KELEIVIS
DABBO

ŽMONIŲ

UUKBAITH

Amerikoje ............................... $2 00
Kanadoje ir Lietuvoje...........$8.00

Prenumerata euaei metg:
Amerikoje ............................... $1.25
Kanarioje ir Lietuvoje...........$1.50
Apskelbimu kainu klauskit laišku.
Kreipiantiea su kokiais nors rei
kalais adresuokite:
“K E L E I V 1 S 885 Broadvray. S®. Beata*. Maus.

No. 34

Keleivio Telefonai:
•So. Boston 3071

. SO. BOSTON, RUGPIUČIO-AUGUST 24 D., 1927 M.
“Entered as Second Clasa Niatter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1878

AaLivrin T a.lIu.,
Orlaivių Lenktynes Pasibaigė
Katastrofa.

Keleivio Telefonai:
So. Boston 3071

Metai XXII

namų išlėkti, o penktas jauj
jau^
nulėkęs i Oaklandą turėjo
pasitraukti iš lenktynių. Iš 13
Šiomis dienomis iš Varšu
orlaivių, Į lenktynes stojo
vos kalėjimo prapuolė gene
tik
8. Bet du tuojaus suklupo i
rolas Zagorskis, mirtinas
ir
sulužo
nepakilę oran, kiti
Pilsudskio priešas. Jisai bu
j du tuoj sugrįžo sugedusiais
vo suimtas ir uždarytas kalė..
...
k
_
...
du nulėkė i HavaBURŽUAZIJA BIJOSI
ja ir Francuzija, laimėjusios jiman dėlto, kad priešinosi Is 13 orlaivių tiktai 2 pasiekė motorais,
.
0 kjtog mašjn()s su ?
BOLŠEVIZMO
karą Vakaruose, buvo su Pilsudskio perversmui anais
Havajų salas.
Į žmonėmis prapuolė be jo-i
PAVOJAUS.
nę dieną prieš žudymą, prie
muštos Rytuose. Caro impe metais. Lenkų atžagareivių
“AŠ ESU NEKALTAS,”
S
Statė
House buvo įtaisytos
rijos griuvimas buvo joms organas “Gazeta Poranna,” •James Dole, turtingas ana- kios žinios. Jos veikiausia
PASAKĖ VANZETTI.
našų
(
pineapple
)
augintojas
bus
jau
žuvusios
Pacifico
Kiekvienas imperialistų ne I baisus smūgis. Tai buvo di nuolatos konfiskuojama dėl
net 8 protesto demonstraci
pasisekimas aiškinama
delis laimėjimas Vokietijai. jos užsipuldinėjimų ant Pil Havajų salose, paskyrė $35,- okeane. Neskaitant žuvusių “Sudieu pati ir vaikai, lik jos, bet policija kiekvieną jų
Maskvos intrigomis.
Kodėl Versalės taikos su sudskio politikos, dabar iš 000 tam lakūnui ar laku- žmonių,nuostolių pasidarė iš sveika motina,” buvo pas greitai išvaikė, areštuoda
nams, kurie be sustojimo nu- viso $300,000. 0 dovanų yra
ma išviso 154 žmones. Tarp
kutiniai Sacco žodžiai.
Imperialistinę Europą ap tartis buvo žymiai suminkš leido “extra” numerį, saky lolzo
Mfii
ic
Amnrilzne įi T-l
*>o paskirta vos 4--1,
OOET
oMA
lėks
oru
iš
Amerikos
Havatik
$35,000.
suimtųjų yra žymių rašytojų,
ėmė nauja bolševizmo bai tinta? Kodėl Anglija ir dama, kad tuo pačiu laiku, i jų salas, kurios guli už 2,400
Sacco
ir
Vanzetti,
kurių
aktorių, ir kitokių visuome
Francuzija
taikosi
su
Vokie

kai prapuolė iš kalėjimo mylių nuo Californijos pa-' BOLIVIJOS INDIJONAI
mė. Šitas naujas baubas gi
byla
sujudino
visą
pasaulį,
nės veikėjų.
tija
ir
nusileidžia
jos
reika

gen. Zagorskis, Pilsudskio kraščio. Pirma, negu Ameri-J
mė visų pirma Anglijoj, pas
NUGALĖTI,
jau
nužudvti.
Jie
mirė
elektRubsiuviai Bostone ap
kui perėjo Francuzijon, o ant lavimams, vietoj spirti ją pil automobilis irgi dingo ir nuo ikos oriai vijos draugija spėjo
>»
skelbė
tą dieną protesto
|
Pereitame
‘
"Keleivio
”
nuP
anedeli
°U
‘
a
™
“
dyti
taikos
sutartį
iki
raidės?
to laiko jo nesą Pilsudskio nustatyt šitai kelionei taisyk-'
galo apėmė ir kitas šalis.
streiką.
merv
rašėm,
kad
Bolivijos
ko
.
nak
'l"
UOJa
“
s
P®
d
7
‘
k
:
Ogi
todėl,
kad
jos
negali
garaže. Tas jau sakyte sako, les ir laiką, du Amerikos ar
Visuose imperializmo cen
New Yorke ant Madison
keU bet^’
truose šiandien vaidinasi gauti sau paramos iš sovietų kad gen. Zagorskis buvo iš mijos lakūnai, Maitland ir respublikoj indijonai pakėlė
*du^ skvero buvo didelis protesto
vežtas slapta Pilsudskio au- Hegenbergen, pakilo oran ir kar, prieš baltveidžius. Ve-.
Maskvos šmėkla, visur kal Rusijos.
Jeigu
Vokietija
nebūtų
tomobilium. Kur Zagorskis laimingai neįleido Havajų nkS'°eal'vami sėioS U p£ Viešpataujančio^ klasė bu- mitingas, kuriame dalyvavo
bama apie jos auksą, kuris
apie 20,000 žmonių. Bet po
Leninui
ir
Trockiui
padėjusi
yra dabar, ar jis da gyvas, ar salose. Nors jie pasidarė sau
paperka armijas ir kursto
licija apsiginklavusi šautu
kad suKiiimas
sukilimas v0
nuslstaclus
būtinaiir tuodu
darbininkus prie revoliucijų. sugriauti Rusiją; jeigu Mas iau nugalabytas, niekas ne daug garbės,ftečiaus paskir dabarsako
dabai sako, Kad
anarchistu
nužudyti,
ji pa vais
išvaikė žmones.
y. J P
Net buvusis andai sukili kva butų dalyvavusi kare iki žino.
tos dovanos negavo, nes ke jau numalšintas. Indijojiat
Argentinoje
apskelbta gepat
pabaigos
ir
kartu
su
mat, neišlavinti, neturi gink-,
„
r , , . . . .
mas Vienoje, grynai vietinio
lionei
sąlygos
da
nebuvo
nu

neralis
streikas.
hi
todėl
nrieš
orranizuota
ir
.
V
ls
®
P
a3aul
'°
darbininkai
pobūdžio Įvykis, yra aiški aliantais tą karą laimėjusi, PAVYZDINGU ŽMONŲ statytos. Kelioms sąvaitėms eerai anainkluma ba°t?ei
pažangi inteli«entiia buvo Ženevoj demonstrantai iš
KLIUBAS.
geiai apginkluotą oaitvei- ir
nasiHpka
namas kaipo velniškas Mas tai Vokietija šiandien butų
praslinkus,
du
kiti
lakūnai,
ir
pasilieka giliai maitina
įsitikinę, daužė Tautų Lygos rūmų
dzių
kanumenę
negali
atsi

kvos inžinierių padaras. apkaustyta geležiniu lanku
Berlyne
nesenai
susiorga

i
būtent
Ernie
£mith
ir
Emory
kad Sacco ir Vanzetti buvo langus.
Laikraščiai yra kupini viso ir negalėtų pasijudinti. Ji nizavo pavyzdingų moterų Bronte, atsisėdo į monopla laikyti.
karo reakcijos aukos ir mirė
Uruguay’aus respublikos
kių žinių apie bolševizmo butų turėjus išpildyti kiek kliubas. Kliubo narės pasi ną ir leidosi Havajų linkui.
visai
nekaltai.
galvamiesty
Montevideo
pavojų ir aiškina savo skai vieną pu ’ctą, kas Versalės statė sau tikslą globoti ap Jie vos tik spėjo pasiekti pir 5 VAIKĖZAI APIPLĖŠĖ
Valdžia kaltino juos už- taipgi apskelbta vienai die
sutarty
bi
vo
parašyta.
Bet
tytojams, kokiais budais
BANKĄ.
gautas - žmonas, mokyti jas mutinę salą, kaip išsibaigė
i mušimu ir apiplėšimu dviejų nai generalis streikas.
jausdamos!
iš
Rusijos
pusės
Maskva planuoja apversti
kaip
neištikimą
vyrą
vėl
pri

