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.! Bolševikai Atidavė Aukso
Prezidentas atsisakė kiš-

i 3 JAPONIETĖS NUŠOKO 
Į VULKANĄ

' Kuomet mergina susilau- 
ikus tekėjimo amžiaus Japo
nijoj negauna vyro, tai reiš
kia tragediją. Žinios iš To
kio sako, kad šiomis dieno
mis 3 tokios merginos nuėjo 
prie Asama vulkano ir atsi

sveikinusios su nedoru pa- 
j šauliu nušoko į liepsnojan- 

Meksikos ambasadorius i čius žemės nasrus. Viena jų

pjjoj ir vėl Triukšmas.
------------------ Į------------------------------------------------

KAPITALISTŲ SUOKAL
BIS PRIEŠ MEKSIKOS 

VALDŽIĄ

PARAPIJOMS SUKILO 
PRIEŠ KUN. KAULAKĮ.

Nori įvesti demokratinę 
tvarką ir kontroliuoti baž

nyčios biznį.
Lietuvių i“ 

pijoj Philadelphijoj vėl kilo 
triukšmas. Viemi parapijo- 
nįs susibuntavojo prieš Die
vo neteptą kun. Kaulakį ir 
nori atimti iš jo kontrolę ant 
parapijos biznio. Jie nori 
įvesti demokratinę tvarką 
ir viską patįs valdyt, o kuni
gui palikti tiktai teisę spręs
ti, kurios dūšios turi eiti į 
dangų, o kurios į peklą.

Kun. Kaulakis tam griež
tai priešingas ir tokius rei
kalavimus atmetė. Sukilėlių 
komitetas skundė kunigą 
Kaulakį vyskupui, bet vys
kupas apskųstąjį išteisino, o 
apkaltino skundikus.

Kaip Kenai Pala
Atsiskyrė su Pačia.

TURKIJOS PREZIDEN
TAS DAVĖ PATS SAU 

“DIVORSĄ”

i j

I
, ii& į mainerių ginčą su ka
byklų kompanijomis. Jo ma
nymu, didelio streiko nebu- 

— «—streikuii 
Coolidge i 
but tiktai 
“suspen- 
Gi Eriei

šią, ves “publika 
esanti priešinga.

kad gali

Kasyklas Kapitalistams.

. Washingtone išleido prane-, vadinosi Takeši Kobajaši, 
■ Šimą, kad užsienio kapita-: 25 metų amžiaus; antra, Ši- 
listai yra padarę suokalbį ka Sema, 24 metų; trečia,šv; Į$azio^ para- listai yra padarę suokalbį 
šmeižti Meksikos preziden
tą Calles’ą ir jo valdžią. Jie 
dabar varo šlykščią agitaci
ją Amerikos spaudoje, buk 
Calles esąs priešingas viso
kiems įstatymams ir tvarkai, 
už kokią stoja civilizuotas 
pasaulis. Prieš rinkimus ji
sai padaręs su Meksikos 
Darbo Federacijos vadu 
Moronesu sutartį, kad jei 
darbininkai jį išrinks Meksi-

Kijo Marujama, 23 metų. 
Policijos pravestas tyrinėji
mas parodė, jog žuvusios 
merginos buvo labai susirū
pinusios, kad ligišiol joms 
da nepasipiršo nei vienas 
vyras.

NORI $1,000,000 UŽ AP
ŠMEIŽIMĄ JO VARDO.
Chicagoj tapo apskųsta 

;*■--------- ‘r: ~......i buvusio Italijos ambasado-
kos prezidentu, tai jisai, rįaus markvzo deJannelli 
šalies paskirsiąs Moronesą i naš!ė ant $1,000,000 už ap- 
prekybos, pramonės, ir dar- šmeižimą tūlo Brennano. 
bo ministenum ir vienų me- Brennan sakosi buvęs vie
tų bėgyje panaikinsiąs salies, nam baliuje, kur buvusi ir 

įmonės mano;kadjieyra
“SS £? I^^n?8 a-iskelbusi/kad Brennan- paL
savininkai, nes jie už savo veniman, nes Morones esąs i 
pinigus viską yra įsitaisę, jau pakeltas į ministerius. 
Bet katalikų bažnyčia re-, 
miasi stebuklais. Todėl ste- bloga, tečiaus

gęs iš jos deimantų ir kito
kių brangmenų už $2,500.

Nors tame nebūtų nieko pej gito šmeižto jis turėjęs 
u"ūi* —-—r . ^*oga, tečiaus Meksikas $1 000,000 nuostoliu ir todėl
buklingu budu ir žmonių su- ambasadorius sako, kad to- Xnnrt7ia ia reikalaudamas 
kurta parapija tapo ne jy, kjos sutarties tarp Calleso ir ta“ p jam

nuostoliai galėjo pasidaryti,Lietuviai, kurie sudėjo į baž-' esąs pelnagrobių prasima- 
nyčią tūkstančius sunkiai nymas, kad atvaizdinus 
uždirbtų savo dolerių, dabar, Meksikos prezidentą bai- 
neturi joje balso. Kaip airys šiaušiu bolševiku arba anar- 
vyskupas pasako, taip ir turi 
būti; o vyskupas visuomet 
užsistoja už kunigą, ne už 
parapijonus. Tokia jau Ro
mos katalikų bažnyčios poli
tika: visada remti galinges
nį, o ne silpnesnį.

Bet žmonės to nesupran
ta. Jiems rodosi, kad jie turi 
laimėti, nes jų. pusėj teisybė. 
Ir jie yra pasiryžę kovoti iki 
pergalės. Bet kun. Kaulakis 
irgi nemano nusileisti. Ir jis 
nenusileis, nes jį remia vys
kupas.

Parapijonams lieka tik 
vienas kelias: apskelbti 
“streiką” ir neiti bažnyčion. 
Iš dalies toks “streikas” jau 
eina. Bet ar ilgai tikintįs 
žmonės galės be švento ra
gaišio apsieiti?

Plačiau apie Philadelphi- 
jos katalikų kovą su kun. 
Kaulakiu parašysime sekan
čiame “Keleivio” numery.

I

chistu. Meksikos preziden
tas Calles nėra nei bolševi
kas, nei anarchistas, tik pa
žangus žmogus ir darbinin
kų draugas.

PRANAŠAUJJA REVO
LIUCIJĄ ANGLIJOJ.
Kalbėdamas dideliam 

darbininkų susirinkime, An
glijos mainerių sąjungos 
sekretorius A. J. Cook perei
tą nedėldienį pasakė, kad 
jeigu angliakasių streikas 
butų kilęs, tai tas reikštų re
voliuciją.

“Dabar aš suprantu,” jis 
sakė, “kokią mes turime ga
lybę. Revoliucija da ateis. 
Aš noriu revoliucijos, kini 
turėtų už savęs gerai discip
linuotą armiją — revoliuci
jos, kuri turėtų netik discip
liną, bet ir tikslą, ir kuri tą 
tikslą suprastų.”

kuomet jis dirba valgomųjų 
daiktų krautuvėj už darbi
ninką ir gauna tiktai $25 i 
sąvaitę?

BOLŠEVIKAI SVEIKINA 
JUODVEIDŽIŲ “KARA

LIŲ” KALĖJIME.
Rusijos bolševikai pri

siuntė brolišką pasveikini
mą Markui Harvey, kuris 
sėdi Atlantos kalėjime. Jie 
išreiškia jam užuojautą jo 
kovoj “prieš Amerikos ir 
Anglijos imperializmą,” ir 
ragina Amerikos juodvei- 
džiuš dėtis prie bolševikų 
internacionalo.

Markus Harvey buvo ap
siskelbęs anuomet viso pa
saulio juodveidžių “kara
lium” ir buvo pradėjęs rink
ti iš juodveidžių aukas įkū
rimui “nigerių karalystės” 
Afrikoj. Už vartojimą pašto 
apgavingiems tikslams jis 
buvo nuteistas 5-kiems me
tams kalėjimo.

KRATOS IR AREŠTAI 
BUFFALOJ.

Buffalo, N. Y.—Pereitą 
sąvaitę prohibicijos agentai 
čia padarė netikėtą užpuoli
mą ant saliunų, h otelių ir 
kliubų, kur buvo šinkuoja- 
mi svaiginantis gėrimai. Iš
krėsta iš viso 28 vietos ir 
areštuota 49 žmonės. Kratas 
darė slapta iš New Yorko at
vykę agentai, nes vietos val
dininkai yra susižinoję su 
saliunininkais ir proteguoja 
juos.

ALASKOJE RADO DAUG 
GYVOJO SIDABRO.

Iš Ketchikano pranešama, 
kad pietų Alaskoj, prie Kus- 
kokwim upės žiočių atrasta 
trįs gyslos gyvojo sidabro. 
Kad toj apieiinkėj buvo gy
vojo sidabro, tai jau senai 
buvo žinoma, tik niekas ne
žinojo, kurioj vietoj jis ran
dasi. Tūlas McDonald 1920

MERGINA LAIMĖJO $50,- 
000 UŽ GERIAUSIĄ 

APYSAKĄ.
Sanrišy su krutamujų pa

veikslų firma “Famous Pla- 
yers,” magazinas “Liberty” 
buvo paskelbęs $50,000 do
vanų už geriausią apysaką, 
kuri tiktų magazinui ir kurią 
paskui butų galima sunau
doti krutamiems paveiks
lams. šitam konteste daly-

metais užpirko tenai plotą vavo apie 100,000 rašytojų; 
žemės ir per 20 metų jieško- dovaną laimėjo mergina, 
jo turtingų gyvojo sidabro Fannie Hurst

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
RIAUŠĖSE.

Madras mieste, Indijoj, 
ant tautinės žmonių procesi
jos užpuolė gauja chuliganų 
ir pradėjo mėtyt bonkomis, 
akmenais ir pagaliais. Kilo 
riaušės, kuriose buvo sužeii - 
ta 30 žmonių. Septyni chuli
ganai areštuoti.

kasyklų. Keturios žiemos 
atgal McDonald prapuolė. 
Dabar atrastas jo kūnas su
šalęs lygiai toj vietoj, po ku-Į 
ria randasi turtingiausia gy
vojo sidabro gysla.

4,000 KAMBARIŲ 
HOTELIS.

Chicagoj planuojamas 
naujas hotelis, kuris turės 
4,000 kambarių, ir kurio pa- 

_ At . i statymas apskaitomas į $ 10,-
TAUTŲ LYGA KVIEČIA 000,000. Hotelis bus 39 lubų 

11 TAUTŲ. įaugščio ir užims visą bloką
Tautu Lyga išsųrtitinėjo. tarp Michigan avė., Roose- 

pakvietimą vienuolikai tau- velt rd., Eleventh st ir Wa- 
tų, kurios prie jos da nepri- bash avė. Vardas šitam dan
aidėje, kad prisidėtų. Igarėžiui bus “Acropolis.”

Moteris buvo Europoj išauk- mano, 
lėta ir norėjo būti tiktai į darbo pertrauka, 

viena vyro pati.
Žinios iš Turkijos sako, 

kad Mustafa Kernai Paša, 
naujosios *“ 
dentas, persiskyrė su savo 
pačia, kurią jisai vedė 1923 
metais ir gavo milioną dole
rių pasogos.

Ligi šiol Turkijos valdo
nai turėjo haremuose po ke- 
liasdešimts pačių. Bet Ke- 
malo pati tokiai madai buvo 
priešinga. Ji buvo turtingo 
turkų pirklio duktė, mokyk
lon ėjo Paryžiuje, išmoko 
gerai franeuziškai ir angliš
kai, ir pamatė, kaip laisvos 
yra moteris Europoje. Taigi 
ir ji norėjo tokia laisve nau
dotis. Ji norėjo paliuosuoti . 
visas Turkijos moteris. Ka-: 
da Turkijoj prasidėjo kova 
prieš sultono valdžią, ir ka- sąvaitę gyventojai matė ne
rta tos kovos didvyris Kernai paprastą apsireiškimą: apie; 
Paša tuomet pradėjo visas 10 valandą vakaro staiga 
sultono Įstaigas naikinti, tai pradėjo kristi žvaigždės. Tai 
jis panaikino ir jo haremą, buvo meteorų lietus. Meteo-

Nuvertęs galutinai sulto- rai buvo taip šviesus, kad 
no valdžią ir išvijęs iš Turki- nušvietė visą apielmKę. 
jos graikų armiją, Kernai: __
Paša pasidarė turkų akyse ŠANCHAJAUS MIESTE 
kaip ir koks dievaitis. Ir ka-1 SIAUČIA CHOLERA, 
rta jį susitiko Smyrnoj tur-j Žinios iš Tokio sako, kad 
tingo pirklio duktė, Latife Kynų mieste Šanchajuje 
Hanoum vardu, ji ant syk į pradėjo siausti choleros epi- 
jį įsimylėjo — įsimylėjo ne- demiją. Japonų kvartale 
tik kaipo į tautos didvyrį, buvo jau 1,000 atsitikimų, 
bet ir kaipo į moterų paliuo-: ---------------
suotoją. Ir tuojaus, apvaikš- LAWRENCE’O ŽINIOS, 
čiojant Smyrnoj turkų armi-' 
jos pergalę, Kernai Paša su 
Latife Hanoum apsivedė.

Tai turėjo reikšti pradžią 
naujos gadynės Turkijoj. 
Valstybės galva pasižadėjo 
gyventi su viena pačia. Tai 
buvo naujiena netiktai tur
kams, bet ir visam pašau- 
1 • • i11U1.

Bet štai, praėjo pora mc-'ža iš miesto šiukšles, važia- 
tų, ir telegramos praneša, vo tuščias, tuo tarpu skersai, 
kad Kernai Paša jau atsi- gatvės bėgo mažiukas Vy- 
skyrė su savo pačią. Per- tautas ir papuolė po trauki- 
daug nuobodus gyvenimas nelio ratais. Jo galvukė buvo 
su viena moteriške Turkijos sutrinta ir jis mirė ant vie- 
valdonui. Ir kas norėtų gy- tos.
venti su viena, jeigu galima Lietuvių Ukėsų Kliubas 
turėti 50 arba 100 moterų. . nutarė važiuoti į Loįvellįį 

“Divorsą” Kernai Paša ant pikninko 7 rugsėjo (La-j 
davė pats sau. Jis pasakė bor Day) ir dalyvauti tenai i 
savo pačiai, “Aš nuo tavęs virvės traukime.
atsiskiriu,” ir viskas užbaig-! Rugpiučio 7 d. čia mirė 
ta. !dirbtuvėj J. Arlauskas. Kiek

Gali but, kad žiūrint d o- metų atgal jis buvo čia tur- 
ros žvilgsniu, šitoks Turki-tingiausis lietuvis biznie- 
jos prezidento pasielgimas rius, o pasimirė bieclniausis. 
yra žiaurus. Bet jis visgi ne- Jis paliko moterį ir keliatą 
palyginamai žmoniškesnis, į vaikų.
kaip buvo senovės Turkijosi Lietuvių tautiškoji para- 
papročiai. Beniaus, kuomet pija įsivedė elektrą į savo 
Turkiją valdė dievobaimin
gi sultonai, kuomet jiems ne
patikdavo kuri moteris, tai 
ji buvo žudoma. Prieš ją 
ateidavo juodais rūbais ap
sivilkęs kunigas, užnerdavo 
kilpą ant kaklo ir pasmaug
davo. Jos kūną tuomet įdė-| 
davo į maišą, išmesdavo į, 
Bosforą žuvims, ir “atsisky
rimas” būdavo užbaigtas.

jsion’u” vadinama.
■ gelžkelio prezidentas tikri
na, kad jeigu 1 rugsėjo ang- 

m . .. . liakasiai ir išeis į streiką, tai
anglių nepritruksią.

i Bet tai yra paprastas “pu
blikos” raminimas. Ištikrujų 
gi plutokratai streiko labai 
bijosi.

i --------------------
IŠKILO NAUJA SALA.

i

APIPLĖŠĖ OHIO BANKĄ.
Ohio City, O.—Du bandi

tai pereitą sąvaitę užpuolė 
čia Farmeriu Banką ir išplė
šę $5,000 pabėgo.

Londono žiniomis, Egėjos 
juroj, netoli Graikijos pa
kraščio, šiomis dienomis iš
kilo nauja sala. Tuo pačiu 
laiku ant Thira salos veikia 
vulkanas, iš kurio ugnies 
stulpai šauja iki 300 pėdii 
aukštumos.

MASKVA UŽGYRĖ DI
DŽIAUSIAS KONCE

SIJAS.

2 KOMISARAI PASMER
KTI MIRIOP.

Iš Ekaterinburgo praneša
ma, kad tenai pasmerkti su
šaudymui 2 komisarai, Bo- 
sanin ir Vargasov, pirmasis 
anglių, o antrasis audimų 
sindikato vedėjas. Jiegu bu
vo kaltinami apgaudinėjimu 
ir skriaudimu valstybės.

I ------------
NUO FAJERVERKŲ ŽU

VO 111 ŽMONIŲ.
Amerikos draugija, kuri 

rūpinasi apsaugojimu žmo
nių nuo aklumo, šią sąvaitę 
paskelbė surinktas savo ži
nias apie nelaimingus atsiti
kimus apvaikščiojant šią va
sarą 4 liepos šventę. Pasiro
do, kad per tą dieną nuo fa- 
jerverkų Amerikoj 111 žmo
nių žuvo ir 1,030 buvo sužei
sta. Iš sužeistų 148 turbut 
neteks regėjimo.

I

METEORŲ LIETUS.
Kansas valstijoj pereitą

AUDROS IR POTVINIAI 
JAPONIJOJE.

Nepaprastai didelis lietus 
ir audros šį panedėlį pagim
dė didelį potvinį Japonijoj. 
Nuostolių audra pridarė į 
$8,000,000. Kiek žuvo žmo
nių, kol kas da nėra pilnų 
žinių.

I 

j

i

Lawrence, Mass. — Rug
piučio 12 d. miesto sveika
tos departamento traukinė
lis suvažinėjo Vytautą Luvą, 
5 metų amžiaus lietuvių vai
ką. Tėvai abudu dirbo dirb-i 
tuvėj, o vaikas buvo palik
tas vyresnės mergaitės prie
žiūroj. Miesto trokas su ke- 

I liais vagonėliais, kuriais ve- į ' W • v • . V • V V* * • _ Į

I

vasarnamį. Apšvietė netik 
salę, bet ir visą apielinkę. 
Elektros darbą atliko lietu
vis P. Misiūnas.

JONAS JUŠKA TURĖS 
MOKĖTI PAČIAI PO $10.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad Lawrence, Mass., teis
mas įsakė Jonui Juškai mo
kėti jo pačiai po $10 į sąvai
tę palaikymui šeimynos.
Juška gerai uždirbąs, bet iš 
savo uždarbio nieko pačiai 
neduodavęs, ir dajos už
dirbtus pinigus praleisda- 
vęs.

AMŽINAS KALĖJIMAS 
UŽ SUOKALBI PAVOGTI 

AKTORKĄ.
Tūlas Stephens ir Hol- 

comb, kurie norėjo pavogti
1 Amerikos krutamujų pa
veikslų aktorką Marę Pick- 
ford, tapo nuteisti Los An
geles teisme kalėjiman nuo 
10 metų-iki viso amžiaus. 
Nuteistieji apeliavo.

MEKSIKIEČIAI APSKEL
BĖ BOIKOTĄ SVETIM

ŠALIAMS.
Vera Cruz mieste darbi- 

i ninku sąjunga nutarė boiko
tuoti visas svetimšalių kom
panijas Meksikoj, kurios 
samdo mažiau kaip 80 nuo
šimčių meksikiečių darbi
ninkų.

ŠOVĖ ISPANIJOS KA
RALIŲ.

Madride eina paskalai, 
kad pereitą sąvaitę važiuo
jant automobilium netoli 
Santandero buvo šautas Is
panijos karalius ir kulipka 
sužeidusi jam ranką. Tuo 
pačiu laiku iš San Sebastija- 
no pranešama, kad tenai 
areštuota būrys ispanų anar
chistų, kurie grižo iš Franci 
jos. Jų bagaže atrasta ginklų 
ir amunicijos.

RADO NAUJĄ ŽMONIŲ 
VEISLĘ.

Rusų profesorius B. N. 
Gorodkov rado Sibire žmo- 

j nių, apie kuriuos da niekas 
nežinojo. Jisai rado jų 5 
kuopas, sudarančias iš viso 
600 žmonių. Vietos samoje- 
dai vadina juos “Pyan Ha 
Sovo,” kas reiškia “girių 
žmonės,” bet savoj kalboj 
tie giriniai vadina save “Ne- 
šen,” kas reiškia “vyrai.” Jų 
kalba esanti visai kitokia 
nuo kitų Sibiro kalbų. Nuo 
samojedų nešen veislė ski
riasi savo tamsia oda.

Anglų ir amerikonų sindika
tas tikisi gauti $100,000,000 

aukso Lenos kasyklose.
Pereitą sąvaitę Liaudies 

Komisarų Taryba Maskvoje 
užgyrė Lenos aukso kasyklų 
koncesijas Anglijos ir Ame
rikos kapitalistų sindikatui. 
Laikina sutartis dėl tų kon
cesijų buvo jau pasirašyta 
pereitą balandžio mėnesį. 
Yra tai kontraktas, kuriuo 
bolševikų valdžia paveda 
svetimiems kapitalistams iš- 
naudot per 50 metų didžiau
sias pasaulyje aukso kasyk
las. Pirma tas kasyklas ope
ravo caro valdžia, o dabai* 
bolševikai bandė auksą kas
ti. Kartu su kasyklomis so
vietų valdžia paveda anglų- 
amerikonų sindikatui daug 
garlaivių ir baržų ant Lenas 
upės. Sindikatas gi apsiima 
įtaisyti $7,000,000 vertės 
mašineriją kasyklose. Sindi
kato inžinieriai apskaito, 
kad jie gaus apie $100,000,- 
000 vertės aukso iš jau žino
mų kasyklų, ir gal kita tiek 
busią galima atrasti da neiš
tirtose vietose.

Kitą didelę koncesiją šio
mis dienomis gavo Ameri
koj kapitalistai išnaudoti 
Gruzijoj megnezijos kasyk
las.

Priėmus “Nepo” (naujo
sios ekonominės politikos) 
programą, sovietų Rusijoj 

.tapo sudaryta koncesijų ko
misija, kuri paskutiniais lai
kais įgijo labai daug galės ir 
jos nutarimų dabar niekas 
nekliudo, todėl koncesijų 
dalinimas užsienio kapita
listams ir eina gana sparčiai.

PLĖŠIMAI.
Pereitą sąvaitę Bostono 

apieiinkėj buvo apiplėštos 
dvi gazolino stotįs, viena 
Quincy’je, kur išplėšta $100, 
o kita Cambridge’uje, kur 
pavogta $30.

EKSKOMUNIKAVO RU
SŲ VYSKUPĄ.

Rusų stačiatikių vyskupų 
ir popų suvažiavimas Ame
rikoj ekskomur.ikavo vysku
pą Adomą Filipovskį.

ŽEME VIS DREBA.
Žemės drebėjimas Ameii 

koje vietomis vis atsikartoja. 
Pereitą sąvaitę drebėjimas 
buvo jaučiamas Montanos ir 
Califomijos valstijose.

TROKAS SUSIKŪLĖ 
SU BUŠU.

North Adams miestely, 
netoli Bostono, šį panedėlį 
didelis trokas susimušė su 
busu, kuris buvo pilnas žmo
nių. Keliatas vyrų ir moterų 
buvo sužeista.

I
AMERIKONAS STATYS 
VANDENTRAUKI ATĖ

NUOSE.
Amerikos inžinierius 

Henry C. Ulen iš Lebanon, 
Ind., apsiėmė Įtaisyti Graikų 
sostinėj Atėnuose naujos 
mados vandentraukį, kuris 
lėšuos $11,000,000.

I
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MASKVOS ORGANAS 
APIE PABALTĖS 

VALSTYBES.
Bolševikų valdžios orga

nas “Pravda” kalba 24 lie
pos numery apie Pabaltės 
valstybes ir jų santikius su 
Rusija. “Pravda” , tiesiog 
sako, kad Rusijai reikalin
gi Baltijos jūrių uostai — 
Ryga, Talinas (Revelis) ir 
kiti. Tie uostai buvo Rusų 
valstybės įrengti, tenai pa
statyti dideli sandėliai, ele
vatoriai ir kitokie patogu
mai. Visa tai reikalinga di
delei prekybai su užsieniu. 
Bet Pabaltės valstybių pre
kyba, palyginus su uostų 
praleidžiamąja gale, visai 
nežymi. Ir uostai stovi be 
darbo. Tuo tarpu auganti 
Rusijos prekyba neturi išė
jimo kelių. Baltijos jūrių 
uostai jai kaip tik galėtų 
patarnauti, sako “Pravda,” 
bet kiek sykių SSSR (Su
vienyta Socialistinė Sovie
tų Respublika) bandė su Pa
baltės valstybėmis dėl preky 
bos tranzito susitarti, visa- 
da pasirodė kliūčių.

Kodėl? Kodėl Pabaltės 
valdytojai neleidžia plėto
tis normaliems Pabaltės san
tykiams su SSSR, kuomet 
gyvenimas tokių santykių 
būtinai reikalauja? “Prav
da” atsako: todėl, kad už
pakaly Pabaltės valstybių 
visada gudriai slepiasi viso
kios Anglijos ir Francijos 
intrigos prieš Sovietų Rusi
ją, ir todėl, kad Pabaltės 
valstybės neturi savaimin
gos nei užsienio, nei vidaus 
politikos. Visą jų politiką 
nustato ir diriguoja stam
besnės buržuazinės valsty
bės.

Maskvos “Pravda” sako:
“Per penkerius pastaruosius 

metus nekartą buvo daroma 
pastangų už mėgsti prekybos ir 
pramonės santykius tarp 
SSSR ir Pabaltės kraštų, bet 
kiekvieną sykį iššokdavo koks 
nors Mejerovic ar Pusta (pir
masis Latvijos užsienio reikalų 
ministeris, o antrasis Estijos 
užsienio reikalų ministeris), 
kuriuos saviškai komandavo 
tai Briandas, tai Chamberlai- 
nas, ir kiekvieną sykį sugriau
davo susidariusi ūkio darbą.

