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I SAUSAS KELIAS IŠ AME
RIKOS | EUROPĄ.

‘ Tai buvo 25,000,000 metų 
atgal.

Apie 4 mėnesiai atgal dvi 
Amerikos mokslo Įstaigos.

Lietuvos Valstybės 
Bankas Bankrutuoja?

kad prie jokiosbe-i^« 
.tvarkfo griūva valstybes fi- nU E n ,.ki.
.nansai? Reikėtų stebėtis, senovei tyrinai,
jeigu jie negriūtų!

SUSTABDĖ PINIGŲ 
IŠMOKĖJIMĄ.

pediciją senovei tyrinėti. 
Dabar pranešama, kad tos 

t ekspedicijos sulinktos viso
kios iškasenos, visokie suak
menėję gyvūnai ir augmenis, 
parodo, jog paleozoinėj ga- 

įdynėj tarp Europos ir šiau- 
•rėd Amerikos per Atlanto 
: vandenyną buvo sausas per- 
: ėjimas. Šitą pranešimą pa- 
!darė Princetono Universite
to geologijos skyriaus profe-

Derybos su lenkais vėl nu
trauktos. Lugano konferen

cija pakriko ir delegatai 
grįžta namo.

Pereitą sąvaitę Žydų Te
legrafo Agentūra pranešė iš 
Kauno bauginančių žinių. Ji 
sako, kad Lietuvos Valsty
bės Bankas, kuris beveik vi
suose miesteliuose turi savo 
skyrių, 28 spalių sustabdęs 
išmokėjimą pinigų. Lietuvos 
žyduose kilusi didelė pani
ka, nes beveik visi žydų pir
kliai laikė savo pinigus tame 
banke, kaipo saugiausioj fi
nansų įstaigoj.

Nora oficialiai bankruto 
bankas da nepaskelbęs, te-«* 
čiaus jis išleidęs pranešimą, 
kad išmokėjimų negalįs da
lyti, nes neturįs gatavai pini
gų-

Lietuvos Valstybės Banko 
užsidarymas esąs didžiausis 
smūgis žydams, nes tame 
banke savo pinigus laikę ne
tiktai privatiniai žydai ver
telgos, bet ir visos jų organi
zacijos. visos biznio Įstaigos, 
tarp tų ir gaišioji jų “Haias” 
organizacija, kuri veikė Lie
tuvoj.

Telegrama sako, kad jei
gu Lietuvos Valstybės Ban
kas paskelbs bankrotą, tai 
Lietuvos žydams tas reikš 
visišką ekonominį žlugimą. *

Žinoma, žydų žinių agen- _____  ______
turą susirupinusi daugiausia buvo jiasirodę žinių, kad 
žydų reikalais. Ištikrujų gi Amerikos valdžia atsisakiu- 
Lietuvos V alstybės Banko sj ileist; D-ia Abraomą Jof- 
bankrutas butų daug didės- fę ' u....... ‘_____
nis smūgis patiems lietu- kuris norėjęs atvažiuoti 
viams, negu žydams. Jis črionai iš Leningrado paskai- 
reikštų Lietuvos valstybės tu s]<aityti Rockefellerio In- 
bankruta. stitute. '

Nesinorėtų tikėti, kad prie Dabar gi iš Washingtono sį'n'’<j,*.į'c(’^jiQyį*brolis.

LUGANO KONFERENCI 
JA SUIRO.

Pradėtos naujos lietuvių- 
lenkų derybos Lugano mies
te (.Šveicarijoj) pereitą są
vaitę suiro. Pasivažinėję, pa- 
baliavoję, broliškai su len
kais prie vieno stalo pasikal
bėję. musų krikščionių “dip- ___-
lomatai” dabar vėl ‘grįžta sonus ĖTchard M. Field, ek 
Kaunan. Parvažiavę Kau
nan jie atras,kad Valstybės' 
Bankas jau nebeišmoka pi-] 
nigų. Bet jų kelionė jau ap
mokėta ir hotelių lėšos pa
dengtos.

Ar bus kita konferencija 
.su broliais lenkais, nežinia.

spedicijos narys. Paleozoinė 
gadynė pasibaigė ant musų 
žemės apie 25,000,000 metų 
atgal.

Kunigai turėtų pakeiti 
prieš tai protestą, nes tas ap
verčia aukštyn kojomis jų 
“šventa raštą,” kuris skel- 

Žinoma, šventas tėvas reika- bia, kad Dievas siu vėra 
’į- tą vos tik 6,000 metų atgal.

DUONA SU ŽVAKĖMIS 
NESURANDA SKEN- 

DULIO.
Round Lake, N. Y.—Pe-j 

reitą nedėldienį čia prigėrė 
ežere laikraščio “Trov Ti- 
mėS** leidėjas, John M. Fran
cis. Susirinkę prietaringi 
žmonės pradėjo leisti ant 
ežero duonos kepalus, Įstate 
i juos uždegtas žvakes. .Mat 
tamsus žmonės tiki tam prie
tarui, kad paleista ant van
dens duona su žvake sustoja 
toj vietoj, kur skenduolis 

_ ' IS-
ta ant vandens apie 30 kepa- 

Šiomis dienomis spaudoj lų duonos, bet skenduolis 
’ ~ ’ nesurasta.

lauja būtinai abiem katali
kiškom tautom susivienyti. 
Tečiaus nelengvas tai musų 
krikščionims darbas, nes 
Lietuvos liaudis tokiai vie
nybei priešinga. Padalys:
musų kunigėliai su Varšuva 
ugadas, o žmonės sukilę ims 
ir nuvei-s juos! Dėlto ir bijo
si musų prabaščiai; dėlto ir 
derybos nesiseka. Dėl Ko
penhagos derybų turėjo re- ] 
zignuoti net visas Petrulio 
kabinetas. Gali būt, kad da- ; 
bar ir Bistro kabinetas nueis j 
šunims šieno piauti. (

Iš Mainieriu Streiko. I
ANGLIAKASIŲ VIRŠI

NINKAI EINA SUN
KELIAIS.

Cappelini pataikauja 
kapitalistams.

Rinaldo Cappelini yra A- 
: menkos suvienytų angliaka
sių Pirmojo Distrikto pirmi
ninkas. Tame apskritj 
(Pennsylvanijoj) dabai 
streikuoja angliakasiai. Kad 
sustiprinus streikuojančių 
darbininkų dvasią, i Scran- 
tono apielinkę atsilankė 

• anądien drg. Debsas. senas 
socialistų vadas, kuris yra 
pašventęs darbininkų labui 
visą savo gyvenimą. Kartu 
su Debsu lankėsi ir žinomas 
socialistas Maurer, Ameri
kos Darbo Federacijos Penn- 

i sylvanijoj pirmininkas.
Prieš jų atsilankymą tenai 

sujudo visa kapitalistų raja. 
Teisėjai, kunigai, bankinin
kai ir kitokie siurbėlės susi
rinko ir nutarė surengt “mil
žinišką patriotinę demonst
raciją” prieš Debsą ir Mau- 
rerą. Vienas teisėjas, kuris 
gindamas kasyklų baronų 
kišenių yra pasmerkęs kalė
jiman šimtus angliakasių, 
išleido šitokį pareiškimą:

“šitoj patriotinėj musų į 
demonstracijoj vrieš Debsą I 
turėtų dalyvauti Įstatymus 
gerbiantįs uiliAČisM iš v;-'«

DEL JneiFlodimoR,KON ant Buvo

žinomą rusu moksliniu-

to prieis. Bet jeigu bankas pranešama, kad Ameriko; 
sustabdė pinigų išmokėjimą valdžia r* r ““ ’ *’ ~~
ir pasisakė neturįs 
nigų.” tai jau blogas ženk- nėra prašęs leidimo ivažiuo- 
las. Kada kelios savaitės at- ti. 
gal stambesni Lenkijos ban
kai sustabdė pinigu išmokė-! 
jimą, 
prato, kad Lenkija jau priė
jo prie bankruto.

Dėl netikusios
Lietuvos finansai jau nuo 
pat pradžios serga sunkia li
ga. Visų pirma, gal pusė ša
lies turto žlugo rusų rubliuo
se. Kas nuo rublio katastro
fos da išliko, tas buvo nu
šluota lietuviškam auksinui 
susmukus. Vargais-negalais 
paskui buvo sulipdytas iš 
amerikiečių dolerių Emisi
jos Bankas. Bet kaip tik pra- 
baščiai pamatė, kad Emisi
jos Banke yra keliatas dole
rių, jie tuojaus paskyrė sau 
riebias algas. Iš kitos pusės 
vėl užlaikoma didelė armija, 
kuri taip pat ėste ėda valsty
bės pinigus. 0 ko kunigų ir 
kareivių armijos nesuėda, 
tas išmokama užsieniams už 
visokius pirkinius. Krikščio
niški Lietuvos gaspadoriai 
net šienikus kaliniams perka 
iš Čekoslovakijos, kuomet hibicijos agentai, taksų*ko- 
Lietuvos darbininkai neturi 
darbo ir bado verčiami va
žiuoja Francuzijon duonos 
jieškoti. Ar galima tad ste-

UŽMUŠĖ BULGARIJOS 
PREMJERO BROLĮ.

Sofijoj pereitą savaitę ant 
gatvės tapo nušautas Dona- 
so Cankovas, Bulgarijos mi
nisteriu pirmininko Alek- 

Už- 
’s i mušėjas pabėgo. Užmušta- 

> buvo sobran-sustabdė pinigų išmokėjimą valdžia nėra Joffei Įvažia-Cankovas ~l__ ______
.......... ~ “gyvų pi- vimo uždraudusi, nes jis da;^ (seimo) narys ir su savo

.....  broliu premjeru nesutikda
vo.

. -1 RUSUOJ SUSEKta di- i 
tai visas pasaulis su- DELIS SUOKALBIS PRIEŠ 

_ ' SOVIETŲ VALDŽIĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

tvarkos kad sovietų žvalgyba suse- ... ........... .... _____
f>rgam’zuotą binų kompanijos, kuri gami- 

suokalbi, kūno tikslu buvo na ir pardavinėja žydųšven- 
ardyti geležinkelius, tiltus, tems vvna, ir konfiskavo 
naikinti orlaivių pašiuręs ir $5?000 ‘vertės gėrimų. Bet 
armijos sandėlius. Suokalbis teisėjas Tatcher liepė atimtai 
buvo rengiamas didžiųjų ^ą žydams sugražinti. Į 
valstybių šnipų, prie kūnų 
daug prigulį ir buvusių so
vietų respublikos karininkų. 
Daug šnipų esą jau areštuo
ta.

TEISĖJAS LIEPĖ GRĄ
ŽINTI KONFISKUOTĄ 

RABINŲ VYNĄ.
Prohibicijos agentai New 

Yorke buvo užpuolę ant ra-

ARMUA NETURI KĄ 
VEIKTI, TODĖL REI

KIA KARO.

DUONOS SPEKULIAN- ••• 1» ••so^SLudjPersijoje Revoliucija;
visoms valdžios komerci- T/* !• Ik T ■
nėms organizacijoms pirkti? KarSllUS INUVeKStaSe
javus iš privatinių spėkų- * a
liantų, kurie buvo supirkę i 
daug javų iš valstiečių: 
už pusdykį, tikėdamiesi pas
kui brangiai parduoti. Da
bar jie neturės kur tų javu 
lėti. Gali būt, kad paskui 
valdžia visai iš jų tuos javus 
itims. Tai yra skaudus smū
gis duonos spekuliantams. 
Šitaip reikėtų padaryti ir A- 
merikos pelnagrobiam<. ku
rie kontroliuoja duonos kai
ną. Bet čia kapitalistų val
džia dar padeda spekulian-’ 
tams. Kada jie supirkę iš t 
farmerių kviečius po SI bu-Į

jskelia kainą iki S2,. tų policija pradėjo žiūrėti, Į praliejimo. Parlamentas nu- 
tai valdžia giriasi. Kad prie ar nepasirodvs kur Durki- tarė, kad dėl šalies labo ša- 
jos biznis gerai einąs. u , " CLk.. ~ “

Kitas smūgis pelnagro- ■ garlaivis Į Escanaba, Mich.,! valdžia 
biams Rusijoj užduota audi-{ p0]iejja tuojaus suėmė vieną premjerai 
mų pramonėj. Čia privati- į jo pasažierių. kuris panėši i Paskui bt 
mai spekunantai buvo supli
kę bovelną, kad paskui gale- _ 
jus pakelti kainą. Bet risi agentas jį apžiūrėt, 
tokie spekuliantai tapo pa- 
traukti teisman ir jiems gi-ę-i chigano “valstijoj, policijosUž ik* pra
šia &unki bausme. ka> gerai,! detektyvas vieną žmogų nu- mente balsavo 80 atstovi?, 
taigerai. i šovė, i ’ ’ ‘ “ * * -

MORGANAS YRA GALIN-p “ “ ____ __ ___
GIAUSIS KARALIUS. • KANADOS RINKIMAI.
Kalbėdamas apie karalių Pereita savaite Kanadoje 

uh—• xs v.... ?Pani^. ro™**1”* > buvo rinkimai' naujo parla-
netujų anglių distrikto. Vi- karunuotųP karalių galybė

reiškia, palyginus ją su Mor- sušnko ‘ ‘ '
1 • • * J • 1 • *

1

l
i

•'iaUzmo inoSuirelskla- palyginus ja su Moi-Įsušuko iš’džiaugsmo.’ kad 
.laJ.zmo blokšiu musų apie- karjo vjenas žodjs galj | Kanadoj laim6> ,.eakcinin.

ĮSAKĖ NUŠAUT JI I PRANAŠAUJAMA RES- 
“KA1P ŠUNĮ.- * PUBLIKOS VALDŽIA.

Chicagos policijos virsi-L ; : .
rinkas Collins įsakė nušaut; erXc™raa* lyy*0 kraujo 
banditą Durkina “kaip šunį lPra*,eJ,ni<>» vle” P*rlamento 
ir jo lavoną nuvilkti pas; nutarimu,
graborių.” Durkinas yra la-] Persijoj įvyko revoliucija, 
bai pavojingas galvažudys.(Viešpatavęs iki šiol šachas 
Pereitoj seredoj Chicagos Ahmad Mirza Kajar tapo 
policija buvo jį vienoj vietoj nuverstas, o kaitų su juo nu- 
apsupus. Bet jis peršovė po- ] šluota ir visa Kajarų dinasti- 
licijos seržantą, užmušė savo] ja, kuri valdė Persiją nuo 
išdaviką ir šaudvdamas i vi- j 1779 metu.
sas puses pabėgo. i “ . * _

Po to visų netolimų mies- budu, be šaudymo ir kraujo 
|... 1 * .Ima T~h -1-_______X

ar nepasirodys 
nas. Kada iš Chicagos atėjo chas turi būt prašalintas, o 

i., valdžia laikinai pavesta 
i Rėzai Chanui, 

jo pasažierių, kuris panėši Į Paskui bus sušauktas Stei- 
j Durkiną. ir laikys jį pakol giamas šalies Seimas, kuris 
at'.-yks Chicagos policijos autais, kokia turi būt nauja 

; valdžia. Manoma, kad Persi- 
Muskegano miestely, M i-ja bus respublika.

Už šitą perversmą paria- 

šovė, ‘manydamas, ka*d tai p^mįįte vra 85 aL 
Į Chicagos banditas Durkinas. stovai. Taigi šachas bino 

nuverstas beveik vienbal
siai.

Persijos šacho sostas braš
kėjo jau senap. Ahmad Mir
za Kajar buvo da jaunai 
vaikėzas. Jis paėmė valdžią 
į savo rankas turėdamas vos 
11 metų amžiaus. Tai buvo 
1909 metais, kuomet jo tė
vas Muhamedas Ali, negalė
damas panaikinti naujos 
konstitucijos, išsižadėjo sos
to. šita konstitucija panai
kino Persijoj absoliutizmą 
ir nuo jos priėmimo “kara
lių karalius.” kaip save titu
luoja Persijos šachai, jau 
turėjo klausyti žmonių balso 
parlamente.

Jaunam šachui tečiaus 
progresistų 23, ‘Jaugiau rūpėjo Paryžiaus ir 
—.....— Nicejos mergos, negu savo

valstybės reikalai. Kaip pa- •• • — !• 1 •• •

Revoliucija Įvyko ramiu

>'• od'vti Debsui aiškiai, kad it “1* .W? EXTa uikal Reakcij?
. . > ai ba padalyti ją suomet mėgsta, nes ji reiškia

.J laiminga? , Jis yra daug ga- elėgimą darbininkų judėji- 
<> i i.„. už visus mo. Tečiaus veltui buvo mu

sų pelnagrębių džiaugsmas.
I Galutinos rinkimų pasekmės 
i parodo, kad nors parlamen- 
1 to sąstatas truputį ir bus ki
toks, tečiaus valdžia pasiliks 
ta pati—liberalų. Reakci
ninkų (konservatistų) nau
jam parlamente bus 116, li
beralų 100, i 
darbiečių 2, nepriklausomų 
vienas, ir 3 vietos na neaiš-, 
kios. Reakcininkai bus ma- sibaigė pasaulio karas, jisai 
žumoje, nes su liberalais nuolatos pradėjo lankytis į 
prieš juos visuomet eis pro- Europos didmiesčius ir kelti 
gresistai ir darbiečiai. didžiausius balius, kur girtos

Negavus reakcininkams mergos be andarokų ant 
absoliučios didžiumos, jie Į stalų šokius šokdavo. Toms 
negalės ir savo vyriausybės orgijoms reikėjo daug pini- 
pastatyti. Taigi ministeriu gų, ir jaunas Persijos valdo- 
kabinetas turės pasilikti tas nas žarstė pinigus pilnomis 
pats—liberalų. O Amerikos' saujomis, kuomet namie 
kapitalistų spauda buvo jau \žmonės vilko didžiausį var- 
ir kryžių pastačius ant libe- ' gą. Kelis kartus jam girtuok- 
ralų valdžios kapo.

rodyti Debsui aiškiai, kad ji- pražudvtk 
sai ir }o gaujos Scrantone ir - - - -
Wilkes ■ Barrėj nėra PM»i-į£££££• 
laujan.i. -lan rt^j°-j.kad. va|njkuotus pasauĮj0 va]do_ 
Dėbso demonstracijoj daly- į
raus socialistų delegacijos is,jis respublikoj."
rišo kietųjų anglių distnkto,/ ifįikruju uf ne Mo ., 
;r kad Sitam jų susirinkime j va|do l)e, jo k5nU^ i
įlįs wgnn1Zuc^s revoliuci.niuojaįas auksa,.Jj0 auks0 
nis judėjimas. Todėl 'Vilkes imaj4ui ? j, E
Banes piliečiai tun susidėti.kara)islj h. nakllKniai

arba padalyti ją suomet mėgsta, nes ji reiškia

i Ištikrujų tai ne Morganas
1

nis
BaiTės ,ur. susiueu, H j . paklusniai
msaro kaimynais .Seranto- {amauja Amerikoj valdžia, 
ne ir tą nuodingą judėjimą! J__________
sustabdyti ant vietos. Patiio-j paukSCIŲ CHOLERA 

--------- naikina LAUKINES 
ANTIS.

Oregono valstijoj pasiro
dė paukščių cholera, kuri 
tūkstančiais naikina lauki
nes antis. Apskaitoma, kad i 
vien tik Tule Lake ežere pa-i 
stipo jau 50.000 susirinkusių i 
laukiniu ančių.<

inėje musų demonstracijoj* 
□ries Debsą dalyvaus ir Ri- i 
naldo Cappelini, Pirmojo' 
Mainerių Distrikto pirminin
kas.”

Ir ponas (’appeiini ištik
rujų šitoj pelnagrobių de
monstracijoj dalyvavo. Kam 
gi tuomet jisai tarnauja? 
Streikieiių susirinkime jisai 
rėkia: “Aš kovoju už jūsų 
reikalus. Klausykit manęs ir 
remkite mane, o streiką jus 
laimėsite!” O apsisukęs jisai , .....
eina “patriotiškai” demonst- basco išleista Įstatymas, ku
ruoti su darbininkų krauge- ris reikalauja, kad visi kuni- 
riais. kuriems rupi angliaka- gai butų vedę. Penki katali
kų streikas pasmaugti!

Kaipgi išaiškinti šitokį 
pono Cappelini elgesį? Ar 
šitas jo elgesys neparodo, 
kad jis yra veidmainys ir ka
pitalistų čebatlaižys?

Mai neris.

KUNIGAI ATSISAKO 
VESTI.

Meksikos provincijoj Ta

t

liaujant buvo pranešta, kad 
jeigu jis negrįš į Taheraną, 

ALYTUS DIDĖJA. numestas nuo sos-
., . ... .... to. Kartais jis išsiblaivęs ap-

ku\un7jra\^WnLrisakė*vc”tj’ir! .)a.’£.lam<1 ,e.‘ siverkdavo, o kartaisnekrei-mj Kunigai ausuaKe vesti n , naujl cementiniai trotuarai. , - .|nmį<
buvo areštuoti. ■ i.' Akiui fiar nauiiena Pc aorne‘-r -, i? i - P.auJ,enf• ■ Ir štai atėjo galas. Liau-

Gaila tik, kad gnndimu gat- a^t0Vy nutarimu šachas
1 ni?^,lt.neslruP,nat numestas nuo sosto ir dau-
Alytuje sią vasalą išaugo 7 ig.jau Kajarų šeimvna jau ne- 
munmai keliais gyvemmais btviešpataus> - 
namai ir daugybe medinių; r__________

PradeJ0 smark,al 20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
(p4esCKS- __________ GELŽKELIO NELAIMĖJ.

Vokietijos mieste Heidel-, Mississippi valstijoj, ne- 
berge tapo pastatytas pui-Jcli Victoria miestelio, pe- 
kus paminklas pirmutiniam reitą sąvaitę susikūlė St. 
respublikos prezidentui, Louis-San Francisco ekspre- 
Ebertui, kuris nesenai mirė. sas. Bėgdamas 60 mylių į 

--------------- - --------------- |valandą, traukinys iššoko iš 
lėlių ir tris vagonai lapo su
daužyti į šipulius. Visi vago
nai. išskyrus tik patį pasku- 

• tinį ir garvežį, nubėgo nuo

SUGAVO ARELĮ, KURIS 
NESĖSI KIAULĘ.

Illinojaus valstijoj, netoli 
Harrisburgo. medžiotojai 
pašovė dideli arą, kuris ne
šėsi savo naguose puskiaulį.! 
Pašautas aras nukrito žemėn 
su paršu ir buvo gyvas su
gautas. Jis sužeistas nesun
kiai ir turbui pasveiks.

to
Kynų provincijos Honan 

gubernatorius Yueh Wu- 
Vhun turi 300,000 kareivių,: 
,kurie neturi ką veikti, vai-' 
klojasi apiplyšę ir išalkę.:

rantus areštuoti 39 valdinin-, “darbo,„gubernatorius ren-f 
kus, kurie vykindami prohi- giasi pradėt kara ir išplėšti 
biciios Įstatymą pavogė iš kokį nors miestą* kitoj pro- 
valdžios sandėlių $1,800,000 vincijoj.
vertės degtinės. Tarp apkal
tintųjų randasi žymiausi re-
publikonų politikieriai, pro

jektoriai, senatoriai ir ’kito-14 lenkų šnipai’ jų tai-pe vie- vertės munšaino ir $2,000,-. joną, ’ kokius seiliaus laiky-1 Prie “L _ 
kie Coolidge’© valdžios re- na moteris. Jie rinko ir teikė 000 vertės bravorų, kuriuos davo prie durų tabako krau- žn»ogu», kuris moka aplauiti pakalnėn. Nelaimėj’ buvo 20 
mėjai ir “šimto procentų lenkų valdžiai žinias apie valdžios agentai buvo surin-ituvės. Dabar tokių stabų jau forma* ir liuosu laiku padėt žmonių užn iua irapieSO 
patriotai. * Rusijos armijos judėjimą, ke nuo prohibicijos Įvedimo, niekur nematyt redakcijoj. sužeista

IR “PATRIOTAI” 
ĮKLIUVO.

Federalis grand jury In- __-
dianapolio mieste išleido va- Taigi kad" davus tai armijai 
i * ’ "* ?______ 2....
kus, kurie vykindami prohi- giasi pradėt karą ir išplėšti

90.000 VALDININKŲ 
STREIKAS AUSTRIJOJ.

Šią seredą Austrijoj turė
jo sustreikuoti 90,000 valdi
ninkų ir valdžios tarnautojų, 
jeigu ligi tos dienos jiems 
nebūtų pakelta alga. Reika
laujamas jų pakėlimas sie
kia S 100,000,000 metams.

SUŠAUDYS 4 LENKŲ 
ŠNIPUS.

Kijeve pasmerkta miriop

1250 UŽ MEDINI INDI- 
JONĄ.

Per varžytines New Yor-

I

ke pereitą sąvaitę senovės IK 11110
daiktų mėgėjai Įvare ir už-Pereitą savaitę Chicagoj__  _ _

buvo sunaikinta $3,000,000 mokėjo $250 už medinį indi-j . . _
vertės munšaino ir $2,000,-. joną, kokius seiliaus laiky-1 Prie “Keleivio” Redakcijos kelio ir kūliavirsčiu nusirito

ir apie 30
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A PZVALGA
nis, nes einant Lietuvos Vals
tybės Konstitucija, paragrafas 
80, ir švietimo Ministerijos 
reikalavimu, jam, kaipo laisva
maniui, teks iš gimnazijos pra
šalintam būti "
Šitą dokumentą išspaus

dino “Lietuvos Žinios.”
Klerikališkos “švietimo” 

ministerijos reikalavimu 
mokinys turi būt prašalintas 
iš gimnazijos dėlto, kad jis 
ne pagal kunigų kurpalį pro
tauja.
• Tai yra da negirdėtas ci
vilizuotam pasauly smurtas.

Bet kiekviena lazda turi 
du galu. Ateis laikas, kada 
išvesti iš kantrybės žmonės 
klerikaių valdžią nušluos. Ir 
tegul nesiskundžia tuomet 
juodvarniai, 
jiems pasakys 
klerikalams, 
teks būti prašalintiems!”

D-RO BLAKELY ĮSPŪ
DŽIAI IŠ RUSIJOS.

šiomis dienomis sugrįžo 
iš Rusijos Dr. Stuart B. Šla
kely, kuris gyvena Bingham- 
tone. Jis nėra politikos žmo
gus, partijos jam nerupi, to
dėl jo pasakojimas apie tą 
šalį gali būt teisingas. Taigi 
pasiklausykit, kaip jis pasa
koja savo įspūdžius:

‘‘Maskvoje ir Leningrade aš 
mačiau labai daug elgetų. Be
turčių padėtis beveik neapra
šoma. Gyvenimo patogumų ga
lima gauti ir Rusijoj, bet labai 
didelėmis kainomis. Maskva 
dabar sostinė. Bet skurdas įtai
sus.

“Komunistai, kuriu yra vos 
keli šimtai tūkstančių, valdo 
130,000,000 Rusijos gyventojų. 
Gali būt, kad jie dirba nuošir
džiai ir pildys kiekvieną sutar
tį. Bet aš nenorėčiau dabar Ru
sijoj gyventi už jokius pinigus.

“Vienas komunistų vadų 
man sakė: ‘Palaukit, duokit 
mums laiko. Mes turim šeštda- 
lį viso žemės kamuolio. Mes tu
rim daugiau kaip 130,000.000 
gyventojų. Iš penkiolikos metų 
mes 10 metų kariavome. Ir nuo 
80 iki 90 nuošimčių musų gy
ventojų nemoka skaityt. Juk 
nelengva tokią šąli perdirbti.’

