai pamatu “‘lygus su lygiu.” 

.judėjimas ir buvo iki šiol j 3. Socialistai tegali tartis 
^pie ben" 811 sandrfrieėiais tiktai, kaipo 

L;0l/ront? • sltoje srityje, su demokratais. Kadangi 
v1US’. 5® tečiaus pas sandariecius ne-

albeti. čia reikėtų tiesiog retai reiškiasi aiškių'nukry-; 
,n mptuc , CQ i pimų nuo demokratijos 

principų — tai Į fašizmą, tai 
Į tautinį ~ šovinizmą, — tai

tams lenkinti musų brolius 
i Vilnijoje per bažnyčią. Visi 
tikrieji Lietuvos sūnus taip 
buvo sujaudinti ta popie- 

i žiaus padalyta Lietuvai 
’ skriauda, kad patys kleri- 
;kaląį neišdrįso priešintis 

[laikraštis “Rytas,” 
padėjo nuversti caro vai-j3* 
džią, padės, ir klerikalus iš'sostui,

už pasamdytą atstovybės; 
buveinei vilą nuoma moka-' 
ma po senovei, Tad jeigu iš 
tikrųjų Vatikanas yra visai 
nutraukęs santikius su Lie
tuva, tai ką veikia Romoje 

.—------- r----------------  musų atstovas prie Vatika-f
bendrai nuotaikai., Kademų no? Juk reikia manyti, kad] 

“Rytas,” užmir- musų santikių su Vatikanu 
;ęs savo ištikimybę šventam vystymasis užsieniams nėra 

__ „ ___ _____ ______ " b ir paverkšleno porą paslaptis. Tad kaip turėtų 
Lietuvos valdžios iššluoti, dėl Vatikano neteis}7-į žiūrėti Į- musrj atstovybės 
Jau atsirado žmonių, kuriei°ės. Bet jau trečią dieną prie Vatikano tolimesnį lai- 
neraginami pradėjo dėti so-!Pradejo už savo nuodėmės kymą p. Macevičiaus kole- 
cialdemokratams aukų___________ 0 toliau ir visai grĮ-jgos, jeigu Vatikanas juos
vaisu klerikalų reakcija. Ž c- 7°. i senąsias ištikimybės i painformuotų, kad šver.ta- 
miaus skelbiame vardus tu!vėžes. Lietuvos vyriausybė,:sis sostas jokių diplomati- 
draugų, kurie jau aukavo ir j stovinti valstybėj o ne kleri-( nių santykių šiuo tarpu su 

Lietuva neturi? Ar gal Lie
tuvos vyriausybei nėra žino
ma tai, apie ką plačiai kal
bama Ęomoje?

Manome, kad toks neži
nojimas nebūtų netik p. Ma
cevičiaus, bet ir Lietuvos vy
riausybės ir bendrai musų 
Respublikos garbei.

Jeigu gi Vatikano atsta. 
tytas atstovas yra laikomas 
Romoje tik tam, kad tykotų, 
ar nepasidalys proga nu
trauktu^ santikius kaip nors 
vėl sumegzti, tai tokio musų 
kerikaty atkaklumo jų išti
kimybėje popiežiui Lietuvos 
demokratija pateisinti nega
li ** ' *-----

klerikalizmui

>. •—.T-—-- į visuomenė neleis iuodaiai
.cių sąžine pabudo ir Kong-: kunjgų armijai Lietuvos lai- 
resas nutarė tų pinigų neim- ^įmauįti.-Amerikiečiai! 
ti, o suvartoti tą sumą kinie- ;

imtis darbo, metus Į sali vi- 
įsas partines rietenas. šiam 
darbui turėtų būt suvartotos

čių mokslui Amerikos mo
kyklose. Jauni ir ambicingi 
kiniečiai, atvažiavę Į Suvie
nytas Valstijas, gali dabar 
eiti čia mokslus už tuos pi
nigus.

Daug tokių kiniečių, įgiję 
Amerikoje apšvietos ir paži
nę pasaulį, jau grįžo atgal 
pasiryžę visai paliuosuoti 
savo kraštą nuo svetimųjų 
imperialistų jungo. Ir sako
ma, kad dabartinis kiniečių 
sukilimas, kuriame daugiau
sia pasižymi studentai, tai 
sugrįžusių iš Amerikos ki
niečių vedamas darbas.

; Ir reikia pasakyti, “kad ši
tas sukilimas atnešė Ky- 
nams daug naudos. Tiesa, 

Prieš prezidento linkimus “dangaus ir saulės žemė,” 
pernai Wall Streeto pelną- kaip kiniečiai vadina savo 
m-obiai šaukė per spaudą: kraštą, vis da tebėra dezor- 
“Balsuokit už Coolidge’ą, o ganizuota ir pavergta vals- 
turtsit didžiausĮ gerbūvį!” tybė, bet žmonės jau suža- 

Bet dabar, kuomet Wall dinti ir tvirtai pasiryžę atė- 
Streeto favoritas Coolidge jūrių uždėtąjį jungą nusi-l 

prezidentu, tie. patįs pęl- kratyti.

PREZIDENTAS SUSIRŪ
PINĘS SAVO “GER

BŪVIU.”

„--- *
vardus tu Kezes.

manome, kad kiti nenorėsiu reikalų sargyboje, tu- 
nuo jų atsilikti. ; i- ejo prieš Vatikano žygį

* i -i. i i griežtai protestuoti ir at-laukti savo atstovą prie 
į ; Keleivio redakdją į šventojo sosto. *To reikalavo 

yra pnsiuntę aukų Lietuvos musų vyriausybės, tautos ir 
socialdemokratams šie drau-Įva|stv j^,s garbė. To žygio iš 
gai: ,
So. Boston. Mass.

Adv. F. J. Bagoėius
J. P. Raulinaitis
J. V. Mac-ia
M. Manelis -,
J. Jankauskas
Tautininkas
J. Norkūnas
M. Michelsonienė
Draugas
Nuo “Keleivio”
PeL Valiukonis

Į musų vyriausybės laukė ir 
i užsienis. Bet. kas išėjo tikre- 

$100.00 nybėj? Biidfena atsąkomin- 
5.oo ga prieš klerikalinę Seimo 
5.00; baugumą, Lietuvos vyriau- 
5.oo Sy5ė negalėjo pasielgtiĄaip, 

. 5-°° kaip reikalavo jos prestižas, 
I5ioy o privemta buvo visą laiką 

'*0 jieškoti kompromisų. Ta- 
c “A čiąu santikiuo8e bažnyčios ir 

valstybės, kompromisų tik-
5.00

25.00 ___ ____
25.00 roje to žodžio prasmėje būti
5.00 r ” " “ A“’ - ------ —negali. Per tai musų santy-

Pazan^SK)S socialistai, net ir darydami
-egos' sutartis su jais, neatsisakys

j J*™1 . c?a \ ra piktai' ;le kovot prieš anti-demokrati- 
elementai, kūne vadovauja- Į nes jų tendencijas.

Generolas Pangalos nau
jas Graikijos kariuomenės 

V. JĮ. Karas. viršininkas.

4. Socialistai neprivalo 
užmiršti, kad svarbiausias 
jų tikslas sulig Lietuvos yra 
remti Lietuvos darbininkų 
klasę. Valstiečiai liaudinin
kai, kurie šiandien stovi 
griežtoje opozicijoje val
džiai, yra smulkiosios bur
žuazijos partija, kuri ekono
minės politikos klausimuose 
visuomet greičiaus links 
stambiosios buržuazijos 
(kad ir klerikalinės!), negu 
darbininkų klasės pusėn. 
Todėl bendrai veikti politi
koje su ta partija arba jo
sios rėmėjais socialistai te
gali tiktai laikinai ir tiktai 
tam tikrais reikalais.

LSS. Pildomojo Komiteto 
Pirm. J. J. Čeponis. 
Sekret J. Šmotelis.
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Kas nieko neveikia, ' 
To niekas nepeikia.Į ©Į AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Į®

NORWOOD, MASS. 
Kali žodžiai apie vietoa 

vediėjuz.
Kaip kitose lietuvių kolio- 

nijose, taip ir Norwoode yra 
gerų ir blogų veikėjų. Ge
rais veikėjais aš vadinu 
tuos, kurie veikia iš pasi
šventimo dėl žmonių gero
vės, netrokšdami jokios gar
bės ar atlyginimo. O blogais 
veikėjais aš vadinu visus 
tuos, kurie “veikia“ tik to
dėl, kad pagarsėti, šito
kiems pseudo-veikėjams ru
pi ne žmonių gerovė, o tik 
savo vardo iškėlimas, šitos 
rųšies “veikėjai” pridirba 
žmonėms daugiau blogo, ne
gu naudos, nes tankiai jų 
veikime apsireiškia keršavi- 
mas ir politikieriavimas.

Pagal partijas Norwoodo 
veikėjai skiriasi į komunis
tus, sandariečius, socialis
tus, katalikus ir bepartyvius. 
Pakalbėsime apie kiekvie
nos partijos veikėjus atski
rai.

Komunistai. Žymesnieji 
iš komunistų^ veikėjų ^yra| katalikais vadovauja broliai 

udirkai, Kuras, Smilgius, 
ir keli kiti. Jie yra darbštus 
vyrai ir rūpinasi tik bažny
čios reikalais. Prie kun. 
Daugio jie buvo piktesni ir 
užkabinėjo laisvus žmones, 
bet prie kun. Taškuno jie 
paliko ramesni.

Beportyvioi. Visi žymiau
si ir seniausi Norvoodo vei
kėjai, kurie seniaus priklau
sė prie socialistų, šiandien 
paliko bepartyviais. Iš darb
štesnių bepartyvių yra pažy
mėtini šie: M. šergalis, P. 
Babilas, A. Pratašius, A. K. 
Neviackas, K. žiurinskas, F. 
Glebus, Jul. Germanavi
čius, S. Karalius ir keli kiti.

ma, tai Norwoodo sandarie- Kiekvieno lietuvio ir lie
čia! turėtų daugiau pasiseki- tuvaitės, kurie myli laisvę ir 
mo. demokratiją, yra šventa pa-

Sociaiutai. Nors socialis-' reiga atsilankyti ant šito mi
tų kuopos čia nėra, bet pa-[ tingo ir kaitų su kitais pa
vienių socialistų yra neina-! kelti savo balsą prieš klen- 
žai. Jeigu tik atvažiuotų ka- kalų despotizmą Lietuvoje.
da nors į čia L. S. S. organi 
zatorius, tai Norwoode iš
dygtų socialistų kuopa iš ko
kio tuzino narių. Visi socia
listai yra rimti ir draugiški 
vyrai.

Katalikai. Katalikų vadu 
yra kunigas Taškunas. Rei
kia pripažinti, kad Tašku-

» Lietuvos žmonės jau sujudo 
ir protestuoja; mes turime 
jiems padėti.

Bendro Komiteto Narys.

WORCĖSTER, MASS. 
Naujienos.

Nesenai “Keleivyje” buvo 
rašyta, kad Worcestery ta- 

»r. .i, _ ___

i

JŪSŲ PROGAI YRA 
APSAUGOTI.

nas yra tikras kunigas. .lis p0 areštuotas vietos pažan- 
pildo savo kunigiškas parei- gus veikėjas Žalimas. Jis bu- 
gas įr į svietiškus reikalus v0 kaltinamas užpuolimu 

------' Jis nepiudo ant Kuklevičienės. Vienok 
Hetuvių prieš kitus,»teisme ’ išsiaiškino, kad tai 

butą tik suokalbio ir Žali
mas tapo išteisintas.

« * « »
Pašaliais vis dar kalbama

Siųskite pinigus namo . per North End 
Ofisą, o jie bus pristatyti tuojaus. Mes 
siūlome gerą ratą mainymo ir turime 
tiesų susinėsimą su 17,000 bankų po vi
są pasaulį. Naudokitės musų patarna
vimu kitą kartą siunčiant pinigus.

71c., kurios padalyta pu
siau: viena pusė bus pasiųs
ta Lietuvos socialdemokra
tams, o kita liaudininkams. 
Po 1 dol. aukavo šios ypa- 
tos: S. Martinaitis, A. Liepa, 
A. Bakas, M. Urba, J. Ali
šauskas, A. Garšva, A. Bal
tis, J. M. Bučinskas, J. Zo- 
kaitis, J. Degutis, P. Ado
maitis ir M. Balčietis. Smul
kių surinkta 5 dol. 71c.

P. Adomaitis.

mažai kišasi, 
vienų 
kaip tai daro kiti kunigai, 
todėl io parapijonąi sugyve
na taikoj ir su laisvais žmo
nėmis. Jeigu Amerikos lietu-

t*

^FIRST
NATIONAL BANK of

BOSTON
« 7«4 :: ::

nigų kaip Taškunas, tai mu
sų išeivijoj nebūtų tos ne
apykantos vienų prieš kitus.
kokia yra šiandien. Apart
1 X 1*1 * J * 1 1 * • 1“daktaras“

Galgauskas, Kručas ir Gry- 
bavičius. Šiuos tris vyrukus 
žmonės paprastai vadina 
“komunistų traice.” Kiek 
nuoširdesnis ir mandages
nis iš jų yra P. Kručas. Jis 
veikia ne tiefedel savo ypa- 
tiškos garbės, kiek dėl žmo
nių gerovės, prisilaikyda
mas, suprantama, savo pa- 
žvalgų.’ Kadangi jis manda
giai atsineša prie žmonių ki
tokiomis negu jis pats pa- 
žvalgomis, tai net ir jo poli
tiniai priešai atiduoda jam 
kreditą. Visai kitoki yra jo 
draugučiai — Galgauskas 
su Grybavičium. Jiedu abu 
yra akli Brooklyno komisą-___r__________
rų pasekėjai ir savo pobti-Į Daugiausia šitų žmonių pa- 
nius priešus gatavi šaukšte stangomis buvo pabudavota 
patįs nėra perdaug švarus, dabar užlaikoma lietuvių 
bet kitus jie myli drab-| svetainė. Nekurie iš šitų 
vini, bet kitus jie myli drab
styti purvais kur tik pasitik
dami. Galgauskas yra atvi
resnis ir greičiau bile ką sa
vo oponentui į akis pasakys, 
o Grybavičius stengiasi įkąs
ti ispanių, tankiausia per 
laikraščiu^. Taip, tūlas lai
kas atgal jiš užsimanė išpla- 
tint Norwoode “Laisvę.” Jis 
ėjo per lietuvių stubas siūly
damas žmonėms tą dienraš
ti. Kadangi didžiuma Ndr- 
woo$o lietuvių skaito “Ke- 
Jeivį/* tai jie atsisakė “Lais
vę” užsiprenumeruot. Gry
bavičius iėbai supyko, ą 
Norwoodo^iewWi| ir/parieė 
į “Vilnį” totjfebftdenciją, 
kad, ©rd^W< tik užeini į 
“ j-stabą, tai visur ran-

ant stalo bonką munšai- 
no, uzboną alaus ir “Kelei
vį.” Reiškia, sulyg Grybavi- 
čiaus išeina, kad “Keleivį” 
skaito girtuokliai. Jeigu 
taip, tai ir Grybavičius turė
tų skaityti “Keleivį,“ nes jis 
irgi ne sausas.

Yra čionai keli ramus ko
munistai veikėjai, kurie su 
savo “politika” niekam į I ir sandariečių, kaipo dviejų 
akis nelenda, bet pusėtinai politinių partijų, Bendras 
daug veikia. Prie tokių gali-[Komitetas, kad sušaukus 
ma priskaityti Skaisgirį, Sa- vietos lietuvių masinį mitin- 
rapą ir Mučėną. Šitie vyrai gą ir užprotestavus prieš 
yra giliau mąstanti žmonės [Lietuvos klerikalus, kurie 
ir ne fanatikai savo įsitiki- pasidarė despotais ir neduo- 
nimuose. Tik tiek galima da musų broliams laisvai 
jiems primesti, kad Skaisgi- kalbėt, rašyt ir rinktis, o gė
ris su Mučėnu truputį per-Iriausius liaudies atstovus, 

 

daug “šnapsuoja.” Grybavi-I kurie taip sunkiai kovojo už 
čius turėtų .priskaityt juos j Lietuvos laisvę prieš caro 
prie “keleivinių” ir užrašyt valdžią, ?-mėto su policijos 
jiems “Keleivj.” Tai tiek 
apie komunistus.

Sandariečiai. Sandarieji darbuojasi ir raiida didelio
“ irimo Vietos audėjuose,

» žada prfeid<ti savo 
ii baisu ir auka.

Masinis mitingas įvyks 21 
gpiučio (Augusto), T Va
ndą penktadienio vakare

LAWRENC£, MASS. 
Progresyviai lietuviai suju
do — rengia masinį protesto 

mitingą.
Čia susidarė iš socialistų

žmonių buvo pirmutiniai 
tvėrėjai D. L. K. Keistučio 
draugystės. Nors dabar lie
tuvių svetainę kontroliuoja 
komunistai, bet bėdoj jie vi
suomet kreipiasi prie šitų 
bepartyvių veikėjų prašyda
mi pagalbos. Jeigu Norwoo- 
de lietuviai yra kiek nupro- 
gresavę pirmyn, tai reikia 

sidėkavot šitiems bepar- 
tyviams veikėjams.

ProgreMates. Nors čia pro- 
gresistės vaidina mažą rolę, 
bet visgi reikia prisiminti ir 
apie jas. Grybavičiėnė, Vi- 
tartiėnė ir Ttuškauskienė*— 
tai progrešiscių “traicė.” 
Grybavičiėnė yra darbšti 
moteris, bet pikta ir pavydi. 
Vitartienė veik niekuo ne
pasižymi.

Tai tiek šiuo tarpu apie 
partijas ir jų veikėjus.

Ilgai Tylėjęs.

pagalba iš Seimo.
Bendras Komitetas uoliai

čių “trtricė” yra Pėža, PeČta-Įpritei 
lis ir Vasiliauskienė. Visi jie| kw*ie 
savo pažiūrose yra tei 
ir veiklus žmonės. iŠ jų 
su komunistais daugiausia 
“faituojAsi” Pėža. Pečiulis____ r_____

prasilavinęs vyras, tiki UkėSūKliubosve-£kad jis umma oetin-i 41 Mffkttar lt,
“bizniu.” Jeigu San-ĮLatoteMa, Miiw Kalbėti yra 

daros centre sėdėtų nuosa- pakviesti ir pasižadėjo “Ke- 
kesni žmonės ir “Sandara” i leivio” redaktorius S. Mi- 
butų nuosakiau redaguoja-'chelsonaa ir kiti.

kumštynes. Maižius, kaipo 
geresnis kumštininkas, už- 

’ 'dėjo Motiejaičiui juodą akį.
’ ' bandė išgydyti
_______ Simutis su pei

liuko geležte, bet. vis tik 
“ženklas“ likosi ir gana. 
“Aido” choro susirinkime 
atsibuvo šitų kumštininkų 
“sūdąs.“ Maižius pats prisi
pažino, kad Motiejaičio juo
da akis yja verta penkinės 
—‘ir tiek užsimokėjo.

♦ ♦ ♦

SLA. 57 kuopos piknike 
ant Olimpia Parko buvo virš 
2000 žmonių. Kuopa padarė 
gražaus pelno.

* * *
Worcestery yra įvairiau

sių lietuviškų biznių net per
daug. Bet ligšiol čia nebuvo 
lietuvio laikrodininko, kuris 
mokėtų tinkamai pataisyti 
laikrodžius. Dabar teko su
žinoti, kad nuo 1 d. rugsėjo 
čia užsidės biznį Bostono 
ekspertas-laikrodininkas J. 
M. Neviackas. Jau nusisam
dę ir vietą ant kampo Mill- 
bury ir Endicott gatvių.

» * *

Teko girdėti, kad vietos 
“kompozitoriai” rašo gies
mę apie Worcesterio biznie
rius. Toj giesmėj bus “išpro- 
sytas” kiekvienas biznierius. 
Giesmė apie Konsigmo dzū
kus, kuri tilpo pereitam 
“Keleivio” numeiy, labai 
sujudino kun. Čapliko para
pijomis. Bučerit.

I

ARTISTAS TARP 
FARMĖRiy.

Artistas tapytojas N. išva
žiavo ant lietuviškos farmos 
praleisti vasaros karščius 
laukuose. Vieną dieną jisai 
pasistatė didelį rėmą ap
muštą drobe, pasiėmė dažų, 
apie tuziną paišiukų su il
gais kotais, užsimovė ant 
nykščio apskritai pailgą 
lentelę ir pradėjo ištemptą 
audeklą teplioti.

