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MUSSOLINI KALTINA 
UŽTAI FRANCUZ1JĄ.

Santikiai tarp tų dviejų vals
tybių pasidarė labai įtempti 

ir fasištų galva kalba apie 
karą.

Pereitos subatos rytą Ro
moj vėl norėta nudėti Itali
jos diktatorius Mussolini. 
Važiuojant jam automobi- 
lium į ofisą, j.. ... . .. ... . . ......
metė bombą, kuri pataikė į.^Itina^l tuo, kau^uz kysius

000,000 vertės American 
Metai Co. turtus, kuriuos.

• šios šalies valdžia buvo atė- ■■ 
imu* iš vokiečių. Kaip valsty
bės gynėjas Emory R. Buck- 

i nėr tejsme pasakė, už perlei- 
įdimą šitų turtų ponas 
Daugherty yra gavęs iš švei
carų finuos nemažiau kaip, 
$22,000 kyšį, o buvusi* tų. 
turtų globėjas pulk. Miller- 
;nemažiau kaip $50.000 kyšį.' 
! Iš viso gi kyšiams buvę iš
mokėta $391.000.I

ITALUOS DIKTATORIUI 
MESTA DVI BOMBOS.

Į SKANDALINGA BUVU
SIŲ AMERIKOS MINISTE- 

TERIŲ BYLA.
New Yorke dabar yra na-: 

grinėjama Wilsono-Hardin- 
go laikų valdininkų byla. 
Kaltinamųjų suole sėdi bu
vusi.* justicijos departamen
to galva Hany M. Daugher-

Įty ir buvusis karo metu sve-, 
timšalių turtų globėjas pulk, 

jaunas vyras Thomas W. Miller. Jie yra 
-- j I kaltinami tuo. kad už kyšius 

aūTomobih7us“laAgą7^mu- į šveicarų firmai $7.-
šė stiklą, bet atšoko nuo jo ir 
nupuolė ant sparno, nuo ku-Į 
rio pasku? nusirito žemėn ir’ 
tik tada sprogo. NujausdaJ 
mas pavojų, šoferis paleido 
automobilių greičiau, ir kuo-' 
met įvyko ekspliozija, jis 
buvo jau pusėtinai pavažia
vęs. Jaunas vaikinas paleido 
antrą bombą, bet šita visai 
nesprogo. Mussolini išliko 
visai sveikas. Lydėjusieji jį' 
šnipai tuojaus bombininką 
sučiupo.

Aplink tą vietą, kur spro
go bomba, gulėjo kraujuose 
8 praeiviai. Jie buvo sužeisti 
bombos skeveldromis. Tai 
buvo jau trečias pasikėsini
mas ant Mussolini gyvybės 
šiais metais.

Nors Italijos diktatorius 
išliko sveikas ir šiuo kartu, 
tečiaus šitas įvykis baisiai 
suerzino Italijos santikius su 
Francuzija. Didelės meilės 
tarp tų dviejų valstybių ir 
pii-ma jau nebuvo, bet dabar 
fašistų įniršimas priėjo prie 
to. kad pats Mussolini pra
dėjo grūmoti Francuzijai 
karu, jeigu tokie pasikėsini
mai ant jo gaivos nebus su
laikyti. Mat, kamantinėjant 
suimtąjį bombininką pasiro
dė. kad jis yra atvykęs iš 
Francuzijos anarchistas. Jis 
vadinasi Ermente Giovanni- 
ni. buvo gimęs ir augęs Itali
joj. taniavo armijoj, paskui 
pabėgo Francuzijon ir kartu 
su kitais italais pabėgėliais 
tenai darbavosi prieš f ašis-, .. - .... . .
tus Taigi fašistu spauda d a-lR?sl i valdžia esanti jau 
bar kaltina Francuziją. kuri kirtai nusistovėjusi ir visai 
d uodą prieglaudos viso- i neslP?atJ|’T. ka^.^Įe3H_ 
kiems fašistų priešams.

Kalbėdamas po šito Įvy
kio į susirinkusią fašistų mi
nią. pat* Mussolini pasakė 
Franctizijos adresu, kad Ita
lija šitokių dalykų daugiau 
nekentė* ir yra pasirengus 
panaudoti tuo tikslu tinka
mų priemonių. Ir jis pridū
rė: “Aš kalbu ne tuščiais 
žodžiais, bet faktais."

Dėl šitokio Italijos pasi- 
’ statymo Francuzijos valdžia 
nusiuntė Italijos vyriausy
bei protestą. Iš kitos vėl pu
sės. Italijos valdžia ruošiasi 
siųsti protestą Francuzijai. 
Šitokie santikiai tankiai pri
veda prie karo.

Atlantic Citv’je pereitą 
sąvaitę buvo išrinkta gra
žiausia iš visų Amerikos gra
žuolių Miss Norma Smal- 
wood iš Tulsos miesto. Okla- 
homos valstijos. Ji turi tam
sius ir nekirptus plaukus. 
Tai yra didelis smūgis “fla- 
perkomsj’ kurios mano, kad 
visas gražumas yra kirptuo
se plaukuose.

Gražumo konteste daly
vavo visų valstijų merginos, 
kurios pirma buvo išrinktos 
kaipo gražiausios savų vals
tijų kontestuose.

.KINIEČIAI ŠAUDO AME
RIKIEČIŲ LAIVUS.

Iš šangchajaus praneša
ma. kad kiniečių liaudies ar
mija. kuri stengiasi išvyti iš 
savo krašto svetimus atėjū
nus. sušaudė Yangtse upėj 
du karišku Jungtinių Valsti
jų laivu. Du jurininkai es? 
sužeisti. Žinia priduria, kad 
kantoniečių armija apšau
dant! kiekvieną svetimšalių 
laivą, kuris tik įneina uostan 
ar išeina iš tenai. Keliata.- 
japonu ir anglu laivų buvę 
labai kulipkomis apkapota.

I

JAPONAI KELS IŠ JURIU 
NUSKENDUSĮ LAIVĄ.
Japonų firma nuskendu- 

siems laivams kelti apsiėmė zijoj. 
iškelti anglų laivą “City oi kūiri dėl ilgo 
Naples," kuris pereitą pava- ______ 
sari nuskendo netoli Japoni- lojimą 
jos su $1,500,000 vertės pre- jau 
kių. Iškėlimas šitų turtų im
siąs apie trejetą metų laiko. 
Pernai japonai iškėlė $500.- 
000 aukso nuosavo laivo.: 
kurį karo metu vokiečiai bu
vo paskandinę Viduržemių 
Juroj.

PATARIA PRIPAŽINTI 
SOVIETŲ RUSIJĄ.

Šiomis dienomis iš Rusi
jos sugrįžo Shenvood Eddy 
amerikiečių komisija, kurio
je buvo ir pora moterų. Ko
misija sakosi plačiai tyrinė
jusi Rusijos gyvenimo sąly
gas, ir nois ne viskas tenai 

■ amerikiečiui priimtina, te
ičiau* nesą tokių jau baisy- 
įbių, kaip tūli įsivaizduoja, 

esanti jau 
ir visai

įversti. Visa to akyvaizdoje 
komisija pataria Amerikos 
valdžiai sovietų Rusiją pri
pažinti.

J. S. PRUSALAITĮ į 
PALAIDOJUS.
LIŪDI ŠEIMYNA IR 

DRAUGAI.

MUŠTYNĖS JERUZO-
L1MOJ.

Švenčiant Jeruzolimos 
žydams savuosius Naujus 
Metus, pereitą sąvaitę Įvyko 
susiremimas su arabais. Iš
sivystė didelės muštynės,
kuriose 4 žydai buvo pa-į VISASVIETINIS CHEMI- DAVATKOS VEŽĖ KONT- 
šauti. Buvo tai grynai religi-

SUSEKTAS KATALIKŲ
varomas Šmugelis.

Vėl ionio kūnas ilsis Laisvose 
Waterburio Lietuvių 

Kapinėse.
Pereitame “Keleivio” nu

meryje šioje vietoje buvo 
iau trumpai pranešta, kad 
žiauri mirtis išplėšė iš musu 
tai po mylimą draugą ir ne
pavaduojamą veikėją. Joną 
S. Prusalaitį.

Dirbdamas visą amžių 
pažangiajai musų visuome i’ 
nei. aukodamas jai triūsą ii 
turtą, kuomet kiti rūpinosi;, 
tik savo privatiniu bizniu ir' 

ll

nė kova ir vieno tikėjimo fa- 
įatikai daužė tuščias galvas 
kito tikėjimo fanatikams.

NUSKENDO LATVIŲ 
GARLAIVIS SU ŽMO

NĖMIS.
Iš Rygos pranešama, kad 

Rygos įlankoj pereitą sąvai- 
ę laike didelės audros nu

skendo Latvi jos garlaivis 
“Neubah,” ant kurio buvo 
apie 40 žmonių, ir turbut visi 
iie žuvo, nes dėl įsiutusio*i 

krovė pinigus, velioni* Pnp juros negalima buvo paduot! 
salaitis labai suvargo, nete-- j16171-' jokios pagalbos. 
rim<?km’oTkrirJnkl0j KAIP JIS BE PINIGŲ NU-

k 1 k S1P1RKO AUTOMOBILIŲ.

Paskutinėmis dienomis 
Bostone staiga pagailėjo:

i

I

KŲ SUVAŽIAVIMAS, i RABANDĄ PO ANDA- 
Ši panedėli, 13 rugsėjo, * ROKAIS.

VVashingtone atsidarė visa- 
svietinis chemikų suvažiavi
mas, kuriame dalyvauja 
14-kos svetimu šalių moksli
ninkai. Posėdžiai laikomi 
šalies Mokslų Akademijos 
Bumuose.

1I

Keturios minyškos areštuo
tos Kanados pasienyje. Ku

nigai užmokėjo už jas 
pabaudą.

Kanados pasienyje perei
tos subatos rylą buvo areš
tuotos 4 davatkos, kurios ga
beno kontrabandą po anda
rokais. Katalikų tarpe dėl

100 ITALU KRITO 
TUNISIJOJ.

Iš šiaurės Afrikos pi ane- to kilo didžiausi* sujudimas, 
šama. kad Itali jos fašistų nes suimtos minyškos yra ne 
valdžia buvo nusiuntus buri paprastos bobelkos, bet di- 
savo kareivių prieš falachus džiujų 
Tunisijoj. įvyko mušis, ku
riame 100 italų buvo išžu
dyta.

Velionis buvo vienas ii 
. pirmutinių tvėrėjų Lietuviu;
Socialistų Sąjungos, Susi--. _
vienijimo Lietuviu Ameri- ‘ kažin koks James B. Gour- 

•kcje. Tėsynės ’Mriėtojų • Jav, kuris sakė.ri atvykęs iš 
: Draugijos.
rinkų Literatūros Draugi- 
ios. 1 

i’iiniu draugijų. Taingi buvo 
bendradarbiu ir platintoju 
rišu nažangiujų lietuviu 
laikraščių.

Sukakus vos 52 metams, 
ų parbloškė džiova. Išsir
gęs 10 savaičių, jis mirė 6 
ugsėjo' rytą, nepalikdamas 

<avo šeini} na i jokio turto.
Laidotuvės buvo 8 rugsė

jo. Palaidojimu rūpinosi nu- 
liudusi jo žmona su sunum ir 
dukteria, ir vietos Lietuvių 
Politini* Kliubas. kurio ve
lionis buvo narys. I kapines 
Ivdėjo daugybė draugų iš 

AVaterburio apielinkės ir iš- 
tolimesnių kolonijų, net iš 
Brooklvno ir Bostono. “Ke-

ILGALIEŽUVEI NUPIO-
VĖ LIEŽUVĮ.

Nica miestelyje. Francu- 
, gyvena tūla Jaquin.

» savo liežuvio 
visiems yra įsipykusi. Už ap- 

savo kaimynu ji buvo 
nesyk) teisman traukia

ma ir kalėjime sėdėjusi. Jo.- 
ilgas liežuvis tiek žmonėms 
įsipyko, kad jie nutarė jį su
trumpinti. Anądien ji atbė
go policijos nuovadcn kažin 
ką rėkaudama, bet žodžiu 
jau nebegalėdama ištarti. 
Pasirodė, kad jos liežuvis 
nupiautas. Kas jį nuplovė, 
nežinia, nes kalbėt šita lie-_____
žuvninkė jau nebegali, o pa- leivio” administratorius drg. 
rašyt irgi negali, nes nemo- J. G. Gegužis

PABĖGO IŠ TEISMO.
Iš Maklen, Mass. teismo 

pabėgo Nicolas d i Stasio, 
Lietuvių Darbi- Yorko. Apsigyvenęs’jaunas italas, kuris buvo

2._ 2- WestNewtone tarp Bostono'areštuotas už įsilaužymą ir
visokiu kiiubu ir pašai- aristokratijos, Gourlay susi- plėšimą. Policija atgabeno 

'------- ’ kuriai jį teisman ir kanu su kitais
. kaliniais uždarė i tam tikrą 
t’UŽtvėrimą. Paskui pasirodė, 

kad jo jau nebėra tenai.

iko iauna mergina, 
iis persistatė New Yorko mi- 
lionierium, o kadangi ant 
nilionierių šių dienų mergi
nos puola kaip musės ant 
medaus, tai į kelias dienas GRYBAIS UŽSINUODIJO. 
Gourlay apsivedė ir pradėjo 
naudotis vedusiojo gyveni
mo smagumais.
-avo jauna pačiute atėjo., 
viską pirko ir už viską mo
kėjo Nevv Yorko banko če
kiais. Pagalios jis nuvyko 
ant Commonvvealth avė. ir 
nusipirko už &4.600 automo
bilių. už kurį taip pat čekiu 
užmokėjo. Už automobi- 
liaus registraciją irgi davė 
čekį. Paskui jis savo mašiną 
apdiaudė ir už apdraudą če
kiu- užmokėjo, bet šį sykį jis

Misconsin valstijoj, Wis- 
consin Rapid* apielinkėj

•Jis visur su Beiti?oklo Page šeimyna yri-
rinko grybu ir išvirus juos 
suvalgė. Grybų butą negerų, 
ir šeimyna sunkiai apsirgo. 
Du žmonės mirė, o 8 užsi
nuodiję sunkiai serga.

vienuolynų atstovės. 
Dvi jų yra šy. Antano klioš- 
toriaus “seseris” iš Fall Ri- 
ver, Mass.. trečia yra Pane
lės švenčiausios Nepersto
jančius Pagalbos kliošto- 
riaus “sesuo” iš East Bosto
no, o ketvirta — Panelės 
Švenčiausios Skaistybės 
klioštoriaus perdėtinė iš 
Nevv Bedfordo.

Nors visos minyškos ne
šioja plačiu* sijonus, bet šitų 
“seserų” buvo jau nesvietiš
kai pasipūtę. Muitinės valdi
ninkams tie andarokai pasi
rodė nužiurėtini, ir jie pa
klausė davatkų, ar jos nesi
veža ko nors su savim iš Ka
nados. Visos keturios pradė
jo bažytis, kad jos neturin
čios su savim nieko, o nieko. 
Bet vienas muitininkų paste
bėjo. kad vienai davatkai iš 
pu andaroko kyšo kažin kas. 
Tuojaus visos keturios “se
seris” buvo nuimtos nuo 
traukinio ir padaryta pas 
jas krata. Pasirodė, kad po 
-andarokais jos turi specia
liai pasiutus “pedikotus,” 
į kurie susideda iš dviejų pu
sių. o į vidurį prisiūta bran
giausių mezginių, staltiesių. 

!skepetaičių ir kitokių daly
kėlių. Tarp kilų daiktų buvo 
lininių nosinių skepetėlių, 
kurių tuzinas apkainuota 

j$50. Ant kitų dalykų atras- 
'tos pažymėto^kainos iki 
$150. Iš viso ši tas ž. Srihtgelis 
apkainuota.* Į 350,000 fran
kų arba $5,000 Amerikos pi
nigais. Visi mezginiai ir au
diniai buvo įšmugeliuoti 
Kanadoh iš Belgijos, o čia 
davatkos jį gabeno po pla
čiais savo andarokais.

Šį panedėli visos keturios 
iminyšk‘»s buvo pastatytom 
prieš Suvienytų Valstijų tei
smą St. Albans miestelyje. 
jVermonto valstijoj, bet at
važiavę iš Providence, R. L. 
katalikų kunigai užmokėjo 
uždėtą joms pabaudą, ii 
teismas jas paleido.

Iškėlimas aikštėn šilo 
šmugelio yra baisus smūgi* 
katalikų dvasiškijai. Nes sa- 

ir laikomas 
“seseris” kunigai vi- 

stato aukščiausios 
ir teisingumo pa- 
o čia pasirodė, kad 

skanda- 
ir 

kad tos “nekaltos” jų “sese
ris" nešioja po savo andaro
kais kontrabandą! Reiškia, 
po nekaltybės rūbais pas 
juos slepiasi klasta ir apga
vystė !

UŽSIDARĖ DIDELĖ AU- 
DINYČIA.

Manchester, N. H. — Pe
reito j subatoj čia užsidarė 

įrašyt irgi negali, nes nemo- .J. G. Gegužis pasakė atsi-^‘u:“;,.,yKeJ.°-S.VR’ J'.s'ka- Isveikinimo prakalba. Nulei- i , c?k-1 Coo!fe, .čįU
__ . HžiMnt vplinnio kuna beveik ;kėJ°- A nt rytojaus jis krei- didžiausia Amo.*keag 

APKALTINO 130 MEKSI-ivi'si verkė. Vainiku prisiųsta i Pfoi •' aP'1,1™1"* kompanija kompanijos audmycia. Dar- 
KIEČIU- nuo “Naujienų" iš UhiCaįos:!,r Parc,k? T S’*““ jam. burokai Paleisti.

Eederalės valdžios grand jir nuo “Keleivio" iš Bosijo.' F?>wkęt| sumą. Kumpa-_____ 5^777^.,
juiy Californijoj apkaltino' Velionis palaidotas lais- 
140 meksikiečių ir jų vadą vose Waterburio lietuvių 

tgen. Estradą už laužymą kapinėse, prie kurių įsteigi- 
šios šalies neutraliteto. Jie mo jis pats buvo daug prisi- 

;buvo areštuoti andai Meksi-,dėjęs. Tos kapinės buvo 
:kos pasienyje pasiruošę eiti įkurtos po to. kai 1902 me- 
Meksikon maišto kelti prieš tais Waterburyje mirė Jonas 
dabartinę valdžią. Ruošimas Griušas ir katalikų kunigai 
sukilimo Jungtinių Valstijų atsisakė Įsileisti jo kūną į 
žemėj prieš draugingą vals- bažnytines kapines. Švieses- 
tybę skaitosi prasižengimu ni Waterburio lietuviai tuo- 
prieš šios šalies įstatymus ir mot pasipiktino tokiu nie- 
visi maištininkai tapo ati- kingu kunigų boikotu ir nu
duoti teismui. Tai yra skau- tarė nusipirkti plotą žemės 
dus antausis katalikų dva-jir ” ’’ —
siškijai. kuri norėtų Meksi
kos valdžią nuversti.

f

POTVINIS JAPONIJOJ 
APSĖMĖ 20,000 NAMŲ.

Nuo smarkaus lietaus Ja
ponijoj kilo potvinis ir užlie
jo visą Hirosimos miestą. 

I Apie 20.000 namų esą po 
'vandeniu. Susisiekimas 
įgelžkeliu tarp Kobe ir Simo- 
inoseki nutrauktas, nes gelž- 
Į kelio bėgiai išplauti ir tiltai 
nunešti.

nija pažino jam $12.00 grv-| SUGAVO VAGĮ, KURIS 
• nais pinigais. I PAVOGĖ $60.000.

Po kelių dienų iš New 
Yorko banko pradėjo grįžti 
visi Gourlay’o čekiai, su pa
žymėjimu, kad Gourlay’o 
vardu banke nėra nei vieno 
cento, ir kad tokio asmens 
bankas visai nežinąs. Bosto
no policija šitą “milionie- 
rių” tuojaus areštavo, atėmė 
iš jo automobilių, o jį pati 
pasodino už geležinių grotų.

ir Įkurti Neprigulmingas 
Lietuvių Kapines. Į tas kapi
nes tuomet buvo perkeltas 
nabašninko Griušo kūnas, ir 
šalia jo dabar buvo palaido
tas velionis Prusalaitis.

Vienas iš draugu.

t

I

i
I

PAVOGĖ $60.000.
Pereitą sąvaitę adv. Fran- 

[cis Goodale padėjo į vaultą 
(Bostono E.vchange Buildin- 
|ge $60.000 vertės bonų. Ka
da jis sugrįžo keliom valan- 

idom vėliau, tie bonai buvo 
j jau pavogti. Tuojaus buvo 
į apie tai pranešta policijai iri 
i visiems brokeriams. Ir neuž- 
Į ilgo pas vieną brokerį atėjo 
I vagis bonų parduoti. Čia 
jam buvo užtaisytos kilpos ir 
pašaukta policija, kurią pa
matęs rovė laukan ir leidosi 
bėgti, bet buvo sugautas. 

Automobilių Pas jį rado už $3.000 bonų. 
pakėlė kovą Kamantinėjamas jisai prisi- 

prieš tuos žmones, ką pasi- pažino, kad kiti bonai yra 
statę budeles pakelėse par-1 paslėpti tam pačiam buildin- 
davinėja karštas dešimkes.‘ge ant kitų lubų, kur polici- 
paprastai “šuniukais” (‘Tioti ja juos ir atrado. Suimtasis 
dogs”) vadinamas. Automo-j vafli naši Gari O. Harding. 
bilistų draugija sako, kad .kuri* už vagystes yra jau sė- 
tokios nuskurusios budelės Įdėjęs kalėjime, 
darko puikių kelių grožę ir 
todėl jos turėtų būt panai
kintos, •

I

NORI NUVYTI “HOT 
DOGS” NUO VIEŠ

KELIŲ.
Amerikos 

Assosiacija

I

PER LANGĄ GALIMA 
ŠAUTI.

J policijos nuovadą Bos
tone atėjo aną vakarą tūla 
Mrs. Rankin ir pranešė, kad NORĖJO UŽMUŠT SVEI- 
į jos namus bandęs įlįsti ne- cariios PRF7IDFNTA pažįstamas žmogus ir kad ji į CARIJOS » RLZIDEN I Ą. 
paleidusi Į ji du šuviu per Ženevos žiniomis, policija 
langą. Dalykui ištirti buvo tenai areštavusi tūlą rusą, 
nusiųstas policmanas. kuris kuris norėjęs užmušti Šyei- 
apžiurėjo kiemą, tečiaus ne
rado tenai jokio žmogaus. 
Gi šitą moterį policija pada
vė teisman už nešiojimą re
volverio. Teisme tečiaus mo
teris išaiškino, kad su savim 
ji niekuomet ginklo nenešio- 
janti, tik laikanti revolveri

KATALIKIŠKOJI KUBA 
NEĮSILEIDŽIA MAŠINŲ.
Katalikų apgyventa Ku

bos sala yra tiek atsilikusi 
nuo civilizacijos, kad nenori 
įsileisti mašinų, kurios pa
lengvina žmonių darbą. Ne
labai senai tenai bandyta 
įvesti mašinos cigarams da

iryti, bet pabandžius jos bu- 
| vo atmestos. Dabar vėl no
rėta įvesti naujoviškos maši
nos cukraus garnybon, bet ir 

buvo sugrąžintos fabri- namuose ir šovusi iš kamba 
< rio. Teismą* i?i išteisino

i I 
i

EUROPOS PROPAGAN
DA PRIEŠ AMERIKĄ.
įvairiose Europos valsty

bėse dabar yra vedama pik
ta propaganda prieš Ameri
ką. Europiečiai pradeda ne
apkęsti Amerikos dėlto, kad 
ji tokia turtinga ir nenori 
dovanot jiems skolų, kurių 
jie prisidarė tarp savęs besi- tos 
oiaudami kantams atgal

vo klioštorius 
juose 
suomet 
<1 ory bės
vyzdžiu.earijos prezidentą d-rą Mot- 

tą. Rusas norėjęs tuo budu 
atkeršyti už užmušimą bol
ševikų diplomato Vorovskio. 
kuris 1923 metais buvo Švei
carijoj nušautas. Bet tai yra 
kvailas kerštas. Komunizmo 
.Šalininkams Šveicarijoj da
bar bus daug sunkiau, negu 

būvu

HERRINE VĖL ŠAU
DOMA.

Herrin. Ilk—Už kokių ke- tie klioštoriai yra 
turiu mylių nuo čia pereitą lingai surišti su šmugeliu 
nedėldienį buvo nušautas 
20 metų amžiaus William 
Holland ir sunkiai sužeistas

AMERIKOS ATSTOVAS
EGIPTE UŽMUŠTAS.
Pereitą sąvaitę Aleksand

rijos mieste, Egipte, auto- 
mobiliaus nelaimėj buvo už-'Mack Pullman su savo žmo-
muštas Amerikos atstovas na. .Juos šovė nežinomi žmo- 
•Johnson. Jo namai yra Tlli- nes važiuojant jiems auto- 
noiui** mobiliu™

J «/

f
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K. NORKUS DESPERA- ną, nes nuostoliai pasidarę 
CIJOJ. vedant to laivyno reikalus.- .

"Keleivyje” buvo jau ra-. Pagalios p. Norkus aiški-! 
syta, kad žinomas amerikie- naši esąs teisingas žmogus ir 
čiams Kastantas Norkus pa- geras Lietuvos patriotas. ’ 
bėgo iš Kauno, palikdamas Sako: 
$5(/,000 skolų, ir kad jo biz-. 
nistapo valdžios uždarytas. •

Dabar pasirodo, kad Nor- ■ ...................
ku> randasi Bei lyne n taip. ne> ^Sandaros 
nusigyvenęs, kad neturi kuo 
už hoteli užsimokėti. Iš Ber
lyno jisai pasiuntė Lietuvos 
valdžiai pasiaiškinimą, ku
rio kopiją dabar paskelbė 
Chicagos “Naujienos ’

Iš to pasiaiškinimo matyt, paskui cSL. 
kad K. Norkus yra didelėj 
desperacijoj. Visas pasaulis 
jam dabar išrodo juodas. JL 
pats esąs niekuo niekam ne
kaltas; jis visiems padeda-, tingoj padėtyj likę 
ves, visais pasitikėdavęs, bėt 
kiti visuomet tik blogo jam 
linkėję ir visuomet skriaudę. 
Draugų jis neturėjęs netik 
tarp paprastų piliečių, bet ir 
Lietuvos valdžia ji skriaudu- 

' si, ir Jungtinių Valstijų Lai
vyno administracija, kuriai t , . .. .
jis agentžrvo. buvo prieš ji Per<iaug plačiai 
nusistačiusi.

Jis rašo:
"Birželio 26 d.. 1926. atvy

kau iš Kauno Berlinan, kad 
gauti man priketintą paskolą, 
formalumai reikalą užtęsė, mėtymo nei Amerikos milio- 
Negaledamas laiku gauti pri- nieriai nedaro.
statyti Lietuvos Banko garan-; šitokios ekstra vaga nei jo? 
riją vidaus reikalų ministeri- visada baigiasi katastrofo- 
)<ii. gavau žinią iš Kauno, kad 
Kontora tapo* uždaryta. Tas 
smūgis mano nervus galutinai 
>uardė. keista apatija pakirte' 
energiją... Man asmeniškai tai 
vis tiek pat: biznio palaikymui 
paskolos negavau — j ieškau 
nors viešbučio sąskaitai apmo-: 
keti."