■
paskutinis
lašas
jų
gazolino
Vmton,.Ia,
—
Penki
jauni
įmonių netoli Bostono 1920 Didelių demonstracijų bu
pasaulį aukštyn kojomis ir laisva. Vokietija Anglijai ir vilioti į namus ir tarpinin ir jie nusileido.
vaikėzai
pereitą
pėtnyčią
čia
metais. Vienatinis įrodymas, vo Londone, Meksikos sosti
Francuzijai gali priešintis,
suąaikinti civilizaciją.
kauti
susipvkusioms
poroms.
Po to atsirado labai daug užpuolė Farmers’ National kuriuo valdžia rėmė savo
ties Amerikos ambasada,
. Tiktai viena Vokietija yra ir todėl ; šios yra priverstos Taip pat kliubo narės švel norinčių lėkti i Havajų salas?- Banką" ii pagrobę iš jo $25,- kaltinimą, buvo tas faktas, nėj
Paryžiuje,
Berline, Stokhol
daiyti: jai visokių nusileidi
liuosa nuo šitos isterijos.
niai
kovoja
su
tomis
žmono

OO^pinigų,
pabėgo
automo(
kad
juos
areštavus
pas
juos
ir
šiomis
dienomis
buvo
pa

me. ir net Japonijos sostinėj
Nėra abejonės, kad Mask mų.
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irgi buvo darbininkų sušauk buvo papildytas.
JOKIŲ RIAUŠIŲ.
kietijos
žmogus,
pasakė,
kad
re kilo toks didelis potvinis,
naikintų Francuzijos respub
tas protesto mitingas dėl
žmogus, po juo užmigęs, ap
liką. Anglijos imperiją ir ki karas tarp Rusijos ir Vokie alpsta ir dažnai miršta. Čia Tuo tarpu kur “patriotiški” ruošiamos Sacco-Vanzetti Teisybė reikalavo, kad kad 100 žmonių prigėrė, o
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Kokiais motyvais ginkluotos kovos prieš sovie-' Dabar pažiūrėkime, kas pasimokv1; l»arkos ir žmo- tas.
d jojo Karo rezultatas. Rei Į
pasikėsinima darė ži tų ' aidžią nuo 1918 iki 1920 atsitiko Pennsylvanijos mie-iiniškn o is socialisto mainr<» 'G.nu niekas neprotestavo. amžiaus senį, kuris pernai
pj|pAdf»1j rai va paikuti užmušė sa'*o dukteri
kl'a npnžrnĮržt,i
Anv'l’ nioj rmnasake
|P'.imdv
miestelv“’
mpfii Byla teseki
stelv A chmpr'»nia kur valkti |P'.i
>odv rri^elv"

Baimė Rusijos Neduoda
Europai Ramybės.

PILSUDSKIS PAGROBĘS
GENEROLĄ ZAGORSKJ. •
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Socialistas Majoras Išmėtė
Policijos Viršininką.
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KELEIVIS

Atsakymą "Darbininko” jas yra gerai patyręs, kad
redaktorius suranda. Volde musų jaunuolius prie apšviemaras gali taip elgtis dėlto, , tos labai sunku pritraukti, ir
I
kad jo pusėje šiandien stovi pritraukus palaikyti. Taigi
ginklo jėga. Ir “Darbininko” kol jį laikai organizacijoj,
rašytojas randa, kad toks teiki jam įvairumo, įvairių Iš didelės Austrų-Vengrų į mus Vienoje ir visuotinąjį, Austrijos įvykiai parodė,
nesupranta. Padėti mums iš dalykų stovis Lietuvai yra naujenybių apie pasaulį, tol
ISTORINĖS KEISTE
imperijos po Didžiojo Karo (gaivalinį darbininkų streiką kad buržuazinis teismas ne
šalies nėra kam. Kiek maldavo nelaimė. Sako:
NYBĖS.
jis noriai žengia prie apšvie susidarė keletas savarankis- visoj Austrijoj. Šitie įvykiai gali žaisti apnuoginta netei
me ir Lietuvoj ir Amerikoj pa
Prašalinus iš organizaci kų valstybių. Austrija paliko nėra paprasti. Į juos dar ne sybe, kad policijos reakci
Berlyno laikraštis, “Der galbos
“Lietuvos nelaimei jo pusėje tos.
L.'
—
nieks nei žodžio neat
jis
Montag” (“Panedėlis”), pa
is vėl tveriasi nekultu- tik su 6 milijonais gyvento- kartą teks mums grįžti, kad niai valdininkai tenedrįsta
yra jėga. Jis man gali užčiaupti r jos
sakė.
I
’riškų daibų.
jų. Vienam Vienos mieste, suprastume visą jų esmę. dav mėti įsakymų šaudyti.
skelbė visą eilę istorinių kei
"L/pirkome spo spaustuvę, bumą, jis gali neisrieisti mano
stenybių, kurias jis suradęs
Mat,
musu
jaunuomenė
Austrijos sostinėj, yra arti 2 Bendrai, turime įsidėmėti Tie įvykiai parodė, kad mie
birt dabar ją neįstengsime iš laikraščio į Lietuvą. Jo grnp.-1 dar nėra u^gi-rklyta, kad ji milijonų gy^^entojų. Nedide- tai, kad pastarieji laikai duo lu noru Austrijos buržuazi
archyvuose. įdomesnes-papervarys savo programą %-t t*.- i
duosime čia “Keleivio” skai mokėt. Tad prisieis turbut atsi klaidu neapsieis. Jas reikės Tai-j be paraginimo galėtų eiti liam žemės plote -liko gana da mums nemaža pavyzdžių ja ir klerikalizmas hutų su
sakyti nuo jos. ir žlugs 4,000
šviesiu gyveninio keliu. Pla-'stambi pramonė, kuri seniau iš tų grumtynių, kurios eina vedę dar kruvinesrtes sąskai
tytojų žiniai.
syti anksčiau ar vėliau.
tos
veikimas yra leistas tik!aptarnaudavo
nepalyginti tarp kapitalizmo iš vienos tas su darbininkais ir socialPasirodo, sako “Der Mon įmokėtu milerių tapie 500 do
“Kokia bus Lietuvai nauda,
lerių).
”
tag,” kad inkvizicija Lenki
jei kitos politines grupes ims “pavasarininkams.” Neturiu didesnį gyventojų skaičių, ir socializmo iš kitos pusės, demokiatija, jei pastaroji
joj žydėjo da 1739 metais.
Ponas Stankaitis priduria, taisyti tautininkų padarytas aš prieš šią draugiją niekoiNors gyventojai yra perdėm 'šią kovą, be abejo, laimės butų buvusi silpna ir neorga
V ienas artistas buvo ištemp kad lietuviški fašistai Brazi klaidas panaudojant jų pačių bloga, bet ji visą jaunimą vokiečiai, bet Tautų Sąjun- socializmas, tik klausimas: nizuota. Austrijos socialde
tas ant tampyklių ir patui lijoj džiaugiasi “Brazilijos metodus? Padarys visųpirma negali patenkinti. Papuošti ga neleidžia Austrijai dėtis kada ir kuriuo budu įvyks mokratija tinkamu momentu
buvo tempiamas, patol kan Lietuvio” sustojimu, nes jie perversmą. įves Lietuvoje nau 'bažnyčią vainikais, eiti prie prie Vokietijos: bijosi Vo- pastarieji mūšiai. Didelių mokėjo paimti vadovybę į
kinamas, pakol buvo privers nori savo laikrašti leisti. Jie ją erą.’ t. y. užčiaups burną tau 1 bendros komunijos, išklau- įkietijos sustiprėjimo.
mušiu tarpuose vyksta ir savo rankas tik todėl, kad
tas pasisakyti kunigams, kad turi ir pinigų.
vyks
didesni ir mažesni susi tose rankose yra suburti viso
tininkams, be diskusijų ‘neklai i s>y ti s\. mišių, o paskiau pri-į p0 karo ^ustrjja pergvjis esąs raganius ir turk" su
^įkepus pyragu ir su svieste-*eno gurius ekonominės šu rėmimai, kurie tik parodo krašto darbininkai į kietas,
P. S. Prieš leidžiant “Ke dingai ir patrijotiškai’ pakeis lui pne bendro stalo Pn-;įrutės laikus. Tik dėka galin- kovojantiems, kur jie savo patvarias
sąmoningas ir
velniu reikalų.
konstituciją etc.. etc.. etc.?
d
r
a
usm
ingas
organ izacijas.
Danijoj da 1799 metais leivi” i spaudą, atėjo da 4 ir
pozicijas
turi
sustiprinti,
kur
nėra švietimo ^^įgos austrų socialdemokratų
“Diaz. Madera, Huerta, Car- FU1R.:1
5
“
Brazilijos
Lietuvio
”
nu