“Kam to reikia ? Ta» reika
linga tam, kam tarnauja Pus
ta ir. Mejerovic, tai reikalinga 

Į anglų ir,francuzų buržuazijai. 
Jai reikia ne savaiminga suve- 

i renė Pabalto, jai reikia vasalų, 
£ —Pabaltos, visiškai priklau- 
‘ sančios kitų, Pabaltės sukaus- 
į tytos, su kuria visada galima 

elgtis kaip tinkant ir išnaudoti-I 
; ji bet kuria reikalinga kryp-' 
L tina. Lengviau rikiuoti Pabalto 
‘. ir davinėti. jai parėdymus ta-j 
į da, kai ji ekonomiškai yra silp-’’ 
- n*, kada ji ūkio ir finansų at-Į 
' žvilgiu nėra patvari, kada Pa- Į 
r baltės pramonė nualinta, kada 

■ Joje auga nedarbas ir kada Pa-' 
; baltės valstybės kasdien prašy- 
‘ te prašo paskolos, pagalbos.: 
•' Kaip tik tada Pabalto lengva 

atkreipti prieš SSSR, ypačiai 
jei dar paskatinant pažadėti jai 
paskolos. Bet, atkreipkite dė- 
,mesį, tiktai pažadėti. Tada Me- 
jerovicai ir Pustės stovi ant 
pasturgalinių kojelių paeiliui 
—čia prieš anglų, čia prieš 
francuzų buržuaziją, ir pasiry
žę yra pulti SSSR pirmuoju pa- 

\ kvietimu.”
' Vadinasi, Sovietų Rusija 

žiuri į Pabaltės valstybes 
kaipo Anglijos ir Francijos 
įrankį prieš SSSR. Augan
čiai Rusijos prekybai reika
lingi Baltijos jūrių uostai, o 
Anglijos ir Francijos diri
guojamos mažiukės Pabal
tės valstybės prie tų uostų 
Rusijos neprileidžia, sako 
sovietų organas. Koks iš to 
išvedimas? Ogi imt ir ,
Šluot tuos, kflrie maišosi Ru- dzios šoferis atsisakė jį dirb- 
•sijaj po kojų — nušluot Pa- tuvėn vežti, aiškindamas, 
hžltita valstybes! __ _ kad automobilius trijų žmo-

Nora “Pravda” aiškiai to 
nepasako, bet tai nesunku 
išskaityti tarp jos eilučių.

Įdomus tečiaus dalykas, 
kad kalbėdamas tokiu nepa
sitenkinimu apie Pabaltės 
valstybes, bolševikų laikraš
tis nieko neužsimina apie 
Lietuvą.

nių nepaveža, nes Vollmer- 
haus turėjo su savim vertėją.

---------------
LAISVAMANYBĖ IR 
. KLERIKALIZMAS.
‘‘Naujienos” kritikuoja 

tuos žmones, kurie mano, 
kad klerikalizmą galima nu
veikti laisvamanybės pagal
ba. Laisvamanybė užsijina 
daugiausia religijos kritika, 
o kritikuojant tiktai religi
ją klerikalizmo nenuversi, 
savo Chicagos dienraštis,
nes—

“Klerikalizmo jėga yra ne 
tiek religijoje, kiek jo gabu
me prisitaikyt* Pr‘e tam tikru 
materialiu Amoniu interesu. 
Klerikalai visur moka susidėti 
su išnaudotojų klasėmis. Lie
tuvoje jie yra stambiųjų ūki
ninkų talkininkai ir besitve- 
jĮąųčjos buržuazijos reikalu 
gynėjai.

“Kovojant prieš klerikaliz
mą, reikia neužmiršti ekono
minių klausimų. Vien tik reli
gijos kritikos, arba ’laisvama- 
nybės,’ neužtenka.”

EKSKURSIJOS Į RUSUĄ.
Pasiremdamos “Vorwa- 

ertsu”, “Naujienos” paduo
da žinių apie tai, kaip 
Rusijos bolševikai kvietė 
pas save į “svečius” Vokieti
jos darbininkus. Girdi:

“Ne tik Rymas, bet ir Maskva 
šiemet paskelbė ‘šventuosius 
metus*. Bolševikų vadai per 
Kominterno sekcijas vakarų 
Europos šalyse veda smarkią 
propagandą tarpe tų šalių dar
bininkų, kad jie siųstų delega
cijas sovietų Rusijai atlankyti 
ir susipažinti tenai su gyveni
mo sąlygomis ‘darbininkų ro
juje.’ Tokioms delegacijoms 
sovietų valdžia siūlo apmokėti 
visas kelionės išlaidas ir žada 
jas gerai priimti.

“Tikslas šitų ‘darbininkų’ 
ekskursijų Rusijon, lygiai kaip 
ir triukšmingų priėmimų Ru-J 
sijoje, yra apgauti kitų saliui 
darbininkus, idant tuo buAų 
galėjus sustiprinti smunkan
čią visame pasaulyje komuniz^- 
mo įtaką.

“Jeigu Rusijos valdovams 
tikrai rūpėtų, kad užsienio 
darbininkai patirtų tiesą apie 
sąlygas Rusijoje, tai jie juk 
visų-pirma pripažintų laisvę 
spaudai Rusijoje. Iš bet kurios 
šalies laikraščių, turinčių teisę i 
laisvai kriti kuot valdžią, yra ■ 
lengviausia sužinot, kaip žmo-! 
nės toje šalyje gyvena, ar jie i 
yra patenkinti savo valdžia ir! 
tt. Bet bolševikų valdžia šito; 
šaltinio pažinojimui tieses apie: 
Rusiją nepripažįsta: jokių ne-j 
bolševikiškų laikraščių spau-' 
dint Rusijoje ji neleidžia.

"Kai bolševikai sumanė.
kviesti i svečius Vokietijos dar- • iškrato žmogaus smegenis

CARO VALDŽIA IR 
KRIKŠČIONĮS 

DEMOKRATAI.
“Žemaitis” 13-tame 

mery daro palyginimą

liktų pačioje Lietuvoje. Jei bus 
stoka reikalingų darbininkų 
(kas jau dabar numatoma), 
kompanija stengtis juos pasi
gaminti Lietuvoje arba trauk
ti lietuvių mekanikus iš už ni- 
bežio — galimas daiktas Ang
lijos, tik ne Amerikos.

“Iš pradžią statybos darbas 
bus pradėtas visai maža skale. 
Didele skale pradėti negalima 
dėlei stokos darbininkų, maši
nerijos ir medžiagos. O kol su
organizuos darbo rankas, kol 
bus supirkta reikalinga maši
nerija — ims ne vienus metus. 
Pavyzdžiui, Lietuvoje nėra 
tinkamo garvežių ir vagonų 
taisymo fabriko; jį reiks pa
tiems statytis. O tokio fabriko 
pastatymas užims gal apie me
tus ir kainuos iki miliono dole
rių.”

Foundation Co. atstovas 
Iršovič pasakęs, kad prie iš
gavimo šitos paskolos dau
giausia prisidėjęs p. M. J. 
Vinikas, buvęs Lietuvos At
stovybės raštininkas Wash- 
ingtone. Klerikalai iš Atsto
vybės, jj išėmė .kaipo “be
dievi.” Dabar gi pasirodo, 
kad vienas “bedievis” pada
ro Lietuvai daugiau naudos, 
negu visa klerikalų partija.

kos klerikalai pradėjo bijo
tis, kad amerikiečiai nepra
dėtų rengti protesto mitin
gų prieš kun. Krupavičių.

Taigi dabar “Draugas” 
praneša, kad Krupavičius 
Amerikon jau nevažiuosiąs, 
o jo vieton atvykstą kleri
kalų Seimo atstovai “Dr.” 
Ambrazaitis ir kun. šmulš- 
tys. Įdėjęs šitą panešimą, 
“Draugas” išreiškia vilti, 
kad prięš Ambrazaiti ir 
Šmulkštį socialistai turbut 
neprotestuos, nes šiedu nėra 
žymus klerikalų politikie
riai.

Čekoslevakįja ir Vatikanas.
Klerikalų spauda savo nešo pranešimo, čekoslova- 

ginčuose su svietiškais laik- kijos vyriausybė .yra pada
rančiais dažniausiai cituoja riusi iš savo pusės viską, kad 
garsiąją popiežiaus Pi jausi dėl Jono Huso šventės ne- 
IX encikliką, išleista 1864 'išeitų su Vatikanu d i ploma-
m. gruodžio 8 d. Ta encikli
ka, pavadinta Pijaus IX: 
“Syllabus complectens prae- 
cipuos nostrae aetatis erro- 
res,” astuoniose dešimtyse 
nuostatų skelbia didžiau
siais paklydimais visus nau
jų amžių civilizacijos laimė
jimus. Šilabus nepripažįsta

LIETUVOS “NAČALNIN- jokių demokratinių laisvių' V < ’ • i • • i v* •* •!

tinių nesusipratimų. Tečiau 
save gerbianti tauta negalė
jo leisti, kad Vatikanas nu
rodinėtų jai, kaip ji privalo 
apvaikščioti savu tautines 
šventes. Vatikano reikalavi
mai dėl valdžios atstovų ne
dalyvavimo Huso šventėje, 
kaipo kišimasis i Čekoslova-

bininkus ir ėmė riešai skelbti 
tą savo sumanymą, tai Vokieti
jos socialdemokratų partija ir 
darbininkų unijos pastatė bol
ševikams tokią sąlygą: Duo
kite užtikrinimą, kad delegaci
ja, atsilankiusi Rusijoje, galės 
tenai apžiūrėti tą, ką ji norės, 
ir galės laisvai susitikti ne tik
tai su valdžios arba viešpatau
jančios partjjds nariais, bet 
taip pat ir.su opozicijos atsto
vais; it; taip pat leiskite dele
gacijai-pasiimti tokius palydor 
vus ir vertėjus, kurie jai iŠrof- 
dys tinkamiausi. ,

“I šitą reikaląvi$»? * sovietų 
valdžia nedavė jokio atsakymo. 
Tuomet Vokietijos darbininkų’ 
organizacijos atsisakė turėt 
ką nors nEodrų su tomis eks
kursijomis. '‘Delegacija,’ kuri 
dabar lankosi Rusi joj e,.yra ko
munistų sužvejota . įš; atskirų 
žmonių, kurie ‘pasflokamijo’ 
uždyką pasivažinėti ir pasidaf- 
ryti svetimam krašte. Tai ‘de
legacijai’ vadovauja bolševikų 
agentai, kurie jai rodo ir aiški
na, žinoma, tiktai tą, ką jie lai
ko naudinga, kad svečiai žino- 

’tų.” ' • ;= .
Kalbant apie tas “ekskur

sijas į Rusiją, tūlas Vollmer- 
haus parašęs dabar į “Vor- 
waertsą” savo atsiminimus 
apie tai, kaip jis buvo nuva
žiavęs Rusijon vokiečių dar
bininkų unijos įgaliotas 
1922 metais. Tuctttięt bolše
vikai jam rodė turtai tą, ką 
jie iš kalno buvo prirengę. 
Kada Vollmerhaus užsima
nė nuvykti metalo dirbtuvėn 
Maskvoje ir pažiūrėti, ko
kiose sąlygose darbininkai 
dirba, tai bolševikai nenorė
jo duoti jam leidimą. 0 ka
da leidfrrtąiMaįp taip pavyko 
išgauti, tai?, &flševikų val
džios šoferis atisakė jį dirb

nu
tari) 

buvusios caro valdžios Lie
tuvoje ir dabartinių krikš
čionių demokratų, ir atran- 

< da, kad kunigų-klerikalų de- 
įspotizmas yra biauresnis, 
negu caro žandarų sauvalė. 
“Žemaitis" sako:

į “Prie caro valdžios žmonės 
dejavo mokesniais. Prie krikš
čionių valdžios žmonės irgi de
juoja mokesniais.

“Caro valdžia draudė leisti 
laikraščius ir knygas, kurie 
kalbėjo apie žmonių laisvę ir 
gerovę.

: draudžia ir konfiskuoja laik- 
j rašeius ir knygas, kuriose aiš- 
Į Įeinama. kaip galima nusikra- 
; tvti priespaudos ir sukurti ge-
i rovę.

“Caro \ aidžia valdė žmones
: policijos ir r.agaikų pagalba, 
i Musų klerikalai sugalvojo da 
| daugiau: prie policijos ir na- 

gaikų jie pridėjo kumštis, šom- 
polus ir elektros vielas, kurios 

.r 
padaro pamišėliu. Caro valdžia 
persekiodavo tiktai pilname
čius, o musų klerikalai kanki
na 14-15 metų amžiaus mokyk
lų vaikus ir mergaites. Ir jie 
visa tai daro vardan Dievo ir 
Tėvynės.”
Išparodęs klerikalų des

potizmą, “Žemaitis” ragina 
žemaičius, ir aukštaičius or
ganizuotis ir šluoti klerika
lus iš valdžios laukan.

KAIP BUS DUODAMA 
LIETUVAI PASKOLA.

, Šiomis dienomis viena A- 
merikos kapitalistų firma, 
būtent 'Foundation Compa- 
ny^/sutiko duoti Lietuvai 
112,000,000 paskolos. Tos 
kompanijos agentas Iršovič 
buvo išvažiavęs Kaunan pa- ‘ 
daryti su valdžia galutiną 
sutartį dėl tos paskolos. Da
bar jisai sugrįžo iš Kauno ir 
jją^įskino, kokiomis sąlygo
mis toji; paskola Lietuvai 
duodama. Jo paaiškinimą 
“Vienybė4" paduoda taip:

“Minima paskola Lietuvai 
teikama ne pinigais, bet staty
ba. Lietuvos valdžia į savo ran
kas negaus nė vieno cento. 
Foundation kompanija ties ge- 
Užinkelius, taisys vieškelius, 
statys Vandentraukius, kanali
zuos Lietuvos didesniuosius 
miestus, teiks Lietuvos maža
žemiams paskolas ir yž visą tai 
išleistus pinigus įroktios Lietu
vai kaipo paskolą.

“Statybos darbas, dabarti
niu aprokavimu, trauksis ne
mažiau dešimties metų. Pasko
la teik dvidešimčiai metų.

'‘‘Statybos darbas bus pradė
tas apie ateinantį pavasarį Į 
Darbininkai, medžiaga, maš j - Į 
nerija, bus dedam?pastangų i 
surasti Lietuvoje. Tai daroma 
todėl, kad įvestuotas Founda
tion kompanijos kapitalas paai-

Musu kkrikaiai irgi

DĖL BOLŠEVIKŲ UŽ
PUOLIMO ANT BAŽ

NYČIOS.
Chicagos klerikalų “Drau

gas” rašo:
“Bolševikų valdžia, apiplėšu

si bažnyčias ir cerkves Rusijo
je. savo plėšrųjį darbą ir to
liaus atlieka.

“Yra žinių iš Minsko, koki 
kruvini įvykiai buvo Bobruis- 
ke.

“Bolševikų valdininkai nuta
rė daryti reviziją katalikų baž
nyčioje ir klebonijoje. Žmonės, 
apie tai sužinoję, skaitlingai 
susirinko bažnyčioje. Anksti 
rytą jau jų buvo pilna bažny
čia. Jie meldėsi ir laukė, kas 
toliau įvyks,

“štai didelis būrys bolševiki
nės policijos apsupo bažnyčią. 
Tikintieji nusprendė jų neleisti 
bažnyčion.

“Prisiųstasis policijos bū
rys buvo silpnas, ką nors da
ryti, tuomet prisiųsta jų dau
giau.

“Policija Įsiveržė bažnyčion 
ir pradėjo mesti žmones laukan 
iš tenai.

“Policijos žiaurumas buvo 
didelis. Daugybę žmonių smar
kiai sužeidė. ,

“Klebonas, norėdamas su
stabdyti tą kruviną tragediją, 
išėjo prieš šventoriaus duris 
bandyti pasikalbėti; su policijos 
vadu. Tuom tarpu pasii^rdo 
šūvis ir kunigas krito iifegy-
vas.

“Išvydę tai tikintieji, nepa
jėgė susivaldyti ir puolė bolše
vikų p^iciją, kuri irnvo gerai .panaikins,^kaip bolševikai 
o trLo vilai VniVlfta 2

KO” LOGIKA.
Šiomis dienomis Lietuvo

je tapo areštuotas ir paso
dintas katorgos kalėjimai! 
“Šiaulių Naujienų’ redak
torius L. Vitkauskas, užtai 
kad įdėjo į savo laikraštį 
“Laišką Panos Marijos,” ku
rį lotiniškai parašė 16-tame 
šimtmetyje F.otterdamo ka
talikų kunigas D. Erasmus.

Kada Vitkausko žmona 
nuėjo pas teismo tardytoją 
prašyti, kad leistų jai pasi
matyti su vyru kalėjime, tai 
gudrusis tardytojas jai pasa
kė:

“Neįsižeiskite. poniute, bet, pjjaus enciklika yra bent

)

ir, kaip viduramžiais, reika
lauja popiežiui neribotos 
valdžios pasaulyje.
Į panašius užsimojimus 

musų4aikais, žinoma, nepri
sieina rimtai žiūrėti. Patys 
popiežiai tai supranta, ir re
tas jų kelia Pijaus IX pre
tenzijas.

Bet pakol ne visose šalyse 
bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės, Silabus’o nuosta
tai dažnai yra naudojami 
bažnyčios kišimuisi į svietiš
kus valstybių reikalus, čia 
klerikalai remiasi Silabus’u, 
visai nežiūrėdami j tai, kad

turiu pasakyti, kad galima 
nyti. jog tamstos vyras 
bolševikas, nes paskutiniu 
ku Lietuvoje daug bolševikų 
priviso.”

ma-i 
yra* 
lai- j

į penkiais šimtmečiais pavė- 
> lavęs politinis anachroniz- 
Imas.
į Bene ryškiausiu šios ru- 

, I sies pavyzdžiu iš paskutinių
Einant šito tardytojo lo-. bažnyčios su valstybe santi- 

gika, jam galima butų paša- (davimo apsireiškimų bus 
fcy*1-, ...... i Vatikano atsiliepimas i Jono

“Neįsižeiskite, ponas cmov- šventės apvaikščioji-
ninke, bet galma manyti, jog Čekoslovakijoje š. m. j 
tamsta esi arkliavagis, nes Jiepos g

Atstatę savo nepriklauso- 
' mą valstybę, čekoslovakai 

Klausimas, kaip toks tar- ryžosi pagerbti tuos savo 
dytojas gali tardyt žmogų,1 tautos didvyrius, kurie dau- 
kuomet jis turi apie tardo-• giausia tai nepriklausomy- 
mąjį šitokį nusistatymą? ]bei pasidarbavo. Garsusis 
-------- ------------------------—ičekų pamokslininkas Jonas 

Husas, kurio vardas senai 
yra pasidaręs čekų tautai iš
sivadavimo iš Vokietijos 
jungo simbolu, tautos did-

ŽARIJOS
Kuomet žmonės nori apsi- . „

vest ir reikalauja tam leidi- j vyrių eilėje užima garbingą 
mo (license), tai tuomet pas 'Vietą. Jo atminimui dėkingi 
juos neklausia įrodymų, ko- čekoslovakai šįmet tam tik- 
del jie nori apsivesti. Bet ru įstatymu paskyrė liepos 6 
kuomet tie patįs žmonės no- ‘ 
ri gauti persiskyrimą, tai 
tuomet nuo jų reikalaujama 
faktiškų įrodymų, kodėl jie 
nori persiskirti. Kaip sau no
rit, bet čia liogikos nėra nei 
už centą.

♦ * *

Seniau bučkis buvo laiko
mas aukšta meilės išreiška ir 
kartojosi tarp žmonių labai 
retai.. Šiandien bučiuojasi 
visi ir vistir, užtad bučkio 
vertė yra nupuolus žemiaus 
vokiečių marjcėš. -* Kažin ką 
pasaulis : darys , pa* 
bučkio vątiutos? O g

•1 •

• •

simai 
l .visai

d., Jono Huso mirties dieną, 
valstybine švente. Iš viršaus 

• žiūrint, rodos, negalima bu
vo laukti jokio į šį Čekoslo
vakijos valstybinį aktą Va
tikano įsikišimo. Kiekviena 
nepriklausoma valstybė turi 
teisės skilti, niekieno neatsi- 
klausdama, tokias šventes,

apsiginklavusi. Kito kruvina 
kova. Iš vienos ir antros pusės 
krito nemažai negyvų ir sužei
stų.

“Galutinai, ėmė viršų gink
luota policija. Prasidėjo toli
mesnis žmonių kankinimas. 
Apie du šimtu žmonių sukimš
ta kalėj iman.”

Skaitant šitą pasaką išro
do, kad bolševikai čia buvo 
baisus žvėrįs, o tikintieji su 
savo kunigu — dailus balti 
avinėliai. Bet kiekviena pa
saka turi dvi puses. Jei pasi
klausytum, ką apie tai sako 
patįs bolšėrikki, tai veikiau
sia išeitų, kad teisybė buvo 
jų pusėj, o tikintieji su kuni
gu buvo kaiti.

Bolševikų mes neužta- '
riam, bet valdžios visos to
kios. Ar “Draugas” jau už
miršo, kad jo šlovinamoji 
krikščionių valdžia Kaune 
nelabai senai Šaudė į susi
rinkusius bedarbius?

BIJOSI PROTESTO.
Buvo pasklydę gandų, 

kad Amerikon atvažiuojąs 
'barzduotas kunigas Krupa
vičius, vyriausia Lietuvos 
klerikalų lyderis ir žemės 
ūkio ministeris. Bet Ameri

I

■ kijos vidaus reikalus, vy
riausybės buvo atmesti, ir 
tuomet popiežius atšaukė sa
vo nuncijų iš PragOb. Tuo 
keliu Vatikanas, įžeisdamas 
čekoslovakų tautos suvere
numą, sąmoningai priėjo 
prie diplomatinio konflikto 

Savaime aišku, kad Čeko
slovakijos vyriausybė tinka
mai įvertino Vatikano žygį. 
Savo posėdyje š. m. liepos 
18 d. ministerių taryba, ap
svarsčiusi incidentą su Vati
kanu, nutarė, kad visa atsa
komybė už santykių tarp Če
koslovakijos ir Vatikano 
drumstimą turi būti sudėta 
Vatikanui ir kad likviduo
jant įvykusį dėl Huso šven
tės konfliktą, turi būti iš
gauta iš Vatikano garantija, 
kad sekantieji Jono Huso 
šventės apvaikščiojimai ap
sieis be panašių šiųmečiam 
Vatikano įsišokimų.

Tuo keliu Pijaus IX meto
dai, taikant juos XX amžiu
je, gali privesti prie visiško 
diplomatinių santikių tarp 
Vatikano ir Čekoslovakijos 
nutraukimo. Vatikano gąs
dinimai, adresuojami gerai 
organizuotai demokratijai, 
tik pagreitins bažnyčios nuo 
valstybės atsiskyrimą Čeko
slovakijoje. Visų pakraipų 
spauda, išskyrus, žinoma, 
pačių popiežininkų — kleri
kalų spaudą, įerzinta Vati
kano pasielgimu, gyvai de- 
batuoja tą klausimą. Visuo
menės pasipiktinimas popie
žiaus įsikišimu yra taip di
delis, kad kalbama net apie 
kabineto krizį dėl išėjimo iš 
jo katalikų atstovų.

Toks Čekoslovakijos vi- . 
suomenė8 nusistatymas ran
da gyvo atbalsio užsienyje.

Skaitant pareinančius iš 
Čekoslovakijos laikraščius, 
netyčia tenka daryti sugreti
nimas su musų visuomenės 
“reakcija” į popiežiaus pa
darytą Lietuvai skriaudą — 
Vilniaus pripažinimą /ĮdDr 
kams.

Santykiuose su * 
Vatikanas vištai;
su musų v u,
tvarkydamas bažnyčios rei
kalus taip, kaip to reikalavo 
musų priešai — lenkai. O 
mes ne tik nenutraukėme 
sentikių su Vatikanu, bet 
nėt po. to, kai popiežius už 
Lietuvos vj^riausybės protes
tą prieš šventojo sosto kon
kordatą su lenkais; patsai iš
varė musų atstovą,' kRljąčio- 
jame ir siuntinėjamė ••/šveflr 
tam tėvui” ištikimybės 
gramas.

Ar gerbs užsienis tautą, 
kuri pati savęs nemoka ar 
nenori gerbti?

V. J. Karas.

I

■ kokias ji randa reikalingo
mis. Kištis į tokį skyrimą 
reikštų įžeisti nepriklauso
mos valstybės suverenitetą. 
Bet tame ir dalykas, kad če
kų tautos didvyris Jonas 
Husas ne paprasta mirtim 
mirė, bet popiežiaus įsaky
mu buvo 1415 m. liepos 6 d. 
sudegintas : ant laužo Kons
tancijoje, kaipo eretikas, už 
tai, kad drįso kelti aikštėn 
dvariškuos palaidą gyveni
mą, ir viešpataujančią baž
nyčioje netvarką. Todėl Jo
no Hušo'.sudėginimo dienos 
paskelbimas/ • valstybine 
švente Vatikanui.pasirodė 
per dideliu bažnyčios autar 
ritėtai smugiu. Per sšvb 
nuncijų Pragoję popiežius 
mėgino iš pradžių sutrukdy
ti pačio įstatymo dėl Huso 
šventės priėmimą. Paskui, 
kai šitos pastangos liko be 
pasekmių, reikalavo, kad su
rengtose Jono Huso atmini
mui iškilmėse nedalyvautų 
valdžios atstovai —Čeko
slovakijos prezidentas, p. 
Masarikas ir /ninisteris pir
mininkas p.Svela. Popie
žiaus nuncijui buvo duota 
suprasti, kad tautinė čeką* 
slovakų šventė negali apsi
eiti be tautos vadų dalyva
vimo. Iš kitos pusės Vatika
nas buvo užtikrintas, kad 
rengiama Jono Huso šventė 
nėra jokia prieš Vatikaną 
demonstracija, o tik čeko, 
slovakų tautos didvyrio pa
gerbimas. Kaip matyt iš pa
skelbto čekoslovakų užsie-

-• • • • • '• - ty 
mumis

ė

panaikino rublius? ;

Atvykusieji iš Lietuvos 
“artistai menininkai” mums 
visuomet išmetinėdavpji kad 
mes, amerikiečiai, esame su
siskaldę į partijas-partijė- 
les ir partijukes, o jie esą vi
so labo tik dailininkai, nei 
vienai partijai nepriklau- 
santįs ir visus savo tautie
čius lygiai mylintįs. Šitokia 
“bepartijinis patentas” pui
kiai atatinka doleriams gau
dyt. Bet kuomet J. Dikinis 
ir Vaičkus visa širdžia svei
kina vyčius, tai tas “bepar- 
tinis patentas” subįra į ka- 
valkus, nustodamas mažiau
sios prąšmės.