Iš to išeina,__________ . . . -
nėra nuo skolų mokėjimo.jos priešai ją malevoja. Gir- 
pabėgęs, bet, priešingai, iš- di: 
važiavo jieškoti pinigų toms ‘ 
skoloms apmokėti, ir tik tuo
met valdžia uždarė jo biznį.

Toliaus jis nusiskundžia,! 
kad sumažėjus emigracijai, 
jo Įplaukų šaltinis užsiraukė, 
o išlaidos vistiek buvo dide
lės, nes reikėjo su žmonėmis 
susirašinėti, reikėjo dalykus 
aiškinti, ir ofiso sumažinti Į 
nebuvo galima. Tuomet jis j 
parašęs Amerikos valdžios ’ 
laivyno vyriausybei prašy-' 
mą, kad padidintų jam atly-1 
ginimą. Laivyno vyriausybė ■ laikymas draugiškų 
pakėlusi “komišiną” už par
duotąsias jo laivakortes ir

"šį mėnesį sukanka lygiai 6 
metai, kaip aš palikau redaga
vimą Amerikos Lietuvių Tauti- 
—______ >s Partijos organo
‘Sandaros.’ Lietuvos nepriklau
somybės paskatintas tėvynėn 
grįžau. Ėjau savo pilietiškas 
pareigas kaip galėjau, kaip 
mokėjai- Atstovaujant BaJtic 

; Statės .hinance Corporation. 
-mano rankose bu 

vo f>c keliasdešimtis :uk<ar.- 
cių dolerių. Jeigu manyje butu 
buvę blogų minčių — aš nebo
čiau šioj finansų žv.»ig-- <r

Mums gaila, kad buvusi? 
musų kaimynas pateko i te
ki sunkų krizį. Bet mums r > 
dos. kad dėl savo nelaimės 
jis perdaug kaltina kitus 
Mums rodos, kad daugiau
sia kaltas yra jis pats. Jis 

gyveno ir 
perdaug leido pinigus. Me? 
girdėjom. Kad apsivedęs jis 
laikė net dvi tarnaites, kad i 
Berlyną ii Parvžiu važinėjo- 
si pirkti ?a o pačiai šlėbių ir 
skrybėlių šitokio pinigų

• -

mis.

VIRAKAS GIRIA LIETU
VOS VALDŽIĄ.

F. Virakas, buvusis South 
Bostono “Darbininko” re
daktorius ir uolus krikščio
nis demokratas, sako, kad 
dabartinė Lietuvos valdžia 

kad Norkus.nesanti tokia jau baisi, kaip

“Užsienio politikoje laiko
masi tos pat linijos, ką buvo ir 
senesniosios valdžios laikytasi, 
būtent: su Sovietų Rusų val
džia turėti kogeriausius kai
myniškus sugyvenimo santy
kius. su vokiečiais ir latviais 
taip pat. o su lenkais tol neuž- 
megsti artimesnių ryšių, koi 
nebus atitaisyta skriauda pa
daryta Lietuvai Vilniaus su ū 
sritimis užėmimu. Su kito
mis kaip artimesnėmis taip ir 
tolimesnėmis valstybėmis pa 

ryšiu ir

“Musų litas pastovus. Lietu-' 
voje bado nėra. Inularbės nėra, j 
duonos ir mėsos gana, biskį1 
per mažai pinigų.

“Visose šakose ir srityse, 
kur tik tas yra galima, valdžios, 
yra daromos pastangos suma
žinti išlaidas, kad sudaryti šio
kią tokią taupume sumą: kad 
šiek tiek sutaupius.

"Ministeriams. prezidentui ir į 
kaip kuriems aukštesniems val
dininkams ir Seimo nariams' 
atlyginimas sumažinta, buk tai 
automobilių važinėjimai var-Į 
žemi tam. kad mažiau išeikvo- ■ 
ti benzinui ir tepalui ir tt. Net 
buvo įnešta į Seimą sumany
mas numušti kunigams atlygi-i 
nimą už jų darbus arba algą.” ■

Kierikalų spauda dau
giausia kėlė riksmo dėlto, 
kad naują valdžia šluoja i 
laukan senuosius krikščio- 
tdu? vaidininkus. Bet Vira-į 
kas pripažįsta, kad taip ir į

_yra valdininkų tarpe ir j 
kuriuos ir verkdamas i 

tur. pediuosuot už jų blogus. 
...r'»us. Juk valdininkų yra ne! 

ne du. bet čieli tukstan- ’ 
. — — o iš oaugdio atsiranda 

'.••kių. c -a didžiumoje ne mi- 
misteriai kalti, bet patįs vaidi
ninkai.

“Eina rimti gandai, kad dėl 
sumažiidmo išlaidų manoma 
sumažinti skaičių apskričių, o 
tuomi pat žymiai sumažėtų 
valdininkų skaičius ir jų al- 
gom< išmokamų sumų dydis.

"Triobėsiai senosios valdžios 
pradėtieji statyt visi statomi ir 
toliaus. dėlto, kad pasirodo, 
kad jie būtinai yra reikalingi.

"Keliai po Lietuvą gerina
mi. taisomi ir nauji tiesiami.

"Gyvulių veislė gerinama.'

kitaip Virakas rašo South 
Bostono “Darbininke,” tam. 
pačiam "Darbininke.” kuris 
ant dabartinės Lietuvos val
džios šunis karia. Tai kas gi 
dabar iš jų meluoja: pati 
“Darbininko” 
jos bendradarbis F. Vira- 
Po

K S

bendradarbiavimas.”

Apie santykius su lenkais
1 * x "*

nuotakas jo laiyaaones u Apie ^„tykius 
■paskyrus d a $100 menesiui virakas rašo taip: 
subsidijos.
' Vėliaus p. Norkui pasiror - patyri®
<lė ir šito da permaža, ir jis kų užpuolimo Lietnva nesitiki
1 Vėliaus p. Norkui pasiro? i Kiek aš patyriau, tai len-5i? ....

APIE MEKSIKOS 
PREZIDENTĄ.

Pan-Amerikos Darbo Fe-, 
į iteracijos sekretorius U'right 
rašo “Current Histary Ma-‘ 
garine” apie Meksikos pre
zidentą taip:

"Prezidentas Calles išrodo 
kaip ir koka keistas mišinys! 
padarytas iš pranašo, kryžei
vio, inžinieriaus ir tėvo. Ret 
nežiūrint visa to. jis yra be ga
lo praktingas žmogus. Tik įsi- 
tėmykit dabar jo vykinamą 
programą:

"Jis siūlo įtaisyti Z.UOO.ObG 
akrų laukams irigacijos (lais-

i

1. Keikia gyventi ir cevo 
•ielą Ubinti.

Reikia gyventi ir savo sie
lą lobifili.

Jeigu gimei pasaulin, tai 
ii' gj veek.

Bet kaip būtent gyventi? 
Ir kuriam galui? Ir kokia 
prasmė, kad gyventi pasau
lyje?

Ar yra nors vienas protin
gas žmogus, kurs tokiais

tymo) sistemą iki jo tarnystės klausimais sau galvos ne- 
pabaigos. Jis pradeda steigti suktų? 
ištisą eilę ūkio mokyklų. ku-( O juk kiekvienas nori ne! 
riose biblinių laikų žemės ver- tiktai gyventi, bet dar pro
gai bus perdirbami į pavvzdin- tingai, ir teisingai, ir apskri- 
gus mokslinius ūkininkus. Jis 
steigia taip jau visą eilę ūkio 
bankų, kur Meksikos ūkininkas 
galės lengvomis sąlygomis pa
siskolinti 
lams.

“Keliais pastarais mėnesiais ro, ypač be reikalo, 
Meksikos
Amerikoje 8.000 plūgų su pa
kinktais ir kitais priedais, ir 
išpardavė juos Meksikos ūki
ninkams po $26, duodamas 3 
metus laiko tą sumą 
Perkant iš privatinių i 
Meksikoj už tuos plugus 
mokėti po S125.

"Tokiom pat sąlygom 
der.tas dabar dalija tarp 
sikos

tai — kiek galima geriau gy 
venti. Ir kiek galima laimin 
giau, — l................
Kiekvienas nori laimės 
sau, ir saviškiams, ir visiems 
žmonėms. Ir kentėti nėra no- 

be jo- 
prezidentas užpirko kios naudos sau ir kitiems.

Bet kuriuo bud u toks gy
venimas pasiekti ir taip pat 
sau ir kitiems? Ir. be to, dar 
pasiekti kiek galima grei
čiau, pilniau ir tiksliau, pro
tingiau. neeikvojant be rei
kalo savo ir kitu iėgų ir lai
ko? «

Į visus šiuos klausimus 
kiekvienas žmogus, šiaip ar 
taip, bet turi surasti atsaky
mus. Visų tiksliausius, visų 
griežčiausius ir protingiau
sius. Be to. dar prieinamiau
sius, lengviausiai įvykdo-! 
mus gyvenime. Prieinamus j 
visų tamsiausiam ir papras
čiausiam žmogui. Ir turint 
aralvoje jo asmens ypatybes 
ir savumus. Jo būdą, ypatų-• 

■“ I

Į

pinigu savo reika

duodamas I 
išmokėti, 

rankų, 
reikia

prezi- 
Mek- 

ukininkų 16.000 arklių, 
šitokiu budu jis stengiasi pa
kelti liaudį iš tamsos, skurdo ir 
purvo i šviesų, tvarkingą ir 
laisvą gyvenimą.”

KAM GYVENTI?
■ ■ N. Rttbakinas. --- 

pareis nuo bet kurio atskiro 
žmogaus gabumų, pastangų 
ir ptitvrimo.

Bet mogus
gali ir privalo reikalauti 
pats iš savęs: o tu ką jau taip 
padarei ir tebedarai savo 
sielai lebinti ir kilninti? Ir 
kiek būtent darai, ir ar darai 
ką nors?

Kaip toli tu nueisi, ką pa
sieksi, — ateitis parodys. 

. Bet jeigu tu nieko nedarai 
<avo sielai lodinti ir jos jaut

rumui kelti, — esi nusikaltė- 
< lis. Ir pats prieš save ir prieš 
visus kitus žmones. Ir štai 
dėl ko: dėl to, kad ir tu pat
sai. ir kiti žmones, kenčia 

■ kokią nors žalą dei to, kad 
Į tu turi sielą neturtingą, ne
jautrią, * , -
• Toksai žmogus

būtinai laimingiau.Ir ''U LUI1 lietui nugą, ue-
> neužjaučiančią.

Toksai žmogus nė skatiko 
nevertas. Jis tara tuščia vie
ta žemės paviršiuje arba dar 
blogiau — dėmė.

Padaryti savo sielą turtin
gesnę. meilės pilnesnę, jaut
resnę ir veiklesnę gali kiek- 

i vienas ir privalo kiekvienas.
Būtinai ir be jokių abejonių. 
Dėl to jam pačiam ir ki-' 
tiems, kurie su juo susiduria, •

I

litru r.u; ic juu

bus. be abejo, daug lengviau 
gyventi.
2. Ką reiškia “padaryti savo 

sielą turtingesnę”?
Tatai reiškia, padaryti ją 

visų pirma — pilnesnę, taip

i

i

bendrai žmogus, mylėti 
žmonija — ar ta» ne vieniji
masis su jais? Tatai ir sutei
kia gyvenimui pilnumo.

Nuo meilės stiprumu pa
reina ir gyvenimo užsimoji
mas, jo turis, platurtias. 
Knistis savo urve n savo 
specialybėj tiktai ta? gali, 
kas ją užvis daugiau ir myli. 
Bet juk to dar per maža. 
Mylėti kuris nors žmoguC 
Tūlas gali labai stipriai pri
sirišti prie kurio vieno, pi ic- 
dviejų, o ajSie' kitus ir pa
miršta. Bet juk to taip pat 
maža, — toksai gyveni n um 
taip pat nepilnas ir siauras 
gyvenimas tėra. Pilnam gy
venimui maža taip pat ir sa
vo šeimą temylėti. Juk be jos 
yra ir daugiau žmonių, — 
visuomene, tauta, žmonija. 
O mylėti gamta su jos gro
žiu? 0 saulutė, šviesa, o šili
ma? O dangus su jo beribė
mis gelmėmis? O mylėti 
mokslas, tariant, tikslios ir 
tikros žinios, kurios atiden
gia tas gelmes, — kaip jų 
nemylėti! O muzika, kuri 

: linksmina, džiugina, guo- 
įdžia, gilina sielą ir padeda 
giliau ir stipriau jausti? Ne, 
pilnam gyvenimui kiekvieno 

j žmogaus širdis privalo būt 
Įtartum, sunkte prisisunkusi 
meilės, — sugebėjimo mylė
ti ir mylėti. Ir taip v isą gy
venimą, ligi grabo lentos.

pareikalavęs da geresnio 
‘‘atlyginimo.” Bet daugiau 
pinigų jis jau nebegavęs. 
Vietoj to, jis buvęs pašauk
tas į Bremeną pas speciali 
Amerikos valdžios laivyno 
inspektorių, kur jis radęs ir 
gerai pažįstamą Liutkaūską- 
Liutą iš Amerikos. Čia jam, 
Norkui, buvę pasakyta, kart 
jis paliuosuojamas. o jo vie
tą užimsiąs Liutkauskas.

Noi-kus taip susiiupinęš ir 
nusiminęs, kad kalba net 
apie nusižudymą, jeigu jam 
prisieitų skolas žmonėms 
grąžinti. Girdi:

“Savo darbuose visiems tikė
damas aš netekau lėšų net savo 
šeimynos pagalbai ir pats atsi
dūriau ligos ir bado globoj. Ma
no gyvybės šukavimas neat
neštų naudos nė vienai žmo
gaus vardo vertai esybei ir dėl 
to tegul teisingumo instanci.ia 
reikalą išnagrinėjus j ieško kre
ditoriaus patenkinimo ten. kur 
priklauso, kaip aukščiau nuro
dyta. Aš neturiu mažiausio 
galimybės šį reikalą padėt lik-į 
'•idiioti.”
Sakydamas, tegul Lietu

vos va ’idžia jieško atlygini
mo skolininkafns “iš ten, kur 
prik.'pu. o.” Norkus turi min
tyje l • nited Statei Lines; tai 
yra Amerikos valdžios Jaivy-

bet jeigu toksai bvtą, tai yra 
pilnai prisirengus ne tik jį at
remti. bet net ir žengti pirmyn 
tol. kol Vilnius atsidurtų musų 
rankose. O toliau, tai tikimasi 
ir kaimynų^pagelb< s atlikimui 
to, ką p$tj& savo (^jėgomis iš 
lenku neatsiimtumėm. '

- Sovietų Rusija esanti ge 
riausia Lietuvos draugė:

“Iš kaimyninių • valstybių 
' kol kasr- Lietuva geriausiai su • 

gyvena sė Svietų Respublika, 
ir ji pirmiausia prieš lenkų ag- 
re.'.ingumą pakėlė savo spaudo
je baisa, kas lenkus kaip šaltu 
vanderiu apipylė.'Lfei u va So
vietų valdžiai už tai gali pasa
kyt ačiū. Su Vokietija sugyvę, 
narna korektingai. Vokiečiai vii 
suomet šalti, ir viską labai iš- 
skaičį^Oiįa. jie prieš lenkus ty
lėjo ir jų visą triukšmą igno
ravo. mums lietut-Ųuns gerai 
ir tas.

“Latviai baisus ^sdįlstai. jie 
svyruoja kaip jiems butų ge
riau,: su-Lenkija ar su Lietu
va. ir vi;-as laikas laviruoja, iš 
kuj^kofcs vėjas pučia, bet atvi
rai ’sijk^Si.esą musų broliais.”

............  i
Taigi tarptautinė Lietuvos 

padėtis prie dabartinės val
džios eina geryn.

Viduje taip pat viskas tai- ‘ 
sosi, nes—

. kad ji nebūtų tuščia ir nie- Nuolat pergyventi, jausti šis 
Įkinga; antra, padalyti ją gi- didis jausmas reikia taip,Prezidentas Calles esąs 

augšto ūgio ir tvino sudėji
mo vyras. Jis yra kilęs iš 
darbininkų šeimynos, daly- __________
vayo visose revoliucijose mos ir trukumus, 
pi ies Meksikos despotus ir Be to, dar reikia turėti i 
plėšikus, ir dabar jam rupi galvoje, kame kuris žmogus! 

gyvena, kas jis yra. kurios 
giminės bei tautos ir kurios 
lyties, amžiaus, luomo ir 
kaip jis pasituri, ir kurio 
mokslo ir gabumo. Visa, vi
sa tai reikia nepamiršti, gal
vojant, kaip gyventi ir ku
riam galui? Juk svarbiausia 
dalyko esmė — ne gerų pa
tarimų davinėjimas, o tik se
kimas jais. Vadinas, reikia 
gerais patarimais sekti. Ir 
dar kaip sekti? Kas žings
nis! Ir visaip besistengiant 
išnaudoti visus savo gabu
mus ir visas savo būklės ap
linkybes teisingesniam, pro-

lesnę: trečia — kilnesnę, 
kilnesnės dvasios; ketvirta 
—gyvesnę, skaistesnę, la
biau įtemptą, taip, kad ji gy- 

i ventų ne kaip varlės ir žu
vys, ir galiausiai, penkta, — 

I padaryti ir savo sielą, ir gy
venimą gražesnį. Kiekvieno 
žmogaus gyvenimas būtinai 
turi būti kiek galima gra
žesnis. taip kad iš šalies į jį kiekviena 
žiūrint-, galima butų juo \uo tokios 
džiaugtis, gėrėtis. ]

1. Visų pilniausias gyveni- mo tikiu džiaugsmu džiaug- 
mas yra šitoks: tūlas žmo- sies, ir kitiems tokiu savo 
gus gyvena sau dieną po die- meilės kupinu santykiavin-u 
nos, dirba kurį darbą, uždir- su jais džiaugsmo suteiksi, 
ba sau ir savo šeimai duo- Pati visų peniausiojo gy\e- 

! nos. pluša, blaškosi, kaip vo- nimo esmė gali būti duota 
įvėrė rate, arba plakasi, kaip mums tiktai tokios didžios 
žuvis ant ledo, ir daugiau meilės pajautimo. Tebūnie 
nieko nemato ir nežino, tad kiekvienam žmogui pri- 
Toksai žmogus—nepilnas einama visa, kastiktaiže- 
žmogus. Jis tarsi mašina, ku-imėje vra protinga, šviesu, 
ri turi atlikti tokius ir tokius i 
darbus, tokius ir tokius kūno 
judesius, turėti tokias ir to- 

; kias mintis, visiems žinomas 
j ir įprastas. Ne jam gyveni- 
į mo džiaugsmas, ne jam sau- 
■ lutė, ne jam šviesa, oras, šili
ma, kur yra žemėje. Ne jam 
ir mokslas ir menas ir visuo
menės darbas ir bendradar
biavimas jame ir įvairiuose

- Visa tat 
da pro šalį, pro šalį, — ne- 

1 i a tokio žmogaus, gyve
ni :io nepilną, siaurą gyve
nk Šalin tokį gyvenimą!

>.<, o ar pilnu gyvenimu 
gyveta tie žmonės, kurie 
nesvgeba ar nemoka arba 
nenori kitų žmonių mylėti? 
Tatai reiškia jo džiaugsmu 
džiaugtis ir jo liūdesiu kartu 
su juo liūdėti, ir bendrai gy
venti viena sieia, tartum iš 
dviejų sielų sudaryta: jo ir 

į tavo paties taip jaučiančios. 
Tokia tad didžiausia mei

lė yra žmogaus žmogui. Bet 
tebūnie ji ir mažesnė, — o 
vis dėlto pati esmė bet ku
rios meilės yra sielų vieny
bėje. Siela nemylinti ir ne- 

l mylima yra siela vienui vie
na. Pirmiausia vienui viena, 
tartum atkirsta nuo kitų. 
Dėl to tad šios ir atrodo jai 
tolimos, svetimos. Vienui 
vienoj sieloj, tur būt, daug 
mažiau ir džiaugsmo, ir gy- 

įvybės, nekaip mylimoj ir 
mylinčioj sieloj. O gyveni
mas be džiaugsnio.supranta- 
ma. — gyvenimas nepilnas. 
Daug džiaugsmo ir meilės — 
pilnesnis ir gyvenimas. My- 

Garsiausios pasaulio šokikės, kurios dalyvavo tarptautiniame šokikių suvažiavime New Yorke įėti atskiri Žmonės, mylėti

sutvarkyti Meksiką taip, kad 
ne ponai ir kunigai joje vieš- 

redakcija. ai- patautų. bet kad visų pirma 
darbo žmonės turėtų gerą 
gyvenimą.

VĖLIAVOS AUKŠTYN 
KOJOMIS.

"Lietuvos Žinių” reporte
ris pasakoja savo Įspūdžius, 
kokių ant jo padarė iškabin
tos Kaune vėliavos Petrą 
Vileišį laidojant. Jis sako:

“Pats savo akimis mačiau 
tas vėliavas ir turiu pripažinti, 
kad jos buvo labai įvairios ir 
margos. Dar šiandien mano 
akyse tebeplevėsuoja elektros 
stoties nublukus?su didele sky
le pačiam vidury ir nubrizgu
siais kraštais vėliava. Kitu irta- k 4
žesnės ir didesnės, tartum, nuo 
šalčio pabalusios, iš gėdos pa
raudusios. iš pavydo pažialia- 

avusžos ir nuo džiovos pageltu
sios labai jaudina praeivio šis- 
dį.

“Dar vienas keistas su musų 
tautinėmis, vėliavomis reiški
nys. Po aštuonerių metų nepri
klausomybės Lietuvos pilie
čiai pradėjo jas gerbti aukštyn 
kojomis. Jų kelios buvo paka
bintos net atvirkščiai (pilietis 
galėtų pasakyti. 1 
pakartos).

ŠLIUPUI NEPATINKA 
“FIZIOLOGIJA” IR 

“PIZIKA.”

"Lietuvos Žiniose” d-ras 
Šliupas kritikuoja kraipymą 
svetimųjų žodžių musų kal
boje. -Jis sako:

‘‘Ar gražesnė kemija ažuot 
chemijos, piziologija ažuot 
ph.vziologiios. pizika ar fizika 
ažuot phyzikos? Ar tai ne rusu 
mckyklos įtaka čion kalta? Ar 
gal trukumas pažinties sveti
mų kalbų, išskyrus rusiška? 
Ar gal barbarais esame ir pb— 
f ištarti nemokam dėlto, kad 
musų kalboje to garso nėra? 
Man rodosi tai yra vaikiškas 
sekimas rasų kal’oa!”

Mums gi rodosi,
mums nėra jokio reikalo ra- 

; syti nei “piziologija,” nei 
i "phyziolcgi ja.” kuomet tu- 
’ime gražų ir lengvai taria
mą žorli fiziologija, o vieto- 

kad jos būtoje “pizikos” ar phyzikos," 
yra visiems žinoma fizika.

kad

hnkybes teisingesniam, pro-j 
tingesniam, naudingesniam, į 
laimingesniam gyvenimui.

kad šis pergyvenimas, jo 
jautimas, taip pat butų lyg 
kokia didybė, didybė šviesi, 
kilni, graži ir išaukštinanti 
ir tai e pati ir visą, kas aplin- 

į kui tavęs yra. O tam reikia 
i meilės pačiai meilei jausti. 
Į—jai pačiai taip, kad ji, ne
lyginant, apgaubtų savimi 
visą pasauli, visą žmoniją ir 

atskirą žmogų, 
tikrai didžios 

meilės ir patsai be perstoji-

šviesu, 
gražu, kilnu, didžiu, švelnu.

Visų pirma pasidaryk ir 
tapk tikru žmogumi, geru 
žmogumi, padaryk taip, kad 
nežūtų, ir nenvktų jokios 
sielos jėgos, nei tavo, nei ki
tų žmonių. Ir visados verž- 
kis ir eik pirmyn ir aukštyn, 
pirmyn ir aukštyn — į tai. 
kas gera, kas pažinta, sugal
vota rr nurodyta geresniųjų 
Įvairių laikų ir tautų žmo
nių.

Tatai ir padarys tavo gy
venimą kiek galima pilnesr 
ni, o taipgi ir kiek galima gi
lesnį, aukštesnį ii- gražesni. 
Ir sujungs tave su kitais 
žmonėmis giliais, nuošir
džiais, meilės, užuojautos ir 
palankumo jausmais.

(Bus daugiau.)

Bet tokiam gyvenimui 
reikia kai ko turėti. Visų pir
ma tokiam gyvenimui reika- 
linga turtinga, jautri, už
jaučianti siela. Jeigu jau 
kieno siela medinė, tai to ir 
gyvenimas lai p pat bus me
dinis. Turėti sielą turtingą, 
jautrią, užjaučiančią — tai 
pirmiausia. Tad apie tai ir> , t •• ivvkiUose 
te^ka visų pirma pagalvoti,1 . . 1 :
ir užduoti sau toksai uždavi
nys :

Žūt būt, padalyti savo sie
lą kiek galima turtingesnę, 
jautresnę, užjaučiančią. Ar 
tatai pasiseks padalyti —čia 
jau kitas dalykas — tatai

t

Geras receptas.
Susirgo ūkininko žmona. 

Jis klampoja Į valsčiaus val
dybą, skambina telefonu i 
miestelį ir prašo gydytoją. 
Atsiliepia gydytojas ir klau
sia:

—Kur skaudą?
—Viduriuos.
—Ar stena ir ar riebi ?
—Tai jau rieboka...
—Tai važiuot man neap- 

imk peili ir plauksimoka, 
Ją-

Mat telefonistė sujungė 
gyvulių gydytoją, kuris ma
nė, kad karvė susirgo, dėl to 
taip ir patarė. O.grižęs ūki
ninkas pranešė savo žmonai 
gydytojo patarimą, tai ši iš 
karto pasveiko.
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Kaa skaito ir rašo, 
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Brooklyno Kriaučių Reikalai
BROOKLYN, N. Y. 

Komunistai — kriaučių 
apgavikai.

Jau pirmiaus “Keleivyje” 
rašiau, kad komunistai pas 
kriaueius rengiasi verstis ra
gožium duoklių pakėlimo 
klausimu, l ad sis komunistų 
ragožius dabar jau pilnai 
įvyko. Per v isą šitą komunis
tų ragožiaus procesą jie rin
kosi patogiausius budus ir 
melavimus, kad tik daugiau 
galėjus paslėpti nuo kriau
čių savo veidmainystę.