“Bet ne visa tai tiesa. Gali
mas daiktas, kad su laiku issi-į 
vystys geresnė valdžia, žino-j 
ma, nereikia manyti, kad dabar | 
Rusijos žmonės apžėlę ilgais • 
plaukais ir šaudo viens kitą. J 
Visuomenė tenai apsaugota gal i 
nebtogiau kaip ir kitur ; i f . minių.
ly. Svetimšaliui nėra jokio P»- ApJviestam £ žmog^i nereJ.

L,, • ... , ,. kia nei velnio, nei Dievo.“Man buvo labai sunku gauti' 
pasportui vizą Į Rusiją, nes 
Amerika Rusijos nepripažįsta. 
Bet šiaip-taip gavau. Aš buvau 
Francuzijoj, Vokietijoj, Latvi
joj, Lietuvoj, Estonijoj, Suo- 

• mijoj ir Rusijoj. Leningradas 
buvo pirmutinis miestas, kuri 
aš pamačiau Rusijoj. Tai buvu- 
sis Petrogradas, o seniaus Pe
terburgas. Aš radau tenai ne
blogą hoteli ir vidutinišką mai
stą. Bet miesto išvaizda šiukš- 
ti. Nevos Prospektas, seniaus 
žinomas kaipo puikiausia gat
vė pasauly, dabar biauri ir pa
žiūrėt. Kitos gatvės taip pat. 
Caro žiemos rūmai kiek galint 
palaikoma senovinėj tvarkoj. 
Jų puošnumas beveik neapsa
komas.

“Krautuvės, kurias aš me
čiau'Leningrade, darytų gėdą 
mažam musų miestukui. Baž
nyčios vis da laiko pamaldas ir 
žmonės jas lanko, bet turtai ir 
galybė iš jų atimta. Apskritai, 

' Leningrado miestas daro labai 
' slegiantį įspūdi. Jo gyventoja;
■ išrodo be jokios vilties.

“Iš Leningrado aš nuvykau 
' Maskvon, čia taipgi hoteli ra
dau neblogą, bet skurdas kyšo 

; visom pusėm. Leniną komunis- 
. tai laiko šventuoju. Jo kūnas 
i ibalzamuotas. Įdėtas i stiklini 
grabą ir pastatytas ant raudo-

■ nos gelumbės. Kas diena ateina 
žmonių jį atlankyti. Jis randasi

v Raudonoj Aikštėj (Krasnaja 
-Ploščad), vidury Maskvos. Tai 
;yra‘ gražiausia aikštė, kokią 
man teko kur nors matyt.”

Taigi ir šitas nepartyvis 
Žmogus, kuris prieš komu
nistus neturi jokio piktumo, 
patvirtina, kad skurdas Ru
sijoj neapsakomas.

jeigu liaudis 
: ‘“Jums, kaipo 
iš gimnazijų

i KUR PAUKŠČIAI IŠLE
KIA ŽIEMAI?

Šituo klausimu prof. A. 
Wetmore skaitė aną vakarą 
paskaitą Lowell’io Institute. 
Kur žiemai išlekia garniai, 
gervės, kregždės, vieversiai 
ir kiti keliaujantis paukš
čiai, tai da neišrištas mokslo 
klausimas, sako profesorius. 
Esą prirašyta apie tai labai 
daug knygų, ir daug visokių 
padavimų esą žmonių pasa
kose, bet labai maža faktų.

Pavyzdžiui, Krasnojarsko 
totoriai ir kiti Sibiro gyven
tojai tvirtina, sako profeso
rius, kad kiekviena gervė iš
sineša ant savo nugaros vie
ną brezlę (corncrake) į šil
tesnius kraštus, o pietų Eu
ropos kaimiečiai pasakoja, 
kad rudeniop prie Vidurže
mio Jūrių susirenka galybė 
mažesnių paukščių, kurie 
laukia progos, kuomet galės 
susėsti garniams ir gervėms 
ant sprandų ir taip iškeliauti 
į Afriką, šitos pasakos toli
mesnę tąsą galima esą rasti 
ir Afrikoj, kur Egipto kai
miečiai pasakoja, kad kiek

vienas didelis paukštis atsi- 
i neša ant savo nugaros ma- 
! žesnį paukštuką. Da fantas- 
i tingesnę “teoriją” buvo pa
skelbęs kažin koks nepasira-; ’ 
šęs autorius savo knygoj, iš-

BAISIOJI” KARIKATŪRA.

— Aplink vanduo, visur van
duo, viršuj burbulas—kas tai 
bus ?

—Bistras panėrė.

—Aplink vanduo, viduj van
duo, viršuj cilinderis—kas tai 
bus?

—Petrulis prigėrė.

KUNIGAS SMERKIA 
TEISMO NUTARIMĄ.

Sako, valdžia neturi teisės 
drausti bedievybės pla-’ 

tinimą 
šiomis dienomis Ameri

kos Draugija Bedievybei 
Platint (Americu ; Associa- 
tion forthe Advaucement of 
Atheism) norėjo

27,000,000 “BEDIEVIŲ” 
AMERIKOJ.

Pereitą sąvaitę Atlantic 
City’je atsidarė 96-tas meti-Į 
nis New Jersey valstijos 
baptistų suvažiavimas. Vy- 
riausis suvažiavimo kalbėto- g^toj Lo^donel703 metail 
jas bu\ o teisėjas Horace Ro- šitoj knygoj jisai tvirtino, 
bertson iš Bayonnes, kuris kad vjsj paukščiai, kurie žie- 
pranese suvažiavusiems ku- maj išlekia iš Anglijos, lekia 
mgams, kad_Smnenytoseiant menulio.

Žinoma, tokia “teorija” 
yra nesąmonė, nes, viena, 
tarp žemės ir mėnulio yra 
didelė erdvė be jokio oro,

Paaiškinimas prie paveikslėlio.
Padėtas viršuje paveikslėlis 

pajuokia Lietuvos klerikalu poli
tiką, “Prigėrusis” ““Kopenhagos 
maudyklėse” Petrulis reiškia, 
kad dėl Kopenhagos derybų su 
lenkais sugriuvo Petrulio minis- 
terių kabinetas. Jis dabar guli 
ant dugno kaip jautis pilvą iš
vertęs ir apie krikščioniškus jo 
lašinius jau suka ryklys. Žlugo 
visa Petrulio galybė, liko tik po-

X

niškas jo cilinderis, kuris da ver 
tas kelių litų.

Tai tokia reikšmė "Kopenha
gos maudyklių.

O ką reiškia 
dyklės?” 
rybas su 
Į kurias ‘ 
tasai kie.
Karikatūra parodo, kad ir Bist
rui nardymas nekaip sekasi. Ji
sai jau sumušė savo makaulę i 
akmeni, ir ar jis išners gyvas, •

“Lugano mau-
Jos reiškia nac.ias de- 
lenkais Lugano mieste, 
nunėrė” naujai sudary- 
•ikalo Bistro kabinetas.

mgams, J
Valstijose yra 27,000,000 pi
liečių, kurie nepriklauso jo
kiai tikybai. Reiškia, 27 mi- 
lionai “bedievių!”

Palengva, bet neabejoti
nai tikėjimas nyksta. Jis lai-

I

______ , ___ išsiimti 
čarterį. Vyriausis Teismas 
nutarė jai čarteri» neduoti. 
New Yorko unitam bažny
čios kunigas Dr. A. Wake- 
fiėld Slaten tokį teismo nu
tarimą smerkia ir sako, kad 
valdžia neturi teisės drausti 
bedievybę platinti. Pats ku
nigas nėra bedievis, bet jis 
gina sąžinės ir žodžio lais
vę. Jis sako: “Vy riausis 
Teismas čia neteisingai pa
vartojo valdžios galę palai
kymui religinės tikybos. Ga

ilimas daiktas, jot tikėjimas 
į Dievą prisideda prie palai
kymo valdžios ir tvarkos, te
čiaus valdžia neprivalo šito
kios pagalbos jieškoti: ji ne
turi teisės naudoti savo galę 
trukdymui visuomenės apš- 
vietos. Tikybos laisvė nereiš
kia laisvę laikytis liktai pri
pažintos tikybos, bet laisvę

■ ar žus taip kaip jo pirmtakunas, 
tai lieka da pamatyti.

šita karikatūra tilpo ‘“Lietu
vos žinių” 228-tame numery. 
Klerikalų valdžios vyrai jos taip 
persigando, kad jie konfiskavo 
tą “L. Ž.” numeri ir redaktorę 
Bortke-, icienę nuteisė katorgos1 tikėti kaip kas nori, arba vi- 
kalėjiman. , sai netikėti. Geriausia turėti

Tai ve, už kokius dalykus i atvirą lauką. Tegul auga ir 
šventoj Lietuvoj smaugiami Į bujoja tokia pasaulėžvalga, 
laikraščiai ir katorga baudžiami kokia geriausia jos Šalini n- 
redaktoriai! Į kams alatinka.” ‘

Jeigu visi kunigai šitaip 
i kalbėtų, tai su jais nebūtų 
jokių ginčų.

: LAIVAS NUSKENDO.
Į Už kokių penkių mylių 
nuo Cape God pereitą sąvai-

• tę įvyko nelaimė ant jūrių. 
Garlaivis “Absecon” susi
dūrė su žvejų laivu “Nirva
na” ir pastarasis nuskendo. 
Jo žmonės buvo išgelbėti.

Kita teorija yra kaip tik» KUN. MILUKAS APIE 
priešinga. Ji sako, kad visos ; MERGYSTES VAINIKĄ.

■ Kun. Milukas aiškina sa- 
; vo “žvaigždėj,” ką reiškia 
i “mergystės vainikas.” Jis 
sako:

“Mergystės vainiką gali tu
rėti lygiai vyrai, kaip ir mergi
nos, nežiūrint, kaip seni jie bu
vo mirdami. ...ypatinga garbė 
ir laimė tiems, kurie visą savo 
amžių išlaiko kūno mergystę, 
arba taip vadinamąjį mergys
tės vainiką, šitą kas sykį pra- 
stoja, tai nė kokiomis atgailo
mis nebatranda. Padoriai ište-i 
kėjusi nekalta mergina neturi 
nė mažiausios nuodėmės, kad ji 
tampa motina. Ji gali tapti 
šventąją, bet mergystės vaini
ko neturės.”

Taigi pasirodo, kad kun. 
Milukas yra mergystės vai
nikų žinovas. Tik gaila, kad 

.jis nepaaiškina apie save, 
i ar jis tebėra da mergina, ar 
i paprastas tėvelis... 
I ~

gyvūnų veislės atsirado pie
tuose, bet, vienos kitų spi
riamos, jos traukėsi i šiaurę 
jieškodamcs daugiau mais-

kur paukštis netik skristi ne-Į to- Kova už maistą yra sun-
i — « — m • ' in Imi Vi ♦ 11 x ♦i i n W1 1

i
ant t

galėtų, bet neturėtų kuo ir 
kvėpuoti; antra, nulėkti nuo 
žemės 
paukščiui 
mėnesių 
neturėtų 
silsio.

Yra da
Pavyzdžiui, labai plačiai yra 
išsiplatinusi tarp žmonių pa
saka, buk kregždės per žie
mą būna vandeny. Sakoma, 
kad rudeni jos sutupia ant 
nendrių, o nendrės paskui 
nulinksta ir pasineria su 
kregždėmis Į vandeni.

Bet užtenka tik truputį 
pagalvot, kad supratus, jog 
tokia pasaka irgi nesąmonė. 
Įkišta Į vandeni kregždė 
tuojaus prigers ir daugiau 
jau negyvens.

Taigi apie paukščių išlė-

iki mėnulio reikėtų 
mažiausia dviejų 

laiko, per kuri jis 
nei maisto, nei pa-

ir kitokių pasakų.

kiausia kaip tik tuo metu, 
kuomet gyvūnai veda ir mai
tina vaikus. Taigi šitam lai
kotarpiui tūli paukščiai iš
skrenda toli į šiaurės; bet iš-. 
perėję ir išmaitinę čia savo 
vaikus, ant žiemos jie vėl i 
grįžta į savo prigimtą vietą 
—į pietus.

Kuri šitų dviejų hipotezių 
yra teisingesnė, sunku pasa
kyti.

i

■

NOR! BAŽNYČIOSE MI
TINGUS LAIKYT.

Turkijos moterįs reikalau
ja, kad joms butu leista nau
doti bažnyčias mitingams. 
Kaip rodos, valdžia jų reika
lavimui nėra priešinga.

BAISUSIS “LIETUVOS 
ŽINIŲ” NUMERIS ATĖJO.

Per Vokietiją mums atėjo 
tas “baisusis” “Lietuvos Ži
nių” numeris, kurį klerikalų 
valdžia Lietuvoje visą kon
fiskavo ir redaktorę Bortke- 
vičienę nuteisė katorgos ka
lėjiman.

Mes perskaitėm jį nuo 
pradžios iki galo, ir nieko 
baisaus jame neradome. Vi
sas numeris yra pašvęstas 

i Vilniaus vadavimo reika
lams, ir net perdaug jau pat
riotiškas. Pavyzdžiui,
pirmutinio puslapio, po ant- 
galviu “Šalin Derybos su' __ _______ ___

; Lenkais,”^ yra padėtas juo-i ųjma yra daUg visokiu nuo- 
į du snftu sitoks atsiliepimas: • - - — - -

“Fa t alingas suderinimas: 
Penkerių jeetų gedulingą su- 
kaktuvių, diėną. kai lenką kru
vino smurto išplėšta Lietuvos 
širdis, visam kraštui išsiliejus 
į galingą protesto bangą —mu
sų vyriausybės delegacija prieš 
Lietuvos gyventoją valią išva
žiavo su tais pačiais lenkais de
rėtis. '-.y

“šią dieną visoje Lietuvoje 
vykstančiose didžiose demonst
racijose, reikšdami nepajudi
namą pasiryžimą atgaut mums

i
i

MASKVA ČIČERINU PA
TENKINTA.

. SSSR politinės viraunės 
labai patenkintos čičerino 
atsiektais rezultatais. Page
rėjimas su Lenkija santykių, 
sovietų politikų manymu, 
pašalins, paralizuos karo pa
vojų iš vakarų pusės Rusi
jai. Pavojus esąs tame, kari 
Anglija galinti SSSR kaimy
nus išnaudoti prieš Rusiją. 
Atsakydama į saugumo pak
tą Rusija norinti sustiprinti 
savo santykius su kaimyni
nėmis valstybėmis.

Radekas paskaitė platų 
pranešimą apie naujas poli
tines Europos kombinacijas. 
Jis pasakė, kad Lenkija to
dėl dabar pradėjo šlieties 
SSSR priimanti, nes tarp 
Rusijos ir Lenkijos nesą nei 
geografinių, nei ekonominių 
priežasčių nesusipratimams.

I

1

mokin-i

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA RESPUBLIKOS 

ŠVEDIJOJ.
Švedijos socialdemokrati

nės jaunuomenės suvažiavi
mui Stokholme buvo patiek
tas naujas programas, kuris 
iškelia sekančius naujus rei
kalavimus:

1. Švedija turi tapti res
publika, nes monarchija su 
karalium jrfu atgyveno savo 
dienas.

2. Valstybė turi būt at
skirta nuo bažnyčios,, ir visi 
bažnyčios turtai, kurie sie
kia 200,000,000 dolerių, turi 
būt paimti valstybės iždan.

3. Tikybos pamokos iš 
valstybės lėšomis užlaikomų 
mokyklų turi būt išmestos.

Socialdemokratų jaunuo
menės sąjunga Švedijoj turi 
21,500 narių ir auga labai 
sparčiai.

VAGIA AUTOMOBILIUS.
Pereitą subatą Bostone 

pavogta 83 automobiliai, o 
šį panedėli pavogta arti šim
to.

j Pereitos ' subątos '. naktį 
Massachusetts - valstijos po
licija areštavo, ąutomobiliii 

i vagį Dodsoną, kuris yra vie
nas pavogęs . apie 200 auto
mobilių. Jisai paeina iš Wa- 
shingtono ir pašfpažįsta su ' 
žymiais poIitikieriais.'Pemai 

i metais jis pavogė Supreme 
Courto teisėjo Thayero au
tomobiliu ir buvo Užtai ūti- 

i teistas penkiems metams ka- 
• lėjiman, bet truputį pasėdė- 
jęs buvo išleistas ant “gar-

' bės žodžio/’ kad daugiau 
: automobilių nevogs, bet jis 
tą žodį sulaužė ir vėl pradė
jo savo amatą varyti. Užtai 
jis vėl tapo uždarytas kalėr 
jiman.

monių, bet tikrų žinių nėra. 
Ir dabar mokslas pradeda 
šituo klausimu įdomauti.

Kaip nežinomi paukščių 
migracijos keliai, taip ne
žinoma tikrai ir delko jie 
migruoja. Maistas, veikiau
sia, čia lošia svarbiausią ro
lę. Žiemai atėjus sniegas už
kloja žemę, pasibaigia visi 
vabalai ir žolė, ir paukš
čiams nėra kuo maitintis. 
Dėlto turbut jie ir lekia į šil
tesnes vietas, kur galima 
rasti maisto. Bet klausimas, 

w is 
grįžta atgal? Kodėl jie ne
pasilieka ir per vasarą tenai, 
kur buvo per žiemą?

Šituo klausimu yra kelia- 
tas teorijų. Viena jų yra to
kia ; Žemė kitą syk buvo vi
sa ugnies stovy. Kada ji pra
dėjo eiti vėsyn, tai pirmuti
niai atvėso jos poliai. Taigi 
čia turėjo susidaryti ir pir
mutinės gyvybei sąlygos. Vi
si gyvi daiktai, taigi ir pauk
ščiai, atsirado apie šiaurės 
polių. Žemės klimatas nuo
latos ėjo vėsyn. Šiaurėje pa
sirodė ir žiema. Žmogus ir 
kiti gyvūnai, kuriems ne
lengva kilnotis, turėjo prisi
taikyt ir prie sunkesnių są
lygų > bet lengvasparniai 
paukščiai gali greitai išlėkti 
į pietus. Taip ir prasidėjo jų 
migracija. Bet,prigimtis vi
suomet traukia juos tenai, iš 
kur jie yra kilę: į šiaurę. To
dėl jie ir nepasilieka pietuo
se. Kaip tik ateina pavasa-

išplėšta Vilnių, protestuokime į kod" j • j-" pavasari^atėjus
prieš bet kokias šiuo metu su 
lenkais derybas, šiandieną kaip 
niekuomet reikalinga tautos 
vienybė, kuriai pagrindus su
daro Konstitucijos garantuotos 
laisvės: sąžinės, spaudos, susi
rinkimu. Reikalaukime tad 
grąžinti piliečių teises, nes ver
gais būdami, Vilniaus neišva
duosime. Visi, geros valios 
žmonės, budėkite Lietuvos Ne
priklausomybės ir Konstituci
jos garantijų sargyboje!”

Po šituo straipsniu yra pa
dėta karikatūra, pašiepianti 
klerikališką Petrulio kabi
netą, kuris “nuskendo” po 
Kopenhagos derybų su len
ktais, ir dabar susidariusį 
Bistro kabinetą, kuris “pasi
nėrė” į naujas derybas su 

i lenkais Lugano mieste.
Amerikoje ir kitose demo-
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ALAUS SKANDALAS 
CHICAGOJE.

Chicagos priemiestyje 
Morton Grove buvo suimta 
andai 1,000 bačkų alaus, at
siųstų iš rytinių valstijų. 
Kartu buvo areštuotas vie
nas policmanas ir šeši civi
liai žmonės. Pradėję nuo ši- ; 
tos vietos, federalės valdžios: 
agentai ėmė knistis gilyn ir! 
surado, kad alus buvo siun
čiamas Chicagon per penkis 
geležinkelius; pelnu dalijo- 

UŽMUŠTI DIEVAS NE-. gelžkelių viršininkai, Chi- 
. cagos policija ir vietos pro-

hibicijos agentai. Šitas biz-

LAISVAMANIUI NĖRA 
VIETOS MOKYKLOJ.
Krikščioniški Lietuvos ba- 

sibuzukai priėjo jau prie to, 
kad laisvamanius mokinius 
ėmė mėtyt iš mokyklų, štai 
laiškas, kurį Šiaulių gimna
zijos direktorius V. Šliage- 
rfs parašė vieno mokinio tė
vui:
; “Tamstos sūnūs, Paulius
Protus, pavestas man gimnazi- kratinėse šalįse šitokios ka- 
jos IV kl. mokinys, savo klasės rikaturos yra kasdieninis 
auklėtojui pareiškė laisvama- spaudos pUOŠalas. Tuo tarpu 
nis esąs- Prašau man pranešti, gi Lietuvoj UŽ tokius dafy- 
at Tamstai žinoma, kad Tams- kus redaktoriai grūdami į 
įM lUDui tikrai yra laisvama- katorgą!

Iie ir nepasilieka pietuo- 
Kaip tik ateina pavasa- 

■ • . • ♦ ir a 4 « •ris, jie tuojauB grįžta atgal į 
šiaurę ir čia vedą vaikus.

DRAUDŽIA.
Vienas laisvamanis nu

siuntė kuniginei “žvaigž- nis buvo varomas perkelis 
dei” šitokį paklausimą:

*1
o dabar kunigai laimina einan
čius i karą kareivius ir net su 
kryžium veda juos žmonių mu
šti. Ar tai nėra priešinga Dievo 
prisakymui ?”
“žvaigždė” ant to atsako:
‘“Dievas davė įsakymą ne

užmušti. Toks yra pozityvia 
įvakymas, kuris tačiau nepa
keičia žmogaus įgimtos teisės 
gintis nuo neteisingo užpuoli
ko... Įsakymas ‘Neužmušk’ lie
čia tik neteisėtą užmušimą, be 
kompetencijos, be teismo.”

Reiškia, Dievo įsakymo 
turi klausyti tiktai paprasti 
žmonės. Teismams gi Dievo 
nėra.

Bet jei darbininkai įkurtų 
teismą savo išnaudotojams 
bausti, ar šitas teismas irgi 
turėtų tokią pat kompetenci- Keturi studentai tapo sun-! 
ją? , kiai sužeisti. i

i 
i

_______ _ paskutinius metus, ir per tą
Dievas pasakė ‘Neužmušk.’ laiką alaus Chicagon buvo 

pristatvta iš rvtu už $9,000,- 
000.

Visi faktai bus priduoti 
federaliam “grand jury” ir 
manoma, kad Chicagoj bus 
apkaltinta labai daug aukš
tų valdininkų, žada būti di
delis skandalas.

Vaikai tari 
tis užlaikyti savo 
dantis švariai, nes 
sveiki dantįs yra 
pamatu ju sveika* 
tos ateityje.
Daugelis vaiku mė
gsta valyt savo dan
tis su Colgate’s Rib- 
bon Dental Cream, 
nes Colgate’s nuva
lo ir pagražina dan
tis ir palieka bur
noje malonu skonį. 
Nupirk jiems trin
kelę šiandien ir pa
sakyk. kodėl jie pri
valėtu jį naudoti. 
Jie ištikro pamėgs 
Colgate’s^

STUDENTŲ RIAUŠĖSE 
SUNAIKINTA 5,000 

KIAUŠINIŲ.
Glasgow Universitetui 

buvo renkamas naujas rek
torius pereitą sąvaitę. Tapo 
išrinktas dabartinis Angli
jos užsienių reikalų ministe
ris, Austin Chamberlain. 
Tūli studentai jam buvo 
priešingi ir kilo riaušės, ku
riose išleista 5,000 kiaušinių.; 
T-C^inin cfurl cnt*! tnnn cnn. 1

GERI DANTYS 
GERA SVEIKATA

ŠVIESA UŽMUŠĖ NEREGI
Buffalo, N. Y.—čia gyve

no Frederick Clark, kuris 
per 20 metų buvo neregys. 
Pereitą sąvaitę po operaci
jos jisai praregėjo. Per ke
lias valandas jisai negalėjo 
atsigerėti pasauliu Bet jfs 
staiga apalpo ir mirė. Dakta
rai pripažino, kad jis mirė 
nuo džiaugsmo, kurį jam pa
darė šviesa.

+ ■ ■ i ■ t

Pereitą nedėldienį Chica
goje atsidarė Amerikos 
juodveidžių darbininkų 

l kongresas, kuris tęsis visą 
sąvaitę. Beveik visi kongre
so kalbėtojai yra radikalai, 
kas reiškia, jog ir pats kongi 
resas turi būt tokios dvasios,
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Ka* skaito ir rašo, 
Tas duonos neprašo. AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

WORCESTER, MASS.
B. Saliniutės koncertas.
Worcesterio lietuviai ilgai 

neužmirš p-lės Šaliniutės 
koncerto, kuris įvyks 25 d. 
spalio, Lietuvių svetainėje.

Kaip jau lietuvių visuo
menei yra žinoma, apie trįs 
metai tam atgal p-lė Šaliniu- 
te išvažiavo studijuoti muzi
kos Vokietijon, o vėliaus 
Italijon, šių metų rudenyje 
ji sugrįžo iš Europos kaipo 
diplomuota muzikos moky- 
toja-pianistė.

Kad parodžius Worceste- 
rio publikai, k’>k p-lė Šali
niutė Europoj prasilavino, 
Suvienytų Draugijų Komi
tetas parengė jai koncertą. 
Nora oras tą dieną buvo la
bai prastas, vienok publikos 

, į koncertą atsilankė ne visai 
mažai.

Koncerto programas buvo 
turiningas ir įvairus.

I lės talentui suputi, bet vis ’ matyt, nori daugiau dainuot, 
lavina. Butų geistina, kad ir'bet iš publikos girdėt balsų, 
p-lė Endzeliutė kada nors kad jau užteks. Kiti sakė, 

j T. V • • •! • 1 A. 11 11pamatytų Italiją — tą garsią 
muzikos ir dainų žemę.

Beje, kelioms dienoms 
prieš koncertą p-lė Šaliniutė 
gavo iš Italijos radiogramą, 
kur pranešama, kad ji lai
mėjo “scholarship,” t. y. do
vaną už jos puikų pasiseki
mą moksle. Ta dovana — 
2000 lirų pinigais ir vienų 
metų mokslas dykai. Laimė
jus tą dovaną', p-lė Šaliniutė 
išvažiuoja vėl Italijon.

Reporteris.

ATHOL, MASS.
Už “rupužę” svečias turėjo 

užmokėti 5 dolerius.
Šiomis dienomis čionai at

važiavo iš mainų apielinkes 
vienas angliakasys pas savo 
pažįstamą ir besisveikinda
mas su viena moteriške sa
ko: “Veje, kaip tu persimai
nei! Taip greitai nusenai ir 
be dantų likai, kaip rupū
žė!”

Moteris įsižeidė šitokiu 
mainerio pasveikinimu ir

Pir-

buvo užsispyręs būtinai ją 
perkrikštyti.

Draugai atholiečiai, nesi
duokit tamsybės apuokams 
klaidinti. Stokit prie laisvos 
Sūnų ir Dukterų D-jos ir kel
kit ją.

Frank Lavinskas.

POLEMIKA IR KRITIKA
lengviau butų malkas skal
dyt, negu to choro dainavi
mo klausytis. Šiaip jau kon
certo programas buvo neblo
gas.