Savo laiku Pruseika man 
yra pareiškęs: “Žinai ką, 
drauge, man vis norisi, ir vis 
sukasi galvoj, kad taip už
ėjus pas dainius ir parūkius 
jų čainišką pypkę su opiju- 
mu.” Aš tuomet labai nusi
stebėjau tokiu jo pareiški
mu. Bet dabar man atrodo, 
ar tik jis nebus parūkęs “čai
nišką pypkę,” kuomet rašo 
savo straipsnius, kurie pasi
žymi nevien vulgariškumu, 
bet ir baigiasi tikru dainišku 
“čapsu.” Kazy*, nių reikalų ministerio p. Be-

DAMIJONAITIS MIRĖ.
“Tėvynė” praneša, kad 

31 d. liepos Chicagoje mirė 
M. J. Damijonaitis, senas 
Amerikos lietuvių veikėjas. 
Velionis prigulėjo tautinin
kų srovei ir vienu tarpu lošė 
žymią rolę Susivienijime.

Jis mirė staigia mirčia, 
ą^kydamas “Varpo” B-vės 
vakarėly prakalbą.
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Skaitykit ir ptatinlcit
Darbo žmonių laikraštį 

“KELEIVj.”

ir.su


©
NORWOOD, MASS. I be ir ką kiekvienas mąstan- 

“Vilnis” ir jos korespon- tis žmogus turėtų pasakyti, 
dentai. Tas pats “Vilnies” -kores-

Nei viename lietuvi^ laik- .^^2^
raštyje netelpa iš šios kolo-Hf 
nijos tiek daug neteisingų ir 
šmeižiančių korespondenci- p»^
jų, kiek jų telpa/Vilnyje.” mek t
O tai yra todėl, kad čionai d5bJTAk.ų
irvvena Dora oiktu komun t ka8»tai Kele,vw Pneš 
taliy. k Jie bPe kandžiojimo “kortpSidentaP S 
negali apsieiti. Jeigu jie ne- u8 tuos žodžius, kunuos 
galėti) i>ti per “ViĮnj’’ vfe- ^lei^ ‘"S 

narb- šuniui j uodegą, nes be kan- daviu j^ai, o tuomet aš 
dimo jie neapsieitų. Tasai Ipi-jp^insiu tamstai teisybę, 
visas kandžiojimas ema po j ^kaitau “Keleivi” irži- direktyva ‘negramotno,” ~uslįa^tuimė 
bet garbės trokštančio ko- S 
munistų “lyderio” J. Griba- £piams ^oėdZXsTos 
viėiaus Jis įneižia kiekvie-L^ provįka.

nepritanajo Į torjy kurie buvo užėmę 
maklionsĮa^saikai, ir mano, L,,.^ vad vietas Gal 
kad šmeižtai5 m savo nne- L, prigyti
šus pabaidys. Ne, brolyti.lmanĮ|įa(Į komuaistai (ypač 
Lazda.visuomet turi du ga- H merikog centristai) stoja 
lu t jeigu vienu galu tu su- Į ]aikiną darbininkų būvio 
duosi savo priešui per strę- pagerini^ su pagalbl, 
nas, tai kitas lazdos galas vi- L? N ’ msį g, man ne. 
suomei atsimuš j tavo nuga- trist
rų. Taigi, brolau, ne PikJ«-1 į,.amaįl tį atmeta. Komunis- 
mu ir šmeižtais, bet stoja ne už laikinus dar
niu ir savo pavyzdingu dar- bMnkJ buvio pagerinimiB; 
bu gali įsigyti sau ir savo Lu p^j streikų, bet už 

r, „ revoliucijų. O komunistų su- 
*į\ies No. 63 A. D. P. I pratimu, darbininkai tik 

L. S. 20 kp. korespondentas tuomet kels revoliuciją, kuo- 
(veikiausia pats Gnbavicius met badas juos prie to pri- 
arba jo gizelis) užsipuola |ves. Taigi, kad privedus 
ant vietos lietuvių darbuoto- darbo žmonių klesą prie taip 
jo J. Her. (Hermano-Ger-Į “pageidaujamos” revoliuci- 
manavičiaus), kam šis savo jos> komunistai, kur tik jie 
krautuvėlėj laikąs pardavi- stengiasi ne gerinti dar- 
mui “Keleivį.” Visaip išnie- bininkų būvį, bet bloginti, 
kinęs patį “Keleivį,” minė- Kad jie prie to eina, tą paro
tas korespondentas įtaria do jų darbai kriaučių unijoj 
Hermaną esant “mėnševiz- jr kitose darbininkų oYgani- 
mo” šalininku ir grąsina jam žarijose 
“susipratusių darbininkų” Antras “faktas” “Kelei- 
boikotu. Įvio” “nedarbininkiskumo,”

Šitokius užmetimus ir anot “Vilnies” korespon- 
grąsinimus gali daryt tik di- dento, yra tas, kad Baltimo- 
džiausis ignorantas. Visi kriaučių lokalai “protes- 
Norwoodo lietuviai žino, tavę” prieš “Keleivį” už 
kad Hermano užeigos durįs “palaikymą” darbdavių ir 
yra atdaros visokių pakrai- “skebararininkų.” 
pų žmonėms ir laikraščiams. Taip “Laisvėj” ir “Vilny” 
Pas Hermaną pardavimui matyti vienas toks

Keleive, bet,ir “protestas,” bet i į parašė, 
visoki tikrai kapitahstišk1 kaip vėliaus paaiškėjo, ne 
anglų laikrascia1- Šituos lai- jBaltimorės knaučiai, o ko- 

Hermanas laiko ne lmunistų demagogas Jan- 
todel, kad jis jiems pritartų, Įkauskas-Želionis, kuris Bal- 
bet todėl, kad žmones jų rei- timorėj neva organizuoja 
kalauja. Jeigu atsirastų (geriau sakant demoralizuo- 
zmomų, kurie reikalautų jaj kriaučius. Vėliaus kriau- 
Vtimes, Hermanas parda- Ljjj Jankausko “protestą” 

Vilių. JTaigi Her-Lį^ykė ir patį Jankauską 
madas is laikraščių daro to- Įprosytojai išvijo iš savo su- 
kj-pat biznį,, kaip iš aiskry-lgipijjkinjo kaip kokį niekšą, 
mo, toniko, cigaretų, saldai-1 «... . . . ,.nių ir kitokių daiktų. Gal I W®numis apie kriaučių 
minėtas “Vilnies” .korespon- P«feste, 
dentas norėtų perziureti visą /imies Koresponaenuu 
Hermano kratifukėlės tavo- ™«įiomęt neužsimena apie 
ra ir nurodyti, kas leistina I“8 Imaucių rezoliucijas, ku- 
pardavinėti, okasne? Pa-lf1.®8Chicagoj,. Brooklyne.ir 
tauk, draugai! Tą galėsi J?ter buvo išneštos pnes 
padaryt, kaip bus šioj šaly |rikroosius .unijos ardytojus 
ivesta komunizmo tvarka iri Laisves 1r.V1lmes .de- 
tamsta busi komisaru. Kapi-1 lr Pnes «

Taigi, “draugučiaf

pų žmonėms ir laikraščiams, 

yra netik

U, drauguti! T, 'galėsi 

įvesta’komunizmo tvarka iri ------ - .
tamsta busi komisaru. Kapi-magogus ir pnes jų Švietimo 
talizmo tvarkoj biznieriai Į 
užlaiko ir parduoda tą, ko Taigi, “drauguciai” “Vil- 
žmonės reikalauja ir ką jie | oies” , korespcmdentai^ kuo- 
perka.

Tai tiek 

pondėntui išbizniško gio. Dabar keli žodžiai apie Į^k komųjustų priešą^ 
Juliaus Hermano asmenį. Į ia> r>tt*

Ant kiek man yra žinoma, ’ * ’ * 
Hermanas dabar nepriklau
so jokiai politįniai partijai,! Aukos kovai su klerikalų 
bet pirmiau buvo ir dabar Į reakcija,
yra artimas 'komunistams 
žmogus. Jis daug yra komu
nistams uždyką patarnavęs f V06 draugų kovą su klerika- 
ir kur tik buvo proga, juoshų reakcija. Surinkta 18 dol. 
užtaręs. Tai šitaip komunis-1 parėmimui Lietuvos Sočiai- 
tai jam dabar atsidėkuoja! demokrate _A<*ąw>. iįe 
O k, jau bekabi apie Her- į’
manienę. Ta motens savo Į^, 6 ir j 3
darbštumu komunistų kont-| j0L Apart to, šitie draugai 
roliuojkmose organizacijose I nutarė surengti protesto pra- 
(kaip L J. L R. Chore) yra kalbas prieš Lietuvos kleri- 
daug naudos padarius. kalti sąmale. KriMtajum

Aš nesu nei didelis Ke- redaktori, yitaitt. Prie šio 
leivio” salininkas, nei Her-Įgymgnyjno ^ada prisidėti ir 
mano užtarėjas, bet pasakau sandarieciai. 
tą, ką aš manau esant teisy-

met kitą kartą rašysit ką 
raliu atsakyt lnors aPie “KeleivT» toi P»- Vilnies” S |^y^tefeingai, kadJKe-

ELIZABETH, N. J.

Jau ir musų kolionijos lie
tuviai pradėjo remti Lietu-

RIK.OS LIETUVIU JUDĖJIMAS I®
LAWRENCE, MASS. 

Margumynai.
Rugpiučio 3 d. išėjo į strei

ką Print Works darbininkai, 
skaičiuje 160 žmonių. Strei
ko priežastis — numušimas 
algų ir padauginimas darbo. 
Pirmiaus darbininkai dirb
davo ant vienos mašinos, o 
dabar jiems įsakyta dirbti 
ant dviejų ir net trijų maši
nų ir tokiu budu beveik pusė 
darbininkų tapo atleista iš 
darbo. Protestuodami prieš 
šitokį kompanijos patvarky
mą sustreikavo ir likusie, 
darbininkai. ’ Kuomi šita 
streikas pasibaigs, sunku 
yra išanksto atspėt.

♦ ♦ ą

Liepos 18 d. surengė pik
niką M. D. A. V. Draugystė 
Tautiškam Parke. Žmonių 
šiame piknike buvo apie 
400. Muzikantai griežė lie
tuviškus šokius, o jaunimas 
šoko ir linksminosi. Kad pa
kenkus šiai draugystei, tą 
pačią dieną surengė pikniką 
ir Maskvos parapijonai. 
Man teko patirti, kad ant 
maskviečių pikniko išviso 
buvo apie tuzinas žmonių. 
Pasirodo, kad visuomenė jų 
parengimų neremia. Nors 
musų bolševikai lietuvišku
mo paprastai nekenčia, bet 
kad publiką patraukus, jie 
skelbė, kad busią “lietuviš
ki šokiai.” Kodėl jie niekuo
met neparengia “rusiškų šo
kių”?

t * *

Pas mus pastaruoju laiku 
susitvėrė du “bendri fron
tai”. Vieną frontą sudaro 
socialistai su šandariečiais, 
o kitą bolševikai su Romos 
katalikais. Socialistų ir san
dariečių “bendras frontas” 
yra sudarytas tam, kad ben
drai išnešus protestą prieš 
klerikalų reakciją Lietuvoj. 
O bolševikai ir Romos kata
likai sudarė “bendrą fron
tą,” kad socialistų ir sanda
riečių darbui užkenkus.

Socialistų ir sandariečių 
komitetas atspaudino atsi
šaukimus ir išsiuntinėjo vi
soms draugijoms ir kuo
poms. Rugpiučio 7 d. tasai 
atsišaukimas buvo perskai
tytas ir Lietuvių Ukėsų Kliu
bo susirinkime. Kuomet pir
mininkas paklausė susirinki
mo, kas daryt su minėtu at
sišaukimu, tai bolševikai ir 
Romos katalikai ėmė rėkt, 
kad reikia atmest. Vienok 
didžiuma balsų priėmė atsi
šaukimą ant apsvarstymo. 
Svarstant minėtą atsišauki
mą, bolševikai ir romiečiai 
rėkė, kad nei protestuot, nei 
aukų tam tikslui duot nega- 
lima.^Bet vistiek Kliubas nu
tarė protesto prakalboms 
duot svetainę dykai. Reiš
kia, socialistų ir sandariečių 
“bendras frontas” laimėjo.

Kliubietis.

PHILADELPHIA, PA.
Puikus bankietas.

Lietuvių Centto Budavo- 
jimo ir Paskolos Draugijos 
bankietas nedėlioję, 9 d. 
rugpiučio, Schuetzen Parke, 
puikiai pavyko. Kas įdo
miausia, kad jame dalyvavo 
visokių pakraipų žmonės 
kaip tai: saliunčikai, biznie
riai, kunigai, advokatai, 
daktarai, tautiečiai, bolševi
kai ir-kiti. Ir visi gražiai kal
bėjosi, valgė, klausėsi kal
bų ir muzikalio programo, 
kaip tikri broliai lietuviai. 
Nors diena buvo apsiniau
kusi ir labai lijo, bet ant sve
čių veidų matėsi pilnas pasi
tenkinimas.

Vakarienė prasidėjo 5-tą 
vai. po -pietų. Vakaro pro
gramą vedė Dr. E. G. Kli
mas. Prieš vakarienę p. J. 
Dapšis dalino išlaimėjimus, 
gražius rūkymo setus su pa
rašu “Nuo L. C. B. ir Pasko-

J. Degutis. los Draugijos.” Rodos pen-

kiolika ypatų gavo tokius 
laimėjimus.

Muzikalis programas su
sidėjo net iš 15 numerių, 
kaip tai: dainų, šokių, man
dolinų dueto, smuikos solo 
ir kitų. Dainas išpildė p-lės 
Mickunaitė, Nelė Geležis, 
Anna Dapšis, Paulina Sta- 
niškis ir Aida Arkmon 
akompanuojant pianu p-lei 
A. Mankus ir Staniškiui. 
Labai puikiai šokius atliko 
mažos mergytės M. Kurtis ir 
L Dapšis, ir solo smuiką J. 
Tunaitis, jaunas vaikiukas. 
Visi muzikalio programo 
dalyviai jauni, bet savo už
duotis atliko labai puikiai.

Po vakarienei vakaro ve
dėjas Dr. E. G. Klimas pir
miausia perstatė kalbėt teisė 
ją O. Caron. Kadangi kal
bėtojas anglas, tai kalbėjo 
angliškai, gražioj ir trumpoj 
formoj apibriežė naudą mi
nėtos draugijos. Antras kal
bėjo adv, S. F. Paukštis 
(draugijos solicitor). Nors 
lietuvis, bet kalbėjo angliš
kai. Jis apipasakojo draugi
jos stovį, kad nuo įsikūrimo, 
tai yra suviršum trijų metų 
bėgyje, turtas užaugo vie
nuolika nuošimčių? kad kny
gos gerai vedamos, vienu 
žodžiu viskas puikiausioj 
tvarkoj ir pilna garantija. 
Pirmininkas prašė kalbėt 
kunigus J. Kaulakį ir Čepu- 
kaiti (kurie ant programo 
nebuvo), bet jiedu atsisakė. 
Trečias iš programo kalbėjo 
J. V. Grinius. Kalbėtojas nu
siskundė, kad profesijos 
žmonės, vadai atsisako kal
bėt, todėl jis juos pavaduos. 
Pastarojo kalba, matyt, ge-' 
riausia pavyko, ką liudijo 
publikos simpatija ir gar
sus plojimas. Matytis buvo, 
kad tėvai rengiasi pirkt 
sunams ir dukterims serus, 
kad subudavot geresnę 
jiems ateitį. Tik vienas kun. 
Kaulakis kažin ko nervavo- 
si. Po J. V. Griniaus kalbos 
pasisiūlė kalbėti ir kun. 
kaulakis. Kaipo kunigas, 
kalbėjo silpnu balsu, nobaž- 
nai, liepė remt minėtą drau
giją, pirkt lietuviams nuosa
vybes ir tt. Na ir ant galo pa
sakė, kad lietuviai imtų da- 
yvumą parodoje ateinan
čiais 1926 m. Tas labai pul
tu iš kunigo pusės, bet ka
dangi atstovybė tyli, o pasi
rodyt vieniems Philadelphi- 
ios ir apielinkių lietuviams, 
butų nelogiška ir gal nepa
togu. Lauksime, ką atstovy
bė pasakys?

Tuomi vakarienė ir užsi
baigė orkestrai sugrojus 
Lietuvos himną. Paskui bu
vo šokiai. Bankietas, galima 
sakyt, pilnai pavyko, publi
kos buvo apie penki šimtai. 
Kas turi norą taupyt ir vie
ton 4 nuošimčio gaut 11, lai 
perka minėtos draugijos šė- 
•us. Susirinkimus draugija 
aiko sekančiai: kas pasku

tinį panedėlį 7.30 vai. vak., 
1011 Fairmont avė,, kas pa
skutinį penktadienį Lietu
vių Muzikalėj Svetainėj, 
i lichmonde, 8 v. vak., ir kas 
antradienį 8 v. vak., 1116 S. 
2-nd st., Philadeiphia, Pa.

Korespondentė.

DETROIT, MICH.
Darbai, klebonai ir 

centristai.
Detroitas yra “Ližių Ka

raliaus” Fordo sostinė ir ki
tų automobilių pramonės 
centras. Detroite šiandien 
yra 35 automobilių fabrikai, 
kuriuose dirba nuo 230,000 
iki 240,000 darbininkų. Pir
mas automobilis pasirodė 

'Detroit miesto gatvėse 1894 
m. Jo išradėjas buvo Char- 
les B. King.

Apart automobilių dirbtu
vių, Detroite yra nemažai ir 
kitokių pramonių dirbtuvių, 
kaip tai: išdirbystės pečių, 
vi ...........................................
tt. 
neblogiausia 
dirbtuvėse ir prie namų sta
tymo, vienok, aplamaf paė
mus, bedarbių yra daugybė. 
Daug bedarbių privažiavo ir 
iš kitų miestų. Darbininkų 
darbo sąlygos Detroite yra 
apverktinos, nes darbinin
kai čia neorganizuoti. Netik 
dirbtuvių darbininkai, bet ir 
karpenteriai čionai neorga
nizuoti. Paprasti darbinin
kai prie namų statymo gau
na nuo 50 iki 60c. į valandą, 
o karpenteriai nuo 85c. iki 
$1.00 į valandą. Tuo tarpu 
Chicagoje, kur namų staty
tojai yra organizuoti, pa
prasti darbininkai gauna į 
valandą nuo 85c. iki $1.00, o 
karpenteriai po $1.37^. Det
roite namų statėjai dirba po 
10 ir vietomis net po 12 va
landų į dieną, o Chicagoje 
tik po 8 vai.

Detroito darbininkai tu
rėtų pabusti iš letargo ir su
siorganizuoti. Laikas jau 
mesti munšainą ir poterius į 
šalį, o imtis už knygų ir laik
raščių, kuriuos skaitydami 
prieisit prie susipratimo.

Detroite ’yra 400 įvairių 
tikėjimų bažnyčių mulkini
mui alginių vergų. Tarp tų' 
yra ir 3 lietuviškos Romos 
katalikų mulkinyčios, kurio
se darbuojasi- smarkus ir 
gudrus klebonai. Metai lai
ko atgal davatkos pastebėjo, 
kad vienos lietuvių parapi
jos klebonas anksti ryte ap
lanko minyškų namelius. 
Žmonės tuojaus pradėjo 
kalbėti, kad ar tik kunigėlis 
neturi meiliškų ryšių su da
vatkėlėmis. Tas kalbas iš
girdęs kunigas išbarė para
pijomis už “prasimanymus,” 
nes, girdi, kunigai nesą ko
kie mergininkai, o jeigu ir 
eina pas minyškas, tai ne ko
kiais blogais tikslais, o tik 
neša paryčiu “šventus sa
kramentus.” Ir parapijonai 
turėjo nutilti.

Bet štai, už trumpo laiko 
po to, kitos parapijos1 klebo
nas pradėjo nešioti “sakra
mentus” pas tūlą jauną ir 
patogią biznierką. Bet biz- 
nierkos vyras vieną kartą 
kunigėlį nučiupo ir gerokai 
aplamdė. Kunigėlis, sugal
vojęs gudrybę, patraukė biz- 
nierkos vyrą teisman už su
mušimą ir norėjimą prievar
ta išgauti iš jo pinigų. Vie
nok teismas jagamastėliui 
pasakė, kad su savo “sakra
mentais” pas svetimas mo
teris jis daugiau nelandžio
tų. Pralošęs bylą kunigėlis 
tuojaus surengė “40 valan
dų” ir taip įgraudino savo j 
parapijomis, kad šie dabar 
nei mislyt nemislyja, kad 
kunigėlis čia butų buvęs kal
tas.

Detroito centristiniai ko
munistai, “Laisvės” ir “Vil
nies” raudonieji biznieriai, 
rra šitokios nuomonės apie 
’alšyvų pinigų dirbimą: fal- 

šyvus pinigus dirbti nėra di
desnis prasižengimas kaip 
munšainą daryti ir todėl 
draugė Onutė šimoliuniutė

aištų, druskos kasyklos ir 
t. Šiuo tarpu darbai ema 

automobilių

LAWRENCE, MASS. 
Klaidos atitaisymas.

“Keleivio” No. 33 kores
pondencijoj po antgalvlu 
“Progresyviai lietuviai suju
do” įsiskverbė maža klaida 
kur kalbama apie masinį 
lietuvių mitingą. Ten pasa
kyta: “Bendras komitetas 
uoliai darbuojasi ir randa 
didelio priturimo vietos au
dėjuose, kurie žada prisidėti 
savo auka ir balsu/ Turėjo 
būti taip: “Bendras komite
tas uoliai darbuojasi ir ran
da pritarimo vietos lietuvių dirbdama pinigus nei kiek 
draugijose, kurios žada pri- daugiau neprasižengė už 
sidėti savo balsu ir auka.” tuos draugus, kurie daro

Bendro Komiteto Narys, munšainą. Raudonieji biz-

.nieriai užgina visokį biznį,
bile tik jiems neša naudą.

Pasaulio Vergas.

IŠ SKUYLKILL PA
DANGĖS.

Metinis SLA. Apskričio 
Išvažiavimas.

Daugelis Skuylkill apie
linkėj (Pensylvanijoj) tei
raujasi, kada įvyks metinis 
SLA. Pirmojo Apskričio Iš
važiavimas ant tyro oro.

Apskričio raštininkas K. 
Arminas praneša, kad išva
žiavimas j vyks 30 d. rugpiu
čio (Augusto), nedėlioję. 
Vieta yra paimta Lakeside, 
prie dailaus ežero ir girioje. 
Išvažiavimui pamarginti bus 
gražus programas, būtent, 
dainos, deklamacijos, pra
kalbos, muzika ir tt.

Žmonės šituo išvažiavimu 
labai indomauja, nes jiems 
labai patiko šitokia ekskur
sija pereitais metais, kur 
svečių buvo iš New Yorko, 
Newarko, Philadelphijos ir 
kitur. Gerb. “Keleivio” re
daktoriaus žmona, draugė 
Michelsonienė, buvo net iŠ 
Bostono. Mums butų labai 
malonu, kad šįmet atvažiuo
tų pats “Keleivio” redakto
rius ir pasakytų mums pra
kalbą.

SLA. 1-rao Apskričio 
konferencija.

į Visos SLA. kuopos yra 
! kviečiamos atsiųsti savo de
legatus į 24-tą suvažiavimą, 
kuris įvyks Rugsėjo-Septem- 
berio mėnesyje ant kampo 
Main ir Center sts., Shenan- 
doah, Pa., Eagem svetainėj. 
Suvažiavimas prasidės 10 
valandą is ryto. Tai bus pir
mojo SLA. apskričio metinė 
konferencija, kurioj bus 
renkami apskričio viršinin
kai.

Kviečia Komiteto vardu 
1-mo apskričio SLA. organi
zatorius,

A. J. Banišauskas.
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Kas nieko neveikia,

II
CARNEGIE, PA.

Bolševikų komisaras J. Ga
taveckas suspenduotas ir da 

gavo mušti.
Žmonių patarlė sako: 

“Kol viena bėda — tai ne 
bėda, ale kaip dvi-tris bė
dos ėda, tada tai jau tikra 
bėda.”

Panaši istorija atsitiko ir 
su musų bolše\ ikų komisam 
J. Gatavecku. Jis liko su
spenduotas ant trijų mėne
sių A. P. L. A. 3-čioj kuopoj 
ir išėjęs iš svetainės gavo 
gerokai apkulti.

Rugpiučio 2 d. A. P. L. A. 
3-čia kuopa laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Šiame 
susirinkime buvo barnių ir 
ginčų įvalias dėl išmokėjimo 
Giliui pašelpos. Mat, Giliui 
pašelpa buvo išmokėta visai 
be kuopos žinios, kas nesu
tinka su kuopoje vedama 
tvarka. Kaltininku buvo at
rastas J. Gataveckas, ir už
tai susirinkimas Gatavecką 
nubaudė suspenduodamas jį 
ant trijų mėnesių. Mat Gi
lius yra bolševikiškos vieros 
parapijonas ir jis šiuomi lai
ku serga džiova ir randasi 
džiovininkų ligoninėje, tai 
Gataveckas, norėdamas sa
vos bolševikiškos vieros pa- 
rapijonui pagelbėti, paėmęs 
Giliaus pašelpą atidavė Gi
liui nepranešęs apie tai kuo
pai ir net neatliko tam tikrų 
formališkumų. Žinoma, na
riai nebūtų taip užsirūstinę 
ant Gatavecko, jei Gatavec
kas lygiai tarnautų ir tiems 
nariams, katrie nėra bolše
vikiškos vieros garbintojai. 
Vienok kada prisieina su
sirgti tiems nariams, katrie 
negarbina Maskvos, tai 
jiems pašelpos gavimas kur 
kas būna sunkesnis. O beto 
Gataveckas yra įsipykęs na
riams ligi gyvam kaului su 
savo bolševizmu, tai nariai 
ir nubaudė vargšą. Kai Ga
taveckas buvo nubaustas ir 
buvo paprašytas apleisti su
sirinkimą, tai jam išėjus iš 
svetainės, tūli vyrai pasiga- 

I vo jį tokioj vietoj kur niekas

>

SO. FORK, PA.
Mirė Ona Maziliauskienė.
Liepos 24 d. po trumpos , 

ligos, pasimirė jauna ir visų • nemato ir gana drūčiai jį 
gerbiama moteris Ona Ma- - apkūlė. Vargšas, gavęs pa- 
ziliauskienė,sulaukus vos 32 i ragauti diktatūros, grįžo at
metu amžiaus. Paliko di-' gal i svetainę ir net verkda- 
džiausiame nubudime savo j mas maldavo, kad susirinki- 
vyrą ii’ šešetą vaikučių, ku- mas už jį užsistotų ir tuos, 
rių vyriausias 11 metų, o ■ kas jį mušė, nubaustų, o jei 
jauniausias 1 metų. Velionė' nenubaus, tai jis eisiąs į tei- 
tapo iškilmingai palaidota ' smą. Bet kur tu žmogus rasi 
27 d. liepos, ant airių kata-; užtarimą pas tuos “buržu- 
likų kapinių. j jus”! Netik neužtarė, bet

Velionė " Maziliauskienė kiti dar pareiškė, kad ir “gę- 
buvo gero budo ir laisvų pa- rai tau L > ^Laisvę’ daū-
žiūrų moteris. Maziliauskai 
turėjo savo namelį, prie ku
rio velionė buvo įsitaisius 
gražų žolynų darželį, ‘kurį 
rytas-vakarėlis laistė su savo 
vaikučiais dainuodama dai
neles. Ji mylėjo gamtą, bet 
gamta jos nepasigailėjo ir 
pakirto jai gyvybę. Velionė 
dar troško aplankyti Lietu
vą, kur norėjo pasimatyti su 
savo tėveliais, broliais ir se
selėms, bet staiga apsirgo 
nespėjo nei su savo vaiku
čiais atsisveikinti — mirė li- 
gonbuty, atskirta nuo šeimy
nos. Gaila jaunos ir pavyz
dingos motinos’ir šeiminin
kės. Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė. Biti«.