Pirmiausia komunistai 
stengėsi su dirbtuvių pirmi
ninkų pagelba duokles pa
kelti ir urnai iš narių iško- 
lektuoti. Bet tas jiems nepa
vyko — nariai nemokėjo, o 
reikalavo specialio kriaučių 
susirinkimo tame klausime. 
Toliaus komunistai gerai su
siorganizavę mėnesiniam 
susirinkime šį klausimą iškė
lė ir nutarė nešaukti specia
lio susirinkimo, o tik duokles 
su pakėlimu kolektuoti. Vie
nok ir -šitas smurto burtas 
komunistams pasekmių ne
davė. Tad kas toliau pasili
ko komunistams daryti? 
šaukti speciali susirinkimą 
tuo klausimu, komunistai bi
jojo, kad už jų veidmainys
tes ir smurtą kriaučiai neiš- 
šluotų juos iš unijos komite
tų, kaip jau nekartą musų 
kriaučiai jiems yra padarę. Į 
Dabar 1------- —n:—

taip vadinamą “masinį” su
sirinkimą komunistai šaukė, 
idant užklupus narius nepri
sirengusius prie šito klausi
mo, bv tiktai balsavimu pra
vesti duoklių pakėlimą. 
Taip, komunistai visokiomis 
uzurpacijomis ir melais pra
vedė musų lokale duoklių 
pakėlimą. Bet ką jie padarė 
su tais musų unijos nartas, 
kurių per komunistų agitaci
ją tapo užvilktos duoklės už 
metus ir daugiau? Nagi nie
ko — tie nariai turės užsi
mokėti už praėjusį laiką ke
lis desėtkus dolerių daugiau, 
negu tie, kūne pirmiau užsi
mokėjo. Tečiaus, jeigu šitas 
specialis susirinkimas butų 
buvęs šauktas taip, kaip ir 
kiti pirmiaus būdavo šau- 
kami, t. y. butų buvę iškalno 
išgarsinta ir nariams praneš- • 
ta, kas bus svarstoma, — tai į 
nėra abejonės, kati susirin
kimas butų suradęs atitinka
mus budus, idant nariai už
silikę su duoklėmis nebūtų 
nuskriausti, kad jiems butų1 
leidžiama užsimokėti duok-: 
les po 35 centus, kaip ir vi-1 
šiem kitiem pirmiau užsimo-; 
kėjusiems. Juk tie neužsinio-' 
kėjusieji nariai ne tiek kalti, 
kiek komunistai. Tik komu-j 
nistų agitacija atitraukė! 
tuos žmones nuo mokėjimo' 
duoklių, o ne kas kitas. Pa
vyzdžiui, net viename dirb- 

susirinkime
I 
i 
j j 
i

THE WENTWORTH By-thc-Sea. Portsmouth. X H.
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i tiesė ilgą ir storą virvę, kaip; 
bolševikiška litanija. Pra
deda rikiuotis abiejų pusių 
traukėjai, kurie buvo gero
kai “paėmę ant drąsos.” Su
stato po dešimt vyrų. Iš abie
jų pusių stovi po kapitoną, 
kurie komanduoja. Praside
da traukimas. Išsyk cliffsi- 
diečiai ima viršų, bet kiek 
pasitampius, jersiečiai pra- ■ 
dėjo traukti cliffsidiečius. Į

Ar Jus Kada Nors
Atvažiavot į čia?

geriausių Naujosios Ang- 
tjurio užeigų, kuria žino 

tūkstančiai, yra THE WENTWORTH. 
Ji randasi privatiškame 125 akrų parke, 
kuris randasi ant salos. Portsmouth, 
N. H. prieplaukoj. Ant šios salos. 1669 
metais, Samuel Wentwprth atidarė pir
mą užeigą šioj apielinkėj. čia taipgi 
prasidėjo pirmutinis aktas Amerikos 
Revoliucijos.
Šis puikus hotelis tapo garsiu pasaulyje, 
kuomet Rusų-Japonų Taikos Sutartis 
tapo čia pasirašyta, raginant Preziden
tui Rooseveltui. Dabar šimtai žmonių 
čia randa ideališką vietą žaidimams.

Cliffsidiečių kapitonas, ma
tydamas, kad jo “tymas” 
pralaimi, si 
virvę ir smogė į muturzę 
anos pusės vyrui, kuris buvo 

I paskyręs 5 dol. laimėto
jams. 0:2 ir prasidėjo 
tikros bolševikisivvc “sor- 
kės.” Mušamojo vyro mote
ris spiegdama pribėgo savo 
vyrą ginti, bet cliffsidiečių 
kapitonas smogė jai į kruti
nę ir moteris persivertė sta
čia galva. Tada visi jersie- 
čiai puolė cliffsidiečių kapi
toną, cliffsidiečiai gi, užsi
stodami savo kapitoną, ėmė 
mušti jersiečius. Kad skilia 
vieni antriems į žandus, tai 
net dantys barška ir kepurės 
į viršų lekia. Pasidarė Sodo- 
ma-Gomora. “Revoliucijo- 
nierių” karštas kraujas tik 

: tyška,. moterys ir vaikaiI
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Dabar komunistai prilipę hPv.,ll germanų 
liepto gala, pasitaria su žal- Yu k~P°. ^oar_

- - •_ do Veikiančiosios Tarybos
filozofu'X Pruseika*ir‘nary^, J1*™ įnešimą, kad 

- - -- ; musų lokalo nariai visai ne-
j^meklm"“nieko’mokėtų duoklių. Ką reiškia

margės pauodegio^ anatomi
jos f-------- —-------------
štai kokį šposą kriaučiams

nesakę. net nei Pildoma jai J tok-' Buivydo įnešimas? Na- 
Tarvbai nepranešę, įgaliojo £ tai. kad jeigu nariai mo-

• * i -rr i i • Itav? rl iirklr ln< tai Kne Keii_;

i, kad .jeigu nariai mo- 
savąjį delegatą Kalpoką ir,kės duokles, tai bus bau- 
šis kiekvienos dirbtuvės pir-, 
mininkui per telefoną įsako,! *^a ,.n ar gabma 
kad 3 d. rugsėjo bus tik tos 1 —
dirbtuvės susirinkimas ap
tarimui tos dirbtuvės reikahi 
ir kad darbininkai tiesiog iš 
darbo ateitų į Amalgameitų; 
svetainę. Pėtnyeioje pusė po į 
penkių vakare prisirinko pil
nas ofisas ir ant gatvės žmo
nių ir vienas kito klausinėja:

—Ar ir jūsų dirbtuvės Į 
šiandien susirinkimas?

—Taip, delegatas čerma- 
nui sakė, kad bus musų šap- 
mitingis, bet kaip žiuriu tai 
tisų dirbtuvių darbininkai 
šiandien čia susirinkę — at
sako kitas. • ».

Darbininkams besiste
bint, kame čia dalykas. iš
lenda iš mažo ofisuko Kal
pokas ir liepia visiems 
kriaučiams eiti į viršutinę di
džiąją svetainę. Ten kriau
čiams suėjus, Jokubonis ati
daręs susirinkimą nudavė, 
kad jis “nežinąs” šio susirin
kimo tikslo ir perstatė dele
gatą Kalpoką “paaiškinti.” 
Kalpokas pasakė: “Čia 
dabar yra masinis ir spe
cialis susirinkimas.” Tuo 
tarpu susirinkime kįla pani
ka, vėliaus termas ir t. L De
legatas F. Kalpokas rėžia 
spyčių, meluodamas ir gąs
dindamas kriaueius, kad ne
teksią darbo, jeigu nemokė
sią su pakėlimu duoklių, ir 
tt Dar po kelių kalbų, spy- 
čina Džiumbajonis, begė
diškai mulkindamas susirin
kusius ir daro išvadą, kad 
kriaučiai turi mokėti pakėli
mą duoklių. Po tam susirin
kime prasideda termas ir 
protestai prieš komunistų 
suokalbį apgauti unijos na
rius, ir didesnė pusė susirin
kusiųjų sukila ir išeina iš i

i norėti, 
kad šitokiose aplinkybėse 
nariai mokėtų duokles? Su
prantama, kad ne.

Grįžtant atgal, reikia pa
sakyti, kad komunistai ne 
tik praėjusiam susirinkime 
nenorėjo aptarti tų suviliotų; 
narių reikalo, bet ir abelnai 
jie nenori, kad tiems na
riams butų palengvinta užsi- Į 
mokėjimas duoklių. Nors jie j 
ir pasakoja kriaučiams, kad 
jie dėję pastangų reikalau-' 
darni iš Joint Boardo privi-' 
Iegijų užsilikusiems su duo
klėms musų nariams užsimo-' 
kėjimo po senovei, bet tai' 
yra didžiausis mulkinimas 
musų kriaučių. Pavyzdžiui, i

Atvažiavęs į šitą įspūdingą vietą ryte, 
niekad jos neužmirši. Kiekvienas vaiz
das kvėpuoja dėkingumu. Pusryčiai ga
tavi—ir kokie pusryčiai! Jie šičia sutei
kia La Touraine kavą. Tūkstančiai žmo
nių iš visų šalies kampų šičia pirmu 
kartu susipažino su parinktine kava.
Kada jus atlankot THE WENTWORTH 
jus vistiek galite džiaugtis šita kava. 
Per apskritus metus jus galite turėti ją 
ant savo stalo, jeigu tik norite. Ji su
teiks jums užsiganėdinimą, kuris šios 
kavos jūsų namuose nebūtų jaučiamas. 
Jus niekuomet neragavot tokios kavos, 
kuri turėtų tokį-pat puikų skonį, kaip 
La Touraine (Extra).

Interesingi faktai apie La Touraine (Ertra) Kavą.
turi savyje skonį rečiausių 
dirvų ant žemes.
Tris sujungtos rūšys kavos 
šitame mišinyje kainuoja 
50'/ daugiau negu paprasta 
kava, ir 25r> daugiau negu 
Sao Paulo, praizinė kava iš 
Brazilijos, kuri yra reteny
bė. nes tik 30,000 maišų jos 
užauga kas metai.
Formula šio mišinio yra sek
retas. atsargiai slepiamas. 
Kavos ekspertai praleido dvi
dešimt metų, kol šią formu- 
!a sudarė. Nėra kitokio Kavos 
mišinio, kuris pritiktų šiam. 
Kurie randa tinkama skonį 
šioj kovoj, neras- jo jokioj ■ 
kitoj.
Ponas E. J. Butler. garsas 
kavos ekspertas, personaliai 
išbando, paragauja ir 
parenka kavos į-ųšis

Tai yra daugiausia parduo
dama kava Naujojoj A»e'ii- 
joj. kuri yra gimtinė visu ge
resniu kavos rūšių Ameri
koj. Šiuose tikrų kavos kriti
kų namuose, yra pripažinta, 
kad tai yra aukščiausia 237 
metų kavos skonio tobulini
mo pasekmė.
Tai yra kava, kuri vartoja
ma tokiose valgymo vietose, 
kurios yra garsios ka' os ge
rumu. Paveizdan, visuose 
Statler Moteliuos. Puikiame 
Shoreland Chicagoje. Nesu
skaitomoj daugybėj provin
cijos namų, kurie yra garsus 
savo svetingumu.
Mišinys jungia savyje .ketu
rias rūšis geriausios kavos, 
kokia tik auga. Kiekviena 
rųšis ateina iš skirtingos ša
lies. kiekviena suteikia gar- 
b’ tautai. Kiekviena rūšis

mišiniui. Jo uždavinys palai
kyt tą irai su kavos skoni, ne
paisant lėšų. Jis reikalui pri
siėjus paneša didžiausias lė
šas. kad tik sudarius mišinį 
La Touraine (Eztra) su tin
kamiausiu skoniu.
La Touraine (Extra) parsi
duoda tiesiai trroserninkams. 
Tas sutaupo tarpininku pel
ną. Ji parsiduoda dubeitavai 
užpeėėtytuose popieros pa
keliuose, ne blekinėse. šitas 
ir kiti ekonomiškumai—apie 
11 centu ant svaro—užmoka 
už ekstra prirogimą. Todėl 
vartotojai jauna geriausia 
kavą nen-angiai už ją mo
kėdami.

pats 
šiam

Jums Patartina
Pasirinkt Geriausia

Siųskit Kuponą
Reikalaujant Kvoierio Svaro

Mes užfundysime jums, kad bu
tų užtektinai dviem pusryčiam. 
Pasiųskite šitą kuponą mums ir 
kai gausite, išvirkite kaip mes 
nurodome. Ji parodys jums nau
ją kavo<f skoni, kurio jus visada 
norėsite, ., .

yži > - ...
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Pasiuskit iškirpę šitą kuponą 
pas W. S. Quinby Co. 291 
Atlantic Avė., Boston. dėl ’<' 
svaro pakelio La Touraine 
t Extra į Kavos.

Vmosc Gr«sen»ės« 
59c. švara*.
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GEORGETOWN, 1LL. 
Nelaimingas atsitikimas.
Rugpiučio 21 d. čia Įvyko 

nelaimingas atsitikimas, ku
riame prarado gyvastį jau
nas lietuvis mainervs Anta
nas Novakas. Tą dieną, apie 
4 vai. ryte, jis buvo išvažia
vęs su savo draugu superin
tendentu Gilbert Ramsey 
voverių medžiot. Su jais sy
kiu važiavo ir superinten
dento sūnūs Russell Ramsev.numi jv i.vrn^ ---------------- ;--------- _

staiga peršoko per Apie puse po desimtai va- 
smoerė i muturze landai P^eš piet, jiems išva-

žiuojant iš miestelio Ridge- 
farm, 111. ir važiuojant auto- 
mobilium per geležinkelį, 
juos pagavo ateinąs iš rytų 
greitasis traukinys. Nov|- 
kas buvo išmestas iš automo
bilio per 33 pėdas, o supe
rintendentas su sunum buvo 
automobily prispausti. Pri
buvę ambulansai visus tris 
nuvežė į ligonbutį. Novakas 
mirė vos pasiekus ligonbutį, 
o superintendento sūnūs mi
rė 11 vai. naktį. Pats supe
rintendentas dar gyvas, bet 
nežinia ar pasveiks.

Antanas Novakas buvo 32 
metų, o Russell Ramsey 18 

i metų. Pagal įsakymą gene- 
ralio superintendento, No-

Iklykia-verkia. Subėgo apie- vakas ir Ramsey buvo sykiu
D3iai(ioti. Novnkn nulvuoiolinkės gyventojai žiūrėti, !Pa^a^ot’-• Novaką nulydėjo 

kaip “revoliucionieriai” mu-i 1 kapus 40 automobilių, o 
šasi. T "

į kapus 40 automobilių, o 
PoUcman^“ ‘iSktyda-|Jaunaji1.Ra™s«yx?Pie120<’au- 

mas, kad pats vienas jis ne- tomobilių. Ant Novako kapo 
lietuviškai kalbėjo zaldo- 

— i ® Chicagos ir angliškai 
talka daugiau sėbru. Piibu-iį<oa^re^Įnanas P- Ho-
vus pulkui aniuoltt-sargu su'1?*^- 0 Ramsey sūnaus lai- 
žvakėm, bolševikų’mušis ta-^uvėse dalyvavo du prote-

galės bolševikų mūšio su
stabdyti, parsikvietė sau į

po likviduotas. Didžiausi šio stonil kunigai.

viena diena dabartinis musu ?ime tavimi.” Fta, o ką refš- nenustos, nes jis čia bekle-.Tad maniau;gal ir šis trečias 
__  *■- ** A___ T • Mir_________— II _________________*__ 11^ ! 2__ ___  II___ I1__ 1______ ____ _

nes, 
“Bog

finansų sekretorius komu- _
nistelis Petronis nuėjęs i supranta visi.
Joint Boardo finansų skyrių 
pareiškė, kad, girdi, jo ma
nymu nėra reikalo kreipti 
domės į 54 lokalo tuos na
ras. kurie yra užsilikę su 
duoklėm, nes, girdi, tie užsi- 
likėliai yra labai prasti uni- 
jistai. Bet, girdi, jeigu Joint 
Boardo viršininkai palaikys 
Kalpoką ir jį (t. y. Petronį) 
jų darbuotėje, tai jie pasi
stengs prideramai iškolek- 
tuoti iš visų dubkles. ......................... . r •

Dabar isitėmykite, kriau- [ ir žuhkysętės sviete jau 
ciai, komunistų politikavimą 
ir žulikystes. Jie “pridera
mai” mano iškolektuoti užsi
likusias duokles tik iš tų na
rių, kurie komunistams nėra 
prielankus, o savo pasekė
jams jau dabar netik pa
lengvinimus teikia, bet ir vi
sai nuo užsilikusių duoklių 

'Paliuosuoja (pavyzdžiui Bi- 
jkulčių ir kitus), pranešda
mi Joint Boardo finansų 

____ _ [skyriui, kad tie žmonės per 
svetainės. Tuom tarpu ko-1 tą laiką buvę ‘‘kitoje pramo- 
munistai nubalsuoja duokles' nėję.” P 
pakelti.

Vadinasi, 
tai pirmiau demagogiškai kestimis narius prie savos 
priešinosi duoklių pakeli-'politikos. Jau net komunis- 
mui, taip jie dabar uzurpa- tai kaikuriems iš tų nelai- 
toriškai ir apgaudinėjančiai mingujų pareiškė: “Jeigu

jeigu busi geras,”, borjaud amas lietuvių ir lie-1 jų piknikas bus su tokiai

' Tai ve kodėl komunistai ,vo nei už centą. Jis čia pasi- 
nenorėjo kad nepaprastas žymėjo tik kaipo atkaklus 
susirinkimas padarytų vi-, tamsybės apaštalas, rengda- 
siems nariams lygią išeitį, mas visokias misijas,keik- 
Jiems čia rūpėjo* diktatūra damas laisvus žmones ir 
ir pasilaikymas šio viso da- skelbdamas lenkiškas evan- 
lyko savose rankose, kad geli jas lietuvių bažnyčioje, 
terorizuoti narius ir tam tu
rėti užtarimą Joint Boardo 

j viršininkų, o už akių taip pat 
H
• nariams patikus. Aš manau, Į___ , ________  „
[kad didesnės veidmainys-rūkų čia permaža.

luvystės labui nepasidarba- pat “pamarginimais 
vo nei už centą. Jis čia pasi- anot rusą patarlė^, t v - • _ a*1_ •__ I__________ a.__ V *9troicu liubit.” •

Išpradžių žmonių piknike 
buvo mažai, bet į vakarą su
sirinko apie pora šimtų. 
Programo pradžioj buvo už- 

į kandžiai su “pasidažvmu,”

Detroito lietuviai iškrapštė 
iš savo kolonijos. Bingham- 

tuos viršininkus plūsti* kad i toną gi jis apleidžia liuosu 
i noru, nes turbut jam dole-

Medeli*.

mūšio karžvgiai tapo nuga-1 Novakas prigulėjo prie A. 
benti Į policijos stotį. [L. D. L. D. ir prie Amerikos

Pažymėtinas šiame mu- Lietuvių Piliečių Kliubo. 
šyje buvo susikirtimas vieno Kliubas aukavo velioniui gė- 

i mažiuko revoliucionieriaus lių ir paskyrė grabnešius. 
Įsu dideliu. Mažiukas įsipynė 
dideliam į tarpkojį ir danti
mis bandė iškąsti didžkiui 
“užgintą vaisių.” Ar jis kiek 
sužeidė didžkį, nežinia, bet 
kelines dantimis visgi per-1 
plėšė. * RIVERTON, ILL.

Taigi sis trečias bolšev ikų aįtuonių žentų uošvis.

Rugpiučio 27 d., po trum
pos ligos čia pasimirė Juo
zas Mičiulis-Dzelieta, astuo
nių žentų uošvis. Paskutinę 
savo dukterį jis išleido už 
vyro 22 d. rugpiučio, o 27 d. 
rugpiučio persiskyrė su šiuo 
pasauliu. Apart astuonių 
dukterų, paliko dideliame 
nubudime velionio moteris 
Ona ir 4 sūnus: Juozas, Vy
tautas, Klitas ir Jurgis.

Velionis turėjo apie 60 
mėtų, iš amato buvo anglia- 
kaais. Nors jis pats buvo 
mažai mokytas, bet vaikus 
leido į mokslą ir išauklėjo 

įjuos lietuviškoj dvasioj. Sa- 
ivo namuose .jis. veikdavo 
vaikus kalbėt vfen tik lietu
viškai. Buvo linksmo budo 
ir laisvų pažiūrų žmogus. 
Paėjo iš Suvalkų rėdybos, 
Vilkaviškio apskr., Pajevo-. 

!nio parapijos, Vaišvilų kai
mo.

Laidotuvėse pamaldas at
laikė metodistų kunigas, ku
ris su keturiom savo choris-

Novakas paliko didelia
me nubudime savo jauną 
moterį ir 7 metų dukrelę.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. J. Ederis.

»

i piknikas buvo su geriausiais. 
I “pamarginimais,” nes daug 
Įpiknikierių matėsi išmargin
tų juodais, mėlynais ir rau- 
idonais lppais. • i

Jeigu bolševikai rengs dar 
bent vieną pikniką, tai pa
tartina jiems vieton “pamar- 
ginimų” atvirai garsinti 
muštynes, ir paskelbimus į- 

' dėti į angliškus laikraščius, 
o tuometi jų pikniką priva
žiuos - tūkstančiai visokių 
Jautų muštynių sporto mylė
tojų.* ■ Iš tokios publikos bus 
galima ant syk pasipinigauti 
tiek, kad “Vilnį” galėsite 
tuojaus dienraščiu išleisti.

Svečias.
’ t

t

_ _ | rvaiii 14ol<xj o U* peleli V II1U«

Ta pati Skripką kadaise [ 0 paskui L. Prūseika rietė

[nėra, kokią komunistai čia 
vartoja. Pagalios, jus, komu
nistėliai, neilgai su šituo uz- 
bonu vandenį nešite, jo au
sys gal greitai truks ir jums 
patiems gali daug nesmagu
mo padaryti. Jus žinokite, 
kad musų kriaučiai yra kan
trus, bet kai jų kantrybė iš
sisemia. tai kai-kam buna^.“ 
karšta... Pasvirkalnietis.

Ir ve šitokia politika 
'komunistai mano prievarta 

kaip komunis-1 palenkti užsilikusius su mo- 
- • • T « • • • •

CLIFFSIDE, N. Y. 
Kruvinas mušis bolševikų 

piknike.
Rugpiučio 29 d. Cliffsidės 

1 giraitėj buvo parengtas pik
nikas bolševikiškos A. L. D. 
t L. D. kuopos iš Jersey City, 
v, ,J. Kadangi “Laisvėj” bu
vo pranešta, kad bus “mil
žiniškas” virvės traukimas 
Jersev City draugų su Cliff- 
sidės tavoriščiais. tai susiin- 
iteresavau ir aš nuvažiuoti į 
ta pikniką pasižiūrėt. Mat, . •____ —

spyčių. Laike prakalbos bol
ševikai rengėsi prie trauki
mo virvės, todėl buvo nema
ža triukšmo, ir Pruseika tu
rėjo rėkti visa gerkle, kad 
užrėkus tą triukšmą. Prūsel
iai besidraskant, prieina 
prie manęs vienas paliokas 
ir klausia: “Kodėl šito lietu
viško kunigo ne atbi^as kal- 
nierius?” Aš jam paaiški
nau, kad kalbėtojas ne kuni
gas ir todėl jo kalnierius ne- 
alBulas. Lenkas patraukė 

■ pečiais ir sako: “O aš ma
niau, kad jis kunigas, nes rė
kia ir išžiūri kaip tikras ku
nigas.”

Pruseikos prakalba užsi
baigė prašymu aukų įkūri
mui bolševikų dienraščio. 
Mat, bolševikai iš “Vilnies” 
sumanė padalyti dienraštį.

PROVIDENCE, R. I. ; 
Moterų girtuokliavimas.
Šioj kolonijoj daug lietu

vių moterų pradėjo smarkiai 
girtuokliauti. Parėję iš dar
bo vyrai randa savo moteris, 
girtas ir nebegali su jomis! 
susikalbėti. Iš to kįla barniai; 
ir nesutikimai. Viena bobelė ' -------- ----- . - ------------ -
susipykusi su savo vyru no-'tčm pagiedojo liūdnas atsi- 
rėjo gazu nusinuodyt. Nuve-! sveikinimo giesmes. Taipgi 
žus ja i lieonbutį pasisekė i tasai metodistų kunigas pa- 
šiaip * taip atgaivinti.- Tūlų i lydėjo velionį į laisvas 
moterėliu nuo munšaino pro- [ Springfieldo kapines, kur

■ • ’ -------- * ’ ’ . pasakė anglų kalboj atatin-
i karną prakalbą. Velionio 
karstas buvo papuoštas vai
nikais nuo S. L. A. 196 kuo
pos, (prie kurios jis prigu
lėjo), nuo tos kuopos nario 
Jurgio Butkaus ir nuo gimi
nių. Lydėjo į kapus apie 100 

i automobilių.
Ilsėkis, drauge, svetimoj 

Amerikos žemelėj!
F. Doveika.

tas taip suminkštėjo, kad be
veik dumavot prarieda.

Jeigu tos bobelės, per
skaitę šią korespondenciją, 
nei kiek nesusivaidys, tai ki
tą kartą paskelbsiu laikraš
tyje jų vardus. Tegul tada 
visos Amerikos ir Lietuvos 
lietuviai žino apie jų nedorą 
elgimąsi. Skaitytojas.

Į _________

I
<

BINGHAMTON, N. Y.
Kunigas Skripka apleidžia

šią koloniją.
Binghamtono lietuviai pa- pirmesnieji du bolševikų 

liks be kun. Skripkos. Jis ap- piknikai buvo su tokiais pui-[ . ,
leidžia musų koloniją ir iš- kiais “pamarginimais,” kad;Po prakalbai buvo renka- 
važiuoja su savo gaspadine- nekurie piknikieriai parva-:m<* aukos, bet rinkėjai ma- 
vargonininke nežinia kur. žiavo namo tikrai “paiwar--žai ką laimėjo.

Išvažiavus kun. Skripkai. ginti” — su ;‘

LIEPIA MELSTIS UŽ 
MEKSIKOS KATALIKUS. 

’ Sasnava. Mariampolės ap. 
[Sasnavos vikaras K. Matule- 
vičius liepė melstis už Mek- 

_____ , ... - „ __________ —. . . i sikos katalikus ir prieš tai 
toriškai ir apgaudinėjančiai mingujų pareiškė: “Jeigu Išvažiavus kun. Skripkai, ginti” — su juodomis aki-; Sekantis programo punk- storžieviškai iškoliojo visus 
vykdė duoklių pakėlimą. Šį busi geras,tai mes pasirunin- Binghamtono lietuviai nieko mis ir raudonomis nosimis, tas — virvės traukimas. Iš- pažangiuosius žmones.

IŠPLĖŠĖ $15,000.
Trenton, N. J. — Pereitą 

sąvaitę čia buvo ant gatvės 
užpultas Acme -Rubber Co. 
atstovas su $15,000 ir api
plėštas.
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pastatyta ant tokios uolos, 
kur nė pekla nepergalėsian- Į 
ti. Dievas, girdi, amžinas. 
Jo karalystė amžina, neįvei
kiama. Į tą musų protėviai 
tikėjo, ant to ir mes užau- 
gom. O dabar, ve. per 2 die
nas šmukšt ’. Ir tą uolą suple- 
žino žmonės, ir pati Dievo i 
karalystė vėjais nuėjo. Va
kar vienaip buvo, šiandien. 
__ Ne veltui sako, kad
prieškarinės prekės buvo 
įvirtos, o pokarinės — vieni 
niekai: pūstelėjo vėjas — ir 
pabiro. Turbut ir su tom 
bažnyčių uolom taip yra.

Jau tu, vaikeli, parašyk iš 
— pri- Amerikos, kaip čia tuos vel

nius pamatyt. Juk ir bijom, 
kuris su ir norim pamatyti. Kunigas 

į. sekmadie
nis, o išeini. — vis tie patįs 
žmonės, ir net miestelio po
licininkas tas pats, be ragų 
ir be uodegos.