Farmeriams tai buvo nau
jiena. Jie pamažu, nedrąsiai 
pradėjo rinktis iš visų pusių 
ir žiūrėti, ką čia tas žmogus 
daro. Artistas pažiurėjo į 
farmerius ir klausia.

—Na, o kaip patinka?
—Ale gi tamsta tokį gra

žų audeklą užpeckojai!— 
atsiliepė viena farmerka.— 
Butum atidavęs jį man, tai 

dabar jau neišskalbsi.
Artistas nusišypsojo, pri

merkė vieną akį fr pažiūrė
jęs per paišiuko kotą į tolį, 
tartum ką mieruodamas iš 
akies, varė savo darbą to- 
liaus. t

Storas farmerys, kuris 
žiurėjo "visą laiką rūkyda
mas kukuruzinę pypkę, nusL 
spiovė į šalį ir klausia:

—Tai ką čia tamstama
nai daryti, kad tuos pentas 
taip taikai?

--Aš noriu jūsų Mhią nu
piešti -paaiškino artistas.

k

North End Office
260 Hanover St. Boston
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P1TTSBURGH, PA. 
Komunistų ir vyčių bendras 

frontas prieš socialistus.
Pittsburghe, L. M. D. Sve

tainėje, buvo surengtos pra
kalbos 2 d. rugpiučio, kur 
buvo pakviestas kalbėti Bal
čikonis, LSS. organizato
rius. Kadangi Balčikonis 
yra lankęs Lietuvą ir tenai 
prabuvo apie 10 mėnesių, 
tad jam teko gerai apsipa- 
žinti su kademų diktatūra. 
Kalbėtojas labai aiškiai nu
rodė kademų žiaurumus ir 
jų juodus darbus, taip pat 
uždavė pipirų ir musų komi
sarams. Į prakalbas atsilan
kė komisaras Buknys su sa
vo štabu, ir Homesteado vy
čių generolai Matukonis ir 
Žaliaduonis. Kadangi kal
bėtojas apipylė faktais kaip 
žarijomis komisarus ir vy
čių generolus, tai tas jiems 
labai nepatiko, bet nei iš 
vienos pusės neatsirado kri
tiko atsispirti faktams. Bet 
gi kažin iš kur abiem pusėm 
atsirado mintis susijungt į 
bendrą chorą. Tuojaus 
“Buoknis” užima baso vie
tą, Sliekienė — soprano, 
Urbonas — alto, o vyčių ge
nerolus Matukoni ir Žalia- 
duonį priima už tenorus. Na 
ir prasideda bendra “muzi
ka“ prieš kalbėtoją. Bet 
vargšams ir bendrame fron
te nenusisekė sukritikuot 
Balčikonį. Tad, galų gale, 
nors pašukavo “meluoji.” 
Bet ir tuomi nieko nepešė ir 
išsiskirstė kaip šunes muilą 
suėdę. Mat Dievas komisa
rus ir vyčius sutvėrė tik 
triukšmo kėlimui.

Juozas Šatikauakas.

MONTELLO, MASS. 
Apsivedė M. Monilcaitė.
Liepos 30 d. visai netikė

tai, galima sakyti slaptai, 
j apsivedė vietos lietuvių gra
žuolė M. Monikaitė. Savo 
ženybinio gyvenimo draugu 
ji apsirinko A. Kairį, kriau
čių bosą iš New Yorko.

M. Monikaitė per daugelį 
metų buvo žinoma netik 
Montelloj, bet ir Bostone 
kaipo gera dainininkė ir lo
šėja.

Linkiu jai visokių laimių 
naujame “moterystės sto
ne.“

į Bolševikai išperėjo Kliubą. 
į Bolševikinis blokas, iš
spirtas iš Lietuvių Piliečių 
Draugystės, ant keršto suor
ganizavo nauja Piliečiu

" ‘ ’• “Lin-

BINGHAMTON, N. Y. 
Protesto mitingas ir 

prakalbos.
Liepos 31 d. Lietuvių Sve

tainėj atsibuvo masinis lie
tuvių susirinkimas, kurį su
šaukė bendras socialištų ir 
sandariečių komitetas. Kal- 
bėtojum buvo pakviestas 
“Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis iš New Yorijo.

Kalbėtojas savo nuosa
kioj kalboj išaiškino dabar
tinę Lietuvos padėtį ir kokią 
blėdį Lietuvai neša dabarti
nis klerikalų dūkimas. Anot 
kalbėtojo, opozicijos ^rau
da likosi visiškai pasmaug
ta. Užtenka laikraščiui pa
minėti kokio kunigo ar šmu- 

kuoti valdžią—ir apskrities 
viršininkas ar kokis kitas 
ponas gali laikraštį sustab
dyti ir bylą perduoti teismui. 
Toliaus kalbėtojas prisimi
nė apie Klaipėdą, kuri nėra 
užtektinai gerai priklijuota 
prie Lietuvos, kad negalėtų1 ___________ ____
atsiskirti. Kokias simpatijas krikščionių demokratų 
Klaipėdos žmonės tun prie '-----
Lietuvos, parodė rinkimai f 
Klaipėdos savivaldybes. Ir 
kas gali Lietuvos valdžiai 
simpatizuoti, kuomet joje 
sėdintieji klerikalai trempia 
kojomis Lietuvos konstituci
ją irsupagelba ginkluotos 
policijos meta iš Seimo salės 
žmonių išrinktus atstovus. 
Ant gaio kalbėtojas pajuokė 
Lietuvos klerikalus, kurie 
žada ę. nklo jiega atimti ViL 
nių iš lenkų. Kalbėtojas sa
ko : “Padarykime Lietuvą 
tikrai demokratišką valsty
be, , tada pas Vilnijos žmo
nes atsiras noras dėtis prie 
Lietuvos.“

Baigdamas savo prakal
bą, kalbėtojas kvietė visus 
Amerikos pažangius lietu
vius dirbti bendrai, kad su
teikus kuodaugiausia para
mos Lietuvos progresyvėms 
partijoms, kurios,. stengiasi 
nuversti klerikalų diktatūrą 

Pasibaigus prakalbai bu
vo perskaityta ir vienbalsiai

mus, kad tuo budu visai pa
smaugti spaudą ir viešus su
sirinkimus ir įvedė mirties Kliuba, užvadmdami 
bausmę už eilinius politinius Coln Čitizens Club“. 
prasikaltimus, šitokie Lietu- ~ •
vos Seimo valdonų žygiai 
yra aiškiu sulaužymu Lietu
vos valstybės Konstitucijos.

Akyvaizdoje šitų faktų, 
Binghamtono lietuvių, san
dariečių ir socialistų bend
rai sukviestame visuomeni
niame susirinkime, liepos 31 
d., 1925 m., Lietuvių Salėje, 
Binghamton, N. Y., apsvars
čius šituos įvykius Lietuvos 
gyvenime, nutarta kas seka:

1. Reiškiame giliausios

Bolševikai supranta, kad 
be Piliečių Kliubo jie netu- 

i rėš jokios intekmės tarp 
amerikonų politikierių bei 

| valdininkų.
I Kuomet tarp vietos lietu- 
. vių prasidėjo kova su bolše- 
; vikais, pastarieji visur buvo 
atremti 
pliekti.
kai suprato, jog pralaimi to
dėl, kad jų neapkenčia vie
tos valdininkai. Tada bolše
vikinis blokas priešaky su

ir skaudžiai su- 
Tuomet bolševi-

užuojautos Lietuvos Šeimoj-. Navicku (nepilietis) ir
atstovams: Dr. K. Griniui, 

:elninko vardą arba pakriti- jlg. Lapinskui ir K. Bielinhii, 
kuriuos brutaline jėga poli
cija išmetė iš Seimo posė
džių salės ir kartu sveikina
me juos už drąsų stojimą 
ginti Lietuvos Konstitucijos 
ir Lietuvos žmonių teisių.

2. Reiškiame didžiausio 
pasipiktinimo Lietuvos Sei- 

bloko darbams ir kartu 
griežtai protestuojame prieš 
išniekinimą Seimo atstovų 
ir paties Seimo autoriteto; 
taipgi visu griežtumu pro
testuojame ir smerkiame 
perleidimą anti-konstįtuci- 
nių įstatymų, kuriais panai-

šiemką bučiau pasisiuvus, o Į priimta sekanti rezoliucija: rlnnot* inn noicob'nlkcii A

-‘-Tas tai gerai!—nudžiu
go farmerys. — Musų auzą 
senai jau reikėjo pentyt!

Užuojautos ir protesto 
Rezoliucija.

Atsižvelgiant |tą liūdnų 
faktą, kad Lietuvos gyveni
me neteisybė ir neteisėtu
mas pasiekė net tokio laips
nio, kad pati Lietuvos vals
tybės Konstitucija jau pa
versta niekais ir aiškiai su
laužyta, kuomet Lietuvos 
Seimo krikščionių demokra
tų blokas su policija išmetė 
iš Seimo posėdžių Lietuvai 
uteitarnavumus veikėjus, 1 
Seimo narius: D-rą K. Gri
nių, Ig. Lapinską ir K. Bieli- 
nį ir perleido spaudos ir su
sirinkimų įstatymų pakeiti-

%

Kriaučiunu sumanė sureng
ti patriotišką vakarą gruo
džio 28 d., 1924 m. pagerbi
mui Amerikos vėliavos. Į tą 
vakarą jie užkvetė miesto 
valdininkus, mokyklų supe
rintendentą ir Y. M. C. A. 
sekretorių. Bolševikai buvo 
tikri, kad jie savo purvą su
vynios į Amerikos vėliavą.

Bet, ant nelaimės, miesto 
valdininkai sužinojo kas tą 
viską rengia ir visi atsisakė 
dalyvauti tame bolševikų 
patrijotiniam programe.

Taipgi miesto majoras 
buvo kviestas kalbėti ant 
fėrų L. T. N. D. Prižadėjo 
būti, bet nebuvo. Miesto ma-pmiymų, Kuriais panai- • , kviestas ant jukinama spaudosir susirinki- ™ ?. afidaiL*

mų laisvė ir įvedama mirties 
bausmė už eilinius politinius 
prasikaltimus.

’3. Pasižadame visomis iš
galėmis remti moraliai ir 
medžiaginiai Lietuvos vals
tiečius liaudininkus, social
demokratus ir kitas pažan
giąsias demokratines parti
jas, kurios drąsiai visu jiems 
galimu griežtumu kovoja 
prieš krikščionių demokratų 
žiaurią reakciją ir prieš Lie
tuvos valstybės Konstituci
jos Isftižymą. Veskite griež
tą kovą, draugai, prieš pasi- 
kėsintojus ant Lietuvos žmo
nių laisvės ir pažangos, o 
mes visuomet busime su ju
mis ir visomis savo išgalė
mis remsime jūs ir gelbėsi- 
ine jums sutriuškinti .laisvės 
ir pažangos priešininkus.

4. Nutarta šitą rezoliuciją 
pasiųsti Lietuvos valstybės p*- “ A -*-• f ?   A x _ x _ I 
vybei Amerikoje, Lietuvos 
Seimui irtiems Seimo na
riams, kurie buvo brutaline 
jėgą policijos išmesti iš Sei
mo posėdžių salės, t. y. Dr. 
K. Griniui, Ig. Lapinskui ir 
K. Bieliniui, taipgi patalpin
ti Amerikos ir Lietuvos pa
žangesniuose laikraščiuose. ,

Sunirinkiftio birm. 
P. Adomaitis, 
Sekr. M. Balčaitis.
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gūžės 30 d< prie atidarymo 
naujo vasarnamio L. T. N. 

[ D., bet irgi nebuvo.
Miesto majoras buvo 

kviestas ir sakė tikrai busiąs 
ant L. T. N. D. nepaprasto 
susirinkimo kas link rengia
mos parodos ant birželio 30 
d. ir Navickas užkomanda- 
vojo susjrinkimą, kuomet 
majoras pasirodys, kad visi 
atsistotų, nes, esą, tokia jau 
mada priėmime valdininkų. 
Bet išlaukta iki pusei po de
šimts ir majoro nesulaukta!

Ką tas viskas reiškia 
jums, Navickai, Kriaučiūnai 
ir Pagojai? Ar tas nereiškia, 
kad majoras duoda jums 
vieną antausį paskui kito. 
Kas nežino, kad jus, bolše
vikai, esate veidmainiai! 
Jums atrodo, kad jus esate 
labai gudrus, bet iš šalies 
žiūrint, jus atrodot kvaili.

Kuomet jus, bolševikai,

LAWRENCE, MASS. 
Suvienytas frontas.

Rugpiučio 4 d. Winter 
Garden Salėj buvo masinis 
mitingas textalinių darbi
ninkų. Mitinga rengė bend
rai “One Big Union” ir “U- 
nited Textile Workers.” 
Pirmininkavo Romandas, 
kurį lietuviai, vadina komu
nistų kunigu. Kalbėtojai 
kalbėjo angliškai ir vienas 
itališkai. Visi jie ragino dar
bininkus organizuotis. Kuo
met darbininkai bus organi
zuoti, tuomet visos unijos 
Naujoj Anglijoj sudarys 
bendrą frontą ir išves darbi
ninkus į streiką. Tada tik 
darbininkai galės iškovoti 
sau geresnes algas.

Šitas sumanymas atrodo 
geras, bet ar nepasiliks tik < 
bergždžias, nes organizuotų 
darbininkų yra mažuma ir 
vargu didžiumą bus galima 
suorganizuoti.

Rugpiučio 3 d. Pacific 
Mills Print Works darbinin
kai, skaičiuje 150 žmonių, 
išėjo į streiką. Kaip tik strei- 
kieriai spėjo išeit už vartų, 
tuojaus prie vartų susirinko 
didžiausia minia bedarbių 
norėdami užimt streikierių 
vietas. Tai matot, kokia pas 
darbininkus “vienybė.” Ka
pitalistai tai matydami tik 
trina rankas iš džiaugsmo.

Darbininkas.

Lietuvos Atsto-1 atyj^kėte nešti lietuviška
vėliavą “Piliečių Parodoj” 
birželio 30 d., tai jus manė
te padarę gudriai. Paklausy
kite, ką miesto valdininkai 
apie tai sako: “Mes supran
tame, kodėl jie nenešė lietu
viškos vėliavos ir mes žinom 
kad jie nenorėjo nešti ir 
amerikoniškos vėliavos, bet 
iie buvo priversti ta darytį.
:itaip ant gatvės nebūtų ga-

SCRANTON, PA. 
Automobiliaus nelaimėj už

muštas tėvas su sunum.
Šiomis dienomis automo- 

biliaus nelaimėj tapo už
muštas Jonas Zamblauckas 
ir jo sūnūs. Jiedu važiavo iš 
savo ūkės į Scrantoną namo. 
Šoferis turbut buvo girtas ir 
nematė kaip užvažiavo ant 
sale kelio gulinčio medžio. 
Sūnūs tapo užmuštas ant 
vietos, o tėvas pasimirė li
goninėj. Apart Zamblauckų 
apo užmušta viena ameri
kietė moteris ir mainų bosas 
sužeistas. Šoferis išliko svei
kas.

Jonas Zamblauckas išgy
veno Amerikoj 41 metus. Jis 
>uvo 66 metų amžiaus.

Bočių Juozas.

dol.
Įėję pasirodyti.”

Montelietia. v .(Tąsa koresp. ant 5 pusi.), j



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Moteriškės Teisės 
Prieš 4000 Meto.

Labo ryto, tėve! Kas su kų Želigovskis išplėšė Lietu- 
tavim pasidarė? Tu lyg ir vai Vilnių, išžudė daug ne
apsiverkęs... kaltų žmonių, ir dabar po-

—Jes, vaike, apsiverkiau, piežius šitą plėšimą palaimi- 
—Ar kas atsitiko?
—Da neatsitiko, ale atsi

tiks.
—Kas atsitiks?
—Atsitiks kas nors: ar 

patapas užeis, ar kokią džiu- 
mą Dievas užleis, bet koks 
nors galas turės ateiti.

—Tėve, tu turbut perdaug 
vakar munšaino išgėrei. Tu 
klajoji nuo karščio.

—Ne klajoju, ale prana
šauju Dievo rūstybę. Tik tu 
pažiūrėk, kas dabar dedasi 
ant svieto. Mergos nusikirpo 
andarokus aukščiau kelių, o 
pančiakas nuraitojo žemiaus 
kelių, kad Į didesnę pagun
dą vyrus išvedus. Ant byčių 
beveik visi nuegi, ir mergos 
ir vyrai, eina sykių maudy
tis. Gazietos rašo, kad nėra 
Dievo, kad žmogus iš mon- tiek daug blogo yra dėlto

no. O jeigu Želigovskiui va
lia toki darbą atlikti, tai ko
dėl turėtų būt nevalia pa
prastam Jonui ar Raului? 
Tu pats, tėve,

’ žinių apie organizacijos va- 
' do IIjiničo asmenĮ. Jis karo 
metu tarnavo kariumenėj, 
buvo gen. Kellero adjutan
tas. Dalyvavo Denikino ar
mijoj, vėliau parėjo Į Len
kų pusę. Drauge su gen. Že-_______  _________ ____
ligovskiu dalyvavęs Vii- pavartojo ginkluotą policija 
niaus paėmime. Varšuvoj su prieš socialdemokratą at- 
Lenkų politinės policijos lei- stovą K. Bielinį ir valstie- 
d imu atidaręs kliubą Zlotos čių liaudininkų atstovus Dr.

Dėl Reakcijos Lietuvoje.
liaudis negalėtų pareikšti Lietuvių Socialistų Sąjun- 
ikro savo nusistatymo ir va- gos kuopas ir narius, ragin
tos. Dėlto jie ir stveriasi darni juos darbuotis visomis 
ginkluotos jėgos prieš opo- jėgomis, kad parėmus Lie- 
ricijos atstovus, trempia tuvos Socialdemokratų Par- 
konstitucines piliečių teises tiją. Mes kreipiamės ir Į vi- 
ir grūmoja savo priešams sus socialistų simpatizato- 
mirtim! ,rius, kviesdami juos padėti

Lietuvos darbo žrnpnės, susipratusiųjų Lietuvos dar- 
taip pat kaip ir protaujantis bininkų partijai laimėti ko- 

darbininkų partija, kuri va
dovaujasi demokratinio so
cializmo principais, bus vi
suomet ištikima kovotoja už 
beturčių gerovę, už plačio
sios liaudies teises.

iki bus pa-

Birželio 20 d. š. m. krikš
čionių demokratų bloką.4 
Lietuvos Seime neteisėta 

prieš socialdemokratų ab

Vienas anglas istorikas 
dabar parašė knygą apie tai, 
kaip senovės Babilionijoj 
(apie 4,000 metų atgal) gy
veno moterįs.

Senovės Babilionijos Įsta
tymai numatydavo mažiau
sių atsitikimų ir už kiekvie
ną mažmoži nustatydavo £a’ 
na sunkią bausmę.

Pavyzdžiui, jei moteris ką 
nors pavogdavo, tai jos vy
ras turėdavo už tai užmokė
ti, o savo nusikaltėlei žmo
nai nupiauti abi ausis. Jei 

j vyrui trukdavo drąsos tam 
reikalui, tai tatai padaryda
vo apvogtasis, bet jis nu
plaudavo nelaimingajai dar 
ir nosies galiuką.

Patikėti moterimi ne labai 
buvo galima. Vyras, pasko
linęs pinigų ištekėjusiai mo
teriškei, už toki pasitikėji
mą buvo metamas i upę. o 
jeigu iš ten išsigelbėdavo, 
tai ir jam nuplaudavo ausis.

Radęs savo žmoną su kitu 
vyru, jos vyras turėdavo a- 
budu užmušti. Kas paimda- 

■ vo už rankos svetimą žmo
ną, turėdavo netekti pirato. 
Už pabučiavimą svetimos 
žmonos vyrui buvo nuplau
nama apatinė lupa.

Pikta žmona galėjo būti 
priversta palikti vyrą ir vai
kus. Aplamai žmona galėjo 
būti atskirta nuo vyro dėl 
Įvairių priežasčių, labiausiai 
dėl nedoro žmonos pasielgi
mo arba dėl didelio turtų 
aikvojimo, kas buvo laiko
ma dideliu nusikaltimu. Ser
ganti žmona taip pat galėjo 
būti nusiųsta tėvams, bet 
šiuo atveju ji turėjo teisę at
siimti ir savo kraiti.