I

giau šmeižti.” Nėra užtari
mo — tikras kankinys.

Bolševikai po teismus 
bitinėjasi.

Musų bolševikai, norėda
mi kontroliuoti SLA. 128 kp. 
ir A. P. L. A. 3 kp., stengiasi 
surasti sau sekėjų ir tarp to
kių žmonių, kurie mažai 
protauja, bile tik priima bol
ševikišką vierą ir pasižada 
juos remti draugijų susirin- ' 
kimuose. Šiuo laiku toj bol
ševikiškoj parapijoj įvyko 
nesutikimų

Viena bolševikiška kumu- 
i te G. atėjo pas savo kai- 
! minką M. ir pasakoja, kad, 
girdi, dėlto tavo vyras buvo 
tave atidavęs į beprotnamį, 
kad jis turi kitą moterį. Tuo 

! laiku M. vyro butą namie ki- 
i tam kambary ir jis viską gir- 
; dėjo, ką G. pasakojo apie jį.

l
I

PRANEŠIMAS.
First National Bank of

Boston gavo iš valstijos pa!>imuju apie J(.
kontrolieriaus leidimą. ati-1 Jis išvarė GE]aukaJn irp " 

« - -o A 

ant Cambridge st, netoli 
kampo Temple st

Tikimasi, jog

šeimynos.
G. pas skvajerą užsi

mokėjo kaštus ir provą ati-
, r. . > ’ mmecas ; 4ave ant k0rto. Kam naudos
bankinis ofisas tuojaus bus bus, kam ne> o advokatai tai 
irjn sSaiin P*fw PasiPelno iš tamsių žmonių.1 d. Spalių. First National jej tokie dalykai dėtųsi ne 
Bank jau tun išviso devynis pas bolševikus, tei Gatavi 
bankiniu skyrius, poškai- but par^ęs f 
tant Back Bay ir North End. jr 0 kaip apje 
Numatoma, jog West End draugus _ ui p 
ofisas darys dideli patama-p s J Kumut“
tnmo f-no onioliMl/Ao * •»UIUUIC»

1 d. Spalių. First National

vimą tos apielinkės ' žmo- __
nėms. (Tąsa koresp. ant 5 pusl.>
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ir jai pageidaujant įtaisyta 
vėliava už tiek pat L. S. D. 
P. Veliuonos vai. organiza
cijai.- Likusieji nuo įtaisymo 
vėliavų pinigai perduoti L. 
S. D. P. Centro Komiteto ka- 
son. Vėliavos iškilmingai

Į įteiktos paminėtoms org. 
per LSDP, vieniuoliktą su
važiavimą, 17—19 balan
džio, 1925 m. Kaune.

Centro Komiteto Pirm.
K. Bielinis,

Reikalų vedėjas
J. Paplauskas.

KELEIVIS
Ištisą laikotarpį kartoti, 

skelbiami ir skiepijami, jie 
jau giliai įėjo į visų paverg
tųjų kraštų gyventojų sąmo
nę.

Musų dienomis šie obal- 
siai jau peržengė Europos 
ribas, jie jau nėra nė “bal
tųjų” obalsiai, bet už juos 
kovoja juodas ir geltonas 
pasaulis..

Tame atvėjy Francuzijos 
demokratija privalo derinti 
žodžjųs su praktika, nežiū
rėdama į tai, ką fcasakyB de
šinieji, ovaduodąmos vien 
teisingai suprastais krašto 
reikalais. Kraštui gi karas 
su rifais nieko, be dideliau- 
sių išlaidų, aukų žmonėmis 
ir; mokesnių pakėlimo, ne
duos.

»

/

BUDA,
Parašė L. Tolstojus.

✓

—Tegul bus pagarbintas,
‘‘ Maike!

—Sveikas gyvas, tėve. O 
ką, ar buvai pas kunigą?

>. —Jes, vaike, buvau, ale
neradau namie. Išvažiavęs 
su gaspadinė ant vikeišino. 
Bet ar tu žinai, Maike, kokį 
aš giliukį turiu!

—Na, na?
—Gavau lotą už dvka.

.—Kokį lotą?
—Na, lotą! Ar nežinai, 

.■ kas yra lotas? Lietuviškai—
• šmotas žemės, o amerikoniš- ,——--------°---------- .----- ;

kai__iota<ę I kad Kaime manoma įvesti
-Tai ką su juo darysi, tė-I ir vieta esanti

ve? Gal bulvespavyri so-įau įvertinta O kas yra 
dinsi? * 'kanalizacija? Juk tai pai-

—Ne, Maike, prie bulvių' K8- ku"om Beina visokios 
perdaug darbo. Pirma j J Dievo dovanos! Vadinasi,

• reikia pasodinti, paskui ap-.stofa?^au? brudnesms, ne
kaupti ir paskui vėl nukasti,.^ 'i^'n'nkas.
0 aš dirbti nenoriu Aš nuta-1 “Bet kamel tau vistmin- 
riau, vaike, užvesti vištų

- farmą. Prie vištų dirbt ne- 
reikia, tik rink kiaušinius ir

• valgyk. Ir jeigu Dievas pa
dės, tai mislinu greitai pra- 
bagotėt. Tu žinai, kad gera

- višta padeda apie 200 kiau
šinių ant metų; iš kožno 
kiaušinio gali išeiti viščiu
kas, o kožnas viščiukas, iš
augęs į vištą, vėl padės po

. 200 kiaušinių, iš kurių vėl 
„ gali išeiti vištos. Tokiu spa- 

sabu, vaike, kaip aš aproka- 
vau, tai iš vienos vištos į 3 ;

< metus galima padaiyt 800,-*.. - - -?
• 000 vištų. Jeigu aš parduo- J1-&vfnta._, ai ne.

siu jas po dolerį ir kvoterį, . Siur, Maike, uangus yra 
tai turėsiu lygiai miliona do- šventas. v _
lerių. Tai matai, Maike, ką ” *—

•: aš sugalvojau! į
—Taip, tėve, galvojo ir 

Jonelis-Dumelis. Ganyda
mas kiaules jisai pamatė gu
lintį prie ežios zuikį ir manė 
sau: dabar aš tą zuikį pa-

• gausiu ir parduosiu už du 
auksinu už tuos pinigus nu
sipirksiu sau kiaulaitę, o šita 
kiaulaitė išaugus atsives 12 
paršų: tie paišai išaugę vėl 
po 12 paišų, ir tokiu budu aš

■ turėsiu didelį pulką kiaulių, 
kurias parduosiu už didelius 
pinigus ir nusipirksiu didelį 
dvarą. Tada aš nieko ne
dirbsiu, tik sėdėsiu ant gon- 
kų ir tarnams įsakymus da-

kie, paduokit man pypkę!” tas nuoširdžiai dėkuoja 
Ir- Jopelis-Durnelis taip gar- draugams P. Motiečiui P. O. 
siai sūšuko, kad zuikis nusi- Box 857, Waterbury, Conn.

mas ant vuodegos visą jo sea st., 
dvarą ir tarnus. Man rodos, 
kad taip bus ir su tavo vištų 
farma, tėve.

—Maike, tu manęs prie 
Jonelio-Dumelio nelygink, 
baaš nesu durnelis, ale vy
čių vaisko generolas. Prie 
to, aš einu ne zuikių gaudyt, 
ale vištų augint. Jau turiu ir 
pieną vištininkui pasidaręs,

reikia tik vietą pašventint. 
Ant tos intencijos kitą ne- 
dėldienį as keliu didelį ba
lių. Ateik ir tiį Maike, ba 
turėsiu bačkutę alaus ir bus 
daug svečių, 
kleboną,

Pasikviesiu 
kad pašventintų 

lotą, ba darbą reikia pradėt 
atsakančiai.

—Šitokių juokų nepasa
kok, tėve, nes kaip kunigas 
ištirs, tai jis tavęs ir išpažin- 
tin nepriims.

—Čia juokų nėra, Maike. 
štai, Lietuvos gazietos rašo,

Nelemtas karas su Maro
ko rifais gręsia Prancūzijos 
vidaus santikiams įvairiais 
netikėtinumais.

Šalies priešaky stovi de
mokratinis Painleve kabine
tas, kurį palaiko socialistai, 
o tuo tarpu jis įsivėlė į gry
niausio vandens imperialis
tinį karą.

Toks akis rėžiantis prieš
taravimas negali nepaveikti 
į tuos Francuzijos gyvento
jus, kurie atidavė savo bal-' 
sus demokratijai, laukdami 
iš jos taikos ir ramybės, no
rėdami išgydyti didžiojo ka
ro žaizdas.

Puankare šalininkai ne
gali susilaikyti piktai ne- 
džiugaudami. Objektyvios 
apystovos, sako jie, yra 
daug galingesnės, negu jūsų 
laisvės obalsių romantika. Ir
jie visomis keturiomis “pa
laiko” Painleve kabinetą, 
kuris slidžiuoja pavojingu 
keliu.

Įvairių šalių taigi ir musų 
reakcinė spauda dar pirmo
jo demokratinio Francuzijos 
kabineto politiką pakrikšti
jo “kerenščina.” Tai buvo 
ne visai teisinga. Tačiau jei
gu įsigilinsime į tariamosios 
“kerenščinos” esmę — tai 
pastarųjų dienų Francuzi
jos demokratijos elgesys iš 
tikrųjų primena ją.

Tai yra nusileidimas deši
niųjų reikalavimams — tai 
trumparegis nesiskaitymas 
su tikruoju gyvenimu ir bai
me griežtai atsikratyti im
perialistinių prietarų vardan 
gyvųjų demokratijos užda
vinių.

Karas su Maroko plačiuo
se Francuzijos sluoksniuose 
visai nepopulerus. O darbo 
miestas ir sodžius begaliniai 
juo nepatenkinti. Juk nieks 
Francuzijos žemei negręsė. 
Yra, žinoma, pavojaus fran
cuzų kapitalui, kuris begė- 
džiausiu apnuodintu budu 
šeimininkavo Afrikoje. To
kios “aukštos” politikos 
Francuzijos liaudis nesu
pranta. Ir joje kyla įvairių 
abejonių dėl to, ar teisingai 
ir gerai ji pasielgusi,—ati
davus'krašto likimą į demo
kratijos rankas.

Tuo gi tarpu komunistai, 
pasispriĮigdami iš džiaugs
imo, didžiausia energija įro
dinėja visiems, kad “masės 
yra apgautos samdytų Puan
kare ir Millerano tarnų.”

Susidaro pavojinga padė
tis, kada iš demokratijos pu
sės reikalingas yra ne “ke
renščinos” svyravimas, o 
griežti žingsniai painiavai 
išrišti.

Ryt po ryt Francuzijos de
mokratija stos kryžkelėj. Jai- 
teks išspręsti lemiamas klau
simas : arba būti bevaliai 
Francuzijos imperialistų no
rų pildytojai ir tuo stumti 
kraštą į komunistų glėbį ir 
tuo mirtingai jau pakenkti 

________________ ____ ir diskredituoti demokrati- 
mui" LSDP. oiganizacijomsJ^? arba vaduojantis tikro- 
vėliavų.___________________Irios Francuzijos noru —

Drg. Motiečius prisiuntė bįgti ardantį jos finansus ir 
20 dol. (200 litų) ir jam pa- Mftįfofhmi gyvenimą karą, 
geidaujant įtaisyta partinė . Nėra ko ir bekalbėti, kad 
vėliava už 105 litus L. S. D. jr. demokratijos iškeltieji 
P. Šiaulėnų valsčiaus orga- 'lalsyo tautų apsisprendimo 
nizacijai. Drg. Liutkuvienė obalsiai primygtinai to rei- 
prisiuntė 15 dol. (150 litų) kalauja.

—Bet kamgi tau vištinin- 
' kas šventinti, tėve?
•Į —O kam šventinti Kauno 
' toiletus?

—Aš nežinau, tėve.
—Tame ir bėda, Maike, 

kad tu nežinai. Bet aš tau 
pasakysiu. Šventinti reikia 
dėlto, kad Dievas yra dan
guj, ant žemės ir kiekvienoj 
vietoj, taigi kiekviena vieta 
turi būti šventa.

—Ar tai pakol kunigas 
vietos nepašventina, tai ji 
nėra šventa?

1 —Nosary!
—O kaip dangus, tėve, ar

—O kas jį pašventino?
—To aš negaliu pasakyt.
—O kas tau sakė, kad jis 

šventas?
—Maike, tu perdaug ma

nęs neklausinėk, ba aš pra
dėsiu pykt.

—Pykti nesveika, tėve, 
todel užbaigsime.

—Na, tai ir gudbai, vaike? 
Aš einu alaus daryti ant ba
liaus.

Aukos Lietuvos Socialde
mokratams.

Lietuvos Socialdemokra- 
vinėsiu: “Ei, jus, šiokie ir to- tų Partijos Centro Komite- 

tas nuoširdžiai dėkuoja 
Ir. JopelisrDurnelis taip gar- draugams P. Motiečiui P. O. 

gapdą-ię-pabėgo, nusinešda- ir A. Liutkuvienei, 102 Chel- 
East Boston, Mass. 

atsiuntusiems aukų įsitaisy-

Nėra ko ir bekalbėti, kad 
iškeltieji

nizacijai. Drg. Liutkuvienė obalsiai primygtinai to rei-

/
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Tik vėl atgims dešiniųjų ir 
klerikalų įtaka, tik sustiprės 
ir įsigalės komunistų gaiva
las, kuris išardys Francuzi- 
74-

Francuzijos prestižas ną-Rukęiitčs d si to j€i£U ji p n- I*******************************************************************  
pažins rifų laisvo apsispreii- ! Prieš du tūkstančiu keturis šimtus metų gyveno Indijo- 
dimo teisę. Savo pusėje ji td- karalius Sudchodana. Jis turėjo dvi žmonas, dvi tikras 
Maroko ; seseris, bet vaikų nei iš vienos nei iš antros negalėjo susi-
bus tik kosmopolitinio kapi
talo ryklės, kurių kišenėje 
šiek tiek sumažės aukso.

Francuzija nežus, j 
pabaigs karą su rifais 
iždinėje liks neišeikvoti ši 
tai milijonų frankų ir p 
liks gyvi keliasdešimt tukš- 
tančių jaunimo.

Tas tik eis kraštui į svei
katą. M. į

laukti. Karalius buvo nusiminęs, ir kartą, kada jis nebetu
rėjo jokios vilties, vyresnioji jo žmona, Maija, pagimdė 
sūnų. . .

Karalius negalėjo atsidžiaugti sunum ir nieko jam ne
gailėjo: visaip jį džiugino, linksmino ir mokė įvairių mok
slų. Sidcharta—taip pavadino sūnų—buvo vaikas ir pro
tingas, ir gražus, ir geras. Sukakus Sidchartai 19 metų, tė
vas sutuokė jį su jo pussesere ir įkurdino jaunavedžius 
puikioje pilyje, tarp puikių sodų ir giraičių. Jaunojo Sid- 
chartos pilyje ir soduose buvo visa, ko tik gali žmogus 
geisti.

Norėdamas savo mylimąjį sūnų matyti visuomet laimin
gą ir linksmą, karalius Sudchodana griežtai įsakė Sid- 
chartos artimiesiems ir tarnams ne tik saugotis, kad kuo 
neįsipykus jam, bet ir slėpti nuo jo visa, nuo ko galėtų jau
nasis įpėdinis susisieloti arba liūdnoms mintims atsiduoti.

Sidcharta neišvažiuodavo iš savo žemės, o savo žemėje . 
jis nematė hieko, kas pagedę, kas nešvaru, kas pasenę. 
Tarnai stengėsi pašalinti visa, kas galėjo būti nemalonu 
žiūrėti, ne tik kuopdami visas nešvarybes, bet dar nuraš- 
kinėdami nuo medžių ir krūmų nuvytusius lapus. Tad jau
nas Sidcharta aplink save tematė tik tai, kas jauna, svei
ka, gražu ir linksma. f

Taip Sidcharta išgyveno po vestuvių daugiau nei metus. 
Vieną kartą, važinėdamas po savo sodus, Sidcharta suma
nė išvažiuoti iš savo žemės pasižiūrėti, kaip gyvena kiti 
žmonės. ;

Sidcharta liepė savo vežikui Čanai vežti jį į miestą. Vi
sa, ką jis pamatė: gatves, namus, vyrus ir moteris įvairiais 
rūbais, krautuves, prekes — visa tai Sidchartai buvo nau
ja, įdomu ir suteikė jam pramogos.

Bet staiga vienoje gatvėje jis pamatė tokį žmogų, kokio 
jis niekuomet nebuvo matęs. Keistasis žmogus sėdėjo susi
traukęs pasienyje ir graudžiu balsu dejavo. Jo veidas bu
vo išbalęs ir raukšlėtas, ir jis visas drebėjo.

—Kas tam žmogui?—paklausė Sidcharta vežiką čaną.
—Matyti serga—atsakė Čana.
—Ką reiškia—serga?
—Serga, reiškia, kad jo kūnas sugedo.
—Ir ką gi jam skauda?
—Tur būt visą kūną skauda.
—Kodėl gi taip jam pasidarė?
—Paėmė liga.
—Ir visus taip gali liga paimti?
—Visus.
Sidcharta daugiau nebeklausinėjo.
Truputį toliau prie Sidchartos ratų priėjo elgeta. Sugu

ręs, sulinkusia nugara, ašarojančiomis raudonomis aki
mis senis vos bepavilko išdžiuvusias, drebančias kojas ir, 
šveplendamas burna be dantų prašė išmaldos.

—šis taip pat serga?—paklausė Sidcharta.
—Ne, tai senis—atsakė čana.
—Ką reiškia — senis?
—Reiškia: paseno. ■
—Dėl ko gi taip atsitiko?

. —Gyveno ilgai.
—Ar visi žmonės sensta? Ar taip esti visiems, kurie il

gai gyvena?
—Visiems.
—Ar bus ir man taip, jei aš ilgai gyvensiu?

? -^Visiems tas pat,—atsakė čana.
Vesk mane namo,—pasakė Sidcharta.

Čana paragino arklius, bet išvažiuojant jiems iš mies
to, juos sustabdė žmonės. Jie nešė ant neštuvų kažką, pa
našų į žmogų.

—Kas tai?—paklausė Sidcharta.
—Tai numirėlis,—atsakė Čana.
—Ką reiškia—numirėlis?—paklausė Sidcharta. 
—Numirėlis reiškia, kad gyvenimas pasibaigė.
Sidcharta išlipo iš ratų ir priėjo prie žmonių, kurie nešė 

numirėlį. Numirėlis, atmerktomis, sustojusiomis stiklinė
mis akimis, iškištais dantimis ir sustingusiais sąnariais gu
lėjo taip nejudomai, kaip numirėliai teguli.

—Dėl ko taip jam atsitiko?—paklausė Sidcharta.
—Mirtis atėjo. Visi miršta.

' —Visi miršta,—atkartojo Sidcharta ir, sugrįžęs į ratus,

AR PAGALVOJAI?
Ar pagalvojai, proletare,
Kodėl tasai, kurs žemę aria,

Jos vaisių nenaudoja?
. Kodėl tasai, kuris stato ramus,

Skiepuos gyvendams kenčia durnus,
Nors rūmai jį vilioja?

Kodėl tasai, kurs audžia šilką, 
Ar žudo tigrą, lokį, vilką,

Pats kenčia šaltį?
Kodėl norėdams saldaus miego
Neboja to, kad kun’s paliego—

Vėl kelias, darban stoja?
Kodėl dar mažas, būdams vaikas, 
Kada mokintis, žaisti laikas,

Jis buožei jau tarnauja ?
Kodėl gi amžių dirbęs kentęs, 
Visas jėgas kitiems pašventęs—

Senatvėj elgetauja? 
Kodėl? Ar taip patiko vargas, 
Jei niekad gyvenimo naujo

Sukurti nesapnuoja?
Kodėl gi žmonės miršta iš bado, z • *
Sau uždarbio nesuradę,

Kuomet kiti puotauja?...
Mejaugi jiems taip patiko, 
Kad vien tik jungas skriaudiko 
\ Ir vargas glamonėja?... 
Ak, pagalvoki, darbininke, 
Kodėl pečiai tavo sulinkę,

Kam kratinė taip sunkiai alsuoja?
K. Bridžius.

w -
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Gyvenimas mūsų, kaip upė banguoja 
Žiemos ir krantų spaudžiama: 
Mieguistas pirmyn per sapnus vien 

žingsniuoja, 
Ir tenkinas laime žema.

Bet upei sušvinta pavasario dienos, 
Atbunda ir bangos sustingę: 
Tuomet tai galybe putodamos vienos, 
Jau nieko kelyje nevengia.

Užlieja krantus ir juos griauja, ardo, 
Jos vagą vis didina, valo,
Lyg, rodos, kovon viena kitą veda, f 
Tartūm, galybei nebus jau galo.,

O mums kad gi šviečia jaunystė skaisčioji, 
Karštesnė už vasaros saulę,
Padangių keliais mus vedžioja, 
Tarpina ir kerštą, apgaulę.

Tai griauki m ir mes, kaip tos bangos 
putotos, 

Tamsybių krantus pražūtingus: 
Ir broliška meile užliekime plotus, 
Blaškykim šešėlius vylingus!...

O, PASAULI!
O, tu pasauli, tamsus, miglotas, 
Krauju ir kerštu visas nuklotas. 
Kraujuoti karai žmonių vergijos, 
Kardai, kanuolės ir kalavijos. 
šių dienų tikslas—kerštas, žudynė, 
Naikint gyvybę, plėšti krutinę. 
O, tu pasauli, pilnas tamsybių, 
Žmonių širdyse kiek neteisybių! 
O, tu pasauli, kaip lėtai žengi,. 
Kaip pamažėli tamsybę engi! 
Kad kas įstengtų ir paskubėtų, 
Tamsą prašalint, kad kas galėtų; 
Gaurų vainikais tą apkabintų, 
Puikiausiom gėlėm tą padabintų, 
Tą garbę laimėt tik laikas pajėgs, 
Per kurį daugel dar amžių prabėgs!...

J. GojdU.
■mArmammmvv
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nepakeldamas galvos, parvažiavo namo.
Visą dieną Sidcharta sėdėjo vienas tolimame sodo kam

pe ir be paliovos mąstė apie tai, ką jis matė.
“Visi žmonės serga, visi žmonės sensta, visi žmonės mir

šta,—kaip gi gali žmonės gyventi žinodami, kad kiekvie
ną valandą jie gali apsirgti, kad kiekvieną valandą jie ei- 
nasenyn, negražyn ir silpnyn, ir, dar be to, žino, kad kiek
vieną valandą gali numirti, tikrai numirs—anksti ar vėlai. 
Kaip gi galima kuo nors džiaugtis, ką nors veikti, kaip gi 
gyventi, žinant tikrai, kad numirs? To neturi būti,—tarė 
Sidcharta. — Reikia surasti, kaip išgelbėti nuo to. Ir aš su
rasiu tatai. Ir suradęs pasakysiu žmonėms. Bet tam suras
ti reikia palikti ši pilis, kame viskas išsklaido mano min
tis, atsitraukti nuo žmonos, nuo tėvo ir motinos ir eiti pas 
atsiskyrėlius ir galvočius ir paklausti jų, kaip jie visa tai 
supranta.” (Pabaiga bus)
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KELEIVIS. 3L
KORESPONDENCIJOS.
CHICAGO, ILL. 

“Naujienų0 piknikas.
“Naujienų“ piknike, ku

ris įvyko 9 d. rugpiučio, da
lyvavo milžiniška minia 
žmonių. Tai nebuvo pikni
kas, imant paprastoj žodžio 
prasmėj. Tai buvo visų Chi
cagos lietuvių suvažiavimas, 
kurio pažiūrėti atvyko skait
lingi būriai ir iš kitų miestų. 
Oras irgi pasitaikė nepapra
stai gražus, kuris tą pikniką 
tarsi padarė kokia tai iškil
minga Chicagos lietuvių 
švente, kokios dar niekad 
tarp Amerikos lietuvių ne
buvo.

J pikniką atvyko dar ne
girdėtas iki šiol skaičius 
lietuvių — apie 6,000. To
kios didelės lietuvių minios 
dar niekas neįstengė sutrau
kti. Vieta gana tolokai nuo 
gatvekarių, bet tai nė kiek 
nesulaikė žmonių, nes lietu
viai yra taupus žmonės, nie
kam pinigu nemėto ir ką su- 
taupina, išleidžia savo gy
venimo smaginimui. Todėl 
tai tiek daug lietuvių ir turi 
savo automobilius ir tai ne 
paprastus fordukus, bet di
džiumoj gražius, puikius ir 
gana brangius automobilius. 
Ir šiame piknike buvo apie 
1,000 automobilių, nuo pi
gesnių iki brangiausių.

Nuo pat lyto žmonės trau
kė dideliais būriais į “Nau
jienų” pikniką. Lėkė vienas 
paskui kitą automobiliai, o 
ir pėstieji traukė nedideliais 
būriais nuo Blue Island gat
vekarių linijos. Jau apie pie
tus daržas buvo apipilnis, 
bet po piet, į vakarą, jau ir 
praeiti nebebuvo galima, 
nors daržas yra vienas di
džiausių Chicagoje. Ir tik 
sutemus pasiliovė žmonių 
važiavimas į pikniką.