Beje, pasakyk, vaikeli, ar 
Į yra tokių sliekų, kurie gali i 
|suėsti aši beržinių malkų?! 
i Žiemą prikirtau miške beržų; 
lašį, palikau ten sukrauti.) 
j Dabar nueinu—nebėr. Klau
siu medsargio. — sliekai, 
sako, suėdė. Dievas žino, 
gal ir yra tokių. Sako, ir le-

v

Psstanavijau parašyti ke- landė — pagyvensime ir su 
lėtą meilių žodelių pas myli- velniais. Nepirmiena. 
mą sūnų Adomą ir visų pir
miausia siunčiu linkėjimų 
nuo savęs, motinos, seserų 1 
Mortos ir Agnieškos ir nuo ] 
visų kitų. Gal butų linkėji- ] 
mų siuntęs ir dėdė Petras, 1 
ale jam kaustomas arklys 
andai įspyrė, tai užvakar pa
laidojom Gaila žmogaus, 
bet man paliko tabokmaišį, 
tą, žinai, šikšninį su raudo
nais kutais.

O dabar, vaikeli, nebeži- 
,nau nuo ko ir bepradėti. Jau 
įkišai tu mus, vaikeli. į balą, 
o pats besėdi sau Amerike.

Tai vis dėl tos valdžios, 
dėl tų rinkimų. Įkalbėjai tu 
mums per savo gromatą ku
ri numarą mesti, na tai įmetę 
kad prisivirėm košės. Ar ba
la žinojo, kad tas aptriušęs 
popiergalis, iš kurio ir pado
rią bankrutką nepadarysi, j 
gali tiek bėdos pridaryti, i 
Dabąrjįyeię^m patys pas sa-' 
ve pragarą, ir tiek.

Tuoj po rinkimų klebonas 
iš sakyklos kad ėmė rėkti:

—Bedieviai jus! Jus ne
verti, kad jus šventa žemė 
nešiotų! Išvijot Dievo kara
lystę, ir susilaukėt velnio ka
ralystės! Velniai pas mus 
dabar viešpataus, velniams 
garbę turėsime duoti!

Velniai, velmiams, — taip 
ir pasakė.

Ką darysi, išbarė tai išba
rė. tam jis ir kunigas, kad

H
 s••

 • 
•

Taip ir išsiskirstė vyrai. 
Vyrai žadėjo skodą sušauk- kitaip, 
ti. ir pasitarti, ką daryti su 
bažnyčios trioba ir švento
riaus žeme. Juk parapijos 
turtas.

O mane taip ir krato dru
gys. taip ir pulto.

—Tai, — manau, 
gyvenome.

Sutikau Laibšį, 
ta\ im mokinosi, — prašmat- džiugina jais kas 
nūs vvras. . ’*

—Kaip, klausiu aš jo — 
kaip dabar su tais velniais?

—Su koKiais velniais? — 
akis isputęs paklausė.

—Kunigas sakė, kad vėl-' 
niai valdys. Sako, Dievo ka- j 
ralystė išnyko.. buk iš nak-: 
ties neberado jos ir tiek. Sa
ko, rado tuščią skylę, kiau- 

i rynę kokią tai. Kur dingo — 
j nė policija nežino. 
! Laibšys juokėsi pilvą su
siimdamas. Jokių velnių nė- 

Įsą ir jie mus nevaldysią. Bet 
jei kunigas sako, tai gal bus. 

Į Juk jie tik težiną kur velniai 
gyvena, tai jei norį, galį 

į kartais pasitelkti.
Išėjo, kad kunigai velnius 

j žmonėms drumsti pasitelkė, j 
i Supaisysi. 
! Grįžęs namo žiuriu. gi iš1 
triobos Kotrynos mučelnin-1 
kės abrozas pro langą fiuit, 
Danieliaus pranašo fiuit. 
Floricno mučelninko fiuit į 

Pondie, maniau, 
rasiu. Tikras bu- 

kad velniai susirinkę 
šventenybes mėto. Žiuriu. gi 
motina.

—Ar tu padūkai, bezlė- 
■ pyčia tu, zdekla tu, sušvin- 
kusi!.. — surikau neiškęs- 
damas.

O motina tylėdama drykst 
nuo sienos Morkų evange
listą ir vėl pro langą.

—Ar negirdėjai, ką kuni
gas sakė? — tarė besiekda
ma paskutinįjį Podencijos 
mergelės abrozdą.

Girdėjau. Aroga tu trijų 
nedėlių! — surikau griebda
mas ją už rankovės.

O ji traukia abrozdą ir rė
kia: • - i.

—Eik šalin! Ar nežinai, 
ką kunigas sakė? Juk Dievo 
karalystės, sako, jau nebėra. 
Atėjo, sako, velnių eilė. O 
jus, sako, parmazonai, be
dieviai. į bažnyčią renkatės. 
Jei jus nęgarbinsite velnių, 
tai žemė juk nenešios...

Tik naktį, kaip motina už
migo, niekam nematant su
rankiojau darže abrozdus ir 
sukroviau į klėtį ant užlų.

Dabar kas sekmadienis 
kunigas piškina iš sakyklos 
ir piškina. Pragarą, girdi, 
susilaukėme. O jus vis dar į 
bažnyčią renkatės ir šventų 
komunijų norit.

Laibšys, nenuostrapa, kai 
jo paklausi, tai juokiasi. 
Sako, vokiečiai ^beždžionę 
išrado 'd finišų 'kunigai Lie
tuvoje' pragarą atidengė. 
Reikia tik, girdi, pranešti 
už gronyčių, amerikantams, 
kad ant žemės .galima pra
garą matyti. Tai jie ims va
žiuoti, o į Lietuvą dolerių at- 

i veš-
—Tai kam tudabarįtuosi Tik šit męs,niekaip ncsu- 

pinigus įbrukai? — įsikišo prantame, kad klebonėlis 
kita. boba. — Juk jei Dievo , kas sekmadienis primena 
karalystės nebėra, tai ta vie- apie velnių karaliavimą, at- 
ta liko tuščia, skylė, kiąury- kalbinė ja nuo išpažinties, 
nė. O ar tau pinigus kas- vėl- bažnyčios ir visko. O kai nu- 
tui duoda, kad tu į kianiynę i neši už mišias pinigus, tai 
kištum? paima ir finei dėkui. O gal į Laisvė —

Boba suplojo per strėnas tas mišias jis velniams ’- 
ir numaknojo pas kleboną ’ ko?
pinigus atsiimti: į kiaurą! - - -
vietą užpirktos mišiosT^-čys- mc nubudę. Vis gąsdina, ba-J Priešo puoliui sugniuždinti. 
tas trotkaš. -

—Visas rupesnis, -4 kal
bėjosi vyrai, — kad mokes
nių perdidelių nebūtų ir leis
tų miške ganyt’’. O taip, tai 
kas: gyvenom prie rasų, prie 
vokiečių. bermontininkai

'daržą, 
griešninkus bailų, bet visa j “svečių 
bėda, kad tie žmonės taip j vau, 
pradėjo kalbėti, nors ausis 
užsiimk.

Kaip tik išėjome iš bažny
čios, rinkoj besikalbąs bure-' 
lis žmonių. Žiuri Į bažnyčią 
ir utaroja:

—Aš sakau, kad geriau 
nugriauti ir rąstus pasidaly
ti. Kam čia bereikalo me
džiagą pūdyti,—kalba Bin- 
dokas.

—Ne, geriau butų maga
ziną javams padaryti, kaip 
senovėj kad buvo, — tvir
tina Trumpsnukis.

Klausau ir nesuprantu.
—Ką čia, vyrai, taip gin

čijatės? — paklausiau.
—Tariamės, kaip čia da

bar su ta bažnyčia apsjvers- 
ti. Sako, velnias dabar viršų 
gaus, tai kam tų bažnyčių,— 
paaiškino vienas. Į

—Nagi jus, parmazonai: 
iš kur ėmėte, kad bažnyčių 
nebereiks?! — surikau. O 
pats taip ir jaučiau, rodos, 
šaltų šruotų kas už kailio pi
la.

1 pats sakė! Ar
Sako, velniai 

yaldvs. Juk kuni- m *

*

negirdėjai?
dab^us ........-------------
gas nemeluoja.

—Et, mums visviena, kas 
valdo. Ir tiems reikės mo
kesčius mokėti.

Prilindo ir bobelės, klau
sosi.

—Mat, kunigas ba ponas 
tai ponas. Jis ir su velniais 
sugyvena, — tarė viena su- 

Sako, 
Dievo karalystės nebėra, o 
šiandien daviau mišioms, 
tai pinigus paėmė. Nesibri- 
dina. Matyt, ir velniai mi
šias mėgsta.

- smukusi bobšė.

kiančių gyvačių yra. o dabar į 
sudie, vaikeli, ir iki pasima-1 
tymo. Tavo tėvas iš Maigių; 
sodžiaus. (“L. U.”)

i

J. A. Krilovas.

LYDEKA. Į
Apskundė teismui vieną ! 

kart lydeką, 
Kad žuvys ežere dėl jos 

gyvenimo neteko. 
Įrodymų nusižengimams 

jos pakako.
Ir kaltininkę už apykaklės 

nutvėrę.
Į teismą atnešė ją geldoje 

panėrę.
Teisėjai susirinko 
Bylos išspręsti šitos: 
Jie ganėsi čia pat pelkėje. 
Tečiau jų pavardės 
archivuose paliko įrašytos: 

Du asilai teisėjai čia atėjo. 
Kumelkos dvi ir du ar trys 

ožiai. 
Ir kad bylos sprendimas 
tarp teisėjų eitų gražiai.— 

Paskyrė lapę jie valstybišku 
gynėju.

Žmonėse gi gandų daug ėjo. 
Kad lydeka žuvieną lapei 

patylom pristatinėjo. 
Bendrai teisėjai buvo 

nusistatę 
Išspręst bešališkai lydekos 

bylą. 
Teisėjai šįkart aiškiai matė 
Jog bus sunku paslėpti 

maiše ylą.
Tad akyva iždo j visų 

nusižengimų.
Jie išnešė tokį sprendimą: 
Kad ežero žuvis išgelbėti 

nuo smako: 
Jie nutarė tuojau pakart 

lydeką. 
“Teisėjai garbingieji!”— 

čia lapė įsipynė— 
Pakart maža, aš jai bausmę 

paskutinę. 
Kokios dar nieks pas mus 

nematė. 
Paskirčiau, kad visi, kur 

vagia ir kur žudo 
Drebėtų išgąsčiu akis 

pastatę; 
Patarčiau ją prigirdyt, 

įmetant į pradą. 
“Puiku!” — suriko teismas 

ir į pradą 
Lydegą šypsančią įgrūdo.

Vertė Tam Tarnas.

Darbininkų Vienybės 
Konstitucija.

pamatas kampinis, 
lai-' Darbas, darbas—begalinis...

i Protas kelt—visuomeninis.
Tai dabar, vaikeli, ir esą- Kova — žygis paskutinis — 

ra. O už ką: už tai, kad vėl-; žingsnį vieną — ir tą ginti, 
nių prisiveisė, ar už tai, kad Jėgas savo išmėginę 
į bažnyčią cinam — r ” ~ ’
me iki šiol suprasti. Ale7 sa-' Priešas 
kau, pasitikėk tu žmogus Musų laisvės išplėšikas! 
kuo nori: tas pats klebone- Todėl kova iki galui, 
lis, tvirtino, kad bažnyčia Kova, kova kapitalui!

AR ŽMOGUS TURI DUSIĄ)
Parašė Charles Bradlaugh. į Iš anglu kalbos vertė Iksas.

Darant šiuo klausimu pirmutinį žingsnį, visų pirma rei
kia aiškiai nustatyti, ką reiškia žodis “dūšia?” Tūli žmo
nės maišo “cĮušią” su “gyvybe” ir “protu.” Jie vartoja 
“dūšią” arba “dvasią” kaipo kontrastą “medžiagai.” Mes 
pabandysime čionai apibudinti kiekvieno žodžio prasmę, 
kad skaitytojui butų aiškiau, kaip mes juos suprantame.

Apribotas gyvūnų pasauliu, žodis “gyvybė” reiškia pil
ną kiekvieno gyvūno organizmo veikimą. Priėmus šitą de
finiciją, “gyvybė” reikš viską, kas apsfreiškia pas kiekvie
ną gyvūną nuo pat jo užgimimo iki mirties. Gyvybė nėra 
esybė; ji yra tam tikras stovis (statė) organizuotame ku- 

: ne, kuriame organai atlieka savo pavienes ir bendras pa
reigas. Kuomet visi organai veikia gerai, tai tokį stovį mes 
vadiname sveikata; kuomet tūli organai nustoja veikę, ar
ba ima veikti perdaug, tai toks stovis vadinasi liga; gi 
kuomet visi organai paliauja veikę, tai toks stovis yra 
mirtis.

Taigi matome, kad gyvybė yra tam tikras kūno stovis; 
sveikata ir lįga yra tam tikros šito stovio išvaizdos; mirtis 
yra jo užbaiga.

Gyvūno gyvybė reiškia gyvūno buvimą; kuomet jis nu
miršta, tai jau tuomet jo nebėra; nors medžiaga, iš kurios 
tas gyvūnas susidėjo, pasilieka kitokiose formose, bet jo 
organizmas jau išnyko. Kaip išnyko jo išvaizda, didis ir 
svoris, taip išnyko ir jo gyvybė. George Henry Levves sa
ko : “Gyvybė yra savitarpinis organizmo veikimas. Kiek
viena gyvojo organizmo dalis yra būtinai reikalinga gyvy
bės palaikymui; bet atskirta kiekviena dalis tos gyvybės 
netenka, nes gyvybė yra visų dalių sąjunga.”

Teologai tankiai bando daryti skirtumą tarp gyvųjų su- 
> tvėrimų ir, kaip jie sako, negyvosios medžiagos. Bet fak- 
] tas yra toks, kad tarp gyvojo gyvūno ir negyvosios me- 
. džiagos skirtumo visai nėra, tik yra kitoks stovis.

Taigi įsidekime galvon, kad žodis “gyvybė” negali būt 
“dūšia.” Ji, “gyvybė,” reiškia tam tikrą kūno stovį, ir 

| daugiau nieko.
Dabar, ką reiškia “protas?”

į Gyvūno protas yra jo atmenamų žinių suma ir jo san- 
; protavimas apie tas žinias. Pavyzdžiui, mes žinom, kad 
{apie gruodžio mėnesį prasidės žiema ir kad ant to laiko 
į reikia tinkamai apsirūpint maistu, kuru, šiltom drapanom 
: ir kitais reikalingais daiktais. Iš kur pas mus toks žinoji
mas? Iš įgyto patyrimo. Mes atsimenam, kad kas metai 
žiema buvo praeityje. Ir taip visas musų žinojimas suside- 

,da iš to, ką mes atsimenam. Taigi mes ir sakom kad pro
tas yra suma visų musų atmenamų žinių.

Tie, kurie tiki į sielos arba dūšios nemirtingumą, tvirti
na, kad ji nėra kūnas ir kad ji gali gyventi po to, kai kū
nas jau numiršta. Įrodymo sunkumas čia. žinoma, krinta 

1 ant tų, kurie tiki į tokios dūšios buvimą. Mes jau matėm, 
kad gyvybė nėra dūšia. Gyvybė turi pradžią, įvairavimus 
ir pabaigą, o dūšia, kaip sako teologai, turi būt amžina.

; Protas taipgi negali būt dūšia, nes jis yra gyvojo me
džiaginio organizmo rezultatas.

Kadangi dusia nėra nei gyvybė, nei protas, nei kūnas, 
tai kas ji gali būt?

Pavadinti ją “dūšia” ir palikti tą žodį neišaiškintą, reik
štų nieko nenušviesti.

Tikybos mokintojai sako man, buk mano siela gyven
sianti per amžius ir visuomet mane pažinsianti, nors “aš” 
jau senai busiu miręs. Bet jeigu aš mirsiu būdamas dviejų 
mėnesių kūdikiu, tai kaip tuomet ji mane pažins?

Tankiai mums sakoma, buk dūšia esanti žmogaus tobu
lumas; jo proto skaistumas, jo išmintis. Bet kaip bus, 
kuomet žmogus gimsta idijotu ir toks numiršta? Arba 
kaip būna su dūšia, kuomet žmogus išauga išmintingas, o 

■ paskui nuo perdidelio tikėjimo arba nuo girtuokliavimo

.

i

i

i

negali- Pėdą, žingsnį—stumt grandinę.. 
' - —draugas —apgavikas

DANGUS.
Sako mums, už saulės dangus, 
Laimės ir garbės.
Et, dėl mus jisai nebrangus— 
Žemės norim mes.

Galit sveiki tenai traukti 
Palikę turtus;
Manom čia mes jo sulaukti, 
Kai žmogus pabus.

Spindi jis dėl jus žvaigždėmis, 
O tik mums sutemęs;
Darbo legionas ėmęs
Dangti, kurs ant žemės.

Geležies ir plieno jėga
Žemę tai išpuošim;
Juk neveltui ažmiai bėgo 
Skurde ir varguose.

Pirmeivis.

♦

išeina iš proto ir bepročiu būdamas numiršta ? Kur tuomet 
būna jo tobulumas—dūšia?

Teologai mano, kad jie išsisuka iš tos keblios padėties, 
arba pastato i tokią padėtį mus, kuomet jie pradeda mo- 
nus daryti. Jie analyzuoja žmogaus kūną, surašo visus 
pamatinius elementus, iš kurių jis susideda, ir sako: “Ar 
gali oksigėnas protauti? Ar gali karbonas protauti? Ar 
gali nitrogėnas protauti?” Ir taip išdidžiai visus elementus 
išskaitliavę jie priduria: “Kadangi nei viena tų medžiagų 
pati negali protauti, tai aišku, jog protas yra dūšios ypa
tybė.”

Šitokiais menais kunigas gali apdumti akis tamsiam 
žmogui, bet jis negali jais Įtikinti apsišvietusi inteligentą. 
Nes šitie argumentai visai neįrodo dūšios buvimo. Išsisu
kinėdami tokiais “triksais” kunigai tiktai parodo, kad jie 
patįs nežino, kas yra dūšia.

Kad karbonas, oksigėnas ir kiti elementai savaimingai 
negali protauti, o susijungę gyvam kūne padaro protau
jantį žmogų, tai čia da nėra stebuklo. Štai, cukrus turi sal
dų skonį, bet oksigėnas, karbonas ir hydrogėnas, iš kurių 
cukrus susideda, skyrium juos paėmus, neturi jokio sal
dumo.

Iš patyrimo mes žinome, kad protauti gali tiktai gyvas 
organizmas, ir tas protavimas visuomet būna tobulesnis 
ar prastesnis, lygiai kaip pats organizmas būna tobulesnis 
ar prastesnis: kitokia protavimo gale būna pas kūdikį, ki
tokia pas subrendusį žmogų ir kitokia pas senį. Be to da 
protavimo gale daug priklauso nuo klimato, maisto ir gy
venimo būdų. Tuo tarpu tikybos mokytojai nori mus įti
kinti, kad protas gali būti visai atskirtas nuo gyvojo orga
nizmo. Jie tikrina, kad jų vadinamoji siela arba dūšia gy
vens net ir tuomet, kuomet kūnas bus senai jau miręs; bet 
jie nepaaiškina, ar ji gyveno ir pirma, pakol žmogus da 
nebuvo gimęs. Jie sako: kadangi pamatinės medžiagos, iš 
kurių susideda žmogaus kūnas, proto neturi, todėl ir žmo
gus be dūšios negali proto turėti, o kuomet jis gali protau
ti, tai reiškia, kad jis turi sielą.

Jeigu šitą argumentą priimti, tai kodėl neiti juo da to
liau? Kodėl jį taikyt vien tik prie žmogaus? Juk kiti gyvū
nai irgi protauja. Upėtaka protauja, karpis protauja, žiur
kė protauja, šuo protauja, arklys protauja, — kodėl tad 
nepasakyti, kad šitie gyvūnai taip pat turi nemirtiną sielą?

Kunigai kartais sako, kad atmesdami nemirtiną sielą 
mes statome žmogų ant vienos papėdės su gyvuliais; bet 
jie užmiršta, kad žmonijos papėdė vistiek nėra vienoda. 
Paimkite laukinį žmogų, su atsikišusiais apatiniais žan
dais, ir pah^ginkit jį su Dante, Shakespearu. Milton’u ar
ba Voltaire’u. Paimkit papuaną ir Platoną; eskimosą ir 
Konfucijų: sustatykit juos greta viens kito, o pamatysite, 
ar galima tikrinti, ka visi žmonės turi lygias sielas?

Tikintis žmogus sako, kad siela yra dvasia, o kūnas me
džiaga: kad siela neturi nieko bendra su kunu, kad ji eg
zistuoja visai nepriklausomai nuo kūno; kad ji gyvens ir 
kunui numirus; kad kuomet kūnas bus jau išsiskirstęs ir 
susimaišęs su kitais elementais, siela bus sveikutėlė ir nei 
kiek nepasenusi. Gerai, bet kurgi įrodymas, kad taip yra 
arba bus? Juk pasakyti galima viską, bet tušti žodžiai nie
ko nereiškia. O šitos pasakos apie dūšios nemirtingumą 
kaip tik ir yra tušti žodžiai.

Tie, kurie tiki į dūšią, kaipo atskirą nuo kūno esybę, tu
rėtų taip pat išaiškinti, ar mano dūšia buvo visuomet, ar 
ne— t. y. ar ji buvo pirma, negu mano kūnas atsirado ir 
pradėjo augti? Ir kur ji tuomet buvo? Kaip ilgai? Jeigu 
ji buvo pirma, negu mano kūnas užsimezgė, tai kokiu bu
du ji galėjo žinoti, kad ji yra man skirta? Kas butų su ja 
buvę, jei aš nebūčiau gimęs? Ir kas ir kaip žinos, kad ji 
yra mano, kuomet mano kūnas bus senai jau išnykęs?

Jeigu dūšia yra atskira nuo kūno esybė, jeigu kunui nu
mirus ji nenumiršta, tai reikia manyti, kad ir jos atsiradi
mas neprasideda su kūno užgimimu. Jeigu taip, tai išeina 
kad dūšia yra amžina. O jegu mano dūšia yra amžina, tai 
ir kitų turi būt amžinos. Tuo budu dūšių skaičius turi būt 
pusėtinai didelis. Juk kiekvienam žmogui, koks tik yra ka
da pasaulyje gyvenęs, turėjo būt dūšia, ir kiek tik žmonių 
gims ateityje, taip pat kiekvienam turės būti dūšia. Ar ne
pasakytų tuomet gudrus musų kunigėliai, kiek-yra dūšių iš 
viso? Ir kur jos būna ir ką veikia laukdamos sau busian
čių kūnų?

Kalbėdami apie amžiną dūšią, kunigai neapsižiuri. kad 
jie sumuša patįs save. Jie sako, kad Dievas yra viso pasau
lio sutvertojas. ir kad tik jis vienas neturi pradžios nei pa
baigos. Bet jeigu kiekvieno žmogaus dūšia taip pat yra 

; amžina, tai reiškia, kad Dievas jos netvėrė. Tuo budu jie 
! atmeta savo Dievą, kaipo viso pasaulio sutvertoją.

Jeigu daleisime, kad mano dūšia gimė kartu su kunu, tai 
• kur pamatas tvirtinti, kad ji negali mirti kartu su mano 
, kunu? Jeigu dūšia neturi nieko bendra su kunu, kaip kuni- 
; gai mums aiškina, tai kodėl visi musų dvasiniai reiškiniai 
, visuomet priklauso nuo kūno padėties? Pavyzdžiui, užgi
męs žmogus negali nei kalbėt, nei protauti. Žmogus už
gautas per galvą taip pat netenka proto ir jausmų. Ar tas 
neparodo, kad protas, jausmai, atmintis yra ne dūšios, o 
kūno ypatybės? (Bus daugiau.)kūno ypatybės?
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GALĖSIME GYVENTI BE 
MIEGO.

Chemikų suvažiavime 
Philadelphijoj garsusis Ttp- 
nee du Pont pasakė, kad jis 
tikįs, jog ateityje chemijos 
mokslas busiąs taip ištobu
lintas, kad jo pagalba gali
ma busią net miegą prašalin
ti. Miegas esąs reikalingas* 
tam, kad žmogaus kūnas pa- 
siliuosuotų nuo tūlų nuodų;1 
bet kuomet tuos nuodus ga- 

Inžinieriai at- Įima busią panaikinti chemi- 
b t _

toj vietoj yra tiktai 6G0 si°k- visai nereikalingas, 
sniai, o ant plano vra pažv-j ----------------
mėta, kad dedant kabelį 25 ZINOVJEVAS IR_TROC-_ 

muštas iki HKo oe sąmones, metai atgal tenai buvo 2.700 
Išgalvos buvo ištraukti be-’sieksnių gilumo. Mokslinin- 
yeik visi plaukai, o per nosį į kai mąno, k^/. ri

• Įpilta 5 bonkos vandens. Ka-! Atlantiko dugnas 
linvs būvb' kankinamas tol, ‘ ” 
kol nepasirašė jam pakišto 
protokolo. Interpeliacijose 
taip pat keliamas žvėriškas 
kalinių kankinimas Baltsto
gės ir Gardino kalėjimuose.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ŽVĖRIŠKAS ELGESYS SU JŪRIŲ DUGNAS KILA.

LENKŲ Atlantiko dugnas apie šv. 
KALĖJIMUOSE. Helenos sala pakilo apie dvi

v aršuva. rugp. 27. Prane- mylias per 25 metus, šitą pa-
al)’^ baisius politinių tyrė telegrafo laivas, kuris 

buvo nusiųstas anądien jki- 
taisyti pratrukusi k-beli ;>nt 
jūrių dugno. I 
rado, kad iki juiiu durno jos keliu, tai miegas, busią s i * “j* . • T • rh • • •*

kalinių kankinimus lenkų 
kalėjimuose, kurie iškilo ry
šy su nesenai patiektomis 
•eime interpeliacijomis. 
Pav., vienam Palesės kalėji
me gudas už neprisipažini- 
mą esent komunistu buvo 
muštas iki iiko be sąmonės.

veik visi plaukai, o per nosį į kai mano, kad visas pietų 
> nuolatos 

kilnojasi. Dėlto paskutiniais 
laikais turim tiek daug že
mės drebėjimų ir ant jūrių 
tankiai pasirodo naujos sa
los.

KIS VISIŠKAI ATSTUMTI 
NUO DARBO.

Žiniomis iš Maskvos, 
SSSR komunistų partijos 
centralinis vykdomas komi
tetas pašalino iš vietų Kaza
nės ir Voroniežo valdžios 
narius, kurie atsisakę vyk
dyti Stalino Įsakymą paša
linti iš komunistų partijos

AUTOMOBILIŲ STAB
DŽIU (BREIKŲ) BAN

DYMAI TURKIJOJ.
Turkų sostinėje Konstan

tinopoly policija "orėdama 
Įsitikinti, kad važinėjančių 
mieste automobilių stab
džiai (breikai) gerai veikia, 
daro tokius bandymus: ant 
gatvės padedama aštriais vi
nimis nukaltos lentos ir au
tomobiliui, važiuojančiam 
tam tikru greitumu, liepia
ma iš kaito sustoti prie pat 
tų lentų. .Jei automobilis lai
ku nesustoja, liepiama Įtai
syti geresnius breikus ir sa
vo lėšomis pataisyti sprogu
sius tajerus.