I
“
Socialdemokratas.
”
nevalia buvo skųstis, kad
I ba> ii negali tokiu budu jau- panij^
kraštas išbrido iš priešas yra pavojingas, kur
ranza. Obregon. Calles...’’
meriai.
Taigi
su
3-čiu
nume

valdžia negera. Uz tokį nusi
nimo pritraukti ar teikti vj^ų sunkenybių ir kaip rei- jam reikia duoti va riausias
Reiškia, tautininkų vieš jierns apšvietę.
skundimą žmonės buvo bau riu jis da nesustojo.
atsistojo ant kojų. Dė- smūgis.
patavimas Lietuvoje turės As gyvenu tarp pav asari-ikiant
džiami dviem sąvaitėm ka
Austrijos įvykiai dar kar Apie Čigonų Vadą
. jęy pačios sočia Idemokrapasibaigti
tuo,
kuo
pasibaigė
“
SVEIKAS
PUVIMAS.
”
lėjimo ant vandens ir duo
ninkų ir nieko juose gero ne- tiJOS> austrų darbininkai is- tą rodo, kad visa kapitalisti
Herzbergą.
nos.
Brooklyno “Vienybė” ra despotų viešpatavimas Mek matau: nepildo savo obalsio laike visišką vienybę: nepa- nė santvarka reikia pakeisti
sikoje — jie žudė vienas ki nei įstatų. Keikiasi, ištvir- žino ant savo kailio nei ko- 'nauja, nepaliekant kapitalis “Naujasis Tilžės Keleivi"'
Kuomet pulkininkas Schu- šo:
macher pasiūlė pirmu kartu
“Amerikos valstybė buvo lai tą, pakol galų gale darbinin kauja, progai atsitikus gerai :munįstiniu,
nei fašistinių tų rankose nė vienos, kad ir rašo:
iškastų anglių pardavimui, minga tuo. kad gyvenimą pra kų klesa padarė šitoms sker įsigena, vietoje skaitymo:skaldymo* smagiu. Tik per mažiausios pozicijos visuo Ištisus 8 metus Vokietijos
tai jam buvo pagrūmota dėjo, taip sakant, išnaujo ir dynėms galą ir pastatė so kortomis lošia. Neginu ir pavienvbę austru darbi- meninio gyvenimo aparate, policija jieškojo 38 metų
areštu “už apgaudinėjimą tvėrė jį ne iš likučių senosios cialistą Callesą šalies prezi žangaus jaunimo, bet pažan- ninkai Įgijo tokią galią, kad Turime neužmiršti irtai, kad amžiaus čigono Herzpublikos, norint jai parduoti tvarkos, bet visai iš savo gal dentu.
dreba* paskutiniu ištikus aštresnėms grumty- bergo, kol galiausia pasisekė
jaunimas yra su retežiais prieš juos dreba
Žinoma, “Darbininko” re gus
juodų akmenų vietoj kuro.” vos. Amerikoje nebuvo karalių
ant rankų, o pavasarinin-;mjytdrebėjimu visa kraš- nėms tarp socializmo ir ka- jį suimti Draugupenų kaime,
Jis vos išsisuko.
ir monarchijos. Nebuvo nei daktorius nenorėtų, kad so kams laisvas rankos, tai’t0 buržuazija. Nors dabarti- pitalizmo, pastarojo pusėn Pilkalnės apygardoj. Jis pa
Paskutinis Bambergo prin- dvarponijos ar aristokratijos. cialistai paimtų Lietu\ os \ ai jiems ir reikėtų būti kito- i nju momentu vaktžia sudaro j persimeta įvairaus plauko sirodydavo įvairiuose Vo
cas-vyskupas turėjo budelį, Nebuvo militarizmo liekanų. džią. Jis norėtų, kad V olde- kiems. “Kultūros” būreliai buržuazines grupes, * bet so- politiniai ir revoliucijų spe- kietijos kraštuose, tai Rytuo
kuris gyrėsi nužudęs 1.600 Nebuvo vienos, viską pasigro maro vietą užimtų katalikai. uždaromi. Tai klaida. “Kul- cialdemokratai baigia užka- kuliantai komunistai, kurie se, tai Vakaruose, tai viduri
Bet koks tarp jų skirtu turos” būreliai yra neparti- riauti pusės krašto įtaką ir savo nesąmoningu, o kartais nėj Vokietijoj. Ir kui tik jis
žmonių savo pono įsakymu. busios, dvasiški jos ir bažnyčios.
mas?
Ir vieni patriotai, ir ki niai ir jiems nerupi, kokia diena dienon ruošiasi paimti visai sąmoningu elgesiu gra pasisukdavo, tenai būdavo
Tas budelis mirė 1805 me Todėl Amerikos politiniam gy
ti.
Kai
katalikai buvo val partija Lietuvą valdo.
tais.
žiausiai patarnauja buržua- girdėti apie apiplėštus čigo
venimui nereikėjo “nuvalyti ke
valdžią i savo rankas.
lią’, kaip reikėjo Vokiečiams džioje, tai Voldemaro kom
Nejaugi Lietuvos valdo
Buržuazija junta paskutiAurtrijos Įvykiuose ko- nus, apie užmuštus žanda
$3,000,000 PILIS VAIKUI
1918 metais, arba Rusams panijai buvo užčiaupta bur nai taip nori, kad geriaus nj m7rties"pavoj*u?,mato*Vai-munistai bandė įsigyti politi- rus, bet niekuomet nepasi
ŽAISTI.
- ----- ginasi
. jnio kapitalo savo nvsusu- sekdavo piktadėją suimti
1917, arba Prancūzams 1795 na ; o kai Voldemaras paėmė musų
jaunuolius
žudyt
karduobę IIir
-•
• i1'
,
•r (giamą
g,a“KJ kasti uuuvę
viršų,
tai
“
Darbininko
”
re

negu jums leist eiti •!iki
paskutiniuju. Visos fašis-|jsiam kromeliui, išpusti dar Berlyno kriminale policija
ilri TYfJclriitiniiiiii
Turbut nei vienas vaikas metuose.”
daktorius negali išsižioti. ciamose,
nnp
arsruiAtos
aiTknrn
'
___ , __ didesnį sąjūdį
'j ir duoti gali 1925 metais pradėjo sekti
prie
apšvietos
aukuro?
tinės jėgos yra sumobilizuopasauly nėra matęs tokių Bet dabar jau ir Ameriko Patriotas smaugia patriotą.
mybės
buržuazijai
ir fašis čigoną vardu Herzberg, kur
grožybių sapne, kaip 5 metų je kitaip. Dabar, po pusant Ir taip bus patol, pakol susi
tos. Tarp darbininkų ir fašis
amžiaus Rumunijos “valdo ro šimto metų, matome, kaip pratusi darbininkų klesa ne LENKIJAI GRĘSIA VI tų eina, kartais nematoma tams sutriuškinti socialde- sai buvo nekenčiamas savo
nas” Mykoliukas pamatė už riebius kyšius valdininkai padarys šitiems avantiūris SUOTINAS STREIKAS. bet nuolatinė atkaklį kova, yokratijos jėgas, suskaldyti giminės, nes ir čigonai jo bi
I
anądien tikrenybėje. Jį nu atiduoda privatinėms kom tams galo.
Politinė ir ekonominė Len įvyksta dažnai susirėmimai, (darbininkus, o is to jau ko- jodavo. Dabar visos Vokieti
vežė į Sinaią ir paleido į pilį, panijoms valdžios aliejaus
kijos būklė blogėja. Lenkų Neapsieina ir be kraujo pra- mumstai pasigamintų savo jos policija, per kelis metus
! menkai partijai politinių jo jieškodama, surado Herzkurios įrengimas Rumunijos laukus ir išvagia milionus BAŽNYČIA UŽDARYTA, profesinių sąjungų centras liejimo
bergą pas ūkininką Dombliaudžiai iėšavo §3,000,000. dolerių kitokiais keliais.
yra pasiruošęs paskelbti vi Iš laikraščių žinome apie
SMETONA EINA ŽYDU
buvusius kruvinus susirėmi-, Re?publ:a?gai ^galinJga rovvski Diaugupenuose.
Vaikas negalėjo atsistebėti. Vis dėlto “Vienybė” šitą
suotiną streiką.
ŠKALON.
Jau iš pirma buvo žinoųia,
Jis jautėsi lyg kokiame už supuvimą teisina, nes—
“Musų Rytojus,” nesenai
•socialdemokratų apsaugos kad razbaininką suimti pa
burtame pasakų pasaulyje.
“žmogus su tikru gabumu pradėjęs Lietuvoje eiti “beorganizacija) išsklaidė ko vojinga, ties jis visuomet tu
Čia stovėjo auksu išpuoštas
gali toli nueiti. Kur Lietuvoje partyviškas” tautininkų pa
munistus. nors komunistų ri ginklą ir tuoj sauja, kai jį
sostas, tenai vėl blizgėjo ant dar vis žiūrima į ‘diplomą.’ tai
Rusę
Rašytojų
Grupes
Atsišaukimas
kraipos
laikraštis,
aprašo
tas
kulkomis keli sargai buvo suimti nori. Bet vieną dieną
sienų visokie ginklai. Šimtai Amerikoje tik žiūrima, ką žmo
ceremonijas,
su
kokiomis
žy

užmušti ir sužeisti.
vyresnis žandaras Reimer su
įvairiausių šarvų, šautuvų,
gus
gali nuveikti. Ir šitas fak dų rabinai priėmė savo ska
į
Pasaulio
Rašytojus.
Austrijos
parlamente
dau

trimis kitais žandarais ir su
kardų, kalavijų neapsako
tas
(duoti
progą
gabiam
išsi