Per visą gi dieną darže 
dėjosi vis kitokie dalykai. 
Kuomėt vieni tik taip sau 
vaikštinėja ir jieško vis dau
giau pažįstamų, kurių gal
būt nėra matę per metus ar 
daugiau laiko, bet su ku
riais suėjo šiame piknike, 
tai kiti šoko, žaidė, linksmi
nosi. Tolėliau veik per visą .
dieną, iki sutemos tęsėsi vi- ^namai yra •UKstai civili 
šokiausi kontestai-rungty- • ‘ 

juose, tai vistiek didžiausiu Cįįįįdomimu juos sekė ir prfei- k“ne
juoke užtektinai, nes kon-, 
testų buvo visokių, tad buvo 
ir labai juokingų. Nemažai

Pajieškau pažįstamų Petro ir Onos 
JuPgeliunų. Girdėjau, jie gyvena 
SptTngfield IU. Meldžiu at»išaokti 
arba Tas apie juos žinot, malonėkit 
pranešti. K. JENEL1UNAS i

1531—lOth st, Rockford,

PIRMAS DIDELIS

kitokios nuomones ir juos--------—— ----------------------
aukštai I Aš. Povilą* Aadolzkm, p«jieškauaUKStai gerosiąs. 'savo draugų ir pužptamų: Stanislovo

Reikia dar pasakyti, kad Grakobduo, zigmonto Jokubausko, 
šiame piknike dalyvavo
Vien ChlC3gieClSi. Buvo di- vyrais jų pavardžių nežinau. Jie visi 
deli būriai žmonių iš kitųMeldžiu 

T. ątsizaukti irao antruzu: (35)
. ; PAUL 8HADOL

, Baltimure, Md
artimesnių miestų. Buvo net a _ 
iš labai tolimų vietų. Buvo 4»‘w.*ftm^.’ 
iš Scottville, Mich., Detroit, 
Mich., Pittsburgh, Pa., So. 
Omaha, Nebr.

f PIKNIKAS!

Pajieškau brolio Juozo Simokaiėio, 
pereit* tiem* dirbo Masonic Hotne,Omaha, Nebr., lietuvių net.ch*ri.»town, Mass. i d. liepos žadėjo 

ir iš tnlimAsinu W<*«t Virri-vatiuot » F«wroft. Me. pas savo selins tolimosios vvest viqp-)Tnyn< ntt0 to laiko iink)s kur 
TUJOS, kurie atvyko specia- .jis dingo. Atsišauk tuojaus, arba k j- 

»----- • ’rie apie jį ką nei* žinotų malonėkit
I pranešti (36)

AMBROSE S1MOKAITIS
65 Prospect are.. Lewiston. Me.

liai į šį pikniką. Jie ir gi gė
rėjosi chicagieėiais, kad jie 
yra rimti ir susipratę žmo
nės, kurie taip gražiai moka 
linksmintis.

Tai buvo gražus piknikas 
ir chicagiečiai turbut su ne
kantrumu lauks kito “Nau
jienų” pikniko sekamais me
tais. V—ki».

BRIDGEPORT, CONN.
Pranešu lietuvių visuomenei apsi- 

saugot nuo JUOZO DAPKUNO, ku
ris pasivadino save John Orman. Jis 
paeina iš Clevdand, Ohio, palikęs no- 

,terj Magdaleną po tėvais Karpavičiu- 
Itė ir mergaitę, kuriai turi mokėti 
15.00 sąvaitėje užlaikymui. Iš amato 
jis yra kriaučius. 5 pėdų. 8 colių auk
ščio, sveria 180 svarų, kumpa no<is, 
ant tiesiosios akies žvairas, tamsiai 
gelsvų plaukų, kalba iš valios ir švep
luoja. Jis paėmė mano $200 ir buvo už 
tai areštuotas. Jis per teismą prisi
pažino ir atsisakė nuo svetimos pra
vardės ir prisižadėjo manęs nešmeiž
ti ir sulyg teismo nuosprendžio jis 
turėjo apleist Bridgeport. Conn. tą 
pačią dieną. Dabar jis atrašė man 
kelis laiškus iš Brooklyn, N. Y. su 
grąsinimais. Jeigu kas toki* vpat* pa- 
tėmysite malonėkit man pranešti.

ONA STRAKAUENĖ
213 Main st., Bridgeport, Conn

I

Redikciju Atakyasi
Ant Sk-i». — Vertimą 

“Ponas su cilinderiu” su
naudojome, bet eilės spau
dai persilpnos.

K. Klimatukiui. — Jei ra
šysite ką nors, tai rašykite 
arba iš Lietuvos istorijas ar
ba iš partijų gyvenimo. 
Apysakų mums nereikia, j 
Apie atlyginimą sunku ką; 
nors iš kalno pasakyti, neži-; 
nant raštų vertės.

S. Pociui. — Tikėjimas į dos, moku mašinisto ir karpenterio 
visokius dievus ir velnius ^*rb*’JLr savo f u-m o - • i vakaruose -J8O aknj ir namusyra išaugęs iš baimes ir ne-1 miestelyje, turiu automobilių. M»r- 
žinios, nemaža prie to prisi-!f?"?s ,kur.ios no,fta susiną- v • - l*,nt malones paradyti laisva :r pn-dejus Sapnams. Gi baime, siųst savo paveikslą, kuri pareikala- 
nežinia ir sapnai yra taip se
ni, kaip ir pats žmogus, tuo 
tarpu kaip valdžia atsirado 
tiktai pradėjus žmonėms gy
venti didesnėmis kuopomis 
ir atsirandant šiokiai tokiai 
nuosavybei. Taigi tikėjimas 
yra senesnis už valdžią. 
Kiek dabartiniu laiku yra 
dievų pasaulyje, tai niekas 
nežino, nes ir šiandien yra 
da nemaža laukinių tautelių, 
kurių papročiai ir tikėjimai 
nėra ištirti. Pavyzdžiui, vie
nas rašytojas tvirtina, kad 
japonai turi nemažiau kaip 
2,000 dievų, nes kiekvienas 
kaimas garbina vis kitokius 
stabus. O japonai juk paly-• • 9 • •_ • 1 •

APSIV£DIMAI
Pajieškau apsivedimui merginus 

■ ne.-cnesnės 35 metų, aš esu vaikinas 
,36 metų, šviesiai geltonų plaukų. niė- 
Įlynų akių, 5 pėdų 6 colių aukščio. 160 

, !.svarų, linksmo budo ir dailios išvaiz-

ves sugrąžinsiu.
A M. B—ir.

100 E. South st., Mahanoy City, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be vaikų, nejau nesnčs 

l kaip 35 metų, nesenesnės kaip 50 •> io 
;tų. Aš esu našlys 40 metų senumo. 
Su pirmu laišku prisiųskite savo pa
veikslą. Platesnių žinių duosiu i<er 
laiškus. Ant pareikalavimo paveiks!* 
grąžinsiu. A. A.
Bos 18” A®v? Ix>cation, Mich.

Vaikinas, 30 metų senumo, paji'š- 
kau apsivedimui merginos arba naš
lės be vaikų. Norėčiau kad ir meno 
draugė nebūtų senesnė kaip 30 metų. 
Norinčios apsivesti tuojaus rašykit 
ųian laišką, nes man yra reikalinga 
gaspadinė. Merginos iš Lietuvos lai 
neraštnėja. W. K.
1914 Scaman SL, . Toledo, Oho

DRAUGYSTĖ DIDŽIO L1E-J g trr?r
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 1 4 KELEIVIO 

VYTAUTO. i

KNYGOS.
Lietuvo* Darbininkų 

Sušelpianti.
Rengia Sandaro* 12 kp. 
Lietuvių Socialistų Sąjungos 
61 kuopa, Nedalioje, 
RUGPIUČ1O-AUG 23,1B25 
Lietuvių Tautiškam Parke 
Methuen, Mass. (tarp Law« 

rence ir LoweU,.Masa» •
Sis piknikas bus gražesnis ir įdo

mesnis už visus kitus buvusius, nes 
rengiamas lietuvių darbininkų ir viąas 
pelnas skiriamas Lietuvos darbinin
kams: socialdemokratams ir valstie
čiams liaudininkams, kurie dabar po 
kunigų jungu kenčia sunkenybes. Bus 
prakalbų, dainų, žaislų, juokų ir kito
kių pamarginimų. ■

Kalbė* abiejų srovių žymų* 
kalbėtojai iš Bostono. į

Rengėjai kviečia visus Lawrenc?‘o 
ir apielinkes lietuvius dalyvauti šia
me piknike ir pasidžiaugti gražioje 
girioje, pasilsėti ir sykiu užsiganėdin
ti įvairiais parengimais. Bus įvairių 
užkandžių, gėrimų, taip kad čia aptu- . 
rėsite visus patarnavimus. Atsilanky
mu sušelpsite Lietuvoje savo drau-

I

ir
»

P. O. Bos 177, i: 
St Charles, IU.

VALDYBOS ANTRA8AL 
Pirmsėdis Juozapa* Mizevičius, 

117 Weat Main St.,
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St
Nutarimų Rašt. J. Stanizlovaviėiu.s, 

193 West Statė St,
Turtų Rašt. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342.
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St, 
Knygius Kazimieras Taiuašiunas, 

42 West IValnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kuk’oraitis. 
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas, 
164 Wcst Indiana St, 

Boleslovas Alekna.
158 Monroe St, 

IJGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas.

110 -Vest Ulinois St., 
Bronislovas Einoris,

117 Vest Main St 
REVIZORIAI KNYGŲ; 

Kazimieras Ariančiais, 
44 Vest 6th St, 

Romualda Gričiunas, 
85 Vest Main St, 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Box 324. 
Liudvikas Gruožis,

K. first, Box 10,
gus, kurie kovoja už Lietuvos nepci- irrilVHI ■ AtCl/e>C
klausomybę ir laisvę, nes visas pelnas • LllLlUVlęJ LA13VE3 
< ’ - -- - - ■■■ • 
ninku Fondams ____________  _____
rinkimams. Apart to dar bus lietusių 
vedama orkestrą ir visus šokančius 
palinksmins. Iš kitų miestų atsilan
kiusius lawrenciškiai priims ir užga
nėdins I

Kviečia BENDRAS KOMITETAS.'pardavima: i. « > J

i

eis Socialdemokratų ir Vąlst. Ltaudi- MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ
ninku Fondams ateinantiems Seimo *

ti

STUDIJA
Turi būt parduota greitai, ne* savi

ninkas išvažiuoja Lietuvon. Penkių 
šimtų užtenka. J. SUTKAITIS (31) į 
826 Elizabeth avė- Eiizabeth. N. J. I

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
FOTOGFRAFIJV STUDUA.

Savininkas tuęi tuojaus išvažiuoti į 
Europą, todel pigini parduoda. Kreip
kitės šiuo antrašu: ‘ (31)

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

PARSIDUODA PIGIAI MINKŠTI’ 
GČR1.MV IR FRUKTV KRAUTU
VĖ IR SODĖS DARYMO FABflI- 
KAS. 2 trekai ir visi reikalingi daik
tai dėl dirbtuvės.

-\ASHUA BOTTLING and 
FRUIT CO.

56 High St, Nashua. N. H.

PARDIDUODA NAMAS 
CHICAGOJE.

Trijų flytų medinis namas ir dvi?m 
automobiliams garadžius. Elektros 
šviesa, rendos neša 85 dol. į mėnesi. 
Sutikčiau namą mainyt ant ge-'bs 
farmos. Daugiau I informacijų sutelk
siu per laišką. (36)

F. NARVAISH 
3732 S. H'allace st, Chicago. III.

(3t)

I I 
.i į
1

WAUKEGAN, ILL 
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABR1S 
726 McAliister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 
716—8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. R ULE C Z 
838 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SAUUČKA 
810—8th St.

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

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AM BRAZI U NAS 

849 So. Lincoln St
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELNUS 

711—8th St
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court

Dalba Baiki* t*mg«i Gert ir V«10tT 
—Delta, kad norisi, atsakys kak* 

nemokša. Bet delkogi Šoriai? Brika 
b* valgio žmogus silpsta? Ir deUt* 
vienu Maistu duoda daugiau spėką, 
kitu —f■»" * Delko žmogui reikia 
cukraus, draskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ki- 
tuos klausimu* suprasi tiktai U šito* 
knygutė*. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ..............................  15*.

I---------------------- - .. . .T

>M6*f-

Lietuves Respublikos Isterija ir Žesr 
lėpta — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 

. kaip tuo pačiu laiku kunigai tų vai-1 Džine Bambės Spyčisi. — Ir kita* 
dži* rėmė ir gynė; kaip paskui revo-Į foačs. Daugiau juokų, negu Aasasf- 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva ii- koj muašaino. šioje knygoje telpa Ml 
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 72 "Džian Bambos spyčisi", eilės, p#» 
kaip ji buvo apskelbta respublika, ąįkalbėjimai, humoristiški straipssda- 

j Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis kai ir juokai. Antra pagerinta 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua laida. 128 pusi. .........................
ir kaip šalia yra padalyta į apskri-' K i_ _ juiškinta kuaL

tap^ystč. istonj^ pradmi. ir 
parodo kaip gune Lietuvoa ReųrabH- gų
ka ir ka!P ji urodo. čiai telpa vis. perskaityti kiek v ta
svarbesni 'dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis ra 
bolševikais, sutartis su latviais, apra-1 
šynutf visų mūšių su lenkais ir tt. • 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibinta-1 
vas, kuris apšviečia vis* Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarau......... $1A0

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 šit* knygutę. Pa
gal daktarą rioiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23 ........................... 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
Materialistiškas Istorijas Supralimaa.

—Jei nori žinot, kas gimdo pasžu- 
įlyja įvairiausius nuotikius, tai per- 
: skaityk šit* knygelę. Kalba labai 
Į lengva. Knyga protaujantiems darbi- 
ninkams nes pkai nuojauta. Medcga 
imta iš Greilicho. Paraše Z. Alek
sa. 80 pusi. 25v.

1 Monologai ir Dėklą uncijos. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, laba, 

gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš
kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- 
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer-

NAUJAS IŠRADIMAS 
NUO KATARO IR NE- 

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

Geriausias vaistas viduriams'
geriausių žinovų, 
kataru sergančių 

ir patvirtino, kad tai

zuota tauta. Ką tuomet besą- 
»Pie Australijos sulų nK.?^™™lsyventojus arba Afrikos 

j MtusvuMuo, m*, s^! garbina 
Į krokodilius, beždžiones ir 
i kitokius gyvūnus? Jeigu 
tamsta šituo klausimu įdo- 

iriaoai juuMiigų. maujj, tai patartume per-
sudommo žmones ir golfas, cVait\4i knv^ “Koki™ 5io- 
kuns čia buvo rodomas kaip ' 
žaisti. Bet dar daugiau įdo-.: 
mumo ir juokų buvo su for-' J.' 
-dūkų lenktynėmis. Ne, tai _ 
nebuvo paprastos lenktynės,. *twvxizxv hmm ž w
kur lekiamą smarkiausiu' P AJIESK0J1MAI 
greitumu, tarsi norint spran- 
dą nusisukti. Čia buvo gra- ‘ 
žios lenktynės, t_ " -----r .
šiomis kliūtimis, kur vyriau-

skaityti knygą “Kokius die
vus žmonės garbino senovė- 

.” Ją galit gauti “Kelei
vio“ knygyne.

i Aš, Kaz'micras Misevičia, pajieš
kau apsivedimui gero* gaspadinė*, 
tarpe 30 ir JO metu senumo. Aš esu 
41 metų senumo. Mano pati numirė 
būdama 27 metų ir paliko mane su 
trimis vaikais, kurie jau eina j mol v- 
kl*. Turiu pinigų ir savo stuba, bet 
neturiu gaspadinės. Meldžiu atsišauk
ti, kurios tikrai norėtų apsivesti.

K. MljiEVKIA
Box 156, Doty, Wash.

------------ - --------------------/.----------------
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nesenesnės kaip 40 metų, kuri turi 
n?Ts 1-000 dol. ir nepriešinga butų ci
viliam šliubui. Aš esu vaikinas 36 
metų, turėjau 2 operacijas, pinigų 
tariu __ $1,700 ir noriu pirkt stubą. 
Meldžiu su laišku prisius t ir paveiks
lų. Kurios apsivedusios manote pote- 
riaut. tai tos nei nerašykite, nes sš 
persiskyrimų nenoriu. J. W. S. (36) 
5875 Hazlctt st., Detroit, Mich.

FARMOS
PARSIDUODA KARMA
akrų, labai pigiai, už ?550.0040 .. . _ , _______

Dirbamos geros žemės, 15 akerių. ~e- 
ras sodas 20 medžių ir 25 altoriai gc- 
r> miško ir geros ganyklos. Stubos 
nėra — sudegė; yra barnė, skiepas ir 
šulinys. Aš turiu kitą farmą, to-lel 
noriu tą parduot, nes per toli viena 
nuo kitos. Kas nori farmos, pirkinys 
geras, atsišaukite greit. (35)

JOE SLANKIS
ROCKUOOD, ILL

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda Farmos New Jersey 

valstijoj, netoli Newarko; turiu dide
lių ir mažų. Platesnių žinių klauski
te laišku. (35.)

M. CHURINSKAS
152 Sehuyler avė, Kėarney. N. J.;

Pajieškau brolio Juozo Zdancvi-
SU įvairiau- čiaus. paeina iš Kauno gub.. Šiaulių

šia rolę lošė paties operuoto- apie ji žino malonės praneštų už k* 
jo "vikrumas, o.taipjau suge-,
bėjimas Vikriai valdyti savo 125 Boldvin place, BloomfieH, N. J. 

automobiliu. Visi rungtynė- pajieškau Povilo ir Jono Rimšų, 
se ir kontestuose dalyvavę Jie paeina nuo Panevėžio. Prašau at
gavo gražių dovanų.

Pažymėtina, kad nežiū
rint tokios didelės žmonių 
minios, nebuvo jokių nelai
mių, jokių nesmagumų, bet 
visi linksminosi gražiai, rim
tai ir leido laiką kaip kam 
geriausia patiko. Buvo pik
nike apsilankęs ir Blue la
lanti policijos viršininkas, 
kuris pareiškė, kad per 30 

. metų kaip gyvena jis Blue 
Island, jis dar nematė tokio 
gražaus ir smagaus pikniko. 
Esą jis niekad nemanęs; kad 
lietuviai yra tokie rimti žmo
nės ir moka taip gražiai už
silaikyti, nes tai buvęs pir
mas ten piknikas, kur poli
cijai visiškai nebuvo ko 
veikti ir net nereikėjo tvar- 

. kos daboti, nes patys žmo
nės viską kuogeriausiai tvar- ___
kėši ir per visą laiką buvo lu. Malonėkit patis atoitaukt. arba 
puikiausia tvarką Dabar jis 
apie lietuvius busiąs Visai 208 First Street, Elizabeth, N. J

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyt “Keleivį” ar

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

JOE ELIOŠIUS
North Mest Hotel, Room 15, 

KENOSHA, WIS.

FARMOS!
Visokios farmos parsiduoda pigiai 

New Jersey valstijoj, prie turgaunų., 
miesto ir prie vandenio. Mes turime
visokių fannu ant perdavimo, kokių 
tik norėtumėt Klauskite: (37)>

ANTANAS MARKŪNAS IR 
JOKŪBAS KBLA .<

Boz 41, Sergeantville, N. J.

Pajieškau Povilo ir Jono Rimšų.

sišaukti. turiu Ubai svarbų reikalą 
| JUOZAS RAPEIKA

471 Nortrc Damc St, W. 
Montreal, Canada.

Pajieškau su;taus Felikso Bakšio, 
kurį vogtinai išvežė tėvas liepos 30 d. 
5 vai. vakare. Jj tikras tėvas buvo pa
likęs i metai atgal. Tėvas yra juodų 
plaukų, mažas ir panašus j Italijon*, 
sūnūs yra šviesių geltonų plaukų, rie
bus, raudono veido ir švėna 150 sva
rų. Jis yra 15 metų amžiaus ir buvo 
septintoj prade mokykloj. Kas pama
tysit tuos žmones malonėkit man 
tuojaus pranešti, už ką busiu dėkin
ga. MRS. ANNA BAKSIENĖ 

1487 Housel Avenue, S. E., 
Canton, Ohio.

Pajieškau Jono Nakrsšcvičtaus, pa
eina iš Budų kaimo, Stakliškės para
pijos, Alytaus apskričio. Pirmiau gy
veno New Yorke. Turi* svarbią tini* 
iš Lietuvos. Meldžiu atsišauki, arba 
žinantieji malonėkit adresą prisiėst.

M R. JOS DAVICIKAS
i 50 W. 3rd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau Jono ir Petro dparkaus- 
kų, paeinančių iš Šlabino miestelio, 
Seinų apskričio. Girdėjau, kad gyve
na New Yorke ir turi nuosavą slic- 
samę. Gavau iš Lietuvos laišką nuo 
jūsų sesers dukters su svarbiu reika-

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius pasi
gersi nimus. kais tai: pajkakojt- 
mus apsivedimų, (vairius praneši
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syl4> No
rint t* pati apgarsinimų patalpini 
kelis sykius, už sekančius ąykiua 
skaitome 2c. už žodj už syk).
"Keleivio” skaitytojams, kurie trr 
užsiprenumeravę laikraštį ir ui 

; pirm* sykį skaitome po 2c. ttž žo4Į.
; Už pajieškojimus giminių arba 
draugų skaitome po 2c. už žodį 
pirm* sykį; norint tų P*tj paj*eš- 
kojim* talpyc ilgiau, skaitome po 
lc. už žodį už kiekvienų sykį.

"Keleivio” skaitytojams, kurie, 
tur užsiprenumeravę laikraštį, už 
pajieškojimus. giminių ir drangų 
skaitome ir už pirmą sykį po lc. 
už žodį.
Pajieš’tojimai su paveiksiu p ri
kiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todel norint talpint paješko- 
jiinų su paveikslu, reikia pr'siųst 
fotografijų ir klaust kaino*

Siunčiant pajieškojim* arba ap
garsinimą reikia prisius t kartu ir 
mokestį.

"KELEIVIS”
255 BROADWAY,

80. BOSTON. MASS.

I

NEPAPRASTAS 
PASIŪLYMAS

Mes darome paveikslu-, ne vien ant 
popieros, kaip paprastai,bet ir ant cel- 
luloid medalionus. Kiekvieną tokį pa- 
vcikshį-medalion* apdirbame su tin
kamais spalvuotais pagražinimais. 
Darome 6x9 dydžio. Tokis medalionas 
galima pastatyti arba pakabinti—tin
kamas visur. Jis nesudaž, nenupluks. 
Prireikus gali numazgoti. Kaina $2.00. 
Prisiųsk mums savo arba savo myli
mųjų paveikslėlį, o mes padarysime 
Tamstai vien* tokį gražų medalioną.

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

Užsakymą išpiluysime { 10 dienų. 
Rašydami adresuokite: (-)

THE TAUNIS 8TUDIO 
KULPMONT, PA.

Or. A. taM-tMMBktt ;
LIETUVIS DENT1STA8

VALANDOS: S
Nuo 10—12 dieną V
Nuo 2—5 po pietų a 
Nuo 6—8 vakare C 

NedėKomis Nuo 10—12 diena X 
795 N. Mala 84. knatą. Braad St. V 

MONTELLO, M^SS J

TeiefMaa *112-W. $

X *

turėtų perskaityti kiekviena* vyra% 
Steigiamojo ^„ūg^jtis, kuri* gridHa,

kad jų moterjs, dukteris ir mylimo
sios nepapultų j kunigų "giob*”. Pte 
rąžė kun. Georgo Town**nd Fo^ 
sulietuvino Ferdinand d* Samo- 

'giti*. .......................................... «*.
Kaip Saaavėa imaaė* Pm*at$š*«» 

Saa žeai*. — Labai įdomų* aanavi* 
filosofų daleidimai apie žemės lirai*- 
d*. Pagal daugelį autorių paraH 
Iksas. Antra knygutės dalis jrr*: 
virkščias Mokslas arba K*ig Atgis* 
da Kalbos”. Parašė Z. Aleksa.
40 pusi. ...................................... Mm

Kaip Tapti Savimylą Valstijų P0lg> 
čia? Aiškiai išguldyti piUstysti* 

įstatymai su reikalingai Uausiasai* lt 
atsakymais lietuvių ir sagių kgftaaĄ 
Antra peržiūrėta ir p*g*riat*'' . . 
laida. •••••<•«.•••••••«.,.••»,* auSu 
K*del Ai Netiki* j Di*v«T — Artį* 

Tikėjimo Kritika. Kiekriaaa* C*ųB 
katalikas ir laisvamanis privalą 
j* perskaitytL 64 pu*L.........  B8*.
Ar Buvo Viauotiaas Tvanas? — Kaip 

Nojus galėjo surinkti j kelias -die
nas visų veislių gj'vunus, kurie gyrš- 
na išsimėtę po vis* žemės kamUoU7 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnus prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kąd ris* žemę spsssn 
tų? Kur tas vanduo dabar yra?
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, i
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtų! 
kitų klausimų, į kuriuos negali atsa
kyti jokia kunigas, yra nuosakiai it 
aiškiai išdėstyti šitam veikai*. Knyjj* 
be galo įdomi. Kas žodis —- tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas griūva. Mokslas ir 
mokslas nuo pradžios iki gsloJ 
Kaina .........................................  25*.
Kaklus Dievas tmsačs Garbia* S**$" 

vėj. Panašios knygos beturiu kal
boj iki šiol da neburo. čia apraayĮ* 
kokius dievus garbino tenorės indui 
bei ari jonai, egiptėnai, ebaldsi, sty
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tj* 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikrus su žmonėmis tari* 
jo. Knyga stambi ir labai užimSntL 
Tai yra tikra tikėjimų isterija. UL.08 
Drūtuose audimo apdaraom .. BU6 
Eilės ir StraipsaiaL Šioj knygoj 

23 gražios eilės, daugybė Stral^b- 
uių, juokų., ir t-t. Puikiai Uins* 
tt uotą. 95 pusL 28A
Bea-Hai. — Istoriška apysakų B 

Kristaus laikų. Parašė Lsw 
tVallace. 472 pusL...................... $2.08

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriška* 

romansas M. Bernatowiez’o.
468 pusL ..............................................glJO
Biblija Satyroje. — Ubai fdosai > 

juokinga knyga ra 379 puikiais pn- 
vrikslsis, perstatančiais įvairius BUO- 
tikius nuo prieš sutvėrimo ji Manila ’ 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs Hų 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ..............................$1JO

Masą Padėjiaus. — Jdomųs pavys- 
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovą*. Sa. 
Boston, Mass. 40 pusi. ................ 10*.