Ištekėjusi moteris turėjo 
vięną jai tepriklausomą tei
sę — nešioti šydą. Jei vergė, 
ar neištekėjusi moteris apla
mai užsidėdavo šydą,-tai bu
vo baudžiama 59 rykščių. 
Jei kas nors pastebėdavo 
moterį, pasisavinusią jai ne
priklausomą teisę ir nepra
nešdavo apie tai valdžiai, 
tai buvo baudžiamas 50 laz
dų, ausų nupiovimu ir 4 mė
nesiais kalėjimo.

Kiek galima spręsti iš šio 
veikalo, moterų teisės ir vy
rų teisės santikiuose su mo
terimis per 4000 metų bus 
padariusios didelę evoliuci
ją- S.

i t

organizuoji 
vyčių armiją, vadiniesi jų 
gener’olu ir nešioji kardą 
prie šono. O kam gi jis tau 
reikalingas? Juk ne bulvėms 
skusti. Kardai yra daromi 
žmonėms žudyti.

—Vaike, tu negali manęs 
lyginti prie bandito. Aš šob- 
lę nešioju dėl unaro ir kelio■ 
niekam nepastoju.

—Prie kaltės, tėve, niekas [ 
neprisipažįsta. Nei vienas 
vagis nemano, kad jis yra 
vagis. Tokia jau žmonių 
psichologija. Ir dėlto pasau
lyje yra tiek daug blogo.

—Ne, Maike, ant svieto

kės yra išsivystęs, kad šuva kad žmonės Į bažnyčią nei- 
na ir Į Dievą netiki.

—Kas tau taip sakė, tėve?
—Kunigas taip aiškino 

per pamokslą pereitą nedėl- 
dienį.

—O kodėl tarp pačių ku
nigų yra taip daug piktada-' 
rių? Juk jie kas" dieną nuei-' 
na bažnyčion ir kas dieną 
garbina Dievą.

—To tai aš nežinau, vai
ke.

—Jeigu nežinai, tai eik ir 
paklausk savo klebono, ko
dėl kun. Macochas apvogė 
Čenstakavos klioštorių, arba 
kodėl kun. Šmitas papiovė 
savo gaspadinę? Paprašyk, 
kad jis tau paaiškintų, kodėl 
kalėjimuose sėdi beveik visi 
tikintieji, o labai mažai lais
vų, kurie liuosi nuo visų baž
nyčių ir tikėjimų?

—Olrait, Maike, aš tuo
jaus einu ir paklausiu jo.

turi dūšią, ir taip toliaus. 
Žmonės kojomis jau nebe- 
vaikščioja, kaip Dievas yra 
prisakęs, bet armobilais va
žiuoja ir orlaiviais laksto. 
Ar tai tu mislini, kad svieto 
Sutvertojas šitokį ištvirkimą 
kentės? Šventas raštas aiš
kiai parodo, kad kaip tik 
žmonės užmiršta Dievą ir 
pradeda zbitkais gyventi, 
tai iš dangaus visada ateina 
bausmė. Kada Sodomos ir 
Gomoros miestai perdaug iš
tvirko, tai atsivėrė žemė ir 
prarijo juos, o toj vietoj pa
sidarė baisiai smirdančios 
marios, kur ir dabar jokia 
varlė negali gyventi. Ir da
bar taip bus, vaike, ba žmo
nės jau perdaug ištvirkę. 
Kaip aš pažiūriu Į gazietas, 
net mano plaukai pradeda 
šiauštis. Čikagoj užpuoli
mai, Naujorke žmogžudys
tės, o Bostone ir Piladelpijoj 
kitokios nedorybės. Žmo
gaus gyvastis pasidarė jau 
nieko neverta. Nori ant stiy- 
to išeit, tai jau ir paskutini 
patepimą priimk, ba nežinai 
kada tave armobilas suplos, 
ar koks banditas kulipką per 
pakauši išvarys.

—Nėra taip jau bloga, tė
ve, kaip tau rodosi, ištvirki
mas šiandien nėra didesnis, 
kaip jis buvo seniaus. Už
puolimų ir žudymų visada. 
buvo. Ir seniaus jų buvo 
daug daugiau, negu dabar. 
Buvo laikai, kada žmonės 
plėšimais tik ir gyveno. Ir 
sunku reikalauti, kad žmo
nės vieni kitų neplėštų ir ne
žudytų, kuomet pačios vals
tybės užlaiko didžiausias ar
mijas ir mokina kareivius 
kaip žmogų užmušti, kaip 
kitą šalį apiplėšti štai, len-

Galutinas Supuvimas.

“Kurjer Porannv“ prane
ša, kad nesenai susekta šni
pų organizacija buvusi daug 
didesnė, negu iš pradžių ma
nyta. Organizacijoj dalyva
vęs žemės ūkio banko direk
torius Iljiničas. Be jo, orga
nizacijoj dideli vaidmenį 

l vaidinę franeuzas Lamchej 
I dramos teatro artistė Ska- 
ikovska, kapitonas Strzelec- 
i kis, pornografinio žurnalo 
i “Erotikon“ red. Šteinertas 
ir kt. Organizacijos dalyviai 
turėję pažinčių su buv. Len
kų ministeriu Dabskiu ir sei
mo nariu Koscialkovskiu. 
Tuo budu ir jie Įvelti Į bylą 
ir bus šaukiami tieson. Zlo
tos gatvėj organizacija išlai
kiusi savo kliubą, kur susi
rinkdavo daug Lenkų kari
ninkų. Kliube vykusios or- 

>gijos. Ten pat iš karininkų 
i buvo renkamos kariškos ži- 
I nios, už kurias mokėta dide- 
• lis atlyginimas, net iki 20,- 
000 zlotų. Iš karininkų įs

igauti dokumentai buvo sle- 
'piami šteinerto automobily 
ir juo gabenami Į SSSR 

1‘ Vnieštorgo“ atstovybę. Da
lis organizacijos narių suim
ta. Pradėta tardyti tokie as
menys, kurie ligšiol nesukė- 
lę nei mažiausio Įtarimo. 
Laukiama naujų sensacingų 
suėmimų. Organizacija lei
dusi savo laikrašti “Przed-

Charles C. Hart, Suv. Vai- vriosnie.”
stijų pasiuntinys Albanijon. Spauda tiekia platelių

i
i

niaus paėmime. Varšuvoj su

gatvėj, kur turėjo šnipinėti 
rusų emigrantų monarchis- 
tų tarpe. ‘ Ęėttuo pat metu 
užmezgę^ sentikių su SSSR

i

K. Grinių ir Lapinską. Smur
tu pašalinęs juos iš Seime 
posėdžio ir privertęs išeiti iš 

—. _. . _ . ------ ;— posėdžių salės visą opozici-
ir ėmęs šfripinėti komunistų ją, krikščionių demokratų 
naudai. Turint plačių ryšių blokas, laužydamas Seimo 
su seimo, vyriausybės ir ka- Statutą, 
riškais sluoksniais, Iljiničui * 
buvo prieinamos didžiausios 
politinės ir militarinės pa
slaptys.

Byla sukėlė Lenkijoj di
džiausią sensaciją. Kadangi, 
Įtariami aukšti karininkai," 
tai laukiama atmainų Lenkų i 
karo vadovvbėi. Elta.karo vadovybėj. Elta.

ANGLIŲ GAMYBA 
PADIDĖJO.

Washin^tono žiniomis, 
per 1 sąvaitę, sukakusią 25 
liepos, šįmet Suvienytose 
Valstijose- buvo iškasta 9,- 
255,000 tonų minkštųjų ang
lių ir 2,049,000 tonų kietų
jų ; pernai gi tuo }>ačiu laiku 
buvo iškasta 7,785,000 tonų 
minkštųjų ir 1,837,000 kietų
jų. Matyt, kasyklų kompani
jos stengiasi skubint darbą, 
kad užtektų anglių per strei
ką, kuris dabar išrodo neiš
vengiamas.

priėmė visą eilę 
. Įstatymų, varžančių Respub- 
■ likos Konstitucijoje gvaran- 
tuotas piliečių teises —spau
dos ir susirinkimų laisvę, ir 
Įvedė mirties bausmę.

Šitie krikščionių demo
kratų žygiai rodo, kad kleri
kalizmas Lietuvoje jaučiasi 
jau netekęs plačiųjų masių 
pritarimo ir nebesitiki kitaip 
išsilaikyti valdžioje, kaip 
tiktai nuožmaus smurto pa
galba. Ateinanti pavasarį, o 
gal da iranksčiaus, turės 
Įvykti rinkimai i Lietuvos 
Seimą. Praeitą rudenį kleri- 

! kalai buvo sumušti savival
dybių rinkimuose. Dabar jie 
yra apimti baimės, kad to
kio pat likimo jie gali susi- 

i laukti, ir renkant naujus at
stovus Į viso krašto Įstatymų 
leidimo Įstaigą. Tuomet kle
rikalų viešpatavimui ateitų 
galas. Dėlto jie dabar ir rū
pinasi iš kalno sudalyti kra
šte tokias sąlygas, kuriose

i

Amerikos lietuviai darbi
ninkai, jau aiškiai parodė, 
kad kunigų, špitolninkų ir 
davatkų diktatūrai jie nepa
siduos. Sunkia kova Įgyto
sios žmonių teisės bus ap
gintos, ir tie gaivalai, kurie uauuica < 
kėsinasi jas sunaikinti, gausI Nelaukime, 
atsiimti savo nagus nuo vai- skelbti^ nauji^ nnki-
stybės vairo ir lįsti atgal į ' . ................ .............
savo tamsius urvus, iš kurių 
jie yra išlindę. Amerikos lie
tuviai socialistai sveikina 
susipratusius Lietuvos dar
bininkus ir jų atstovą drg. 
Bielinį, kuris energingai pa
kėlė balsą Seime prieš kleri
kalų sauvalių; sveikina taip . 
pat ir visą socialdemokratų 
frakciją Seime, visuomet 
stovėjusią pirmoje laisvės 
gynėjų eilėje.

Visi, kuriems rupi gėrės- ' 
nė Lietuvos ateitis, yra suin
teresuoti tuomi, kad tokių 
atstovų, kaip drg. K. Bieli
nis ir kiti socialdemokratų J 
frakcijos nariai, butų sekan- ' 
čiame Lietuvos Seime bent j- 
dvigubai daugiaus, negu da-Į 
bar. Todėl mes kreipiamės Įi

> •

mai. Nesitenkinkime vien 
pasipiktinimo ir potesto žo
džiais. Bet teikime paramą 
Lietuvos socialistiniam pro
letariatui gyvu darbų ir au
komis. Stiprinkime socialis
tinę organizaciją Ameriko
je, kad turėtume daugiaus 
jėgų padėti Lietuvos darbi
ninkams. Ir aukaukime, kiek 
kas išgalėdami. Pasirūpinki
me, kad, juo aršiaus siaučia 
Lietuvoje klerikalinė reak
cija, tuo garsiaus skambėtų 
tenai organizuotųjų darbi
ninkų balsas — sodžiuje ir 
miestuose, spaudoje ir susi
rinkimuose, darbo vietose ir 
Seimo tribūnoje!

LSS. Pildomojo Komiteto 
Pirm. J. J. Čeponis, 
Sekr. J. Šmotelis.

V/

Žemynų Judėjimas.
Vokiečių prof. Vegeneris yra paskelbęs Įdomią teoriją 

apie žemę. Jis sako, kad sausi žemės plotai (žemynai) 
kilnojasi iš vienos yietos i kitą. Ir šilai teorijai paremti ji
sai turi prirodymų.

---- !—'---------------------------------------------------------- 1----------  
diljerų kalnus, žiūrint Į žemėlapį iš tikrųjų galima maty
li, kad visas abiejų Amerikų vakarų krantas yra nelygi
nant Kynų Siena. Judėjimą iš ašigalių Į ekvatorių galima 
pastebėti Europos, Afrikos, Azijos ir kai kurių Australijos 
kalnų susidaryme (Pirenėjaų Alpės, Kaukazas, Atlasas, 
Himalajai ir kiti Azijos kalnai ir Australijos Alpės). Že
mėlapis rodo, kad tų kalnų gūbriai yra lygiagrečiai pusiu- 
jui: Tam neva prieštarauja tik Australijos Alpės (rytų 
krantai), bet Vegeneris geologiniu budu Įrodo, kad Aust-- -— ,--------vegtutiis geuivginiu uuuu puuu, nau Au&t-

Prof. Alfredas Vegeneris yra Hamburgo universiteto į radiją esanti pasisukus 90 laipsnių ir tuo budu jos dabar- 
profesorius^, 1912 metais jis pirmą kalią apie savo teori ją įtims-rytų krantas buvo seniau pietų krantu. Žemynų atsi-
darė pranešimą Frankfurto vokiečių geologų susirinkime 
ir jau tada jo pranešimu geologai labai susidomėjo. 1913 
m. tyrinėdamas žemynų judėjimą Vegeneris suruošė eks
pediciją j Grenlandiją, bet netrukus karas sutrukdė jo 
darbą, ir tik 1920 metais jo teorija galutinoj formoj buvo 
išleista knygoj “Die Wissenschaft.“ ..

Einant Vegenerio teorija, visi žemynai, t. y. Amerika, 
Europa — Azija, Afrika, Australija ir Antarktį ja (pietų 
ašigaly), iki trečiosios arba vidurinės žemės eros buvo 
vienoj vietoj. Ir iš tikrųjų, jei tiksliu globusu vadovaujan
tis iškirpsim iš popierio Pietų Ameriką ir jos rytų krantus 
pridėsim prie Afrikos vakarų krantų taip, jog šv. Roko ra
gas atsidurtų Kamerūno Įlankoj, tai aiškiai pamatysime, 
kad sakyti du žemynai viens nuo antro atskelti. Panašų

skėlimas Įvykęs dėl susidariusių giliuos žemės sluogsniuos 
plyšių (plyšiai susidaro ir dabar), o pats judėjimas buvo 
sukeltas anksčiau nurodytų jėgų.

Žemė yra knyga, kurioj surašyta jos istorija; tos kny
gos lapai yra žemės sluogsniai, o raidės, kuriomis ta kny
ga parašyta, suakmenėjusios augalų ir gyvulių lieka
nos, kurios yra tuose sluogsniuose. Tečiau tą knygą skai
tant lengva suklysti.

Žemės istorijos klausimu buvo susidarę daug problemų.
Pav., buvo susidariusi teorija, kad kalnai susidarė dėl 

žemės “susiraukšlėjimo“ jai atšalant, apie ką iki šiol dės
toma mokyklose. Ta teorija turėjo daug rimtų priešų, ku
rie, turėdami galvoj žemės susispaudimo koeficientą, iro-

n. vi oanju vi u vivno iiuv ainiu avoacui. a i j x i • • i .. .
atsiskėlimą galima pastebėti r kitur, pav., pridėjus Mada-l?“S’ kall]t<>k'am^>rauksl ėjimui SŠ“51
gaskaro salą prie Afrikos. Sunkiau rasti panašiu budu 
Europos ir šiaurės Amerikos atsiskėlimą, bet tai aiškiai 
irodo geologinė abiejų žemynų sudėtis. Toks pat geologi
nis panašumas galima pastebėti ir tarp Afrikos ir Piętų 
Amerikos.

Žemynų judėjimas Įrodomas tokiu budu. Yra žinoma, 
kad kieta žemės pluta susidaro iš dviejų sluogsnių: iš vir
šutinio — “šiai“ ir žemutinio — “sima.” Pirmiau buvo 
manoma, kad sakyti abu sluogsniai supa visą žemę. Te- 

i čiau Vegeneriui pavyko Įrodyti, kad vandenynų dugnai 
! yra vien tik iš “sima” sluogsnio ir tuo budu “šiai“ (viršuti
nis sluogsnis) sudaro žemynus. Iš kitos pusės “sima“ sup
damas visą žemės rutulį, turi būt ir žemynuos. Tų dviejų 
sluogsnių lyginamasis svoris yra nevienodas. Viršutinis 
sluogsnis “šiai“ yra lengvesnis ir kietesnis, negu apatinis. 
Tečiau nežiūrint to, apatinis sluogsnis yra elastingas, tuo 
tarpu kai viršutinis — ti-upus. Tuo budu, viršutinis sluogs- 

' nis lyg plaukioja elestingame apatiniame. Kadangi jis 
plaukioja, tai nėra galimumo manyti, kad jis “stovi prie 
inkaro.”

Dėl kurių gi priežasčių žemynai gali judėti? Į tai Vege
neris atsako, kad yra pastebėjęs dviejų krypčių judėji
mą: 1) iš rytų Į vakarus ir 2) nuo ašigalių Į pusiau jį (ekva
torių). Pirmasis judėjimas sukeltas tos jėgos, kuri traukia 
žemę prie saulės. Aišku, kad ta traukimo jėga stipriau 
veikia Į viršutinius žemės sluogsnius, ir kadangi žemė su
kasi iš rytų į vakarus, tai dėl to ir viršutinis žemės sluogs
nis (žemynai) traukiamas Į vakarus. Antro pobūdžio ju
dėjimas yra aiškus iš centrinės jėgos apsireiškimas, kuris 
susidaro žemei besisukant (aiškiau tam suprasti reikia tu
rėti galvoj tai, kad žemė nėra rutulio, bet elipsoido pavi
dalo). Tas judėjimas pasireiškė kalnų susidarymu. Abi 
Amerikos, judėdamos Į vakarus, sutinka pasipriešinimo iš 
senai sukietėjusio Didžiojo Vandenyno dugno ir todėl jų 
vakarų krantai “susiraukšlėjo,” sudalydami Andų ir Kor-

z
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į naujoj gadynėj apie 2400 laips. C. teftųjeraturos, kas 
prieštarauja geologijos daviniams, nes žemė.ios gadynės 
metu buvo maždaug tos pat temperatūros, kaip ir dabar. 
Einant Vegenerio teorija, tas mokslininkų nesusipratimas 
atkrito.ir kalnų 
aiškinimą.

Tuo pat budu
ma. Geologijos
kad tarp Amerikos ir Europos, tarp Afrikos ir Pietų Ame
rikos, tarp Indijos, Madagaskaro ir Afrikos, tarp Afrikos, 
Madagaskaro, Indijos ir Australijos buvo sausu keliu susi
siekimas, nes jokiu kitu budu negalima suprasti vienodų 
augalų ir gyvulių liekanos, kurių randama vienodo žemės 
senumo sluogsniuose. Iš to susidarė teorija, kad tarp tų 
žemynų buvo sausumos. Kur gi jos paskui dingo? Nu
skendo. Tečiaus ši teorija sutiko didelio pasipriešinimo iš 
kitų mokslininkų, kurie mokslu apie izostaciją Archimedo 
dėsniais paremtu, Įrodinėjo, kad lengvesnio lyginamojo 
svorio masė negali nuskęsti sunkesnio lyginamojo svorio 
masėj. Susidariusi problema išsprendžiama Vegenerio 
teorija.

Tokia pat problema buvo susidariusi ir dėl pasikeitimo 
ašigalių. Ir geologijos pagalba buvo Įrodoma, kad ak
mens anglies gadynėj pietų Amerika, Afrika ir Australija 
buvusios užklotos gilaus ledo. Tam apsireiškimui paaiš
kinti buvo sudaryta teorija, kuri Įrodinėjo, kad pietų aši
galis buvo arti Australijos vakarų kranto, bet ta teorija 
jokiu budu negalėjo Įrodyti, kur buvo šiaurės ašigalis, nes 
einant ja, jis turėjo būt Meksikoj. Tačiau geologijos tyri
nėjimai nerado ten jokių ledyno pėdsakų. Einant Vege
rių teorija, išeina, kad jei tais laikais visi žemynai buvo 
vietoj, tai šiaurės ašigalis tikrai buvo ten, kur dabar Mek
sika, bet tada jos vietoj buvo Didysis Vandenynas. Tuo 
budu, ir šita teorija Vegenerio dėsniais paaiškinama.

. V.Kmi*.

susidarymo priežastis gauna visai kitą

išspręsta ir “tiltų tarp žemynų“ proble- 
ir paleontologijos budu buvo įrodoma,»

K



ėmęs tą pat j advokatą nuo Į 
senai, kuris sakė, “kad nie-1 
ko nebus.” Ir ką? Ogi Cere-' 
poko advokatas tuojaus už- 

yra kokia vieta, bet vis už- Vedė derybas susitaikinti be 
imtos ar perbrangios d 31 teismo. Kiek iš to pelnė abu 
lietuvių. ...................... .........