loj
Antaną
Smetoną,
kuo

■
■■■
■
—
■
gumą turi įvairios buržuazi šaltyšium Kessler nutarė jį
mai vaiką jaudino. Ir visa
į viršūnes) pateisina A- met jisai nuvyko į Telšius.
Nesenai Amerikos spau- naudingą ir jų šalims, nes nės ir krikščioniškos grupės. suimti. Kaip tik jie Dombtai jam buvo atiduota žaisti. mušti
Safco:
d oje pasirodė rusų rašytojų........................
kiekvieno krašto spauda gali Į šią daugumą įeina taip va rovvskio ūkį apspito, čigonas
Tuo tarpu tūkstančiai Ru merikos pohtimo gyvenime
vintą. Kol gabiems yra progų
“
Prezidentas
aplankė
katali

grupės
atsišaukimas
į
viso
atsidurti tokioje pat padė dinamieji
krikščioniškieji Herzbergis, numanydamas
munijos darbininkų, iš kurių
pasigauti
turto
ir
galios,
tel ša kų bažnyčią, kurios durys esą pasaulio rašytojus.
tyje. socialistai, kurie yra panašus kas darosi, pabėgo per skuskriaudų šita pilis buvo pa lis yra sveika, nežiūrint, kad
dėl ‘zvanininko’ kaltės iš anksto
Tame atsišaukime rusų Negali būti :abejonių.
_ ____ Lietuvos darbo federacijai, nę į lauką ir brido vandens
statyta, gyvena purvinose
Thompscmas ir tampa iš nebuvo atidarytos!.. Iš čia Pre raĄ'tojai nurodo, kokioje kad kiekvienas rašytojas,1‘su aiškiai fašistiniais palin grabėje, tuo budu turbut no
lindynėse ir jų vaikai miega tokis
rinktas Ghkagos majoru, arba zidentą pasikvietė žydai Į savo bafeio^e padėtyje atsidūrė vertas to aukšto vardo, ne kimais ir fašistine praktika. rėdamas savo pėdas paslėp
ant plikos žemės. Tūkstan
čiai turi skursti, kad vienas Vate per mihomrs įsiperka į ■ sinagogą ir čia nepaprastu en bolševikų valdomoj Rusijoj galės be susi jaudinimo ir pa Austrijos valdžia todėl yra ti. Tečiaus žandarai tą pa
tuziazmu didelės žydų minios gyvas spausdintas žodis. Ra sipiktinimo skaityti to šir- praloto Seipelio rankose, te raijo ir leidosi jį vytis. Ma
karaliukas galėtų gyventi Amerikos senatą.”
‘aukso pily.
? Taigi “Vienybė” atranda, buvo sutiktas ir išlydėtas. Vvr. šytojo ir žurnalisto mintis (dies krauju, o ne rašalu, ra- štai kodėl Šattendorfo fašis tydamas, kad jau spąstuose
tai, nužudę vieną darbininką randasi; Herzbergis paleido
Ir yra da žmonių, kurie kad ir supuvimas gali bot rabinai atlaikė trumpas pamal esanti žudoma bolševikų šyto atsišaukimo.
tesigėdi teisinti monąrchi- “sveikas,” jeigu jis duoda, das už Lietuvą ir jos vyriausy cenzūros. Rašytojas verčia Juk kiekvienam gali kilti (karo invalidą) ir vaiką, į urėdumkus du šuviu, bet
rias!
progos sukčiams pssinaudo-: bę. Lygiai daug jautrumo Pre mas tarnauti ne savo idėjai, mintis: “O jei tavo kraštas, Austrijos teismo buvo ištei nepataikė. Urėdninkai irgi
zidento priėmime parodė rusai ne tiesai ir teisybei, o patai tavo skauda atsidurs tokiose sinti. Dėl šito teismo sprendi šovė, Vienas šūvis sutrupino
ti.
kauti komunistu sauvalei ir pat replėse? Kas tuomet mo, pateisinusio aiškius Herzbergtii nosies kaulą, ir
Bet supuvimas
juk ir pravoslavai savo cerkvėje.”
“BRAZILIJOS LIETUVIS”
žmogžudžius, išėjo Į gatvę tada razbainirikas buvo su
giedoti
himnas jų diktato bus?”
vadinasi supuvAnu.kad viso Jeigu Smetona pradėjo
SUSTOJA ĖJĘS.
*
Biaurus dalykas fiziš Vienos miesto darbininkai, imtas ir į Pilkalnės kalėjimą
šarlatanai gili “išsimušti lankyti žydų skalas, tai mes riams ir jų tvarkai.
>• Vos tris kartus į pasaulį kie
Dori literatai rašytojai, kai žudyti žmogų, bet dar kad pareikštų protestą. Ra nugabentas.
į
viršūnes
’
-ir
mažiau
gabios
patartume jam priimti ir žy-. kurie nenori daryti kompro biauriau žudyti-smaugti jo mius demonstrantus sutiko Čigonų tarpe Herzbergis
išėjęs, “Brazilijos Lietuvis”
dų krikštą.
sustoja. Jo redaktorius ir lei piliea® apvogti.
miso su savo įsitikinimais, mintį, t. y. visa tai, kuo lai policijos kulkos. Nuo čia ir buvo vadinamas “Tommerdėjas Jonas Stankaitis rašo PATRIOTAS PATRIOTĄ
su savo sąžine, yra persekio kosi pasaulio kultūra, kaip prasidėjo kruvini susirėmi lė” ir “Besso.” Būdamas 22
^Keleivio” redakcijai taip: •
jami kaipo didžiausi valsty kad daroma Sovietų Rusijoj. mai ir generalinis Austrijos metų amžiaus Herzbergis
SMAUGIA.
Fašistų
Valdžia
“Musų lietuvių reikalai .Ėra-’
Minties inkvizicija pada geležinkelių, pašto ir pra jau nužudė Štetine vieną
bės priešai.
'
“Darbininko” redaktorius
i zilijoj stovi labai prastai, žmoIš rašytojo dailininko rei-; ro tautai daug daugiau ža monės darbininkų streikas. žandarą, už ką buvo nuteisinusiskundžia, kad p. Volde Tvirtina Lietu
i nių nors ir daug turime, bet...
kalaujama,
kad jis taptų val los, negu tai padarydavo vi Seipelio valdžia iššaukė ka tas 8 metams kalėjimo.
maras, buvusis jo mokyklos
į laikraštį jie žiuri tik iš to atdovų,
tariamų
vadų, lioka duramžio laužai.
riuomenę, bet jos pagalbą
Išėjęs iš kalėjimo, Herz
draugas, dabar galįs:uždary
' žvilgio, kiek į jį lašinių galima
ves
Jaunuomenę.
jum. Kitaip jis negali paleis Ar galima kalbėti apie ko- neteko pasinaudoti nei pra- bergis tuojaus nušovė savo
ti jam burną.
’ suvyniot, o ką jis rašo —jiems
ti svietan spausdinto savo kią nors šalies kultūrą, pa-Įlotui Šnipeliui, nei kapitalis- dėdę, čigoną Rozenbergį, su
Ir kaip tai esą keisti. Abu
, tai negalvoj. Jie sako, kad Liekurinio.
e
žangą ir gerovę, jei joje yra tams su fašistais. Stipri Aus- kuriuo buvo susiginčijęs dėl
“
Lietuvos
Žinių
”
bendra