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO 

Žalčią Karalienė, Opera............$10A0
Penki* Metą kanklės, vienoje 

knygoje  ............................. $5.00
Lietuviškos Dainos, 4 mišriems bal

sams. 4 vyrų ir moterų balsams ir 
duetaj $I.sA

Girių Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera ....................................$3.00

Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas ii 
Operos žalžių Karalienės .... 75*.

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ..................................
Aras. Kvartetas: Sopranui, Altui, Te

norui ir Basui, pianu palydint 40*.
KANKLĖS 1920 M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1; Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—solo ir 
maišytas kvartetas; 3) Kalvia; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gai—vidutiniam ir žemam balsui; 0) 
Nakties rasa; 7) Girių paukšteliai— 
jaunimo dainelė; 8) Skamba Kaukite 
ir trimitai—suktinis; 9) gi* nedėlete;

~ -oliok—daina; 11)
Suktinčlis—pianui; 12) Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vikšras >

t

I
1 tams ir tt ••••••••••»•••••••• 25c.

, Kur Musų Bočiai Gyveao? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa-
I mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstata nužudymą 
caro Aleksandro IL Labai puikus ir 
nesunkiai scenoj perstatomas

' veikalas..........................   25c.

”O. S. S.” arba Silabinė Iškilmė. — 
Vieno akto farsas, labai juokingas 

ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 

Paparčio Žiedas ir keturios kitos 
apysakos; 1) Ne užsi tikintis Vyras;

2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus,
_ __ . — . .••••••••••««••... 15c.

Socializaias ir Religija. — Lobai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusL ...................................... 10c.

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta ganaus anglų rasti- 
25c.

pripažintas 
Tūkstančiai 
išbandė 
yra geriausia gyduolė nuo kata-
'ro ir kroniško užkietėjimo, už- 

_ degimo aklosios žarnos, gazu vi- 
. dūriuose, stokos apetito, skaus- 
mo ir svaigimo, galvos, is prie- į burtul tt 
žasties silpnų ir nesveikų vidų-į 
rių, nešvaraus kraujo, nerviš
kumo ir abelno nusilpnėjimo, 
kurie paeina nuo silpnų ir ne
sveikų vidurių. Visos tos ligos 
greitai pagydomos vartojant vi
durių vaistą KATRO-LEK. Jis nam vertėtų perskaityti, 
gaunamas visose aptiekose. Kai- sielos BabaL — Puilu knyga, daugy- 
na didelės bonkos $2.00. Reika- i bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
laukit KATRO-LEK aptiekose ir į gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
pas agentus. Bet jeigu aptiekose' ^crB ““ •Paud» graži. Parašė J. B. 
neturėtų, tad nelaukdami nieko I S“dstorios- 221 P“1' Popiero’., _

Amerikos Macochss. — Aibe kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė merginą Oną Atunuller. Su 
paveikslais. 16 pusi......................... 10c.

I Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip u susirinkimuose. 
PusL 32................................................ 15c.

. Anarchizmas. — Pagal Proudhono 
mokslą, parakė d-ras Paul Elzba- 

: che r, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pusL ............................................... 10c.

Apie IHevą, Velnią, Dangų ir Praga
rą. Parašė Robcrt G. ingersoll, gar

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi. ...••.•••••••••••••••••♦• 25c«

Byla Detroito Katalikų nu Socialis
tais. — Pirmą kartą katalikai už-, 

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
; Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
į gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- 
; sai telpa teismų rekordai ir prirody- 
i mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 dusL ..................... 25c.
Davatką Gadziakos. — Ir kitos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų” telpa 30 įvairių juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms ncsvoliok-—daina;
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi. ..................................
"Jaunystės Karštis”. Ir "8usižiedavl- 

umm Pagal Sutarties". Labai už
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10*. 
Pupas ir Vclniss — Ir trįs kiti indo- 

mųs pssakojimai: 1) žinia iš toli
mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ade- 
mas ir Jieva. Pila* juokų ir 
ašarų .........................................

rašykit tuojaus pas išradėją, o 
jis prisius Jums per paštą. Ad- 
resuokit sekančiai:

W. WOJTASINSKI
114 Brighten SL, 
BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 506-W j
DAKTARAS

A L KAPOČIUS i
LITU VIS DENT1STAS <

VALANDOS; Nuo 9 iki 12 dieną <
Nuo 2 iki 9 vai J 
NEDĖLI0M1S: J

iki 1 v. po oieto <
Seredomis iki 12 dieną. Į 

Ofisas "Keleivio” name. J
251 Bn»adwa.v. tarpe C ir D St. <

80. BOSTON. MASS. ;

SUSTABDYK
Galvos skaudėjimą. Išbandyk

URBA
Miltelius nuo galvos

Skaudėjime.
Juos išdirbame jau per 25 

metus.

URBA LITHUAN1AM 
DRUG MFG. CO.
826 Banlc Street, 
Waterbury, Conn.

t

*1

10c‘( duetas ir solo.

Visi tie veikalai vienoj knygoj
kaina ........................................... 82.0*

VISOS SURABTTOS ČIA KNY4MM 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNK.

“KELEIVIS" 
255 Broadiray,

So. Boston, Mm. (
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Sveikatos Kampelis.
........... . ....... . .

PIRMOJI PAGELBA
Paprastas įsipiovimas ar

ba įsibrėžimas pats greitai 
sugyja, bet jei rona nebus 
tinkamai prižiūrėta, rali už
sikrėsti, ir pasekmės gali 
būti labai blogos.

Vaikas bežaisdamas daž
nai susižeidžia. Nors oda ir 
netrūksta, vienok daugybė 
kraujo gyslelių, kurios ran
dasi po oda, susižeidžia, 
kraujas iš jų išbėga ir oda 
pasidaro pamėlinavusi. Kar
tais sužeista vieta esti suti
nus ir skausmas jaučiamas, 
bet tas neužilgo pranyksta. 
Tokį sužeidimą galima grei
čiausiai sugydyti dedant ant 
jo šaltą vandenį arba ledą. 
Tas pagelbsti sustabdyti 
kraujo bėgimą iš gyslelių. 
Vėliau galima dėti* šiltus 
kompresus, kurie pagreitina 
ir pagelbsti odai suimti plė- l®tija, 
velėse užsilikusi kraują. t-l _

Kuomet oda praplaunama užkrečiamomis ligomis, kie- 
ir kraujas išbėga, tuomet krienas iš mus stengiamės 
reikia elgtis atsargiai, kad neprieiti prie jo, kad neužsi- 
ligos perai nepradėtų žaiz- krėtus ta liga. Sveikatos rir- 
doje augti. Kraujo bėgimas sbiintai pareiga yra žiūrėti, 
yra naudingas, nes zaizdą.kad niekas neprieitų prie to- 

• gerai išplauna, bet negeisti- ’-tio ligonio, išskyrus tik tą, 
nas, kuomet kraujo gysla kuris turi ligonį prižiūrėti, 
praplauta. Jei įpjovimas yra! . Bet kuomet ligonis, ti“jn- iuu
gilus, reikia šaukti gydyto-, t’s užkrečiamą ligą, praoe- miršta
ją, nes gali būti reikalas už- da sveiku, jis nelabai nori 
siūti žaizdą. Maža žaizda būti atskirtu nuo kitų žmo- 
galima išplauti su muilu ir rpV- Dažnai ligos perai užsi- 
vandeniu, gerai iššluostyti, ‘ lieka žmogaus kūne ilgą ląi- 
paskui aptepti su iodine. ‘ką- Tas. tikrai žinoma su dif- 
Niekuomet nereikia vartoti berija ir karštlige. Kuomet 
karboliaus tam tikslui. Hy- tas atsitinka, toks žmogus 
drogen peroxidas taip-pat žinomas, kaipo ligos is- 
neturi daug naudos, nes jo; nešiotojas. Nors pats jau ir 
visas gerumas pradeda nyk- U^b^serga, vienok jis gali 
ti, kuomet bonka pirmu sykįtigą kitiems perduoti.

J Pradėjus kasti Panamos 
: Kanalą, tik tuomet tebuvo 
galima darbas tęsti, kuomet 
buvo išnaikinta milijonai 
uodų, kurie veisėsi pelkėse. 
Budai ten vartojami galima 
butų pavartoti ir čia. Žino- 

Įma, ten kur randasi daug 
i pelkių, taip kaip yra ant 
iLongisland, miestas arba

X

ir kraujas išbėga, tuomet

Jingos bet JOS yra karštli-jkuno sąnarių arba patruki- Nupirkit knyga vardu: i DYKAI NUO PATRUKI- 
ges, choleros ir kitų ligų ge- mo. ! MO KENČIANTIEMS,
riausios nešiotojos. Kasmet! Skaitlinės rodo, kad 100'MKA$ YRA RUSU SO- iNedčvėk diržo-Išvengk pa- 
tos ligos ima dideles aukas, tokių moterų gavo kompen-į ' | vojutgos operacijos

“Negalima perdaug kar- nacijas. F. L. I. S. VIFTII stuaht<, limpančios plapao
toti Dersergėiimus iš anksto---------------------------------- i ; PApua^m® yra .kirtingo* nuo

___________ LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUik^fTftS yra Bkirtinęoą nuo

T-l • A T • X n • 1 parišunM. jos yra išlaukinės gy-Išleista Lietuvos Sočiai- pyduoMa ^mnanėioe prie kūno Ir 
;d»wwiMHėi«r sustiprinimą toms kūno demokratų Partijos. .rlalims, kurioms reikalinga. Neturi

Knvtma tnrinV'S Aoiuru n»i nprenžinu. Nonuslen-is-nygos turinys susineria Reatoir<inu,, * aulus. Tukat*n- 
iš sekamu skyrių: iiamls Dailu įkaitėmis gydosi na-

- rrie. nesutrukdr.mi nuo darbo ir duu-
1. įžanga. įgelia praneša, jogei m tokiu budu išai-
* *• •* n i gydo. Minkštos kaip mošuatas—leng-2. Vadinamoji Proletaria-; va pridėt—nebrangios. Už jas gauta

to Diktatūra. auksini* modali* Romoj, Grand Prix
_ : medulis Paryžiuj ir garbingas pami-
3. Komunistų Partijos t Dėjimas Panamos Eapozkijoj. San

Hiktatum Francisco. Procesas ateitaisymo yra
A*****uira. i natūrali* ir daugiau nereikia dėrėt

4. Pasaulio Socialistinė diržų. Mes prirodyaim tai pasūgda-
iams Plapuo Išbandymui visiškai 

Ke\OHUClja. . fDYKAf. Nesiųsk pinigų, tik parašyk
5. Atgal į Kapitalizmą. Į"ian,s- <’>
6. Bendrosios Išvados.
Šituose keliuose straips- į 

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

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

Kaina lik 20 centų. .
Prisiųskite du dešimtuku 

laiške arba štampų už 20 
centų “Keleivio” redakci-1 
jai, ir tuojaus gausite “Kas* 
vra Rusu Sovietu Respubli
ka.”

toti persergėjimus iš anksto 
naikinti ir disinfektuoti vis
ką, kas tik galėtų perjoti 
ligų gemalus arba perus.

nebevartoti tos vietos, ir dėr 
ti šaltus kompresus kol gy
dytojas ateis. Jei po susižei- 
dimo manoma, kad kaukus 
išlaužtas, reikia tuojaus ap-ir''.*:* v?“..... ------ .j ,
tverti kaulą kliše. Tą galima kolionija turi tuom reikalu 
padaryti su bile pagaliu, o; ruPJntls-. , , . , .. .
jei jo nėra, sužeistą ranką!, . ^u4ai. įsnai-
galima pririšti prie šono ir 
koją prie kojos. . . , , . .. _ -

Gale, yra tik viena klesa aliejais, kol dar jie nei a ga- 
žmonių, kurie tegali teikti ■ įtinai įšsiperėję; ir paru- 
tinkamą patarnavimą žaiz-' P^nai}£ tokius priešus, kurie 
doms — tai gydytojai. Kad Itt^aį8 maltmaą. \ isi tris 
išvengus blogų pasekmių, . budai buvo geri Panamoj, 
geriau šaukti gydytoją kelis Uodai tegali veistis tik 
sykius, nors ir mažiems da-!tykiame vandeny. Isdzioyi- 
lykams, negu kad paskui nant pelkes, pnpildant ze- 

“ - - - --- -------------------------------- ------ - -------  VI

SUS indus, kurie laikosi van
deny galima labai sumažin- 

KAS YRA LIGŲ NĖŠIO- r U(xhJ skai“¥-
----------- : Uodai padeda kiaušinius 

į dideliais skaičiais tykaus 
i vandens paviršy. Už kelių

kus. Trumpam laike jie pa
siekia didesnę formą ir juos 
vadina pupėmis. Abiejose 
formose jie turi kvėpuoti ir 
kad tai padarius jie dažnai 
eina į vandens paviršių ir iš
kiša kvėpavimo triubeles 
laukan. Jei aliejaus bus už
pilta vandeny, tos triubelės 
prisipildo aliejum ir jaunas 

’ ‘ i nuo užtroški- 
mo. Kerosino ar kito kokio 
pigaus aliejaus užtenka po
rą lašų užpilti, nes jis išsi- 

i skleidžia ir neprileidžia uo
dams veistis. Vienok, varto
jant aliejų, reikia surasti ir 
pripildyti gilesnes vietas, ir 

' apversti ar visai sunaikinti 
visus indus, kurie laiko van
denį. Neuždengta statinė 
ant kiemo prisipildo lietaus 

: vandeniu, ir ten pradeda 
veistis milijonai uodų, o ke
letas mažų blėkinių indų, 
nors ir pusiau pilni lietaus 
vandeniu, užveis visą apie-

kiminui: sunaikinti jų veisi
mos! vietas; užmušant juos

toks mažas dalykas paliktų nias vietas ir apverkiant v 
dideliu ir pavojingu.

TOJAS?
Kuomet žmogus serga dif-

, -karštlige, i^P^’idienu jie išsiperi ikirminu- 
plaucių uždegimu ar kitomis’- — - --

Prieš Įeisiant žmogų, ku
ris yra difterija sirgęs, mai
šytis su kitais žmonėmis, 
valstybės sanitaris įstatymas 
reikalauja, kad išbėginiai iš 
nosies ir gerklės butu per- .V*'“™1“- . u 
žiūrėti. Tas dažnai padaro 
žmones nekantriais, vienok 
yra reikalinga, kad apsau
gojus kitus.

Po karštligės tos ligos pe- ^ISSti 
rai užsilieka tulžyje, daugi- p - 
naši, ir kartas nuo karto pe
reina į žarnas. Kuomet tas 
atsitinka, toks žmogus jau 
yra kitiems pavojum, ypač 
jei jis dirba tokioje vietoje, 
kur pienas ir nevirti valgiai1 3 *2 • • yr . y 11 • * v* Į

atsidaro.
Jei kraujo gysla būna 

perplauta, tai kraujas švirk- 
ščia lauk su kiekvienu šir
dies mušimu. Tokiame atsi
tikime, reikia paimti nosinę, 
kaklaryšį, diržą, ar ką nors 
panašaus, ir užrišti ranką 
tarp žaizdos ir širdies. Užri
šus reikia veržti pagaliuku 
tol, kol kraujo bėgimas su
stos, bet nereikia laikyti ran
ką taip užveržtą ilgai, o tuo
jaus šaukti gydytoją.

Kur žaizda labai gili, 
ypač kuomet joje randasi 
daug purvo, reikia gydyto
ją tuojaus šaukti, nes tokios 
žaizdos pasekmės yra žandų 
užvėrimas, kuris labai pavo
jingas.

Gydymas pūslių, kurios 
paeina nuo saulės arba kito
kio įdegimo, yra lengvas. 
Reikia aptepti odą apie pūs
lę su iodina, su sterilizuota 
adata - reikia perdurti viršu
tinę; ‘ pūslės odą. Tas išleis 
vandeni iš pūslės, ir nepra
tarys jos.

Kuomet žmogus apalpsta, 
paguldyk jį ant nugaros, 
taip, kad jo gaiva butų že
miau. Paliuosavęs drabužius 
apie kaklą, palik j^.^aip .gu
lintį. Kad apsaugojus nuo 
apalpimo, Jdfomet žmogus 
atsimaino palikdamas gelto
nai žaliu ir apsipila prakai
tu pasodink jį, ir palenk jo 
galvą tarp jo kelių. Tokioj 
pozicijoj, jis negalės apalp
ti-

Kuomet kuri nors kūno land, ir kuri veisiasi tik su- 
dalis yra išnarinama, reikia riam vandeny.

Kartais nėra galima pri
pilti užtektinai aliejaus eže
re, arba mažame prūde. To
kiuose atsitikimuose galima 

‘ 1 vandenį žuvimis, 
kurios maitinasi uodais, 
kuomet jie esti kirmėjiu sto- 

;vy-

JŪSŲ PILVO DARBAS. |
Pastarasis mokslinis eksperimen

tas Ch; agos Universiteto galutinai 
iridę sekantį faktų: Pilvas laike mni-

Mušiu vra tiek daug, kad .’u>,r>erna?ifno i”***1 padam pa- j • lepintas padaro žaliai mėtai.žmones nekreipia atydos j k miam;___ ______
jų veisimosi vietas ir atsar- ka}‘:?>f3» visi t»i gali : i:,
giai neprižiūri, visų išmatų.
Mums nereikia gyventi su
kankinančiomis Ir pavojin-iK’SiS'^ SSFV1- 
gomis musėmis. r ____ ; ------------- --
arkliai buvo automobilių'^"

Jes tuo faktu neatbūtinai rei- 
:aip visi tai gali suprasti.

Mums nereikia gyventi SU t**8 -tar’’ u*<lav*ni'** atlikti Jis palu -
- - -r-____• _ •' .. 'to pilve švarumą ir pagelbsti kepe-

, ~ _____ “ J,_ Jąs nie-
Kuomet »«kentėsitr nuo prasto apeti

to. liemens ėdimo ir viduriu užkietė- 
! . ir jus džiaugsitės puikiu vasa-

• J*’* 
arba vaistų parriavė- 

-. . w . ,5 lar> Trinerio Kartųjį Vyną, bet
mis dienomis jau mažai ark- J’Cipu tai rašykit pas Joseph

vietoi, tuomet sunku buvo SU ws iaiku» kaipo sveikas žrn< gus. 
musėmis aosidirbti. bet šio- 2?.musėmis apsidirbti, bet šio- Jas Si

Hų vartojama įr muses leng-
V3 išnaikinti. Kur daug mu- uzrnušu ^xius ir muses staigiai, 
siu randasi, tai yra pačių 
žmonių kaltė.

“Yra visų priedermė jas 
išnaikinti iš namų, ir kuomet 
išnaikinsime iš namų, jos 
bus išnaikintos iš apielin- 
kės.”

Neturtingo žmogaus gyduo
lės nuo silpnų nervų, 

nerviškumo.
Jos atlieka daria greitai. Nervai 

turi turėti fosforo ir kraujas gele
žies. Tą suteikia tos gyduolės. Nuga- 
Tone suteikia — geležį dėl kraujo ir 
fosforą tie! nervų. Jos yra mokslinės 
budavotojcs kraujo, ncrrų ir viso kū
no. Nuo nevirškinimo, užkietėjimo ir 
nuo išpūtimo, vartokite jas ir jus pa
matysite, kaip greita: jo.- pagelbės. 
Jos subudavoja stiprius nervus, sutei
kia atšviežiuanū miegą ir gerą aped-

L-r, pu’^M virškinai, reguliarį ėjimą
•> 1S KO gyCIUOieS lauk, daug ent jziazmo ir ambicijos. 
Visuomet reikia patandykit jas —jus nieko neprara

site. "
Nuga-Tone yra malonios vartoti; 

jus gausite visam minesio vartojimu, 
už $1.00 ir jos labiausiai užganėdins 
jumis ir jums nieko nekainuos. Varto
kite jas keletą dieni; ir jei jus nebusi
te pilnai užganėdmas pasekmėmis, 
atsiųskite likusius Mikelyje. kur ii:s 
pirkote ir gaukite jūsų pinigus atgal, 
išdirbėjai Nuga-Tone reikalauja visų 
pardavinėtojų, kad jie grąžintų pini
gus, jei kostumeris nėra užganėdin
tas, nes jie žino, kad jos pagelbėt to
kiuose atsitikimuose

Rekomenduojamos, garantuoja
mos ir pardavinėjamos pas visus ap- 
tiekorius ir gvduchi pardavinėtojus.

NEBANDYK PATS SĄVE 
GYDYTI.

Nebandyk save gydyti, 
nežinodama: 
padarytos, 
žinoti iš ko gyduolės suside
da.

Nevartok patentuotų vais
tų.

Nevartok nuodingi} vais
tų.

Kitais žodžiais sakant, 
nepilk vaistų, apie kuriuos 
mažai žinai, i kūną, apie ku
ri dar mažiaus žinai.

Visi turime teisę vartoti 
kokius tik norime vaistus, 
jeigu tie vaistai nepavojingi. 
Bet laikai persimainė nuo tii 
dienų, kuomet močiutės kas GaL'°J sutvarkė pilvą
pavasarį priverstinai davė ’"* 
mums sieros su sirupu, ir 
kartais savęs gydymas turi 
pavojingas pasekmes.

Gydytojai mokinasi per 
daugelį metų, pakol apsipa- 
žista su kūno dalimis, ir kaip 
mes galime lygintis su gydy
tojais? Jeigu nenorime eiti 
pas gydytoją, kuomet serga
me, tai nors nebandykime 
save gydyti.

Pnidiio Katan
vartodamas Naujų Išradimų

KATRO-LEK
Ponas EdwarJ B<r, 5-16 L. A. St., 

Los Angeles, Cal.. rašo: širdingą pa
dėką siunčiu Ponui Wojtasinskui — 
išradėjui KATRO-I.EK, nes knornet 
pradėjau vartot KATRO-LEK, atga
vau gerą apetitą, sutvarkė pilvų, ne
jaučiu kataro nei galvos skaudėjimo 
ir galiu gerai miegot, taigi persi
tikrinau, kad tai yra geriausia gy
duolė. Jeigu jūsų aptiekorius ar gy
duolių pardavėjas neturi KATRO- 
LEK, . tai nelaukite ilgai, bet tuojaus 
rašykite išradėjui, o jis pasiųs jums 

; per paštą tų puikių gyduolę. Adresuo
kite: W. W. Wojtuin*ki, Drug Co_,

114 Brighton St, Boston, Mass.

į

KELLOGGs'^

TASTELESS CASTOR OIL
Tyrai išvalytas Castor Oi! 
padarytis medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia- 
nia*. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg’s. Su
piltas Laboratorijose.

TCLKFONAt «?
į MEDICINOS DAKTARAS

C. J. HKOLAmS
| Valanda*: U* 1 iki 4 pa pinto, 
? 7 iki 8 vate*

* 107 Summer St,
LAWRENCE, MASS.

PLAPAO LABORATOR1E8 
<058 8tuart'« BMr.. St. ūmia. Mo.

♦ <2

Babics Love It
Nuo vi«ų pilvo ir žarnų m». 
augumų, kurie paeina *m 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiam* ir vaikam* nėra, 
kaip

Maa. WkN«unrt

n

A,, BiLiOtlSNESS

ges ir raupų — eit pas 
gydytoją ir įsičiepyt.

KAIP APSIGYNUS 
NUO UODU.

VARTOKITW BEECHAMS PILLS M 
■ paliuosavimui vidurių, «u- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- I B vos skaudėjimo. 1
K ' Nėra KoUnelio R

ir 50c. baksiuka'

NL F. rUSIUMGIS 
/ GYDYTOJAS
? VIDURINIŲ LIGŲ 
S VALANDOS: 
5 9 iki 11 ryte

1 iki 3 po piet
4 7 iki 9 vakare
i 389 BR0ADWAY
5 SO. BOSTON, MASS.
« TeL Se. Bostoe 2831

„l, pagamino sekanti įsunkiu daiktu atsiliepia ant

—n.ors (gracija ant tulžies šių, uodų ir kitų insektų, ku-
ili istrvdvti

I

INSEKTAI IR LIGOS.
Dr. E. P. Felt, narys Nei

/%SXXXSXXX3C£XXX3EXXSX3tKKSSr

PALINKSMINS Mj8Ų LAISVAS NtJO 
DARBO VALANDAS.

IfrMyOrj&u,"

tojo padėtis gali užsitęsti mento, į,_o_..................
daug metų — per visą amžių straipsnį apie naikinimą mu-

gali išgydyti. ’ He neša ir platina visokias
Geriausis būdas apsisau- pavojingas ligas.

goti nuo difterijos, karštli-j -žinome, kad blusos il
ges ir raupų eit pas savo atėjės yra šiltinės nešioto- 

Įjos, uodai geltonojo drugio 
i ir maliarijos nešiotojai. Se- 
’ novėje žmonės tikėjo, kad 
tos ligos buvo Dievo baudi- 

New Yorko valstijoj ran-Įmai, bet šių dienų apšvieta 
dasi šešiasdešimts zįvairių; verčia žmogų tikėti, kad ne- 
uodų ru^ų, bet tik dvi rušvs, paisant kaip pavojingos li
piausiai -------- T’ •’ •
dviejų paprasčiausia yra; muose jos yra nukreipiamos.

**’ “Ačiū t mokslininkams, j 
:geltoųąsiš drugys Suv. Vals- 
įtijose išnaikintas ir trumpu 
laiku pranyks iš tarpo civili- 
zuotų- žmonių. Ir musių per
duotos ligos butų išnaikin-! 

ligą. Yra dar ir trečia rūšis, tos, jeigu tik dėtume tam 
kuri randasi ant Long Is- tikras pastangas.

“Daugelis žmonių mano, 
kad naminės musės nepavo-

-----  žinomos. Iš tų'gos, beveik visuose atsitiki-? 
, dviejų paprasčiausia 
'“culex” rūšis. 'Nors “culex” 
uodai priduoda daug ne
smagumo, vienok jie nene
ša ligų. Kita rūšis, vadina
ma “anopheles,” tikrai žino
ma, kad nešioja maliarijos

KIEK SVARŲ GALI 
MOTERIS PAKELTI.
“Kiek svarų gali moteris 

pakelti?” — buvo daugelį 
sykių užklausta Moterų In
dustrijos Biuro. Klausimas 
pakeltas todėl, jog darbda-

moterų sveikatos.
Šioje šalyje ir Europoje 

nėra tinkamo ir teisingo nu-. 
* sistatymo tame klausime.• 
.Amerikoj penkios valstijos! 
i bandė įstatymais reguliuoti1 
į kiek moteris gali pakelti.