Po koncerto kalbėjo kun. 
Žukauskas. Į 4 minutas jisai 
apkalbėjo apie Lietuvą, apie 
kapines, užprašė ant šv. ra
gaišio ir palaimino kunigiš
kai visus: klausytojus ir ne- 
klausytojus. Laike kalbos' jj teisman. Teis-
svetamej nebuvo jokios,^ išklaJnėjo abiejų pu. 
n ai kos. į jr nubau(j$ mainerį pen-

įdomu butų pamatyt, ar kiais doleriais už negražų 
Kliubas nubaus priklausan- žodi.

• • 1 • • *

šiandien lietuvių gyveni
mas Atholyje visai ne tas, 
ką buvo 1911—1913 metais, 
kuomet čia gyvavo socialis
tų kuopa. Socialistų stumia
mi lietuviai progresavo. Bet 
nuo to laiko, kaip socialistų 
kuopa mirė, mirė ir visas 
progresas. Šiandien retai 
jau kur rasi čia lietuvį, kuris 

įskaitytų “Keleivį,” “Naujie- 
Sl.OOįnas” ar “Vienybę.” Jeigu ir

APIE SANDAROS ti; šoka. Ir pasekmės bus to- 
PARTIJĄ. kios, kad netrukus Sandaros

Jau buvo “Keleivyje” mi- ?art!ia> iei,tik da5 ilgiau mi
nėta, kad Amerikos lietuvių <**?,» T“‘ys’ s^b>'re9 > į?’ 
Tautinė Sandara nelabai val*us- K,aduTu.1y.s.,vAldo 
kaip aukštai stovi. Dabar cenlr? valdybą, tai faktas, 
Vilniaus “Kelvie” Nr 12 n€s vlenas narys, būtent Ce- 
straipsnyje “Amerikos Ue- Danauskas, kuris nešoko pa- 
tuviai yra įdėta mums žino
mo liberalo ir Sandaros rė
mėjo J. O. Sirvydo paskai
tos turinys, kurią jis skaitė 
būdamas Lietuvoje, ir skirs
nyje “Partijos” Sirvydas 
taip kalbėjo:

“Įsikūrusios 1904 m. So
cialistų ir 1914 m. Sandaros 
(partijos) Amerikos politi
koje nedalyvauja, tik remia 
šiuo ar kitokiu budu atatin
kamas partijas Lietuvoje. 
Partinėmis srovėmis pasi
skirstymas maždaug toks: 
krikščionių 50 nuošimtis 
(tikroje prasmėje krikščio
nių demokratų šalininkų 
tarp Amerikos lietuvių nėra 
50 nuoš. Jei imsime pavyz
džiui prigulinčius parapi
joms arba kad ir skaitančius 
“kr. demokratus” juozapi- 
ninkų organą “Darb.,” tai 
matysime nedaugiau kai 20 
nuoš.—Sandarietis.), san
dariečių — 3 nuoš., komu
nistų — 15 nuoš. ir socialis
tų — 5 nuošimtis.”

Trys-keturios sąvaitės at
gal, kada buvo diskusuoja- 
mas “bendras frontas” tarp patį Tūlį nuo" redagavimo 
socialistų ir sandariečių dėl i 
pasekmingesnės kovos už 
Lietuvos demokratybę, tai 
“Sandaros” redaktorius Tu
lys parašė “Sandaroje,” kad 
Sandara turinti 98 nuoš. A- 
merikos lietuvių. Nors tam 
niekas netikėjo, ir dargi at
sirado pačių sandariečių, 
kurie smerkė “Sandaros” 
redaktoriaus poziciją, te
čiaus tie, kurie nurodė “San- yra gabių ir apšviestų narių, 
daros” klaidas, dabar esą Taigi, kreipiuos prie apšvie- 
aatraukti partijos teisman, tos komisijos, kad ji apsi-

ELIZABETH, PA. 
Rado užmuštą Joną Kaurų.

Pereitą mėnesį čia atrado 
ant geležkelio bėgių užmuš
tą Joną Kaunį. Kaip šita ne
laimė atsitiko, niekas nieko 
nežino. Velionis gyveno šio. 
apielinkėj per 23 metus, bu
vo maineiys ir priklausė 
prie S. L. A. 171 kp. Buvo 
laisvas vyras ir gero budo 
žmogus. Iš Lietuvos paėjo 
nuo Krekenavos, Panevėžio 
apskr. Tapo iškilmingai pa
laidotas 30 rugsėjo, nes visi 
draugai palydėjo į kapus.

Adolfas Ivanauskas.

gai Tūlio smuiką, buvo pra
šalintas (neva buvo paskelb
ta, kad “rezignavo”, bet iš
tiesų kas žino kas dabar yra 
centre ant E gatvės, tas žino, 
kad Čekanauskas buvo pra
šalintas). O minimas Čeka
nauskas buvo vienintelis iš 
centro valdybos narių pro- 
gresyvis vyras. (Kiek mums 
teko girdėti, tai Čekanaus
kas buvo prašalintas dėl biz
nio dalykų, ir jį prašalino ne 
Tulys.—Red.)

Bet kaip dabar bus Tuliui, 
kuomet Sirvydas paskelbė, 
kad sandariečiai sudaro tik 
3 Amerikos lietuvių nuošim
čius? čia jam būtinai reikė
tų pasidarbuoti, kad ir J. O. 
Sirvydui duoti sagtį ir iš 
Sandaros (Mums rodos, kad 
Širvyd,as nėra Sandaros na
rys. Red.), taip kaip yra šali
nami tie, kurie kreipėsi į 
“Keleivį” jieškodami vietos 
Sandaros reikalams. Butų 
labai įdomu išgirsti, ką ant 
to pasakys Tulys.

Sandaros Seimas perėju
siame pavasaryje pašalino

ir, rodos, kada Jokūbynas 
rezignavo, tai buvo pavesta 
ąpšvietos komisijai sujieš- 
koti kitas redaktorius. Bet 
iki šiol ąpšvietos komisija 
neprabilo ir dargi leidžia 
Tuliui organe šmeižti ir nie
kinti daug pasidarbavusius 
Sandaros narius. Argi jau 
Sandaros Partija ir redakto
riaus nesurastų?... Rodos,

BASS LAKE, MICH. 
Areštuotas Antanas Mačiū

nas, kaltinamas pavogimu 
$1000.

Tūlas laikas atgal čia ap
sigyveno A. Mačiūnas ir įsi
taisė agentūrą farmoms par- 
davinėt. Bet kaip miestuose 
’ ’ i eina gerai, tai ant 
farmų žmonės neina. Per du 

i pasitaikė 
vienas senukas iš Detroito,

čius prie jo komunistus už 
ardymą tvarkos Kliubo kon
certe, ar paliks ir toliau tuos 
nenuoramas demoralizaci
jos darbą varyti.

K. J. Geležėlė.

miausia, vadovaujant V. Vi- darbai 
sockiui, Gardnerio “ban- f _ 
durkų” orkestrą sugriežė ke- metu Mačiūnui 
lis gabalėlius gyvos muzi- T 
kos. Vėliaus žymi Worces- kuris turėjo susitaupęs virš 
terio dainininkė p-lė Fran- $4000, bet būdamas jau 76 
ces Meehan sudainavo pora metų amžiaus ir darbo fabn- 
angliškų dainelių solo. Stip-įkuose negalėdamas dirbti 
rus ir išlavintas jos balsas nutarė nusipirkti.farmą. Ma- 
publikai labai patiko. Vė
liaus išėjo dainuoti jauna

sockiui, Gardnerio “ban

lis gabalėlius gyvos muzi-

čiunas pardavė jam Antano 
Bartkaus 40 akru žemės už

lietuvių lakštingala p-lė Ele- ?2>000 ir gavo $110 "komi-
na Endzeliutė. Ji sudainavo 
vieną lietuvišką ir vieną an-

šino.”
Pakol susipirko gyvulius

glišką dainelę. Jos švelnutis » kitus reikalingus dalykus, 
balselis žavėte-žavėjo pub- senukas. /s^o i;da

i 000,
liką, kuri jai ilgai plojo.

Pagalios išėjo skambinti 
ant piano ir p-lė Šaliniutė. 
Publika nurimo. Visų akys ir 
atyda atkreipta į jauną ir 
jautrią “italijonkaitę” pia-

a vieną 
tūkstantį; pas jį liko da $1,- 

kurie buvo sudėti į 
Fountain banką.

Dabar tie pinigai iš jo pa
vogti, ir vagystėj yra kalti
namas agentas Mačiūnas.

Į

AUKOS LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.

Crystal Falls, Mich.
Aukavo šie draugai:

Petras Degutis ___ ___________
Adomas Lukaševičia 2.00 pareina kam pirmeiviškas 
Jonas Čapauskas

nistę. Sugaudė pianas kito- Senukas sako, kad. agentas 
kiu balsu, negu paprastoms!PnkaIbmo jį tuos pinigus iš 
pianistėms jis gaudžia. Su- i uanko išimti ir, gesindamas 
džiuvę, ilgi piratai pradėjo jet 
straksėt po piano klevišius 
nematomu greitumu ir iš pa
prasto, apdraskyto piano 
pasipylė negirdėta muzika. 
“Aha, tai biski pianistė” — 
atsidusęs pratarė mano kai
mynas. “Neveltui Italijoj 
duoną ji valgė” — pridūriau 
aš.

Pabaigus jai skambinti, 
publika ilgai plojo, norėjo 
kad jauna pianistė dar skam 
bintų, bet musų “italijonkai- 
tė” jautėsi nuvargus ir norė
jo šiek-tiek atsikvėpti. 
, Sekantis ant programo 
buvo pianistės brolis “bara- 
banščįkas” Albertas šalinis. 
Išnešė jam ant pagrindų na- 
yatną instrumentą, vadina
mą “Xylophone.” ir Šalmiu
kas pradėjo ant jo skambin
ti. Jo muzika sukėlė publi
koj didžiausių ovacijų. Kas 
plojo, kas trypė, o kas rėkte- 
rėkė, kad jaunas muzikantas 
dar paskambintų ant to ne-

* paprasto ir daugeliui nere
gėto instrumento. Ir jis pa
skambino dar smagiau, dar 
'grąžiau. Visi stebėjosi tuo 
maloniu vaikinu.

Vėliaus dainavo ponia 
Karsokienė, kurios dainos 
publikai .irgi Jabąi patiko. 

; Po. dešimt minučių per- 
iraukai programas ir vėl se
kė toj pačioj’tvarkoj; publi
ka ir vėl su didžiausiu entu
ziazmu klausėsi dainininkų 
ir muzikantų, ir širdingai 
niekojo jiems smarkiu delnų 
plojimu.

Labai smagu darosi ant 
širdies, kuomet priaugan- 
čioj musų jaunuomenėj ma
la i. tokius talentus, kurie gal 
netrukus bu§ žinomi visam 
pasauliui. Ir kas svarbiau
sia, kad tie musų jaunuoliai 
nesigėdina vadintis lietu
viais, neišsižada savo tėvų 
kalbos ir dainų.

Garbė draugams Šali
niams, kurie nors ir netur
tingais būdami, stengiasi 
gražiai išauklėti savo vai
kus ir atiduoti jiems visa, ką 
tik tėvai gali duoti. Garbfc ir 
draugams Endzeliams, kurie 
neduoda savo jaunos aukre-

, nosį sumušti,” liepė pa
dėti juos jo nurodomoj vie
toj. Senukas paslėpė pini
gus už daržinės, ir Mačiūnas 
apie tai žinojo. Vėliaus pini
gai dingo. Senukas tuo taip 
susirūpino, kad bemaž ko iš! 
prote neišėjo. . 
duktė ir kaimynams pata
riant farma buvo parduota. 
Per keturis mėnesius senu
kas neteko $1,700. Duktė 
parsivežė jį kaip mažą vaiką 
i Detroitą ir prieš agentą 

I Mačiūną tapo užvesta byla. 
Jis buvo areštuotas, bet už- 
sistačius $500 kaucijos, iki 
teismo tapo paleistas. Šitas 
atsitikimas buvo aprašytas 
ir vietos anglų laikrašty, 
“The Lake County Star.” 

J. B.

I

1.00'laikraštis, tai žmogus turi jį 
Juozas Meškauskas 2.00 slėpti, kad fanatikai nesuži- 

4.00 notų.
----- Kad ir yra da vienas kitas 

Sykiu — $10.00 j senesnių darbuotojų, tai jie
* ♦ *

Pas mus mainos dirba ge
rai ir bedarbių nesimato.

Munšaino tuo tarpu pas 
mus biski pritruko ir mylė
tojams tos “dievo malonės” 
pasidarė bėdos; bet lai ne
dejuoja, jau girdėtis, kad; 
kita kompanija pradėjo dar
bą ir durnai pradėjo rūkti iš 
tvartų, todel gaištu »■«; . - -
“dzievo dovanos kaštavoci.”; parduodami laikraščiai. Nu- ; o'ū'i ono rliono 7^ aalran

Tobo mainose dirbo Zui-1 v 
kis, pereitą ketvergą patiko. į, 
didelė nelaimė, iššovė akis,'1

M. Vaitulionis

į jau pasitraukę iš visuomenės 
I gyvenimo nieko neveikia.
' Kiti gi pasidavė tamsybės 
i bangoms ir liko Romos trus
to agento veidais. Kiti gi 
svyruoja ir nežino kur jiems 
geriau: vieną sąvaitę jie va
dina save laisvais, kitą są
vaitę eina bažnyčion.

Čia yra lietuvio drapanų 
galėsit vėl krautuvėlė, kur yra neva 

tėjau aną dieną ir sakau, 
i duokit man “Keleivį.” Atsa-j 
ikė, kad neturį. Sakau, tai 
duokit “Amerikos Lietuvį.”

QUILMES, ARGENTINA. 
Neapsakomi lietuvių vargai.

Per didyjį karą tapau su
žeistas Rusijos kariumenėje, 
po karo atvažiavau į Argen
tiną. Čia sutiko netik mane 
vieną, bet šimtus lietuvių di
džiausia nelaimė. Prie kož- 
no fabriko stovi po tūkstan
tį ir daugiau bedarbių. Aš 
pats kenčiu didžiausi vargą 
ir jeigu tik valiosiu užsidirbt 
ant laivakortės, veikiausiai 
grįšiu Lietuvon. Daugelis 
musų draugų patys žudosi 
negalėdami pernešti baisaus 
skurdo. Kaz. A-tis.

------- ’ jciuoKii AmeriKos uaetuvj.I dabar žmogus veikiausia pa-Ne gMi tokio ir^ ne^ 
: liks nelaimingas ant visados., Tai kokių • turit°pakiau.

Spa.iųlOd. pas mus tiek i3įau< Atsakė, kad turi tik 
prisnigo, kad niekas nepa-;uDarbjnink „ jr <.Drauga_» 

butų buvę didžiausioj žie- į šventintą tavorą, nes kitaip 
moj. Farmenų bulves nenu- netektu džiabo prie murinės 
kastos, visos daržoves tebe-i^uru ‘ -
ra lauke, todel farmeriams

us dideli nuostoliai.
*

bemaž ko is- i • judi uHinind ii ura ūkei.
Atvažiavo jo S* h“ 'Reišria, hiko tik kunigu pa-

3 o

Akron, Ohio.
J. Lukoševičia
“Kel.” No. 43

Viso sykiu

PHILADELPH1A, PA. 
Laisvės Kliubo koncerte ko

munistai sukėlė lermą.
L Spalių 24 d. čia buvo su
rengta koncertas paminėji
mui Laisvės Kliubo 10 metų 
gyvavimo Tautiškam Name* 
Prieš koncertą vakaro pirmi
ninkas Lukoševičia pakvietė 
kun. Žukauską pasakyt pra
kalbą. Komunistas Rutkaus
kas su kitu savo tavoriščiu 
užprotestavo, kad prakalbos 
nereikia. Publika, kurios bu
vo apie 300, reikalauja, kad 
kunigas kalbėtų. Komunis
tas R. pakelia triukšmą, sa
kydamas, kad jis esąs netik 
Kliubo narys, bet ir svetai
nės direktorius, todel turįs 
tokią galią, kad galįs su poli
cijos pagalba visus iš svetai
nės prašalinti, jeigu tik jam 
priešintųsi. Iš publikos pra
dėta į Rutkauską šaudyt žo
džiais, kad jis slaptas polici
jos agentas; gi Tamulis pa
ima Rutkauską už pečių ir 1* * * f • • *1 • • v*'*liepia jam imti pavyzdį iš jo, 
kaipo tautininko, kaip reikia 
svetainėj užsilaikyti. Pirmi
ninkas prašo publikos nusi
raminti, sakydamas, kad 
prakalba busianti ant pabai- 
fos, o dabar prasidėsiąs 

oncertas. Ir jis pakvėtė ka
žin kokį ten chorą padainuo
ti. Publika nusiramino. Cho
ras sudainavo vieną dainą ir,

Red. Atsakymai
Ant. Eismontui.—Visiems 

laikraštis įtikti negali, kad ir 
kažin kaip norėtų, nes žmo
nės nevienokių nuomonių. 
Tamstai nepatinka žinios 
apie komunistus; o kiti pri
siunčia mums visokių žinių 
apie komunistus iš anglų 
spaudos ir prašo, kad tas ži
nias dėtume “Keleivin.” 
Kaip gi tuomet redakcija tu
ri elgtis? Ji laikosi tokio nu- 

pinigus nedėliomispĮ^atyH^’.kad laikraštis tu-
!n būt teisingas gyvenimo 
veidrodis: kas darosi gyve
nime, tas turi atsispindėti ir 
laikraščio puslapiuose. Jeigu 
komunistai kelia darbinin
kų organizacijose suirutę, 
laikraštis negali to slėpti; 
jeigu klerikalai smaugia lai
svę, reikia ir apie tai rašyti. 
Jeigu laikraštis šitokius da
lykus slėps, tai jis nebus tei
singas gyvenimo veidrodis. 
Jisai apgaudinės savo skai
tytojus. “Keleivis” prie to
kių laikraščių nepriklauso. 
Ir todėl jis visuomet atsilie
pia visais gyvenimo klausi- 
mais ir rūpinasi kupteisin- 

jgiausia juos nušviesti. Šitas 
darbas nėra tečiaus lengvas, 
ir skaitytojų patarimai re
dakcijai turi daug vertės. 
Todel ir tamstai mes esame 
labai dėkingi, kad malonė
ja! parašyti mums savo nuo
mone.

Liet. Piliečiui.—Kalbų vi
sam pasauly priskaitome 3,- i 
424. Iš baltveidžių kalbų < 
daugiausia yra išsiplatinusi 
anglų kalba; ją vartoja apie 
150,000,000 žmonių. Po an
glų kalbos seka iš eilės: vo
kiečių, i ūsų, francuzų, ispa
nų, italų ir portugalų, šitos 
septynios kalbos skaitosi 
vadovaujančiomis baltvei
džių kalbomis. Francuzų 
kalba daugiausia vartojama 
diplomatijoj, italų — muzi
koj’, anglų prekyboj, jureivi- 
joj ir mechanikoj.

Mamos sunui.—Tamstos 
jlaižybos su tuo žmogum yra vežė kunigą savo automobi- nytinis turtas tur būt aprašy- 
be pasekmių, nes abudu kly- liuje ir valdė didelę kriaučių tas airių vyskupui? Tečiaus 
8tat’ ..Pirmutinis Suvienytų dirbtuvę, bemainikaudamas “dvasiški tėveliai” turi gana 
Valstijų prezidentas Wash-J pačiomis subankrutino ir nu* kiauliškos drąsos apgaudi- 
ingtonas nebuvo nei demo-' skriaudė daug kriaušių, O nėt nesusipratusius darbi- 
kratas, nei republikonas, bet'kaip dabar tas kunigo myli- ninkus ir išviliot jų sunkiai

K. A.
Ir taip Romos trusto agen- 

: to agitacija viski užkerėjo 
Į šio miestelio lietuvių gyveni- 

$1.00 ;mą. Draugai skundžiasi, kad 
339.70 į net pašalpinė Sūnų ir Dukte- 

---------- i ru D-ja daug nukentėjo nuo 
$350.70 i Romos trusto agento, kuris

Bet man yra žinoma, kad 
dabar Sandaros centro val
dyba susideda tik iš vieno 
Tūlio, “Sandaros” redakto
riaus, ir kaip jis diktuoja, 
taip kiti jo klapčiukai, bū
tent Drangelis, Mockus ir ki-

žiūrėtų laiku ir dėl vieno na
rio, kuris tik redaktorium 
yra, neduotų visai partijai 
iširti ir subyrėti. Kad jau 
biskį ir vėlokai, bet jau rei
kia apsižiūrėti.

Sandarietis.

Justas Kudirka
Garsus Liet. Tenoras

JAU LAIKAS PIRKT KA1KURIUOS 
NAUJUS VICTOR REKORDUS

Victor repertuaras yrą muzikos palinksminimui 
kiekvieno. Nueikite pas artimiausi pardavėją ir 
paprašykit, kad.pajfrajintu naujus 
dus Justo Kudirkos Įdainuotus.

Victor Rekor-

Listo Kaina 
10” 73e.78213 (Sveika Marija (Vanagaitis)

(Leiskit j Tėvynę
73239 (Kaip gražus grąžos rateli* darželis . 10” 75c.

(1. Aš bijau pasakyt; 2. Ne marei sakalėliai

NAUJI VICTOR ŠOKI V REKORDAI
78269 (Neužmiršk Manęs—Polka 10”

VHkov Orkestrą
(Seka Mane Marė—Valeas

Vitk«v Orkestrą

Bile pardavėjas Victor Rekordų linksmai sutiks pa^rajint 
kiekvieną naują rekordu jums ir parodys naujus Victrola 
modelius, kurių kainos nuo $15 ir aukštyn. Kataliogai dy
kai paprašius.

Yra tik vienas Victrola ir tų padirba Victor Kompa
nija — Įsitėmykit žemiau padėtus Vaizbos ženklus.

73c.

I gerbiamas kunigėli, pasi
žvalgyk apie savo aveles, o 
j pamatysi didžiausi ištvirki- 

,, ! ma. Baltimorietis.
neblogai, tik atlygini- i 
iž darbą mažas. cMat,]_ _____________ __ _ _

■ i • »

viens paskui kitą i P,*ka!bo* į <!av“!kf b?“L

BALTIMORE, MD.
Iš kriaučių veikimo. v

Šiuo laiku čia kriaučiai 
siuva ] 
mas už 
kaip nebuvo darbo tai kont-f 
rektoriai 1 
bėgdavo pas firmas darbo 
prašyti, e firmoms buvo ge
ra proga numažinti mokes
tis. Jei butų kriaučiai gerai 
organizuoti, tai galėtų dabar 
pareikalauti daugiaus užmo- 
kesties, bet jie neorganizuo
ti. Prašytojų 242-ras skyrius' 
"’subankrutijo” finansiškai girs nuo kalbėojaus stebuk- 
ir pakriko. Kurie supranta, lingu dalykų, tad prisirinko 
kad be organizacijos butų ' pilna svetainė. Bet kun. Kru- 
niekai, -tai tie prisidėjo prie šas nieko daugiau nepasakė, 
kriaučių 218-to skyriaus, o 1 1—•’—1 "—J=-~
kurie ne, tai niekur nepri
klauso. Mano supratimu, rei
kėtų visiems prašytojams ei
ti ir prisidėti prie kriaučių 
skyriaus. jr- f

Vietos

Baltimorietis

KENOSHA, wis. .1

j Spalio 18 d,.. čia kalbėjo 
kun. Krušas iŠ Chicagos. Per 
kelias sąvaites buvo garsi
nama, kad kalbės “garsus 
kalbėtojas,” kuris apvažiavo 
pusę Europos ir aplankė 
“šventąjį tėvelį” Ryme.’

Žmoneliai mane, kad iš-

kaip ir kiti kunigai. Pradėjo 
pasakot, kad Chicagoje pri- 
perėjo daug švento Franciš- 
kaus davatkų (tik nepasakė 
iš kieno kiaušinių) ir kad 
anos dabar yra labai bied-

> \ • < ♦ -

klebonas vieną nos ,r todėl dabar reikalinga 
sekmadieni čia smarkiai ata-: didelių aukų jų sušelpimui. 

ir J0 Skaity_ j Be to, prisispyręs ragino iš-kavo “Keleivį” i. „____ w
tojus. Reikia pasakyti, kad 
musų klebonas nelabai ška- 
radnas, bet kas jam tada pa
sidarė, tai nežinia. Butų ge
rai, kad tėvelis tiktai žiūrėtų 
savo parapijonų, o nesirū
pintų apie “Keleivį.” Juk 
daugelis jo parapijonų visai 
nekatalikiškai gyvena. Pa
vyzdžiui, J. (L, kuris anais___________ o_____
metais katalikiškoj parodoj nuošimtį, kada visokis baž-

f siimti iš bankų pinigus ir 
pirkt tų davatkų bonus, už 
kuriuos, girdi, davatkos mo
kės 5 nuošimtį.

Kiekvienas protingas žmo
gus žino, kad jeigu šuniui 
padavei dešrą, tad jos dau
giau nematysi; tas pats yra 
ir su tų davatkų bonais. Iš 
kur davatkos galės mokėt

Valstijų prezidentas Wash-' pačiomis subankrutino ir nu*

federalistas. Dabar tos par-' mas parapijonas gyvena? 
tijos jau nėra. |Oi, Juozai, negerai! Taigi,

lui? Tečiaus
______ tėveliai” turi gana 

kiauliškos drąsos apgaudi- 
lius darbi- 

___ ... jų sunkiai 
uždirbtus centus. 

Parapijonas.



4 KELEIVIS

Lietuvos Inteligencija, Moksleiviai 
ir Kaimo Jaunimas.

skaitykime tik koresponden
cijas apie jaunimą, tai tuo 
jau pastebėsime štai ką: 
jaunimo yra daug, noro la
vintis yra, tik nėra kur ir ka8 
padeda. Tai bendras 
nusiskundimas. Yra jauni
mo organizacijų, bet jos vi-

Giltinė Liauka
Raio Dr. A. Montvidas.

Kiekvienas kraštas ar vai- buvo mažos,—valdininkai gentijos supratimas galėjo moksleivija, busiančioji in-

_. Giltinė liauka randasi liaukos prisideda prie išra
sos ankštai surištos su parti-'gaivos smegenų apatinėj da- tuliavimo ir veiklumo lytinių
jomis ir todėl visos apsvai
gusios nuo partijų rietenų — 
snaudžia. Apeiša.

lyi, yra maža, slydi ir suside- organų, prisideda kitos 
da iš dviejų dalių — priešą- liaukos ir prie cukraus nie
kinės ir užpakalinės. Pirmo- tabolizmo ir kitų kūno funk- 
ji yra didesnė ir susideda iš ei jų, vienok be giltinės liau- 
liaukinių audinių, pastara ji kos syvų nėra sutarties, atsi-

Moksleivija at-stybė gyvendama tam tikro- steigėsi iškovot didesnes ai- gimti tik prislėgtoj Rusijoj, teligentija. _ ------- „-----
” ’ *’ ’ * “ gas. Ir visai teisingai darė. Bet dabartinis Lietuvos gy-! rodo visai nekaip. Bendrasse aplinkybėse sudaro vieno

kią ar kitokią žmonių nuo
taiką. Kalbant apie inteli
gentiją, moksleiviją ir kai
mo jaunimą tenka tas pats 
pasakyti. Kiekvieno krašto 
inteligentai ar moksleiviai 
turi savo tikslus, todėl jų 
veikimas eina tam tikra 
kryptimi. Ir visai teisingai, 
kai tenka girdėt išvedant 
vokiečių inteligentų tipą, 
rusų studentų tipą, žodžiu, 
norima pasakyti, kad kiek
vieno krašto grupės žmonių 
turi savotišką charakterį, su
daro atatinkamus tipus. 
Lietuvos inteligentija ir 
moksleivija turi turėt savo 
veidą, sudaryt savo tipą. Ka
talikiškosios moksleivijos 
ateitininkų organas “Atei
tis” jau nori dabar nustatyt 
lietuvio moksleivio tipą, 
girdi, jau laikas esą, Lietu
vai gyvenant nepriklausomu 
gyvenimu, pagalvot apie tai, 
koks privalo būti moksleivis 
lietuvis. Koks privalo būti, 
tai įvairiai galima nusakyti, 
bet labai svarbu tarti žodį, 
koks jis dabar yra.