du, girdi, mylim Lietuvą,
■ tųvoj apsiėjo be laikraščio, tad.
suvaržvtas
svarbiausias žmo- Į trijos
socialdemokratija arklio. Pavasarį 1920 m.
abudu esam patriotai, te- darbis Petras Kriukelis ra Kiekviename net grynai
į ir čia apsieisią.
moksliškame veikale bolše nijos vertybėms gaminti j greitu laiku paėmė_iniciaty- Herzbergis atsibeldė į Dortšo:
čiau—
• •
<•’
:
“AŠ dirbau suvirs 3 mėnesius
vikų
cenzoriai visuomet ran aparatas — spauda?!
vą į savo rankas. Respubli mundo kraštą ir čia pasiva
Skaitant
Lietuvos
laikraš-.
...“jo (Vokfemaro) nuo
i nemiegodamas naktimis ir dažkos Sargų batalionai, pašali dino Adler vardu. Kai žan
da
ką
nors
priešvalstybinio
Ar
gali
žmonės,
kuriems
čins tenka pastebėti, kad vi| nai nevalgydamas dėjau pasku- monės ir nuomonės tos grupės,} suose Lietuvos kampeliuose ir be pasigailėjimo jį sudar nors šiek tiek rupi šviesesnis nę nepatikimą policiją, pa darai jo vežimą nakties lai
; tinius pinigus, kad įkurus laik- tautininkų, prie kurios jis pri anga jaunuomenės tarpe gir ko arba ir visai naikina.
savo krašto likimas, taip darė tvarką Vienos gatvėse. ku ant plento sulaikė, Herz
j raštį. O dabar, jei išparduodam klauso, turi pilniausią laisvę pa- tuoklystė, peštynės ir paleis
Be
žiaurios,
beprasmės
elgtis
su spauda, su minti Socialdemokratai su profesi bergis tuoj į juos šovė ir į
.100 egzempliorių,
tai labai plisti po Visą Lietuvą. Mano at tuvystė. Bet toli gražu, laik cenzūros negalima esą iš mi?!
nėmis sąjungomis pareikala vieną suvarė 4 šuvius, nors
stovaujamos grupes nffbtoonės
dafug.
spausdinti net vizitinės kor Todėl ir caro, ir komunis vo, kad kariuomenė pasi nesužeidė, nes kulipkos su
raščiai
visko
dar
neaprašo.
“Išleidome tris NNr.. gerokai yra užgintos Lietuvoje. Jtfano Žrarint, kaip musų jaunuo teles, net aritmetikos vado tų, ir fašistų tvarkoje veikia trauktų, kad būtų nubausti stojo storose drapanose. Iš
pridėjome, ir toliau prie tu pa atstovaujamoji grupė nenori r menė brenda į tamsos pražū vėlio.
policijos valdininkai, davu- čigono
o__ vežimo,
_____ ___________
cenzūra.
kuris tada dičių aplinkybių leisti — negali išduoti Lietuvos, nenoai- jos tingas pelkes, nenoromis ky
šieji
įsakymą
šaudyti
į
ramią'džiausiu
greitumu
tolyn neTečiau
istorija
rodo,
kad
Rusų
rašytojai
esą
žudomi
me. žodžiu, ‘Brazilijos Lietuvis’ silpninti, nori’jai laimės ir tvar la mintis: ar negręsia musų1• ir drauge su jais žudoma ru tokioms sąlygotos esant ne demonstrantų minią ir ga sėsi, iškrito vienos moteriš
i
palaidojamas, ir galiu beveik kos. Kodėl tad mancf nuomonės tautai išsigimimas? Jaunuo sų kultūra ir civilizacija.
laimės visuomet krinta ant rantuotų socialdemokratams kės lavonas. Vėliaus paaisyra
draudžiamos,
jo-gi
platina

tvirtinti, kad iš pažangiųjų lie
tiek įtakos, kad ateityje pa- kėjo, kad tai Herzbergio
menė sėlsta ir žųsta ištvirki Ir vardan bendrų žmoni galvos netikėtai.
tuvių, kurie visi bepinigiai, ne mos?”
nepasikartotų, motina, kurią jis trim šūviais
me. Dabar “Jaunimo Sąjun- jos kultūriškų įyšių jie krei- Taigi didelę teisybę pasa našus dalykai nepasikartotų.
atsiras niekas, kuris vėl leistų
Yes, kodėl? Joks angelas gąi” užkirstas veikimo ke į piasi 'į viso pasaulio rašyto kė rusų rašytojai, jog vals Esamomis žiniomis valdžios nudėjęs buvo.
laikraštį.
iš dangaus nėra pripažinęs bas, “Kultūros” būrelius, už jus, į “pateulio sąžinę,” tybes likimas yra tampriau- prokurorai, išsigandę galin-1 Kaip jau visur jam Vo
”, “Draugija pas mus per dide- Voldemarui nekla&inęumo, darinėja, tūkstančiai jauni kviesdami juos tarti protesto sivai surištas su spaudos liki gy protestu, jau padavė pa-, kietijoj po kojų pradėjo
. lį vargą ir kovą įsikūrė, bet die o tėciaus jis elgiasi kaip ne mo liko išblaškyti ir dabar žodį. Jie pabrėžia, kad taip mu.
reiškimą, kad ir jie nesutin-,svilti, tai jis atsibeldė į Pil
vai žino kaip ir su ja bus, nes klaidingasis popiežius. Ko- jieško savo sielai maisto kar- darydami viso pasaulio rašySpauda pavojuje — vais- ką su teismo sprendimu Šat- kalnės apielinkę, kur ir pažmonės organizacijos reikšmės j dėl ?_
S
tendorfo fašistų byloje.
teko į žandarų rankas.
čiamose. Kiekvienas veikė-1 tojai atliks svarbų darbą, tybė ir tauta pavojuje.
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Kaa skaito ir, rato,
Tas duonos neprašo.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