Kalifornija draudžia mo- 
į teriškei Įgelti 75 svarus arba 
i daugiau. Ohio vai. draudžia 
samdymą moterų, kur reikia 
kelti 25 svainis arba dau
giaus. Pennsylvanija drau
džia kėlimą virš 15 svarų. 
Bet sunku reguliuoti, kiek 
svarų galima pakelti, nes tas 
priguli, kaip tie svarai ke
liami.

Kad parodžius to klausi
mo svarbą, Moterų Industri
jos Biuras prašė New Yorko 
Statistikų Biuro pagaminti 
skaitlinę moteių, kurios ga
vo kompensacijas New Yor- 
ko valstijoj dėl išsisukimo

BEECHAMS
PULS

BT BAIKI

JŲ KNYGA

LITTLE JULIUS SNEEZEE Papuošta daupHu spalvuotą puikią paveiksią, 
223 puriap. dMžfo, apie 1M įvairią eilių, tinkamą 

dcklamuot ant vielą auririnkimą. 
Snycoje trtfc lĮHfa tffe:

TAUTUKOB, IKIMINIiKOB OL BABtflNlNKliKOS. 
ir tarttagiMBte tava* MtCavi* kalkėj* 
■rM* papnoM aavo kaygyaa aiaKa knyga.

, KAINA TIK |1 JO. 
Audinio aptenrią: $1.25.

SIELOS BALSAI

"KELEIVIS”
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos'laikraščių.'

PERKŪNAS NUTRENKĖ. ,kę arklį nubėgo. Negalėda- 
Butrimonvs. Liepos 14 d. —

Paliepių k. Kučinskas ėjo su 
savo žmona iš turgaus ir ve
dėsi nusipirkę karvę. Paskui 
Žuos važiavo čigonas. Jau
>uvo pradėję lyti, žaibuoti, 

griaudėti. Nebuvo kur ding
ti, ir keleiviai drožė tiesiai 
keliu. Staiga sužaibavo, 
trenkė perkūnas, ir Kučins
kas, jo žmona ir paskui va
žiavusio čigono kumelaitė 
nuvirto. Subėgę žmonės Ku
činską rado visą pajuoda- 

. vus, plaukai nusvilę, batai 
perplėšti, padai visai, nuar
dyti. Kučinskienė atrodė tik 
apalpusi. Kučinsko taip ir 
nepasisekė atgaivinti. Ku
činskienė atsigavo ir sveiks
ta. Atsigaivelėjo ir čigono 
kumelaitę O karvei, kurią 
vedėsi Kučinskai, visai nie-1 
ko nepakenkė.

mas Juškauskas palikti savo 
arklių ir vežimo ant tilto, ne
galėjo* vagių vytis, o šie tuo
jau išnyko. Arklį parvedė 
namo.

i smogė jam taip stipriai, kad daro kaimų ir viensėdžių 
į sudaužė rankos kaulus. Gy- trobesiai. Nenoromis kyla 
dytojas apžiurėjo. Nuken- klausimas, kame sodžių ir 
tėjusis kreipias į teismą.;vienkiemių degimo prie- 
Kaimynas nori susitaikinti žastis?
ir duoda nukentėjusiam 300 
litų, bet šis neima. >

Susibičiuliavus, mat su ai- gaisrų pusė sodžiuos ir vien- 
koholiu turi iširti bičiulystė, kiemiuos kyla iš neatsargu- 
su kaimynu ‘ ” *’*

Giliau pažvelgus į dalyko 
esmę, aiškėja, kad Slidžioji

VĖL DEGTINĖS AUKA.

mo, a 
mo jo 
sinti. Kaminai tevalomi tikĮ-- - - — - -

apsileidimo irneturėji- 
jokių įrankių gaisrui ge-

vaistininkas, šitam skanda
lui ištirti žada atvažiuoti 
pats vidaus reikalu minis- 
teris.

VIS TOJI NELEMTOJI 
DEGTINĖ.

Slavikai (šakių aps.). šių 
metų liepos mėn. 2 d. pasi
mirė Slavikų ūkininkaitis 
evangelikas Ragožius. Pir
mą liepos pasienio sargai 
ji pastebėjo benešantį bren- 
spiritį ir ėmė vytis. Bet jis 
taip smarkiai bėgęs (sako, ir 
brenspiričio nenorėjęs pa
mest), kad kraujas išsiver
žęs iš burnos ir jis netrukus 
miręs.

Velionis buvo gero ūkio 
ūkininkaitis, gabus Cieso
rius, na, ir dar bandė degti
nę nešt. Ot, žmogui, niekad 
neužtenka. Reikia pasakyti,
kad dabar per sieną gabena
ma brenspiritis, nes vynspi- 
ritis jau negaunama.

Suodžiai, Naumiesčio pa- i Šventėmis,
rapijos. Milicininkai pašte- a, ba ne‘«• visus metus. Va- 
bėję vieną šio kaimo ūkinin
kaiti “karčiaia” beverdanti ^gnis prieangiuose, is±ViSuti VaS kurių kyla nemaž, .nto,
bėję vieną šio kaimo ukinin- 

norėję jį sugauti. Vargšas 
degtindaris tarės pabėgsiąs, 

i bet nevyko: milicininko kul- 
I ka atėmė jo gyvybę

Nors dabar ir 
baudžiama už tą pragaištin
gąjį darbą, bet vis dėlto 
“samogonkė” smarkiai va
roma. Žinau vestuves, kur 
buvo išgerta daug “samo- 
gonkos,” bet kur ji varoma, 
dabar jau nelengva susekti.

saros metu daug ūkininkų 
kuria ugnis prieangiuose, iš

nes vėjas anglis ar kibirkš
tis nuneša kur į šiaudus, są- 
šlavus — ir gaisras neišven-

r taip baisiai Įrankiu jokių nėra,
* npf Icnnppinc noctatvtnc nrin

AUDRA SU LEDAIS;
Telšiai. Telšių valsčiuje 

šių metų liepos mėn. 17 d. 
praūžė audra, padariusi di
delę žalą Birikų, Gintaučių 
ir gretimų ūkių derliams. 
Kaip visuomet, prieš audrą 
buvo tylu, ramu. Vabzdžių 
eibės. Gyvuliai gyliavo. Ru
giai žaliame subrendime, 
vėjo nejudinami, saulės in- 
soliacijoje baigė bręsti. Va
sarojus puikiai žaliavo apie 
juos.

Tvanka buvo didelė. De
besis buvo “eumulus” ir 
“cyrrus stratus.” Antrą va
landą po piet debesys ėmė 
smarkiai grupuotis, tamsėti. 
Rasigirdo ir perkūnijos gar
sai. Audra greit pakilo. 
Smarkus žaibavimas ir ga
lingi perkūnijos trenkimai 
tečiau nestebino tiek žmo
nių, kiek nepaprastas uži
mąs, kuris girdėjosi audrai 
besiartinant. Visi laukė lie
taus, bet vietoj jo iš padan
gės ėmė kristi ledai.

Audrai praūžus baisų vai
zdą išvydo ūkininkai savo 
laukuose. Ramiai stovėję ru- ir
giai dabar buvo lig gyvuhų-nelabai: sako, a. a. velionis 
kaimenes įstiypti. Vasaro
jus smarkiai apkapotas. ' 
Daržovės daržuose sunai
kintos visai. Žemė balta, lyg 
žiemos metų. Ūkininkai ai
manuoja, kad pristigs duo
nos ir kas svarbiausia nebus 
sėklos. Jie tikisi, kad val
džia ateis čia į pagalbą ir 
suteiks palengvintomis sąly
gomis sėklą ir gal paliuosuos

’ * įsisius nuo kai kurių 
AP "

5'5 • _

SUGAVO SU KOMUNIS
TINE LITERATŪRA.
Lazdijai (Seinų apskr.) 

Čia š. m. liepos mėn. iš 11 Į 
12 d. naktį, policijos virši
ninko iniciatyva, sugauti du 
žydeliai Leiba ir Mardkelis 
Smolenai, kurie važiavo dvi
račiais prisidėję pilnus ki- 
šenius komunistiškų prokla
macijų, lietuvių, lenkų ir žy
dų kalbomis. Iš jų aiškiai 
matyti, kad norėjo prieš 
šventą dieną išmėtyti ant 
kelių, kur daugiausia gali 
pakliūti žmonėms į rankas.

STAIGA MIRĖ
Vilkaviškis. Liepos mėn. 

16 d. pavakare beskaityda
mas laikraštį staiga mirė 
Apskrities Savivaldybės Li
goninės gydytojas p. Žalnie- 
rukynas. Eina gandai, kad 
sirgęs džiova. Ligoninės li
goniai gailisi netekę rūpes
tingo gydytojo, o kai kurios 
seselės ir šiaip tarnautojai « « • R ____ 1?_ • -J
buvo didelis tvarkos mėgė
jas, didelis darbininkas. Ži
noma, toks “poniškoms” 
rankelėms nelabai patikęs.

KUO BAIGĖSI LIOTE- 
RIJA?

Alvitas, Vilkaviškio apsk. 
Liepos mėn. 12 d. Kiršų kai
me pas ūkininkų Kartavičių 
buvo suruošta lioterija.

Po lioterijos padaryti šo
kiai. Vyrai susikivirčijo dėl 
merginų, smarkiai susimušė. 
Tik policijai atvykus pešty
nės buvo numalšintos. Po 
peštynių atrastas pusgyvis, 
su supiaustytomis rankomis 
pil. Bogušauskas iš Rutkiš- 
kių kaimo, Alvito valse. Ji
sai nugabentas į ligoninę. 
Kaltininkai suimti ir paso
dinti šaltojon. Jų tarpe bu
vo ir tokių, kurių vardo su- 
minėjimas padarytų kom
promitacijos visai s-gai.

KATALIKIŠKAS VIRŠAI
TIS GIRTAS VOLIOJASI.

Kapčiamiesčio valsčiaus 
viršaitis Petras Jarašius š. 
m. birželio mėn. 25 d. gero
kai įkaušęs degtinės ėjo na
mo. Bet pradėjus “suktis že
mei” viršaitis nugriuvo ant 
gulinčių šalia gatvės, ties 
Martynu Križioku, rąstų, 
kur ir išgulėjo visą naktį. 
Ant rytojaus piemenims ge
nant M. Križiokas išėjo iš-! 
valyti savo karvės ir rado i 
begulintį pusgyvį viišai.į. 
Pasikvietė savo kaimyną 
Stabingį ir abu nutęsė į ko
kią pašuopę, kad apsaugotų i 
viršaičio asmens neliečia- i 
mybę, nors antakis buvo jau' 
mėlynas. Pašuopėje viršaitis' 
išsipagiriojo. Bet po pagirių 
jautėsi ne kaip, nes sk'ua- j 
džiasi, jog kažin kas jam iš- į 
traukęs iš kišeniaus 400 litų 
valsčiaus pinigų.

Reik dar pažymėti, kad 
viršaitis yra geras katalikas; 
valsčiaus taiybon Įėjo nuo 
ūkininkų sąjungos kandida-j 
tų sąrašo, blaiviam stovy re- j 
tai kada esti; eidamas parei- j 
gas už stalo sėdi su kepure,

net kopėčios, pastatytos prie 
kamino — didelė retenybė. 
Vokiečių okupacijos val
džios tas reikalas buvo pra
dėtas tvarkyti ir visiems ūki
ninkams buvo griežtai įsa
kyta, kad prie kiekvieno bu
tų pastatybos kopėčios, kad 
prie namų butų pora gerų 
kibirų, “busokas” sienoms 
griauti ir viena ar pora sta
tinių vandens; be to, kiek
vieną mėnesį turi būti valo
mi kaminai.

Vokiečiams išėjus, šis o- 
pus dalykas buvo pamirštas, 
ir net dabartiniu laiku nie- i o________
kas dar nesirūpina, nors dėl nors pats įtaisęs gražų Mari- 
to kiekvienais metais dauge-. jos paveikslą pakabino ant 
lis ūkininkų išeina elgetauti; sienos.
iš to esti didelių nuostolių —------------------------------- —
visam kraštui. Ypatingo dė; jjjygj PerkllHaS?
mesio čia turėtų atkreipti į 
tai savivaldybės ir paraginti 
ūkininkus sutvarkyti šį taip 
opų reikalą.

« ----------

Perkūnas buvo vyriausia seno-' 
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo- i 
met ji buvo laisva ir galinga. į 
Todėl Perkūno ir dabar lietu-: 

Anai negali užmiršti.
Bet ar žinot, kaip jis išrodė.'

f

LEVJA'JHAN
išplaukia 
rugsėjo 5 '
WM" ■ mi* at 

F*a»i-nta ten ir ktlutic •

LIETUVĄ
Tik S2J3.C0 ir brangiau per Bresnen ar Cberbourg 
šituo puikiu lygiai ant keleto l.iių p.-aulM* .ausiu
Imu. S. \. \ akL ios. juk padaryti •-ma*
rumi) ir iuAmi: .-.uos k.liou* Tėvynėn. F.tJvvs. 'rečio, 
kleu>* kambariai skanus maistas >r pinti \irta. pal.ig'is ir 
greiti »u*ineši*itai *u kelione, falai...
l’a.irinhėti- laivų kuris jft»u tikslam* cermu-i.ii tinki: S S. 
Letiaibaii 'ėu.nokta rugsėjo 5: S. S. W ■> .iurti.ri
tug.cjo *»: S- S. Ameiics rugsėjo 1». Vie-ls inb.:magija, 
gaukite nuo .jso hiiakoriiij agei.io .ub..

United Statės Lines
♦5 Ero»dw»y N.w York City
75 Stcte Strc-t Boston. Kars.

PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA 

KAINA

$208.
IŠ NEW YORKO 
I K A U N Ą IR 
ATGAL(£W*£)

Puiki proga aplankyt jums 
savo tėvynę nužemintomis 
trečios tiesos kainomis, su
lyg ekskursijų rūtomis.

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

Ufflted American Lines 
(Harrinuui Line) Joiat Service with 

HandmrgAmericanliiie
131 SUte St, Boston. Mass.

LIjOYD 
LAIVAKORTES | ABI PUSI 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS 
Į LIETUVĄ 
PER BREMENĄ 

Trečioj klesoj tik steitrumiai. 
Apsigyvenę ateiviai. Kuisan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokių 
apsunkinimų.

32 Broadivay, New York. 
arba pas vietos agentus

Juoda Knyga.
PUSLAPIŲ 200. PAVEIKSLUOTA. 

Kaina $2.00 su prisiuntimu.
Pri siųsk du doleriu ir savo adi?sų, 

mes išsiųsime Juoda Knygų tamstai. 
Pasiskaitęs galėsi daryti tų, ką nori

L. S. KNYGYNAS (36)
(2nd floor fr.)

I 3106 So. Halsted st., Chicago, III.
 -------------------- --- ----------- , - - —.■»*

NELAIMĖ
Mariampolė. Liepos mėn. 

11 d. apie 7 vai. vakaro Ga- 
bavos kaimo gyventojas Pe
tras Zareckas važiavo plen
tu į Mariampolę. Vežimas 
buvo prikrautas lentų. Neto
li Mariampolės miesto (apie 
2 su puse kilm.) patiko jį 
automobilis,’ kuris, smar
kiai bėgdamąs užkabino Za- 
recko vežimą ir nukirto ark- 

---- r pasturgalio koją. Nukir- 
vasaros metu išjoja na£M- tQ biauriai> kad atvykęs 
g0?-n’i veterinarijos gydytojas p.sodžių k. Butnmongr*> b«7 Brun(iza nerado jam kitos 
yo ugi įstojęs nakUgonėn. albos> kaip tIk patarė jį 
Bebildėdamas pėr haktj. prie nygauif žinoma, taip ir pa- 
arklių tiek-ųųv^rgo, kaa ne - - - - r-
nepasijutb, kai apie švitimą 
užsnūdo. Pakelia galvą, ap
sidairo — vieno arklio nėra. 
Kur jis butų? Manė, kad kur 
į avižas ar į dobilus nubėgo. 
Išjieskojęs ne tik savo avi
žas, bet ir kaimyno, tečiaus 
arklio niekur nerado. Pasi
šaukė visus artimesnius .kai
mynus, apibėgo visus kaimo 
laukus, išAardė visus kni- 
mus, bet arklio kaip nėr, 
taip nėr. Vadinasi, ar arklys 
pabėgo, ar kas jį pavogė.

Ką tik saulei užtekėjus 
kaimynas Juškauskas buvo 
nuvažiavęs į Alytų. Grįžda
mas namo, susitinka ant 
miesto tilto du čigonu ve
dančius tą patį arklį. Juš
kauskas, gerai pažinęs kai
myno arklį, griebė arkliui 
už pavadžio klausdamas či
gonus, kame jie tą arklį ga
vo. čigonai iš karto sakė, 
kad tai jų, bet pareikalavus

^' ČIGONŲ DARBAI.
' Prienai. Liepos 9 dienos 
naktis buvo labai graži, šil
ta. Kaip paprastai, žmonės

, daiyta. Prieš nužudant ark- 
I lys įkainuotas 500 litų. Za- 
reckis nusiminęs, nes arklys 
buvo ne jo, bet skolintas iš 
Žaliosios kaimo, Dabvilie- 
nės, kuri jj turėjusi vos vie
ną. Padaręs • .nelaimę auto
mobilis buvo iš Kauno 75 nr.i

VIENO ARKLYS, KITO 
VEŽIMAS IR KAS 

TOLIAU.
Kaltinėnai, Tauragės aj>s. 

Spingių kaimo du rusai, va
žiuodami į Joninių jomarką 
susidėjo: vienas davė arklį,: 
antras ratus. Nuvažiavo į! 
Kaltinėnus. Vienas jų, tas 
kurio buvo vežimas gerokai 
įsigėrę ir neina niekur iš 
traktieriaus, o antras nori 
važiuoti namo. Nesusitaria, 
ar važiuoti ar ne. Padaliau 
arklio savininkas išsikfrikė 
savo arklį ir joja namo. Bi
čiulis, kuriam liko tik veŽi- 

eiti j nuovadą, čigonai pali-'mas, pasivijo raitąjį ir voga

SUIMTAS SENAS VAGIS, 
šiomis dienomis Šiaulių 

kriminalei policijai pavyko 
sulaikyti jau nuo 1920 m. 
besislapstęs dezertiras ir 
vagis Jonas Jocius, kuris 
1920 metais pabėgo iš Pane
vėžio sunkiųjų darbų kalėji
mo ir slapstėsi svetimu pasu 
vardu Antano Šimkaus, tuo 
pačiu vardu pas jį buvo ras
tas bilietas Nr. 1340 Šiaulių 
naujokų ėmimo komisijos. 
Tardomas prisipažino pavo
gęs svetimą ir kariuomenės 
šaukimo bilietą Antanui 
Šimkui iš kišenės turguje; 
be to padarė įvairiose Šiau
lių apskrities vietose 14 va
gysčių, kurių stambesnės 
šios: iš. Povilo Juozapavi
čiaus pavogė įvairių daiktų 
už 1959 lt.; Vincui Vaitekū
nui linų ir ratus už 1400 lt 
įr iš vieno ūkininko arklį už 
1000 lt., , su -viršum; kitos 
smulkesnės vagystės siekė 
iki 400—450 lt. kiekviena. 
Jonas Jocius bermontininkų 
laikais yra tarnavęs bermon
tininkų kariumenėje, iš ku
rios vėliau pabėgęs tarnavo 
du mėnesiu lietuvių kariu
menėje ir iš čia pabėgo ir iki 
šių dienų slapstėsi ir vogė. 
Stambesnėse vagystėse jam 
padėdavo jo “prieteliai,” 
kurie krimin. policijai dar 
nepavyko sugauti.

Kaltininkas perduotas 
sunkiųjų darbų kalėjiman ir 
patrauktas teisman.

STAMBI VAGYSTĖ
Liepos m. 11d. Kaziui 

Radeckiui, gyv. Mičaičių 
kaime, Kuršėnų v., Šiaulių 
apskr. nakties metu nežino
mi piktadariai išėmę langus 
įlindo į trobą ir pavogė: vi
daus pasą, įvairių dokumen
tų ir 3,000 litų pinigų. Lie
pos 13 d. Šiaulių kriminale 
policija vagį sulaikė, bet šis 
suskubo išleisti jau veik vi
sus pinigus ir pavogtus daik
tus, terasta pas jį vien 650 
lit. pinigais.

KODĖL SODŽIAI IR 
VIENKIEMIAI DEGA.
Statistikos rodo, kad Lie

tuvoje gaisrai kasmet sunai
kina daųciau, negu 1,000 
trobesių, kurių 69 nuoš. su-

“prieteliai, 
policijai dar

JAVŲ DERLIUS.
Šių metų derlius Lietuvo

je numatomas daug gėrės- kokių stebuklų jisai darė ir kaip ; 
nis negu pernai. Spren- senovės lietuviai jį garbino?
*.............. ’ a Ar žinot taipgi, koks buvo

dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis

nis negu pernai. ; _ 
džiant iš paskutiniųjų statis
tikos davinių, rugių šiais 
metais bus prikulta dviems 
milijonams su viršum cent
nerių daugiau, negu pernai; 
avižų ir kviečių numatoma 
taip pat daug daugiau, o 
bulviu ir žirnių — dviem 
milijonais su virtum. Imant motery deiva
domėn viso pasaulio derlių, gįj’*’ Jura- Laume- 
reikia spręsti, kad duona 
Lietuvoje ir šiais metais ne
atpigs.

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?*

Toj knygoj yra aprašyti ne* 
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug

DIEVAS NEKLAUSO 
KUNIGŲ.

Mariampolė.—Šįmet čia 
labai Ii ja ir jei ilgai taip 
bus, tai iš derlingų metų ne 
kas naudos bus. Mariampo- gmipažinsit ir ru tomis tautx> 
liečiai davė sudėję “ant mi- mis, kurios tuos dievus garbino, 
šių,” kad nelytų. Liepos 5 d. kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
(sekmadienį) kunigas iš sa- Wk<> <»«» <*«* « iau 
kyklos “pavelijo” iš bažny- Berr*)’ ... . .^sugt^ems vežti šie-
ną, nes .ta diena graži buvo, tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
Bet nešpėjo žmonės parva- sukirsti kiekvieną kunigą, 
žiuoti namon, ir pradėjo ly- j Veikalas yra parašytas labai 
tus pliaupti. Žmonės tai ma- gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
tydami ir rankas nuleido. ’ P?PicT»r turi apie 300 pusią- 
Ginti, Dievas, turbut, ir ant J”? *?-

........................ tai $1.00. Tas pats dailiai apda-

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

kunigų sunyko už jų blogus ”
darbus valdžioje, kad diena ' v "RELE
buvo graži šienui vežti, o kai 
tik pavelijo, ėmė pliaupti..

DAKTARAS SU VAISTI
NINKU SUSIMUŠĖ

Birštono kurorto salėj 
ketvirtadieniais ir sekma
dieniais būna vieši šokių 
vakarėliai. Prieš pora sąvai- 
čių Birštono daktarui p. 
Venckunui vedant šokius, 
netikėtai vietos vaistininkas 
p. Kurtinaitis, jau gerokai 
įkaušęs, skėlė antausį. Dak
taras, rodos, atsilygino tuo 
pat. Prie didesnių peštynių 
publika neprileido. Bet to 
neužteko. Įėjus daktarui re- 
storanan, jį vaistininkas vėl 
tuo pat pasitiko ir čia jau 
geriau pasimaigė. P. Venc- 
kunas, kaipo daktaras, vais
tininkui mažę operaciją pa
darė, — akinius pataisė. 
Besipešantieji buvo perskir
ti. Policija prieš Kurtinaitį 
protokolą sustatė. Peštynės 
kilo, kaip girdėt, dėl asme
niškų nesutikimų.

Dabar šokių salėn neįlęj- 
džiamas nei daktaras, nei

1 APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

VISAS PfURENGlMAS S1.0« ir 
lUMZUr Parniduods vūoae britrų krautavėM

—SAorptfM /fitir

<
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Naudok Salutarą
JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUST0J1MĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

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

I

D»nzij» Į Klaipėdą, 
naktMB kelionč laivi 
ižkaiMų.
Sekanti išplaakimai iš 

“LITUAMA” 
Laivas “ĖSTOM A" 
Laivas “LOTAM A” 

Kainos laivakorčių:

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
TAI VIENATINĖ LINIJA

kurios laivai reguliariškai per ištisus 
metus susisiekia stačiai su laisvosios 
Danzigo valstijos portu. TAIP ARTI 
KLAIPĖDOS, kad laivas, ant kūno 
sėdot New Yorke, atveža Jumis b«- 

į veik į pačią Tėvynę-Lietuva, nes iš 
- — ■ ' , tai tiktai vienos

fu be jokių extra

NetvYorko:
1 d. Rugsėjo 
22 Rugeėjo. 

13 Spalio.
.......__ .......//\ 
I Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

3-čia kleaa >107, 2-n k lesa 3132.50
BALT1C AMERICA LINE

9 Braadway, New York City
Kreipkitės čionai

ar
prie vietinių agentų I

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



Vietinės Žinios kitais pridėčkais šita suma Į' 
esanti išaugusi jau iki $813.- 
70. Išviso esą išleista jau I 
1,000 varantų tokiems žmo-

Skandalai policijoj.
Tarpe Bostono policijos iri

SŽūBaSkirtimtas.nO’Bnen Um bku7 »tsily«i.n.,i
oucį miestu pakol da neatėjo

konsteibelis su varantu.

Išvažiavimas

JlėmS areštuoti. Taigi kastu- Rengia Lictu«ių Darbininkų Literatu-
au- irri nuo kelių metų nemokėtų 

taksų ant judomojo turto.

paskelbė anądien, kad jis 
prašysiąs gubernatoriaus pa
galbos apvalymui Bostono 
nuo butlegerių ir kitokių 
piktadarių, nes su vietos po
licija nesą galima tas pada
lyti.

Protestą* prie* Lenkų val
džią gerai nusisekė.

Pereitą nedėldienį Frank- 
llin Union Salėje, Bostone, 

” Tai buvo netiesioginiai, buvo ukrainiečių, lietuvių ir 
bet gana aiškiai pasakyta, i baltgudžių protestas prieš 
kad Bostono policija yra su-; lenkų valdžią, kuri žiauriai

:

ro*1 Draugijos Cacibrid.'c 
So. Bo-fino kuopo-.