L. M. D. turėtų pasirū
pint įsigyti nuosavą vietą 
dėl pikninkų.

KORESPONDENCIJOS.
PITTSBURGH, PA.

Visokios žinios ii Pitts
burgho padangės.

Pasimirė Antanas Večkis.
Liepos 28 d. miesto ligoni

nėj, Mayvievv, Pa., pasimirė 
Antanas Večkis. 31 d. liepoj 
jis buvo palaidotas Pitts
burgho Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse.

Velionis pačio iš Vilkio- 
činio kaimo, Liškevos vals
čiaus, Alytaus apskričio. 
Apie 25 metai atgal jis atvy
ko iš Lietuvos ir visą laiką 
išbuvo Pittsburghe. Iš užsiė
mimo jis buvo kriaučius. ne
vedęs, apie 50 metų senumo, 
priklausė prie Lietuvių Mok
slo Draugystės, prie SLA. 40 
kp., prie A. P. L. A. 7 kp. ir 
prie Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Gedimino Drau
gijos.

Velionis sirgo apie 2 metu 
ir praeitą žiemą buvo biski liaus, vieni 
pasveikęs. Parėjęs iš ligoni- ‘ ’
nės jis neturėjo nei pinigų, 
nei darbo, o ligos pašalpą 
gavo tik iš Gedimino Drau
gystės. Turėjo gauti pašolpą 
ir iš A. P. L. A., ale negavo, 
o provotis su ta <1 raugi ja ųe-» 
galėjo, nes neturėjo lėšų. 
Velionis vargo dideli vargą, 
nes dažnai ir pavalgyt netu
rėjo ką. Nors L. M. D. ir 
šelpdavo jĮ>kiek, ale toli gra
žu tos . pašelpos neužtekda
vo. Praėjusi pavasari velio
nis buvo susiradęs darbą 
prie prosinimo. Padirbęs ke
letą mėnesių ir vėl pradėjo 
sirgti. Mat, sunkus darbas gelis pasipelnė gerai, nes iš- nai pavargo. Dabar jis turi 
visai sunaikino dar ne at- ėjo linksmas. Keista yra tas, “vikeišiną” nuo pernykščių 
gautą sveikatą. Iš naujo jam kad Kliubas yra suorgani- metų. Girdėti, kad vėl gris i 
apsirgus, L. M. D. pasirūpi- zuotas ant laisvų pamatų, o “kolidžių,” nes jo “profeso- 
no velioni atiduoti Į miesto jo pirmininkas gelbsti kuni- nūs” sugnžo iš Mass. Statė 
ligoninę Į Mayvievv, Pa su ta 
mintimi, kad ant tyro oro 
greičiau galės pasveikti. Bet, 
matomai, velionis jau turėjo 
džiovą, kuri netrukus nuva- 
rė ji i šaltus kapus.

Velionis buvo laisvas 
žmogus, mylėdavo skaityti 
“Keleivi” ir kitus pažangius 
laikraščius.

A. P. L. A. apskųsta.
Kaip yra žinoma, A..P. L. 

A. centro valdyba susideda 
iš bolševikų, kurie’ kontro
liuoja visus A. P. L. A. rei
kalus. Taigi, jeigu nebolše- 
vikiškos kuopos nariams pa
sitaiko sirgti ar mirti, tai 
sunku iš centro gauti pašal
pas ar pomirtines. Neku
ltiems prisieina palūkėti, o 
kaltais net ir Į teismą nueiti. 
Bolševikams neprielanki 
yra 7. kuopa,, kurios nariai 
turi užsitraukę bolševikų 
“rustybę.”Sekantjs 7 kp. na
riai negaVP'pašalpų ir po
mirtinių: Antanas Večkis ir 
J. Zamulevičius negavo pa- 
šelpų. J. Saveikis negavo pa- 
šelpos ir pomirtinės ir J. Ja- 
kentas — pomirtinės. Už Sa- 
veikio ir .Takento pomirtinę 
A. P. L. A. centras yra ap
skųstas ir pomirtinės yra per 
teismą jieškomos. Tas, žino
ma, neis draugijai ant svei
katos. Mat, A. P. L. A. cent
ro komitetas randa naujoj 
konstitucijoj kokius ten 
“kabliukus,” kuriais remian- 
ties atsisako išmokėti pašel- 
pas ir pomirtines 7 kp. na
riams, tik nežinia ant kiek 
tie “kabliukai” bus geri teis
me. Aš žinau, kad tie bolše
vikų “kabliukai” daugiau
sia yra taikomi tų kuopų na
riams, katros nešoka pagal 
bolševikų dūdelę.

L. M. D. šįmet pikniko 
gal neturės.

Lietuvių Mokslo Draugija

advokatai, nėra žinios, nes 
sabotažo komedija užsibai
gė advokatų raštinėse. Tik 
tiek yra žinoma, kad M r. 
Čerepokas padengė abiejų 
advokatų lėšas ir nupirko 
daug brangesni naują “šio- 
keisą.”

Kiek čia buvo lietuvių 
visi jie buvo atei- 

lietuvių laikraščiuose viai iš Lietuvos. Tas žioplus , • a • ; v • V — * 1 • * • • — v • • •

Kipšas.

KENOSHA, WIS. 
Balsas iš užmiršto kaiupeVo.

Taip atrodo, kad .Ken >- 
shoj* lietuvių visai nebuitį, daktarų, __________
nes lietuvių laikraščiuose viai iš Lietuvos. Tas žioplus i 
nesimato jokios žinelės apie sodiečius ir čia gimusius! 
vietos lietuvių darbuotę. amerikonus lietuvius labai

Liepos 19 d. Amerikos stebino. Tūli ateiviai manė, 
Lietuvių Politikos Kliubas kad tię daktarai užgimė ne
buvo surengęs išvažiavimą, paprastai gabus prie moks- 
bet lietus viską sugadino, lo, o lietuviški amerikonai ir 
Vienok kliubiečini nenusi- negramotni “viską žinantis- 
mine. Apsistojus I-----  ; * _ ----------- ---------------
tuojaus paėmė šv. Petro pa- modavo _______________
rapijos svetainę ir ten ati ii- mokslo. Bet, galop, ne dėl 

žingeidumo, bet iš pavyda
vę- mo, keli užriestanosiai pasi- 

i nuo kitų dasiži- rįžo būt daktarais. Bet ga- 
noję, būriais rinkosi į svotai- lingas tuTrocki! Mokyklose 
nę ir apie 6 vai. vakare jau jie sužinojo, kad ten reikia 
buvo pilna svetainė žmonių. — s^.^1,:.,: — 
Muzikantai drožė iš peties, 
o publika šoko, gėrė, valgė 
ir linksminosi. Vėliaus į 
svetainę atėjo ir klebonas, ninkais, 
kurį pirmininkas perstatė ir munšainas “kvepia.” Keli 
kalbėti. Publika manydama, jie čia norėjo būt daktarais! 
kad jis ką gero pasakys, su- ir iankė kolegijas, bet grei- 
sigrudo arčiau pagrindų pa- tai atsidūrė ten, kur jie tin- 
siklausyti. Kunigas, pagyręs ka, t. y. bolinėse ir “kitehen- 
Kliubą, tuojaus pradėjo pra- bar room.” Vienas pelenuo- 
šyti aukų pataisymui svet:ii-Aas plačiakelnis “medicinos 
nės. Ir nulipęs nuo pagrindij studentas” net dvejis metus 
leidosi su pirmininku į pub- “lankė kolegiją” nuo ryto 
liką kolektuoti. Matyt, kuai- iki vidurnakčių, iki galuti-

liecui jie ji” internacionalistai tik nu- 
’etro pa- modavo su ranka ant tokio "

kė visą pikniką. Išsyk žmo
nių buvo nedaug, bet v"

ne šposauti, bet sunkiai mo
kytis ir išmokti užduotas 
lekcijas, jei ne, tai atsidursi 
toli, toli krūmuose su žuvi- 

kur lašiniai spirga

gui pasipinigauti.
Kenoshietis.

,” nes jo “profeso- 
sugrįžo iš Mass. Statė 

Fa r m (pamišėlių namo) su 
nauja energija ir daug paty- 

'rimų... apie chemiją ir kitus 
galus. Gi “medicinos stu
dentas” labai myli “naminę 
chemiją” ir iazzą studijuoti. 
Sako, kad jis nori subytyt 
Friburgo universiteto dakta
rus, nes jis visgi baigė high 
schoolę, o Friburgo “dakta
rai” i tokius “tinksus” nebi- 
livina Nauja* Strugas.

WORCESTER, MASS. 
Kompeticijos sabotažas.
Kitur sabotažu užsiima 

tik I. W. W. nariai, o pas 
mus raudonanosiai parapi- 
jonai. Senas parapijonas 
Džianas Čerepokas susirgo 
biznio reumatizmu ir jau 
keturi metai jaučia abeiną
suirimą. Mr. Čerepokas vi- PAąAIII A
saip bandė pats save išsigy-. MUSŲ PASAULIS SERGA 
dyti, bet vieton pasveikti! “Westminster Gazette” 
dar labiau pablogėjo. Tada vedamam straipsnyje “Pa- 
kreipėsi prie daktaro, kuris, šaulio padėjimas” rašo, kad 
kad ir nenorėdamas, bet gi i pasauli negalima šiandien 
gerokai jam pagelbėjo. Ant žiūrėti optimistiškai. Euro- 
nelaimės tas gerasis dakta- pą vargina Francuzų-Vokic- 
ras prasišalino j kitą miestą, čių santikiai. Nugalėtojų vil- 
Tacla Mr. Čerepokas kreipė- tis, kad Vokiečiai sumokės 
si prie antro daktaro. Ant jiems paskirtas karo kontri- 
nelaimės antras daktaras at- bucijas, pasirodė niekuo ne- 
sisakė gydyti biznio reum i- pamatuota iliuzija. Nepavy- 
tizmą ir tik užfundino tokių ko ir Santarvės planai Vo- 
pilsų, nuo kurių vidurius ge- kiečiams nuginkluoti. Ir jei 
lia. j Vokiečiai toliau bus nusista-

Ūž vis blogiausia, kad jo tę prieš Santarvę, tai negali 
konkurentas neserga tokia būti ir kalbos dėl Europos 
pat liga ir nemano krausty- j taikos ir jos valstybių šau
tis j kitą miestą, žodžiu, gy- gurno. Francuzija bus pri-: 
venti prislėgtam labai sun-j versta toliau žvanginti gir.k- 
ku, o numirti nėra kaip. O' lais, kas dar labiau , apsun- 
čia dar visi juokias, pirštais į kins jos finansini padėjimą, 
bado, tyčiojasi. Žut-but dar!o Lenkija, kuri prieš save 
sykį pabandė gydytis, tik la- nustatė Vokiečius ir SSSR, 
bai kvailai: Jo neblaivoj gal- neturės nė vienos ramios va- 
voj atėjo komunistiška min-'landėlės savo vidaus reika- 
tis nuspirti I šalį nenaudėlį lams sutvarkyti. Vokietija ir 
konkurentą, kuris yra prie-SSSR bus nuolatinė Francu- 
žastimi jo visų galų suirimo. !zų ir Lenkų šmėkla ir ne tik 
Apie 12 valandą nakčia iš-!tų dviejų valstybių, bet Eu- 
lindo Čerepokas ant Millbu- ropos ir viso pasaulio. Izo- 
ry gatvės apsidairė ir užsi-jliuota SSSR veržiasi į Aziją, 
mojęs vienu smūgių sudau-'kur į jos žygius nepalankiai 
žė konkurento “šiokeisą.”. žiuri Japonai ir kitos valsty- 
Gi išgazdinti stiklai pakėlė bės. 
triukšmą ir netoli esanti i Maroko ir Kynų įvykiai 
žmonės pamatė skubiai rėp- rodo, kad musų pasaulis ser
bo jant Cerepoką. Čia net ga, ir kol ta liga nebus pa- 
ketun liudininkai pasisiūlė j gydyt®, tol nebus sutvarky-i 

ijicvuv.14 —______________ c - savo patarnavimą... Ant ne-Į tos pasaulio prekyba, pra-
kas metai rengia savo na- laimės konkurentas nesu- monė ir valstybių savitarpio 
riams Dikniką. Yra nutarus prato, kad visų pirmiausia santikiai. ‘ Elta, iridei surengti pikniku jam reikėjo išimti varanta,,! 
bet kol kas dar komitetas o guzikuoti “daktarai’ butų' 
negali surasti tinkamos vie- parūpinę vietą sabotažų sa
los^ Ir teisybę pasakius, mtorijon dėl Mr. Čerepoko;

’ pittsburghiečiai su piknikų jis gi nusiskubino pas advo- < .
dietomis turi didelio sunku- katą. Advokatas pasakė valgomųjų daiktų kaina pą- 
mo nes Pittsburgho lietu- jam, kad nieko nebus.’Tada kilo 7 nuošimčiais. Dabarti- 
riai savos vietos dėl piknikų jis nuėio^rie antro advoka- niu laiku čia pragyvenimas 
neturi išskiriant seserų far- to, kuris tuojaus žinojo, kad yra 10 nuošimčių branges- 
mą o svetimtaučių kad ir Mr. Čerepokas jau turi p&si- nis, negu metai atgal, ir 62

BOSTONE BRANGIAU- 
S1S PRAGYVENIMAS.

Nuo 15 liepos Bostone

lajouraine Arbata ar Kava
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Tai Nepalyginama 
Va garo* Gėrimų Kcmbinacija

.'»«/ įrosaititiko 1'H'yn‘f- •‘i-ndicn

59flbu

nuošimčių brangesnis negu
pijos, Alytaus apskričio. Pirmiau gy
veno New Y’or e. Tūrių svarbią žii ią 
iš Lietuves. Meldžiu atsisaukt, arivi 
zinantien malonei it adresų pri.-iust.

MIL JOS DAVKIKAS g ii
150 YV. 3rd su, So. Boston, Mas-

buvo prieš karą, 1913 me
tais. Washingtono Darbo 
Departamento statistika pa-

Valstijų Bostone yra bran
giausia pragyvenimas.

Dvi moteris ant West 
Concord gatvės Bostone .pe
reitą nedėldienį atsigėrė 
nuodų, nes diena buvo nuo
bodi ir jos neturėjo kur išei
ti. Abidvi buvo nugabentos 
į miesto ligoninę, bet var
giai pasveiks.

NEKROLOGIJA
DEDHAM, MASS. *

Rugpjūčio 1 d. pasimirė čiona's 
Ona Jar.oniut ė-Juozaitienė, 42 
metų amžiaus, ir tapo palaidota 
ai’t “Fairviev” kapinių, Hvde 
Parke. Velionė paėjo iš kaimo 
Gudienos, parap. Žaslių, apskr. 
Kaišedorių. vai. Vilniaus. Jei kas 
iš giminių norėtų platesnių žinių, 
lai kreipiasi su laišku pas 

J. JUOZAITI 
General Ddivery 
Keadville, Mass.

PAJIEŠKOJIMAI
Vito Puckas pajieško tėvo Simono 

Puekos ir nori žinot ar jis gyvas, ar 
miręs. Pirm 14 nietų jis pyveno Ba- 
yonne. X. J. Kas apie ji žinių malonė
kit pranešti arba pats lai atsišaukia.

VITO PUCKAS
501 Boulevard, Bayonne, N. J.

pajieškau 

na iš Suvalkų rėd. ir dabar gyvena A- 
merikoj. Kas apie jį žinotų, malonė
kite man pranešti, arba pats lai -atsi
šaukia, nes turiu 
kala.
13647 Maine st..

Aš. Ona Labunskaitė, j 
savo gero draugo Juozo Skliuto. Paei-

merikoj. Kas apie jį žinotų, malouė-

prie jo svarbų r i- 
ONA LABUSKAITĖ 

Detroit, Mich.

Pajieškau Jurgio Reminauskio ir 
EIzb:etos Pakalniškienės arba Urbo
navičienės Jie gyvena Detroit, Miiji. 
Mano adresas: YY1LLIAM LELASIUS 

197 Affleck st,_ Hartford, Conn.

Pajieškau dviejų savo brolių Juoza
po ir Antano Gastunų. Juzęapas gy
veno Home.-tead. Pa., o Antanas 
Pittsburgh. Pa. ir Buvo Amerikos 
kariunienčj. I«iba: norėčiau, kad atsi
suktų šiuo antrašu: ;

KAZLMIEP.AS BASTŪNAS 
1243 E. Moyamensing Avc^ 

PhiladelĮ»hia, Pa.

Aš. Jonas Meilius, pajieškau savo 
giminaičių Domicėlės Anderson ir Jo
to šneiderio. Jie pirmiau gyveno po 

numeriu 8S B st.. So. Boston, Mass, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
kur jie gyvens, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: J MEILIUS • į"

Box 158, * Leeterį Pas

Aš, Ks. Ma.. pajieškau Amerikoj 
gyvenančių lietuvių, kurie pažįsta 
kas tai yra vargas, nelaimė ir skur
das ir kurie galėtų atjausti žmogų 
nelaimėje. Taipgi pajieškau ir moterų' 
arba merginų, kurios gerai pažįsta 
vargų ir nelaimes ir kurios galėtų 
pagelbėti žmogui į nelaimę įpUuhi- 
siam. Gerbiamieji ir gerbiamosios, 
kurie suprantate šiuos kelis mano 
žodž.ius, rašykite tuojaus laiškelį šiuo 
adresu: KS. MA.

Minas dc Matahambri
Trov. Pinar dėl Rio CUBA.

i

APSI VEDIMAI
apsivedimuiPajieškau apsivedimui merr.n,.. 

nuo 17 iki 21 metų amžiaus, meilaus 
budo, 
Norinčics susipažinti 
cino, rašyt ite laišką i 
kit. savo pavei slų, a 
kiekvienai

J. BEXIS
18 Stagę s’., Brookiyn, .\

mokanč’os angliškai kalbėti 
su manim ne
kartu prisiiį- ■ 
akyiuą dno-’f

STUDIJA
Turi būt parduota greitai, nes savi

ninkas išvažiuoja Lietuvon. Penkių 
šimtų užtenka. J. SUTKAITIS i3l) 
826 Elizabeth avė, Elizaheth, N. J.

FARMOS!
Visoki.-s farmos narsi.luini i pigiai 

Xew Jers»-y valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio, .'les turime 

'visokių farmų ant pardavimo, 
tik norėtumėt. Klaus, ite:

ANTANAS MARKŪNAS 
JOKŪBAS KĖLA 

Box 41. Sergeantvillc. N. J.

liokiu
31<3:

IR

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Boa 177, 
St. Charlea, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsčdis Juozapas Misevičius, 

117 West Main St, 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalia 

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

193 YVcst Statė St .
Turtų Rašt. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkus Antanas Kiniontas, 

105 Vest Main St., 
Knygius Kazimieras l'amašiunaa, 

42 W»«t YY’alnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukuraitis, 
112 YYest 5th St., 

Jonas Sadauckas, 
164 YVest Indiana St-, 

Boleslovas Alekna.
>5X Monroc St..

LIGONIU KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas.

110 YY’est Illinois St.. 
Bronislovas Einoris,

117 YVest Main St , 
REVIZORIAI KNYGŲ; 

Kazimieras Ariauclms, 
44 West 6th St., 

Romualda Gričiunas.
85 YVest Main St.. 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Box 321, 
Liudvikas Gruožis,

K. first, Box 10,

Reikalingos lietuvaites, vi,n t:k 
merginos arba naslčs be vaikų. Geras 
gyvenimas. Reikalą.- prižiūrėti r.o’nų 
ir namų savininką. Y įsas jo turtą' b .s 
jums pavestas. Gyvenant, jeigu bus 
reikalas, galėsime apsivesti. Deivi 
daugiaus informacijų rašykit taisaus 
šiuo adresu; J. A. GRAKEY

First floor
837 Virginia st., Gary. Indiana.

| Pajieškau apsivedimui merginos 
nesenesnės 35 metų, aš esu vaikinas 
36 metų, šviesiai geltonų plaukų, mė
lynų akių, 5 pėdų 6 colių aukščio, 160 
svarų, linksmo budo ir dailios išvaiz- 

;dos, moku mašinisto ir karpenterio 
(darbų, ir farmeriauti, turiu savo fal
inių vakaruose 480 akrų ir namus 
miestelyje, tuiiu automobilių. Mer
ginos, kurios norėtų arčiau susipa
žint malonės parašyti laišką ir pri
sius* savo paveikslų, kurį pareikala
vus sugrąžinsiu. (341

A. M. B—in
100 E. South st, Mahanoy City, Pa.

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslus ne vien ant 
popieros. kaip paprastai.bet ir ant cel- 
iuloid medalionus. Kiekvienų tokį pa-' 
veikslų-mcdalionų apdirbame su tio- 

. kainais spalvuotais pagražinimais • 
Darome 6x9 dydžio. Tol is medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesuduž, nenupluks. 

, Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
! Prisiųsk mums savo arba savo myli- 
i niujų paveikslėlį, o mes padarysime 
j Tamstai vienų tokį gražų medalionų.

Siųsdamas užsakymų 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.

Užsakymų išpildvsime į 10 dienų. 
Rašydami adresuokite:

THE TAUNIS STUD1O 
KULP.MONT. PA.

(-)

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, nejaunesnės 
kaip 35 metų, nesenesnės kaip 50 me
tų. Aš esu našlys 40 metų senumo. 
So pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslų. 1" 
laiškus. 
grąžinsiu.
Box 187,

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

ba kokių nors knygų užsisakyt, gali 
kreiptis prie musų ge.neralio agento. 
Jis patarnaus visame teisingai ir 
greitai. Jo adresas:— (-)

JOE EL1OŠILS
North YVest Hotel. Room 15, 

KENOSHA. YY’IS
įai^KU pnsiųsKiie savo pa---------------------------------------------- =------------------------------------------

Platesnių žinių duosiu nėr Į MUSU MODERNIŠKAS
L m ♦ *.1.. X .x « 1 • 1.x t      -     a * m m *Ant pareikalavimo paveikslą | pATOGUS GYVENIMAS. 

Anvil Locatioiy Mich.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BUCERNĖ IK GRO-
SERN£ po num. 15 Bellevue avė, 
Montello. lietuviais apgyventoj vie
toj; pardavėjas eina į kitų biznį. 
Klauskite nas (33)

MOTIEJŲ MIKELIONI 
2C Believue are, Montello, Mass.

PARSIDUODA PUIKUS NAMAS
Su visais įtaisymais: elektra, šildy

tuvai, garadžius ir tt.; vienas ak ri> 
Žemės, prie gero kelio, šeimininką- 
mirė, nėra kam apžiūrėti, todėl pa r 
siduoda. A. PURCHESS

P. O. Box 165. Hillside avė..
So. Plainficld, N. J.

i:;s

PARSIDUODA PIRMOS KLESOt 
FOTOGFRAFIJŲ STUDIJA.

Savininkas turi tuojaus išvažiuoti 
Europą, todėl pigiai parduoda. Knip 
kitės šiuo antrašu: (31)

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

PARSIDUODA KONCERTINA, tri
lypė, perlais aptaišvta. (33)

VV STUMBRIS
4 Hunting st, E. Cambridgc, Mass.

PARSIDUODA PIGIAI MINKŠTŲ 
GRRIMŲ IR FKUKTŲ KRAITI - 
Vfi IR SODfiS DARYMO F.YBRI- 
KAS, 2 trekai ir visi reikalingi daik
tai dėl dirbtuvės. (3;

NASHUA BOTTL1NG and 
FRL1T CO.

i 5d High St, Nashua, N. H.
Pajieškau brolio Juozo Zdanevi- j 

čiaus. paeina iš Kaunp gub., Šiaulių! 
apskričio, Pakruojaus parap, Pavež- 
girių kaimo. Lai atsišaukia arba kas 
apie ji žino malonės pranešti, už kų 
busiu dideį dėkinga. (34)

Agota Zdanc'ičiukė-Paeengieaė
125 Bolduin place, Bloomfield, N. J.

Pajieškau Povilo ir Jono Rimšų. 
Jie pa-ina nu<> Panevėžio. Prašau at
sišaukti. turiu labai svarbų reikalą

JUOZAS RAPEIKA
471 Nortrc Daine St, W.

Montreal, Canada.

(24)

Pajieškau sunaus Felikso Bakšio, 
kurį vogtinai išvežė tėvas liepos 30 d. 
5 vai. vakare. Jį tikras tėvas buvo pa
likęs 7 metai atgal. Tėvas yra iuodų 
plaukų, mažas ir panašus į Italijon*, 
sūnūs yra šviesių geltonų plaukų, rie
bus. raudono veido ir sveria 150 sta
rų. Jis yra 15 metų amžiaus ir buvo 
sept ntoj graži, mokykloj. Kas pama
tysit tuos žmones malonėkit mah 
tuojaus pranešti, už ką busiu dėkin
ga. MRS. ANNA BAKŠTENfi (34) 

1487 Housel Avcnuc, S. E, 
Gan ton, Ohio.

Pajieškau brolio Juozo Simokaiėio, 
pereitų žiemų dirbo M adonio Homc, 
Charlestoun, Mass. 1 d. liepos žadėjo

I

i

pereitą žiemų dirbo Masonic Homc, 
Charlestoįvn, Mass. 1 d. liepos žadėjo 
važiuot j Foxcroft, Me. pas savo šei
myną ir nuo t<> laiko nėra žinios kur 
jis dingo. Atsišauk tuojaus, arba ka-, 
rie apie jį ką nors žinotų malonėkit 
pranešti. (35)

AMBROSE SIMOKAIT1S j 
65 Prospcet avė, Lewistot», Jie,

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

YVAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antražai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRI3 
726 McAllister Ava.

2) Pagelbminkas KAROLIS DUIAJL 
716—8th SU

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

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUCKA 
810—8th SL

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

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS 

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS 

47 Picidilly Court.

NAUJAS IŠRADIMAS 
NUO KATARO IR NE- 

MAL1M0 VIDURIŲ.

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

Geriausias vaistas viduriams 
pripažintas geriausių žinovų. 
Tūkstančiai kataru sergančių 
išbandė 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, i3 prie
žasties silpnų ir nesveikų vidu
riu, nešvaraus kraujo, nerviš
kumo ir abelno nusilpnąjimo, 
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- 
resuokit sekančiai:

W. WOJTASINSKI 
114 Brighton SL, 
BOSTON, MASS.

I

| Musų patogus moderniškas gyveni- i
• mas daug priklauso nuo mokslo, kuris
• išrado telegrafui ir telefonus, iš nak
ties padarė dienų su pagelba elektros, 
pabudavojo įvairiausias mašinas, ku
rios palengvina žmonėms datbą ir, 
svarbiausia už viskų, išrado naujas 
gydymo metodas ir naujas gyduoles, 
kočios prailgina žmogaus gyvenim?.. 
Tūkstančiai šeimynų Suvienytose 
Y'alstijose ir Kanadoj gali būt liudi
ninkais, kad Trinerio Kartusis Vynas 
yra didelis faktorius jų naminiuose 
patogumuose. Jis sulaiko daugelį ligų, 
kurios atsiranda iš priežasties vidu
rių suirimo. Jis išvalo žarnas ir su
tvarko virškinimą, taipgi pataiso 
prastų apetitų, prašalina svaiguli, 
galvos skaudėjimų ir nerviškumų. Jū
sų aptiekorius ar’oa vaistų pardavė
jas turi Trinario Kartųjį Vyną, o jei
gu neturi, tai rašykit pas Joseph Tri- 
ner Company, Chicago. 111. Taipgi iš- ' 
bandykit Trinerio Fli-Gass. kuris ' 
staigiai užmuša muses ir uodus.

Juoda Knyga. 
PUSLAPIŲ 200. PAVEIKSLUOTA. 

Kaina $2.90 su prisiuntimu. ’
Prisiųsk du doleriu ir savo adi??a, 

mes išsiųsime Juodų Knygų tamstai. 
Pasiskaitęs galėsi daryti tų, l:ų nori

L. š. KNYGYNAS (36)
(2nd floor fr.)

3106 So. Halstcd st-, Chicago.’lll.

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies «muikiu» pasi- 
tfars’nimus. katu tai: paji< skuji
nius apsivodimii, j-.airius paneši
mus, pardaviaius, pirkimus, skai
tome po ik?, už ž.odi už. syk. No
rint ta patį apgursini-ną pacalpin* 
kelis sykius, tiz sekančius sykiu* 
skaitome 2c. už žodį už syki.
"Keleivio” skaitytojams, ku ie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir u1. 
pirmų sykį skaitome po 2c. i ž ž.o-'Į. 
Už pajie-kojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. ux ž-idj 
pirmų sykį; norint tų patį ©aj jš- 
Kojima talnyt ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekviena syki.

"Keleivio” skaitytojams. k’trie 
tur užsiprenumeravę laikraštį, ui 
pajieafcojimus giminių ir dra'.gų 
skaitome ir už pirmų sykį no lc. 
už žodį.
Pajieškojimni «n paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes pad: ry
mas kii»ės dabar prekiuoja !>Tin
giai. Todėl norint talpint paješko- 
jimn su paveikslu, reikia pr siųst 
fotografijų ir klaust kainus

Siunčiant najicšl ojinia arba ap
garsinimų reikia prisiųst kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY,

80. BOSTON. MASS.

I

for BILIOUSNESS
YARTOKTTW BEECHAM’S PILLS W 

■ paliuosavimui vidurių, so- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- I 
M vos skaudėjimo.

Nėra Kolomelio
25c. ir 5Oc. baksiuka*

BEECHAM'S 
PULS

►

1

Tel. So. Boston MB»W

DAKTARAS
AL. KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 di*n«

2 9 rak
NEDSLI0MIS:

1 v. w pistų
Seredomis iki 12 dicap.

Ofisas "Keleivio” name.
231 Bmadwav. tarpe C ir D BL

SO. BOSTON. MASS.

URBA
Milteliai nuo Galvos 

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

URBA LITHUANIAN 
DRUG M F G. CO. 
826 Bank Street, 
Waterbury, Conn.
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Sveikatos Kampelis.
BatĮBaMKanaapMieMeM-------- miri n. 11 _

Nusipirkit knygą vardu: I ^^AI NUO PATRUKI

Tiesa, toli gražu ne visi 
smegenų susirgimai sukelia 
proto ligas.

Mat, ne visos smegenys 
esti užimtos dvasios veiki
mais. Smegenyse yra dar 
daug ir kitokių dalių, ku
rios reguliuoja kūno judėji
mus, jautimus ir daugeli ki
tokių kūno veiksmų. Dažnai 
esti, kad kraujo smegenyse 

prakeikimams, ,atlma ra?k« ai
- koją, bet žmogaus dvasios

Tik’ t>asUrasiais|veikiraas beveikiąs
imta tyrinėti pa-•1,0 aeaovel’

mišėlių sniegenas, atrasta, | Galima tik pasakyti, kad 
kad proto ligos paeina nuo į Pr°to kga atsiranda tada, jei 
smegenų apirinio, sutinki- ’ pasidaro tam tikrų, smegenų

APIE IŠSIKRAUSTYMĄ
IŠ GALVOS.

Kas tai yra iš galvos arba 
iš proto išėjimas, sumišimas, 
apie Ui žmonių senai yra 
galvojama. Pramanyta įvai
rių aiškinimų, versta bėda 
velnio apsėdimui,raganų ap-i 
kerėjimui, tam tikrų vaistų 
uždaviniui, nelaimingoms! 
dienoms, planetoms, laumių ? 
nuleniimui, L 
Dievo bausmei už nedorą! 
gyvenimą. _ 
laikais, kai imta tyrinėti pa-: 
mišėlių :

gali nuosekliai galvoti, niin-:ti. Tuosyk, kai visi ilsis, rei-j DĖL NAUJŲ DŽIOVOS Nusipirkit knygą vardu: I DYKAI NUO PATRUKI- 
Į lys ju maišosi, negali vienon kia miegoti 7—-8 valandas.; GYDYMO GANDŲ. : mui M A MO KENČIANTIEMS,
yietoli susitelkti, nepajėgia 1£f™Mi i Kaitas nuo karto ligoniai KAS YRA RUSU SO’ airio-iJvengk P»

J;25*itamento ir šiaip i privačius VIETP RESPDBUKA? ; pamSI.':^? r"”2;.": ./f
_ _ . __ _ nariam u ^.r£o. ios

ko nauja išmokti, bet ką iš 
seniau buvo išmokę jie <laž- j 
nai gerai atsimena. Bei to- 
liau jų proto jėgos silpsta, ir vėdintame kambaryje. Tin- 
pagalios pasilieka iki mir- kainai palaikyti kūno švarą

L.............. ' —žiūrėti, kad kojos nedvok-
silpno proto, menko darbo tų prakaitu. Perdaug nenu- 
________ •___ • ____ ’ ' ...Mfvl 1 Inkai V. -v

I

tles be valios, be energijos

landomis pakankamai neiš-j

—žiūrėti, kad kojos nedvok-

mo. Dažnai protlige numi
rusio žmogaus smegenyse 
jau gryna akia matyt žymių 
permainų, kurių sveikose 
smegenyse neesti. Pasirodo, 
kad iš mažens, taip tariant, 
apsigimusių silpnapročių 
arba idiotų smegenys esti 
daug mažesnės, negu smege
nys jų metų sveikų asmenų. 
Tokių idiotų galvos kartais 
esti ne mažos, bet smegenų 
jose ne daug, nes prie sme
genų randama dar daug 
skystimo. Sumažejusios 
smegenys esti ir pas tokius 
asmenis, kurie jau paaugę 
gavo neišgydomą ligą — di
desni proto apsilpninimą. Ir 
ių smegenys rasta susitrau
kusios, suvytusios, lengves
nės už sveiku žmonių sme
genis.

Nesveiko proto žmonių sokios 
smegenyse būna kraujo iš 
ri’ieiimų. Mat kraujagys

. <----- vojiftgeeoperacijos
-JMPANCIOS plapao 

____ _______ (f:S rm skirtingos nno 
... . . -1 • x r> • » parlšanu._______jos yra išlaukinės KS-
Išleista Lietuvos Sočiai-. ąydu.>l^. >mpaflMos prie kur.o ir 

demokratų Partijos. lifi^TirS^ikLiin^^Neturi
Knygos turinys susideda {Jį 

iš sekamų skyrių:
1. Įžanga.
2. Vadinamoji Proletaria

to Diktatūra.
3. Komunistų Partijos; 

Diktatūra.
4. Pasaulio Socialistinė 

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

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

Knygutė parašyta labai 
lengva ir gyva kalba. Ame
rikoje jos da niekas nepar
davinėjo. “Keleiviui“ pasi-

i į sveikatos depar
tamentą ir šiaip į privačius 
gydytojus teiraudamiesi dėl 
gydymo džiovos aukso pre
paratais ir dėl paskleistų 
kažkokių amerikiečių gan
dų, kad Kubos saloje atrasti 
šaltiniai, kuriuose sergąs 
plaučių ar kaulų džiova du 
kart pasimaudęs, visam lai
kui tampąs sveikas ir tinka
mas darbui. Tik plaukai pa
silieku žalios spalvos.

Šiuo reikalu turiu štai ką 
pareikšti:

Prieš keletą mėnesių Da
nijos profesorius Mollgar- 
das Veterinarijos institute 
Kopenhagene išrado naują 
aukso preparatą, kurį pava
dino Sanakrysin’u. Tuo pre
paratu bandė gydyti veršiu
kus, sergančius pradžia 1 
džiovos ir gavęs geras pa
sekmes.

Paskiau buvo pagaminti i 
dar du aukso junginiai, pa- < 
vadinti Kryzalgan’u ir'sekė gauti jos tik keliasde- 
Triphal'u.Šiais aukso prepa- šimts egzempliorių, todėl 
ratais bandė gydyt ir žmo- kas nori ją gauti, tepasisku- 
nes, sergančius plaučių džio- bina. 
va. Tik pakol jokių stebėti
nų rezultaatų nepasiekta, ir!

dar tebėr bandymų

diai šiomis pa dulkai tėmis gydosi na* 
mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip ipoiaatas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj, Grand Pnx 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Eapozicijoj, San 
Franciseo. Procesas atsitaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvėk 
diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda
mi junu Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 

r mums. <•)

Į 
i

,__________ Esti prošvaisų, vargti, labai nesijaudinti, be
kai kada kelerių nei metų, reikalo nesielvartauti, prisi- 
kai jie kiek pasitaiso ir pra- minus, kad nėra tokios pa- 
džioj gali grįžti prie papras- dėties, iš kurios doram žmo- 
to darbo. Galų^ale jie visi'gui visai išbristi negalima 
baigia sisiška silpnaproty-,V i J l?x‘
be.

Tokius ligonius tiesusi-, 
pratėliai mokytojai kartais 
laiko nepataisomais tingi
niais. baudžia juos, iki gy -; 
dytojas arba pati ligos eiga 
parodo, kad turime reikalo 
su silpnapročiais asmenimis. 
Prie šių tipų priklauso kai 
kurie valkatos, svieto perei
gos, prostitutės ir navatnL 
žmonės.

Silpnapročių 
nemaža surandama armijoj 
ir kalėjimuose.

Progresyvus paralyžius.
Tai jau vėlyvesnio amžiaus, 
daugiausia sifilitikų liga. 
Joje prie silpnaproty bes ne
užilgo priveda įvairus para- 
l,.žiai — liežuvio, raukų, ko-i 

i jų, akių. Dažnai ji-? ima kle- 
įjoti, pasakoja nebūtus da’.k-' 
itus, kartais supiikinėja ne-’ 
reikalingus daiktus, daro 
grandiozinius sumanymus, 
skaito save galingais, mili
jonieriai.-, garsiai- išradė
jais. Tai vadinama didybės 
mania. Proto ir viso kūno 
silpnumas eina tuom tarpu 
nepagydomai tolyn, iki mir
tis perkerta jų dienas.

Tokių paralitikų sniege-
Dažnai n3’se randa įvairių permainų 

________ _______22_ 1_js —plėvių suaugimų, kraujo 
šaukia juos, pataria nusižu- išgožimų, suminkštėjusių 
dyt, ką kartais jie ir padaro, gūžtų. 
Kai kada, pirm negu nusi-; Kartais tokie puspročiai 
žudyt, melancholikas užmu- su plačiais pienais užima 
ša žmoną, vaikus, kad išgei aukštas visuomenėj vietas ir 
bėt juos nuo bereikalingų tada pridirba jie neišpasa- 
kančių, nes už jo nuodėmes kytai daug nelaimiu kitiems, 
turėsią ir jo artimieji atsa- Kiti spėlioja, kad Šocialisti- 
kyti._____________________ nes Sovietų Respublikų Są-

Melancholia visgi nekartą jungos kūrėjas V. I. Leni- 
po keletos mėnesių arba ir nas sirgo progresyvių para- 
po kokių metų praeina, ligo- lyžium. Bent išdarinėtose jo 
nis ima valgyti, miegoti, in- smegenyse rasta tokios ligos 
teresuotis gyvenimu ir grįž- žymių, 
ta prie senovės. Bet dažnai Senatvės rilpnaptotybė. 
kokiam laikui praslinkus, ta ^arp žymių patėmyti- 
pati liga vėl jj užpuola. Taip na ^ac] §joj ]jgOj žmogus ne
pasikartoja kai kuriems Ii- blogai atsimena jaunų dienų 
goniamš po kelius atvejus ir Įvykius, bet kas buvo vakar 
pagalios jie pasidaro neis- arba neį šiandien iš ryto jis 
gydomais silpnapročiais. nepajėgia atsiminti. Šios ru- 

Mania. Tuom žodžiu pub- sies ligoniai kitais žmonėmis 
lika paprastai vadina kokį nesiinterasuoja. Uie dideli 
nors žmogaus ypatingą atsi- egoistai. Jiems rupi tik jų 
davimą bet kokiam dalykui, pačių reikalai. Tokie seniai 
Mums gerai žinoma mušu esti kartais dideli begėdžiai, 
lenkų — dvarininkų lietu-Jie nesidrovi rodyti kitiems 
viams prikišama litvomania, • savo lyties organus, pasako- 
chlopomania. Bet psichiatri- ti jaunoms panelėms neteis
ioj tokį pavadinimą vartoja tinas pasakas, dažnai perša- 
t ----- ’ <— -- ' • • • ' - -
gaps stoviui išreikšti.