’Philadelphijos lietuvių isto-patį kartoja: “melskitės,
lietuviai susilaukė sa- melskitės
Kažin, pats ar
<
...
vo locno parko ir lietuviškų daug meldžiasi.
Rugpiučio 7 d.^Amšiejaus kapinių, viso 15 akrų žemės. Vieną sekmadienį gana
farmoj, McKees Rocks, Pa., Kadangi vietos lietuvių in- smarkiai liežuviu vanojo paatsibuvo Sandaros Kuopų -eligentija, kurios, tiesa, ma-‘rapijonus, kad jo neklauso
Sąryšio piknikas ir ristynės žai čia randasi, žiuri į L. T. [Nekurie nepakentė tųbarK. Sarpaliaus su Pittsburgho Parapijos tvėrimosi ir jos'nių ir išėjo iš bažnyčios,
drutuoliu. Visi rengėsi pa darbus indiferentiškai, tai Žmonės vis dar neužmiršta
matyt tų įdomių ristynių. Bet programą, žinoma, turėjo ir i kun. Bakšio ir nori, kad jis
nedėlios ryte jau nuo 8 va vedė patįs kunigai. Pirmiau-1 sugrįžtų. Dėlto musų jagalandos pradėjo lyt net su šiai kalbėjo vietos i,i~i
—«« masčiui ir pikta.
klebonas
perkūnija ir lyjo iki 12-tos K. M. Žukauskas. Jisai ener
vai. Paskiau lietus apsistojo, gingai ir jausmų pilnoj kal Nesenai musų jegamastis,
bet gražaus oro nebuvo. boj graudeno susirinkusius, norėdamas parodyti savo
Rengėjai jau manė, kad pa kaip jam ir jo parapi jonams gudrumą, atspausdino 1925
sidarys didelius nuostolius ir sunkiai atsiėjo dirbti parapi metų mokyklos fondo atskai
nieks įvykt negalės. Vienok ją tveriant. Kiek daug viso tą. Toji jo atskaita padarė
išėjo atbulai. Kaip tik nusto kių kliūčių reikėjo pergalėti parapijoj daug ginčo ir dur
jo lyt, tuoj mašina pagal ma ir kiek nesmagumų ir šmeiž no juoko. Parapijonai dabar
šiną tik ritasi į farmą. Ant 4 tų nuo priešininkų panešti, stebisi ir viens kito klausinė
vai. po pietų jau buvo maši tai tiktai tie, kurie su juo dir ja, kodėl jegamastis tik iš tų
nų pilnas kiemas ir laukas bo, gali tą atjausti ir supras metų tokią mizemą atskaitą
sale kiemo — ir vis dar va ti. Tečiaus, sako, nors erš davė? Kur gi kiti metai?
žiuoja. Amšiejus galvą pasi kėčių keliais, visos pinklės li- Mes norime ir reikalaujame,
i kad jegamastis nuo pradžios
kasė ir sako: "Tegul važiuo ko pergalėtosJr šiandien jaujgg^
bOSavimo išduotų mums
ja į sodą.” Mat pirmiau reikia džiaugtis, kad daugi
........
"" pilną ir teisingą atskaitą,
griežtai drausdavo važiuot į naudingo
darbo yra atlikta. kaip priguli būti. Parapijos
sodą. Iki 6 vai. vakare jau ir O šis darbas yra tiktai pra
sodas buvo pilnas automobi džia. Laikina bažnyčia jau komitetas turėtų peržiūrėti
lių. Išviso buvo apie 300 ma pasidarė maža, dabar reikia visas bilas. Mes turime žino
šinų. Pamislykit, jeigu ne lie dirbti, kad įsigyjus didelę, ti, kur eina musų sunkiai už
tus, tai kiek čia butų buvę šaunią bažnyčią, namus se dirbti centai. Girdėjau,
■kad airišių reikalams daug
svietelio!
niams ir pavargėliams.
atiduota, tuo tarpu
Lygiai 6 vai. vakare prasi Po to kalbėjo kun. F. Mi | pinigų
paskendę skolose,
deda ristynės. K. Aleliunas kalauskas, kuris yra tiktai ką mes'patys
ir
musų
jegamastis
rėkia
paskirtas tarpininku. Ka sugrįžęs iš Naujosios Angli-, ir rėkia: “duokit vis
pinigų!
”
dangi pittsburgh ietis ir ne jos. Kaip pirmas, taip ir ant-'__________
Mes
šeriame
franeuzes
momenkas vyras, tai daugeliui ras, prisirinkęs įspūdžių iš kytojas, kurios mums jokios
lietuvių širdys net lig kulnų kelionės, aiškioj savo kalboj naudos neduoda. Už savo pinukrito, kad tik Sarpalių ne- ypač gražiai nupiešė L. T. nigussavo vaikus amerikonipaguldytų. Bet baimė pasi Parapijos Lawrence, Mass. zuojame. Ar gi mes ne žiopbaigė už 18 minučių. Sarpa- nuveiktus darbus. Jisai pri- liai, jei mes nemokame pasilius paguldė savo priešą. Na lygino šios parapijos dar liuosuoti iš po franeuzukių ir
tada tai prasidėjo tikras pik buotę ir žmonių pasišventi jegamasčio diktatūros? Vi
nikas: kai pradės visi klykt mą prie pirmosios. Toliaus soj Amerikoj nerasime to i
už Sarpalių — maži ir dideli. sveikinimo kalbą laikė kun. kios tvarkos, kad parapijos
Vaikai sukėlė didžiausias Dr. L. Brodavičia. jau senas, mokykloj svetimtautės mo
ovacijas pergalėtojui. Sarpa- bet dar pilnas energijos ir kintų vaikus. O pas mus je
lius pats pareiškė, kad jis pasišventimo geriems tiks gamastis yra padaręs uniją
dar kartą norėtų atlankyt lams, Rvmo-katalikų kuni su franeuzėmis davatkomis,
pittsburghiečius, bet nori ge gas. Jisai džiaugėsi, kad lie ir mes turime jas užlaikyti.
resnį ristiką.
tuviai laipsniškai pradeda Dabar dar kito susilaukėm
Taigi visi atsilankiusieji savo reikalus suprasti ir ne- airišiuko Kiškelio, kuris bus
ant pikniko buvo pilnai už duoda svetimiems išnaudoti, pagelbininku franeuzėms.
ganėdinti ir rengėjai paten Po kalbų prasidėjo žais- Jegamastis, Kiškelis ir frankinti, nes liko ir pelno, ku lai, kaip tai vimų traukimas euzės džiaugiasi, kad kun.
ris tapo paskirstytas sekan kauniškių su zanavykais, Bakšio nebus mokykloj,
čiai: Sandaros Centro Reika lenktynės, dainos, šokiai. Už Mat, jis savo lietuviškumu
lams $100.00, Politiniam Iž "artistiškiausiai” atliktą lie- jiems įsipyko. Tikrai sužinodui $50.00, Sand. Kuopų Są tuvišką šokį laimėjo dovaną jau, kad kun. Bakšys buvo
ryšiui $50.00 ir kuopoms po seniai pp. Pečiukai. Jie gavo persekiojamas už lietuvystę
$25.00.
nuo klebono Žukausko auk- mokykloj. Musų jegamastis
Iš kuopų sekanti žmonės so žiedą. Visur buvo matyti turi žinoti, kad mes esame
pasidarbavo: 36-tos — F. lietuvių tautiški ženklai, vė-lietuviai ir, daugiau pinigų
Savickas, P. Marmokas, J. liavos, Vytauto kepurės.
neduosime ant mokyklos,
Virbickas, A. Vainorius; Kadangi žmogus yra tik-' nes ji nėra lietuviška. LeisiMoterų 79-tos — A. Gilienė, tai laikinas tvarinys, anks- me vaikus į valdžios mokykK". Bemotaitienė, O. Damb ęiau ar vėliau turi apleisti ši las, kur jie gaus geresnį mokrauskienė ir sūnūs,. A. Ake- škaistų pasaulį ir eiti ten, iš slą ir mums bus mažiau varlaitienė, M. Bacevičienė; kur paeinąs, tai pikniko da- £°84-tos — J. Kubilius; 85-tos lyviai nepamiršo ir tos vie-; Musų jegamastis nori, kad
—J. Kuizinas, F. Maisiejus, tos, kurion reikės amžinai lietuviai jį remtų, bet jis pats
J. Balionis. Visi darbininkai atsigulti, mirti... Jie nusipir- nenori lietuvių
liet’, vių remti. Jis net
dirbo kuogeriąusia, ypač ko ant kapinių lotus. Viso to- gazolino savo automobiliui
•moteris. Buvo if tokių, kurie kių mirčiai lotų išparduota neperka pas lietuvius. Wanorėjo pakenkt sandariečių 10.
‘ terburio priemiesty Brookly- į
piknikui, tai bolševikai, ku Publika, ištrukus iš miesto neyra geras,lietuvis, kuris
rie susidėję su Kazėnu su tvankios atmosferos, nors parduoda “gesą, bet musų
rengė pikniką tą pačią dieną toj dienoj turėjo progos atsi-! jegamastis niekad pas ji ne-1
Dargio kempėj, A_ P. L. A. 7: kvėpti tyru oru. Pasiklausę perka. Pernai buvo parapikuopos vardu. Bet nabagu gerų pamokinimų, pasival-' i°s f erai, tai ir muzikantai
čiai nieko nepešė ir piknikas gę, atsigėrę, džiaugsmo ir buvo paimti svetimtaučiai,
■neįvyko.
J. Virbicką*.
entuziazmo pilni, vėlai vaka-j Lietuviams parapijonams
rop skirtėsi kas sau, linkėda-! šitie dalykai nepatinka ir jie
PHILADELPHIA, PA.
mi, kad L. T. Parapija tan-Jau pradeda kalbėti, kad Tei
Dar apie Tautiškos Parapi kiau rengtų panašių išvažia-kia tverti naują parapiją,
vimų. Biznio padaryta apie nes šitą airišiai užvaldė. Mujos pikniką.
sų žmonės dėjo paskutinius
Nors pereitame “Kelei už $1,000.
vio” numeryje jau buvo Už surengimą šio prakil-įsavo kruvinu prakaitu užtrumpai minėta apie Lietu naus išvažiavimo, padėka ir . dirbtus nikelius, kad pastareikia atiduoti klebo- 7ius bažnyčią, o dabar ant
vių Tautiškos Parapijos pik garbė
nui
Žukauskui,
parapi jos ko-jos bosauja airvs vvskupas.
niką, bet aš čia noriu paduo
_
‘ aiškiai,
------ , kad čia
mitetui ir parapijonams. O;Jis pasakė
ti kiek platesnių žinių.
viskas
jo,
ir
baigta.
didi
ačiū
visiems
atsilankiu

Piknikas įvyko 6 d. rug
Parapijonai žada kviesti
pjūčio. Nors diena buvo ūka siems svečiams.
Dalyvis.
atgal kun. Bakšį ir tverti tik
nota ir tankiai išskrisdavo
rai
lietuvišką parapiją.
švelnus lietus, bet jau apie
WATERBURY,
CONN.
10 vai. ryto žmonės pradėjo į
Senas parapijonas.
Vytauto Parką rinktis. Lietu Parapijonai bruzda ir nenori i
pasiduoti.
( Rcd- Prierašą*: “Tikrai
viai pribuvo netiktai iš visų
miesto pusių, bet privažiavo Išėjus kun. Bakšiui, musų lietuviška parapija galėtų
ir iš kitur, kaip tai iš Cam- jagamasčiui klebonui, matytiktai nepriklausoma
den, N. J., Burlington, N. J. ti, pasidarė sąžinėj neramu. Romos popiežiui. Bet jei pa-|
ir kitų kolonijų. Buvo re Žmonės sako, kad tik neatsi- 'rapi jonai ir toliau norės pri-(
gima mašinų net iš Mary- tiktų taip, kaip tam Judai, 'gulėti Romai, tai ir kun.
land valstijos. Išviso priva Dabar kaip užeina pamokslo Bakšj pasikvjetus
bažny-I
žiavo apie 1,000 lietuvių.
sakyti, tai visas jo veidas i.. . . . . s u T
• ? i
persimaino.
Negali
tiesiog
j,««
but
alny
Tai pirmas toks milžiniš
kas L. T. Parapijos pikni žmonių akis žiūrėti. Ir kokie vyskupu’. nes kitaip Romos
— ČZu
jo pamokslai. Rankomis pa- trustas’ neleis kun. Bakšiui
kas. 2Z
Kur
čia neprivažiuos
i
lietuvių, kad pirmu kartu trina, pamikčioja, ir vis tą'jų parapijoj kunigauti.
i
PITTSBURGH, PA.
Iš sandariečių pikniko.

NEPAPRASTOS DOVANOS
“KELEIVIO” SKAITYTOJAMS
I

$5,000.00 VERTĖS GERŲ KNYGŲ BUS IŠDALYTA

PER RUGSĖJO MĖNESI
Pradedant su šia sąvaitę “Keleivis” skelbia dideli Švietimu Vajų. Jis per

vieną mėnesi nori išplatint už $5,000.00 visokių naudingų knygų.
Knygos yra duodamos kaipo dovanos už “Keleivio” užrašymą.
Kas užsirašys sau “Keleivį” metams ir prisius $2.00 prenumeratos, tas gaus už $1.00 knygų do
vanų. Reikia tik pridėti prie to 15c. persiuntimo lėšoms padengti.
Kas prikalbins “Keleiviui*’ naują skaitytoją metams ir prisius jo prenumeratą, tas *gaus už
S2.00 knygų dovanų. Prie to reikia pridėt 25c. persiuntimo lėšoms padengti.
į

ŠITAS VAJUS PASIBAIGS RUGSĖJO (SEPT.) 30 <L, 1927.. i ['
KNYGAS GALIMA PASIRINKTI IŠ ŽEMIAU PADUOTO KATAUOGO:
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“Socializmas ir Religija.’’ — Labai įdomi knyga šituo svar
biu klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekvienas katalikas ir so
cialistas. Parašė E. Vandervelde. vertė Vardunas. Kaina 10c.