Lietuva negali liktis be 
įtakos kitų valstybių, juo la
biau, kad ji randasi tarp to
kių didelių valstybių kaip 
Vokietija ir Rusija, dar ge
riau bus pasakius, taip dvie
jų pasaulių— rytų ir vaka
rų. Rytų ar vakarų įtaka Lie
tuvai visada buvo ir bus la
bai didelė, nežiūrint ar Lie
tuvos gyventojai norėtų. 
Lietuviai šių įtakų nesibijo, 
nesitveria kinų siena, prie
šingai, yra linkę net pasi
duoti, tik nesusitaria kuriai. 
Vieni linksta į vakarus, kiti 
į rytus. Daugiau simpatijos 
reiškiama vakarams, bent 
taip laikraščiuose ir žo
džiuose (darbuose kitas da
lykas). Kartais nuo rytų taip ir valdininkai, bet jau gero- 

kad kai įkaušę, žąsis varinėdami, 
kad iš girtų žmonių 
- niekis.

Apie kulturinį darbą vald.

Atsimenu, kada “Lietuvoj’ 
vienas ponas rašė apie rei
kalingumą padidinti valdi
ninkams algas. Buvo moty
vuojama, kad valdininkai 
gaudami mažas algas yra 
priversti rūpintis savo mate
riale padėtimi ir netenka 
laiko, kada galėtų užsiimti 
kulturiniu darbu. Ir tai tiesa,

venimas rėžimo atžvilgiu (išsilavinimas moksleivių la- 
yra visai panašus į samoder- bai žemas; nėra tinkamų 
žavnos Rusijos. Tą tvirtina knygų beturiu kalboj, o kiti, į 
kai kurie Seimo atstovai; jie kalbų neprieinamos. Didelė 
sako, kad tokio varžymo ne- dalis moksleivių randasi 
buvo net samoderžavmoj krikščionių demokratų ran- 
Rusijoj. Taip atrodo Seimo koše, tose rankose, kurios š. 
atstovui, kurio asmuo dau- m. birželio 20 d. galutinai 
giau apsaugotas — neliečia- darbo Lietuvai užgniaužė 

burną, palaidojo laisvę. 
Kaip krikščionys demokra
tai yra susirūpinę tik savo 
kailio reikalais, taip ir kata
likiškoji moksleivija ateiti
ninkai. Jie nejaučia, kas da-

žarnos Rusijos. Vargias ir Dievas.
—Aš varguolis nelaimingus, 
Aš prispaustas nuo visų; 
Aš nuskuręs, neturtingas, 
Be pastogės, be namu.

mas, bet kaip atrodo Lietu- 
šventi žodžiai. Bet kas pasi- vos juodo darbo žmogui, ku- 
darė, kai valdininkai iško- ris neša didžiausi išnaudoji- 
vojo pakenčiamas gyveni-; mą ir baisiausi paniekini
mo sąlygas? Tuojau mies-: mą iš valdininkų pusės, dau- 
tuose ir mieseliuose pradėjo giausia policijos? Atsakymą v , ___
atsidarinėti valdininkų (kai i greitai galima gauti, tik rei- rosi Lietuvoj, kaip gyvena 
kur inteligentų) kliubai. Iš.................
šių kliubų galima daug tikė
tis, ir pradžioje buvo many
ta, kad jie bus kaip kokie 
kultūros oazai, tai bus vie
tos, kame spiesis visos kul
tūrinės jėgos — visuomenės 
druska. Gyvenimas kitką pa
rodė. Šiuose kliubuose musų 
inteligentai Dionizui aukas 
atnašauja. Gerai kupletistas 
sako:

“Seniau niekas nežinojo, 
Kas tai yra Loto kliubai, 
šiandien mus’ inteligentai 

Ten palieka pinigą ir rūbą.”
Ne vien Loto kliubuose 

palieka pinigą ir rūbą, kiek
vienas kliubas moka nunuo
ginti. Kada parodo kalba
mieji kliubai savo gyvumą? 
O gi pirmojoj mėnesio pu
sėj, kai gauna valdininkai 
algas; antroje mėnesio pu
sėj ramu kliubuose; jau ne
bėr iš ko ūžti. Buvo sukrutę 
kliubai rūpintis sportu, bet 
dabar jau nurimo, jau nebe
turi laiko. Man teko matyt 
toks atsitikimas. Paskelbtos 
rungtynės valdininkų su 
“Makabi.” Žydai susirinko 
—laukia, o valdininkų tik 
trys ar keturi. Laukia — nė
ra. Pagaliau pradėjo rinktis

kia pakalbėti su kaimiečiu, broliai kaimuose ir miestuo- 
" - - - - - ------ . se, o galvoja apie tai, kaip

Aš paskendęs prakaituose, 
Kruvini rankų delnai; 
Žiauraus slibino naguose 
Aš suspaustas amžinai.

randa pairimai, todėl ir įro
doma, kokį darbą ji pildo.

Hovvell ir kiti tirinėtojai 
surado, kad įčirškimas 
priešakinės dalies (giltinės 
liaukos) ekstrakto į veną 
(kraują) nedaro veik jokių 
atmainų, gi užpakalinės da
lies ekstrakto įleidimas su
kelia kraujo slėgimą gyslo
se ir paretina širdies plaki
mą, taipgi gyslos inkstuose 
išpurpsta ir pasidaugina 
šlapumo sunkimasi.Užpaka- 
linės dalies ekstraktas erzi
na krūtis ir žindančioj mo- 
teiyj atsiranda daugiau pie
no.

Kada kalbama apie ęliti- 
nės liaukos funkcijas ir li
gas, kalbama kaip ir apie 
vieną liauką, vienok omenyj 
turima viena arba antra jos 
dalis — priešakinė arba už
pakalinė. Abiejų dalių funk
cijos gali pairti sykiu arba 
netoli sykiu, abi gali apsirg
ti sykiu, nes yra sujungtos, 
vienok pasitaiko, kad kuri 
viena dalis tik nesveikuoja. 
Todėl ir gydymas taikomas 
sulig dalies.

Nors valgymas arba švirš- 
dmas po odos bei į kraują 
priešakinės dalies ekstrakto 
•tedaro žymių atmainų, vie
lok kuomet priešakinė dalis 
įedirba tinkamai ir jos syvų 
.tokuoja kunui, darosi kūne 
įenormalumai. Vartojimas 
’os ekstrakto tame laike 
kreipia prie normalumo grį
žimo. Iš šito matos, kad jos 
syvai turi didelės svarbos. 
Žibias ligotumas arba išpio- 
rimas priešakinės dalies vė
la prie greitos mirties. Ligo- 
umas ir išpiorimas gi užpa
kalinės dalies prie mirties 
teveda, bet asmuo pradeda 
stebėtinai tukti, palinkimas 
kūno sulaikyti cukrų yra di
lelis. Howell sako: “Apart 
.ūkimo tapo pastebėta, kad 
pas jaunus gyvulius, ku
riems giltinės liaukos užpa
kalinė dalis tapo išimta, su
stoja lytinių organų augi
mas ir jie gauna taip vadi
namą lytinį kūdikiškumą,’’ 
~ y. nors žmogus ir auga, jo 
'ytiniai organai pasilieka 
kaip kūdikio. Iš šito matyti, 
kad ir užpakalinė dalis vei
kia į lyties išsirutuliavimą.
Giltinės liaukos pairimai.

Žinant, kokios yra giltinės 
!iaukos užduotys, galima iš- 
figuriuoti, kas atsitiks, kuo
met jos priešakinė arba už
pakalinė dalis veikia per
daug, arba kada nevei
kia ganėtinai. Jų perdidelis 
arba neganėtinas veikimas 
augimo amžiuj daro vieno
kias žymes, pas suaugusius 
kitokias. Pav., jeigu augimo 
laiku priešakinė dalis per
daug veikia, žmogus išaugs 
Į milžiną, jos neveiklumas 
toliau jau nesumažins žmo
gaus. Arba — lytinių orga
nų neaugimas delei giltinės 
liaukos neveiklumo jau neiš
augins jų pas suaugusį žmo
gų, nors ji ir imtų veikti ar
ba nors jį ir gydyti jos ekst
raktu.
(Pabaiga sekančiam num.)

iš nervinių audinių. Kilmė 
abiejų dalių irgi yra skirtin
ga, nors abi jos yra sujung
tos į daiktą ir išrodo kaip ir 
viena liauka. Vardą ji £avo 
delei savo slydumo ir minkš
tumo (nuo žodžio gleivė — 
gleivinė). Veikimas į kūną 
priešakinės dalies yra visai 
skirtingas nuo užpakalinės, 
todėl pakrikimai vienoj liau
kos dalyj duoda vienokius 
simptomus ir ligas, pakriki
mai kitoj dalyj — kitokius.

Kaip ir daugelis kitų liau
kų, giltinė liauka veikia į kū
ną savo syvais. Tūlos liaukos 
leidžia syvus per dūdeles, 
kitos gi neturi jokių dūdelių 
ir jų syvai sunkiasi tiesiog į 
kraują. Šitokis syvavimas 
tiesiog į kraują moksliškai 
vadinasi intemalė sekrecija. 
Giltinė liauka priklauso šiai 
liaukų rųšiai. Ar dalis syvų 
patenka į smegenų skystį, 
apie tai čia nekalbėsime.

Giltinės liaukos syvai tini 
didelės reikšmės žmogaus 
ausinis, jo lytinių ir kitų ypa
tybių išsirutuliavime, jo 
sveikatos palaikyme. Daug 
misteriškų dalykų taps aiš
kus, kada nors trumpai apsi- 
pažinsime su jos veikme į 
kūną.
Giltinės liaukos fiziologija.

Tšguldinėjimas apie kūne 
pasireiškiančius veikimus— 
jų priežastį ir darinius—va
dinasi fiziologija. Kaip gil
tinė liauka padaro syvus, 
apie tai nekalbėsime, nes tik 
patys jos syvai turi didelės 
reikšmės ir ji yra keleriopa 
Priešakinės dalies syvai re
guliuoja ir kontroliuoja (1) 
kaulų augimą, (2) lytinių 
liaukų veikimą, išsirituliari- 
mą ir kitų lytinių ypatybių 
atsiradimą ir pastovumą. 
Užpakalinės liaukos dalies 
syvai tvarko (1) cukraus 
metabolizmą, (2) nuo valios 
nepriklausančių raumenų 
judėjimus, (3) šlapumo pei 
inkstus sunkimąsi, (4) krau
jo slėgimą gyslose ir (5) kū
no temperatūrą. šituose 
penkiuose punktuose kai kas 
gali būti neaišku. Metabo
lizmu vadinasi maisto eiga į 
kūną, pavertimas jo į šilu
mą, jėgą ir gyvą medžiagą 
ir išmetimas iš kūno lieka- 

: nu ir nuodingų medžiagų, 
i Visi krakmolai ir cukrai kū
no permainomi į jam tmka- 

; mus cukrus: dalis jų sunau- 
jdojama energijai ir šilumai,• 
į dalis paverčiama į lašinius, 
i dalis sudedama į kepenis ir 
kitus organus ir dalis tampa 
išmesta. Visą šitą darbą pa
deda išpildyti giltinė liauka 
—jos užpakalinė dalis. Jos 
apsirgimas veda prie ne
tvarkos cukraus metaboliz
me : didelio tukimo, cukraus 
perviršio kraujuose, šlapi
me ir tt. Reikia paaiškini- 

■ mo ir prie antrojo punkto. 
1 Kūne esama dvejopų rau- 
įmenų; vienų veikimas pri
klauso nuo musų valios —

Mano drapanos skylėtos. 
Kasdien pusalkis skurstu;
Mano jėgos nudėvėtos, 
Oi, vargstu, vargstu, vargstu.Kaimiečiai jaučia tas visas. < 

neteisybes tiesiog ant savo; prisisukti prie katalikiško 
sprando; skaudžiai į juos tai banko, I 
atsiliepia, ir tikisi jie, kad mokslams eiti. Mat dabarti- 
ateis kada nore išganymo' nes gyvenimo sąlygos yra 
diena. Ot čia ir reikia pasekt tokios, kad nieks iš “papras- 
rasų inteligentiją. Inteligen- tų” žmonių negali ištesėti 
tija turi nurodyt darbo žmo-' sunaus ar dukters leisti į 
nėms tų neteisybių šaltinius mokslus. Sunkia padėtimi 

naudodamiesi klerikalai no- 
sužuklauti į savo tinklą 

tunus moksleivius ir tuo 
žtikrinti savo ateitį. Bet 
ažin tai ar pasiseks? Per 
iųrkščios klerikalų rankos, 
ad jų nejaustų jautrus jau

nuoliai. Kiekvienas graudus 
tdusis, kilstantis iš samano- 
os pirkelės, sudrebina mok- 
leivio širdį ir tuojau užduo- 
la klausimą jaunai jo gal
iai: kas daryti, kad žmonės 
įedejuotų, nesiskųstų, lai
mingi butų? Žinoma, aiš
kaus atsakymo negauna, bet 
.o ir nereikia norėt, čia svar
bu. kad jieško. kad dar sa- 
vistovis žmogus, neiveltas į 
juodus skvernus. Tokių 
moksleivių yra, jie turi net 
savo organizaciją, kuri vadi
nasi : Lietuvos Socialistinės 
Moksleivijos Aušrininkų Or
ganizacija. Ši viena moks
leivių organizacija stengiasi 
budinti ir įtraukti jaunimą į 
gyvą veikimą. Tik aušrinin
kas nežiūri, koks jam užmo- 
kesnis bus už tai, kad jis or
ganizuoja jaunimą, kad ruo
šia paskaitas, nežiūri net į 
tai, kad jo veikimo kiekvie
ną žingsnį persekioja, kad

, kad gautu pašalpos 
jie, kad mokslams eiti. Mat dabarti- 

išganymo nes gyvenimo sąlygos yra

O, tu Dieve, tu galingas, 
Jei sutvėrei tu mane, 
Delko aš toks nelaimingas? 
Kam vargai tie kruvini ?

Kode! vieniems dovanojai 
Puikius rumus ir dvarus, 
O kitiems tu sudūmojai 
Skurdą, ašaras, vargus?

ir budus, kaip apsisaugo* 
nuo neteisybių. Gal čia ras 
inteligentijos nuomoni 
skirtumas, bet tai niekis, vi 
tik bus jaučiamas susirūpini 
mas. Dabar to nėr. Iš dabai 
tinės musų inteligentijo 
nieko negalima laukti gėrės 
nio: ji daugiau susirupinus. 
šilta vieta, o ne krašto padė
timi. Kai kam dar nesenais 
laikais Lietuva, Lietuvos ne 
priklausomas gyvenimas bu
vo idealu, bet šiandieną vir 
to biznio kromeliu. Ir tai tai
kau visiems musų inteligen
tams, neskiriant ir Seimo at
stovų. Iš visų kalbų, pasaky
tų nuo bačkų, iš straipsnių, 
tilpusių laikraščiuose, taip ir 
matyt tik savi reikalai, sava 
karjera. Kuo pateisinsi žmo
gus tuos visus šmeižtus, vi
sas neteisybes? Kraštui tas 
visai nereikalinga, priešin
gai, baisiai žalinga, bet at
skiriems asmenims ar tam 
tikrai grupei dažnai esti 
naudinga, jei tik gudriai su
meluoja. Šiandien Lietuvos 
laikraščius skaitydamas ne
gali sužinoti ir tiek, kas da
rosi taip mažutėj Lietuvoj. 
Atsiminkim tik Novačinskį, 
ateitininkų kongresą, F”

Mano dvi pūslėtos rankos 
Peni kraugerius visus, 
O jų durtuvai, patrankos 
Varo mane i kapus.

Tu po mirties skyrei vietą 
Man liepsnose tarp velnių,
O skriaudikams viso svieto— 
Dangaus rumuos prie šventų.

—O, varguoli, nelaimingas, 
Taip kalbėdamas klysti, 
Buk aš Dievas neteisingas. 
Buk dėl manęs tu vargsti.

norima apsirubežiuoti, 
ištikrujų ir patys vakarai Aišku, 
tiek neapsirubežiuoja nuo sporto 
rytų. Štai, palyginimai nese- ________{___
nai, beturiu kalboj pasirodė kliubai nekalba.' Nei "pačių 
rusų rašytojo Turgenevo jų, nei krašto kulturėjimas 
veikalas ^ėvai ir vaikai.” j inteligentijai nerupi. Ap- 
Na ir kas čia nuostabaus?— svaigę nuo degtinės raugo 
reikėtų tik pasidžiaugti, kad nemato, kas aplinkui darosi, 
beturiu skaitytojai sušilau- Nemato, kad musų liaudis 

tamsybėse dar paskendusi, 
kad tąją liaudį ir visą kraš
tą išnaudoja keletas tmluo- 
lių: nemato, kad nuo to ken
čia visas kraštas: o kartu_____  ______ _____
nemato, kokia ateitis pačių įja jaunuoliai? Kas neturė- 
inteligentų. Juk liaudis ken-i jo rimtų argumentų ar doku- 

.—tėjusi pritruks kantrybės, mentų laike paskaitų? Ku- 
kad mes žadą sekti \adarų, pati pradės jieškoti išeities, riam tikrini vedamos tlpi’v- bet vis tik pasekame rytus, ir j o tada reikės atsakyti už 53-1"^ le^Xis? ir tt 
dėl šito jis labai sielvartau-• vo darbus kiekvienam. į T .. .io • -i • t * • • I siuos klausimus atsakv-Ja- . ,Žiūrėkim, lietuviai, quo £

Gerai, rytų bijome, vadis musų inteligentija? Ką 
me vakarus, bet pažiūrėki-; jj se}<a? Xr įaj tik nebus ly- 
me, kaip mes sekame, ką; tų tai samoderžavnos Ku
rnės iš vakarų gauname. Ar i sjjos činovninkų sekimas? 
tai bus sėdimas vakari;, kad • jufc iąiSų činovninkai turėjo 
musų ministeriai baldui atsi-, gyvenimo obalsi: “Wein, 
gabeno iš vakarų, o mmiste- Į ^eib und Ge»ang” (vvnas, 
rių žmonos pasisiuva sijonus moteris ir dainos). Tiesa, šį 
sulig paskutine Paiyziaus obalsį turėjo ir ištvirkusioji 
mada. Ar kad L. Alėjos po- vokiečių studentija, taigi 
nios savo tualetu prilygsta ■ musų inteligentijos Bacho .....................- .
Berlyno ponioms? 0 gal tai,!garbinimas bus skolintas iš gaunasi, žiūrint j partijų, 
kad Freigurgas kepto pn-ir vakarų. O gal tai ir “—°----- K
kepa daktarų, kurie grįžę gerai, tikslu? Ne, šimtą kar- 
Lietuvon organizuoja davat-, ne įam mes imam iš ki- 
kas ir už klerikalus agituc- turtai> kas bloga? Juk tik 
ia - i atsiminkim, kad tokį samo-

deržavnos Rusijos činovnin
kų gyvenimą senai jau pa
smerkė patys rusai. Rusai 
net neskaitė tokių činovnin
kų inteligentais. Tikrieji ru
sų inteligentai gyveno emi
gracijoj ir vien tik todėl, 
kad rūpinosi krašto gerove, 
ėjo kartu su liaudimi, ir kas

' nėjo su liaudimi, tas ne into- 
I ligentas. Inteligentija — gy
vosios liaudies jėgos, spiri
tus movens į geresnę ateitį. 
Iš tikrųjų, toks gražus inteli-

kė tokio žymaus veikalo sa
vo kalboj. Bet ne. Vienas di
delis Lietuvos vyras Kant- 
vydis “Lietuvoj” duoda pi
pirų minėto veikalo vertėjui, 
kam jis verčiąs rusų rašyto
jus lietuvių kalbon. Tarp 
kitko Kantvydis prasitaria.

ja'
Musų inteligentija irgi se 

ka ar tai vakarus, ar rytus 
Pažiūrėkime į musų inteli 
gentijos veikimą, bandyki
me padaryt jų darbuotės m a-' 
žą apyskaitą. Čia tik reikia 
pastebėt, kad musų inteli
gentija daugumoj sudaro 
valdininkai, žinoma, tame 
skaičiuje mokytojai ir kuni
gai, nes jie irgi tam tikros 
kategorijos valdininkai.

Pradžioje, tik susikūrus 
Lietuvos valstybei, kol algos

■vaigę nuo degtinės raugo ------- ---------------------------- - ------ ----- ----

ateitininkų kongresą, Kar-južtai gresia šaltas kalėji- 
velio ir Yčo paskaitas ir Ko
penhagos dery bas, ir užsi-! 
duokime sau klausimą: kaip 
ilgai buvo Novačinskis Lie
tuvoj? Kas dalyvavo ateiti
ninkų kongrese — ar vaikai 
su merginomis, ar kaip rei-

mo laikraščiuose negausi: 
kaip nori, taip galvok. O juk 
tai rašo Lietuvos smegens 
—inteligentai.

Bet visų melagysčių tiks
las darosi aiškus, kai atsime
ni, kad bus nauji Seimo rin
kimai. Kaip visur dabar Lie
tuvoj eina konkurencija dėl 
vietų, taip ir dėl Seimo vietų 
varžomasi. Bent toks įspūdis

mas, trėmimas iš mokyklos... 
Aušrininkų veikimas labai 
nepatinka musų valdančio
sioms partijoms. Trukdo. 
Dažnai policija daro pas 
aušrininkus kratas, organas 
‘‘Aušrinė” konfiskuojamas, 
kai kurius seka žvalgyba. 
Nežiūrint to, moksleiviu auš
rininkų organizacija stiprė
ja. Nors tik trijose mokyklo
se leista veikti, bet nerasi 
Lietuvoj mokyklos, kur ne
būtų aušrininkų, neskaitant 
vienuolynų mokyklų. Ir rei
kia pasakyti klerikalams: 
veltui jūsų pastangos nuslo
pinti jaunuolių dvasią, už
gniaužti tą gyvąją jėgą, kuri 
kyla iš pačios liaudies; auš
rininkai kaip nepasidavė 
klerikalizmui, taip ir nepa
siduos.

Amerikiečiams reikėtų at
kreipti dėmesio į gyvąją 
moksleivijos dali — aušri
ninkus.

Tiesa, dabar pradeda ras
tis moksleivių tarpe kitų or
ganizacijų — varpininkų ir, 
kaip girdėt, žiežirbininkų. 
Kol kas šios moksleivijoj 
maža reikšmės teturi ir todėl

esančių Seime, darbuotę. 
Prie progos pasakysiu. kad 
Lietuvos gyventojai, ypač 
kaimas, yra apsivylę rinki
mais, daugelis žada atsisa
kyti nuo tos teisės ir jieškot 
naujų kelių į teisingesni ir 
tinkamesnį krašto tvarky-_________________________
mąsi. Reiškia, masės nepasi- netenka daug kalbėti, tik 
tiki viršūnėmis. Trumpai reikia pasakyti, kad jos glo- 
pasakius, Lietuvos visuome- bojamos partijų: varpinin- 
nė nepatenkinta šių dienų kai — valstiečių liaudinin- 
inteligentija, pradeda šalin- kų, žiežirbininkai esdeku.

Kaimo jaunimas palaidas 
<;n S-neorganizuotas. Jaunimo

tiki viršūnėmis.

Aš netoks, koki jus piešiat: 
Barzdos, ūsų neturiu;
Aš iš molio žmogaus gyvo 
Nulipyti negaliu.

Aš esu Gamta-Pasaulis, 
Teikiu laimę dėl visų;
Aš nekaltas kad nemoki 
Apsigint nuo kraugerių.

Aš nenoriu kad pasauly 
Butų ašarų, vargų,
Bet aš noriu kad gyventi 
Kiekvienam butų smagu.

Jeigu kraugerių saujalė 
Engia didžiumą, žmonių,
Tai dėlto kad dar pasauly 
Daug tamsos ir daug kvailių.

Kraugeriams visiems tarnauja 
Religiniai agentai;
Tave skriaudžia šita gauja.
O tu to nesupratai.

Be manęs jie tau sutvėrė
Daug kankinančių velnių; 
Tave skriaudė, kailį pėrė 
Ir baugino pragaru.

Netikėk, varguoli mano.
Kad numirus reiks kentėt;
Po mirties šaltoj žemelėj 
Gausi lengvai pasilsėt.

Netikėk! Tai yra mdas 
Juodo klero agentų! !
Jų visų toks idealas— 
Dirbti naudai kraugerių.

Jie visi tau kailį engia,
Kerpa jie tave plikai;
Jie pirmyn kas diena žengia, 
Tu toli atsitikai.

I

Jeigu nori liuosas tapti
Nuo tironu, kraugeriu,
Tad neduok jiems kraujo lakti, nori ir pakėlei ranką, kiti 
Prakeikimą mesk ant jų.

Ir visa darbo žmonija:
Jus kovokite bendrai,
O tada pražus vergija 
Ir pražus tie kraugeriai.

Sielos defclis.

, valios nevaldomi — gyslos, 
gimda, žarnos, širdis; šitų 
raumenų judėjimus tvarky
ti prisideda glitinė liauka.

Be abejo, apart čia sumi
nėtų giltinės liaukos funkci
jų, yra jų ir daugiau, vienok 
jos nesvarbios arba da nėra 
tinkamai ištirtos. Negalima 
sakyti, kad visos suminėto
sios funkcijos yra atlieka
mos išimtinai giltinės liau
kos, be kitų liaukų pagelbos. 
Visai ne. Yra žinoma, kad

i ŠALIAPINAS PIRMU 
KARTU DAINUOS 

ANGLIŠKAI.
Garsusis rusų dainininkas 

Šaliapinas dabartiniu laiku 
randasi Anglijoj ir mokina
si anglų dainą “The Blind 
Ploughman” (“Aklas Arto
jas”). Tai bus pirmutinė an
glų kalboj daina Šaliapino 
gyvenime. Iki šiol jis dai- 

* ; rusiš-

KARAS FRANCUZAMS 
KAINAVO JAU 960,- 

000,000 FRANKŲ.
Francuzų valdžia paaiš

kino parlamento komisijai, 
kad karas su Morokos rifais 
Francuzijai lėšavo jau 960,- prie kaulų auginimo priside- _ 
000,000 frankų pinigais.ir da ir pailgoji kaklo liauka nuodavo daugiausia 

ii---- is.. z.t-----jv, viršinkstinės kai.

ti ja atskirta nuo visuomenės
yra tas pats, ką galvą at- 
skirtum nuo kūno. ’ . ua

Pažiūrėkim, kaip atrodo bai sunkiose sąlygose. Pa- paėmė apie 10.000 kareivių, (thyroid).

tarpe apšvietimas žemai sto
vi. Jeigu kur ir bandoma la
vintis, tai tenka tai atlikti la-

ti
4i
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■
I

jaTouraine Arbata ir Kava
“Lietuvos Žinios’’ 

kaip surengta Kaune de
monstracija prieš lenkus vir
to demonstracija prieš naują 
klerikalų vyriausybę.