LIETUVIAI LENKŲ KA- tarybos opozicijos narius. 
LĖJIMUOSE iš Maskvos jau pasiųstos į

Kazanę ir Voroniežą specia-Vilniaus, Gardino. Suval- Kazanę ii* Voroniežą specia- 
kų, Švenčionių ir Baltstogės linės komisijos naujoms ad- 
kalėjimuose sėdi apie 100'-“:—---- - —J
politinių lietuvių kalinių, 
daugiausiai :

ministracijoms sudaryti.
___ _______ Nesutikimai komunistų 
sodiečių. Dsu- partijos vadų eilėse vyksta 

guma tų kalinių yra nuteisti toliau. Artimiausioj ateity 
neva už dalyvavimą taria- Stalinas pašalinsiąs Zinov- 
mojo sukilimo ruošime prieši jevą iš trečiojo intemacio- 
lenkų valdžią 1922 metais nalo pirmininko vietos. Tre- 
arba už laisvu noru tamavi-‘čiajam .internacionalui vesti 
mą lietuvių kariuomenėj, ir tvarkyti bus paskirta ofi- 
1920—1922 metais. L. Vil.'cialinė komisija.
liet, komitetas darė žings-Į Be to, visas svarbesnes ir 
nių, kad butų 
nestija visiems 
niams. / * 
čiau tiek lietuviams, tiek ir 
visiems kitiems politiniams 
kaliniams nieko nesigirdi.

DANGAUS PLENAS.
...Nesenai didžiausioje An

gluos Greenuich obsenato- 
i-ijoje baigtas įuosti milži- 
niškdęjdanglapis. Dirbtas tas 
danglapžs apie trisdešimt 
metų. Jįš sudarytas iš 20,000 
atskirų dangaus vietų, kurio
se sužymėta. ,4. milijonai 
žvaigždžių. Astronomijos 
mėgėjams tas danglapis ne
prieinamas dėl brangumo. 
Vienas jo egzempliorius kai
nuoja apie 5000 dol. Dang
lapis spausdinamas didžiau
sioms Europos ir Amerikos 
observatorijoms ir atskiroms 
mokslo draugijoms.

• ** isuteikta am- atsakomingesnes vietas Sta- 
tiems kali- linas dabar pavedęs tik savo 

Apie amnestiją, te- šalininkams.
įTrockiui uždrausta laikyti 
. kalbos ir rašyti į vyriausy
bės organus. Jiems taip pat 
uždrausta veikti visuomeni
niam ir kultūriniam darbe.

Zinovjevui ir

BEPROČIŲ DAUGĖJIMAS
Anglijoje hygienos minis-] 

terija labai susirupinusi be-: 
pročių skaičiaus augimu. 
1920 m. Londone bepročių 
buvo la,447: dabar gi jų 
17,000. Be to pernai suteik
ta ambulatorinė pagalba 
22,271 dvasios ligoniams.

ŠIAURĖS POLIUS NEPRI
KLAUSOMAS.

Grįžęs iš savo kelionės i 
Bergeną. Amundsenas gavo 
iš Amerikos radiotelegramą 
sekančią turinio: “Kam pri
klauso Šiaurės Polius? Kas 
aneksavo jį savo šaliai: Per- 
ry. Byrdas ar Amundsenas? 

* Poliaus tyrinėtojas davė 
radio atsakymą:

“Norvegų ekspedicija iš
tyrė. kad Šiaurės Polius yra 
ne sausumoje, bet Ledų van
denyno tarpe. Kadangi Le
dų vandenynas niekam ne
priklauso, tai jokia šalis, nei 
Norvegija, nei Amerika, nei 
kita kokia valstybė negali 
pretenduoti Į Šiaurės Poliaus 
savastį.”

ARTISTAI BADAUJA.
Berlino žiniomis, dabarti

niu laiku tenai yra 2,000 ar
tistų. kurie neturi iš ko gy
venti. Jie esą užsiregistravę 
bedarbių biuran ir gauną 
$2.40 pašalpos Į sąvaitę, taip 
kaip ir visi bedarbiai. -Jie su
sideda iš vyrų ir moterų, ir 
atstovauja įvairiausias meno 
sritis: piešimo,'muzikos, sce
nos ir tt. Dėl sunkios ekono
minės padėties daug jų ru- 
sižudo.

NELAIMĖ ANGLIŲ KA
SYKLOJE

Oklahomos valstijoj, ne
toli Tahomos miestelio, Su- 
perior Smokeless Coal kom
panijos kasykloj Įvyko eksp- 
liozija pereitą sąvaitę. ir 
viename kasyklos tunel je 
žemės užbėrė 16 darbininkų. 
Septyni lavonai jau iškasa, 
o kitų da nepasiekta, bet 
manoma, kad ir likusieji bus 
žuvę.

ANGLIJOS DOMINIJŲ 
REIKALAVIMAI.

Spalių mėn. Įvyks eilinė 
britų imperijos konferenci
ja, kuri žada būti viena iš 
Įdomiausiųjų iš visų ligšiol 
buvusiųjų. Per tą konferen
ciją bus pastatytas visu 
griežtumu klausimas dėl im
perijos vienybės išlaikymo, 
nes pastaruoju laiku atskiros 
dominijos, kaip antai, Pietų 
Afrika. Kanada, Airija ir ki
tos, reiškia noro Įgauti vis 
daugiau savarankiškumo. 
Taip antai, Pietų Afrikos 
ministeris pirmininkas gene
rolas Hercogas reikalauja 
beveik visiškos nepriklauso
mybės. Panašių siekimų ro
do ir Kanada. Tečiau Aust
ralijos premieras Bruce di-

SAVIŽUDŲ LAIKRAŠTIS.
Vengia joj, Budapešte, 

greitu laiku išeisiąs savižu- 
du interesams ginti laikraš
tis. Jo leidėju ir redakto
rium busiąs d-ras Andrius 
Sebec,. kum nekartą kėsino
si jau nusižudyti ir dabar 
esąs “atsibodusiųjų gyventi 
klfubo” pirmininku.

Budapešte vra apie pusę 
miliono gyventojų, kur kas
dien nusižudo apie 20 žmo
nių. Todėlei. sako Sebec, 
reikalingas yra organas, 
kurs palengvintu tiems ne
laimingiems legaliai išpildy
ti savo norą — atsiskirti su 
šia ašarų pakalne. Laikraštis 
tvarkys savižudų reikalus, ralijos premieras Bruce di- 
aprupins jų šeimas, propa-1 džiausiąs imperijos vie Vy
ganduos savižudų apdraudi- bes šalininkas, lygiai kaip ir 
). n reikalą ir tt. Spauda gan žinomas Pietų Afrikos gene- 
, . ... ... »• 1 , O A *_ 1 .. 1». -1 •hun." 
nią ir 
raščiui 
v?mo.

I

čampijonė “čarlstono” šokikė Mary Suchier daro kasdie
ninį savo mankštinimąsi.

5
j Pajieškau apsivedimui turtingos ^57 AKERIŲ FARMA
Į merginus. Atsišaukite, o arčiau susi- . 1
; pazinrimo nėr laiškus (37)- 3 Lšdal.vta į mažas farmukes, nuo y

TOM PETRULIS £akcrio iki 5 akerių. Labai Įjota žr.thė
• 111 U'<-bster st.. Crahd fcapnjL Mi'-kri'lcl Traek farm. Netoli Cartaie'-u ir 

Thlladelphijus. tik 7uz myliu.’, l’atsi- 
-rhioda ant iengvo išmokėjimu pu 
akeris. Aplinkui tų farma lotus par- 
duuiia po $450A>0. (-)

M. T. TRAKIMAS 
Uuudbury Ileights, N. J.

Tel.: Koodbury 712-W.

Di i lietuvaitės 175r 33 'mėbĮ pa 
jieškome ištekėjimui vaikinų, nuo 22 

.iki 10 metų. Tiktai Amerikos piliečiai 
! malonėkit atsišaukti. Su pirmu laiš

ku molonėkite prisiųsti paveikslą. Ad
resas: (37)

Eiga, latviu, Eurupc.
A K. M. Pils iela 2.

M. J. rulk-Bierža iela b dz. 14.

- I -
U. 

-J 
_    ,, _______ Jt ej

sueiti į pažintį >u su- 1 
i’ inu t-ri>w našliu ir apsb* 

iuo adresu: .

Emilija Mi'evskaitū, mergina 21 
l ietų, malonėčiau sueiti į pažintį su 
jaunais vaikinais ir aosivesti. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųsti savo pa
veikią, o aplaikius aš nusiųsiu savą
jį. Adresuokite: E. MII.EVSKJS J
Albert eela 5, d. 15, Liepaja, tatvia.

parašas po tuo protokolu ir PAJIE$KOJIMA1 
galį būti pateisinti tuo, kad 
tais metais Francuzija ne
buvo pripažinusi SSSR dė-___ _ ___
jure. Bet to negalima esą pa- l>omininko Visockiu, iš IApučių kai- 
sakyti dabar apie 1926 m. 
pasirašytą franeuzų-rumunų 
sutartį. Tuo tarpu šioji su
tartis ne tik pripažįsta da
bartinės Rumunijos sienas, 
bet jas garantuoja. Čia, sako 
Maskvos oficiozas.

“Negalima neprieiti išva
dą, kad nurodytas francuzų 
vyriausybės aktas (sutar
ties su Rumunija pasirašy
mas ) ne tik yra nedraugin
gas SSSR atžvilgiu, bet ir 
prieštarauja toms pastan
goms siekti taikos Europo j, 
kurios, anot Havaso agentū
ros, rūpėjusios francuzų vy
riausybei, šią sutarti pasira
šant.”

Besarabijos klausimas, 
“Izviestija’’ nuomone, turis 
būti išspręstas pačių Besa
rabijos gyventojų.

“Tik toks s-prendimas g i- 
lėtų būti tikra taikos garan
tija šitam Europos kampe,” 
—išveda “Izviestija.”

Francuzijos vyriausybė, 
garantuodama neteisėtą B ?- 
sarabijes pagrobimą, atito- č; 1 

: liną galimybę nustatyti ge-!nij 
i rus santikius tarp SSSR ir IĮĮ 
Rumunijos ir nei kiek nes T-] Florida. Jisai paū ar kas apie ji žino, 
mažina ginkluotų susirėmi-,twaIon"k,tc Para*Mi šiuo antrašų: 
mų pavojaus ir be to gi 
siančio dabartinei Europai

i

Pajieškau Jono Raticko ir Salorr.i- 
jos Verkeivtės. Usnionų kaimo, Pod- 
biržės parapijos.. Taipgi pajieškau 

mo. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
JONAS GINTAUTAS

16 Doyle St., Enk. rence,-Mass.

Pajieškau Onos Abakaitūs po vyrai 
Stulpinienės, našlės, Papilės parapi
jos, žiliu kaimo.

t. BARTKEVIČIUS
Box 368, Hudkon, N. Y.

—-------- :----------------
Pajieškau žento Kaz.injiero Raba- 

šausko. Kauno rėd~ Kėdainių apsl.r., 
Surriliskės parap.. Pakrortės kaimo, 
seniau ji- gyveno Massacbusetts val- 
stijįoi. Kas apie jį žino, malonė it 
pranešti arba pats lai atsišaukia, aš 
turiu lab-i svarbų reikalą.

NIKODEMAS KUKAITIS
914 W. 31-st place, Chicago, III.

I

Pajieš’au brolių Antano ir Kastan
to Gribukų. Antanas keturi metai at- 
gal gyveno San Franeiaco, Cal., o 
Kastantas — Reno, Nev. Dabar neži
nau kur jiedu randasi Turiu prie jų 
labai svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žinote, ma
lonėkite man pranešti šiuo adresu: 

FRANK GRIBAS
C. Y. C, VVilraington, Cal.

PIRMAS SSSR DARBININ
KŲ SUSITARIMAS SU 
UŽSIENIŲ PROFESINĖ

MIS SĄJUNGOMIS.
Nuvertus Zinovjevą raudo

nasis internacionalas 
nebebaisus.

Pasak* “Deutsche Allg. 
Ztg,,” rtesenai Maskvoje ap
silankiusi Švedijos savival
dybių darbininkų delegaci
ja pranešė, kad jinai Mask
voje susitarusi su visų SSSR 
savivaldybių darbininkų są
junga, turinčia visose SSSR 
respublikose 250,000 narių 
dėl bendro darbo ir dėl sa
kytosios sąjungos dėjimosi 
į Amsterdamo profesinių 
sąjungų internacionalą.

Švedus Maskvon pasi
kvietusi pati SSSR savival
dybių darbininkų sąjungos 
valdyba ir prašiusi priimti į 
bendrą darbą su Švedijos 
savivaldybių darbininkų or
ganizacijomis. Švedų dele
gacija pastačiusi sąlygą (Ie
tis į Amsterdamo internacio
nalą, tečiau įspėjusi, kad sa
vivaldybių darbininkų in
ternacionalo statutas nelei- 
džiąs neabejoti, kad toje or
ganizacijoje atsirastų vietos 
SSSR profesinių sąjungų 
metodams. Maskviečiai į tai 
pareiškė, pilnai sutinką su 
savivaldybių darbininkų in- —„ _ , - .
ternacionalo statutu ir kad, Kcl Anglijos mainerių strei- 
nuvertus Zinovjevą, raudot- kas tęsiasi,^ jokių polemiško 
nojo profesinių sąjungų in- turinio raštų apie streikie- 
temacionalo vadai jau nebe- rių padėtį netalpinsime. Jus 
turį jokios Įtakos.

Tai yra pirmas kaitas, 
kad SSSR profesinė sąjun
ga be jokių sąlygų sutinka 
bendrai dirbti ir net dėtis 
į socialistinį Amsterdamo 
profesinių sąjungų interna
cionalą. Elta.

rištiniai sutiko šitą ži- rolas Smuts. Anglų politikai 
■ ’“»ki “savižudy laik- teks kuorimčiausiai imperi-

h... Ugriaiisin gyva- jos vienybės klausimu susi- 
’Tinint’.

ar!, .ra Milei jįkienū. našlė 10 me 
nia'vnėėiau 
tįsiu vai

lesti. Rašvl iu 1-iš us šiuo adresu:.. 
B. MILEVSKLS

Albert eela 5, d 15, Liepa ja. Latviu.

Pajieškau sau gyvenimui drauges, 
merginos arba našlės, nejaunesnės 
kaip 48 metų, kad ir su vienu vaiku.’ 
Aš esu našlys 1b metų, turiu du vai- . 
ku 15 ir 9 metų, gerai atrodau ir esti 
pasiturintis. Meldžiu sų pirmu, laišku 
prisiųsti ir savo paveikslą, kuriš ant 
pareikalavimo bus sugražintas.

A. J. *
5502 Maple Drive. Forkson, Mich,

Pajieškau ištikimų gyvenimui drau
gę, eseu mokytas, turtingas, negir
tuokliauju, visada gražiai apsirengęs, 
nepiktas, 45 metų. Katra sutinkat at
važiuoti. atsišaukit, busit laiminga. 
Adresuokit: Box 193 D, R. 2,

Warren, Mich.

JI

Mr. Joseph P.

Vose & Soas PhN 
Compeny 

jau virš 20 metų.
Jei manot pirkti Player-Piąaą, 

Grand Pianą, Upright Pianą^ iFo- Į 
nografą ar Radio, tai ateikit pas 
mus pasitarti su p. Sarkiank Pirk
dami pas mus galit sutaupyt pini
gų, nes mes parduosim joms tie
siog iš krautuvės, be tarpininkų. 
Jei duosit mainais seną pianą, gau
sit už jį gerą kainą Išlygos lengvos. 
Parašykit, o nusiųsim gražų iliust
ruotą kataliogą.

Vose & Sons < 
PianaCoi

160 Boyhton SL, Boatou 
įkurtas 18(1 m. <

Pajieškau apsivedimui vaikino arba 
našlio, laisvų pažiūrų, mylinčio šeimy
nišką gyvenimą. Aš esu našlė, 33 me
tų. Turiu farmų 320 akerių, .su na
mais, gyvuliais, vertės §40.00Ų.W. 
Kuris norėtumėt susipažinti parašy
kit laiškutį. (38)'

MRS. MARY PETF.RSON 
3210 So. Halsted st.. Box 50.

Chicago, 111.

Pajieškau savo dėdė* Prano Yakai- 
ėio. Paeina iš Kauno rėdybos. Skirs
nemunės parapijos. Jisai gyeno North 
Fond Du I-ike, Wi.«iconsin. kokie du 
metai atgal, o dabar nežinom, kur jis 
gyvena. Jeigu kas apie jį žinot malo
nėkit pranešti, mes turim didelį rei
kalą. Mapo< adresas; ; •

MRS. MARCELLA LUCU^AS 
219 Haneock st, Bangi#. M \
---- rtuT“------

Pajieškau draugo Junv*'Paltam* i- 
Į ėiaąg* Išartu j>arvažiavę»me iš Calif. r- 

lijfes.' Vasario mėnejA.' persiskyrė~ie 
r.3pers. Ark. Pasipiltų laišką nuo jo 
gavau iš Chkagnt.i f feakč važiuoja-• į

J ! malonėkite paraavti šiuo antrašu:
K. J. C/.EPARTS 

Kolite 3, Bcx 85 A, Garfield, Ari..

Redakcijos Atsakymu
Petrui Bukiui. — Pagal 

Džian Bambos matematiką, į 
minėtoji skaitlinė vadinasi:' 
tris dektalionai, šeši šimtai 
oktalienų.

Franui Bushmanui.—Tam
stos viešo paklausimo Kana
dos lietuviams netalpinsime, 
nes į ji greičiausia atsilieptų 
šmugelninkai, kurie galėtų 
tamstą apgauti, kaip yra ap- 
gavę daugelį kitų Amerikos 
lietuvių. Prie progos tamstai! 
paaiškinam, kad iš Lietuvos 
atvažiuoti į Kanadą yra len
gva. bet iš Kanados tiems 
emigrantams pereiti Į Suvie
nytas Valstijas visai negali
ma. Jeigu kurie tai padaro, 
tai tik slaptai. Bet anksčiau 
ar vėliau jie gali pakliūti į 
valdžios rankas.

Angliakasiui, Škotijoj. —

Aš, Marijona Juškevičiūtė. pajieš
kau savo tėvelio Karolio Jeskevičiaus. 
Jis pirmi-m gyveno 55d Broad st., 
Bridgr-port. Conn.. o dabar nežinau 
kur. At-iiauk. mano tėveli, ar ka- • i- 
note apie jį. praneškite antrašu mi
no tetos Monikos Kuliešienės, po t?- 
vais- Gaidžiutė. 31 Beach št.. Haver- 
hill, Mas-. Aš gyvenu po lenkais, m :- 
no antrašu- Marijona Jeskeviėiu'ū. 
Grodzi--nsku Ziemia. i*wzta Mareli- 
kaney, wies .Margenieži. I’olaii'l. (-".ŠI

Pajieškau An'ar.o Liulzikiv. I’r- 
niau jis jryveiio Anglijoj ir di b> nui
rtose. u dabar girdėjau atvažiavo 
nicrikon ir dirba analinėse nvinu -. 
apie Scrantcn. Pa. Pa< i ta iš Užvt >- 
tčs miestelio. Taipjri pajieškau dviejų 
pusbrolių Kranu ir. Juo/.o B-»ržans i. 
Luokės parapijos. Muntudų kainu. 
Kas apie juo* žino, malonėkite m n 
praneš i, l u.siu dė' intra:-. Turiu prie 
jų labai svarbu reikalų. (38)

JOK MULLINS
P. O. I»o\ 5. ' Stanafard. V.’. Va.

raštų apie streikie-

pasakėt apie streiko padėti 
“Keleivio" No. 26, ką jus ži
nojot, o Burnbankietis pasa
kė, ką jis žinojo. To ir už
tenka. ' Kurioj pusėj teisybė 
—mums sunku nuspręsti.

Pajieškau apsivedimui našlės ar £ 
merginos, tarpe 30 ir 45 metų, lais- S 
vos. rimtos ir kad dailiai atrodytų, v 
Geistina tokia, kuri turėtų stuba geroj j 
vietoj dėl biznio arba nors 1.200 dol. 
pinigais. Aš turiu kapitalo, bet neuž- ' 
tenka dėl mano užmanyto biznio. ' 
Našlė gali būti ir su vienu vaiku. Aš , 
esu 45 metų, doras, laisvas, blaivas ir ' 
rimtas. Atsišaukusiai paaiškinsiu apie ' 
mano tikslą. Ant juoko meldžiu nėra- ’ 
šinėti. Katra norite apsivesti, mel- įĮ 
džiu pasiskubint. (39) ,

JOHN ŠIAUCIUNAS
Bos 211, Rockland, Mass

27 metų mergina pajieškau apsive-; 
dimui doro vaikino kataliko, -šį esu 
katalikė, dora ir teisinga. Vaikinas 
turėtų buĮti tarpe 25 ir 3.5 metų am
žiaus. negirtuoklis. pamokintas, apie 
6 pėdų .aukščio ir 2t>0 svaru sunkumo, 
geros sveikatos Geistina, kad butų 
juodįbruvis, dailaus veido, nes ir aš 
esu ■ dailaus veido, Butų gerai, kad 
vaikinas turėtą savo automobilį. Aš 
dirbu pas amerikonus rr todėl neturiu < 
progos susipažinti su savo tautos vai-* 
kinais. Kalbu gerai angliškai ir mo- j 
ku gerai gaminti valgius, lietuviškus j 
ir angliškus. Daugiau- žinių apie save - 
suteiksiu per laišką. ( 11)

M1SS A. M. L.
Resor Cottage, Bas$ Ro- ks. 

Gloucester, Mass.

REIKALAVIMAI.

C- - -.. Telefonas So. Busto*
LIETU VIS DENTISTAS '

Df. St. A. GALVARKIU
(GAL1NAUSKAS)

♦.
>•>
r ■
Ofiso valandos; Nuo 10 ryte iki ' 
5:30 dieną. Nuo 7—9 vakar*.
Nedėliotuią pagal-sutartie*. ;.X

414 BBOADWAY> ;
SO. BOS tON. MASS.s. ...jį

SKAUSMAS 
NLOPUSLĖS 
NEGERUMŲ 
Pašalinamas 
Greitai su 

Santai Midy 
Gauk tikrą 
Žiūrėk žodžio 

“MIDY" 
Parsiduoda 

Aptielfooe /

v / » 
i

2

4

5

«

įr
i

REIKALINGAS BAR- 
BERIS.

Darbas ant visados mokančiam 
atsakančiai dirbti. Jeigu kuris norėtų 
būt pusininku, taipgi pageidaujama. 
Aš noriu padaryt dvi permainas, nuo 
7 iš ryto iki 12 nakties. Atsišaukit 
tuojau.-, platesnės žinios per laišką.

LEO SILKINIS
795 Main sL. C ambridge. Matts.

Pajieškau llnmislavos KoiHiručiu 
kės. |>o vyrui Tcrminienė-. Paeina is 
Kauliu rvdib.s. Šiaulių apskr.. Ciunių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti ai bu kr.s 
apie ją žinote, malonėkite pranešti 
šiuo adresu: (381

MARYTE KAZLAUSK1UTĖ 
241 Pine st., Elizabeth, N. J.

Pajieškau savo sesers Palionis 
Dargienės. Paeina iš Girtautu kaimo. 
Raudonio laisčiau.-. Trys ių pašt>. 
Šiaulių apskričio, Kauno rėdybos. Ji 
iryveno Detroit. .Mich. Ji pati lai atsi
šaukia arba kas apie jų žinote, malo
nėkite pranešti š.uo adre-u: (3št

PETRONĖLE DAUGIRDIENĖ 
4221 Trenton st, Sealtie. Wash.

Aš. Antanina Vaitonis, pajieškau 
, brolio Juozo Žėkeviėiaus, paeina iš 
Gardino rčdyiios. Uubicų parapijos, 

' Krokšiių kaimu. Dabar jis gyvena Ar- 
I gentinoj. Meldžiu atsišaukti arba kas 
į apie jį žino pranešti šiuo adresu: 

ANTANlNA VAITONIS <3n 
! 15 No. Pavis st., Prvvidencc, R. I

i 
I
■

I
i

“Jeigu tik žmonės žinotų 
kaip greitai Severą's Esko išgy
do niežtančiuš odos sutrukimus. 
aš esu tikras, kad jie nieko dau
giau nevartotų.’’ rašo Mr. Mike 
Dzedzei. Pellston, Mich. “Aš per 
mėnesius kentėjau nuo niežtan- 
čio odos sutrukimo ir išbandžiau 
visokių gyduolių, bet nieko ne- 

ir pastebi, gelbėjo. Pagalios aš užsisakiau 
kad sutartis gyvai paliečia Severa’s Esko. Po pirmo ištepi- 
SSSR reikalus.

1920 m. Paryžiaus proto
kolu Besarabija buvusi pri
pažinta Rumunijai, nežiū
rint tuometinės sovietų val- 
d^ins nrntpsfu. Frjujruziios

SSSR. PO SENOVEI REI
KALAUJA BESARABIJAI 

PLEBISCITO.
“Izviestija*’ 187 Nr. š. m. 

rugpiučio mėn. 17 d. veda
majam straipsny Įvertina 
francuzų sutarti santikių su 
SSSR, atžvilgiu

Aš, Gertrūda Ticrio»l<ienė, pajieš
kau savo brolio Vilimo Vasiliaus, taip- 
gi savo pa ra pi jono Vilimo Venckau;--. 
Turiu prie jų labai svarbų reikalų. 
3ThIonėkit atsisaukt šiuo adresu: (39) 

GERTRŪDA TIERJOSKIENĖ 
130 TaJcer st., Philadelphia, Pa.

mo niežėjimas pradėjo apleist ir 
Į trumpą laiką mano oda buvo iš
gydyta.” — Įsigykit už 50c. bon- 
ką Severa’s Esko nuo jūsų ap- 
tiekoriaus. W, F. Severu 
Uodui- Rmiifls Lni ii

PARDAVIMAI
PIRSIIM ODt Namas su liuėerae ir 
(Irtame. arba gali pirkt tik vien Bu- 
ėernę I*- irimo, Namas statytas tik 
1915 m.. 3 šeimynų. 2 storai, 3 gara- 
džiai. didelis jardas. Kaina $9200. 
Rando* n-<a 81344 per metus. Galima 
pu.r* jmokėt. Bučemę ir Grosernę ga
lima pirkt oi sėlio kaina. Lisą galima 
gaut ant 3 ar 5 metų.

Taipogi parsiduoda Motelis, .ant 
kontru. 2 f I umbariai su fornišiais. 
pusantro akerio žemėC bi'snis geras, 
kaina Turiu daug vietų, todėl
viena noriu parduot. Pasinaudokit ge
ra proga. GEO. MACK (37)
250 E. Mai* *(.. Frankfori. N. Y.

Aš, Edvardai Stanulanis, pajieškau 
Broniaus Rainio. Pirmiau jis gyvino 
Scranton, Pa. Paeina iš Dusmeny pa
rapijos. Miguitėnų kaimo. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie jį žinote, ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: (39) 

EDVARDAS STANULANIS 
Box 65, Kayord. W. Va.

APS1VEDIMAI
Pajieyk . ..privedimui niergi .o., ar

ba n.-; », tarpe 2! ir 33 
. ž .. esu 28 metu ur
i , Kilmės. Adresuoki 

i JOHN T ,\l A
| Gt- l> ’ ..r t

.. etų am- 
.aus, rųiau- 

(371

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chroniš
ku vyrų ir moterų ligų.

261 Hanover St, ooston. Mass. 
Priešais Parmenter..St—.

Tel. Kicnmond 668. _ (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Nedėldieniais iki 4 vaL po pietų

DAKTARAS 

LANDAU 
$2* CH AM BERS ST- BOSTON. 