Maniakas daug kuom ski
riasi nuo melancholiko, 
visuomet yra nuliūdęs, susi
raukęs, į save įsigilinęs. Ma
niako gi ūpas nepastovus. 
Jisai tai dainuoja, tai dekla
muoja, tai be paliovos kal-į 
ba, pasakpja, rankomis mų-! 
sikuoja, kartais susigratidii 
nęs ima verkti, skųstis, bet 
visuomet tai daro pakeltu 
upu, vietoj nenustygdamas, .“‘f1’

Maniakas veikia ką nors ’ 
visą dieną, vietoj jis nepa
sėdi. Pas jį vis atsiranda 
naujų idėjų, naujų pienų, nė 
vienu jis ilgai neužsiima, 
tuoj perbėgdamas prie kito. 
Jo kalba nesilaiko vieno ko
kio dalyko, bet laksto į visas 
pwes. Kartais mania perei- 
n$H melancholijos apsireiš- 
kMNts. Abidvi todvi ligos 
ta4 turi tarp savęs panašu
mo. x

Tokių ligonių smegenyse 
efežnai " randa kraujagyslių 
sfckiėtėjimo ir kraujo čirku- 
liiKjiįoB surikimų.

<zu jr LrC«

Liga apsireiškia apie 16-281
' mėtos amžiaus. Ligoniai fiė-1 kuo greičiausiafjas normuo-

asmenimis.

dalių sužeidimas, įdegimas, 
apnuodijimas, sunykimas.

Proto ligų yra įvairių for
mų ir apie tai rašo knygos, 
psichiatria vadinamos.

Nors trumpai keletą tokių 
ligų paminėsime.

Melancholia. Ta liga ser
gantis asmuo turi apsilpny- 
tą valią. Judėjimai jo ne
rangus, nėra energijos, nesi
nori jam pradėti dirbti. 

I Ūpas labai nupuolęs, ligonis!
va., im'.i .ii 'firli zve- >v I lt Z

I

I

paprastai sėdi nubudęs, su
siraukęs, neatjaučia jokio 
linksmumo. Paklaustas pa
mažu su nemažomis pastan
gomis atsako, kad jisai esąs 
pražuvęs, prieš Dievą nusi
kaltėlis, kad jo nuodėmės 
tokios didelės, jog atleisti 
jų niekas negali. Veide jo 
matyt pilna desperacija, vi- 

vilties nustojimas. 
Melancholikai neturi noro 
valgyti, kenčia nemigą, grei-, 

lės kartais, trūksta ir išsilie-itai liesėja, jaučia širdies1 
jęs kraujas apnaikina sme-! spaudimus, baimę. L„_—1
genų dali. Jei išėjęs iš savo Į jiems atrodo, kad kažin ka. 
vagų kraujas sunaikino tas'saukia juos, pataria nusižu
smegenų dalis, kur verda 
proto ir dvasios procesai, tai 
žmogus gauna dvasios veiki
mų sutrikimų. Kaukolės su
žeidimai, kontuzijos, smege
nų sutrenkimai ilgi sukelia 
proto ligų, nes sužeidžia ir 
pačias smegenis. Smegenų 
įdegimai irgi gadina smege
nis ir iš jų išsivysto proto li
gos.

Nuodai, kaip alkoholis, 
morfinas, kokainas, drigne- 
žolių, durnadagio nuodai — 
veikdami i smegenų narve
lius ‘taipogi sukelia proto li
gų. Sunkios ligos, kai šilti
nės, sifilis ir kitos, veikia j 
smegenis kai nuodai ir su
kelia kleją, kartais ir ilgą 
proto ligą.

Pačiame žmogaus ^orga
nizme fabrikuojama nuodų 
—žąrnose\ iš 'negero valgio 
Malimo; kraūjuje —iš blo
go maisto prisišavinimo 
f cukraus, inkstų ligos); kai 
kuriose vidujinėse liaukose, 
kai antgerklėse, moterų ova- 
ruose, antinksčiuose ir ki
tuose organuose. Atsitinka, 
kad tie ktfno organai patys 
apserga ir ima gaminti vie
ton naudingų kunui dalių 
tikrų nuodų, nuo kurių su
serga irsmegenjs.

Lyties organų blogas val
dymas ir išnaudojimas 
(onanizmas) irgi kartais ga
li atsiliepti i smegenis ir su
kelti proto ligų. < • ’ • -

Bet ne visi asmenis lygiai 
pasiduoda smegenų ligoms. 
Patėmyta, kad protligės 
dažnai eina šeimynomis, 
kad tos ligos lyg perduoda
mos esti iš tėvu vaikams ar
ba kitaip sakant, jos esti pa
veldimos.

Dar žmonės dažnai suriša 
proto ligos atsiradimą su iš-, 
gąsčiu, su baime, arba, kaip 
sakoma, su priepuola arba 
su ’.riemeč u

Negalima užginti ir to
kios priežasties, nes išgąs
tis turi nemažos įtakos į 
smegenų kraujo cirkuliaci
ją ... .

Dabar medicinos mokslo 
patirta, kad proto ligai 
esant, dažnai galima įrodyt 
smegenų nesveikumą.

butu, žodžiu, nedaryti to, 
kas ne tik nereikalinga, bet 
dargi kenksminga musų or
ganizmui. Savaime aišku, 
kas tik bendrai kenkia kū
nui, tas kenkia ir galvai ir 
dar jai pirmučiausiai, ka
dangi ji, kaip talpinanti 
jautrią substanciją — sme
genis— greičiau į viską atsi
liepia skaudėjimu. Ji pirmu
tinė atsiliepia, perspėdama, 
kad jau skauda: “Toliau ne-

PLAPAO LABORATOR1ES 
3858 Stuart's BHk^ St. Louia. M*.

■

BaMcs Leve lt

jaunuoliu ;;'alia nuodytis - sustok ža-
■ lavęs savo organizmą.

Nori kad galva nustotų 
skaudėjus, — sureguliuok 

, savo vidurių veikimą, tai 
via. padaryk taip, kad nene
šiotum po kelias dienas 
"sunkaus sandėlio.“ Būtinai

. vreikalinga įprasti kasdien 
vienu laiku nusi engvirfti ir:periode 

;geniausiai tai atlikti rytais,! - 
prieš tarnystę ar kokius nors ‘ 

(kitus užsiėmimus. Asmuo iš j 
pradžių “tik atidėjęs” ko
kiai valandai, vėliau užmirš
ta arba laiko neturi prisi
minti ; arba kitą kartą gėdi
nasi prie visų atsitraukti, 

i tiek pavėluoja, kad ir noras 
.visai praeina. Išmatos tuo- 
• syk susikemša tiesiojoj žar
noj, sukietėja (dalis vėl 
grįžta cirkuliuoti po kūną ir 
nuodyti — todėl ir galva 
skauda), spaudžia, ir gemo- 
rojui, tokiu budu, išsivystyti 
susidaro gana patogios sąly
gos. Daugumai gąlvą skau
da vien tik nuo to, kad kei
čia vidurių užkietėjimą, ži
noma, šiame atvėjy padeda 
iš dalies ir išeinamųjų vietų 
trukumas bei jųjų nesutvar- 
kymas, pavyzdžiui, šalta, 
toli, nešvaru, nepatogu, 
žmogus kitą syk pamąsto, 
ima ir atideda tarnystei ar 
tai savo butui. Norint svei
kas žmogus visuomet gali 
sutvarkyti savo vidurių vei
kimą, įvairinant valgį kom
potais, uogomis, salotais, 
bendrai daržovėmis, rūgš
tu pienu, bulvėmis, juoda 
duona ir tt. Butini taip pat 
bet kurie judėsiai (darbai, 
žaidimai, pasivaikščiojimai 
ir tt.) gryname ore kasdien.

Toliau, nustot nuolat var
tojus nors kuo mažiausiam 
kieky svaiginamus gėrimus. 
Juos vartoją jaučiasi kas
dien pagiriom, ėsą nesveika 
—galvą skelia, negelbsti nei 
kompresai, nei citravanilis 
—tai alkoholio nuodai tebe- 

; veikia i smegenis, juos nuo
dydami. Arba vėl, tas nuola- 
įtinis rūkymas: kenkia ne tik 
•rūkančiam, bet kenkia ir 

i vT‘ClX^“***a “ Uems, kurie iš geros valios
globon. . prive^nai turi kvė-

Smegenyse randa su- į pUoti tirštu nuo durnų oru. 
; minkstėjusių gūžtų. Liga ai-' Tabako nuodai - nikotinas, 
j ?kial paema nuo arterijų su- j nuolatos rakančiam apie sa- 
kietėjimo ir nuo smulkių i ve primena; 
kraujo išsiliejimų. - - .

Paminėtini dar sumiši
mai : girtuoklių (velniukus, 

, jie gaudo), nuoir.a- 
rium sergančiųjų, priepuo- 
los isterijos apimtų. Bet vi
sų jų čionai neaprašysi-- 
perraaža vietos.

n

Senatvės silpnaprotybė.

tam tikram liguistam zmo- sj joms i vyrus. Kartais mei
lios patyrusios tarnaitės iš 

; tokių senių išvilioja nemaža 
Šis turtų. Dėl turtų eikvojimo 

tokie seniai pakliūva-teismo 
globon.

Smegenyse, randa su-|puoti 'įirštu nuo durnų oru.
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Nuo viny pilvo ir žarny nes. 
mafumy, kurie paeina nno 
danty aušimo nieko reresmo 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Garsus vokiečių medikai 
profesoriai Klamperer ir 
Bachmeister tiems aukso 
preparatams neduoda dide
lės vertės ir pakol nesitiki, 
kad tie aukso junginiai galė
tų būti specifiniai džiovai 
gydyt vaistai.

Prof. Bachmeister net da
ro užmetimą prof. Mollgar- 
dui, kad pastarasis, neišty
ręs Sanakryzino veiksmą 
sergančio žmogaus džiovai, 
jau spėjo tąjį naują prepara
tą išreklamuoti spaudoje, 
nežiūrint to, kad tie vaistai 
davė kai kuriais atvejais n^t 
labai neigiamų rezultatų

Taigi, dar kartą pabrėžiu.

j 
i 

Kaina tik 20 centu.
i Prisiųskite du dešimtuku 
laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio“ redakci
jai, ir tuojaus gausite “Kas 
vra Rusu Sovietu Respubli
ka.”

Mbs. Winsloyts 
Syrup

|

kad gydymas džiovos aukso' 
preparatais žmogui nepa
prastų davimu tuo tarpu n?- 
I aredė.

Geriausias vaistas džiovai 
visgi tuo tarpu lieka saulės 
spinduliai, tyras sauso miš
ko oras, geras maistas, tin
kama priežiūra ir fizinis bei 
dvasinis ramumas.

O kai Kubos šaltiniai, kur 
gydo džiovą, tai mokslas kol 
kas nieko nepareiškė ir 
mokslininkams tokie šalti
niai nėra žinomi.

Gydyt. Ambraziejtrtė- 
Steponaitiene.
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Pirm?

Kartu ' 

Lietuvių 

Raiboje

'su Pa- I 
veikslais

Dabar k* tik išėjo H pa ipaadoa

Nauja Lietuviška
IBLIJA

r ‘’ KELLOGG'S^jl

TASTELESS CASTOR 011
<'•<

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

TCLSFONM 1M9

į MEDICINOS DAKTARAS

1
 c. j. ramins

Vatantaa: Mt 1 fld 4 r 
^rao 7 iki 8 ratam.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS. 
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1 m. f. posmuos
f GYDYTOJAS
į VIDURINIŲ LIGŲ
S VALANDOS: 
K 9 iki JI ryte
J l iki 3 po piet
2 7 iki 9 vakare
j 389 BROADWAY
S SO. BOSTON. MASS.
ž Tel. So. Boston 2831
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SATYROJE
■siera DiMijos eot!w*. tari ."<šl
■■Blaakn ir 33 ■•retasimuiu laiba* j 

ir naudiara kiek'icr.ai v»tai.
7■ «>»» skaitydamas sša UiMii* ir C- 
mydamas i paveikslrlias. Iknrir per- 
■tato kas buvo piras aatirrine svietu 
ir iki sžfiminsi Ktlala«s>. už.-.iri vi
su* saro vardas ir džiauesis faitfdi ta
ki* ksl(« teik. Jam bes trurapi iic* «1

Neriati raat ši* EiMiia. nhurns H 
riaakit Expre*o *r Parto kuine, Ordr- •; 
ria. arba reęistnsotaru- laiške adresą:

“KELEIVIS”
255 Broad way, 

•So. Boston. Mass
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EILIŲ KNYGA

“žinok su kuo 
turi reikalą,” pasitaiko, kad 
nuo rūkymo galva plyšta, 
daug prisirūkęs vemia.

Žmogus neiškrvpęs iš ke
lio (o kas gi save laiko visai- 
iškrypusiu?) ir norintis būti 
sveikų ir branginantis, dar 
sveiku tebesant, sveikatą su
pras, ptfhorfe ir suras gali
mumo ją užlaikyti. Jis sąmo
ningai ir drąsiai prabils: 
“Nuo šios dienos -aš metu 
gerti, rūkyti ir kortomis loš
ti. Baigų! Daugiau nei tau
relės, nei papiroso ir gana!” 
Veikiai pastebėtų, kad gal
va taip nebeskauda, kosėt 
apstoja, gerklėj nebeuž- 
džiusta, valgyti noras gerė
ja, ūpas pakyla, darbingu
mas žymiai didėja.

Dr. V. Vaičiūnas.

GALVOS SKAUDĖJIMAS.
Galvos skaudėjimas nėra 

retas daiktas, k&’p įvairių 
ligų pažyminys, jis labai 
dažnai pasitaiko. Tą žino ir 
kaimiečiai.

čia paminėsiu tas galvos 
skaudėjimo priežastis, ku
rias geram norui esant, leng
va prašalinti. Visų pirma tu
riu galvoj padoraus gyveni
mo taisyklių prisilaikymą. 
Šiek tiek nuo jųjų nukrypus,

PapuoMa danteliu spalvuotą paikių paveiksią, 
223 pnalap. didžio, apie 150 etilą, tinkamą .

dekiamuot Ut vielą nAtnkhną.
Kmote trifa ratiu elite:

TAVTttKOS, ftElMttlMKOS IR DARBIN1NKIAKOS. 
Tai fražtarta ir tirttagttmta eiHa Imyn Hetni« kalboje. 

KieirvMrto ttirM* papMiti sava tatyfyne aūaKa Įmyga. 
KAflVA YJK 11.80.
Audimo apdarais 81.25.

SIELOS BALSAI
—>aitri » v ■ ■ rn a'■ iA i»

LAISVAS NUO
MtBO VALANDAS.

9(X BOSTON, MASS.

X



■............ ....... .......... — __ -

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
vergovėj arba padėti kurti 4 f
tokią valstybę, kunoj pate y -|

X KNYGOS. ipaskui turėtų tapti suraišio-.
____  vi. tas už ta pačia idėją, dėl ku-‘

(Nuo musų korespondentų ir iŠ Lietuvos laikraščių.) rios valstybę kūrė.
***** .........."■ ......... .........am.< i Taip supranta ir visa Lie-

ŽEMAITIJOJ STEIGIASI |36 valandas, o Lietuvon dar luvos visuomenė žmogaus ir
KOPERACUOS.

Salantai, Kretingos apsk. 
Negalima nepasidžiaugti 
Žemaitijos vystymosi kope- 
racijos srityje. Visuose kam
peliuose steigiasi koperaty- 
vai, o ypač Smulkaus Kredi
to Bankai.

Taigi ir Salantuose rupes
niu visų gerbiamo p. Ge- 
džiaus tapo įsteigtas senai 
laukiamas Salantu Liaudies 
Bankas.

Š. m. liepos mėn. 5 d. įvy
ko minėto Banko steigiama
sis susirinkimas. Išrinkta 
Valdyba, Taryba ir Revizi
jos Komisija. Nutarta įstoti 
į Lietuvos Koperacijos Ban
ko narius. Nutarta prašyti 
įvairiose Kredito įstaigose 
paskolų. Nors Salantuose 
nedaug yra inteligentų, bet 
visgi Į Valdybą ir Tarybą iš
rinkti inteligentai ir rimti 
ūkininkai.

KAIP KUNIGĖLIS PRISI
GRETINO PRIE NAŠLES.

Ukmergė. 1918 metais 
mirus vietos namų savinih- 
kui Feliksui Rotąutui, įpėdi
niu jo turto/ sūsidedančio 
iš žemės askljyjo 4000 ketv. 
metrų ir 3 medinių namų 
prie Vytauto g. N. 24, liko 
bevaikė našlė Valerija Ro- 
tautienė. Ir šit jos nuolatiniu 
naminiu draugu liko vietos 
klebonas kun. A. Barakaus- 
kas. Perdažnas klebono lan
kymasis pas našlę ir jo vaiši
nimas iki vėlos nakties, ma
tyt, turėjo kokio tai tikslo, 
apie ką mieste buvo plačiai 
žinoma ir ėjo kalbų, kurios 
klebonui garbės nedarė. 
Našlė buvo linksmo budo,

asmens laisvės brangumą ir 
su skaudžiausias protestais 
sujudo prieš pačių saviškių 
tarpe atsiradusių pasikėsin
to jų pastangas — tą laisvę 
vėl išplėšti.

Veltui patamsių špešnos- 
parniai dabar stengias įti
kinti, kad laisvės nėra ir ne
gali būti. Tik vergams ir ver
gų savininkams nėra laisvės,' 

... % nes jie vieni kitų bijosi iri 
zas Bumsas besijodamas nuo tos baimės žūsta, 
bosniu, dirbti žvyrą, kuhs, p u nepriklausomybes 
buvo atvežtas įs Vevirzemj Mėja Uogaus laisvės 
miestelio zvuduob^, atrado iigeJsio Sintezė Todėl nepri- 
18 senoviškų sidabrinių pi- kfausomvbei nebrangios jo- 
nigų iš 17 šimtmečio. ls jų 1;ios aukįs. T^iei, kad žmo- 
seniausias yia 1655 m., vie- bevelija verčiau garbin- 
nirž.THfepSS kaiP vergo dienas

.pinigai iš 1662,1663, 1681,ĮdesimtmeeiiB s™kiau- 
1682,1683,1684 ir 1685 m. ;s!a® ?**ast k<į! 
^“^je^^šu’ Argaisbii galėj^ 

Supreme dus in Prusia. Ant 
roie Dusėie Darasas nesu- R. n<*reJ° įaisves, gy* -

greičiau. Be paprasto mo
kesčio, už oro laiškus į Lie
tuvą ir kitas Baltijos Valsty
bes reikia primokėti 6 pen
sai už unciją, o į Rusiją- 
pensai. Laiškai kasdien yra 
priimami Loi^one ligi 6.15 
p. m.

SENI PINIGAI.
Veviržėnai. Čia pil. Juo-

roję pusėje parašas nesu-jno/eJ****„„,’ \
prantamas ir sunkiai įskai-į ^aiP žmogui gy i 
tomas. Vieni tų pinigų yra bkl5™’ . . -i • 
su lenkų areliu ir lietuviu vy- dabar saviškių gru-
timi, o kiti vra Prusu. ‘ ' Pei. pasikėsinus tą iškovotą-i timi, o ki|i yra Prūsų. ja laisvę paversti tik tuščiu ninkama neapkainuojama.

PERKUNAS PRITRENKĖ 
VISĄ ŠEIMYNĄ.

Krakiai, Raseinių apsk* 
Birželio 22 d. kilo smarkus 
su vėjais perkūnas ir įtrenkė 
į. vieno ūkininko kaminą. 
Kamino truba liko sveika, o 
pečių suardė, troba buvo 
pilna ugnies ir visus pritren
kė: 9 metų vaikas atsigavo 
po pusės valandos. Žmono: 
nudegino kaklą ir krutini 
ant kurios buvo medalika;. 
su lenciūgėliu ir atsigavusi 

smarkiai rūkydavo ir mėg- ff“"3 £del! ^u-smą-ka 
davo išgerti. Dažnai ji buvo ar bepasveiks. Duktena 
kviečiama ir į kleboniją ir «P^nk« .Pja 
ten privaišinama kartais au^5n nie^u1,efįSL„S\a 
taip, kad dažniausiai pa-;Pabko sveikas. Lztrenkti se 
čiaK klebonui reikėdavo ją is vistyciai. Namų neuzt.e- 

’ • ----- ge-

demagogų šukavimu, o 
praktikoj užmauti vėl pan
čius, sukilo protestuoti visas 
kraštas.