Manifestacija buvo su
rengta, taikant kaip tiktai 
minios psichikai: pilna Vie
šoji Aikštė privažiavo —pri
jojo Įvairių dekoracijų — 
puikus geležinis vilkas ug
nim kvėpuojąs važiavo sun-, likta. Kiek palaukus, bandė 
kiuoju automobiliu; kitame pro minią praeiti tautininkų 
vežime vaidila kunigas su;’ 
vaidilutėmis aukurą kūreno, 
trečiame didžiojo kunigaikš-

rašo, duota atsakymas; dėl derybų. 
Kas tai pareikalavo, kaa jei 
vj-riausybė nieko nesakanti, 
tai lai p. Gira pasako, ir pa
sipylė jo adresu epitetų, bet 
šis, pasirodė, tuo laiku jau 
buvo artimiausioj įstaigoj ir Į 
telefonu šaukėsi policijos 
pagalbos.

■ Minia paprašė orkestrą 
sugroti himną, kas buvo at-

korporacija, bet minia griež
tai pastojo kelią šaukdama: 
Nepaeisim, kol valdžia neat- 

čio sostas su dvariškiais, ki-į;sakys! — apstumdė pirmuo- 
fsius ir vėliavaneši ir net fa
kelu apsvilino, itales, pačią 
vėliavą.
Krikščionių žandarai pavė

lavo — jau nebuvo ką 
šaudyt.

Tuo tarpu kažkas kur tai 
provokacijos tikslu padegė 
petardą, kuri sprogdama lo
čiau jokios panikos i minią 
neinešė. į

Nesulaukusi valdžios pa-* 
aiškinimo, minia pagiedojo 

į himną ir nuvyko Į Kąra Mu- 
Izėjų pas žuvusiųjų karžygių 
i paminklą. •
! Tuo tarpu prieš pat pasi
baigiant atskubėjo ir raitos 
policijos būrys su šautuvais. 
Ir p. Gira vėl susivokė. Bet j 
turbacija buvo bereikalinga, i 
nes minios jau skirstėsi na
mo.

tame Vilniaus Gedimino pi
lis kario ir šaulio ginama ir 
U. Prisirinko devynios galy
bės organizacijų su savo vė
liavomis ir obalsiais. Eiseną 
kelių dešimčių tūkstančių 
žmonių su degančių žibintų 
jur? išsiliejo gatvėmis: vi?-1 
nas galas jau ties Įgulos baž
nyčia, kitas dar Vieši‘joj 
aikštėj su orkestrais, cho
rais, ugnių mirguliavimu.

Ties ministerių kabin.tu 
procesijos pirmagalį — atei
tininkus pasitiko ministerių! 
pirmininkas p. Bistras.

P. Bistras iš prieangio pa-! 
sakė jiems skystą prakalbę-Į 
lę ir p. Girai padirigavus, 
keliolika ateitininkų šukte
lėjo “valio!” kilnodami į 
aukštį popiežiškos spalvos 
kepuraites.
Minia reikalauja paaiškini

mo apis klerikalų derybas 
su lenkais.

Bet tuo tarpu prasigrudu- 
si nauja minios banga už
protestavo, reikalaudama 
paaiškinti apie derybas.

Bistras, prieangy stovėda
mas tik gėrėjosi eisena ir 
saldžiai šypsojosi. Žmonių 
minia augo, tankėjo, girdė
si ir laukė iš ministerių pir
mininko, ko! jis pasakys ką 
nors apie tai, kas šiandien 
visų širdis jaudino. Bistras 
vis tylėjo ir šypsojosi. Įvyko 
keistas laukimo momentas. 
Vienu momentu pasigirdo iš 
kelių kampų: “Prašom pa
pasakoti apie derybas su 
lenkais!” Bistras nieko nesa
kė. Tuomet nuaidėjo iš sykio 
iš šimtų krūtinių: “šalin de
rybos!” “Valdžia kalbėk, 
atsakyk, paaiškink!” Bistras 
tylėjo... Minia visai susijudi
no ir jau iš visų kraštų pasi
pylė aštrios replikos, epite
tai ir kurčias šauksmas “Ša
lin derybos!”

Gi p* Bistras tebestovėjo 
ir tebetylėjo. Minia aplink p.

I

LIETUVOS SEIME 
TRIUKŠMAS.

Klerikalai atmetė socialde
mokratų interpeliaciją dėl 

kankinimo politinių kalinių.
Spalių 9 dieną Lietuvos 

Seime buvo sYarstoma so
cialdemokratų interpeliaci-

i jos dėl politinių kalinių kan
kinimo priimtinumas. Už 
priimtinumą kalba als. Bie
linis (s. d.).

Iš jo kalbos matyti, kad su 
politiniais elgiamasi be galo 
žiauriai. Dėiiai to politiniai 
kaliniai buvo paskelbę bado 
streiką. Be to, valgis yra blo
gas. matracai pakrikę ii’ tt.

Kalbėtojas priėjo labai 
liūdnų išvadų: taip žiauriai 
elgėsi su žmonėmis tik caro 
ir Sovietų Rusijoj, Lenkijoj, 
Lietuvoj, kas šias valstybes 
išbraukia iš kulturingujų 
valstybių tarpo. Be to — 
daug citavo iš šv. rašto ir 
taipogi priėjo išvadų, kad 
krikščionių bloko kunigai, 

; ažuot gerbę ir mylėję žm > 
nes. kankina juos ir visiškai 
nesivadovauja krikščiony
bės dėsniais.

Prieš s. d. interpeliacijos 
priimtinumą išėjo kalbėti 
klerikalas Draugelis. Jau 
jam beeinant Į tribūną jo ad
resu tapo paleista replika: 
“Deržimorda.”

Ats. Draugeliui ėmus ką 
tai kalbėti — kilo neapsako
mas triukšmas ir balsai 
lin, juodašimti, išsigimėli, 
sadiste ir tt. Triukšmas tę
siasi keletą minutu.

.-•„pūkai, juokas, replikos. I šiek tiek Įkaitusiai atmos- 
Tu( * ja us užgeso šviesa Ka- f erai atslūgus. Draugelis, 

bineto'prieangy ir languose, kaip, paprastai, kalba apie 
pasigirdo, 
uždaromos 
nės’ • . - t •Minia nesitraukė. Įvai
riems samprotavimams bal
siai besireiškiant, išrinkta 
pas p. Bistrą delegacija, ku
ri gerokai laiko praėjus pra
nešė, kad apžiūrėta visi Ka
bineto kambariai, bet p. Bis
tro nerasta.
Klerikalų čebatlaižia Liudas 

Gira šaukia policiją.
Kilo didžiausias triukš-kas ir balsai:

mas ir pareikšta nusistaty- “Teisybė — tikrai prisi- 
nias neiti iš vietos, kol bus pažinai!”

I

» <

Bistrą glaudėsi ir ji apsupę.j 
Pribėgęs “gaisus” Nekveda- 
vičius p. Bistrą ką tai klausė 
ar mokino, bet ir po to p. 
Bistras tylėjo, tik žvalgėsi Į' 
duris.
Nusigandęs žmonių Bistras 

pabėgo ir pasislėpė.
Tokia keista padėtis tęsė

si apie 10-15 minučių; p. 
Dailydė iš anksto atidarė 
Kabineto duris, ir vienu ma
tu p. Bistras pasisuko ir iš
nyko už durų.

Visoj minioj nuaidėjo di
džiausias — a-a-a. Pasigirdo, 
švih

sa-

kaip girgždėjo giminingumą Hocialdemo 
iš vidaus langi- kratų su Sovietų Rusija...

i Iš vietų vis siunčiamos 
jam replikos: “Jau laikas 
Draugeliui atsisėsti kalėji
man kitas priduria: “Ir at
sisės, kai bus padaryta revi
zija ūkininkų sąjungoj.” I 
šias i _ ~
šiaip reaguoja: “Aš pats nu
eisiu Į kalėjimą, kai ponia 
Purėnienė bus prie val
džios!”

Iš vietų neapsakomas juo-

I

I

J
ums patartina 

pasirinkt

geriausia

Geriauaisi pirkti Pupa.- 
ir sumalt šviežiai.

A. A. Eva Niderštroiienė.
Rugsėjo 27 d. mirė mano mylima 

žmona Eva, velionė buvo didelei dora 
moteris ir prakilni šeimlninkž, paliko 
gražiai išauklėtą šeimynų — 4 sūnūs 
ir 4 dukteris Ir jau visi suaugę. Velio
nė buvo laisvų pažiūrų, todėl ir tapo 
palaidota rugsėjo 30 d., te jokių baž
nytinių apeigų ant lietuviškų kapinių 
Juhnston City. III. Paliko savo vyrą 
dideliam nubudime. Ilsėkis,, mano 
mieloji, po visų gyvenimo sunkeny
bių, amžinoje raur*ų atmintyje..

MARTINAS NIDERiTR'jSA.

A. A. Valerius Lenkeviėius.
Spalių 7 d. mirė Mass Gen. ilo.-pt. 

nuo širdies ligos \Valte-r Lenk, suka
kęs 47 ųiet’) amžiaus. Ve-lionls paė-jo 
iš Lietuvos ir buvo aukšto.’ doros 
.rungus, gyvenu 74 High st.. GardneT, 
Mass. Paliko pačių ir brolį Juozų, ku
ris gyvena Bostone. Visiems daū.vva. 
vusiems laidotuvėse tariam širdingų 

1JIEVA LENKEVIClENt-LENK.

Imlia ir Ceyton

Tikrai Nepalyginama Kombinacija

Toliau als. Draugelis ?k: į-|2u;h.a ... ž(;n;,.
Žveju laivynas, kuris žvej i- 

Įvo perlus, likosi beveik i- 
isiškai sunaikintas. <Jui :.ų 
i dugnan nuėjo nemažiau 
kaip 200 laivu ir 7.000 žm )- 
n i u.

to, kaip yra užlaikomi kai i- ĮaU(b a 
niai ir tarp kito pasako, ki d1 
greitu laiku ateisią iš Čeko
slovakijos išrašyti čiužini u 
(matracai) kaliniams, tec .4 
jiems ir nebebusią kuo skus
tis.

Išrašymas tokio “nepag i- 
minamo” Lietuvoj? dalyko, 
kaip čiužiniai, sukelia opoi.i- 
cijoj gardaus juoko ii- į v; i- 
rių Įvairiausių replikų, kai..»: 
“ūkininkų sąjunga stato k i- 
lėjimui supuvusi maistą, čiu
žiniai — iš Čechoslovakijes, 
lašiniai — iš Amerikos ir 
jaučiai — iš Rusijos — ; u* 
krikščionių bloko išgan 
mas.”

Balsuojant 
kratų interpeliacija atmes 
klerikalų bloko balsais.

Pajieškau sūnaus Antane Runka 
kas apie- ji zia* '.ur jis randasi nir. 
nes pranešti, už ka širdingai p;.<a- 
vošiu. ANTANAS RIMKUS 

217 Lambnrd st.. Philadelphia. 1*

•• t

<»-
a-

Pajieškau Antano Gr-egvr;-.vt«-ia -,. 
nirmiaus gyveno ant G Un-adv-ay, S -. 
Boston, Mas;. Malonės atsišaukti, • r- 
b:t kas žinot kur randasi mcUižiu plu

šti. už k:; busiu dėkingas.
A. r KARNOM, H

ii Sccond .-t., Eiatninghu .i. Ala- .

T.<

socialdem j-
a

LIAUDIS APIE LIETU 
VOS PADĖTĮ.

Lietuvos liaudis labai 
kantri. Tyliai perneša vis >- 
kius sunkumus, bet negu ri
mą sakyti, kad liaudis nieko 
ir nepastebėtų, nemokėtų 
gyvenimo Įvykių iveitir. i. 
Štai kaip žmonės nupasako
ja apie-sunkią Lietuvos ek >- 
nominę padėti.

—Vienam žmogui nusi
bodo skursti Lietuvoj, suma
nė eiti i Rusiją laimės jieš- 
koti. Eidamas, kelyje susiti-j 
ko vieną 
Į Lietuvą, 
einančio 
eini?

Anas jam atsako:
—Einu Lietuvon. Nebe

galima Rusijoj gyventi, kad 
žinotum, kad apkrovė visus 
ciceliais (žydų škapleriais), 
kad net pečius traukia. (Mat 
liaudis mano, kad Rusiją da
bar valdo žydai, todėl ir vi
sus blogumus stengiasi jiems 
primesti.)

Tada Lietuvis sako:
—Tai nieko ciceliai. Cicc- 

lius nors vėjas retkarčiais! 
papučia, jie lengvi, bet mus 
katalikiškoj Lietuvoj kad 
apkrovė rožančiais, tai tik
ras. Žinai, kryžius: nei vėjas 
papučia, o tik slegia ir sle
gia pečius.

Ir abu nukaršę Rusijon.
Apeiša.

PANAIKINO DRAUGIJĄ 
ARKLIAVAGIAMS 

GAUDYT.
i<c5 melai? Massachii- 

setts valstijoj buvo susitvė
rus organizacija arkliav i- 
giams gaudyt. Organizaci
jos centras buvo Milfordo 
miestely. Tais laikais žmo
nės viską dirbdavo arkliais, 
t* dei buvo žmonių, kurie 
arklius iš vienų vogdavo, o 
kitiems parduodavo, taigi 
buvo reikalinga ir draugija 
su arkliavagiais kovoti.

Bet nuo to laiko daug kas 
persimainė. Arklių vietą už
ėmė mašinos. Išnyko arkliai, 
išnyko ir arkliavagiai. Drau
gija arkliavagiams gaudyt 
ši a n* ’ien j? « nebereikal i il
ga, ir todėl šiomis dienomis 
ji buvo panaikinta. Ji išgy
vavo 130 metų ir buvo s >- 

i niausiu organizacija šioj 
; valstijoj. Frie jos prigulėjo 
da 20 narių. Visas jos turtas 
ir rekordai tapo penluoti Is
torijos Draugijai.

Ją,
Eoii) 

. Ra: 
ūkti ar 

: pra:u'

Pajk-šliri pu4,r.»lių I*:.. 
,-auska. Žalpių nri.-su ii * ir 
Priulau-ko. Kelmė- mi<--b-'i> 
r.i-,; a’»s):>-. Jlauuii-s ateiš; 
kari." anie j*:*x ;in<* ri.-ldži

MAKG AKĖT JANUšAUSKIU ' Ė 
S10—Sth avė.. Mi)wuukee. \Vis.

o

•a 
ti.

jieskau m: io
Michalinoj Tursk .i- 

o, 
• u
::Ž

2arotn. kaitė Alena, 
gio’nių; sesers 
tės-Karvivienės ir jos sarr.i V.-i.-h- 
Mečio ir Bronio. Ji paeina i.- 
kaimo, Grinkiškio j»u;ap., ištekėjo 
Bronė* Kar* ivns ■r*-i ol :;i prieš ke 
gyveno su vyru Rargaili-.j dvarv. F
švšrio parapijos, is ten išvažiavo A- 
merikon vyras pirmiau, *» ji su sun- 
vėliaus į Philadelphia, V isu g« ąj
žmonių, kuri*- anie ją žino, pia.-iu 
pranešti, už ką Duriu did--* dekin--n. 
Turiu jiems daug ko pranešti. <J‘u 

ALENA KRAN1AUSKIENĖ 
Grinkiškio miest., Kėdainių aps!.-.. 
I.i t Įmania.

iš Rusijos bėgantį
Lietuvis klausia 

“kuriš Rusijos: Pajieskau savo moteries Agnieškoj 
Matulienės, ji pabėgo su Juozu Stan
kum 17 birželio. Ji paėmė mani yi.-is 
pinigus, daiktus ir rakandus, išsivvšė 
su savim •> metų sūnų Staseli ir 10 m.

Šlapelę. Ji svpiia 316 svarų.

Čia telpa jų paveikslai. Kas pirmas 
praneš apie juos, tam skiriu $25.<’O 
atlyginimo.

ALBINAS MATULIS 
Mor.mouth avė., Freehold, N. J.• • I

DOX
Parsiduoda čionai 

FICH Dili G STORE 
1051 AVashington St.. 
NORAVOOD. MASS.

PARDAVIMAI
U'ORCESTEK. M YSS. 

Barzduoja .esanti bizniai.
TRUKT STORIS, tintai apgvve 

>j lietučių vietoj, biznis serus 1tr_ 
duoda pigiai.

BUCERNĖ draugi- su i amu. b 
gera', parsiduoda gana pigiai.

, KITA BUCERNĖ, “ “
Labai gražus pirkine

: DUONKEPYKLA. 
parsiduoda pigiai.

PAJIEŠKAU VAIKINO., kuris my
lėtų eit ant tarmes gyventi ir norėtu
mėm,. kad jis butų mus .i augintiniu - 
paveldėjo. Mes vaikų neturim, fnrriu 
verta žemė visa dirbama. s,i
akru, su gyvuliais >r padarais. .M -s 
užrašysim tą fanną ir atiduosiu, di
dų.-. tinkamam žmogui. Gali atsišaukti 
ir ž- notas su mažai vaikų.

Aš taipgi esu Real Estate ir turiu 
pardavimui e Įšoktų farmų pigių ir 
brangių, kokių tik kas nori, su gyvu
liai- ir ba gyvulių, ant pigiausių is- 
mosesčių. Už J** akrų S3,00<*. Bažny
čia ir mokykla ant vietos. miestas 
toli, prie- gerų nurietu, apie-linke'-j . 
gv’ena !‘-0 lietuvių.

b. \Z1MIERAS ZVIKGDAS
R. 1. Box 57, FOUNTAIN, MICH.

KEISTAS GYVŪNAS.
Iš Buenos Airės (Argenti

noj) pranešama, kad Santja
go de Lestero provincijoj 
buvo atrastas keistas gyvū
nas. Jis turi kangaiu kūną, 
katės galvą, lapės plaukus ir 
melancholiškas Jersey veis
lės karvės akis. Negana to, 
šitas sutvėrimas laipioja po 
medžius kaip voveris ir ne
ria vandenin kaip ūdra. Jis 
gali gyventi lygiai vandeny-

replikas p. Draugelis’^ * ant sausžemio arba _____ • . ° vilingi) Ii c Vor’tnmedžiuose. Jis yra kartu mė- 
saėdis ir žolėdis.

AUDROJ ŽUVO 200 LAI
VŲ IR 7,000 ŽMONIŲ.
Žinios iš Karachi miesto 

(Britų Indijoj) sako, kad 
Persu Užlajoj siautusi baisi

Dėlei Nervų Suirimo— 
Prasto Miego—Blo

go Žlebčiojimo
Fagalioti štai Yra PagelVa, Tai Yra 
Nuostabu. Kaip Glitai Nufa-Tono 

Veikia. Tuksiančiai Jaučia Ta. 
lengtinimą j Voa Keletą 

Dienų.
Jei Jusu gydy tojas dar nėra už. a- 

lęs jo dvi Jūsų, eikit pas Jūsų aptie- 
korių šiandien ir nusipirkit boi.kutę 
Nuga-Tcne. Nuga-Tone sugrąžina gy- 
vumą. veiklumą ir pajiegų r.usidėvė- 
ju.ieins rcrvari ir muskulam’. Bu- 
davoja raudonąją kraują, stiprius, j*a- 
stoviua nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą, gerą apetitą, puikų žlebčiojimą, 
recuiiuoj.-i vidurių veikimą, sukelia 
entuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesi- 
jaučiat kaip reikiant, tai pats dėl sa
vo !at*o pabandyk j). Jis jums nieko 
nekainuos jei ir uei-agclbėtų. Jis yra 
rulonus imti ir Jus tuojaus pradėsit 
jaustis nuo jo geriau. Neimkit įkaito. 
Imkit po i**.-r keletą dienų ir jei Jus 
ne.rijaurit geriau ir neatrodys geriau, 
nunešk likusią dali pasiuko pas aptie- 

, korių ir jis sugrąžins jums Ju.() pini-
biznis išdirbtas. -Kus. Išdirbėjai Nuga-Tone įsako vi. 

šiems aptiekoriams garantuoti jį ar 
‘ RESTORANTAS, kuris *iar<. labai Ju?M Pinigus jei Jus butu-
dideli biznį tarp lietuvių. Labai puiki n’*k neužganėdintas. Rekomenduoja- 
pn>jra tra rantuojama s ir panlu<Kiamaa

Turiu keletą gana gražių farmų a it .!*r v*sus aptiekoriu.-.
pardavimo. Kreinkitės prie 

L J. PAULAUSKAS
!! Vernon st.. Uorcester. Mass. .

PARSIDUODA FARMA. 33 . keriu- 
miško, puiki ganykla, pusė- c'rbanio 
lauko, 30 vaisinių medžių, dvi kurves, 
bulius, arklys, 7 kambarių namas ir 
kamara susidėjiu.ui ir šimtas vištų. 
Turim parduoti, nes esam seni ir ne
galim dirbti, pats esu koliekas. arti 
negaliu. Mums farma kainavo S’t-A*-*. 
parduosiu už mažiau.

MR. SA.MUEL ROiHVELI.
K. F. D. lio.v 132. Oxford, Ma-s.

US

vien tik biznis.

ATYDA LIETUVIAMS 
MUZIKANTAMS.

Pranešu, jog ką tik išėjo iš jpau.los 
’iii-tuviškų šokių knygutės anl smui
kus, kuriose telpa 37 numeriai. 3 r i or
iai, 1 kadrilius, 1 galiopas. S polkos, 
A valėsi, 3 mazurkos ir daug kitokių 
lietuviškų šokių.

KARMA PARSIDUODA
HM) akrų žemės. !»• karvių ir viena 

maža karvutė, 2 arkliai, 25 vištos. 1,,(> 
kortų medžio, virtinė dėl HD*) vistukų. 
28 tonai šiene. 75 tonai kernų, didelė 
barnė dėl 22 karvių, 7 ruimų šluba. 
vie:ns D. K. tr kas pieno kasdien ] 1 
kvortų, visi farmos įrankiai. Tik 5 
mylios ruo miesto. Vaikinas važiuoja 
į tėvynę nori ureit pr. -duot. Kaina -$0,- 
80<» cash. Klauskit (-V-O

16 Factory st_ Nashua, N. H.

♦
!

Gražiais viršeliais pagražinta. Su 
p.-isiuntiniu $1.00. (4S>

LONGINAS BUIN1S
120 Webster Avė.. Cambridge, Mass.KARMOS!

Visokios farmos parsiduoda pigiai 
Nev Jersey valstijoj, prie turgaunų 
miestų ir prie vandenio. Mes- turime 
visokių farnių ant pardavirao, k**kių 
tik norėtumėt. Klauskite: ( 17)

..........   ANTANAS MARKI NAS IR 
a.- esu nas- , JOKŪBAS KĖLA

vaikučius, „ve - J{(( ,. Srr-<antville. N. J.
draugą, į_________________________________
gėrimų j
gyveni- j 
vartoju i 
n---. a-.c- j 

ii ir s i- ;

i

■
v:»ik:s„> arba !

APS1VEDIMA1
1‘ajieikau apsiv./dimui 

nu.-lio, bile gera-* žmotru-, 
lė 27 metą, turiu 2 
či;:u tfusiratt sau t<-i>in*rą 
kuris i'evartotu s.i.ięin;inčin 
ir mylėtų tei.-ir.irą šeimynišką 
mą. Kurie nesusipratę ir 
•vaip-’nunčius "ėrimus ir*T*au 
klt. Su laišku malonės pii-iųs 
v., paveikslą.

MRS. M UITU H A MAN
• I'izzolonisso, xf)5 GvanM st.. 

Brvoklj r), N. A .

) I

I i

F IRMA 11'1 AKRU, esanti Oakville 
kaimely, N. Y., Otsego Co. Gelcžkello 
kaimas, 15 karvių, 2 arkliai, kiaulės, 
Du* paukščių, antys, šienas, javai, 
komai, bulvės kopūstai, ūkės įran
kiai. medžiu, parsiduoda u.'. S7<>00,' 
imok-'t s.’iuuo, atmokei po >’2i*i) į mc-į 
iu... G Ji pradėt gvvent tuojaus.

MR. DOUGLAS 
ItEKKJMER, N. Y.

I

ai.- furni-
i pasažie- 

nas. 1 garu- Į 
su D lotais ž--niė.. Gera ' 
ęalii.u ;st..» į l<iznj .-u '

• tūkstančių. 1
: namus ; 
!i»s nuo I 

i kelio. ■ 
maža 1

’j
i 
i
I
tj
it
1 f

ės apskr.. Gudelių valsčiaus ir kaimo, i L
\ . 11 ll > T* < ’ C C . ‘Iii t— 4 • • —— l • 1 • • . a.*.:.. 72

!';-.jieskau brolio Juozo Lukošium*, 
ąirinij-: gyveno Pennsylvanijoj i*- 
pusbrolio Juozo Baranausko, gyvetr.-, 
;io Eniersnn, N. J. o dabar nežinau’ 
kur Kas apie juos žino malonės pr.:-1 
icšti. už ką busiu dėkinga.
Mrs. Lnknšiiią.iitė-Vaitkevičien

F’i. hcr avė.. Bos 21, Kewanee, Ilk

I’ajieškaa brolio Ambraziejaus Jau-į 
kauš o; 1912 r.:. jis išvažiavo iš Ško
tijos į Amerika, paeina iš Mariamno-1 • 
ės apskr., Gudelių valsčiaus ir kaimo.' į, 
Malonės atsišauki arba kas apie Jį ■- 
lino teiktis pranešti jo adresą. ‘

THUMASYENKAUSKAS
4 Roscndaic T!., Diantyn., Scutland.

I
I

Choro Repertuaras
Mėnc-ini- Muzik**s Leidinys.

Metams £2.t:d.
Uz ta pačią kurta siunčiam 

,i*-t -u: <?n.

PARSIDUODA
J.'i kambarių hotciis su v 

šia's. dviem au‘:>n;<»i>i!iei<. 
• i'i I ocomobilas ir IIu<l. 
Ižiai. 1 namai 
uždarbio vista,
20 tuksint ių. Kaiir.

l’ARSIDi ODA ;:į>:iitm«-nt-j 
su geru plotu zelrtės my! 
Philadelphijos, a>:t geriausio 
Gera proga, galima pirkt ui 
kainą.

PARSIDUODA farn’a u 5\ 
ri.-ds žemės, puikioj vil toj, su dv 
gerais namais, ant didžemio kelio tar
ia ( hester ir Philadelphia, Pa. Gali
ma įeiti u lo tūkstančių dolerių, aš 
palik, iu .mortgičių 15 tuksiančiu. No
rint daugiau informacijų kreipkitės: 

ANTANAS ŽEMAITIS 116) 
Printz llotel. Esstnglon. Pa.

i

ir

1

11s ;

5 RUIMU NAMAS.
I’;;: -.įduoda pigiai. 1 akerio lota.1-,, 

g.-itadziv. .-.irkrimo štorelit; biznis1 
*-ii>-« c-i-iai. priemiesty ant eero kelio. į 
. aria L-reitai išvažiuoti į California. i

GEUK'.E UASIIINGTON (46) 
PERKASIU, I’A.