Gydo apatiškai ir pasekmingai 
Veneriškas Ligas.

Valandos:— Kasdien nuo 8 iki 
J0, nuo 1 iki 3 ir r.uv G iki 8. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.

PARSIDUODA
ĮIUČERNĖ IR G ROS ERNE

Puikioj, lietuvių apgyventoj vietoj 
1‘ais'duoda už žemą kainą. Biznis! turi 
būt parduotas į trumpą laiką, nes sa
vininkas apleidžia'šią šalį. (38)

115 l.anrtmcf st.. l-awrence. Mm

FARMOS.
FARMOS.

Nepirkite farmų smiltynuose, pakol 
nepamatysite mumis ir musų koloni
ją. Rašykit mums, d mes prisiusime 
jums šių metų katalogą. (-)

PHILIPS & MATTIS
R. 2. B. 83, ScottviUe, Mich.

PARSIDUODA FARMA
10 akrų žemės. 32 akrai dirbusios, o. 

8 akrai miško. Žemė gera, prie juod- j 
žemio ir molio, viskas auga, budintai i 
geri. Vra apsėta dobilais 1’s akro.’■ 
bulvėmis apsodinta l akras, taipgi 
yra pasėta binzų ir kviečių. Galvijų 
yra 9. arklių 2, visos mašinos, netoli 
r.uo miesto. Šieno yra 20 tonų darži
nėje Kas nori pirkt, tegul greit atsi
šaukia, nes tunu greit parduoti, kad 
ir ant išm ke.-čio. J nešt kiek kas ga
lės, 
dol 
tari

I

' ' SUSTABDO SKAUSMĄ
Niekas nesuteikia .t?*10 
malonaus palengvinimo, 
taip originalia Baum« 
Bengue. Jis pradeda P"“* 
lint skausmą nuo pat nz» 
tepimo.
Gauk originali francuDiM

BAUME BENGUS
(ANALCISiaVl )

VALET
AutoSlrop 

Razor
Iš«igelan- 
da pati.

be* ’• .«tų gerai, knd turėtų 1,290
, likusioji suma bus pagal su-1 • 

į uii' 6 proemto. (40) i
ANTON M U HUTĄ

Iki <2, Brandi,

KELLOCG S;
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor OU 
padarytas medicinos reika
lams. Re kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia- 
r> na Be. skonio ir ncaUi- 
du> la Imkit KeUogg’s. Su
piltas 1 aburatorijoajk . .
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MOTINĖLĖ. I
Kada lietuvių kareiviai 

po ilgos penkių valandų ko
vos pagaliau užėmė Kupsty- 
nų kaimą, tai rado jame tik 
vieną gal aštuoniasdešimties 
metų senutę. Daugiau gy
ventojų pusiau sudegusiame 
ir nežmoniškai lenkų api
plėštame kaime nebuvo. U- 
kininkai, paėmę su savim 
kas galima, su mažais vaiku
čiais, gyvuliais ir kitais re?-' 
kaiingiausiais daiktais išbė
go i mišką, o lenkai, pasilikę 
šeimininkauti kaime vieni, 
taip gerai šeimininkavo, kad 
per dvi dienas sudegino pu
sę kaimo trobesių, ir jei mu
sų kareiviai jų iš ten neišvy- 
tų. tai, be abejones, dar die
nai praslinko- — kaimo lik
tų vien tik griuvėsiai.

Prieina po kovos karei
viai prie pirmos degančios 
gričios kaime ir mato — se
nutėle, sušilusi, susikuprinu-j 
si trilinkai, vienui viena at
sidėjus: gesina gaisrą; tamsi 
skarelė nuslinko ant pečių, 
žilus, retus plaukus draiko 
vėjas, o ji sau. lyg nematy
dama nei kareivių su šautu-; 
vais, nei negirdėdama trink-' 
šmingų kovos garsų, greitai 
tupinėja sulinkusiomis baso
mis kojomis, bėgiodamas i 
netolimą kūdrą ir atgal. Pa-: 
semia sulankstytais kibirais 1 
vandens kūdroje, pribėga 
prie degančios gričios, išpi
la i liepsną, o pati sunkiai, 
dažnai alsuoja ir vėl van
dens skubinasi.

—Na, ir ką gi, motinėle, 
čia darai ? — sušuko senutei 
prijojęs karininkas.

Sustojo senutė, kibirus 
pastatė ant žemės ir pakėlė 
galvą. Veidas nuvargęs, 
raukšlėtas, lyg kiekviena il
go, vargingo gyvenimo die
na paliko jame savo žymę, 
reiškė dideli nusistebėjimą.

—Reikia, balandėlių. Taip 
negalima... — Atsakė tyliu 
balsu, ir vėl, pasigriebusi ki
birus, nubėgo prie degančios 
gričios.

O giąčia jau visa pasken
dusi liepsnose ir ne tik senu
tė, bet ir pulkas kareivių jos 
negalėtų išgelbėti. Karinin
kas Įsakė buriui kareivių da
boti, kad liepsna nepersi
mestų Į kitus trobesius, o 
pats su kitais nujojo toliau.

Pamatė senutė? kad atsi
rado jai padėjėjų, maloniai 
nusišypsojo, bet vis dėlto 
uoliai pylė vandeni i lieps
ną, kol sugriuvo gričios sie
nos. Atsisėdo tada ant ak
mens prie griovio ir šluosty
dama skerelės kampu pra
kaitą, ašarotomis akimis žiu
rėjo Į rūkstančius gričios 
sienojus.

Sušilę dari)e kareiviai už
simanė gerti ir puolėsi prie 
kibirų, bet senutė kaip jgel-į 
ta pašoko nuo akmens ir pri
bėgo prie jų.

—Negerkit, balandėliai.., 
vanduo nešvarus! Lenkai 
kažin kokių miltelių Į kūdrą 
jpyiė.

Padėkojo kareiviai senu
tei, kad išgelbėjo nuo mir
ties, o senutė nubėgo kažkut 
ir atnešė tyro šaltinėlio van
dens.

Nuo to laiko kareiviai se
nutę ypatingai pamylėjo ir 
kitaip nevadino ją, kaip — 
motinėlė.

sopuliais kankinamą kūną
Vakare senutė kareiviams 

parodė, kur patogiausiai 
nakvoti, o pati dingo.

Kur ir kaip nakvojo senu
tė — apie tai niekas nežino
jo. Tik anksti rytą pamatė ją 
gatvėje.

—Balandėliai mano, — 
sušuko ji kareiviams — len
kai ateina!

—Kur jie?.. Kur juos ma
tei? — pradėjo klausinėti 
kareiviai.

—Nagi slėny už pušynė
lio!— parodė ranka senutė 
4 rytus:— Rebzdžių pievose.

Bet senutės pranešimas 
buvo pavėluotas, žvalgai — 
raiteliai dar saulei netekė
jus pranešė vadui apie lenkų 
grupavimąsi.

'Senutė labai nustebo pa
mačiusi, ką per nakti padarė 
Kareiviai. Ji lyg stabo ištik
ta ilgai žiurėjo i gilius, tolu
moje nykstančius, apkasus, 
prakirstas šautuvams skyles 
namų sieuoe ir visur gra
žiai ir nežymiai Įsitvirtinu
sius kareivius, senai pasiruo
šusius i kovą.

Kada prasidėjo šaudy
mas, senutė nepasislėpė. 
"V aikštinėjo sau gatve, žiūri
nėjo i tuščius kiemus. Į kloji
mus ir tvartus; arba išbėg
davo i laukus prie apkasų, ir 
pridėjusi ranką prie akių, 
žiurėjo Į priešo pusę, šnibž
dėdama: tai galybė!..

Po pietų, kada kova virto 
pragarišku patrankų ir šau
tuvų trenksmo užėsiu. senu
tė pradėjo bėginėti nuo dė-į 
žiu su šoviniais Į apkasus ir 
nešioti priejuostėje karei
viams šovinius. Ir kareiviai, 
ir karininkai stebėjosi senu
ti s narsumu. Bėga sau susi-! 
kūprinusi, susirupinusi ir nė! 
pasilenkia, kai šalia plonai, 
zrimbėdama kulipka prale
kia arba viršuje sprogsta 
s apnelis. Priejuostės galus 
tvirtai laiko sudžiuvusiomis 
r. nkomis, ir rodos niekad 

Ir.ipavarg; 
gus prie

I

orendžio

truputį

sviesto

Telefonas GI9S

LIETUVIS PENT1STAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 diena
Nuo 2—5 po pietų 
Nuo t>—» vakare

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

MONTEI.LO. MASS

Gydytojas ir Chirurgas
Valandos: 10—2
Sekmadieniais

t

Bandyk šitą Receptą 
ORENDžlU DUONOS 

PUDINGAS 
puoduko Bordeno konden- 

__’* >
2 puoduku karšto vandens 

duonos

9
10—2

3327 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Boulevard 8483

1*^.m* l’»»*v^r-ilv I 4liA .1

S. M. Nsiate-Shallna
MO’I KKI> 

AbvnRA-r
*st | , So.

suoto pieno

Naujas gaisro gesinimo aparatas, vartojamas New Yorko aukštiems mūrams gesinti.

Lietuvoį Atgi- 
įo Kultūros

Darbas.

i

Tą pačią dieną Šiauliuose 
suvažiuoja “Kultūros” būre
liai, tie maži šviturėliai, ku
rie per reakcijos tamsą nešė 
Į musų paniūrų kaimą Pro- 
metėjaus ugnĮ ir už tai buvo 
persekiojami dvidešimtojo

.amžiaus inkvizitorių. Pėda-' 
gogijos, meno, žemės ūkio: 
parodos ir gyvulių augini-

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Visuomenėje yra išsipla

tinęs kenksmingas prietaras, 
kad kultūra ir švietimo dar-1, 
bas gali buri sėkmingai va
romas neatsižvelgiant į poli
cines gaivias. Gvvenimas gifc e/ O v C27 i

iš pamatų ji griauna. Tikras, 
mąstantis kulturinini n kas
privalo tai suprasti ir tcdel 

i svetimas ir

>

ii

SEKMADIENIO SKANU
MYNAI KIEKVIENĄ 

DIENĄ.
Su Bordeno konden
suotu pienu (pasaldy
tu) skanus, sotus, 
tirpstąs burnoje skan- 
skopis yra taip leng
vas, kad gali jj turėti 
kasdien. Kodėl? To
dėl, kad kondensuota
me cukrus ir pienas 
taip pilnai sulieti, kad 
jokio ilgo maišymo ne
reikia ir jūsų pudingas, 
kiaušinienės, sausai turi 
nepaprastai švelnų su
dėjimą.

♦',NN%V*NX.V\XXXWNNNNN.XN.^»>»

DR. MARGERIS |

'f

i5

..... trrt.*

i

s»*$$
TELEFONAS W»

MEDICINOS DAKTARAI

C. J. HKOUITIS
Valandoa: ano S iki 4 pa pAat*. 

aao T iki * vakar* 

107Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Dt. JOSEPI L. ALEX
; (ALEKSA)

Lietuvis Dentistas
i VALANDOS: Nuo 9 iki 12 iš 
; ryto; nuo 2 iki 5 po pietų ir nuo

G iki S vakare. Seredomis nuo 9 
iki L2 dieną. Nedėldieniais pa- 

I gai sutaria**.
I CRF.GG Bl IMI.. Itoom 3*2, 
; C-or. Amesbary ir < esnmon Sts.

LAMRENCE. M ASS.
• <-

mo draugijos suvažiavimas, 
sporto šventė rotlo, kad atgi
jimas palietė Įvairiausias 

! kultūros gyvenimo sritis.
Mums malonu tik visa 

širdimi sveikinti naują Lie
tuvos kultūrinę erą ir džiaug 
tis. kad musų pastangos pa
ruošti jai politinę dirvą davė 
gerų vaisių.

i

i.

Alba vėl: pribė- jjs negali būti 
kokio’trobesio, įsi- }jnk politiniai visuomeniniu 

guraus Į vidurį prie pasislė-iidealų.
pusių kovojančių kareivių,; par nesenai. reakcijai 
d uos vienam kitam PUI^e4! viešpataujant, Lietuvos kui
so imu, pasakys ką meilaus i----- ....
n? >irdimu balsu ir dar, žiu
ri k, pagirdys trokštantį iš 
mažo ąsuočio.

—Slėpkis, motinėle, nu
kaus! — rėkia jai kareiviai.

—Vargšai jus mano, Yarrg- 
šcliai — šnibžda po nosia 
senutė. lyg negirdėdama 
perspėjimų, ir vis bėginėja.

Pavakare musų pėstinin- 
kai šoko atakon ir durtu\aisiastl.onomijos 
tf li už miško nuvijo lenkus, biblijos dangų. 
Senutė liko Yiena. Pasirėmė 
ant tvoros ir žiurėjo i laukus, 
kur tolumoj vis dar skanibė- 
jo.kovos garsai.

turos darbas buvo visai ap
miręs, teisingiau sakant, nu
marintas. Laisvai visuome
nės iniciatyvai buvo stato
mos nepergalimos kliūtys. 
Musų gyveniman veržėsi 
Įvairus krikščioniškos kultū
ros surogatai,’ padirbtoji — 
“podlogo kultūra.” kuri 
stengėsi jungti i vieną radic 

•stoti ir '‘prašymą lietaus” ir 
davinius ir

i

ie; i u • * • • iQ ! Nekultūringai viduram- 
* ižio reakcijai susukus gusta

i Lietuvoje, daugelis žmonių 
•r* i -“i .... buvo atstumti nuo tiesiog!-.
. a>kui i gai > ai K 1 ! 7 nio kultūros darbo. Tečiau

lutuose apkasuo. , .1 ..kovodami su reakcija jie
nukauta kareivius _ ĮrdOŠė dirvą busirnam’ hiis_;

Vakare prieblandoje uze- vam kultūros kūrimui. Vos 
jo senutė sužeistą kareivi. tjų papūtė kitas vėjas, kaip 
Paklausė - Kvėpuoja. At>i- visuomenė sukruto ir šokoPaklausė —- i 
klaupė prie jo ir pašaukė:

—Sūneli! Ar girdi?!
darban, užkimšti tą spragą 
musų kultūriniame gyveni-

—Kaip tu, motin, čia vfe*.
na palikai? .— kląu>ė.

—Kojas man suka 
skundės senutė. —Dieną dar 
nieko, o naktj tai nežinau 
nei kur pasidėti...

—Ir nebijai viena? ' ~
—Ko gi man bijoti?^.
Aštuoniasdešimt rnrtę iš-! 

gyveno ji pasaulyje ii- pa-? 
prato Į gyvenimą-žiūrėti, 
kaip i nuolatini vargą, o i 
mirtĮ — kaip i būtiną, Jau
kiamą Įvyki, kuris štai jau 
greitai turi ateiti, amžinuoju 
miegu uždaryti jos nuyar-

• Rašo 1SABELLE KAY
ŠEIMININKĖMS KELRODIS

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei- 

’ mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips
neliai. kurie bus idomųs kožnaj Lietuvei šeiminirt'*’

DR. BALABAN
Iš Rusijos—Gydytojas, Chirurgas 

ir prie Gimdymo.
351 Dorchester St., So. Boston. 

arti Andre*s Są_, 
Tel. So. IJoslOn 47S8.

I
l

PLUNKSNAS. Pnkus. Paduškas, 
PataiOR, Kaldra^ ir visokias lovų 
įrėdmes. parduodam pigiausiai. 
Kreipkitės ypatiškai arba rašykit

r
Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiį'anėdinimą.

daik- Pas mus
tikras europiflaUį 
plunksnai ir pu-į

Virimo Receptas
Gydytojai pataria valdyt šiltas. 

>! rrias zapes. nes jos veikia kaipo 
.< ’.ulantai ir leidžia tinkamai veik
ti virškinimo sistemai. Zupės rali 
o maistinųos ir skanios, jeiru bos 
n.- .dojsma daržovės Kada nežinai 
kokią zupę daryt, bandyk sekančią ir,su šepečiu, paskui nutrink šlapiu -ka- Ji -S**. ■ - * — X ų. : lt-. XX — JL t - . . -

.j mėsos.
' .IOV1NTU SABALBONC BUZA
)12 puoduko evaporated pieno
1 puodukas džiovintų smulkiųjų 

šabaM&om?
! 'į kvortos karšto vandens

; supiaustyto svogūno
2 pluošteliai petruškų
" kambliai cekrių, sukapotų 

niaza. mOrka. sukapota 
šaukštai sviesto ar sviesto 
duotojo 
šaukštai miltų 

i' į šaukštuko druskos 
šaukštuko pipirų

Paprikos kiek reikia skoniui 
Perplauk šabalbonus ir pamerk per 

r.aktj šaltame vandenyje. Paskui nu- 
k<- k. sudėk į randelį sykiu su vande
niu ir daržovėmis ir virk palonp-va iki 
a balkonai suminkštės, iki dviejų ir 
pustrečios valandos, Padedant laiks 
nuo laiko vandens, kad visada butų 
pi na kvorta. Paskui pertrink šabal
bonus per sietuką, dadėk evaporated 
pieną ir įmaišyk sviestą, kurį pirmiau 
įtik su miltais sumaišyti į smetoną. 
Sudėk uždarą ir užvirink, nuolat iš
maišant.

Virtuvės Reikaluose
Patartina pirkti naujus pumūs už- 

, sukimams vaisių stiklų vietoj naudot

dys jūsų prezervuojjimus vaisius’ f ’, — .-4 k.. ė. • i.'zIaI-

Į
I

RODYKLĖ \o. 27
Naminiai Pasigelbčjimai

Reikia žiūrėt, kad sidabriniai 
tai tikrai butų sausi pirm padedant
juos, šlapiai padėti paskui labai sun
ku valyt, dei mekaniškos veikmės 
vandens ant sidabro.

Nuvalymui naujo linoleum nušiurai'

su džiovintais kreklai1' relių. Mažiausia muilo . ikia naudo 
I ti. Nt patartini: linoleumo šveisti su 
i šepečiu. Geras daiktas valymui lino- 
; k-umo yra kerosinas ir verdantis li- 
' nu aliejus kuo reikia pasimarkius 

siicrulį trinti linoleumą.
Išvalymui vaistų trinkos, kuri tari 

vaistų kvapsni, pripilk honką pusiau 
saliu vandeniu ir dadėk šaukštuką 
sausos muštardos Kratyk viską ir 
leisk.pastove, kilias valanii paskui 
perrdauk bonkų.

Prašalinimui karščio žymių nuo 
rr.ahojrany rakandu užpilk keletą la- 
š-i ka'.nparo ant žymių ir lai prisige
ria Paskui šveisk minkštu skaruliu, 
trinant tvirtai ir srreitai.
„ Grožės Patarimai

Geriausis būdas supurenimui plau- 
įkv yi« - su vandeniu. Pirma samar- 
kyk plaukus su parengtu garbininvi- 
mui skystimu arba su karštu vande
niu. -Pamerk dgais dantimis sukas į 
kaistą vandenį ir šukuok per plaukus 
iki jie sūdresnės Šukuok plaukus tie
siog į užpakalį 
ėie.is į užpakalį 

; ;kišk kitas šukas 
; su dantimis į užpakalį, liet kad dantis 
•abieju suku su.-ikryži.nvotu kaip žir
klės, ir tada plaukai bus vingiuojami 
per šukų dantis. Paskui susmaigyk 
p'aukus plonytėmis špilkelėmis.

į I 
Y patinka Sveikata

Daktarai ir slaugės nuolat gauna 
užklausimų apie verte Sėlenų kaipo 
virškinamo maisto. Sėlenos yra vir
šutinė dalis kviečių grudų. Sėlenų 
nauda dabar tapo pripažinta svarbi. 
Pirmiausia, jis turi daug virškinamu 
dalią, kurios sutraukia vandenį, pas
kui eina per žarnas nešdamos nerei
kalinga medega. Antra, Sėlenos tui- 
t.'iigos minoralais. kurie neduodu vi
duriams sutingti. Sėlenos turi daug 

per- gr|. iies, kas labai reikalinga klanui, 
ir fosforo, kuri. įeikalingas kaulams

A- I
i 

pava-
Babies Leve It I

I 
i

kus.

European Feather Co.
25 Loveli Street., Boston, Mass.

šnibždėjo kažką sukepu- įurj atsirado per krikš- 
‘ č’onių trimeti. Pradėjo labai 
’ gyvai organizuotis suvažia

vimai, kongresai, pasitari
mai, parodos. Tiesa, butą jų 
ir pirmiau. Tečiau kiekvie
nas gali pastebėti koks yra 
skirtumas tarp buvusių ir 
dabartinių.

Dabai' jaučiasi kita d va- mu js. Seni gal jau sugedę ir suga- 
sia. kitas ūpas, kitos viltvs. .u *X>ev<»’ .. * - • kepant žuvį tutinai išdek skarva-Siandien kaime prasidėjo (la vaAkooU popiera. Pamatysit, kad 
skaitlinna< Lietuvos Mokvt. Vs, sutaiJf>yi ėm3 dausr darbo skar‘ 
rrof. S-gos atstotą su važia-1

gusias akis, ausis, nuraminti-jei ne ant jo juoko.

sios kareivėlio lupos, bet 
akys buvo tvirtai užmerktos, 
o veidai vis labiau balo.

—Pažiūrėk gi Į mane, ba
landėli, pažiūrėk!— meldė 
senutė.

Bet sužeistas tylėjo. - Ne
girdėjo senutės žodžių...

Atėjo naktis. Nutilo už 
tolimo miško šautuvų ir gra
natu trenksmas. Danguje su
žibo žvaigždės ir švietė kaip 
stabuklingi žibintai ligi ryto, 
užžiebė kažin kas jas ten, 
aukštumoje... Kasžin kas ir . „ . jmo iR-

jas, kada ateis ry- i
ta‘s'“ Ryloj susirinks gausingas
------------ :--------— ~ “Kultūros” sąjungos kong-'

Ant kito krislą pamato, o resas statyti nauju? laisvus 
ant savęs nei rąsto nemato, pamatus Lietuvos kultūrai.1 

’ * * kad ilgainiui ji gidėtų lygio-į
Ant ko kvailą pažintum, mis teisėmis Įeiti i EuroposJ 

civilizuotų valstybių seimą.

vr.dos valymui
Skonio gulima dūduoti spaghettams

vimas savo profesijos, taigi <^i i >taią £pra‘T.___ 3._ _ ’l • d mačiu s<eu ir tarkuotu suriu.
ĮI

Porferinis kočėlas užima vieta me
dulio, nes tas yra s*iwt*riškesnū>.

Kuomet verdi bulves <ladėk Kiškį 
druskos. Tas neduos bulvėms 
,-ku.M. ir suf^pėt

i

su dantimis einan- 
nuo šaknų. Parkui 
tuoj po pirmų irgi

Mce Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Kiekviename name yra reikalingi tūli virtuvės daiktai, kaip tai: stiklai, 

nuodui, skmiradmi n- t. p. Jųa galite gauti tokios daiktus visiškai dykai, 
perkant Standard ir Challenge Pienų ir taupant jo leibelius Geros ir eko
nomiškos šeimininkės perka šias rūšis pieno. .Tusų gToserninkas turi tik 
pa reikalaukit. I

Mus. WiNsunrs 
Sntur

“ŠAKE”
Laisvamanių Paveiks

luotas Žurnalas.
"ŠAKĖ" išeina pirmą dieną ; 

' kiekvieno mėnesio.
“ŠAKĖ” krato kunigus, kunigų ; 

gatipadinc, minyškas ir kitus. 
' "SAKE" skaito tikri bedieviai.

"ŠAKĖ" kainuoja $1.50 metui.
"ŠAKE” siunčiam ir į Lietuvą J 

! per visus metus už $1.50 tiktai.
"ŠAKEU •rgiAalmgi agentai —; 

platintojai * įsuose miestuose.
“ŠAKRS* pan-;enio riittncrro kai-J 

na 15 centą. Kas prisius 15c. 
poms. tam išsiųsime “Sakę.” Adre-J 
suokite: (37)

“ŠAKE”
710 W. 33-rd SU CHICAGO. ILE. :

MIEGOK SMAGIAI—$£ttt RAMIAI
Nuvyk šalin piktus uodus su 

BRAND LINIMENT 
Ištrink Kur Skauda!

A*Z^AAA?W^AAAAVWVbAA<*AAAAA*AA/WWVMVta>WVWVMWtaAAA^AAAAAAAAAAA^AAAA*
■■*■-.• --------------- ■ ■.„ ... .................... , ... -r~-

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
.Je;am norite triaintrų vaistu žemomis kainomis, tai visada ateikit* 

ant l'b) Salėm St., knr rasite visokiu naminių raistų, šaknų nuo viso
kių lifrų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjuaio reuma
tizmo, nuo nusibtnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio.ir kitokių ligų. Taipgi turime noe visokių alapungų 
ligų ir gerinusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jania .patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per1 telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su
taupyk pinigus, tai ateikite j APTIEKI po rmrneriu

į 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.



Ac. 3/. Ku^žėjotS u., įttčo. £ r S t t .etK t- L> c. t v i b
*>
<

KAUNO MIESTO 
PASKOLA.

šiomis dienomis SeimoKAS GIRDĖTI LIETUVOJE
#>» _ ,_ ._ , ehuummiK nuuuoija o»u..-w
(Nuo musų korespondentų ir is Lietuvos laikrticių.) Kauno miesto užtraukiamos

Į

ekonominė komisija svarstė

NELAIMĖ SU KŪDIKIU.
Vilkaviškis. Mariampolės 

gimnazijos mokytoja J. Au- 
gustaitytė-Vaičiunienė iš
vykdama Palangos kuror-

UŽNUODIJO BROLIO SLABADA PRIEŠ TEISMĄ
ŠULINĮ.

Mariampolės apskrities, 
Salemos Budos, kaimo gy- 
entojas Klemensas Anekai- 

us pranešė kriminalinei po
licijai. kad š. m. liepos mėn. 
naktį iš 20 į 21 d. į jo sulinį 
kas tai pripylė nuodų ir už
teršė vandenį.

Atvykę vieton kriminali
nės policijos valdininkai ta
me darbe įtarė nukentėjusio 
broli Albiną, pas kuri ir bu
vo rastas paslėptas butelis su 
kažkokiu'skystimu. įpylus 
to skystimo Į vandenį, van
duo pavirtu lokiu pat, kaip 
šulinyje. Nors Albinas kal
tu save n neprisipažino, 
bet liudininkai parodė, kad 
Albinas jau senai rengėsi 
užnuodyti visą brolio šeimy
ną, Kad paveldėti jo ūkį. Tie 
liudininkai taipogi matė 
kaip Albinas tą naktį suki
nėjosi apie brolio šulinį. Al
binas yra sulaikytas ir pa
trauktas atsakomybėn.

Šiomis dienomis Kauno 
apygardos teisme buvo na
grinėjama labai įdomi byla. 
Slabados žemės savininke 
Serebriakovienė apskundė 
visą eilę Slabados gyventojų 
už tai, kad jie jai nemoka 
jokio mokesčio už žemę. P. 
šer^briakova buvo prista
čiusi visiems bendrą jieški- 
nį Įvairiomis pinigų sumo
mis.