“švento Antano Stebuklas.” — Dviejų veiksmą komedija.
Perstatymui reikia 10 aktorių, 8 vyru ir 2 moterų, lošimas už
ima apie 2 valandas. Kaina 25c.

“Stabmeldiška Lietuva iš Artimos Praeities.” — Knygutės
Įtalpa susideda iš sekančių dalių: 1) Giria ir moterų vogimas;
2) Lietuvos moterų ir vyriškių šventės; 3) Lietuviai lieka
velniais; 4) Paskutiniai lietuvių dievai. Parašė Z. Aleksa.
Kaina 10c.
“Socializmo Teorija.” — tai veikalas, kuris trumpais ir aiš
kiais faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi visuomenės gyveni
mo fermos, ir kodėl turės būt pakeistas kapitalizmas.
25c.
“Tabakas,” — kaip jis žmonėms kenkia. Liaukimės rūkę!
Pagal A. Apolovą ir daugelį iš gyvenimo patyrimų parašė K.
Stiklelis. Kaina 20c.

“žemė ir žmogus.” — Labai įdomi ir pamokinanti knyga.
Iš jos sužinosi, kaip žmogus gyveno žiloje senovėje, kaip jis
kovojo su gamta ir kaip civilizavosi. Daugelis paveikslų įvai
rių rasių amonių, vyrų ir moterų. Pagal E. Rėkliu parašė Z.
Aleksa. Kaina 25c.

“žingsnis Prie šviesos.” — Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas “Našlaitė.” Paraše K. S. Lietuvaitė. Kaina 10c.

AR ŽINAI ŽMOGAUS ANATOMIJA?
Jei nežinai, tai išsirašyk dideli daktarišką veikalą “Sveika
ta.“ Begalo puikia: iliustruota ir labai didelės svarbos knyga.
Gražiai ir stipriai apdaryta — $2.00.

i

•

k

“Biblija Satyroje.’’ — Labai įdomi ir juokinga knyga su
379 puikiais paveikslais, perstatančiais įvairius nuotikius nuo
prieš sutvėrimo pasaulio iki užgimimui Kristaus. Įgijęs šią
knysrą niekas nesigailės. 382 pusi. Kaina $1.00.

“Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Piliečiu?” — Aiškiai išgul
AR ŽINAI. DEI.KO REIKIA GERT IR VALGYT?
Pasakysi, tai kvailas klausimas. Gert ir valgyt reikia dėl dyti pilietybės Įstatymai su reikalingais klausimais ir'atsa
to. kad norisi. Bet kodėl norisi? Kodėl be valgio žmogaus kū kymais lietuvių ir anglų kalbose. Antra peržiūrėta ir pagerin
nas sunyksta ir miršta?'Tai begalo svarbus klausimai. Juos ta laida. Kaina 25c.
labai aiškiai išdėsto D-ras G-mus savo knygelėj “Delko Reikia
“Kodėl Aš Netikiu i Dievą?“ — arba Tikėjimo Kritika.
žmogui Gert ir Valgyt.” Išsirašyk ją. Labai įdomus ir pa Knygutė pilna argumentų ir faktų, kurie kaip kirviu kerta vi
mokinantis veikalėlis. Kąina 15c.
sokius burtus ir prietarus. Parašę Iksas. Antra; pataisyta ir
padidinta laida. Kaina ŽOc.-,
AR BUVO VISUOTINAS TVANAS?
. v
Ar tiesa, kad visuotinas tvanas buvo sunaikinęs visą pa
“Monologai ir Deklamacijos.”šioje knygoje telpa dau
sauli? Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą žemę apsemtai? gybė gražių ir juokingi! monologų ir deklamacijų. Visokios
Kur tas vanduo dabar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos galėjo temos: darbininkiškos, revoliucijonieriškos. tautiškos, humoatsirasti po tvano j uodveidžiąi, raudonveidžiai ir kitų veislių ristiškos ir laisvamaniškos. Vėsos skambios, visos geros. Tin
žmonės? šitie ir šimtai kitų klausimų. į kuriuos negali atsa ka visokiems apvaikščiojimams, baliams, koncertams ir tt.
kyti joks kunigas, yra nuosakiai ir aiškiai iššdėstyti veikale Antra pagerinta laida. Kaina 25c.
“Ar Buvo Visuotinas Tvanas?” Knyga be galo įdomi. Kas žo
“Musu Padėjimas." — Įdomus pavyzdžiai iš dabartinio dardis—tai faktas; kas sakinys—tai naujas kunigų argumentas
griūva. Mokslas ir mokslas nuo pradžios iki galo. Kaina 25c. bįninkų padėjimo. Parašė Antonovas. Kaina 10c.
“Nihilistai.” — Tragedija trijuose aktuose. Veikalas paro
KODĖL KUNIGAI NESIžENIJA?
do.
kaip studentai nudėjo carą Aleksandra JI. Istorinis ir la
Jei nori šitą “sekretą” žinoti, tai išsirašyk knygą vardu
bai
Įdomus dalykas. Kaina 25c. . ’
“Kunigų Celibatas.” čia išaiškinta visa kunigų bepatystės is
torija, priežastis ir pasekmės. Parašė garsusis Geo. Town“O. S. S.” arba šliubinė Iškilmė. Vieno akto farsas, labai
send Fox. kuris pats yra buvęs katalikų kunigas ir turi teolo juokingas ir geras perstatymui. Parašė Feldman. Vertė J.
gijos daktaro laipsni, šitą knygą turėtų perskaityt kiekvienas Uktveris. Kaina 15c.
laisvamanis ir katalikas. Kaina 25c.
“Popas ir Velnias” ir toj pačioj knygutėj “Adomas ir JieKITOS GEROS KNYGOS:
F?.." Smagus ir juokingas pasiskaitymas. Kaina 10c.
“Lietuviu šeimynų Istorija.” — Jei nori žirfoti, kaip seno
“Salomė ja." Herodienės duktė. Veikalas parodo, kaip Salo
vės lietuviai gyveno, tai perskaityk šitą knygą. Iš jos sužino
si. kad mušti protėviai pačias sau vogdavo arba tiesiog per mėja nuoga šokdama apsuko Herodui galva ir privertė jį nu
užpuolimą smurtu išplėšdavo merginas iš tėvų glėbio. Vyrai kirsti šv. Jonui galvą. Kaina 25c.
tuomet turėdavo po keliatą pačių. Be galo įdomus veikalas.
“Amerikoniškos Vestuvės.” — Dviejų aktų komedija. Juo
Kaina tik 35c.
•
.
kinga ir lengva perstatymui. Parašė Iksas, kaina 10c.
“Pajauta” — istorinis romanas apie Lizdeikos dukterį XIV’
“Amerikos Macochas. arba kaip katalikų kunigas Hans
šimtmečio Lietuvoje. Nepaprastai Įdomus skaitymas. Knyga Schmith papiovė savo apgautą gaspadinę. Su paveikslais. 10c
didelė. 4U8 puslapių. Kaina $1.50.
“Dėl Pinigų” — 3 aktų drama sulyg Tolstojaus, čia rišamas
4SBen-Hur” — istorinis romanas iš Kristaus laikų. Parašė opus klausimas: ar gali žmogus kitą žmogų užmušti, ar ne?
garsus rašytojas I^w VVallace. V’eikalas storas, 472 puslapių, Nepaprastai drąsi kalba. Kaina 35c.
dailiai iliustruotas. Kaina $2.00.
“Kares Nuotakos.” vieno akto drama iš karo laikų.
20c.
“Patarimai Merginoms ir Afoterims” — naudingas ir pamo
kinantis veikalas. Su paveikslais. Kaina $1.00.
“('aras Sibire’ — juokingas vaizdelis iš caro gyvenimo,
kuomet po revoliucijos jis buvo ištremtas į Sibirą. Kaina 25c.
“Materialistiškas Istorijos Supratimas.”—Pamokos iš proletariškosios filizofijos. Jei nori žinot, kas gimdo pasaulyje
“žeftiaitės Raštai Karo Metu.” -j— Knyga padaryta ant la
įvairiausius nuotikius. tai perskaityk šitą knygelę. Kalba la- bai gražios popieros ir gražiai iliustruota. Kaina 50c.

Prašome išsirinkti iš augščiau paduoto katalogo patinkamas sau knygas, pažymėti jų vardus
ant atskiros popieros, ir kartu su prenumerata prisiųsti žemiau paduotu adresu. Tik prašome
neužmiršti pridėti 15 centų persiuntimo lėšoms. (Imant už $2.00 knygų persiuntimui—25c.)
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bai lengva. Protaujantiems darbininkams veikalėlis nepava
duojamas. Kaina 25c.