Vien iš klebonijų ir jų au
klėjamų vergučių tarpo dar 
nesigirdėti to protesto. Ką 
tai reiškia? O tai, kad toji 
- . _ • a ♦ ! •• •; vie-laisvė norima tik jiems 
niems rezervuoti.

Pradėjus persekiotiPradėjus persekioti ne
priklausomąją spaudą jos
tiražas šuoliais auga.

po ranka palydėti namon ir 
tai buvo daroma . gerai ži
nant, kad Rotautienė serga 
širdies liga (buvo pilno kū
no sudėjimo) ir kad alkoho
lis gydytojų yra jai griežtai 
uždraustas.

Šitaip tokia nepaprasta 
draugystė tęsėsi apie 7 me
tus, kol birželio 29 d.' š. m. 
vakare (šv. -Petro dieną) 
klebonui beviešint pas Ro-

• ““ • -___-___—pasimirė 
f mirtį naš- 

vo visą savo 
turtą ujįrašytLbeturčiams gi
minėms, su kuriais sugyven
davo gerai, vienok iš rasto 
testamento, parašyto dąr 
1923 m., paaiškėjo, kaipvės 
tik kokia pusė turto užrašy
ta kai kuriems giminėms (ir 
tai. išmokėti pinigais), o ki
to, bene didžioji dalis palik
ta klebono naudai.

tautienę 
širdies 
lė yia.

NĖRA BLOGO, KAS NE
IŠEITŲ I GERĄ

Kiekviena reakcija įrau 
kia akciją. Tik akli apjake
liai tos teisybės nemato, nes 
jiems atimta galimybė ir kas 
nors bematyti.

Laisvė yra žmogui viskas : 
ir jo gyvenimo ir darbo ir 
tarnybos pamatas ir pačio;, 
valstybės pagrindas. Kas gi 
norėtų gyventi savo amžių

.---------------------------- -----------------------—

Naujas, Kraujo Nervų ir 
Stiprumo Budavotojas.

Daktarai Šarada. Kad Jas Suteikia 
Gerų Palengvinimą Kaip Jauniems 

- ■ Taip ir Seniems.
Daug tūkstančių žmonių vartoja tas 

gyduoles, Nuga-Tone, ir gauna puikų 
palengvinimų tik į keletą dienų 
Nuga-Tone greitai sugrąžina pep, 
punch ir vigor dėl nuvargusių, nusi
dėvėjusių nervu ir muskulų. Jos bū
davo ja raudonų kraują, stiprius, nuo
latinius nervus ir suteikia didelę spė
kų gyvenime. Nuo blogo nevirškini
mo, užkietiejusių vidurių, nemalonaus 
kvapo, galvos skaudėjimo, nėra nieko 
geresnio kaip Nuga-Tone. Jis padaro 
darbą gerai ir greitai. Nuga-Tone su
teikia puikų apetitą, ramų, atšvieži
nantį miegą, stimuliuoja kepenis ir 
reguliuoja inkstus* skilvį ir žarnas 
labai gerai. Musų skaitytojai privalo 
suteikti toms gyduolėms bandymą, 
nes jie nieko nepralaimės. Išdirbėjai 
gerai žino ką jos padaro tokiuose at
sitikimuose, jie privertė visus aptie
korius suteikti garantiją ir sugrąžin
ti pinigus, jei jus nebusite užganėdin
ti. Rekomenduojamos ir pardavinėja
mos pas visus gerus aptiekorius.

NUŠOVĖ LENKŲ POLI
CININKĄ.

Liepos mėų. 12 ir 13 d. 23 
vai. 30 pte ties Taugelių 
kaįmu''’ lenkų policininkas 
peržengė demarkacijos lini
ją musų pusėn ir pasislėpęs 
krūmuose 3 kartus šovė į 
musų sargybinį Mickevičių 
Kazf, bet peršovė tik drabu
žius. Atsakydamas i tai mu
sų policininkas šovė į lenkų 
policininką ir jį nukovė vie
toj.

ORO PAŠTAS TARP ANG
LIJOS IR LIETUVOS.
Šiomis dienomis prasidė

jo oro pašto susisiekimas 
tarp Anglijos, Baltijos Vals
tybių ir Rusijos. Laiškai yra 
vežami orlaiviu ligi Berlyno, 
iš ten naktiniu traukimu ligi 
Karaliaučiaus, iš Karaliau
čiaus vėl orlaiviu (a) Klai
pėdoj Rygpn, Talinan, Hel- 
sinkin, (b) Smolenskan ir 
Maskvon. Iš Londono į Hel
sinkį laiškas turi nueiti per

P«ąi(>nt« ten ir atgal ketone j

LIETUVĄ
Tik SM3.M ir brangiau per Bremen ar Cherboog
SitlM •mktei biyu. Jyriai art keleto kitų paguli© puikuoli* 
■M**.. ^•Mvybių S. JV. Valdžios, jus galite padaryti acaa- 
aiamig ir Hitkamiauaita kelionę Tėvynėn. Erdvūs, trečio* 
kle«Ms kamfeąr.a*. ?>kanun maistas ir plati vieta, patogus ir 
greiti bUMMta.mai su kebvnes galais.
Paeirinkite laivą Kun* jūsų tikslams geriausiai tinka • Si S. 

*uo**<4t isplatBku rugvj 24: S. $ l^iathan, ugąėjo
5, S. S. Mef'ubhc rugsėjo J5. Visas informacijas gaukite 
•im* natų Uitoekorėių agento arba

United Statės
<a Broadway
75 Statė Street

Delka Reikta Žanrai Gert ir Valgyt?
—Delta, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delko^i norisi? Delko 
be valgio žmogus silpsta? ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitan mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraa*, drasko* ir kitų panašių da
lykų? Kadri ja» raikia rtotalą* Si
tuos klaidini aųąraai tiktai iš šito* 
Knygntėa. PamB D-**" G-mua. 
Kaina ..................................................  15c-
Džiam Intai — Ir kiton

foaM Dangina >*», angų Ameri
koj mnatatte Ma> knygoje telpa ate 
72 "Dile* Baadtai apjrtiai”, eilės, p%- 
aikaibijtaaai, taunoristiški atnapsnur- 
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. S* yadL .’......................... Jbc.
Kunigą Catitotaa. — Išaiškinta kuni

gų fepatyeUa istorija, pasekmės ir 
jų doriškas mtpnelimaą. Šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvaa ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterįs, dukterįs ir mylimo
sios nepapultų į kunigų ”giobą”. Pa
rašo kun. George Townsend Fox, 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
gitia................ -................................... 25c.
Kaip Suaria taunče Peretatydara

Saa Amną. —- Inkai įdomus senovės 
filosofų daleldfmai apie žemės išvaiz- 
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Makalas arba Kaip Atsira
do Kaltos". Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ..................................... 10ę.1
Kaip Tapti Suvienytu Valstijų Pilie

čiu? ’ Aiškiai išguldyti pilietystėe 
įstatymai Ai reikalingai klausiniais it

S. S. '
Pret.Rooscrtrek

išplaukia 
rugpj. 26

Ltatovaa tespahlikos Istorija ir teas- 
lapta. — šita* veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapls 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apakri- 
čius. Tai yra vienatinė kr.yga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubii- 

, ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

■Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
I bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ......... $1.50

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą rloiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23 .......................... 10c.

Amerikoniškom Vestuvės. — Dviejų 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Paraše Iksas. PusL 24 10c. atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Materialistiškas Istorijos Supratimas. peržiūrėta ir pagerinta

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai į Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
lengva. Knyga protaujantiems darbi- į katalikas ir laisvamanis privalo

. Medega, ją perskaitytu 64 pusi. ...................20c.
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek-

nual 25- ! Ar Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip
i Nojus galėjo sunnKti į kelias die- 

Monologai ir Deklaiaaeifoa. — šioje ■ nas yjgų veislių gyvūnus, kurie gyve- 
knygoje telpa daugybė naujų, labai' lia išsimėtę po visą žemte kamuolį ? 

gražių iv juokingų monologų ir dėklą- j Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
macijų. Visokios temos: darbininkiš-1 gavo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris-i tiek vandens, kad visą žemę apseni- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos akam-! tų ? Kur tas vanduo dabar yra ? Kaip 
bios, visos geros. Tinka visokiems ap-! 
vaikščiojimams, toliams, koncer
tams ir tt. ........................................ 25c.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arto 
tyrinėjimas, kur' buvo pirmutinė 

įmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 23c 

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro II,. Labai puikus Jr Kaina 
nesunkiai scenoj - perstatomas 
veikalas. 2oc.

I

I

laida. ..............   25c.
Kodėl Aš Netikto j Dievą? — Arba

! 
i 
1 i
i

t 
I 
r I
I 

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti; 
po tvano juodveidžiai, rautlonveiuriai! 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai' 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai iri 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga' 
be galo įdomi. Kas žodis — tai i'ak-: 
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir, 
mokslas nuo pradžios iki galo.

25c. 
KoHm Dienia žmonės Garbino £eno- 

t . vėj. Panašios knygos lietuviu !kal7
O. S. S." arba fitinbinė Iškilmė. _' iM šiol da nebuvo, čia aprašyta

I

1 ABI PUSI LAIVA
KORTES NUMUŠTA 

KAINA

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios klesos kainomis, su- 
lyg ekskursijų ra tomis.

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

United American Lines 
(Hčšrnauui Line) Joint Service with 

Hamburg American Line
131 Statė St., Boston. Mass.

LLOYD 
LAIVAKORTES I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

' PER BREMENĄ 
Trečioj Uesoj tik ateitmtiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtaatto 
ji i 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway. New York. 
arba pas vietos agentus.

g Tel. South Boston 4000 

į Dr. J. Landžius Scynm
LIETUVIS GYDYTOJAS

J 331 Broadway, So. Boston, Maaa. 
J Ant antrų lubų
8 VAIANDOS:
/ Nuo 9 ryta iki 9 vakaro.
^«W<CT3^£S3SWWSX3SS6«S«SBefiSC

Vieno akto farsas, labai juokingas k<*ius dievus garbino senovės indai 
ir geras perstatymui Kaina .... 15c. e^’Ptžna3> chnldai, ašy-

..... r**’ lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie
Paparčto Ziedaa ir ketanos kitos; vadinOTi> jie ko_

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras; jie sutikta, žmonėmi8 ture
lį žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- į^ stambi Ubai n£imantt
rėkta. Jose nurodoma kaip žmonės Tai ttkra tiksimų istorija. $1.00 
paikai tiki į visokius prietaru, ’ Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25 
burtas ir tt...........i.......................... . 15c.:-

, _ I Eilės ir StraipsniaL šioj knygoj telpaSocialumas ir Religija. - Labai įdo- į daugybį gtrai£
nu knyga šitao svarbiu klausi- inių, juolnj, ir t.t. Puikiai ilius- 

mu. 24 pusL............;...................... 10c.!95 pusL ..............................
-Salomėja", arto kaip buvo nukirsta' Ben-Hur. - Istoriška apysaka iš 

šv. Jonui galva. . Drama viename. Kristaus laikų. Parašė Lew 
akte, parašyta garsaus anglų rašti- j Wailaee. 472 pusk 
nam vertėtą peratoityti. ............ — Lizdeikc

Geras paprotys
Naadokit Rntflei kacdien. kad užteikiu, 

gxkvos sveiku ir kad turėti puikius
žvilgaa&tab plaukui.

sunaikins pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite beuką už SSc šiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog iš Ubotatorijoa.

F. ADt^ RICHTER A CO.
Derry & South Stb Sts.

Brooklyn. N. Y.

I

I
p.r.Syl» grauš .ugi, ............................e.00

““ ............SS...; P1J.KX _ Utdefto Dntt{j arte Ue-;

Sietas BahaL — Puiki knyga, daugy- Į tava XIV metašimtyje. Istoriškas 
bė labai gražią eilių ir dainų. Daug ’ romansas M. Bernatowiez’o.

gražiu, spalvuotų paveikslų* Popiera ! 468 pusL ......................  $1^0
-- ■ lž TtaL.IS T X> ’ ... .

Į juokinga knyga su 379 puikiais pa- 
i veikslais, perstatančiai^ įvairius nuo- 
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šią 

----- -- . • ... —

i Lipiai. Kaina ..
'-J ■’•••■

Musų Padėjimas. — įdomus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mass. 40,pusi.......................10c.

v

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

Žalčių Karalienė, Opera........... $10.00
Penkių Metą Kanklės, vienoje 

knygoje ...................................... $5.90
Lietuviškos Dainos, 4 mišriems bal

sams, 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetai .......................................... $1.50

Girią Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera .................................  §3 00

Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas iš 
Operos Žalžių Karalienes .... 75c 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................. 30c.
Aras. Kvartetas;. Sopranui. Altui, Te

norui ir Basui, pianu palydint 40c 
KANKL&S. 192U M. Jose telpa 

sekančios dainos;
1> Pasakvk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu, kad* mirę sakiltu—solo ir 
maišytas kvartetas; Kaltis; 4; 
Kaltink šviesi Saulutė; 5) Adomo var
gai—-vidutiniam ir žemam balsui; 6) 
Nakties rasa; 7) Girių paukšteliai— I 
jaunimo dainelė; S) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinio; 9) šią nedėlelę; 
10) Bernužėli, nesvoliok—daina; 11) 
Suktinėlig—pianui; 12) Rudens me
lodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj 

kaina ..............................  $200
VISOS SURABYTOS ČIA KNYGOd 

YRA GAUNAMOS KL'tiV 
KNYGYNK.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

$0. Boston, Mass.

gera ir spauda graži. Patašė J. B. i Biblija Satyroje. - Ubai jdomi ir 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 1 •
apdarais •«•••«• • • . $1.00

Amerikos Macochas. — Arba kaip tei
tai ikų kunigas noris Sohmith paplo

vė merginą Oną Aumuiler? Su ■ 
paveikslais. 1® pusL .................... 10c.

Amžinos D&inuB. Šioj knygutėj
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
frae -taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 .......................................... 15c.
Anarchizmas. — Pagal Proudhonu 

mokslą, parašė d-ras Paul EIzIk. 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pusi................................................... 10-.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir I*raga- 
rą. Parašė Robert G. Ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Dib 
Ii jos prietarų naikintojas. 72 
pusL
Byla Detroito Kataliką su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirudy 
mai, kokių priemonių katalikai da«> 
leidžia kovoj su socialistais Su 
paveikslais. 61 nusi. .................... 25c
Davatką Gadriakaa. — Ir kitos link* 

mos dainos. Apart juokingų "I ta 
uatkų Gadiinkų” telpa 30 įvairių juo- 
ktngų dainą, eilių, parodijų, ir t.u 
Daugelis iš dainų tinka juokingom*, 
deklamacijoms, teita pagerinta 
laida. 42 pusL •**.•••••••.*,.« 10c

TJ—jsIts KaMMMr. Ir "Surižiedavi. 
mb Fugai Maittos”. Labai už 

imanti, meiliška komedija ir per
statymai tinkamas dialogas. ... 10c. 
Pupas ir Vobdaa — Ir trįs kiti indo- 

■ma Msaknlimali 1) tinta ii toli
mos ieties; 1) Jie sugrįžo; 8) Ado
mo ir Jtosa. POo juokų ir 
atarą

knygą niekas nesigailės. 382 pus-
. $1.00

j 
i
I
I

2&c.

I

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę 
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę jr niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
šmokėt Brangus kaimyne, aš pasakysiu 
įpie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mas reikalavom i* 
zartojom Sveikatos Gelbėtoją, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurto 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokiu ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taitf, mto» 
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrėno Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokią gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. BaRrėnaa, Prop.
2500 W. Penhing RtU Chicago, in.

i- ■ , , , , ■ .. .
e

Lietuviu Ziny+ia\

_ __ vt •»

tekius S)kvus Zrncnės 
garbine ifencvėįe?

i

Pate knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinis 
krikščionybės gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumu

Knyga didelio formato, tari 271 puslapi. Kaina — $1.00; audi
mo viršeliais — $1.25. Pinigus galima siųsti popierini doleri arba 
"Money Orderį." Adresų užrašyt sekančiai:
"KELEIVIS" 295 Brnadiray, SO. BOSTON. MASS.



Vietinės Žinios
i

PAVEIKSLAI IŠ LIETUVIŲ VAIZBOS BUTO 
PASILINKSMINIMO.

LIETUVIAI, VISI J PRO
TESTO MITINGĄ.

Rugpiučio 16 d., nedėlioj, 
nuo 3 vai. po pietų, bu* pro
testo mitinga* prie* lenku*, 
FRANKL1N UNION SALĖ
JE, ant Berkeley st, netoli 
kampo Dover ir Tremont 
gatvių, Bostone. Tą protes
tą rengi* visi lietuviai, uk
rainiečiai ir baltgudži^i. Tas 
protestas rengiamas tuo tik
slu, kad atremt melus Lenki
jos finansų ministerio 
Skrzynskio, kuris važinėda
ma* po Ameriką įrodinėjo, 
kad Lenkija nieko svetimo 
nėra užgrobusi ir kad sveti
mos tauto* lenkų valstybėje 
nėra slegiamo*. Todėl nei 
viena* nepraleiskite iio pro
testo mitingo, ateikit visi.

Kuriem* paranku, patarti
na susirinkt apie 1 vai. ne
dėlioję prie Lietuvių Svetai
nės So. Bostone, o iš ten bu
riu eitumėm į Franklin U- 
nion salę. Iš tolimesnių vie
tų, kuriems per toli butų va
žiuot į So. bostoną, patarti 
y tiesiog važiuot į Frank- 
lu> Union salę.

Protesto mitinge kalbės 
įžymiausi amerikonai ir lie
tuviai kalbėtojai, tarp jų ir 
adv. F. J. Bagočius.

Lietuviai kareiviai, kurie 
buvot Amerikos kariumenė- 
je, prisidėkit prie šio protes
to. Visi, kurie galėsit daly- 
vaut proteste, užsiregistruo- 
lcit iki 15 d. rugpiučio, “San
daros,” “Darbininko” ir 
“Keleivio” Redakcijose 
ypatiškai arba per laišką, 
kad galima butų sudaryt 
tinkamą tvarką.

Pėtnyčios vakare, 14 rug
piučio, bus pasitarimai apie 
mitingo tvarką, Vyčių sve
tainėje, ant 7-th street, So. 
Bostone. Draugijų atstovai, 
ir pavienės ypatos, kurie 
turite ką nors sumanę tuo 
reikalu, atsilankykit pėtny
čios vakare į komitetų susi
rinkimą. *

iLietuvių Vaizbos Buto valdyba ir nariai savo išvaž 
vime 9 d. rugpiučio ant P. Čapliko ūkės. Hubu/.v.

I
I

Lietuvių Vaizbos Buto svečiai tame pačiame išvažiavi
me ant P. Čapliko ūkės.

čeverykais ar
___w_____ o_____ „____ ar 
šiaip kokį labdarybės darbą 
reikia paremti, aukų rinki
kai tuojaus ateina pas musų 
biznierius ir profesionalus. 
Tečiaus, kuomet tiems pa
tiems lietuviams aukų rinki
kams prireikia daktaro ar 
advokato pagalbos, tai jie 
labai tankiai nueina nas

Lietuviu Darbiiiuitai Litera* 
turo* Dpojo* susiriulums.
Pėtnyčios vAkarer8 vai 

-’gi‘___ 2____
susirinkimas “Keleivio” ofi- j 
<e. Visi nariai malonėkit at- 
ilankyti, nes yra svarbių 
eikaiu. Atvažiuos ir Camb- 
idgc’; u< kuopos komitetas. 

Bus pasitarimai apie rengia
mi pikniką. Komitetas.

piučio 14, bus L D. L. D* mT

PARSIDUODA FORNIC1US, visai 
mažai vartotas Fumiėius yra pilnai 
dėl šešių kambarių Galima pirkt vi- 
,sus sykiu arba po šakotų. Kupė norit 

"pirkt, pasiskubmkite, n.*s grvU’i lai- 
’ išvažiuoju. (34)

2uo H. Broad*av. antros luoo-.
So. Boston. .Mass.

Per praėjusią sąvaitę au- 
oinohiliai Massachusetts 

valstijoj užmušė 16 žmo
nių.