Toji byla jau š. m. sausio 
29 buvo nagrinėjama 11 nuo
vados taikos teisėjo. Tuo
met Slabadiečių gynėjo p. 
adv. Bieliackino bu\o nuro
dyta į tai, kari p. Serebria- 
kova neturėjus formales tei
sės padubti bendrą jieškini 
prieš Įvairius piliečius ir to-; 
dėl byla reik numarinti. P. ‘ 
Serebriakovos gynėjo p.: 
adv. Merkio buvo nurodyta 
kad ji tą teisę turėjo. Taikos 
teisėjas nutarė bylą numa
rinti.

Dabar apeliacijos keliu ta 
byla buvo apygardos teismo 
nagrinėjama. Čia vėl tas pa u 
pasikartojo, p. Bieliackina- 
vėl Įrodė, kad nebuvo gali
ma paduoti bendrą jieškini, 
ir todėl taikos teisėjo spren 
d imas bylą numarinti buvo 
teisėtas, p. Serebriakovo.- 
gynėjas stengėsi darodyti. 
kad galima paduoti ir bend
rą jieškini prieš kelis asme
nis ir bylą reikia nagrinėti. 
Apygardos teismas taikos 
teisėjo sprendimą nutarė 
patvirtinti. Taip ir nepavyko 
musų laikais senus “padot- 
kus” išjieškoti.

Seni Žmonės Nukamuoti 
Rūpesčiu, Atranda 
Didį Palengvinimą 

Nuga-Tone

^piauk po Amerikos Vėliava1* 
Nupiginta ten ir atgal kelione Į

LIETUVĄ
tik 5203.80 ir braagiau 
pep Eremen ar Cherbourg

Planuokite ktbanii tčvynėr. «regioje drau
gijoj jūsų tautiečiu. Speeiale eksku- ja į ietuv% 
tapo suruošta, vadovyste J. E. Peori, t'mted Statė* 
Lir.ea atstovo, laivu

S- S. LEVIATHAN
kuris išplauks iš New Yorko, Spalio 2, 

per Coerbourg.
'!au'..in-.ai per Bremeną. Spalio račr.es;, yra: 

S. S. President Roosevelt............ October 6
S. S. Republic...™................... —.....October 13
S. S. President Harding_______October 20
S. S. George VVashington.......... October 27

Įrengimai aat l niied Statės Lines I^aivų yra 
garsus j>» visą pasaulį—dirt. : Kambariai, erdvus de
niai. geros muistai tr jo u/tekur...

Dėl nihitt r.-.uUcmenu klatiAk jus u vietos laivakor-

tai mušti savo žmoną ir vai
kus. Pabaigęs šitą darbą at
sigulęs miegojo iki rytojaus. 
Rytą atsikėlęs, papusryčia
vęs ir išėjęs i darbą. Matyt, 
darbo dirbti negalėjo. Metęs tan. paliko abu kūdikiu savo 
darbą, atėjęs namo, pasiė- tėviškėje, Mažučių kaime, 
męs virvę ir išėjęs i mišką. Vilkaviškio valsč., A. -Jasai- 
Tenai vaikščiojęs apie 3 

• Grįžęs namo, pasikorė mal
kų sandėly.

%

iš firmos Ulen et Co. pasko
los priimtinumą. Paaiškini
mus teikė miesto burmistras 
p. Vileišis.

Per diskusijas- paaiškėjo,' 
kad suju-oiektuotos sutarties' 
su firma LTen et Co. sąlygos 
yra nelengvos, pritaikintos 
maždaug faktinėms musų 
krašte kredito kainoms. 
Taip pat buvo įvertinti ir tie' 
rimti motyvai, kuriais pasi-1 
remdama vyriausybė rado 
galimu paskolai pritarti. Te
čiau komisijai teko atsi
žvelgti į tai, kad miesto sa
vivaldybei svarbu yra turėti 
ne tiek pačios komisijos, 
kiek Seimo pilnaties nusi- 
tatymas nes tik nuo šio nu

sistatymo pareina paskolos 
priėmimas arba atmetimas.

. Kadangi atostogų metu ne- 
igalima sušaukti frakcijų po
sėdžių. c nežinant frakcijų 
nusistatymo, negalima už- 
. i krinti to ar kito klausimo 
išsprendimo Seimo plenume 
tai ekonominė komisija pri
dėjo išvados, kad jos sprendi
mas, paremtas asmenine at- 

iskirų komisijos narių nuo
mone, dėl nurodytų priežas- 

; čių vargiai butų tikslus lo
miu. ginčytinu klausimu, kaip 
! Kauno miesto užtraukiama 
■ uaskola, ir vienų balsu nuta- 
h'ė atidėti savo sprendimą 
slel paskolos priimtinumo iki 
antrosios Seimo sesijos pra
džios, jeigu per tą laiką iš 
firmos Ulen ir Co. nebus pa
daryta bet kurių žymesnių 
naskolos sąlygų palengvini- 

i mų.

|

ŠVENTOJI MEILE.
Kaišedorių nuovados vir

šininkas Paškauskas sykį 
atėjo su policininku pas pil. 
Voiciekauską ir pranešė no
rįs kratą padalyti, nes Voi- 
ciekauskas esąs Įtariamas 
vagystėj. Voiciekauskas, nu
sigandęs policijos ėmė ir 
pabėgo. Tuomet policinin
kai konfiskavo visą jo turtą. 
Prieš išeinant policininkas 
patarė poniai Voiciekaus- 
kienei kreiptis į Kauno tar
dytojo “numylėtąją.” kuri 
kaip tik dabar randasi Kai- 
šedoryje, ir prašyti jos pa
galbos. P. Voiciekauskienė 
nuėjo į nurodytą ypatą ir 
pranešt apie savo nelaimę, 
prašydama pagalbos. Meilu
žė atsakė, kad ji apsiima pa
dėti p. Voiciekauskienei jos 
bėdoj, jei pastaroji paau
kos 600 litų “Katalikių mo
terų draugijos” naudai. Pas 
“meilužę” tuo metu buvo ir 
nuov. viršininkas.

P. Voiciekauskienė var
gais negalais sudėjo tą “au
ką” ir įteikė tardytojo “mei
lužei,” už ką jos konfiskuo
tas turtas buvo grąžintas.

Bet vėliau sugrįžus namo 
p. Voiciekauskienė ėmė sau 
galvą laužyti grynai mote
rišku klausimu, būtent: kai# 
tai tokia sena biaurybė gali 
Iruti Kauno tardytojo numy
lėtoji? ‘ .t

Neradusi atsakymo, ji nu
vyko į Kauno kriminalinę 
policiją, kur paaiškėjo visas 
tas romanas.

Meihižė yra ne meilužė, 
hėt Kaišedorių gyventoja 
Zakarevičienė, kuri jau yra 
kalėjusi už visokius darbe
lius. Visa krata buvo insce
nizuota išgauti <>00 litų “au
ka” .Nuovados viršininkas Pas- 
kauskas su jo policininku 
yra atleisti nuo savo parei
gų, o pik Zakarevičienė su 
jos vyrti Urog-onoscu” — pa
sodinti kalėjimai. Visi trau
kiami atsakomybėn.

.^L-'
BAUDŽIAVOS ATGAR

SIAI
Netoli Mariampolės J. tus nemokėjo pilrtai.nuornos, 

kaimo 225 margų savininko išrasdamas priežastį taip jau 
S. pastipo šuo. Jis įsakė sa- mažai nuomai išvengti. O jis
1 

čioniškai palaidoti. Kume-

i

I

KASINĖJIMAI.
Rusteikoniai, Seredžiaus 

valsč. Žmonių kalbomis ir 
tikrais tvirtinimais esą Ba- 
jorkalny (vietos kaimo pi
liakalnis) užkastas franeuzų 
brangenybių ir šiaip auksi
nių daiktų karstas. Dabar iš 
po nakties žmones randa 
laug duobių prikasinėta, bet 
pasakoja, kad turtų neradę. 
Kiti sako, kad jie esą užkas
ti ten. kur dabar vieškelis.

3 vai. čio namuose, pas seną motu
te. Rugpiučio 13 (1. jos 4-rių 
metu dukrelė Eliutė netyčio
mis įkrito į karštų išrūgų ant 
grindų stovinu didelį puodą 
(mat buvo raugiami sūriai) 
ir smarkiai nusišutinusi tos 
pačios dienos vakare mirė.

NAUJA ŽMOGŽUDYSTĖ.
Kaunas. Rugp. 12 d. Jo- 

lavos gat. gale krūmuose 
asta nužudyta ir į žemę 
kasta prostitutė K. Grigaitė. 
Užmušėjas — plėšikas V.

• Dragelis, kuris rugp. 12 d. 
, K. Grigaitę pasmaugė, bijo-
1 lamas, kad ji praneš polici- 
iai apie padarytą prieš tai ; 
Mesimą ir atimtus iš Grigai- 
:ės 64 litus. Į žemę užkasė 
Dragelis, kitoms 2 prostitu
tėms padedant. Kaltininkai 
suimti ir pasodinti kalėji
mam

»

VARTOTOJU B-VĖ.
Jokūbavas, Kretingos 

Jokūbavo bažnytkiemy 
eitais metais įsteigta varto

tojų bendrovė, kuriai gana 
erai sekas ir kuri turi apy-

ap.| 
pe-EVANGELIKŲ PEŠ

TYNĖS.
Rugpiučio 15 d. Gai lia 

vos evangelikų parapija: vartos per mėn. daugiau 
šventė savo 100 metų sukak-!kaip 6 tuksiančius litų. Vie- 
tuves.

Parapijonai 
patenkinti, pilni džiaugsmo, ne 
bet susirinkus svečiams po 
pietų klebonijoje pasivaiši- 
nimui pasirotlė 3 pasigėrę 
vyrai ir pradėjo klebonijoje 
triukšmą kelti. Triušmada- ....... .........
rių vadu buvo parapijos ta-.ūkininkai rugius jau suga-- 
rybos narys Bekeris iš Pane- ;>eno pastogėn ir pradeda 
munės. Jojo vienas draugas, juos duonai ir pirmajai 

. Labai nusiskundžia- 
sėklų blogumo. Ar 

lebutų verta pagalvoti ūki
ninkams apie valomojo pun
kto įsteigimą, nes yra gyvas 
eikalas; ne tik rugiai, bet; 

ir kitos sėklos blogai išvalo
mos ir per tai ūkininkams 
sti nemaža nuostolių.

tos gyventojai šią vartotojų 
buvo labai krautuvėle labai džiaugias, 

■s, vietoj galima gauti rei
kalingiausių prekių.

—<;!fug<tit^ ačxa re vkLc i> pa,:

DIDELĖ AUDRA LIN
KUVOJ.

Linkuva. Rugpiučio 18 d. 
čia pakilo didele audra, kuri 
truko tik kelias minutes, bet 
padarė didelius nuostolius. 
Nugriovė keletą namų, nu
plėšė daug stogų. Pakėlus 
karvę gan aukštai, gerokai 
m pritrenkė.

DIEVO ‘ DOVANA” KU
NIGUI.

Kėdainiai. Rugpiučio 1d 
. iš kur tai traukiniu atva
davusi kokia tai panelė at

nešė pas klebono Meškaus
ko šeimininkę kūdikį ir pra
šė, kad ji ten palaikytų, kol 
jinai sugrįš. Bet vėliau pa
aiškėjo, kąd nežinomoji ma
tyti nutarusi klebonui kūdiki 
padovanoti, nes ji daugiau 
nesirodo. Sužinojęs apie įvy
kį klebonas smarkiai išsiko- 
• iojo ir daro žygius kūdiki 
'išgyvendinti” iš klebonijos.

*
H
z i 

i
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TEISĖJAS PATS LAUŽO 
ĮSTATYMUS.

Skuodas, Kretingos apsk.
Liepos mėn. Skuodo Nuova- Rugpiučio 5 d. negilioje ku- 

" ‘ \]roje buvo rasta origėrusios
'9 m. merginos Motuzaitės 
lavonas. Tėvams, nesutikus 
. u vietinio gydytojo nuomo- 

■ įie, kad tai yra saužudystė. 
1 nareikalavo gydytojo iš 

. i Kauno. Kauno gydytojas ra- 
valdininkais'i-o, jog mergina buvo nužu-

Suimtas josios kavalie-

PRIGIRDYTA MERGINA
Škėmai, Rokiškio valsč.

! Jos Taikos Teisėjas Rajon
inius pirko Liepojuje minkš- 
tus baldus, kuriuos pargabe
no Į Skuodo muitinę. Ka
dangi už naujus baldus rei
kėjo mokėti didelį muitą, 
tai taikos teisėjas susitaręs 
su muitinės 
grąžino baldus už ragatkos, JĮyta ir paskiau įmesta į kud- 
nuplėšė minkštą apmušalą ą. L
ir, todėl pargabenus baldus >fus Kundeliukas. Mat mer- 
y Skuodo muitinę ir iš jo minai tapus motina, 
muitas buvo paimtas 
kaipo už senus baldus.

i

Street. Boston. Mat*. 45 2rcaawsy. Kew York Cby

1
t

RUGIUS JAU SUVEŽĖ, 
PRASIDĖJO KŪLIMAS.
Andrejavo (Kret. apskr.) 

___ „d...i rugius jau suga
beno pa>togėn ir pradeda

Eduard Hoppe iš Panemu- ėklai. 
nės, nuolat šukavo: “Alles na dėl 
Schvveine, .Alles Schvveint’ 
—(Visi kiaulės) ir sakėsi 
visus stakėtomis išvysiąs. 
Bekeris šukavo, kad reikia 
visus lietuvius išvalyti, ypač 
d-rą Gaigalaitį ir kun. Vy- 
merį. Bekeris stūmė savo 
draugą Hoppe žemėn, kuri
ant grindų parsitiesė. Para
pijonai stengėsi geruoju 
tuos vyrus nuraminti ir išga
benti laukan, bet veltui, — 
reikėjo paprašyti miliciją, 
kad triukšmadarius išgaben
tų iš buto, kas ir buvo pada
ryta.

NEKRIKŠČIONIŠKI 
KRIKŠČIONIŲ DARBAI.

Salako vargonininkas (jis 
ir viršaitis) A. Stasiūnas kar 
žin kokiu budu turi išnuo
mojęs iš apskr. valdybos Ze- 
lionkos folvarką. Noi-s fo!

■ varko žemė yra Salako vals
čiuj viena geresniųjų, bet 
pil.' Stasiūnas nė vienus me- 1 _

Jis Atliek:' Darbą ir Atlieka 
Ji <ireitai ’ ’

lta tuksiančiai alrundančių stebė
tina paler irvininią vos j beina dienų 
-\’utra-T<-ne eražmii gyvtMnu, veikmę 
:: najieuą ją nudėvėtiems nervam., ir 
muskulam-. Budavoja raudonąjį krau- 

,:.i. stiprius, pastovius nervus ir ste- 
I ėtinai padidinu jų patvųi umą. Sutei- 
. ai gaivinantį miegą, gerą apetitą, 
puikų žlebčiej.r.ių pastovų viduriu 
veikimą, apsčiai entuziazmo ir ambi
cijos. Jei Jus nesi jaučiat kaip reikiant, 
'.ui nais tlel savo gerovės put andykit 
jį. Jis nieko Jums nekainuos, jei Jus 
neturėtumėt :s jo palengvinimo. Jis 
via priimnus imti ir jus tuojuus pra
dėsit jausiis geriau. Jei Jūsų gydyto 
jas dar jums neužrašė jo, tai tuojau 
eikit pas Jūsų aptiekorių ir iiusip';- 
l it ’oonkutę Nuga-Tone. Nepriinikit 
įkaito. Imkit jo per keletą dienų ii 
,i?i Jų« nesijausi! geriau, neatrodysi: 
'.iiiav. tai nunešk likusią paki.iko dr - 

pas antiekorių ir jis sugražint Jimv, 
Jūsų pinigus. Išdiriiėjai Nuga-1 ««ic.
aip gerai žinodami ką jis uadary., 

<’el Jūsų, įsako visiems apuekoriams 
garantuoti jį ir sugrąžini: Jūsų pani
rus jei būtumėt neužganėdintas. ’ Re
komenduojamas ir parduodamas per 
visus aptiekorius.

i Ankstyvas svečias neilgai 
vieši.

„ ___ i tapus motina, jis Ją
jau pametė ir pradėjo pas kitą 

lankytis. Tame vakare mer
ginai teko ji susitikti ir, ma
rti, iškilus nesusipratimui, 
i buvo nužudyta. Rugp. 7 d. 
dobiškėnuose rasta nužudy
ti mergina tokiu pat tikslu.

> LINUS RAUNA.
Rietavas, Telšių apskr 

Šioje apylinkėje ūkininkai 
pradėjo linus rauti. Daugu-,1____________________
malinu nėra dar gerai pri- NEĮVEIKIAMI,
brendę, bet ukmmkai bijo-; Soccer-Footbal! “Geleži-i 
darni, kad nesuputų, nes nuo .is Tymas” a. c. Sparta iš 
buvusių lietų buvo sukritę, orague< Czechoslovakia, ku < 
skubiai juos įauna. Sako, jau dabar pradėjo save! 
kad šiemet sėmenys busią ^;raMl Amerikoj maršrutą i 
brangesni, nei pereitais me- * ra Europos Čampijonas.Į 
tais.

NORI SKIRSTYTIS I 
VIENKIEMIUS.

Laukuvos (Taur. apskr.) į 
.; augelis gy• entojų jau nori 
kirstytis i vienkiemius, nes
upranta, kad šiandieninis 

ūkininkavimas nebetinka 
. iai gadynei. Vienas tik dar 
vargas, kad dar vis negauna 
matininkų.

NUBAUDĖ MELAGĮ.
Skuodo nuovados taikos 

teisėjas nubaudė klerikalą 
Žališauska už tai, kad sklei- 
d ė apie valsčiaus valdybą 
melagingas žinias, buk vals
čiaus valdyba naikinusi de
šini uju korespondenc i j ą.

Vi ’indhita j 

LIETUVĄ 
ir atgal 

PER BREMENĄ
Ant didžiausio ir greičiausio 

Vokiečių laivo 
COLLMBUS

arba ant kitų šios linijas laivų 
TIK 8 DIEN. PER OKEANĄ 
Puikus kambariai, steitruimiai 
T1K1ETAJ 1 TEN IR ATGAL 

NUŽEMINTA KAINA 
Dėl informacijų kreipkitės: 

NORT1I GERMAN 

LLOYD
15 Water St. Boston, 

Cor. Devonshire St. 
arba pas vietos

TIESIOG Į 

KLAIPĖDA 
Be Jokio Persėdimo 

Laivu ESTONIA 
Rugsėjo-Sept. 21, 1926 

Lietuviai, kurie manu atlankyti zz- 
vo gimtųjų š.'lį arba mano grįžti na
mo. prisidekite fvrve šios ekskursijos 
ir važiuokite iš Ne* Yorko tiesiai 

Klaipėdą.
Geriausias ir Parankiausias 

Kelias i Lietuvą.
■ j 5**

Suprautamas dalyka/, jog paran
kiausiu keliu bus visada tas. kuriuo 
važiuojant išvengsit visų neparanku
mų ir nesmagu m u Mirištų su kelione 
per svetimas šalis.

Iki It i jos Amerikos Linija 
y-a tai vienatinė Knija. kori dabar 
leidžia laivus iš New kArko tiesiai į 

KLAIPĖDĄ.
Važiuojant tiesiai Į Klaipėdą iš

vengsite kitų visų valstybių ir suma* 
žinsite išlaidas ir vargų. Ypač šei
mynoms su bariu vaikų ir su dides
niais bagažais yra labai paranku va
žiuoti be jokių persėdimų tiesiai j 
Klaipėdą.
Kainos Laivakorčių Į Klaipėdą *■ 
3-čia kliasa $107. | abi pusi tik $18 

Sutaupysit Slt.uU.
T u ris t. 3 kliasa $117. J abi pusi $196. 

Sutaupysit $*4£0.
2-ra kliasa $143.50. J abi pusi $270. 

Sutaupysit $30.00.
“Revenue Tax” ir “Head Tax” 

atskirai.
Sekantis išplaukimas laivų: 

Laivas “LITUANiA” Spalio 12 
Laivas “ESTONIA” Lapkr. 2

Infermačijų kreipkitės į vietos 
agentus arba stačiai j kompaniją

BALTIC AMERICA LINE, 
8—10 Bridže St., New York.

i

i

SPECIALISTAS—PER 25 ME
TUS turi patyrimo gyiyw ser
gančią: Kronjo ligomis. Ner
vų suirimu. Rimuotu— ir la
kotų ir puolės ligMBM. Gydo 
kaip vyrw, taip ir Moteris pa
tek minga:.

Dr.KILLORY
LIETUVĄ

ix; ;. P^ą. H AMBI RGĄ
An£ Anus tri-šriubinių laivų 

Rcimiote, iMianee, Albert , 
BadltM. Oeothschland.

.JftąjMburg
ir ant ponulfat^kų, vienodais 
kambariais Jaivii J f’leveland. 
VVestphalia ir Umriagia. 
Savaitiniai išpl^kAfny iš New 
Yorko. laivai '■ Ttitjifngia ir 
Uestpbiriia atplaukia i
Personaliai dylimi į Europą -Iš
važiavimai.

I

ii

60 SCOLI. \Y SQU \RE 
Skensai Haaover Stewt 

BOSTON. MA«6.
Okmpia Tbeatre BaildniC 

Raodi 2*
Patarimas dykai tik per paskirtą 

laivą.

sj

203 is New Tarka 
j Kaaną ir atgal 

(Pridėjus S. V 
ieig» Taksas.)

Lietuvis O?ttftttri$U$POLICIJA NEŽIŪRI 
SMUKLIU.

Skuode labai įsivyravo 
i girtuokliavimas. Pasigėrusių 
-gaujos naktimis kelia triukš
mą, maustosi peiliais, pasto
ja praeiviams kelią. Policija 
šaltai žiuri, svaigiųjų gėri
mų parduotuvės laikomos 

_ i atidarytos, kad ne iš vienos 
girtučiūkas i pusės, tai iš kitos pusės. Yra 
’ - • - 1 1- slaptų smuklių.

J

NUSIŽUDĖ.
Rugpjūčio mėn. 9 d. Any

kščių m. gyventojas Jonas 
Butkevičiui apie 40 metų 
amžiaus, vakare j 
grįžęs namo pradėjo nekal-

vo kumečiams tą šunį krikš- pats išnuomodamas tą. fol- 
čioniškai palaidoti. Kūme- varką kitiems iš žmonių iš- 
čiai, savininko liepiami, pa- lupa gan aukštą kainą ir 
stipusi šuni ant lentos, kaip! kiekvieni metai pilnai. Nors 
koki nabašninką, vaipyda- j Stasiūnas yra krikšč. dem. 
miesi nešė, o savininkas ei-fuk. s-gos narys ir organiza- 
damas su karabinu liepė ku-į torius, bet šiuo atžvilgiu 
mečiams nusiimti kepures, l krikščionybės principų nė 
poteriaut ir giedot. Pas ku-.kiek nesilaiko. Žmonės visą

varką kitiems iš žmonių iš

mečių butus tapo iškasta' tai matydami stebisi, kodei 
duobė ir šuo iškilmingai pa-yZelionkos fojvarkas išnuo- 
1 aid o tas, padaryta aukštas mojamas Stasiūnui, o ne 
kapas, ir prie įkalto kuolo tiems, kurie ištikrujų jį pa- 
pri mušta lenta su parašu: tys dirbtų. Reikėtų dabarti- 
“Darbininkai to pastipusio niam apskr. viršininkui šį 
šunies neverti.” dalyką ištirti/

4

Pagarsėjusi atletė mergina 
M.vrtle Thompson, kuri lenjrvai 
iškelia Į viršų vidutinio svorio 
vyruką.

ie ten yra žinomi kaip “Ne-! 
veikiamais” ir jie parodys 
New Yorkni, Cleve’ar.d, De- 
iroit, Cbicago, St. Louis ir 
kitiems miestams, kad tas 
’ ardas yra pilnai užsipelny- 
2S. Čionai Amerikoje tas 
?ats vardas turėtų bv.ii duo- 
as Trinerio K arčia jam Vy- 
:ui. DatJgdis panašumu bu

vo padirbta per paskutinius 
trisdešimt metų —bet jie vi
si dingo, lodei, kad žmonių 
?ega!i apgauti. Nei joks pa 
našumas negalės duoti tų re
zultatų, kuriuos duoda Tri
gerio Kartusis Vynas nuo 
nevirškinimo, stokos apetito, 
prietvario, gaivos skaudėji
mo, nemiego ir panašių skil
vio nesveikumų. Jei esate 
kankinami rudeninio reu
matizme ir neuralgijos 
skausmų, praėaiinkit juos su 
.Trinerio Linimenta! Jūsų 
YPtickorius ar vaistų parda- 
rejas šiuos Trinerio vaistus 

jei ne, tad rašykit pas 
Joseph Trincr Company, 
Chicago, III.

I

■

z

> Išejfzaminipojn akis, priskiria 
į akinius, kreivas akis atotiesuH, 
i ir amblyopiėkea* <*k!oaa) aky- . 
I se sugražinę kvieM tinkamu • 
į laiko. v

J. L. PA* AK AGNIS O. lt.
( 447 Breadway. So. Bnatua. Ma»> j
'V>A/lA^*\Zv'Z'^W'^^AAAAZ»AAA<AA^^WVWK

Dėl sngrįžirfio . leidimų ir kitų 
informacijų klhu«kit pas vietos 
agentus arba ;#as •

Mnrj-Amficn Line
United American Ianes. Ine. 

General Agents
131 Statė Boston. Mass.

Dr. Med. LEO L PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligo Moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir ruaiskai. Teiefonaa Haymarlcet 33M
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St.. BOSTON. MASS.

K

Visokie Plumberiski Prietaisai
’ > PAKSUHODA TIESIAI JI M 

LIUKAI AI KšTftS KCSItS 
IK ŽEMIAUSIOMIS KAINO
MIS BOSTONU.
BH<TON pu mmng & 

LKMTINU SI l’PLT CO.
147 l’orflaud St„ Kakton 
netoli North Station

f I
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Vietinės Žinios
Vaizbos Butas turėjo nepa- LSS. VI Rajono piknikas 

prastai didelį pikniką. ; nusisekė.
Vaizbos Bute piknikas ant 

p. Čapliko farmos Hudtone 
pereitą nedėldieni pavyko 
geriau negu galima buvo ti
kėtis. Svieto privažiavo i 
000. 
600. 
šių. 
buvo 
visos

Haverhillic Lietuviu Kiiu- 
Ih) Parke pereitą nedėldieni 
buvo suruoštas Havcrhiliio 
ir-i^v. rcnce’o socialistų pik
nikas LSS. VI Rajono nau
dai. Kliubo Parkas yra labai 
graži vieta piknikams, yra 

Lietuvių inteligentija puiki salė, kur visą dieną 
susirinkusi beveik iš griežė muzika ir svečiai ga

lėjo linksmai praleisti kliką. 
Į pikniką buvo atvažiavusių 
draugų net iš Bostono ir 

Gaila tik. 
negalėjo at- 

“Keleivio" redakto- 
S. Micnelsonas, kuris 

pasakyti pra-

9 . _ - *** 
Automobilių buvo arti 
Svečių buvo iš visų pu-

Ekonominiu žvilgsniu 
apie Lietuvą kalbėjo neblo j 
irai, nurodinėdamas kokiu.- j 
laikus Lietuva turėjo pergv 
venti vokiškos markė-? ir 1 u- Į 
siško rublio smukimo i-d-i 
kais. Po didelių valstybių 
bankroto Lietuvai buvę la
bai sunku prasicvventi. Bet 
ačiū Lietuvos mužiko darbš
tumui ir Amerikos lietuviu 
duosnumui. dabar I.ietuvo.-, 
litai esą daugiau verti u> 
lenkų zlotu

Reporteris.