Pajieškau dėdes /Aleksandro Dezul.- 
io, girdėjau kad seniau gyveno i’Ėi 

'adelnhia. Pa. Iš Lietuvos paeina ■ 
Šiaulių miesto. Turiu labai svarbu rei 
:alą; jis pats malonė, alsi, uukt arb 
kurie apie jį žino meldžiu pranešti j 
adresą.

Jl'LIONA BERNOTIENE
39 V». 15-th st. Bayonoe, N. J.

■’iI
Į

Pajieškau Jono Baranausko. Vii-!
niaus gub., Trakų apskr., kaimo ir pa i 
rupijos tikrai nežinom; apie lt rietu Į 
kaip gyvena Amerikoje, turiu labai į 
svarbų reikalu, malonės atsišaukti ar-< 
ba žinantieji teiksis pranešti. <18) j 

JONAS ČERNIAUSKAS
827 Bank rt. i Bos Xt VVatprhury, f't I

JAU PRIPAŽINO
Visi, kad NAUJOKŲ padaryti 

cigarai yra geriausi! Taippat visi 
gėrisi, kad garsinant remia darbi

ninkų laikraštį, 
lai yra puikus 
dalykusl Todėl, 
kurie rukot, vie
toj kažin kieno 
cigarus, kurie nie 
l- > gero tu-daro, o

gal savo piieš-is si-’p.ate. bei žyd 
bamiaujat, tad t>k savo draugų 
NAUJOKU BROLIU išdirbtus ci
garus rūkykit", kadangi ir cigarai 
lab-ii geri, sumaniai padaryti ir 
geriausio • tabako, gražiai dega, 
malonus rūkyti ir durnas puikiai 
kvepia. Draugai, kurie dar tų ciga
ru „•■žinot*-, tad visur lietuviuose 
už»ig<>s:. R<;<t' i-j-.ij 'sv, Kliubuo.-o 
ir pa- Barbio iu.-. reikalaukite nuo 
lietuviškų biznierių ir rūkykite

JONO—JOHN’S CIGAR
a: in l’elri N:r.:j->ko po 10 centų 
cigarą, o fukant džiaugsitės! Vy
tauto (Ekstra didesni po 15c.) Tv- 
myk vardą i’- paveikslą ant baks<<.

Cigarus is>.unėianie per pastą 
visur į kitu. nu< tus privatrškai ir 
bizni.-riam. Adresus:

NAUJOKŲ CIGARŲ 
DIRBTUVE

267 DIViSION AVĖ., 
BR<X)KLYN, N. Y.

Verta paremi broliu- j*i cigarai 
geri. Agentai vi. vo.-c miestuose 
gali užsidirbti ekstra pinigų.

KAM KENTĖT GALVOS 
SKAUDĖJ*.M A KADA 
VIENAS PU DERIS

URBA
Skausmą prašalins.

Prisiųok 25c. s!am-,>oni už baksą 
l R B \ TREJ \NKA

Gera, švarių šaknų. 33c. 
Išsigydyk komu- su I RBA 

vaistais. 25c. honka.
URBA LITHUANIAN 

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

I- ».

J:au<F-it K.tfles !»»<4>en. k,4 užtakius 
galvos «nk» turėti puikius
rvrlganiius plauku,.

Geras paprotys

-iiinailtins pleiškas*-. *4 svarbiausi 
prieš} plaukų.

Nusipirkite už 6S-:
na* itsvo v ai-.t»nink- .
siunt&Mfia tiesiog iš Laboratorijos.

", A D. kIC.TTER 2 C 
?>rry & Souri. 5th S* 

Brooklyn, N. Y.
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as yra vienas iš tų “baltkalnierių vyr;

Humoristika

Užu popieriuką—doleri, 
lituką...

Šiais laikais kiekv ienas 
Per ištisas dienas, 
Kelias arba guli, 
Vieną minti turi: 
Kaip nors Įsigyti, 
Arba pamatyti 
Popitros lituką, 
Arba d oi ėriuką.
Laiko neturėdams, 
Ar Pėdą kentėdanis, 
Ar ko nors nedrisi, 
Ar iš kelio klysi,— 
Viską tu laimėsi, 
Jei tiktai turėsi 
Popieros lituką 
Arba doleriuką 
Mandrųs vaidininkai, 
Gudrus akcininkai 
Ir visi žydeliai, 
Ir jau šiaip žmoneliai— 
Visų-jud’ gyslelės, 
Visų dreb’ rankelės 
Užu popieriuką, 
Doleri, lituką.
Lengvai eksportuosies; 
Lengvai importuosies, 
Lengvai anan svietan 
Eisi nepas’ruošęs. 
Lengvai sirgdams gysi, 
Arba dangų pamatysi 
Užu popieriuką. 
Doleri, lituką.
Priseis vinčiavotis, 
Ar kapuos kavotis— 
Grieš vargonai dailiai. 
Verks giminės gailiai, 
Visos degs žvakelės, 
Klebono švies akelės— 
Užu popieriuką, 
Doleri, lituką.
Su tavim kalbėsis ponai 
Ir visokį mandrųs stonai, 
Gausi žmoną, diclĮ kraitį, 
O panelė jaunikaiti. 
Busi kytras, ne'psigausi, 
Viską pirksi, viską gausi 
Užu popieriuką, 
Doleri, lituką.

“Kratinys.”

Paveikslu Galerijoj.
'• Didžios nuostabos pagau
tas stovi lekus paveikslų ga
lerijoje prieš paveikią “Ado- 
jnas ir Jieva rojuje.” Ir taria 
jis savo žmonai:

—Žiuri žmogus ir tuoj ži
nai, ką tas paveikslas reiš
kia. Tai — Adomas ir Jieva 
rajoje. Iš figų lapų tuoj gali 
pažinti. Bet — dėl visa ko, 
pažiūrėsiu kataloge, ar tik
rai taip. N. 546. y

Varto katalogo puslapius, 
supainioja numerius — vie
ton 546 Įsižiūri Į 564. Ir nu
stebęs sako:

-—^Suklydau! čia parašy
ta: ‘‘Angių pasiuntinio atsi
lankymas pas Olandų kara
lienę’”

t . -e*'*

Telegrama iš peklos.
Pekloje kilo baisus sumi

šimas. “Griešr.inkai” sutarė 
vienas kito nebeka-ikinti. 
Velniai sustreikavo. Jau tre- 
■čia diena nieko nedirba.. 
Peklos kasa visai apvogta, 
visai tuščia, liciperis nebetu
ri pinigų algoms išmokėti ir 
smalai pirkti. “Griešninkai” 
visa savaitė kenčia badą — 
be smalos.

Peklos raštininkai griekų 
žmonėms nebeužrašo. Be
tvarkė didžiausia. Liucipie- 
rius, norėdamas susitaikinti 
ęu “griešninkais” ir savo 
tarnais, prižada velniams su» 
mažinti darbą, o “rriešnin-1 
karas” pagerino valgi. Da-

jį pasidarė 3 cloie-

jau paušednų griekų: 
kaip tai už skaitymą bedie
viškų laikraščių, už apsiža- 
gimą lašiniais pėtnyčioje, už 
nedavimą ant mišių, už blo
gas mislis, už dukaunos asa- 
bos išnevožijimą ir tt. užra
šinėti nebereikia.

■‘Griešninkams” vietoj 
smalos dabar duosią rūgu
sio pieno su agurkais. Kuni
gai, patekusieji peklon, ga
rės Įsivesti savo gaspadine ir 
gauti dvigubą porciją ‘ biai- 
vybinės.” Klebonai galės at
sinešti per visą gyvenimą 
sukrautus pinigus ir pasidėti 

■peklos banke ant 25 procen- 
I .u.

Teisme.
i Teisėjas: —Tamsta nu
baustas 25 litais už Įžeidimą 

i viršaičio viešoje vietoje ne
priderančiais žodžiais.

Kaltinamasis (duodamas 
>0 litų):— Prašom.

Teisėjas:— Iškeisti netu- 
j;iu, duok reikalingus.

T f •» i • • \ T
| Kaltinamasis:— Nereikia 
keist, čia 25 litai pabaudos, 
> už likusius 25 litus dar 
kartą viršaitis rupužė.

Ponams visur gera?
Eina keliu mužikėlis ir su

ninka poną karietoj beva
žiuojant. Ponas ir klausia:

—Iš kur eini žmogau?
—Iš ano pasaulio, švie- 

iausias pone!
—0 ar nematei, ką musų 
irotėviai ten veikia?

—Ką gi veiks, šviesiau
sias pone, — ponams visur 
gera: sėdi sau didžiuosiuose 
malos katiluose, o mužikai, 

. argšai, malkas skaldo ir ug- 
?i kuria.

Mįslė.
Vienas žmogus turėjo du 

loleriu, bet jam reikėjo tri
ni. Jis nuėjo i “panšapę” ii 
pasiskolino pas žydą pusant- 
o dolerio, už ką jis turėjo 

ažstatyt žydui savo du dole- 
•iu ir gavo kvitą. Susitikęs 
paskui savo draugą ant gal
ės jisai pardavė jam tą kvi- 
ą už pusantro dolerio, ir tuo

Į

bud 
riai.

Dabar pasakykit, kad čia
1 doleri prakišo: ar žydas ar 
:o zmoe a us d ra ugas ?

Reikia neužmiršti, kad jo 
draugas, kuris davė jam už 
kvitą pusantro dolerio, nuė
jęs pas žydą su ra kvitą gaus 
du doleriu. Taigi jam turėtų 
da likti pusė dolerio pelno.

Žydas gi, kuris paskolino 
pusantro dolerio, gavo du 
doleriu užstato. Taigi išro
do, kad ir žydas pelnyjo. >.

Bet jeigu jie abudu pelny- (j 
jo. tai kokiuo budu pas aną f 
žmogų galėjo pasida
2 dolerių 3 doleriai?

I

i

Gelžkelio stotyje.
Du kaimiečiu stovi 

kelio stotyje ir kalba.
—Nudūmė!
—Ir nebematysi—
—Kodėl, Jonai, jis taip v 

iumia?
—Juokdarys, gi tu.’ Ne-y 

jaugi nežinai? Suprask, g?.- A 
•u... nu ir dumia!

—0 kode! musų pirtis ne- A 
tumia? Juk ji irgi su garu? x

—Kvailys, parišk ratus, i A 
rgi dums... 2

Ueužpatentucta.s išradimas.
“Didžiausia pasaulyje ma

šina yra žmogaus kūnas.“ 
pasakė daktaras.

“Tas tiesa: ir tą mašiną iš
rado ponas Dievas,” paste
bėjo kunigas.

“Tas irgi tiesa,” pritarė 
advokatas, ‘‘tik gaila, kad 
ponas Dievas savo išradimo 
neužpatentavo. Dabar kiek
vienas mulkis jj pamėgz- 
džioja.”

rau'o 
rsa;;

butų

Lai PA! V- l
EXPEL4.ERIS t

Praveja Sksusaas? l
J-vtnyi*? greitai taip, kad šty 
stebėtinas liBineatas pcrsi.-jaktii 
P«r oda į pat ta vietą, ii k..r 
psei.-n nesmag-.-mai, 
Pair.-ExpeEeris palengv-na t: 
sukepio^ ir suteigia no: 
kraujo tekėjimą gįslocas.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad 
Zakaro vaizbaisnk^s ant paheiio.

AD. RICHTSR t CO. 
Eerry & Scuth Sth Sts. 

Brooklyr.. N. Y.

Ką tas Reiškia-
• »

Kuomet žmogus rašo toki dėkin
gą ir Įvertinanti laišką pas “D6c” 
Barrett, kuri čionai cituojam. 
Tas gal reikšti tik vieną dalyką 
—kad mes esam pagelbėję jam 
arba jo artimiems, kuomet kiti 
to negalėjo. j 
“čia buvo atsitikimas, kur medi
kais profesija buvo visai pra
puolusi link jos padėties ir nuo
sprendis buvo, k^d ji turės būti 
raiša. Bet po iusu gydymo per 
menesi laiko (Įsu Dox Linimer.- 
tu) jos padėtis!taip pagerėjo, ko 
negalima buvo tikėtis. Raišti, 
kuri ji buvo priversta nešioti, 
numetė ir dabar dirba kasdiena 
ir kuogeriausiai vaikščioja. Man 
tas atrodo vos galimu daiktu, ir 
aš noriu, kad jįs žinotumėt, jog 
dėl jusu visados rasit vietą mano 
šeimynos širdyje.”

Su visokiais linkėjimais,
(Pas.) DANIĖL P. LIN’EHAN

Nortli Adams. Mass.

Kad jis gali padaryt de! kitų, 
tad padarys ir d s! Jus.

DOX
S!c beimąs Linimenlas 

pagelba nuo reumatizmo, neural
gijos, skaudėjimo, strėnų diegu
liu. skaudančios nugaros, sustin
gusių ir skaudančiu musulu.

GAUNAMAS JUS APTIEKOJE
Arba pasiusk 50c. už tanką išbandymui.

Barrett Liniment Co.. Ine.. 25 Hnntington Avė., Boston.

t ii '■ < x

EILIŲ KNYGA

Papuošta daug ekiu spalvuotų puikių paveiksiu. 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamą 

dekiamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, AE1M1N1SKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygjnų minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

NAUJA MOKSLO 
KNYGA

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekviena* nusipirkę* tą knygą pasidžiaugH. Pinigus geria; 

šia siųst “Money Orderiu.” Popierinius -galima siųst tii-.og p 
prastam konverte, bet reikia aiškiai užrašyt savo ir “Ke’t-iv; ?" ; 
resą ir nepamiršt prilipint uz 2c. markę.

“KELEIVIS,” SO. BOSTON, MASS.

Tėvynės .Mylėtojų Draugija vii parūpino gražų moksli: tą .<• 1
kalą BASAI’ 1.10 ISTORIJA, parašytų garsaus anglo raštinim-o < 
\VELLSO. Išvertė V. K. Račkauskas, kalbą prižiūrint penkiems < 
geriausioms Lietuvos kalbininkams. J

štai tik trumpa sutrauka knygos turinio: Kur yra žemė eruvė- J
jo; Pirmieji gyvuliai; Pasaulio amžius; Kaip išsivystė įvairios gy- <
tūlių veislės; Kaip gyvybė ant žircės atsirado: vandeniuose ir J 
sausumoje; Pasaulio klimato atmainos; Kodėl gyvybė nuolat kei- < 
čias; Milžiniškų ruplių gadynė ir atsiradimas pirmųjų paukščio; < 
Nauja žinduolių gyvulių gadynė; Atsiradimas sniegenų; žmogaus J 
gadynė; Pirmieji žmonės ir jų darbai; Pirmieji žmonės Europoje; < 
Pirmosios mintys, filosofija ir tikėjimas; Žmonių rasės; 2mo.,iu < 
kalbos: arijų, semitų ir kitų: Pirmosios civilizacijos; Pirmieji mie- < 
štai; Jūreiviai ir pirkliai; Raštas; Dievai ir žvaigždės;. Baudžiava. J 
vergija, socialinės Mėsos ir laisvieji žmonės; Žydą raštai. Biblija <
ir pranašai; Arijų tautus-ir priešisloriški laikai; Aleksandro iii- Į
tižiojo karaliaus gyvenimas ir darbai; Aleksandrijos mokslas ir re- J 
ligija. Iš to trumpo parašymo matote kaip pilna .r įdomi PAŠAU- < 
1.10 ISTORIJA yra. Virš 70 paveikslų tekste. Apdaryta. įmina su < 
pasiuntimu............................. .’................................................... *.* .S2.25. J

Siųsdami pinigus adresuokite sekančiai: ‘

KELEIVIS
v 255 Broadvay S0. BOSTON, MASS. 3

Kaip Aš Uždirbu Pinigų Namie
IR TUO BUDU PADEDU JURGIUI, NES JO ALGA PRADEDA MAŽĖTI

** ■ t X

Kiekviena moteris arba save užlaikanti mergina gali uždirbti ekstra pinigų. Daugumas jų dabar 
jau užsidirba —savo namuose — Kaip Auto Knitting Apsimoka Trijais Budais

Rašo MARY WHITMAN
MANO MIELAS, jums

1 reikėjo pamatyti baž
nyčioje ją šiandien, ji išrodė 
tikrai ‘dowdy.’ Tikra sarma
ta! Mary būdavo visuomet 
taip gražia: apsirengusi mer
gina — kol ji nebuvo apsive
dusi tą bankos klerką. Aš 
r.ianiau, kad ir jis tai atjau-

“š-š-š! Ji važiuoja ant šio 
į karo. Ji sėdi užpakaly jūsų. 
‘Ji gali išgirsti."I
: Gatvekaris buvo prisikim- 
į šęs žmonių ir jie nepastebėjo 
■ manęs pirmiau, bet aš girdė-
• jau — ir mano veidas parau- 
j donavo iš sarmatos. — Aš 
i tikra: išrodžiau ‘dotrdy’ —ir 
1 aš tai žinojau. Nieko nėra 
‘ taip slegiančio moterį, kaip
• rena skrybėlė ir seni rūbai 
' gražiame nedėldienio rytme- 
įty pavasary.

Aš išlipau iš gatvekario 
r.t sekamo kampo ir keletą 
<us:ų blokų parėjau pėsčia 

; r.ąrr.o — pas Jurgį. Mano 
la. ą.bių taurė pradėjo lietis 

, per viršų ir man reikėjo ke- 
.' lėta mir.utų, kad sulaikius 

ut;-a! mano besiveržiančias 
ašaras ant mano skruostų.

Aš nenorėjau; kad Jurgis jaustųsi prasčiau ne
gu pirmiau kas link musą piniginių reikalų. Mane 
c :as yra vienas iš tų “baltkalnierių vyru, kurių 

'.algos neužtenka dėl pragyvenimo išlaidų. Aš^ bu- 
‘ v: P ■ H»:
r ..
• t: 
!d:
. liet Kartus patyrimas šio ntmeiMtiHu i.v_įv, 
i i-.u buvo perdaug <lel manęs. Aš nusprendžiau

■Ji pagelbėjo mums sunkiuose laikuose nav< rsti liuosas valandas į ekstra dolerius.'

"J'.^ '•4 *

ik ? '' '
fe-■ ''.hiiSfei jX.

.'rSl

:u privatiška sekretorė ir užsidirbau užtektinai 
:r.i"ų dėl >.avo patogaus vis kilo ir kilo aukštyn,1 

a< labai tankiai primindavau Jurgiui, kad aš bu_ 
u užganėdinta, jei aš gaučiau ir vėl kur nors

:rhą, bet jis visuomet sumušdavo mano idėją. j 
r-?t kartus patyrimas šio nedėldienio ryto, .tai 

kuomet ėjau namo pėsčia nežiūrint Jurgio prieš
taravimų, aš turiu uždirbti sau pinigu dėl rūbų.

Kuomet aš parėjau namo, as buvau prisirongu- 
bati linksma, kaip ir visuomet. Jurgį ‘■'adau ra

miai s3u rūkanti ir skaitanti nedėldienio laikraš- 
. :>• jo tas ramumas mane biskį suerzino. Dar di- 

:;iani pabloginimui viso daiyko, jis atskleidė 
ilę su paveikslais, kuomet aš įėjau į kambar; 
ireiškė, kad jis dar niekad pirmiau nematė 
t merginas tokiais gražiais ruimais, kaip

i1 I
i i
* Ž’LT.a! 
į i?.
! dėvint 
I šjmet.
1 Aš išėjau iš kantrybės, ištraukiau laikraštį iš 
j jo rankų ir susukau: “Jei nori matyti gražius ru- 
i bus. kcdel nenuperki savo pačiai gražesniu tūbų?’ 

Kuomet aš bėgau į savo kambarį rėkdama ir 
I r.ešdama tą žurnalo sekciją, uždariau kambario 
; duris, pavirtau skersai lovos ir pradėjau graudžiai 
i verkti. Jurgis priėjo prie durų, pasibaladojo kal
bėjo Į mane, bet aš jo neįsileidau.

Po kiek laiko aš atsisėdau ir pradėjau draskyti 
. skutus tą žurnalą, kurį buvau Ištraukusi iš Jur
gio rankų. Bet paskiau greitai atsisėdau ir pradė
jau žiūrėti į laikrašti. Pamačiau paveikslėly mo- 

jteiį, kuri tiesiai žiurėjo į mane, laikydama ban- 
; kini čekį savo rankoje, o ant viršaus buvo užrašy
ti sekami žodžiai: “Kaip aš uždirbu pinigu namie 
—Auto Knithtg Apsimoka Trijais Budais."

As perskaičiau kiekvieną žodį šio skelbimo. 
' Kuomet aš užbaigiau skaičiusi, as pamačiau, kad 
; aš suradau tai, ko aš jieškojau. Aš nusprendžiau 
užrašyti dėl smulkmenų, bet užlaikyti paslaptį 

: nuo vyro. Paskiau aš išėjau iš savo kambario ir 
i nadariau gerus pietus ir mes sykiu po pietų pra-
• !• idome laiką linksmai. Tą vakarą aš pasiunčiau 
■ kuponą skelbimo The Auto Knitter Hostery Cdm- 
I pany.
j Kad padarius savo pasaką trumpą, aš atradau 

pasiūlymą taip parankų, kad aš tuojaus issira. 
.u Auto Knitter įrengimus ir sykiu su jais ma-

Kuomet Jurgis darbavosi banke, aš suvartojau 
' visą savo liuosą laiką prie mašinos. Gale pirmuti
nio mėnesio aš nusiunčiau pirmutinį savo siuntinį 
minkštų, šiltų, gerai nunertų pančiakų kompani

jai į pančiaku skyrių, fcrįitančia pasta as gavau 
J nuo ju Čekį. ••
' Taip aš vis nėriau pančiakas — bet po trumpo 
| laiko nelabai daug jų siunčiau kompanija! ir kųc- 

- -; m< c paslapčia pasakiau savo draugei Gracijai apie

T1.»
ši _ _
;.jtę mašiną. Auto knitter.

tai, tai tuojau sušuko: “Aš žinau, kur mes galime 
tas pančiakas parduoti čia pat ir net gali niekas 
nežinoti kas jas padarė!” Tas darbas man sekėsi, 
aš pardavinėjau pančiakas čia pat ir suradau, 
kad tuo budu dar galiu -uždirbti daugiau pinigų 
negu siųsdama geras pančiakas kompanijai.

Vieną sykį, Kuomet mes rengėmės eiti iš namų, 
aš pa: įrodžiau prieš Jurgį gražiame, gražiai ap
siuvinėtame kaute, kurį aš buvau mačiusi skelbi
muose Purk & Taylor išpardavime ir parodžiau 
gražų mažiuką svetervką. kurį buvau 
pati su pageiba Auto Knitting.

-Jo burna atsidarė ir iš nusistebėjimo 
r.ei žodžio ištarti, po valandėlės prabilo: “Kur ta 
juos gavai, Marijona?”

‘‘Aš užsidirbau juos pati.” atsakiau iink.-mai. 
Norėjau pamatyt: kaip jis žiūrės į tą naujenybę.

“ir sveterį, taipgi?” jis paklausė ir aš numa
niau ką jis mano kiek tas sveteris kainuotų 
perkant.
• “Taip, tas sveteris" .— aš atsakiau, “sveterį aš 
padariau pati!”

“Bet, Marijona, aš nežinojau, kad tu gali taip 
gerai nerti!"

.“Aš.nemokėjau rankoms Jurgį^” aš atsakiau, 
“bet aš išmokau nerti kitokiu budu. Ir priežastis 
tavo nežinojimo yra ta, kad aš viską laikiau pa
slaptyje.”

Jurgis pažiurėjo į mane tokiomis akimis, tar
tum jis mastė, kad aš esu pavogusi tuos naujus, 
dalykus — aš jį pasvad'nau ir liepiau pasiklausy
ti mano pasakos.

“Dabar klausyk, mylimasis,” aš pasakiau švel
niau, bęt jtikininčiai. “ar tu nemanai, kad tu da
bar užtektinai uždirbi pinigų? Taip buvo, tiesa, 
tūlą laika, bet kuomet viskas taip labai pabrango 
ir tavo alga ne dauginasi, liet mažinasi, ar tai nė
ra geras dalykas, kad aš galiu uždirbti pinigų tuo 
budu tie! rūbų ir kitų rei'.alingų pasilinksmini
mams dalyku, kuriu mes negulime turėti kitu 
budu.” -

Ir aš pradėjau įkalbinėti Jurgiui ir pertikrinėti 
jo seną idėją, kad “mano moteris neturi dirbti.”

*Tu žinai taipjau gerai, kaip ir aš,” aš pasa
kiau, “ka i vidurinė klasė žmonių dabar turi kno- 
sunkisusiai .kovoti. Kekvicnas tai žino. Pažiūrėki 
vedusias moteris, kurios eina į biznį; kad pagelbė
jus dcl savo vyrų! Nieks už tai nemano jokio blo
gumo apie juos. Ar ne mano planas užsidirbti, pi
nigu liuosame laike namie, neapleidžiant tavęs nei 
mažos Elėnukčs, gerinu negu eiti kur nors dar
ban? Nieks gal: nežinoti nei biskio apie tai!”

Tas rodosi įtikino Jurgi, aš buvau tikra, kart 
taip bus. Jis pasakė:

‘ Taip tu vis prieštaravai man. Mary,—bet ro
dosi, tu turi tiesą. Parcdyk, kaip to tai padarei."

Tada aš paėmiau tą isngvą Auto Knitter iš 
kloseto ir parodžiau Jurgiu: kaip su ja dirbti Aš 
turėjau jau užtektinai praktikes, aš padariau pan- 
čiaką taip greitai, b.ąd Jurgio akys ko tik iš. kak
tos neiš’

“Ir tu sakai, kad kampani
jos pančiakų departamentas 
pirks nuo tavęs tas pančia
kas?” jis paklausė.

“Taip,” aš atsakiau, “jie 
paims visas r.iar.o gerai pa
darytas pančiakas už garan
tuotą kainą, bet kas dar ge
riausia yra, kad aš gąiiu sa
vo darbą parduoti čia pat na_ 
mie ir uždirbti dar daugiau 
negu siųsdama kompanijai, 
nekalbant jau apie tai, kiek 
aš galiu padaryti darbo na
mams taip kaip padariau šį 
sveterį.”

Jurgis tiesiog nusistebėjo 
ir kuomet jis suprato kaip 
geras ir naudingas mano 
darbas yra pasakė, kad jis 
nesipriešina mano tolimes
niam darbui — ir faktiškai, 
dar paslapčiomis buvo užga
nėdintas mano biznio patyri
mu. Aš vis nėriau, padariau 
labai gražiu nėrinių dėl savo 
mažos dukrelės, pančiakų dėl 
Jurgio ir daug gražių nerimų 
dėl namą ir pardavimo.

Pasekmė buvo ta, kad as ■ 
figi mano maža Elenukė nė- 
joute l*uk be mums reikalin- 

. gų dalį?kuį.\-^ęudenį arba žie
mą. Kuomet atėjo pavasaris i- vafenaą-aš pradė
jau nerti'gražius dalykus, spSątn. ir.gjMfb pančių 
kas, tikrenybėje aš visai mažaąjpeąiwų siunčiau 
kompanijai, be; kompanija :nan" čiMorhet pagel
bėdavo, net prisiuntė man knygutę kaip aš- gabii 
net ir namą pradėti statyti su pagelta neriJ1!! 
biznio. ■ 3

Dabar aš turiu gražių dalykų dėl savęs, dėl E15- 
nukės ir dėl namų — ir visai nesijaučiu “prasikal
tusi” kuomet aš perku ką r.ors todėl, kad aš ne
imti nei cento taip vadinamų “šeimynos pinigu” 
—pinigų, kuriuos Jurgis uždirba.