I
i
i

i
i

ir

CITY POINT
3 šeimynų- 17 kambarių 

medinis namas su visais Įtai
symais, elektros šviesa, pta- 
::ai etc. Kaili 1 .>11.890. 
Ircipkilės: Titus P. Grev.s, 
395 Brosdway. Telefonai 

So. Boston 2310. (•*<»)
Parsiduoda Krautuvė

Saldainių ir gros.rių. parsiduoda 
p:giai. Priežastis — ■-

X.....  .,---
p- a~a. • — aviniokas išva-
kiui>ja. Prie store yra du dideli kam 

jboriai r-vtenimui. 4^31

iI

i I

PRANEŠIMAS.
VISI ŽINO. BET PRIMENU! 

AUTOMOBILIUS BUS GRAŽUS, 
GERAI NIMALEVOTAS.

Jei norit, kad Jūsų Automobilius 
atrodytų gražiai, tad kreipkitės prie 
lietuvio. kuris yra gerai patyręs tų 
’ir*jų. Jeigu norit prieinama 

•r r- da»b:>. duokit mums!
SO. BOSTON AUTO PA1NT SHOP

C. Kavolis, Savin.
15 • Bru’daay. prie E st..

SO. BOSTON, MASS.

įT525252Sl52SaS2S2S2SlSB15»MHXj

| Lietais OptNMtriitss |

kaina 
(35)

Lietuvių Vaizbos Butas tu
rėjo gražų pikniką.

Pereitą nedėldienį pirmu 
sykiu musų visuomenės gy
venime pasirodė viešai Lie
tuvių Vaizbos Butas, da jau
nutė musų profesionalų ir 
biznierių organizacija, ang
liškai žinoma kaipo Lithua- 
nian American Chamber of 
Commerce. Ir pasirodė labai 
gražiai, nes surengė ant • p. 
Čapliko farmos Hudsone 
puikų pikniką, kur netik 
įžanga buvo nemokama, bet 
ir ais-krymas, ir tonikas, ir 
alus — viskas buvo svečiams 
už dyką, ir visko buvo i va
lias. Visas išlaidas Vaizbos 
Butas padengė savo lėšomis, 
o vietą piknikui p. Čapli
kas davė ant gražios savo 
ūkės dovanai.

Nežiūrint, kad diena bu
vo apsiniaukus ir prieš piet 
linojo lietus, automobilių 
privažiavo arti pusantro 
šimto. Lietuvių inteligenti
ja susirinko iš visos apielin
kės. Buvo daug gražaus jau
nimo, kuriam buvo paruošta 
ištisa eilė visokių kontestų, 
lenktynių. Visą šitą progra
mą suplanavo d-ras A. Ka
počius, žinomas South Bos
tono dentistas.

Tvarkai vesti ir svečiams 
linksminti buvo tam tikras 
komitetas, kurį sudarė d-ras 
Kapočius, Percival Rey- 
nolds-Ringaila, Franas Mi- 
čas, V. Jenkins-Jankauskas 
ir Jonas Kerdiejus.

Pasižymėjimai lenktynėse 
buvo skaitomi punktais. 
Šimto yardų bėgime laimė
tojais išėjo šie:

1. Edvardas Kasparas, 5 
punktai.

2. Juozas Galinis, 3 punk
tai.

3. Tony Gaston, 2 punk
tai.

4. Joe Kasparas, 1 punk
te

Apsiavimo čeverykais’ naštą. Ar fėrai rengiami 
lenktynėse dalyvavo tiktai mokykla organizuojama, 
berniokai žemiau 15 metų 
amžiaus. Dovanas laimėjo 
šie:

1. VValter Bender.
2. J. Bekauskis.
3. V. Agurkis.
Moterims ir merginoms 

buvo surengtos obuolių neši
mo lenktynės. Kiekviena tu
rėjo pernešti iš vienos vietos svetimtaučius, kurie jokiems 
i kitą po 8 obuolius, imant lietuvių reikalams neduoda 
tiktai po vieną ant syk. nei cento. Jeigu musų žmo- 
Toms, kurios greičiausia sa- gui reikia nusipirkti ką nors, 
vo užduoti atliko, buvo duo- tai jis irgi labai tankiai pra
daruos dovanos. Dovanas 
laimėjo tris, būtent:

1. P-lė Ė. Williams,
2. Agurkienė.
3. Antonette Sadausky.
Už toliausi nušokin 

punktais buvo pažymėti 
vyrai:

1. Al. Kasparas, 5 pkt.
2. Joe Kasparas, 3 pkt.
3. J. Galinis, 2 pkt.
4. E. Kasparas, 1 pkt.
Storųjų vyru ir moterų bė- profesionalai 

gimo lenktynėse pirmas do- menei dirbti, 
vanas laimėjo d-ras A. Bud- bos Buto tikslas — tai sau- 
reckis ir Lipinskienė: antros goti musų žmones nuo viso- 
dovanos teko J. Oharai.ir Kių sukčių ir apgavikų. Prie 
Agurkienei. ; Vaizbos Buto priimami tik-

/

š’e

eina pro lietuvio krautuvę ii 
perkasi pas svetimtautį.

Šitaip neturėtų būti, tęsė 
kalbėtojas. Lietuviai turėtų 
vieni kitus remti. Musų vi
suomenė turėtų pasitikėti 
savo biznieriais ir profesio
nalais, o pastarieji turėtų 
teisingai ir nuoširdžiai tar
nauti visuomenei. Vaizbos 
Butas ir yra tuo tikslu įkur
tas, kad musų biznieriai ir 

galėtų visuo- 
Antras \ aiz-

Pvpkoriu lenktynėse pir- tai teisingi ir dori žmonės: 
J . todėl jei bianieris ar profe-

Vareika, antrą Kubilius, o sionalas prie tos organizaci- 
trečia Percival A. Revnolds. Jos Paguli, tai jau yra gera 

•gvarantija. kad jis teisingas 
!žmogus ir visuomenė gali 

j tokiam drąsiai pasitikėti?
i---------------------

mą dovaną laimėjo Antanas

Akmens sviedime pasižy
mėjo šie:

1. D-ras A. Galvariškis 
punkt.

2. J. Galinis, 3 pkt.
3. E. Kąsparas, 2 pkt.
4. V. Šidlauskas, 1 pkt.
Pabaigoje tiems, kurie. 

daugiausia buvo laimėję

Adv. Bagočius sugrįžo.
Advokatas Bagočius su

grįžo iš kariumenės ir dabar 
vėl užsiims praktika. Jo biu- 

fiaugiausia ouvo laimėję ras, po num. 253 Broadwav 
punktų, buvo skiriamos do-.(2nt “Keleivio” redakcijos)

• So. Boston. Mass., yra pa- 
(meilės prastai atdaras iki 7 vai. va-

I

I

vanos.
Pirmą dovaną 

taurę) gavo Edvardas Kas- kare, 
paras.

Antrą dovaną (skutimosi 
prietaisus) gavo Juozas Ga-’ 
linis.

Trečią dovaną (Gillette, 
safetv razor) laimėjo Albe?-; 
tas Kasparas.

Ketvirtą dovaną (kakla- šorius’ August Cleassens „ 
raiščio špilką) laimėjo d-ras j Rando Mokyklos New Yor- 
S. Galvariškis. ; ke, ir drg. W. E. Fitzgerald,

Kontestams pasibaigus, i Naujosios Anglijos Socialis- 
adv. F. J. Bagočius pasakė tų Partijos sekretorius. -Jie- 
prakalbą, pajudindamas du nurodė, kad nežiūrint vi-: 
musų profesionalų ir biznie-įsų perversmų, socialistai iš- 
rių santikius su visuomene laikė savo nusistatymą ir ju

Socialistų prakalbos ant 
Boston Common.

Boston Common sode pe
reitą nedėldienį buvo su

drengtos socialistų prakalbos. 
Kalbėjo, ekonomijos profe- • - * -—

> 1S

• •

ir Vaizbos Buto tikslus. Mu
sų inteligentija, susidedanti 
iš profesionalų ir biznierių, 
yra neskaitlinga, sakė kai- * w • •• • • •

Išvažiavimas!
ėnjia Lietuvių Darbiuiskų Literatū

rų* Draugijas CaMbrtfge'aua ir 
So. Bastos* kaups*.

23 Rugmičit-Aigiist
Labai gražioj vietoj, ant

TEEL FARMOS
WALTHAM, Mass.

Vieta labai graži, prie ežero
. ražus miškas.

Išvažiavimas bus labai užir.teresno- 
intis visais atžvilgiais. Bus 'vairinu- 
ių žaislų su išlaimėjimais ir šokiai.-.
Virvės traukimą*. Lenktynės. Šo

kimai. cit. Lainsėjus’ėji -aus dovanus.
ž \1SLAI: Pelės šaudymas; A-uo 

lėlė: Žilvitis: Gražiai žydi žolelės; 
levas parvažiavo ir kiti.

Visi malonėkit šrame išvažiavime 
ialyvauti, ues netik turėsit daug 
■našumo, bet kartu pridčsit savo 
impatijų Letuviu Darb. Lit. Drau?.

KVIEČIA KOMITETAS.
( ambridge'aus žmonės, kurie norės 

ažiuot Dusais ar Trekais turi susi
rinkt pirm 10 vaL ryte prie J. Vinciu- 
•io Krautuvės. 233 Portlaad st.. Cam- 
'•ridge. Iš anksto vietas pali užsisa- 
<yt pas Vinciunų. Anestų, Valeikų ir 
kitus kuopos narius.

Bostoniečiai, pali užsisakyt vietas 
?as kuopos narius ir “Keleivio" Re- 
lakcijoj.
VAŽIUOT SEKANČIAI: Iš Bostono 
r Canibridge’aus važiuot iki Water- 
town skvčįro, nuo ten Main. street 
iuot iki Waltham sodo, nuo sodo 

suktis po tiesiai į I.exington st., pri- 
važiauvus Lincoln .st. suktis po kairės 
ir važiuoti iki ež«o. o ten teis nuro- 
iyta kur pikniko vieta.

REIKALAVIMAI.
Reikalingi Stičeriai prie 

i einkotų darbo, vyrai ir mo- 
erįs. Darbas ,čia pat ant vie- 

tos. Matykite F. W. Tiknį, 
33!

.on, Mass. . ,
9 W. Broadway, So. Bos- 

(34)

Reikalinga* Vyra* ar Mo
teris vjTėjas valgykloje. Ge
ra mokestis. Kreipkitės ypa
tiškai arba laišku.
681' * No. Main st., 

Montello, Mass.

PARDAVIMAI

• ARbl DUODA BUČERNfi lĘcC.RO- 
<ERNĖ IK RESTAURANTAS. bet 
ralima pirkt ir atskirai. Vieta labai 
-era ir biznis išdirbtas per daugeli 
netu. Priežastis pardavimo sav’"’.n' 
;as išvažiuoja i kitų miestų.
111 A mes street. Mostelio, Mass.

parsiduoda essex sedan 
-artotas tik du mėnesiu. Automobilis 
■ra 1925 metų. Kaina visai maža, tik 
550.. TeL: Hyde Park 1402-W.

BARGĖNAI.
SOMERVTLLfeJ turi but gr--tai 
irduota 3-jų šeimynų 15-kos kamba- 

ių medinė stuba, su visais vėliausios 
nados įtaisymais, namas 10-tics me-

i senumo, kaina $11.500, išlygas pa- 
’arys valuk pirkėjo norv._ Delei dau- 
-•aū informacijų kreipkitės pas savi-
ii ka D. J. OLSEIK J, 4W Broadway.

So. Boston. Mass.
GERA PROGA.

Noriu parduoti arba sutiksiu pa
mainyti ant geros ūkės nelabai toli 
iuo Bostono, namą 14-kos apartmen- 
u ir 2 storų blokų su ineigoms 81;L- 

’> h) per metus. Ekspensus atmokėjus 
i' l a ėysto pelno $7000 per metus. 

1 ><-!ci daugiau informacijų kreipkitės 
-as D. J. OUSEIKĄ. 109 Broad«ay. 
South Boston. Mas*.

ŠTAI KAS NAUJA!
Turiu už garbę pranešti, kad jeigu 

kurie norite turėti savo namus, tai 
•ralitc atvažiuoti ir padaryti inspekci
ja — peržiūrėti visų darbų ir impro- 
•. c.ncnts. Jau vienas namas gatavas, 

■> kitas budavojamas visai arti Cod- 
man square, Torrey st., Dor
chester. (34j

MIKAS KORINA8
179 NorfaMt SU Darcbeat^g. Maaa.

PARSIDUODA BUČERN* IR GRO- 
SERNfi. labai geroj . vietĄi.ljctuyių 
lenkų ir kita tautų apgyventa ap»e- 
linkč, parsiduoda pigiai. Pnežaatis 
pardavimo, nesutinka partneriai.

276 W. 3-rd St, S*. B**ton, Maaa.

'parsiduoda ČEVERYKV IR 
DRAPANŲ KRAUTUVĖ.

Netoli Bostono, apgyventa lietu
viais. Biznis geras- Savininkas mirė. 
Turi but greit parduota. Klauskit ‘Ke-

judėjimas visam pasaulyje 
šiandien yra kur kas dides
nis, negu buvo keli metai at- )Xi<rURSįKT 

_ gal. Europoj beveik nėra tos
kėtojas, tečiaus jai prisieina | šalies, kur socialistų skai- 
nešti ant savo pečių kuone čius po karo nebūtų pakilęs 
visą musų išeivijos kultūros dvigubai ir trigubąi.

i too.oe piBST. So. Bostoną 3 iei- 
m-. nn. 15 kambarių narna*. Renda 
«G0, kaina 43.900. Kreipkitės p* num. 

177 BR0AD4VAT.
Ttl.: So. Boston *632.

laęgzaminuoju aku, prnuuru 
akinius, kreivas akis atitMsim. 
ir amblyopiškose (aklose* aky 
se sugrųžinu šviesų tini ant., 
laiku.
J. L. PASAK AMNI* O. ii.
<47 Broad way. So. Baatoa. Maw

iji
} TEL EMPIRE 7385

j DR. F. MATOTIS |

5 ADYNOS: J
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>
biriai gytenimui.

0. J. MAZEN
112 F street. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BARBERšAPfe.
Vieta sena, biznis gerai išdirbtas ir 

erai eina, šeši krėslai Parsiduoda 
1 igiai. Barbemė raminsi ant Bread- 

tv. J. ROLL1NS (34)
255 Broadvay. So. Boston. Mass. į

CITY POINTE
Ant Breadvav, 11 kambarių namas 

: u visais imprevementas, šiluma ir 
. lektrika. vieta dėl garadžių ir gaii- 
na padarvt krautuvę jame. Kaina 

*8,500. ’ A. IVAS
361 W. Broad* ay. So. Boston. Mass.

DVIEJU ŠEIMYNŲ STUBA. 
TIK $900 J NEŠT.

Dorchester, su visais įtaisymais. 
Kaina $6.900. Taipgi parduodu savo 
: tūbos rakandus ir saldumynų krautu- 
• -. Pašaukit telefonu: Dorchester 
"•691 arba ateikit ypatiškai po nume
nu: 1782 Dorchester avė.

PARSIDUODA K EIK V. DONACU 
IR PAJŲ KEPTUVĖ. Tirštai apgy
ventoj lietuviu vietoj. Biznis geras ir 
renda pigi. Gera proga nusikratyt 
bosų nuo sprando, dviems vyrams ar
ba ir moteriai. Priežastis pardavimą, 
savininkas turi staiga apleist šių salį. 
Rašyk ar klausk į “Keleivio" Redak
cijų, 255 Broadveav, So. Boston. Mass.

(34)

tk

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

M. MAŽEIKA
11 l.aurel st, Arlington. Mass.

Parsiduoda Valgykla. Mo
demiški įtaisymai, $500 
cash. Port Lunch Room, 110 
Harvard st., Cambridge, 
Mas*. Tel. University 6990.

TAVO DRAUGAS 
NELAIMĖJE.

Tik už $2.00 metams nelaimėje sp
ira ūdos polisas (policy) pagelbės ta

ve atsitikime nelaimes, neskiriant ly
ties, tarpe 16 ir 70 m. amžiaus, bent 
kokiam užsiėmime Suvienytose Vals
tijose ir Kanadoj.

Šis nelaimės polisas išmokės $5.000 
uz treti j imą gyvasties arba amžinai 
sužeidimo ir po $15.00 per 10 sąvaiėiu 
keliaujant žeme ar vandeniu, gatve- 
kariu ar automobiliu ir tt.

Tad nelauk kada patiks nelaimė ta- 
•e. bet šiandien prisiųsk $2.00 ir -ip- 
urėsi apdraudos polisų nelaimėje, pa
išydamas vardų, pavardę ir pilnų 
dresą, kiek metų ir kokiam užsiėmi

me, paveldėjo pavardę ir kaip gimi- 
ivstė.

Šita apdraudos kompanija (steigta 
'865 m. po protekcija kožno šteito su 
apitalu $200,000. Adresuokit: (31)
UNITED STATĖS NATIONAL 

1NSURANCE CO.
P. O. Box 166 Copley, Boston, Mass.

SUVIRS TRIS METUS SIR
GO VIDURIAIS, KOLIAI 
NAUJAI IŠRASTOS GY
DUOLES KATRO-LEK 

JĄ PAGYDĖ.
Ponia Anna Grudziasz, Box 317. 

Seymour, Conn. rašo: Per tris metus 
sirgau viduriais. Kokias tik vartojau 
gyduoles, nieko man negelbėjo, tiktai 

uomet pradėjau vaitot KATRO-LEK 
suvisai išsigydžiau, už kų išradėjui 
KATRO-LEK širdingai dėkavoju ir 
>atariu visems sergantiems vidurinis 
•artot KATRO-LEK." Sergantieji už- 
ėsenėjusiomis vidurinėmis ligomis, 
išturėdami vilties išgyt, tegul pamė
gina KATRO-LEK, o persitikrinsi! 
apie jų gerumų. Jeigu jūsų vaistinin
kas jų neturi, tai ne laukite', tuojaus 
rašykite į išradėjų KATRO-LEK, jis 
jums paštu prisius. Adresuokite:

\V. MOJTASINSKI DRUG CO. 
III Brighton St. Boston, Mass.

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis. 

pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių-

Kaina 2S centai.

Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo bumai piovima ir gargaliavi
mui. Jis prigtlbsti burnai užsilai
kyti sveikam* padėjime priduodant 
jai jausmų valumo ir tyrumo.

Kaina SS ir *0 centai.

w i s » v f n .i
< f D A M H A p i I) \

Ultravioletinė Švie«* 
Diathermia

122 HOLBROOK AVĖ.. 
____ DĘTROIT. MICH.

12-2. 6-8

PLUNKSNAS. Pukus, Paduškas. 
Patalus. K aid ras ir visokias lovų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kieipkitės ypatiškai arba rašykit

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

European Feather Co.
23 Lineli Street.. Boston. Mass.

■
I

TeL Richmond 1410

Dr. David W. Roses
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.

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SUVARĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Buiiding
Room 22

u-

i

DR. J. MARCUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

t.t

Telefonas 6!1Ž-W.

Dr. A. Gorman-fiumauskas
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kam p. Broad St.

MONTELLO, MASS

DĖL VIDAUS IK LAUKO $3.50.
B. H. FLOOR VARNISH $1.39 
GALV'ANIZED CONDUCTOR 

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

už pėdų.
už gal. $3.25

ŽIŪRĖKITE Į ŠITAS KAINAS!
QUEEN ANNE PENTAS gal. 82’5

VISOKIU SPALVŲ IR BALTU 
S4.00 BALTAS ENAMEL S2.69 
84.50 DUPONT FLOOR ,

VARNISH........................$2.50
PURE WHITĘ LEAD $12.25 

už 100 svarų.
SHELLAC

Turim visokius geležinius daiktus ir pentą. 
BARGĖNAI Iš MUSU BARGĖNU BASE.MENTO. 

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

Vietiniams Pristatome Dykai.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 tVASHINGTON ST.. 192 SHAWMUT AVĖ.

Arti Dover 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. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptiėka
Je'gu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso-' 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, huo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Tairgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APT1EKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

. Vdet APSAUGOS BRITVA
AutoStTOp Kuri Pati Išsigalanda

R»7Ar VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir 15M
SAUGOT Parsiduoda visose britvų krautuvės*

Sharpma Itnlf

A ------ B**
PERSIKĖLE j NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteiki* geriausj patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreiptis.

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