Massachusetts valsti
jos. Buvo labai gražaus jau
nimo, ypač dailiosios lyties.

Paprastų žaislų piknike Cambridge aus. 
nebuvo, bet užtai buvo įvai-’ka<i del^ ligos 
riaušių kontestų, kuriuose; vykti 
pasižymėjusieji buvo apdo- rius 
vanojami puikiomis dovano- Luvo ketinęs 
mis. Kai kurios dovanos bu-1 kalbą piknike, 
vo vertos po $150—$200. 
Ypač dailios buvo guberna-j 
toriaus Fullerio ir senato-Į į; 
riaus Butlerio paaukotos si- ’ mjr^ 
dabro taurės. p

Dovanas laimėjo už 440 D. Galinis, 
yardų bėgimą:

1. Mikalauskas,
2. Baltušis,
3. Sadauskas. 
Už stiprumu —

kers.
Už gražumą — p-lė 

Stanilonytė.
Už dekateloną:
1. Zapustas,
2. E. Kasparas,
3. V. Norkevičius. 
Už “relay” lenktynes

kliubams:
1. LTV. 17 kp.,
2. Vaizbos Butas
3. Jaunuolių Kliubas. 
Vaikai nesukakę 16 me

tų amžiaus už 50 yardų bė
gimą :

1. M. Klanis,
2. L. Leazer,
3. P. Kazlauskas.
Vaikai už “čeverykų lenk- 

tvnes”:•*
1. Klanis,
2. Šarauskis,
3. Ignatavičius.
Mergaitės, nesukakusios 

16 metų amžiaus, už 50 yar
dų bėgimą:

1. Malinauskaitė,
2. šarauskaitė,
3. Willis.
Moteris už 50 ir 100 yardų 

bėgimą:
1. P. Urbšaitienė,
2. Jarošaitė,
3. Molienė.
Storos moteiįs už 50 yar

dų bėgimą:
1. Vincentienė,
2. Taruškienė.
3. šarauskienė.
Stori vyrai už 50 vardų 

bėgimą:
1. Kibilda,
2. Aliukonis,
3. Žuronis.
Pypkorių lenktynėse do- 

vanasldiftiėjdšie:
1. Gudas,
2. A. Nevulis,
3. J. Nevulis.
Už bėgimą, šokimą ir. kt. 

dovanas laimėjo:
L Žukaitė,
2. Buzakiutė.
Įneinant į pikniką buvo 

duodami raudoni ženkleliai 
su numeriais. Numeriai 980 

, ir 797 laimėjo po $5 auksi
nius dolerius. Pirmąjį nume
rį pasitaikė turėti p. K. Šid
lauskui, o antrojo numerio 
savininkas da neatsišaukė. 
Todėl kas turi ženklelį su 
Nr. 797, tegul atsišaukia į 
Vaizbos Butą, o gaus $5 
auksinius dolerius.

Į Statė House atgabenta u. 
$50.000 degtines.

Po stipria policijos apsau- 
pėtnyčią i Statt

Vyra
Kuris norėtų apvalyt namą 
H i atsišaukia j “Keleivio” 
ofisą.

Atsakymai į paprastus klausi
mus apie verstiną automobiliu 

apdraudimą.
Kl. A- yra reikalinga turėti 

{■drauda idant butų galima , 
draivyti" mašiną?

Al. Ne. Verstina apdiauda yra 
cie.alinga tik masinos savini.i- 
ui.

K. Mano ntasittu yra dabar a|>- 
irausta nuo užgavimo ypatos ir 
stsibaigs apie liepos mėn., 1927 
n. Ar ta apdrauda bus gera?

A. Ne. Tą apdraudą reikės 
irąžinti atgal kompanijai ir gau- 
i naują, prasidedančią nuo tas 
lienos. nuo kada imsi registra- 
ijos numerius. Žinoma, už su- 
,-rąžintą gausi atgal pinigus.

K. žiemos laiku aš padedu sa
li mašina ir visai nevartoju. Ar 
eikės mokėti už apdraudą per 
ą laiką, ar ne. Dabar aš gaunu 
tgrąžinimą sutaupytus sumos 

įž suspenduotą laiką.
A. Ne. Jeigu norėsi sutaupy

ki apdraudos kainą per žiemos 
aiką. tai turėsi palaukti iki ba- 
andžio (April) 1 d., ir tada išsi- 
mti registracijos numerius ir 
okiu budu kompanijos duos pi
gesnę kainą.

K. Mano mašina yra 5 metu. 
Ar man reikės tiek pat mokėti 
taip ir už naują tokią pat maši
ną ar daugiau ?

A. Amžius mašinos 
lokio skirtumo kainose, 
išimtinai priklauso nuo mašinos 
uadarymo ir apielinkės. kur sa
vininkas gyvena.

K. Ar yra koks skirtumas ap- 
iraudimo kainose už atdarą ma- 

! šiną ir uždarytą 
j A. Ne.

K. Ar verstina apdrauda ap
saugos nuo ugnies, pavogimo, ar 
• sudaužymo kitų savasties?

A. Ne. Verstina apdrauda

i

ga pereitą
House buvo atgabenti •’ 
kai gėrimų. 1.............
buvo suimti netoli Barnstab- 
le. Vertė šitų gėrimų apskai
toma Į S50,O0U. Jie susidėje 
iš 3.100 galionų geriausic 
Belgijos spirito ir 50 keist; 
Old Scotch degtinės. \ isa.- 
šitas "štofas” tapo sudėta.- 
Statė House kieme visuome
nės saugumo departamente 
sandėlyje, kad niekas jo ne
pavogtų. Suimti su ta degti
ne 4 žmonės traukiami teis
man už laužymą piuhibici- 
jos Įstatymo, varymą šmuge-

3 tro-
kurie ketverge I

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Aš esu pasirengęs suteikti 
visokias reikalingas infor
macijas apie verstiną auto
mobilių apdraudimą, pagai 
Mass. valstijos Įstatymą. 
Kreipkitės laišku arba ypa- 
tiškai pas Vincent B. Amb
rose, 255 Broadtvay, So. Bo
ston. Tel. So. Boston 0506-M 

(-)

PARDAVIMAI

JIS UUDYJA IR REKOMENDUOJA TEISINGIAUSI 
KELIA | SVEIKATA

Mirė D. Galinis.
Pereitą pėtnyčią ligoninėj 
_j gerai South Bostono 

lietuvių kolonijoj žinomas 
Z._ Z__Z. Žinojo ji vietos
lietuviai netik kaipo pirmu- 

•’tinį lietuvį barberi. bet ir 
kaipo dideli juokdarį ir špo
sininką. Ar jam gerai sekė- ....

Paul ^on- si, ar bėdos ji spaudė, Gali- lio ir slapstymąsi nuo muitų
nis visada krėtė juokus, vi-

M.įsada buvo linksmas.
Nors velionis buvo jau ne

bejaunas žmogus, tečiaus 
niekas nesitikėjo, kad jis ga
lėti] taip greit numirti. Gali 
būt. kad prie jo mirties pri
sidėjo toji nelaimė, kuri atsi
tiko andai važiuojant jam 
gatvekariu. Su tuo gatveka- 
riu tuomet susidūrė automo
bilius ar trokas ir smarkiai 
sutrenkė Galiniui strėnas. 
Po to jis pradėjo sirguliuo- kaip

I 

!
1

1

nedaro 
Kainos

t
Mainas be priedo.

Tikrai nežinia, katra pust 
daugiau išlaimės, bet mai
nas išėjo visai be jokio prie
do. Dalykas buvo tokis: pe
reitą sekmadienį. kad? 
Vaizbos Butas turėjo metini 
išvažiavimą, tai pp. -Jenkin- 
sas ir Bulskis turėjo dainuo
ti sandariečių piknike. Met-
huene. Sunku tikrai nuspėti.'duos apsaugą vien už ypatos pa- 

jiedu buvo susitarę liečiamybę. Norint turėti ap- 
ti ir prie darbo apalpo: nu- tą pareigą išpildyti, tečiau.-1 drauda nuo pavogimo, ugnies ir 
vežtas ligoninėn pasirgo aišku, kad sutartis buvo, nes • paliečiamybės kitu savasties, 
kiek laiko ir pereitą pėtny-'P. Bulskis atvažiavo ani ‘ reikės mokėti ekstra.
čia mirė. Palaidotas ši pane-i Vaizbos Buto išvažiavimo, c, K- Kas reikės daryti, jeigu 
dėlį. Nors velionis buvo lais-? P-Jcnkins veikiausia buve ' insurance firmos atsisakys man 
vų pažiūru žmogus ir karstas sandariečių piknike, ne- iuoti apdraudą todėl, kad aš tu- 
d-ro Šliupo šalininkas, vie- Vaizbos Buto išvažiavime • rėjau daugybę įvairiu nelaimiu --  . i • • . - m • • * 1 ’ ■ *•_ o r

apsimainė ant sandariečio. A. Tokiame atsitikime reikės 
Mainas ivvko be priedo.i 

i
Apsivedė A. K. Neviackas.

Praėjusioj subatoj apsive-; 
dė žinomas Norvoodo biz-. 
nierius A. K. Neviackas su į 
p-le Ona Lazauskiute iš 
Hudsono. Iškilmingos jų 
vestuvės buvo Hudsone pas 
jaunosios tėvus. Po vestuvių: 
jaunavedžiai išvažiavo Į Ka
nadą praleist “medaus mė-• nesj. i

dėli. Nors velionis buvo lais-Įp. lenkins
vų pažiūrų žmogus ir karšta

nok katalikai giminės palai-i jo nesimatė. Taigi vaizbięti- <u mašina? 
dojo ji katalikiškai. Lai bū
na jam lengva Amerikos že
melė!

f

Kalbėjo prof. J. Eretas.
Pereito nedėldienio vaka

rą. South Bostono katali
kams kalbėjo Lietuvos Uni
versiteto prof. Juozas Ere
tas. Kadangi buvo garsina
ma, kad J. Eretas paeinąs it 
Šveicarijos, tai ir apie jc 
titulus, “Dr.” ir “Prof.,” pa
liekam spręsti kitiems. Yra 
garsinama, kad prof. Eretas 
esąs šveicaras (veikiausia 
lietuvis Šveicarijoj gimęs ii 
augęs).- Kaipo svetimšalio, 
Ereto lietuviška kalba, nors 
neplati, bet užtektinai gera. 
Kaipo prakalbininkas. jis

■ uždėti 
litokią 

į PLATESNĖS IN FORMA( ĮJOS ; npba
APIE VERSTINĄ AI TOMOBI i ' 

LIV APDRAVDIM.Ą MASS. la ls 
VALSTIJOJ. H’iaus.

Tūlas laikas atgal buvau rašę
apie verstiną automobilių ap- ars- kad reikia apdraudą duoti 
draudimą Mass. valstijoje maž
daug generale forma. Dabar tu
riu smulkmeniškas inf rmaci- 
jas. kurios bus labai svarbu ži
noti visiems automobiliu savi
ninkams.

Svarbus
valdžia re:
1 raudinio.
mano.

. galima
■Taip visai 
auja. kad 
draustas.

: tpdraudos
.omobilį apdrausti, reikės uždė-

i ei $5.0V0 pinigais arba kitukią
• vertybę pas valdžią. Toks užsta- 
. tas pas valdžią nėra patogus, to
dėl geriausiai yra apsidrausti 
apdraudos kompanijoj.

Kainos yra žymiai nupigintos, 
čionai paduot<»s kainos yra dėl 
Bostono ir nekuriu priemiesčių.

punktas. Kadangi 
kalauja verstino ap- 
tai k-ti-Aurie žmonės 

kad tik pas valdžią bus
gauti toks apdraudimas, 

nėra. Valdžia reika- 
aut »iTT:>bili> butų 
bet pati laidžia
neduos. Nenorint au-

ap- 
tos

. i

Policmanaa pavogė 
mobilių.

auto-
z» ■ ’

Wakefielde keturi poįk- 
manai atgabeno anądien 
policijos nuoyadon jauną 
vyrą, sakydami, kad jis .pa
vogė automobilių ir bėgo 
juo per miestelio vidurį 60

BIZNIS IR NAMAS SYKIU
So. Bostone, labai apgy

ventoje vietoje, parsiduoda 
Bekarnė ir namas sykiu. Biz
nis yra išdirbtas per 20 me
tų. Kampinis namas su Įtai
symais. Prašo $7500. Leng
vos išlygos. Gera proga už
dirbti ' $1000. Ambrose.
255 Broadway.

EXTRA BARGENAS.
So. Bostone, du namai, 3 

ir 6 šeimynų. Randų neša 
$121 i mėnesi. Yra vieta ga- 
radžiui. Nauji stogai. Prašo: 
$6500. Įnešimo užteks $1.-j 
500. Praverstas parduoti. 
Skubink pas Ambrose. 255 
Broadvvay.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda narna- ir biznis su vi

sais įtaisymais lietuvių ir lenkų ap- 
ityventoj apielinkėj. Apie 16 mylit, 
■:uo Bostono. Kaina vi-ai žem-i. Kreip
kitės į “Keleivio” ofi.-ą. 255 Broad- 
•.vav. South Bo.-ton. Mass. t3U)

PARSIDUODA BUCERNĖ 
IR GROSERNĖ

Su vi.-a:> gerais įtaisymui.-, ir l>udg( 
troka.-. Gera viela, kaina žema, biz
nis getas Priežastis pardavimo, nesu
tikimas partnerių. Turės būt g 
;>arduuta. 1

ECONO.MY PI EIK MIRKEI’ 
1078 VVashington

Roslindale. Mass.
Tel.: Parkw.iy 1134.

pas valdžią S5.009 arba 
vertybę tokios sumos, 

kreiptis su peticija Į 
cf Appeal.” kuri suside- 
apdraudos komisijonie- 
saugumo departamento

nario ir atstovo iš automobilių 
registracijos biuro. Jeigu jie nu

tada apdraudos firma turės jš- 
luoti.

Aš manau, kad iš čionai lin
iuotu klausimu ir atsakymų 
Keleivio" skaitytojai galės 

engvai suprasti, kaip reikės pil- 
lyti verstino automobilių ap
draudimo Įstatymą.

Vincent IJ. Ambrose.
Teisiu Studentas.

PANELĖ EMILIJA 
TATARONIUTĖ

Atidaro savo Piano. Har- 
minijos ir Muzikos Studiją, 
So. Bostone. Dėl informaci- 
ių apie lekcijas kreipkitės 
"Keleivio" ofisan. (39)

nelabai koks, bet moka tan-J Mažesniuose miesteliuose kainos
kiai publiką prajuokinti, 
o juokas, žinoma, visiems 
patinka.

Ponas Eretas gyrėsi, kad 
jis atstovauja kokius tai pa
vasarininkus iš Lietuvos, 
bet nieko gero apie juos ne
pasakė. Jis ragino lietuviu? 
važiuoti į Lietuvą apsipažin 
ti. Lietuva, anot jo, nebe 
santi tokia, kokia buvo se 
niau: dabar Lietuva kylant 
labai sparčiai. Labai barės*

i

ant amerikoniško jauniu* ■ ką. kaip
už ištautėjimą ir kitus galus 
Pagaliaus nurodinėjęs, ka: 
Lietuvoje nėra tokio didelio

mylių į valandą ir jiemsJje- pertekliaus ir tiek “good ti- 
sivejant šaudė į juos. "Tas meš,” kvietė arčiau susipa-
įatmas vyras esąs taipgi po- 
licmanas, nesenai da priw-1? siu .turėti 
tas policijos tarnybon. Pcįjr reikia mokėti 
cijos viršininkas daro tirdy* ti, ir kiaulei
mą.

žinti ir daugiau draugiškų 
i su Lietuva, kur 
“ I ir bulves skus- 

ganyti, ir prie 
blusų priprasti ir visko kito.

Pelcr lieiisun nuo lIStHj Suinnu-r strerl. Kast Boston. 
Mass. y pat iš kai atsilarkė pa< t h. E. VVardcn. Sutari iu-.j. 
ir po priesaikų padarė sekanti užtvirtintą pareiškimą:

"Ai, PETER BENSON sirgau per ištisus S melus. \š 
aplankiau daugyb? dakiary ir ligonbutią. šienui nieku ne
gelbėji ir mano sveikata ėjo vis blogjn. Pagalios priėjo 
prie to. kad aš negalėjau miegot, valgyt ir <1 rbt. Skaus

mai varstė visą mano kūną. Aš bumu aps.aigy- beveik »isą laik-i. 
Kuomet vieną dieną aš pamačiau luikrišė uti-r apsi-i.el linui ll-ru 
kVentvorth. žinomo Naturupu’u a'- apsilankiau >i utį-, Jis man pa 
sakė, kad aš galiu būti išgvd.'la- natūraliais budais. G sul Inu pa- 
jj gjdytis ir gydžiausi uttr >dytai- balais p r I ar .*» menčiu*.

Per visą gydymosi laiką aš neėmiau nei lašiuku iokią -dučų. 
šiandien aš įau jieškau darbo ir jauėiuo-i ir a.rviau geriau negu 
kada nors visame manu gyvenime. Aš užaugau-vari ji ir jaučiuosi 

stiprus. Laike nian-i gydymusi aš mačiau daug pacijeutą lankančių 
11-ru W entw vrth afišą. Vėliau aš sužinojau, kad daugelis ją pa g jo. 
kaip ir aš. Būdamas dėkingas D-rui VVentuorth. a- visuomet reko
menduoju D-rą Weut*orth visiems mąnu sergąntim* draugznis. ku
rie kenčia nuo visokią nepagydomą ligų.”

Šitas liūdimas užtvirtintas parašu P. Benson. nuo IltMC. Suiumer 
St- E. Bost-Mi. Mass.

Mes gydome vyrus, moterie ir taikus ir gaunameera,\pasekmes 
vartodami natūralius gydymo budus. Neduodame gyduolių. <:w»

PAUL J. WENTWORTH, L. M:
1761 VVashington St., BOSTON*. MASS.

Priešais Northaiuplon Elevated Stalioit.
Telephone Copley 0653-.M.

LAISVAMANIŠKŲ 
KNYGŲ

Vertėje už $1.50 bus pašiusia dykai i 
.iekvienam. kuris tik atsišauks nu-Į 
ūdydamas, kad jisai nori pasiųst 
nygas ; Lietuvą de! labu ir gerovėm I 
icbunų ir religiškų žmonių. Knygos: | 
egz. Kas padarė Dievus ? 2 egz

’asikalbėjimas Velnio su Dievu ir 1 ! 
•gz. Biblija Riešučio Kevale. Taipgi 
įgitatyviškj lupeliai: Kas tai yra Ci- 
ilizacija? ir Kas tai yra Religija? 
.upeliai tinkami religijos propugan- 
ui. Frisiųskit tik 25 centus lėšų pa- 
lengimui — prisiuntimui. <-)

K. RVTKVS
35 Schvles St.. Brookhn, N. Y.

P. Trechokiis ir Vaitaitis.

PARKIVAV 
AUTOSERVICE 

and FJLL1NG STAT1ON

i
i

PARSIDUODA
Grosernė ir saldainiu krautuvė 

sai pigiai. Geras pirkinys dėl tikru 
žmogaus.

291 Oori-htsttr st.. So. Boston. Mass.

LIETUVOS OPEROS 
ARTISČIŲ 

KONCERTAS! 
Nedėlioję, RUGSĖJO 19 d., 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
E ir Silrer St»., So. Boston. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

bus dar nie- 
Išpildys 
Artistės

LIETUVIS FENT0R1US
I 

‘entinam jr t alsu m namus iš lauku ir 
iduje. Padarom gerą darbą ir ne- 
•rangiau kainuoja kaip kad prastas.

FELIX BENKIS ' (.%)
331 Bruadway. So. Boston. Mass.

f 
I f

i

> »
J>Į 
į> >> >>

i

LIETUVIS 
BUDAVOTOJAS IR 

ARCHITEKTAS

namus ir pigiai 
visokįu> planus. 
ct<*. isokiasb 
tės.

;».■>
T-i.:

pabuiHvoj'irn? geriausius 
Taipgi padarau 

išmeluoju žemę ir 
reikalais kreipki 

(- 
TI ITS P. GREVIS

Brvaduay. Su. Ito-ton.
So f-..-ton 23

> »
> »>
F>

Tel. So. Boston 5O5-W

DAKTARAS

AL KAPOČIUS
LfTUVlS DENT1STA8

VALANDOS: Nuo * iki 12 dMu*
Nuo 2 iki t rak 
NEDCLJOMIS: 
iki J ». tx> Di*t« 

’ iki t? diena
• ►finas "Keleivio” narna.
Br..ad*a« tan-e < >r t> 81
SO. BOSTON.

t i

Jeigu norite, kad Jūsų auto
mobilis ilgai laikytu, tad duo
kit pataisyt Petrui Trečiokui. 
Darbas geras, kaina prieinama 
Jeigu norit, kad Jūsų karas 
gerai trauktu, imkit gesoliną 
pas mus.

415 0(d Colonv Avė.
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Ikiston 3075-W

K. W. ZIIJRINSKAS
v

KOSTL MERSK AS K RI A LČILS 
Vien tik vyriškų drabužiu.

Apie gerumų klauskite mano ko — 
tumvrių. kurie jau dėvi mano da
rytus drabužiu.-.
Valandos: Kasdien nuo S va!, ryte 
iki 8 vai. vakare.

311 15RO\I>W\Y.
SU. BOSTON. MASS.

bus mažesnės. Abelnai imant, už 
lengvas mašinas, su 4 cilinde- 
riais kainuos $29. Už sunkesnes, 
su 6 cilinderiais kainuos $37. 
Maž-daug kainos bus sekančios: 
už Fordą. Chevrolet. Dodgc. 
llupmobile (4). Nash (4). Over- 
land (4), Star (4). Studebaker 
(4) po $29. Už 6 cilūiderių maši
nas, kaip tai Nash. Buick. Stude
baker. Overland. Star Chrysler. 
Hupmobile, kainuos po $37. Už 
mašinas, kurios turi didelę spė

tai Cadillac. Hudson.
Pierce-Arrviv. llupmobile (8) ir 
Lincoln. kainuos jx? $45. Už virš- 
minčtas kainas gausite apdrau
dą tik ant didžiųjų kelių (Statė 
Highways) ir vien tik Mass. 
valstijoje. Norint turėti apdrau
dą ant rasų kelių ir po visas Su
vienytas Valstijas, reikia pridėti HavėrhiU? Mass. Rugsėjo 25 
$2 prie viršminėtų kainų už bile Lietuvių Salėje, Stough- 
mašiną. -ton. Mass.

Programas 
kam negirdėtas. 
Lietuvos Operos 
Liuda Sipavičiūtė ir Kamilė j 
Jozevskaitė. Programas su
sidės vientik iš lietuviškų 
dainų, duetų ir iš Operų ari
jų. Tai bus tikra naujanybė. 
nes dainos dar niekam nėra 
girdėtos. Kurie atsilankys 
jausis kaip Kauno Operoj. 
Tad kviečiame visus atsilan
kyti. Tikietai $1.00, 75c. ir 
50c. Kviečia Rengėjai.

P. S. Kiti koncertai_ bus 
{sekančiai: Rugsėjo 17 d. 
DLKG. Salėje, 324 River st.,

I
i
i

KA SAKO SNAfKAUJKAS
APIE k ASIIIENINirs P1RKI-

Mi s n: p \i:i» w imi s.

X<- i-irne dalykas, kad parduot 
kuonigi-iu.-ia ir duoi blogą lavorri 

tuonii ni< kuor.iet noužjrariedins» 
pirkėjo. Pigus tavorai trumpai dė
visi.

Me“ ir ne«ir-i::am. I r.d ;r:s mus 
tavoras pigus. Musų tavoms yr» 
A No 1. mes už savo tavorą atsa
kom. Musų guntai ar po^ier.i sto
gams dengti yra pirm<>- Mėsos.

Musų piaster-bord ir site rock 
dėl sienų ir lubų kuogeriausi. Mes 
užlaikėm p iiias ir fitingu- dėl 
plunilieriu O protas, varnišius ir 
lininis aiivjns su t,-rputinu tai pir
mo- kle.»os

Taipgi užlaikėm daug brūkių ir 
jiopivrų de! ruimą. Yra iš ko pasi
rinkt.

i *>.«•:k.1 •e t; i kri'-.-inv. I.;ni bu
sit'- užganėdinti, ką tik pas mus 
pirksit?. (:r»>
INIVEKSirA II AKOM ARE t O.

Sa vininkas
Jo>. IJ. Snapkauska-
1117 < ambridge St..

Cambr’dge. Mass.
Tel.: Porter 9,55-M.

< 
<<

MES PERKAM LIETUVOS BONUS.
Nuo tu. kurie pirks pas mus Player Pianą arba Grama- 
foną. tad priimam Itonus kaipo dalį mokesties.

9x10’ NEPONSET RŪGS
\N TRINIAI, rcculiarė kaina S13.65. mu>ų kaina dabar <!».’>. l..-tliai 
nupigintos kainus ant visų kit* daiktų laike rugpiučiu išpardavimo.

THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
405 Broadway, So. Boston, Mass.

PR11MNUS NUO KOSULIO.

< 
į 
*

*

*
♦#

«

Severą’s 
Cough Balsam.

Jis pagelbsti ligoniui atlaikyti 
ligos ir suteikia jam greita pas
veikimą. Žinomi kaipo geras 
vaistas per suviršum 45 metus.

Kaina 25 ir 50 centai

w.
Pirkite pas aptiekorius.
F. SEVERĄ CO.. CEOAR RARDS. IOWA I

; /n

Mes parduodame geriausius Pianus. G ra m ofortus ir užlai
kome didžiausi pasirinkimą Lietuvišku Rekorclti ir Geru 

Piano Rolių.
VĖLIAUSI V1CTORO REKORDAI

78676 (I*AS DARŽELI TRYS MURK 
(IŠĖJO TĖVELIS | MIŠK} 

78675 (TAI TOS ŠVENTĖ.................
(MES BE VIENIAI S NENI

786S1 (MLZIKA—VAI.( AS .............
(l’At Kš<1V VESEILĖ .........

78163 (KAITINK ŠVIESI SAI U TĖ
(VAI MOt lfTE M\NO.........

16037-1 (KADA NORU VERKU 
(ANT EŽERĖLIO ...................

16038-I’ (LAKŠTINGALĖLĖ
( VGLONĖlLĖ ............................

16039-F (SENELIS—l’OLK \ ...........
(GRAŽUOLĖ—POLKA............

VICTOR REKORDAI
Reikalaudami Mašinų. Rekordų »rba Kilių Kataliogo. prisių>k:t už 2 
ceriu štampą. Kreipkitės ypatiškai arb? per la-šką

GEORGE MASILION1S
233 We*t Broadway, South Boston, Mass.

,ELĖS K. S;iIxm>I'
. . . K. Sabunir*
........ . Jo*. \ aičktw

RIMSIM Jom. \ aičkus
........... '■ ■■ Kast. Sahosris 

Ka*t. Sabonis

.............

Justas Kudirka 
Justas Kudirka 
Jonas Butėnas 
J>nas Butėnus 
Jonas Butėnas 
Joną- Butėnas

J pra tino t olumbijos Orkest ra
Jcrajino ( olumbijos Orkestrą

10 COLI V —7 5c