Kuomet aš išgirstu moteris nusėskundžiant apie 
brangumą rubu, aš visuomet bandau joms įkalbėk 
kaip Auto Knitter gali joms pagelbėti ir suta-Jk 
pyti pinigu — užsidirbti pinigų namie liuosame 
laike. Aš išaiškinau, kad Auto Knitžer dęl namų 
darbo yra labai parankus, kad nunėrus nėrinius 
dėl namu ir dėl savęs, o jeigu jos nori, gali likusia 
dalį rusėjstį kompanijas ir gauti už tai atsakan
čią kainą. . į >*

■-* ’ ‘
Nežiūrint kur jus gyventumėt, aš tikrai žinau, 

kad jus norite žinoti apie Auto Knitter, kuris tiek 
daug reiškia dcl manęs. Nežiūrint nieko tuojaus 
parašykit The Auto Knitter Hosiery Company'n 
darižinokit apie namų industriją, kuri laukia jūsų. 
Pasižinokite ką'kiti yra padarę su pagelba AuĮįo 
Knitter ir ką jis jums pasiūlo. Siųskit savo vardą 
ir adresą ant žefniau pažymėto kupono — be Jo
kios". atsakomybės. The Auto Knitter Hosiety 
Company. Iną., Dept. -12810,. 690 Genesee 8^., 
Buffalo.'N. Y.

The Auto Knitter Hosiery Co., Ine
Dept. 42810. 630 Genesee St., Huffalo, N. Y.

Atsiuskit man visas informacijas apie nždtibi- 
ma pinigų ir sutaupomo pinigų namie su pagelta 
Auto Knitter, pasakykit kaip Auto,Knitter apsi
moka trejopu liadu.'Aš įdedu 2c. pašto ženkleli dėl 
persiuntimo išlaidų. Suprantu, kad užtai neturė
siu jokios atsakomybės.

Vardas

Gatvė ir numeris

Pasta
, t

Valstija



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

Nesant atatinkamų pnotat"] 
kad jie yra 
ir pradėjo 

lėčiau tuo laiku

IŠVAŽIAVO AMERIKON kumeliukus papiovė, kitur 
avis nusinešė, tai vėl kiaules

KUiŲ MONARCHiSTŲ 
ORGANIZACIJA 

KAUNE.
Teko patilti, kad politinė 

policija šiomis dienomis

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas .Misevičius, 

lfr7 Vest Main St., 
Pirmsėdžio paeelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th St.
Nutarimų Rast. J. Stanisiovavičius 

103 West Štate St.
Turtų Rcšt. Mykolas SaLlickas, 

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

105 West Main St., 
Knygius Kazimieras Tamašiunas. 

42 West \Valnut St.,
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinos Kukoraitis, 
112 West 5th St., 

Jonas Sadauckas, 
i 61 West Indiana St.. 

Boleslovas Alekna, 
158 Mor.roe St.,

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 West lllinois St., 
Bronislovas Einoris, 

117 West Main St,
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West Cth St., 

Romualda Gričiunas, 
85 West Mair. St.,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. O. Bos S24.
Liudvikas Gruožis,

R. dirst, Box 10.

EXTRA DIDELIS 
BARGENAS.

DOX
Parsiduoda čionai

DENDl.ER’S LRl’G STORE
< i:r. Ba.nk & 4’ongress Avė
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lakūnai manė, 
viršuje Kauno 
leistis, 
jas orlaivi buvo nunešęs
Į rytus ir jis nusileido ties 

, Vilnium, kur lakūnus ir or- 
ilaivj apsupo daugybė lenkų 
Ikariumenės. Ištardę lakūnus 
lenkai uždarė : kalėjimą.

I

toli

DOLERIAUTI.
Mariampolės kun. Stepo- draskyti ėmė — taip ir gir- 

n.avičius išvažiavo i Ameri- dis iš visur žmonių nusiskun- 
ką. Beveik dvi sąvaitės Ma- ” 
riampolės davatkos slėpu
sios pradėjo pasakoti, kad 
kun. Steponavičius išvažia
vęs i Ameriką... doleriauti. 
Rugsėjo mėn. 12 d. buvusias 
tirštos išleistuves, išvažia
vęs civiliais rūbais apsiren
gęs. Kua. Draugeliui negri 
žus dabar bus du kunigai 
Mariampolės Amerikoje. •

jdimai. Vilkai dabar jau taip 
į Įsidrąsino, kad beginklio 
' žmogaus nė trupučiuką ne- 
bijo.

žmonės kalba, kad gerai 
bu;u, iei vietos šauliai, žmo- 
nėms padedant, surengtų 
didelę vilkų medžioklę. Ke-

l

DARBININKAI RAŠOSI 
PRIE SOCIALDEMO

KRATŲ.
Kazlų-Ruda Stotis. — Ne- 

persenai čia susitverė Lietu
vos Socialdemokratų parti
jos skyrius, Į kurį susipratę 
darbininkai ir vietos inteli
gentai noriai rašosi. Iš pir
mos dienos Įsikūrimo L. S.D. 
skyriaus narių skaičius per
viršijo vietos federantų sky
riaus narių skaičių.

!
įtina tuo reikalu rašyti prašy 

s ims jinskritipg viršininkui.
I
I

i apskrities viršininkui.

IR KALĖJIME SĖDĖDA
MAS DARĖ “BIZNĮ.” 
Rugsėjo 10 d. Panevėžio 

kriminaline policija Panevė
žy sulaikė Vladą Butėną iš
Latvigalos kaimo, Papilio j 
valse., Biržų apskr. ir Orią 
Joną iš Biržų miesto, par
duodant vogtą karvę. Karvė 
vertės 700 litų pavogta Uo
gintui iš Markūnų kaimo, 
Pabiržės vaisė., Biržų apskr. 
Vagys kaltais prisipažino.

Išaiškinta, kad Oria Jonas 
1924 m. spalių 6 d. Birže

į nuovados taikos teisėjo už 
I vagystę nubaustas 1 metams 
6 mėn. kalėjimo ir atlikti 
bausmę patalpintas Į Biržų 
arešte namus, kur šiuo laiku 
ir turi sėdėti. Oria, užklaus
tas kokiu budu sėdėdamas

PASIRODĖ NAUJA GAL
VIJŲ LIGa.

Pajevcnis, Vilkaviškio ap. 
—Paskutiniuoju laiku apy
linkėje pradėjo sirgti galvi
jai, Trilaukio kai
me. rymiai: nugen-
da liežuvio oda, mažai ėda, 
pienas sutirštėja, lyg kreke
nos. Ūkininkai, gyvuliui su
sirgus, pirmučiausiai duoda 
šaltosios druskos; tik neaiš
ku, kiek ji gelbsti.

I ----------------------------

STATYS A. VIREL2UNUI 
PAMINKLĄ.

Kaune yra susitveręs ko
mitetas, kuris renka aukas 
paminklą statyti vasarą mi
rusiam Palangoje žinomam 
rašytojui ir kalbininkui An
tanui Vireliunui.

!
i
i policija šiomis
1 Kaune susekusi rusų monar- 
Ichistų organizaciją —slap
tą rusų karininkų ir kareivių 

’ sąjungą, — kurios tikslas, 
‘įvykus monarchistiniam per- 
L\ eismui Rusijoj, padaryti tą 
| pat ir Lietuvoj ir atstatyti 
j vieningą ir nedalomąją Ru-

daug monarchisti- 
nės literatūros ir. susirašinė
ju

BALTUOS AMERIKOS LIND A
Tai v’-.-iartėlė ’ir.ij.:, kurios '■ : .’a> 
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i ’OS. <;;<■ :s..s, ant k” 
:oikc a'Viža jumis i 
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NELAIMINGAS ATSITI
KIMAS SU ŠAUTUVU.
Grinkiškis. (Kėdainių 

apsk.) Geručių kaimo gy
ventojas Vincas Savikas, 25 
metų amžiaus, vedęs, turėjo 
slaptai namie medžioklini 
šautuvą ir rugsėjo mėn. “ k. 
apie 5 vai. vakaro rengėsi ei
ti medžioti. Tėvas jam, kai
po neturinčiam leidimo, me
džioti drausdavo. Betaisy
damas šautuvą, Vincas pa
matė pareinant iš lauko tė
vą. Pabūgęs, kad tėvas ne
pamatytų šautuvo, skubiai 
kišo ji papečkin. Beslepiant 
šautuvas susitrenkė ir per
šovė Savikui dešini šoną. 
Kiek pasikankinęs Savikas 
tą pat vakarą mirė, palikda
mas žmoną su mažu kūdikiu.

APGAVIKAI.
Alytus. — Vietos šmugel-, 

rinkai Abraomas Mockinas; 
ir šepšeiis Brongolcas savo ■ 
laiku buvo pasiskolinę pas. 
lietuvius — “amerikonus” ir 
šiaip žmonelius nemažą pi
nigų sumą. Kada tie pradėjo 
reikalauti skolos grąžinimo 
atgal, tada žydeliai sumanė 
bankrutuoti ir vietoje kelių 
tūkstančių litų pasirodė sko
lingi esą kelis kartus dau
giau negu jų turtas išneša. 
Dabar žmonės kruvinai už
dirbtą skatiką paskolinę to
kiems vertelgoms, netik nuo
šimčių negaus, bet ir pačios 
sumos vargiai kokią dali be
gaus. Gaila žmonių, kurie 
turėdami pinigus, kiša juos 
Įvairiausiems sukčiams ir 
apgavikams užuot dėjus 
juos bankan, kur visuomet ir 
nuošimčius gautų ir patys 
pinigai butų geriau apsau
goti. Laikas butų susiprasti ’

i pasauli per šį pui- 
j stereoskopą, paiur.'t:;. iš geri^u- 

<>:: medžiago.--; galite matyti vaizdu., 
ulinio karo, A.neiil.c- istoriškas 
.s ir kariškus k-.ivus, Kristaus gy- 

vizitas Romos ir Venecijos ir 
stereos- 

Kti.'.ię vai’-:- 
gvarantuotą puikiuos? ni- 
—e laikrodėli, ilgai tese- 
ngai iaiką rodanti. Laik-

T ir 100 vaizdų ver_ 
i tik už $4.75. 
22 kalibro re- 

Pisiuskit tik 35c.
4.75 užmokėsite kai 
Patenkinimas gva- 
. iigxi grąžinami, 

i dabar kol kaina pigi. 
(46) 

SALES COMPANY, 
ig Avė . Desk 52, 

Chicago, III.

Pa;
viel
■.erJma. vizitas Romos ir Venec 
dau" kitų r:ašių vaizdų. S. 
kopų mes duodame 100 r;

jdų ir gerų j-— 
. Uelio lukštuose 
ijan.į ir tei:
sodelį; Stereoskopą ir 

■ lės 38.00 mes parduodam 
■Ir dar pridedame B. C 2 
Ivolverį — dykh’ 
prisiuntimui. o 
jrausite daiktus, 
rantuojamas arba pinigai 
Siųskite orderį ’ 
Adresuokite:

PRACTICAL 
1219 No. Irvi;

i
!

.1 .S1S1.
■i tikt:

BALI i<
9 Broadnaj, 

Kreipkite:

t

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
726 McAllister Avė.

2) Pageibininkas KAROLIS EIMšA
< 16" - -8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. P.ULECZ
838 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA 
810—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS

849 So. Lincoin St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

ir 
, *

KUNIGAS NENORI 
KELIO TAISYTI.

Kamajai. — Musų klebo
nui už valdomos žemės skly
pą buvo paskirta taisyti keli 
sieksniai kelio, kaip ir kiek
vienam ūkininkui. Bet jis 
tuojau ausis pastatęs pradė
jo išsikalbinėti tos šventos 
žemelės nenaudojus, o ją 
valdančios kelios davatkė
lės.

Bet užklausus tas davat
kėles, pasirodo, kad jos iš 
kunigo nieko negauna. Ne
žinia kaip i tai valsčiaus val
dyba pažiūrės, bet kunigo 
kelias stovi netaisytas. Gėda 

aiSKi.no, Kati jisai uuuam« kunio-ui niliečio nareipm kalėjime gaudavo ^togų-ven^ Ksdn a!gą iš’vaht^ 
susalyga. mokėt, arešto na-.bės^žfIo 1Wi iis
mo viršininkui Podziunui po; , ’
3 litus už kiekvieną dieną • *
Būdamas' kalėjime, yra iš-' 
mokėjęs viršininkui Podžiu- 
nui apie 500 litų. Dabar pa- 
siliuosavęs iš kalėjimo atos
togoms, pavogė karvę, kurią' 
pardavęs, ir manė atsilyginti 
su viršininku Podžiunu už 
atostogas. Oria, matyti, tu
rėjo labai gerus santikius su: 
arešto namo viršininku Po
džiunu, nes sulaikytas ban
dė pasiųsti viršininkui Po- 
ažiunui raštelj, kuriame pa
taria, kad Podžiunas jieško- 
tų Orios, kaipo pabėgusio iš 
kalėjimo. Praslinkus trims 
dienoms po Orios sulaiky
mo viršininkas Podžiunas 
paskelbė, kad iš kalėjimo 
yra pabėgęs Oria ir jieške- 
mas. Išaiškinta, kad arešto 
namo viršininkas Podžiu
nas iiuosuodavo ir kitus ka
linius atostogoms, imdamas 
po 3 litus už kiekvieną atos
togų dieną.

. 9 kalėjime jis galėjo pavogti

DERLIUS.
Debeikiai, Utenos apskr. 

Debeikių valsčiuje šiemet 
derlius visur geras; javai, 
daržovės ir kiti augalai ge
rai užderėjo. Dideli lietus 
pakenkė derliaus valymui. 
Vasarojaus daug dar tebe
stovi laukuose nesuvežto ir 
net dar nepiauto, kaip tai: 
avižų, miežių, žirnių ir linų. 
Rugių didesnė puse ncjsėta 
ir dar laukas neatartas. Ru
giams žemė vandens su
plakta ir daugumoje dirvų 
stovi vanduo. Bulvių dau
giau, kaip 50 nuoš. supuvo ir 
dar pusta. Išliko tiktai aukš
tesnėse vietose ir prie smėly
nų. Keliai neišbrendami.

Ii

Uogintui karvę, paaiškino: 
Biržų arešto namo viršinin
kas Podžiunas paliuosavo ji, 
Orią, dviems dienoms atos
togų iš arešto namo ir tuo 
metu jis susitaręs su Butėnu 
pavogė karvę. Oria dar pa-' 
aiškino, kad jisai būdamas

i

su salves mokėti arešto na-:~ V O _ _L   ’ _ 1

KOMUNISTŲ BYLA.
Šiomis dienomis Vyriau

siajam Tribunole buvo na
grinėjama komunistėj Duls- 
kio, Rimkevičiaus ir Valen
to apeliacija. Jie buvo savo 
laiku Kariumenės Teismo 
pasmerkti: pirmasis — 10 
metų, o kiti 6 metams sun
kiųjų darbų kalė jimo už tai, 
kad platino tarp Kauno dar
bininkų komunistinius atsi
šaukimus, kuriuose buvo ra
ginama padaryti ginkluotą 
sukilimą.

Vyr. Tribunolas nuspren
dė Dulskio bausmę suma
žinti iki 4 metų, o Rimkevi- 

I čių ir Valentą paliuosuoti.
i

i

I

I
I
l

NUTEISĖ BUVUSI IN
TENDANTĄ/

Vyriausias Tribunolas. 
šiomis dienomis nagrinėjo 
buv. Šiaulių intendanto p. 
Čižo apeliaciją. Jisai save' 
laiku buvo Kariumenės Tei-1 
smo pasmerktas 2 metams i 
sunkiųjų darbų kalėjimo už1 
rekvizuotų gyvulių ir javų I 
pardavinėjimą pigiomis kai
nomis. Vyr. Tribunolas teis
me sprendimą patvirtino.

I l

DOX
Parsiduoda čionai 

D. CABITT 
100 Sale ra Street, 
BOSTON, MASS.

Vienintelė Lietuviška Aptieks

AUTOMOBILIAUS 
NELAIME.

I

i
i

LAIVAKORTĖS j AB! PUSI 
M P1G1N T( )M l S K AINOMIS

I LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

Trečioj Liesoj tik s'eitniiriai. 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtan
tieji į 12 mėnesių, neturi jokiu 
apsunkinimų.

.'12 lJroad’.vay, New York. 
arba pas vietos arentus.

SUĖMĖ BEGABENANT
KOMUNISTINĘ LITE

RATŪRĄ.
Rugsėjo 14 nakti politinė 

policija sulaikė 4 asmenis, 
kurie gabeno iš Kauno Į 
Šiaulius daug komunistinės 
literatūros, tarpe kurios ir 
pundą atsišaukimą i social
demokratu partiją. Sulaiky
ki asmenys visi žydai.

SUĖMĖ PLĖŠIKĄ * 
LIEPONĮ.

Veliuona, Kauno apskr.— 
Nakties laiku čia suimtas 
pagarsėjęs savo darbeliais 
plėšikas Lieponis Juozas. 
Suimtas Graužėnų kaime 
pas batsiuvį, kuriam buvo 
davęs pasiūdinti batus ir tą 
naktį norėjo juos atsiimti. 
Suimant dalyvavo du polici
ninkai ir tris šauliai.

STATO MARGARINO 
FABRIKĄ.

Danai pirko Klaipėdos 
krašte Klemer.hofo dvarą, 
kuriame jie stato fabriką 
margarinui (dirbtiniems au
galų riebalams) gaminti.

i

NEBŪKIT FRIETARINGI!
Žmonės sako, kad “13” yra 

j nelaimingas numeris. Neti
kėkite tam, bet paimkite iš 

(Suvienytų Valstijų 
'Pirmiausiai, buvo 13 koloni
jų. Pirmutinė vėliava turėjo 
i 13 žvaigždžių ir 13 juostų.
Obaisis “E Pluribus Unum” 
(Iš Daugelio, Vienas) turi 
13 raidžių. Perry’o didelis 
pergalėjimas Lake Erie ko-

SUJUDO VAŽIUOT 
FRANCUZIJON.

Darsūniškis, Trakų apskr. 
Pasklidus gandams, kad Į 
Francuziją vežami darbinin
kai ir darbininkes laukų dar
bams už gerą, atlyginimą, 
kaimo jaunuomenė subruz
do važiuoti. Ūkininkai ai
manuoja, kad neužteks dar
bininkų musų ūkyje.

Zapyškio apylinkėje Kau
no apskr., lig šiol -atsirado 
32 asm., norintieji važiuoti i 
Francuziją “ * __________________
moters. Atsirastų ir daugiau giški žmones visai netiki ši- 
“aukso kalnų’’ jieškotoji], tam kvailam prietarui. Jūsų 
tik.daugelis.neperdaug pasi- kasdieniniai uždaviniai yra

_________
Birštonas. — Važiuoda- i 

mas visai tiesiu, lygiu ir nau- į 
jai atremontuotu plentu, ne- i 
prasilenkdamas nei su veži-; 
mu, netoli nuo Birštono ka-; 
žin keno automobilius Įšoko į 
i gricvĮ, apvertė keletą dide-j 
iių akmenų ir atsigulė aukš- 
tielninkas, taip, kad visi ke-; 
turi ratai pradžioje dar visu j 
greitumu iš energijos sukėsi: 
toliau. Buvusieji 4 keleiviai i 
ir šoferis išliko gyvi, ir ne-; 
skaitant menkų sužaliojimų! 
sveiki. Automobilis susidau-; 
žė visai, ir pasak šoferic j 
nuostoliai siekia 2,000 litų.

Keleiviai nuėjo pėsti iki' 
Birštono, iššaukė iš Prienų i 
kitą automobili ir nuvažiavo ! 
Kaunan.

Šoferis teisinosi, kad ji pc> : 
prievarta išleido važiuoti su ■ 
kietai suveržtu vairu ir jisai 
negalėjo ji suvaldyti.

KELLOGG'S
TASTELESS CASTOR OIL

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

istorijos! i

25 vyrai ir i voj įvyko 1813 metais. Ener-

“aukso kalnų

tiki svetiniais pyragais.

ŽMONĖS NEGALI NUO 
VILKŲ ATSIGINTI.

Šlavaltai, Seinų aps. Apy
linkėje atsirado labai d aug

LIETUVOS LAKŪNŲ 
NELAIMĖ.

Rūgs. 21 d. iš Kauno aero
dromo išlėkė du Lietuvos 
aviacijos lakūnai Įeit. Milta- 
kis ir puskar. Eidrikis. Jiems 
buvo Įsakyta pakilus 6000

vilkų ir jau nemaža ukinin-' metru aukštumo padaryti 
kų nuo jų nukentėjo. Dienos! mokomuosius lėkiojimus.

*" • ii _ • v • • . • T'i 1*1 11 - * 1 _ .1^  metu vilkai, nežiūrint nie- Pakilę lakūnai tą dieną ne- 
menų, puola į bandas, piau- grižo. Vėliau sužinota,, kad 
ha avis ir kitus gyvulius, o jiems pakilus 6000 met. auk- 
naktimis kasa tvartų narna- štumo išsibaigė benzinas li
tus ir lenda Į vidų.' Vienur dėl to turėjo jie nusileisti.

tikra linksmybė, nes jeigu 
jus esat pilnoj sveikatoj, jus 
viską darot su noru. Trinerio 
Kartusis Vynas greitai su
tvirtins jūsų sveikatą. Mr. 
Frcd Parker, iš Bergenfield, 
N. J. mums rasė Rūgs. 8, 
1525: “Išvartojęs bonką ir 
pusę pamačiau, kad jis daug 
gero padarė.” Paklauskite 
pas jūsų aptiekorių arba par
davėją Trinerio Linimento. 
Šitas sutaisymas greitai pa
gelbės nuo reumatizmo, ne
uralgijos ir strėnų skaudė
jimo.

i

Už »is
6eriausis 
Rankę 
Darbas
ITALIŠKI ARMONIKAI

Mes išdirbam ir -mpoituojame vi
sokių rusių rankomis dirbtas Ita
liškas Akcrdinas geriausias pa
saulyje. Ant 10 metų gvarantuo- 
tos. Musų kainos žemesnės negu 
kitų išdirbėjo, bykai suteikiam 
pamokinimus. Užtikrinam jus, 
kad galėsit grajint ant mus di
džiosios Armonikos iš notų pasi
praktikavus anie 4 mėnesius. No
rint pilnesnių irt’-'.rmacijų rašv-kit 
angliškai. Dykai nrisiunciam ka
talogų paprašius.

RUATT.l SERENELLI CO.
817 Blue l.->iand .‘.ve.. Dept. 30

CHICAGO, ILL.

iš ?<ew Yorko 
: Kauną atgal 

(Pridėjus S. V. 
jeigu Taksua.) į

Išplaukimai kas savaitę j|
Bei sugrįžimo leidimų ir ki-j 
tų informacijų klauskit oas 
vietos agentus arba pzs ’ ’j 

UniteJ Amencss Lines
(S^rrirzan Lizt) JcL.t ccrv-ce -.vIGi p 

Hamburg American bse ?!
131 Statė St., Boston. Mass. ||

KAINA

Dr.MMMPHREYS’
M

i
/orBlLKMJSNESS
r KARTOKIT 

BEECHaMS pllls 
paliuosavimui vidurių, su

stabdymui kvaitulio ir gal
vos skaudėjimo. 
Nėra Kelomelio 

Ž5c. ir 50e. baksinks’

99

►•r Gnp, Influenza

Pasirodžius pirmaus ženklui 
šalčio—imi: Dr. Humphrey3 
“77". Išvarys šalti. Pasek
mingas prieš’ Gripą. Patar
tina turėt “77” jus namuose. 
Prieš šaltj ir Gripų “77” pa
gelbsti per 30 metų.

At all Drugg-ists 30 ceats. 
HU3SPHREYS’ HOMEO. MEDiCTN’ECO.

IC6 Wjlūu* Strset, N t v, Ycrk
ICJCO ■— "Wl 1 — , .«<

Į ABI PUSI LAIVA
KORTĖS NUMUŠTA

Ant musu tn-šnub.n
Resolsite, Uelianee 

Albert Bailia 
Deutschland 

ir ant populiariskų vienodais !l 
kamuariais iaiv.. Clc eicnd, Įg 
AVestphaiia. Mouut (iay, ir J 

Thuringia. ||
ii
•!

BEECHAM’S 
Pi LLS

EJC

7S Statė St.. Botton. Mats.

®a3>ies Love It
Nuo risi pilve fr žarnq nre- 
magtimy, kurie paeina nuo 
dantų angimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

NAUJAS

ir KalerdoritisSykiu

koniškems
šventėnns.

AUŠROS KNYGYNAS

CHICAGO, ILL.

Aušros Knygyno Katalogas

B2G ir 1927 Metu.
Visi, kūne prisius 15 centų 
Įtampomis padengimui per
siuntimo lesų,—aplaikys Au- 
...os Knygyno Katalogų. Ka
taloge randasi visos geriau
sios knygos, kurios buvo iš 
leistos Lietuvoje ir Ameriko
je iki- Rugp.-August 1 dienai, 

Taipgi Kalendorius5925 m.
1926 ir 1927 metų su ameri-

ir bažnytinėms
Vienas iš turtin-

Kiaušiu katalogu lietuviuose,
gausiai iliustruotas.

3210 So. Halsted St.

Mus. Win«mws 
Stuct

i

LIETUVĄ
g i tik S203.00 ir brangiau

a*’ per- Bremen ar Cherbourgper Bremcn ar Cherbourg

•’S d.’inur *•.••’.’n kasti
paikium •T'biu.

pig .” kaina, jei ‘
puikiu United Matr •
laivynu Vm(«<» >uv;gn>tų 
Amerikoje vaidila.

O jei plai Kalei
Tėvynėje, gal 
su savo ta 
“America”, h 
Kalėdinė ek« 
vadovyste Mr. 
pats j“
gumas’ Žiūrėkite kad gautumėte pik as 
informacijas -landie r-uo Savo laiva
korčių agento, arba pat

Uhited Statės TJne«
45 Broadtvay. New York City

J :u ’ ir, 
v:evu 
kur i t j

V;

prale-sti

u !aiv< 
23. su speciaie 

j. • asmer.^ka 
Brrkovkz. kuris 
res jt: t:

NAUJAS VEIKALAS

ALENUTE
yra 2-jų aktų, 3-jų paveikslą drama, iš realia šių dieną gyvenimo 

“..Jaunas iiteraturos mėgėjas, p. Steponaitis, pabandė duoti musu 
scenai -lar vienų veikalą < jis yra parašęs kelintų), kuriame atvaiz- 

/ dina tarp mergelės ir jaunikaičio tyrą meilę, piktu žmonių kčsin- 
? tą, bet nepajėgu} sugadinti...” “Vienybė.”

šia veikalas lengvas lošimui ir šiaip pasiskaitymui. Kaina 25c.
Užsisukykit tuoj-

LITERATŪROS DRAUGIJA
312 BKOAOV»AY SO. SOSTO?,, MASS.

i
ik

i

KNYGOS 
iš Lietuvos 

Kbp«Eatyvir,ė knygų leidimo, 
bei Jsisvo švietimo darbo Lietu- i 
voje KULTŪROS BENDROVE ( 
siūle..’ ąmerikieoiair.s lietuviams 
savo grašių .ir turinirt** .j knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau; ■

Užsisakyki! iliustrubta, mė- 1 
nesinį populeraus ‘mokslo žur
nalu ’Kl'LTURL”
Kaina metams Amerikoj ir už- ‘ 
sier.iuose pusei metų $1 30 (l 
Lietuvoje metams 25 li.ų, pu
sei metų 12 Irtų.