23 Rugpiučio
AUGl'ST. 1925

PRANEŠIMAS
VISI ŽINO. BET PRIMENU! 

AUTOMOBILIUS BUS GRAŽUS. 
GERAI NUMALEVOTAS.

Jei norit, kad Jūsų Automobilius 
atrodytų gražiai, tad kreipkitės prie 
lietuvio, kuris yra gesai patyręs tų 
darb;* Jeigu norit prieinama kaina 
gerų darbų, duokit mums! (35)
SO. BOSTON ALTO PAI.\T SHOP 

C. Kavolis, Savin
351 Broadway. prie E *t,

SO. BOSTON, MASS.

B KODĖL TAIP?
Kaiugi mokėt brangiai už senus na

mus. kada galima pabudavot naujų 
Colonial Style trijų šeimynų namų už 
S12 0!Jrt :u ąžuolo grindimis, garo ši
luma. elektra, piazais ir ete Dėl pla
tesnių žinių kreipkite-* pas TITUS P- 
GREV1S, 395 Broaduay. Tel. So. Bos
ton 2340. Lietuvis architektas ir k«nt- 
raktorius. Taipgi padarau visokius 
planus ir mėruoju žemę už labai j>ri- 
onamų kainų- Apkainuoju sudegusias 
triobas ir uždedu visokį lnsurance nuo 
ugnies, nelaimės ir taip toliau, geres
nio insurance patarnavimo niekur ne- t 
gausite. (37)

GERI PIRKIMAI. Į
3 krautuvės ir 6 šeimynos, vienoj iš- 

geriausių apielinkių. arti P 
So. Bostone, gera proga dc 
lendu $2676 i metus, kaina $16.000.j' 
<5,000 įnešti ir lengvos išlygos ant Į 
likusių pinigų. L

Ant 6th Streeto. So. Bostone. 3 š» i- i; 
myr.ų. II kambarių, geram pataisy-l, 
r»e; rendu $42 į mėnesį, gali pirkti už i 
<2,500, $500 įnešti. -r'. į į

Puikus 3 šeimynų. 15 kantbariųi'ti i-i į 
_____ uias su visais įtaisymais, geriausioj ’ 

o ten bus nuro- vietoj Citv Pointe; kaina $11,000. 3
- I A. IVAS

361 W. Broadaay. So. Bostoa. Mass. 1

i

ucnvis vpiMKu bus

nėlė: Žilviti*: Gražiai žydi žalelM* 
I e» •» parvažiavo ir kiti. ’

\ :si malonėkit šiame ižvųžiųvime 
dalyvauti, nes netik turėsit daug 
<magum<>. bet kartu pridėsit tavu 
dmpat ja LetuTių Darb. Lit. Draug 

KVIEČIA KOMITETAS.
įimbrHigeiua i ■*■?*, kurie norės 

važiuot Bumiz ar Trokais turi susi
tikt pirm 10 vai. rvte prie J. Viueiu- 

Iio Krautuvė*. 233 Parttaad *t, Cam- 
-idge iš anksto vietas gali užsi«a- 

.vt pas Vineiunų. Ancatų, Valeikų ir 
kitus kuopos nariu*.

Bostoniečiai. gali užsisakyt vietas 
pas kuopos narius ir “Keleivio” Re- 
dikcijoj.
VAŽIUOT SEKANČIAI: Iš Bostono 
r Cambridge’aus važiuot ilfi Water- 

skvero, nuo ten M ai n street va- 
luot iki Waltham t-odo, nuo sodo 

,-uktis po tiesiai j Lexington st, pri- 
\ažiauvus Lincoln st suktis po 
ir važiuoti iki ežero. <_ ‘ 
dyta kur pikniko vieta.

Labai gražioj 'irioj, am 

TEEL FARMOS
WALTHAM, Mass

Vieta labai graži, prie <'a. 
gražus miškas.

Išvažiavimas bus labai i. - t 
jautis visais atžvi’gi:'.:' Hus pa 
šių žaislų su išUiin-piiiia.-

T , - Virvės traukiniu
Lenkijos valdžia. kimai. eic. Laimėjo

Nors diena buvo gana žaislai: imčs 
karšta, tečiaus salė prisikim- ■ =
šo grustinai žmonių ir publi- svaiginamų 
ka nesiskirstė, iki pirminin
kas pasakė, kad susirinki
mas jau užsibaigė.

Pirmininkavo Ivaškevičia, 
sandarietis. Iš lietuvių kal
bėjo Venys, Čekanauskas, 
d-ras Puskunigis ir adv. Ba- 
gočius; visi kalbėjo angliš
kai. Nuo ukrainiečių kalbėjo 
pravoslavų kunigas ir kiti 
du kalbėtojai, ir vienas balt- 
gudžių. Visi kalbėtojai pa
reiškė, kad smerkdami žiau
rius Lenkijos valdžios perse
kiojimus pavergtų tautų, ne
pasmerkia lenkų visuomenės 
nei lenkų tautos abelnai, bet i 
smerkia tik Lenkijos vai- ’ 
džią ir tą dali lenkų tautos, 
kuri despotiškai persekioja 
mažasias tautas, klastingai 
pasigrobtas po savo valdžia.

Buvo perskaityta protesto 
rezoliucija, kurią susirinku
sieji vienbalsiai priėmė atsi
stodami. Aukų surinko apie 
$180 apmokėjimui lėšų 
salės ir išsiuntinėjimo re
zoliucijų valdžių atstovams 
ir Tautų Lygai.

Reikia pastebėti, kad di- 
džiausį entuziazmą sukėlė 
savo kalba advokatas Bago- 
čius. Teisybė, jis pavartojo 
ir gana skaudžių žodžių 
prieš Lenkijos valdžios 
smurtus, bet abelnai jis darė 
rimtus išv.adžiojimus, ir 
publika jam smarkiai prita
rė. Norkūnas.

g ra. ir

uu-

Bro*dw*y.i-------------------------------------------
dc! bizniu. |£*******^*******^^

TEL. EMPIRE 7865

sidėjus su butlegeriais ir ki- • persekioja svetimas tautas, 
tokiais piktadariais, ir todėl neteisėtai patekusias po ••____ S __ Va______a* T iv.JzIoLaji nenori jų areštuoti.

Policijos viršininkas Wil- 
son tuo labai įsižeidė. Jis 
tuojaus nuvyko pas guber
natorių Fulleri ir pasikalbė
jęs su juo išleido pareiški
mą, kad jeigu Bostone yra 
daug butlegerių ir kitokių 
piktadarių, tai čia ne polici
jos kaltė, bet pono prokuro
ro O’Brieno ir teismų.

Savo pareiškime policijos 
viršininkas sako: “Nedaug 
žmonių žino, kad daboda
ma miesto tvarkos ir vykin
dama įstatymus policija at
lieka tiktai dalį darbo. Poli
cijos pareiga yra tiktai su
imti įstatymų laužytojus ir 
pristatyti faktus teismui. 
Kuomet faktai teismui pri
statyti, tai byla nustoja bu
vus policijos reikalu; už ją 
atsako tada teismas ir pro
kuroras.”

Ir čia policijos viršinin
kas Wilsonas parodo, kad 
yra piktadarių, kurių proku
roras (distriet attomey) ne
persekioja, nežiūrint kiek 
kartų policija juos areštuo
tų. Pavyzdžiui, vieną pikta
darį policija buvo areštavus 
23 kartus tarp 1921 ir 1925’ 
metų, bet jis nei karto nesė
dėjo kalėjime. Toliaus Wil- 
sonas parodo, kad taipgi nei 
vienas butlegeris da nebuvo 
nuteistas vienam pajūrio re- 
zorte, kur policija kelis kar
tus buvo suėmus degtinės 
šmugelį ir šmugelninkus.

Distriet attorney ant šito 
užmetimo nieko neatsakė.

Tuo pačiu laiku pasirodo, 
kad policija vistiek nešven
ta. Štai, pereitą sąvaitę po
licmanas J. L. Curran buvo 
nuteistas 3 mėnesiams kalė
jimo už reikalavimą ir ėmi
mą kyšių. Teisme buvo pa
rodyta, kad jisai užtiko par- 
ke vieną dentistą ir merginą 
apsikabinusius ir besibu
čiuojančius. Jisai nuvarė 
dentistą šalin ir pats pradėjo 
prie jo merginos taikytis. 
Paskui jis da pareikalavo iš 
dentisto $5 kyšio. Dentistas 
liepė jam ateiti į jo ofisą, ir 
kada policmanas atėjo, te
nai jau laukė du detektivai 
pasislėpę. Dentistas įdavė 
policmanui penkinę, ir tada 
detektivai iššokę tvarkdarį 
areštavo.

Policmanas M. J. Farron 
buvo areštuotas už ėmimą 
kyšių iš degtindario Jacob- 
so. Degtindaris teisme liudi
jo, kad jis mokėdavo šitam 
policmanui kas sąvaitė po 
$5 už apsaugojimą jo “biz
nio.”

Bostono priemiesty Reve- 
re šiomis dienomis majoras 
paleido iš tarnystės policijos 
leitenantą T. J. O’Harą už 
susibičiuliavimą su šmugel- 
ninkais.

Taigi pasirodo, kad visi 
, ir

DR. F. MATULAITIS
X Ultravioletinė ŠVMM 
v Diathermia
S 322 HOLBROOK AV1L. 
$ DETROIT. MICH.
X ADYNOS:
X 12-2. 6-8 
^seeeeaaeeoo

TeL Rkhmoad Ui*

Dr.
Kalba Lietuviškai ir Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS 1B 
SLAPTAS LIGAS

........................................... rų Krauj*•>gėrimu. (: 
transportavimas t
(3) neleistinas vartojimas 
pieno indu. -Jis tapo pasta
tytas po $500 kaucijos. Teis
mas bus 29 rugsėjo Quincy 
miestely.

BRIGHTON, MASS. 
degtinės ir Komunistiška* laisvamani* ...s. ,sL’.vi .i . • .• • a • ;

i

atsivertė prie “dvasios 
šventos."

Peklos vartai sudrebėjo 
nuo stebuklo, kuris įvyko 
Brightone. Didžiausias lais
vamanis ir komunistiškų pa

te prie “dvasios šventos” ir 
16 d. rugpiučio apkrikštijo 
du savo jauniausiu vaiku-

i
it
i __ ____________
Nepamirškit LDLD. pikniko žvalgų žmogus J. M. atsiver-

Nepamirškit, kati ateinan-
Į. 23 rugpiučio,

ir Bostono

r. '
Itį nedėldienį.
i Cambridge’aus ir dosivuu]
i LDLD. kuopos rengia dailu;čiu: dukrelę 10 metų ir su- 
pikniką ant Teel Karmos. 
Waltham. Mass.

Vieta labai graži, prie pat 
! ežero ir apsupta žaliais miš- 
j kais. Išvažiavimas bus labai 
'linksmas, nes bus Įvairiu

nelį 3 metų. Krikšto ceremo
nijas atliko kun. Juškaitis 

• Cambridge’uje. Krikšto tė
vais buvo parinkti didžiausi 
šventakupriai.

Nebūtų stebėtina, jei šito
kį atsivertimą butų padaręs 
koks jaunas laisvamanis, ku
ris tik sykį tėra savo kailį 
mainęs. Bet J. M. buvo senas 
laisvamanis ir, kiek man ži
noma, jau penktą sykį mai
no savo kailį. Pirmiausia jis 
buvo karštas katalikas. Vė
liaus, kiek apsišvietęs, jis 
metė i šalį katalikišką skran
dutę ir įsivilko į laisvamanio 
rubus. Dar vėliaus jis tapo

“geri” — ir prokurorai, 
policija.

2monė$areštuojami už 
taktų nemokėjimą.

Miestas pasamdė 100 nau
jų konsteibelių areštavimui 
žmonių už nemokėjimą Bos
tono miestbi taksų. Taksų 
esą užvilktų net nuo 1920 
metų. Pirmutinis buvo areš
tuotas ir uždarytas Charles 
Streeto kalėjiman tūlas Wil- 
liam W. Grenough, kuris 
esąs skolingas miestui $602.-

Dyčiaus šarvai ant žmogaus 
neperšaujami.

“Keleivyje’’ buvo andai 
rašyta, kad Antanas Dyčius, 
lietuvis policmanas Lynne, 
bereikalo nešiojo neperšau- 
jamą bruslotą, nes ant po- 
licmanų pikniko tas bruslo- 
tas buvo užkabintas ant sta
bo ir lengvai peršautas. Bet 
tų šarvų gaminimo kompa
nija prisiuntė iš New Yorko 
žmogų, tūlą Al. Jacobsoną, 
kuris apsiėmė apsivilkęs tuo 
bruslotu duoti į save šauti iš 
geriausių revolverių. Bandy
mas buvo daromas akyvaiz- 
doje Lynno policijos, majo
ro ir 200 kitų žmonių. Vie
nas šūvis buvo šautas į Ja
cobsoną iš vokiško mauzerio 
per vieną pėdą atstu, o ant
ras šūvis šauta iš U. S. armi
jos revolverio .45. Kulipkos 
pramušė tiktai vilnas, kurio
mis bruslotas apdengtas, bet 
pasiekusios plieno pamuša
lą sustojo.

žaislų, laimėjimų ir kitokių 
dalykų.

Į Walthamą galima nuva
žiuot gatvekariais. Važiuo
jant iš Bostono, geriausia 
paimt “subvvay” i Cambrid- 
ge’ių ir važiuot iki Harvard 
skvero. Tenai tunely prie 
langelio paimt “transferi" 
ir išlipus 
Newtono 
gatvekarį, 
tertovvną. 
kia išlipt 
skvero. Nuo čia reikia paimt Brightono lietuvių tarpe, 
karą į Walthamą (čia jau Užėjus komunizmo epide- 

’ mijai jis buvo stojęs prie
komunistų, o dabar... nusi
vilkęs revoliucionieriaus ru
bus pamynė juos po kojų ir 
vėl Įsivilko į savo seną, nu
busią katalikišką skrandutę.

Su patim J. M. tiek to — 
jis jau apysenis žmogus.

ant viršaus paimt 
arba Watertowno 
kuris eina i Wa-
W atertowne rei- socialistu ir buvo vienas 
ant Watertown smarkiausių darbuotojų

reikės mokėti antras ‘‘fo
ras”), ir važiuot iki Waltha- 
mo sodo. Čia išlipus reikia 
pasisukt po dešinei i Le.ving- 
;on st. ir šituo streetu eiti ar
ba važiuoti ligi Lincoln st.. 
kuris eina į kairę. Lincoln 
streetu reikia eiti arba va
žiuoti pakol pasirodys eže- Bet man gaila jo vaikučių, 
ras, o tenai jau bus pažymė- kuriuos nebašninkė M-nė 
ta pikniko vieta. auklėjo laisvoje dvasioje.

Važiuojant automobiliais. Dabar jie bus pavesti tam- 
iš Bostono reikia paimt Com sintojų globai...
monwealth avė., paskui N. Iš J. M. atsivertimo juo- 
Beacon streetą ir tiesiai per kiasi netik laisvi žmonės, 
Watertowną i Walthamą.

Cambridge’aus žmonės 
kurie nori važiuoti trokais 
gali užsisakyt sau vietą iš 
kalno pas draugus Vinciuną. 
Anestą, Valeiką ir kitus 
LDLD. narius.

bet ir davatkos.
Pipirą*.

REIKALAVIMAI
Reikalingi Stičeriai prie 

reinkotų darbo, vyrai ir mo
teris. Darbas čia pat ant vie
tos. Matvkit: F. W; Tiknj, 
339 W. Broadway, So. Bos- 

ton. Mass. (34)
PRANEŠIMAS.

Lietuvis atidarė naujų' bučemę ir 
e-rosernę ant kampo 4-tos ir D gatvių. 
Užlaiko visokių šviežių mėsų. Geras 
patarnavimas. Kainos žemesnės negu 
' itur. Prašom atsilankyti, persitikrin- 
>it. SAVININKAS (37)

DOMINIKAS J. OLSE1KA 
REAL ESTATE IR INSURANCE 
409 Broadway, So. Boston.

ROOM 3. TEL. SO. BOSTON 0213
CITY POINT. ant Columbia Road. 

3-jų šeimynų 11-kos kambarių namas 
su visais įtaisymais. Kaina $7,u00. 
Matyk Olseikų.

CITY POINT, 5-kių šeimynų na
mas ir 2 štorai, daug žemės, galima 
būdavot 20 privatiškų garadžių. ren- 
dos neša $180.00 į menesį. Kaina tik 
£15,000, lengvos išlygos. Matyk Olsei
kų. .

DORCHESTERY, 3-jų šeimynų ls 
kambarių namas su visais vėliausios 
mados įtaisymais. Kaina $10.600, 
įnešti reikia tiktai $2,800. Matyk Ol-

DORCHESTERY 3-jų šeimynų 18 
kambarių kolonial stailo namas, yra 
vietos dėl garadžiaus. Kaina $12.000, 
lengvos išlygos. Taipgi turim ir dau
giau visokių investmentų, properčių ir 
gerų farmų Bostono apieiinkėje. No
rintieji tikrai pirkti, kreipkitės pas 

.mane. Aš visados ir visiems patarnau- 
l:u greitai ir teisingai. (35)

D. J. OLSEIKA.I

PARSIDUODA FORNIČ1US, visai 
mažai vartotas. Forničius yra pilnai 
'iel šešių kambarių Galima pirkt vi- 
us sykiu arba po šmotų. Kurie norit 

•>irkt, pasiskubinkite, nes greitu lai
ku išvažiuoju. (34)

206 W. Broad»ay. antros lubos. 
So. Boston. Mass.

Parsiduoda Krautuvė
Saldainių ir groserių, parsiduoda 

rigiai. Priežastis — savininkas išva
žiuoja. Prie storo yra du dideli kam
bariai gyvenimui. (37)

' D. J. MAZEN
112 F street. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA BARBERAĄPt
Vieta sena, biznis gerai išdirbtas ir 

gerai eina, šeši krėslai.. Parsiduoda 
nigiai. Barbe mė rafRtasUėRtt -d 
vay. J. ROLLINS (TO
2-55 Broad»ay, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA KEIKŲ. DONACŲ 
IR PAJŲ KEPTUVĄ Tirštai apgy- 
-entoj lietuvių vietoj. Biznis geras ir 
ronda pigi. Gera proga nusikratyt Irisu nuo sprando, dviems vyrams ar- 
>a ir moteriai. Priežastis pardavimo, 
avininkas turi staiga apleist šių šąli. 

Rašyk ar klausk į “Keleivio” Redak
cijų, 255 Broadway, So. Boston, Mass.

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

M. MAŽEIKA
11 Laurel st, ArMngtoa, Mass.

TAVO DRAUGAS 
NELAIMĖJE.

į Dr. J. Laidinis Sejnmr
LIETUVIS GYDYTOJAS

381 Broadn ay. So. Boston, Mass.
Ant antrų lubų

Te). South Boston 4000

VALANDOS:
Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

iI
Taipgi Motera ir Vyri 

\ ir Odo* Liga*

I....1
VALANDOS: 

Nuo 8 iš ryto iki 8 vakare 
Tai-pat ir šventadieniai* 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.

■ ■ - ----- — .................

»

I

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

Dr. Killory
3 TREMONT ROW. 
SCOLLAY SQUARE 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatrg Building
Room 22

T*L South Boston 3520
Residence University 1463-J.

S. M. PnMuti-SiallM
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATt
*66 Braadaąy, So. Uosto*. Maaa.

Room 2.

I
I

DR. J. MARGUS
LIETU VISKAS GYDYTOJA8

Specialistas sckretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 Farmenter St, Boatan, Maaa.
(Prie Hanover St.)

Te). Richmond 668. (.)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniaū iki 4 vai. po pietų

Siutai Aat 
Orderio 

Siutus ir over. 
kotus siuvame 
ant užsakyme, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš
prusiname. 
SIMOKA1TIS 
344 Broadvay, 

2-ros lubos
SO. BOSTON,

MASS. '

Per praėjusią sąvaitę au
tomobiliai Massachusetts 
valstijoj užmušė 16 žmo- 
nių. 4MM

VISOKIŲ SPALVŲ IR BALTŲ 
$4.60 BALTAS ENAMEL $2.69 
$4.50 DUPONT FLOOR

VARN1SH............................ $2.59
PURE WHITE LEAD $12^5 

už 100 svarų.
SHELLAC

ŽIŪRĖKITE i ŠITAS KAINAS!
UUEEN ANNE PENTAS gal. $2J5 

DĖL VIDAUS IR LAUKO $3^0.
B. H. FLOOR VARNISH $L39 
GALVANIZED CONDUCfOR- 

PIPE
2 coliu 5c. už pėdų, 3 colių 6c. 

. už pėdų.
už gal. $3.25

Turim visokius geležinius daiktus ir pentų. 
BARGĖNAI Iš MUSŲ BARGfeNŲ BASEMENTO. 

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

Vietiniams Pristatome Dykai.

SOUTH END HARDWARE CO.
1995 WASHINGTON ST, 192 SHAMMUT AVĖ.

Arti Dover St. Eleveito Stoties Telefonas Beach 3353
BOSTON, MASS.

Usevičitu pateko į bėdą.
Jokūbas Usevičius, kuris 

gyvena Randolphe po No. 
65 Chestnut st., pereitą są
vaitę pateko bėdon. Jisai va
žiavo nakties laiku automo- 
biliuje ir vežėsi dvi pieno 
blėšines; Policija sulaikė jį 
ant Canton streeto ir klau
sia, ką tu čia veži? Usevi
čius atsakė, kad jis vežąs 
pieną. Bet policija nepatikė
jo -ir atidarė kenas. Pasiro
dė, kad tose kenose ne pie
nas, bet grynų gryniausias 
munšainas. Usevičius buvo 
areštuotas už transportavi
mą svaiginamų gėrimų. Pas
kui policija nuvyko į jo na
mus ir rado da bačkutę ir 27 
bonkas naminio alaus. Prieš 
Usevičių tapo sustatyti trįs

Dėl “Trockio sprando 
nu*i*ukimo.”

“Keleivio” 32-rame nu
mery ant paskutinio pusla
pio tilpo žinutė antgalviu: 
“Trockis nusisuko sprandą.” 
Tas ne tiesa. Joks Trockis 
sprando-nenusisuko, tik ma
no vyras, Juozas Turauskas, 
nupuolė laiptais priemenioj 
ir susižeidė. Ir ne sprandą 
nusisuko, tik susižeidė kitas 
kūno dalis. Kam reikia rašyt 
neteisybę ir džaugtis iš kito 
žmogaus nelaimės? Mano 
vyras dirba sunkiai ilgas va
landas, todėl maža turi laik~ 
skaityt laikraščius ir atsaki
nėti jiems, bet aš perku ir 
skaitau “Keleivį” kas sąvai
tė, ir mylių skaityt visus pir
meiviškus laikraščius, bet 
nemyliu neteisybės.

Petronė Turauskienė.
Nuo Redakcijos: Mums ...... ____________ _ _____

labai gaila, kad dėl tos žinu-l ------
tės mnsn skaitvtnia .’’AKSHM ODA BUCERNt IR GRO-ies musų SKaltytOja turėjo sERNė geroj vietoj, kari apgyventa 
nesmagumo. Tečiaus turim I ir lenkų. Savininkas išva-
paaiškint.” kad tai nebuvo i "“7%^ s._
“Keleivio prasimanyta:;------------------------- —-----

“ARSIduoda BUČERNR ir GRO- 
_ iaiu, linkai* ir angiai* 

apgj vvnta apielinkė, biznia išdirbta*

PARDAVIMAI

Tik ui 82.00 metams nelaimėje ap- 
Iraudos polisas (policy) pagelbės ta
ve atsitikime nelaimės, neskiriant ly
ties, tarpe 16 ir 70 m. amžiaus, bent 
cokiam užsiėmime Suvienytose Vals- 
ijose ir Kanadoj.

Sis nelaimės polisas išmokės $5,000 
iž trotijimų gyvasties arba amžinai 
sužeidimo ir po $15.00 per 10 sąvaičių 
žoliaujant žeme ar vandeniu, gatve- 
cariu ar automobiliu ir tt.

Tad nelauk kada patiks nelaimė ta- 
•e, bet šiandien prisiųsk $2.00 ir ap
turėsi apdraudos polisų nelaimėje, pa
rašydamas vardų, pavardę ir pilnų 
dresų. kiek metų ir kokliam užsiėmi- 
nc, paveldėjo pavardę ir kaip gimi
nystė.

Šita apdraudos kompanija įsteigta 
1865 m. po protekcija kožno šteito su 
kapitalu $200,000. Adresuokit: (34)

UN1TED STATĖS NATIONAL 
INSURANCE CO,

P. O. Bos 166 Copley, Boston, Mass.

DR. H. M. LANDAU
j Specialistas Kroniškų ir Sekretnų Ligų, Reumatizmo ir Kraujo Ligų.
5 18 CHAMBERS ST, Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

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

I KRMDUODA BUČERNfe IR GRO- 
SERNf; IR KESTAURANTAS. bet 
; alinta pirkt ir atskirai. Vieta labai 
.'era ir biznis išdirbtas per dautjąlį 
net'j. Priežastis pardavimo savinin- 

t ikes išvažiuoja j kitų miestų. (36) 
*0 III \mes street. Mmrtello, Mass.

ŠTAI KAS NAUJA!
Turiu už garbę pranešti, kad jeigu 

kurie norite turėti savo namus, tai 
galite atvažiuoti ir padaryti inspekci
jų — peržiūrėti visų darbų ir impro- 
venients. Jau vienas namas gatavas, 
o kitas budavojamas visai arti Cod- 
man sųuare. 51—53 Torrey st., Dor- 
chester.' (34)

.MIKAS KŪRINAS
179 Norfolk St, Dordraster, Mass.

______ prasimanytaž-'
mela& žinią mes paėmėm rtasjaloim
isBodtdno Heraldo ir pa- r . __ '____, ___ -
davėm ją lygiai taip, kaip ji STirtSSfit

_ _ _ _ bUVO parašyta angliškam parsiduoda ir 3 kambarių for-
£0 taksy. Su procentais ir kaltinimai: (1) laikymas‘dienrašty. ' “mT—_   

“Heroldo’’ ir pa-

Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginei nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kaino*: S0 ir M centai

M

Dr. Hed. LEO J. PODDER ii Petrogradr
Speciali*!** Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odo*. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Hay marke! 3359
1 ALLEN ST, Cor. Chambcrs St, BOSTON, MASS. '

PERSIKĖLE 1 NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteiki* gerinusį patarnavimą. Reikale malonėkit 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 60* St, So. Boston, Maaa. TeL S. B. 0183-W.

>.