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DVARO G A TV. 24, 
ŠIAULIAI, LiTHUANIA.

.. »■ , .... ■■■■»,, i

Jei Nori Žinoti
Kas dedasi Lietuvoje, plačiame 
pasaulyje, ore ir ant vandenų; 
ka:n gyvena artimieji kaimynai, 
k'>i e jų gyvenimas ir kuhurir.i* 
plėtojimasis

Skaityk “Trimitą”
Jame rasi visa trumpai, aiškiai 
ir visiems suprantama:kalba p?.-' 
rašyta: apie naujausius išradi
mus. įvairiausius nųotikius įvai
rių tautų ir žymesniųjų zaunių 
jvpirios? epochose, gražiausių 
paveikslu tmk iš lietuvių, tiek ir 
kitų tautų gyvi-nimd, žir.ių, 
f-.raipsnių svaigiausiais d:eru> 
kl.susimais, daug gra hi apysa
kų žymesniųjų lietuviu ir’ kitų 
tautų rašytojų. įdomiausių įvai
renybių, juokų, poilsio va!a:iJkli 
ir daug-daug naudingu pasiskai-

”'l> smitas” vienas turtingiausių 
ir pigiausių lietuvių laikraščių. 
Eina kas sąvaitę ketvirtadie
niais, knygos formato 32-48 pus
lapių.
l'rcnumeratos kaina Šių metų 
antram pusmečiui:
Ltc*uvoie-—6 litai. T i emu.»sc—1 <!nl.

"TF.IMITO” adresas: 
tunus Laisvės Al. 26 Nr

i
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8 KELEIVIS

Vietines Žinios
SOCIALISTŲ KONFEREN- 3. Prieš opozicijos atsto- 
CUA NUTARĖ PAMINĖTI vus Seime vartojama gink- 
20-METŲ REVOLIUCIJOS luotus policijos jėga:

SUKAKTUVES. 4. Artinanties nauio Sei-
-------------- mo rinkimams uždrausta 

Be to da ji pasmerkė reakci- opozicijos partijoms laikyti
‘ “ susirinkimus ii* prakalbas;

; 5. Valdžia nuolatos kon
fiskuoja ir baudžia priešin
gų partijų laikraščius;

Ke. į 6. šalyje palaikomas ka
ro stovis, nors jokio karo su 
užsienio priešais nėra:

7. Pažangus piliečiai nuo
latos areštuojami ir nežmo 
niškai kalėjimuose kankina-

Geležies darbininkai 
atšaukė streiką.

Apie trįs savaitės 
Bostone 4___

I

ją Lietuvoj, nutarė nusiųsti 
socialdemokratams pasvei

kinimą ir įkūrė Fondą 
Moksleiviams Šelpti.

Pereitą nedėldienį 
leivio” name buvo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Vl-tojo 
Rajono konferencija. Pirmi
ninku buvo išrinktas drg. V. 
Anesta, 71-mos kuopos dele
gatas, o i 
J. Jankauskas, 
pos atstovas.

Posėdžiui atsidarius pir
mininkas pakvietė drg. Mi- 
chelsoną pasakyti prakalbą. 
Buvo perskaityta telegrama 
su pasveikinimu nuo LSS. 
Pildomojo Komiteto iš Chi
cagos ir laiškas nuo drg. Bie
linio iš Lietuvos. Paskui de
legatai raportavo itpie socia
listų darbuotę įvairiose kolo
nijose. Raportų buvo iš Law- 
rence’o. Cambridge’aus. 
Montellos. Nonvoodo, Wor- 
cesterio, So. Bostono ir ki
tur. Iš raportų pasirodė, kad 
pažangioj musų visuomenėj 
socialistai turi didesnio pri
tarimo, negu kuri nors kita 
partija. Pavyzdžiui Lavvren- 
ce’o mieste per sandariečių 
ir komunistų prakalbas būna 
tuščios salės, o kada tik so
cialistai parengia prakalbas, 
tai publika vos sutelpa sve
tainėn. Maždaug taip pat 
p-a ir kitose kolonijose. Tik 
vienoj Monteiloj gal blo
giau dalykai stovi, nes čia 
komunistų intrigos tiek su- 
demoralizavo lietuvių gyve
nimą, kad dabar visos orga
nizacijos ėdasi ir tąso viena 
kitą po teismus.

Išklausiusi raportų, kon
ferencija nutarė surengti šį 
iTideni mararutą po Vl-tą ra
joną, kad sutverus kuonas 
tose vietose, kur jų da nėra, 
bet socialistų yra. Tuo pačiu 
žygiu kalbėtojas apvažaus 
ir tas vietas, kur kuopos jau 
gyvuoja.

Konferencija išrinko nau
ją Vl-to Rajono valdybą, 
kurios sąstatas pasidarė 
toks: V. Anesta, organizato
rius; J. Jankauskas, sekreto
rius; S. Michelsonas, kasie- 
rius, ir du vaidybos nariai, 
J. Savinčius ir J. Urbonas.

Šių metų gruodžio mėne
syje nutarta apvaikščioti 20- 
metų sukaktuves nuo pirmos 
Rusijos revoliucijos ir kartu 
nuo įsikūrimo Lietuvių So
cialistų Sąjungos. Tuo tikslu 
bus rengiamos prakalbos, 
koncertai ir bus tveriamos 
naujos LSS. kuopos.

Konferencija išreiškė pa
geidavimą, kad šitą įvyki 
kaip galima plačiau paminė
ti! ir musų socialistiniai laik
raščiai.

Buvo išrinktas Komitetas 
aukoms rinkti Lietuvos so
cialdemokratinei moksleivi
jai šelpti. Komitetan įnėjo 
šie draugai: J. Valeika, A. 
Kireilis, B. J. Vaitkunas.

Apkalbėjus dabartinę re
akciją Lietuvoje, konferen
cija išnešė sekančią rezoliu
ciją:

Protestas dėl reakcijos 
Lietuvoje.

Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjungos Vl-tojo Rajo
no Konferencija, susirinku
si š. m. lapkričio 1 d. Bosto
no mieste, atsižvelgdama Į 
tai, kad Lietuvos Respubli
koj dabar siaučia žiauri re
akcija, butėnt:

L Valdžia užgniaužė Ma- 
rfampolės Realę Gimnaziją 
dėlto kad ji ne klerikalų 
dvasioj buvo vedama;

2. Iš visų mokyklų šalina* 
mi mokytojai ir mokiniai, 
kurie nenori kunigams ran
kų bučiuoti.

I

raštininku — drg. Įml -................................
8. Geriausių rašytojų vt-i- 

Ikalai, kaip antai Rubakino
“lš Tamsios Praeities į švie
sią Ateitį,” yra draudžiami 
žmonėms skaityti, ir

9. Apskritai Lietuvoje da
bar riešpatauja tokia atmos
fera, kurioj sunku laisvai 
kvėpuoti ir gyventi,—

Konferencija skelbia da
bartinei Lietuvos klerikalų 
valdžiai griežčiausį protestą 
ir pasižada kovot prieš ją vi
sais prieinamais budais.

Kita rezoliucija buvo pri
imta Lietuvos socialdemo
kratams pasveikinti, 
skamba taip:
Pasveikinimas Lietuvos 

cialdemokratams.
Draugai! Amerikos Lietu

vių Socialistų Sąjungos Vl- 
tojo Rajono konferencija. 
susirinkusi š. m. 1 lapkriči< 
d. Bostono mieste, siunčia 
jums, o per jus ir visiems 
Lietuvos susipratusioms dar
bininkams, broliškų sveiki
nimų.

Nors mes gyvename ant
roj žemės kamuolio pusėj, 
Lietuva visuomet mums įli
pė jo ir rupi. Mes akyvai se
kame jos gyvenimą ir tėmi- 
įam kiekvieną Įvyki. Mes at
jaučiau! kiekvieną Lietuves 
Jarbininkų skriaudą, ir kiek 
vienas reakcijos žygis suke
lia mumise vis didesnės ne- 
įpykantos krikščioniškam 
despotizmui.

Mums smagu girdėti, kad 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partija, pirmutinė ėjusi Į 
muši už Lietuvos laisvę su 
caro satrapais, dabar ir vėl 
lirmutinė stovi kovos eilėse 
įž tą patį principą.

Konferencija praneša 
kari šitoj šventoj jūsų kovoj 
Amerikos lietuvių socialis- 
:ai yra su jumis, draugai 
raip kaip jie buvo su jumis 
sunkiausiomis kovos dieno
mis su caro hydra. Tik laiky
kite--. draugai, o pergalė bus 
jūsų!

, V. Anesta,
LSS. VI Ra j. Konferenci

jos pirmininkas.

60-tos kuo-1

I
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So-

Riaušės.
Bostone dabar streikuoja 

Checker Tąsi Co. vežikai 
Kompanija parsitraukė iš 
Providence’o keliatą streik
laužių ir išleido juos save 
marguose automobiliuose 
uždarbiaut Bostono gatvėse 
Streikuojantis vežikai pra
dėjo svaidyt streiklaužius 
akmenais. Vienas akmuc 
išėjo per automobiliaus stik
lus kiaurai. Streiklaužys tuo
met šovė iš revolverio. Strei- 
kieriai ir jų sinipatizatoriai 
tuomet puolė naikint auto
mobiliu. Kilo didžiausios 
riaušės, kuriose buvo sunai
kinti Checker Taxi Co. trįs 
automobiliai. Policija pas
kui minią iškrikdė ir arešta
vo 6 streikierius ir 6 streik
laužius.

Į 3 savaites pavogė 555 
automobilius.

Nuo 1 d. spalių iki perei
tos subatos Bostone buvo 
pavogta ūūo automobiliai. 
Policija sako, kad didžiu
ma pavogtų automobilių 
parduodama Piovidence ii 

1 Kanadoj.
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sustreikavo gele
žies darbiitinkai prie staty
bos darbų, reikalaudami pa 
kėlimo mokesties iki 8L2o 
valandą. Pirma jiems būvu 
mokama po $1.1>> i valandą 
Kaip kurie darbdaviai tuo 
jaus mokesti pakėlė ir pas 
tuos darbininkai sugrįžo 
darban; bet kiti griežtai ai 
sisakė daugiau mokėt, ir pa. 
tuos streikas tęsėsi. Tečiau- 
pastreikavę porą savaičių 
pereitą seredą .-ti\ ika-rai 
nutarė streiką atrauki! ii 
grįžti darban ant >euos mo
kesties ir dirbant vesti su 
darbda\iais deiyba- dc! 
naujos sutarties.

Žiūrint paviršium, ši. 10 ' 
valandą, kaip ligi šiol buvo 
statybos aniatninkanis mo
kama. išrodo labai gera al
ga, palyginus ją su uždarbi 
f a b ri k ų darbininku, 
dabar gauna i savaitę 
$18-$19.

Tečiaus kuomet atsimeni, 
kad prie statybos darbų 
žmonės dirba tiktai apie pu
sę metų (žiemą darbai su
stoja), tai apskritai ant me
tų jiems išpuola vos tik pu 
60 centų i valandą, arba 
$28.80 \i sąvaitę. Kaipo 
amatninkams. kurie turi il
gai mokvtis ir prie darbo sa- 
vo Įrankius vartoti, lai šito
kia mokestis visai nėra dide
lė.

Į
j

l’u 
kurie 
apie

Gavo kalėjimo, žada užmušt 
advokatą.

švento tėvo tautietis Vin- 
3ent Rosi buvo areštuotas 
indai Bostone kaipo plėši
kas. Jis buvo kaltinamas už
puolimu ir peršovimu žmo
gaus, už ką jam gręsė 20 me
ni kalėjimo. Reto da pas ii 
įtrasta falšyvų pinigų kiše- 
niuje. Rosi pasisamdė advo 
katą ir sako: “Gelbėk mane 
kad jie manęs nepakartų 1’ 
Advokatas darė ką galėjo ii 
įasitaręs su valstybės gynė- 
‘u patarė savo klientui prisi 
pažinti prie kaltės. Girdi 
jei prisipažinsi, tai bausmė 
bus visai lengva, o gal pasi 
>eks da ir ant “file’’ padėti 
aip kad visai nereikės sėdė- 
i. Rosi pakiausė advokate 

patarimo ir prisijiažino prie 
raitės: teisėjas tuomet pa 
įkyrė jam 8 metus kalėjime

Rosi taip Įniršo ant savi 
įdvokato. kad teisme susu 
ko: “Palauk tu. prakeiktas 
egul tik aš atsėdėsiu 8 me- 
,us. tai as tave paimsiu!"

3edarbė mergina nusišovė
Pu numeriu 232 Warrer 

5t.. Brig'ntone, aną sąvaitę 
nusišovė Brida Canary, be- 
larbė mergina, šeimininkė 
pasakė jai. kad ji nenori jo.- 
aikyti. Mergina tuomet nu
ėjo i šeimininko kambarį 
atsinešė užtaisytą revolveri 
r parodžius ji šeimininkei 
arė: “štai, ar tamsta matai 
litą?” Šeimininkė pašoko 
nrie merginos, bet ši suriko: 
‘Nelįsk, nes aš ir tave nu
jausiu!" šeimininkė nusi
gandus pabėgo, ir mergina 
uomet nusišovė.
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Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo p;ršaiim*> nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa's
Cold and Grip Tablets.

33 cenu>i.
To» dvi •ry Juniės yra ger;a:r Uu. 

kosuoO. persalimo ir užki.n.i.io.
Pirmiausiai kreipkis Į apCP.k...
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BUTLEGER1S KUNIGO 
DRAPANOSE.

Kast Brookfielde, netoli 
Vv’oicosterio, Mass., pereitą 
savaitę buvo areštuotas Nev* 
\ orko butlegeris Salavtore 
Traiando, kuris šmugeliavo 
degtinę persirėdęs i katali
kų ki irigą. Jo automobiliuje 
atrasta 100 galionų spirito. 
Kartu su juo buvo suimtas ii 
jo šoferis. Abudu gavo po 3 
mėnesius kalėjimo ir užsi
mokėti po $100 pabaudos.

TEATRAS IR
Koncertas
•SMEGO KARALAITE" 
1 Aktų Drama Chechovo.

iU '-.kia Su. Bo.tono Lietu* i i 
Ukėsų Draugija

Nedėlioję,
1 \PKKH IO-NOV. S !».. 1925 M.

LIETUVIU SALĖJE
Šampa- E ir Silv»r S«s_ Su. Eostur. 

Pradžia 7 %ulenl:i \akarc.
Veikalas atvaiitLna jaunos sesutv 

meit<. de: savu brolio, kuomet jisa 
-.įvažiuoja pas “Sniego Karalaitę.” 
Yra stcbėtė.ai gražus veilia’as. Artis
tai -urirkti gabus, t-sivl galim* tikė 
lis smagaus vakaro.

Te ;t:a ir i<o:ic»-«’ta išpildys Sinia:>'- 
•aukart • Mukyklo; mokiniai, po ve 

(. .vj.-te Zuzanos Neviackivnes. Ta<i 
•i>; ateikite ir p:ui:atykit. kaip maž 
a>kučiai yra išsilavinu i-cerad. jžaeg; 

risie:us dykai.
Kviečia L. U. D. Komitetas.

SVARBU KIEKVIENAM
D 1KU1MNKI !.

Svufi Ej.I Geležie? Kompanija yru 
iena is didžiausių geležies ir n'alčvp 
rautuvė Didžiajam Bostone, pras* 

’eda nuo 1(U5 \Vashiiigtor Street i 
“si-i.-i per v>m< Garland- Strvtt ik' 
'hav.'iiut Anevue. Jie priima, kas an 
trų dieną pilnus karus geležies ir mu 
»vu reikmenų, jie išperka skirtinga 
reležies kraut įves iš visur, jie tui 
-abius ir sumanius pirkėjus, jie lizi
ną visa savo didelį namą po viiš n.;- 
iena iš didžiausių geležies ir malevt. 
ainos yra daug prieinamesnės neg 
itoj geležies ir malevų krautuvėj 
Jaujoj Anglijoj.

Todėl jų biznis ir auga beperėtoji 
to ir vis dauginasi klejantai. Jie --i 
ados patarnauja savo klejanUmi 
uogi-riausiai ir įma kuomažiausj nr> 
esti už -avo aukštos rūšies taverų 
ie turi visokių reikmenų dėl būdavo 
ajų ir daržininkų.

it

REIEALINGOS MOTERIS ' 
Prie Svetenų siuvimo; darbas sj g 

nnkdtBs, n.i* nuo stvkų. ■ i*., 
OAKES BROS.

6 Ricr-.rn.und st.. Jamsica Piair, Ma.-š.-.

PARDAVIMAI
SO. BOSTONE PARSIDUODA Du 
čerr.ė tr Grose:?.ė, kampini® šturas; 
geras biznis gerar.i žmogui. Guli pirkt 
ir nemokanti-, nu*- iši*H>ky ^.n Klaus
kit “Keleivio" Redai. • *8l

v i
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AUCTION RESTORANAS
69 DOVER ST. 

BOSTONE.
Alacks Restoranas parsi

duoda ant a
4 Lapkričio,

V TFiL. EMPIRE 7365j DR. F. MATULAITISI
IJ

rifrarlolelinė Šviesa 
Diattieraia 

3C2 IiOLBROOK AVĖ- 
DETROIT. MICH. 

ADYNOS:
12-2. 8-8

ė '' 
H s $ s $ s $
S S

Kalba Lietuviškai ir Rupšiai 
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS 
Taipgi Moterų ir Vyrų K, <m» 

ir Odų- Liga*
\ ALANDUS:

Nuo S i., rytu iki *> vakar.
Tai-pat ir ėveutadieuiais 
321 Hantner Street 

BOSTON, MASS.
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J________ r__
iiiction. Seredoj, > 
, 1925. L. ' 

ryte. ParsidtiGs už žemą kai
ną.
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TELEFONAS W37

MEIilt INOS DAKTARAS 

C. J. MIKOLAITiS 
Valandų*: nuo I iki 4 pu plati.

■uo T iki 8 vakar*

107 Summer St,
10 vai.’ i LAVVRENCE, MASS.

I

LIETUVIAMS DAROSI 
DAUGIAU PARANKUMŲ •

So. Bust.ne lietuviai isigij; ' 
’avg rūmą. lodei jiems reikalin 
~i visokių dalykų jų pataisymu: i 
r pagražinimui. Seniau lietuviai 
urėdam ravjr nesmagumų, ne. 
ver imt arėjai tankiai nenori mu- 
ų žmun'ir.# rinkamai patamau 

:i.
Dabar tų nesmagumų jau ne 

)us nes atsidarė gera lietuviški 
reležiniu daiktų krautuvė ir tei 
galima gaut Visokių geležinit 
svoru; Visokią įrankių (tulšiu). 
4a Ii.imi. Aliejaus. Varnišio 
Stilių. Zoxiešką. Spyną. Visokie 
■fenderio. l emento.

Ir a’*einai visko, ko tik prie 
lamų gali reikėt. Boto. čia pa 
ra’and::;-? piuklus, peilius, žirk- 
es, pri taikom raktus, taison: 
aikų keričius ir tt. Nupirktu 

>as ir.us daiktus pristatome i 
lamu--, nežiūrint kaip toli. Krau 
uvė randasi tarpe I ir K stree 
ų. Vardas ir adresas krautuvės: 
T.OOi) SQ. HARDYVARE ( O.

fi.lfl Braadway. So. Boston.
•I. Greviškis ir A. J. Ah kua 

:avi:nrk-!t. Telefonas So. Boston 
2700-M.

VIENAS Iš DAUGELIO 
BARGENŲ 

Soath End Hardware 
Company

$2.75 Vertės, Sunkios 
Galvanized Pelenų 
Bačkos ................ $1.98

Lengvos Pelen. Bačkos $1.25 
DIDELIS BARGENAS 

$7.00 Vertės, Fiorencc
Oil Heater tik $4.98. 

Nusipirkit tuojau pirm negu ! 
visi išsiparduos.
$8.50 Vertės Gazo Pe

čius ........................... $4.50
Pečių ir Furnisų paipų 

Pigiausia kaina.
Pilna Eilė Langams Stiklų 
VISOKIU PENTŲ IR GE

LEŽIES REIKMENŲ 
Dykai Pristatome Vietiniam 

SOUTH EN8 SARPWARE CO.
1095 WASH!NGTON ST., 

192 Shawmut Avė. 
BOSTON, MASS.

Prie Dover st.. Elevst. Stoties 
Tel. Be*ch 5.553

DIDŽIAUSI \S GELEŽIU ŠTOKAS
PIGIA U.* J ŪMI S K A l N < >M I S.

! Tel. So. Bot ton 5O«>-W j

► DAKTARAS I
i A. L. KAPOČIUS i
; L1TLV1S DENTISTAS <
* VALANDOS: Nuo J iki 12 dieną <

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDĖLIOMIS;
iki 1 v. po pietų <’

J Seredotnis iki 12 diena. k
* Ofisas “Keleivio” name. J

► 251 Br<-ad»v»-.. tarpe U ir D St. <
J SO. BOSTON. MASS. ;

i

Telefonas 6U2-1V.

Dr. A. Garman-Gumatjskas
LIETUVIS DENTISTAS 

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
Nuo G—S vakare 

NcdėL-uniis Nuo 10—12 diena
705 N. Main St. kamp. Broud St.

MONTELLO, MASS

•'Z.z///z//zW,V/y','Z,yz'zZ

Telefonas So. Boston 2300.
NAUJAS LIETUVIS 

DENTISTAS

Or. St. A. GALVARISKI
Ofiso valandos:

Nuo 9 iki 12 ryte, nuo 1:30— 
.5:30 dienų. Nuo 7—9 vakare. 
Ncdėiiomis pagal sutarties.

520 E. BROADAVAY.
SO. BOSTON. MASS.*
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i Siutai Ant 
? Orderio /
ISiutus ir over- 

kotus siuvame 
ant užsakymo, 
visokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir iš- 
prosiname.

S1MOKA1TIS 
314 Broadway, 

2-ros lubos
SO. BOSTON. 

MASS.

I

DR. J. MARCUS
L1E1TVUKAS GYDYTOJAS

Specialistus sckreuių ir chroniš
kų vyrų ir įuoterų ligų.

18 Parmentcr St., Boslon. Mass.
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richtuond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 rytu iki S vak. 
Nedėidiemais iki i vai. pu pietų

SPECIALISTAS—PElt 2i ME
TI S turi patyrimu gydyme ser
gančių: Kraujo ligomis. Ner
vų »ui rimu. Reumatizmu ir In
kstų ir puolės ligomis. Gydo 
kaip vyrus, taip ir moteris pa
sekmingai.

Dr. Killory
3TREMONT R0W. 
SCOLLAY SULAKĖ 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Oly rnpia Theatre Buiiding 
Room 22

falai imas dykai tik pvr paskirtų 
laika.

^r252525252SBSHSaS25ZS252Se'2»3

Lietuvis Optometmtas
nJ 
a 
•-H Xi

t

3 
■a

J Ii egzaminuoju akio, priskiriu 
j akinius, kreivas akis atititainu 
i ir amb'.yopiškose (aklose) aky- 
n se sugrąžinu šviesa tinkamu 
n laiku.
j J. L PAAAkARNIS U. b.
į 447 Broadway. So. Bustu a. Mass
•s?_S s**.s—5^

. Yį®1 APSAUGOS BRITVĄ
Autobtrop Kuri Pati Išsigalandę

Rs/nr visas erikengimas $loo ir $5.00 
Parsiduoda visose brilvų kr aut a vėsa 

—Sharpen* atelf

1’1.L NKSN'AS. 1‘uku-, Padnškas. 
l‘a:.aju>. Kaldru.s ir visokias Javų 
jrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

‘ Didžiausis sande- 
iv lis. Gvarautuojam 

T__< i uzoiganėdininių.
1‘as mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Lz>well Street., Boston, Mass.

<> Tel. South Boston 3ė20
■ [ Residenct Universitv 1-163-J 

: S. lt Puišiiite-Shallna 
J LIETUVĖ MOTERIS f
- ADVOKATĖ Ji

J64 Broad*ay. So. Boston. Mbm. J 
fioom 2. . [

TeL South Ev.-ton 4000

Dr. J. krežius Seymour
LIETUMIS GYDYTOJAS

381 Bn»:tdway. So. Boston. Mass. 
Ant antrų lubų

VALANDOS:
Nuo ‘J rjte ik, 9 vakare

Nes Kviečiame Jumis Ištirti
Mes neturim jokių speciališk1 triksų pagaut kustumer?. mes 
neduG<iam dykai dovanu, kad pritraukti žmones pirkt žemos 
rūšies fomišius. Mes nesam j >ks aukštos klasės storas su d i 
dėlėmis viršuj galvos išlaidoms. Didelių išlaidų, kurios pa
sidaro užlaikant puošningą ir puikų štorą. mes neturim ir 
lodei galim pasiūly ti jums tvirtus, ilgai laikančius ir dailius 
fomišius žemesnėmis kainomis, negu kitur.
Dkidis pasirinkimas visko, kas reikalinga virtuvei ir namui. 
Mes suprantam ir kalbam lietuviškai.

Nuo 1900 metų mes pirkliaujam su lietuviais ir tūkstančiai 
lietuvių yra musų patenkinti kostumer-ai.

Mes turini geriausias rekomendacijas nuo ju.

Kiekvie«as daiktas pirktas iš rausą yra gva ra n tuo ja mas, 
taipgi ir dirbtuvės, kurioje padaryti.

B. CANNER
HOLUS FURNITURE COMPANY
791 Washington Street, BOSTON 

338 Broadvay. SOUTH BOSTON. Mass

>
■ - ‘..................... - *».. .

DR. H. M. LANDAU
Spcrialist;-- Kroniškų ir Sekretnu Ligų. Reumatizmo ir Kraujo Ligų. 
12 CHA'IEERS ST„ Tel. Haymarket 1436 BOSTON, MASS.

Z

Dr. Pled. LEO J. PODDER iš Petrogrado
SpeciaBnla* Slaptų ligų moterų j- vyrų, krauju ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
I ALLEN ST_ t ur. Chambers St.. BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
norite- teisingų vaistų zeriomis kainomis, tai \isada ateikite 

ai.t i'»V Salėm St.. kur rasite Msokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivus skaudėjimo, nuo užs'senejusio n-um;i- 
tizr.io, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimu plau
čių, nuo kukulio ir kitokiu ligų. Taipgi turim ■ ui:u visokių slaptingų 
ligų ir geriausiu: patarimu.- suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
rnoterų. l’ielių i-- Lietv.-*s ir gairių šaknų ir žolių turime." Mes 
jums patarnausime ki'.ogeria. s' i. pašaukiam:- geriausius daktarus 
per telefoną užuyl.ą. ’> • dol, jeigu-; orite gaut gorus vaistus ir su- 
♦ auy- t pinigus, tai ateikite i APTIEKA j-o numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

| P. J. Akunevičius
fe’ LIETUVIS GRABORIUS
^3 .... . ,
^5 Suteikia geriausi patarnavimą. Reikale malonėkit 

kreipti*.
OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:

820 E. Gth St., So. Boston. Mass. Tel. S. B. 0183-W.
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