AR ŽINAI, KAIP LIETUVA ĖJO PER
REVOLIUCIJOS UGNĮ?
Ar žinai kaip kunigai rėmė griūvančią caro valdžią, kaip jie
pa«kui norėjo junkeri Urachą pastatyt Lietuvos karalium ir
kaip Vokietijos revoliucija pagadino jų planus? Ar žinai taip
gi. kaip bolševikai buvo užėmę Lietuvą ir kaip lietuviai karia
vo su lenkais ? žodžiu—ar žinai, kaip gimė Lietuvos Respub
lika ir kokie jos rubežiai ?
Jei nežinai, tai perskaityk knygą vardu “Lietuvos Respub
likos Isterija.” čia telpa visi faktai apie Lietuvą, pradedant
nuo 1905 m. Rusijos revoliucijos ir baigiant šiomis dienomis.
Knyga didelio formato, su dideliu spalvuotu žemlapiu, kaina
$1.00: apdaryta $1.25.
AR ŽINAI. KOKS BUVO DIEVAS PERKŪNAS?
Ar žinai, kada ir kaip lietuviai jį garbino, kaip jis išrodė ir
kokių stebuklų darė? Ar žinai taipgi kas per dievas buvo Pra
amžius. kaip jis sunaikino pasauli ir paskui ant tuščios žemės
sutvėrė lietuvių tautą? Ar žinai, kaip atsirado žemaičiai ir
kaip jie norėjo mėnuli nukabint nuo dangaus?
Jei to viso nežinai, tai perskaityk knygą “Kokius Dievus
žmonės Garbino Senovėj?” Čia telpa apie 400 visokių dievų ir
visų tikėjimų istorija. Tai ne šventraštis, bet grynas mokslas.
Perskaitęs ši veikalą, sukirsi kytriausi kunigą. Kaina tik
$1.00; apdaryta $1.25.
AR NORI GRAŽIŲ DAINŲ IR EILIŲ?
Jei taip, tai išsirašyk didelę eilių knygą “Sielos Balsai.'’ Tai
yra puikiai iliustruotas veikalas ir gražiausis lietuvių litera
tūroj leidinys. Kaina 75c.; auksuotais apdarais, $1.00.
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į Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvu

Kuomet norisi gerti, tai
rodosi, kad išgersi visą jurą
—tai tikėjimas. Bet kuomet
pradėsi gerti, tai išgersi vos
du stiklu — tai mokslas.
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LITERATŪRA IR MOKSLAS.

Gamta davė kiekvienam žmogui jėgos, kuri gali galin
giausią aistrą nugalėti. Jei tik žmogus tą jėgą plės ir su
*
♦
»
vartos, tai nereikės jam būti bet kokios ydos vergu.
Ar jus norit žmoniją paKaip didelė bebūtų tavo silpnybė, turi energingai ir ne
• daryt laiminga? Tegul kiek
Niekas neprivalo tikėtis padalyti ką nors gera, kol jis
vienas iš jūsų padąrp laimin nėra pat« savęs valdovu. Negalėjimas pačiam save suval paliaunamai įsigalvoti į priešingą, kol toji mintis pataps
gu tiktai vieną žmogų. P tuo
tavo antraja prigimtimi. Turėk minty žmogaus idealą, kurs
met bus laiminga visa žmo dyti sunaikino tūkstančius, iš kurių labai daug galima bu visad esti pats savim.
vo tikėtis, kaip Goethe apie poetą Guntherį kad sako: “Jis
nija.
Jei esi linkęs staigiems pykčio pasireiškimams, tai nėra
♦
e
$
nemokėjo susivaldyti ir todėl susmuko jo gyvenimas ir kū
Žmonių savybės, ydos ir ryba.” Didelė prasikaltėlių dalis yra giynai to trukumo au mažiausios prasmės tave stabdyti, kad galėtumei to ar kad
; dorybės pareina iš mokyto los. Musų kalėjimų įnamiai buvo apklausinėti, kiek atsiė prisipažintum kitiems tai turįs. Ne, tik įsivaizduok sau kitą "
jų. kuriems pavesta jaunuo jo jiems aistrų nesuvaldymas. Daugelis tų nelaimingų nete žmogų, ramų, lygų ir paties savęs valdoną ir laikyk tą ide
menė auklėti.
alą savo dvasioje. Stengkis visomis išgalėmis pats save įti
*
♦
*
ko laisvės visam savo gyvenimui už aistros siautimą, kurs
kinti, kad nesi piktas, nesikarščiuoji, kad pats save tvirtai
Laimė it ratas ritasi: kas ne ilgiau vienos minutės tetruko. Vienu akimoju buvo gin laikai, kad gali išlaikyti savo lygsvarą — ir stebėdamos
vakar blizgėjo aukštumoj, klas iššautas ar įsmeigtas peilis, — bet visa amžinybė
pamatysi, kad ta mintis prives tave prie to, kuo būti nori.
tas šiandien purvynan nusi- negali padaryti prasikaltimą nebuvusiu.
Visa, kas mes esam, kas kada buvom ir kas kada busim,
' ritęs.
Dažnas yra geros vietos netekęs ir niekad jau nebepasi
♦
♦
*
nustatoma musų protavimo.
Mada terorizuoja moteris kartosiančios progos, nes nemokėjo suvaldyti savo pykčio
Pyktis yra laikinas pahludimas. Turi gi būti pabludęs
susierzinimo metu.
ir tuščiagalvius vyrus.
toks žmogus, kurs visą savo gyvenimą stato pavojun arba
*
♦
Dar blogiau, kai pikty žmogus leidžia save pagauti jį paNe tas daro mus laimin žeminineiam pasielgimui. Man teko matyti žmonių, kurie be menkiausio apgalvojimo užmuša savo draugą. Vaikas
gais, kas kitiems patinka, elgėsi greičiau kaip pabludėliai. ne kaip išmintingi žmo mokosi patyrimais saugotis karštų ar aštrių daiktų, kurie
jį nudegina ar jpiauna, — o mes, subrendėliai, negalėtu
bet kas mums.
nės. Žmogus, atsiradęs tokioje nesuvaldomoje aistros pa
♦
*
*
mėm išmokti vengti aistrų, kurios tiek kančių mums tei
Nedaryk to. ką peikia tavo dėty, tikrai esti dažnai pabludęs. Negalima pavadinti vi kia?
sąžinė ir nekalbėk kas nesu sai sveiku dvasia tokį, kurs nesistengia savo veiksmų val
Kas žino teisingo protavimo ir tikslingo susivaldymo
dyti. Toks žmogus gali vienu momentu padalyti tą, ko vi
tinka su tiesa.
♦
♦
*
paslaptis, tas lengvai gali gintis nuo išvidinių bei išvirši
są savo gyvenimą gailėsis.
Kūno vargas — sielos paKoks poetą galėtų aprašyti visas tas nelaimes, kurių yra nių, priešų. Toks gerai žino, kad aistros įkaitintam protui
galvis.
pridarę ištisos eilės pykčio, pavydo, kerštingumo ir neapy nereikia duoti daugiau degamosios-medžiagos, kai ištinka
♦
*
*
audra ir pasiutimas, bet kad tuoj reikia pavartoti priešingą
kantos
aistros!
Tik
reikia
prisiminti
tas
biaurias
pasėkas,
vado
0 kur gi tu miegi, tėve? j Atpigo, kaip tautos
—Gud momink. Maike.
priemonę —1 ramios minties šaltumą, taikingumą, darnu
kurių
turi
kerštingumo
gaivinimas
prieš
atkeršijant
kelin

;
medalis
Lietuvoje.
—Ogi po bušiais, vaike.
—-Sveikas gyvas, tėve.
♦
♦
♦
tojo dvasiai, kurs gal ištisais metais slepia savo sieloje kar mą — tatai užlies liepsną. Kai nartias dega, ne žibalu jį
—^Sei, Maike. o kodėl gi tu —Ir tu nebijai?
( liejam, bet vandeniu. Tai turi jau mažas vaikas išmokti
Ne viskas auksas, kas ži
neklausi manęs, kur aš perei —O ko aš galiu bijot? Va- ba. Pavyzdžiui — skylė kel štą norą sutikti kartą savo priešą ir nuraminti kerštą savo suprasti, jei norima nukreipti jo protą į teisingas vėžes, jei
veiksmu.
tą savaitę buvau?
gis manęs neužpuls, ba pini- nėse.
jis turi mokėti susivaldyti, nes tuo jis buk apsaugotas nuo
O kiek atsieina tokios kerštingumo aistros veiksmas
—O kur gi tu buvai, tėve? gų aš neturiu. O nuo velnio _
daugelio nelaimių.
turiu dirmavotą rąžančių.
žmogaus kunui ir sielai? — daugiau negu ištisas sąvaites
—Ant vikeišino. vaike !
čigoniškas arklys.
. Bet yra ir kita to dalyko pusė. Kai pamatom skęstant
—Aš, tėve, negalėčiau ši
sunkaus darbo sveikose aplinkybėse! Prie to dar reikia
—Ištikrujų?-’
I
Kartą
čigonas
norėjo
žmožmogų
pelkėje ar lakiose smėlyse besigelbstantį paskuti
taip gyventi.
pridėti
tai,
kas
paskui
seka
—
gėda,
atgaila,
savigarbos
—Jessa.
.< •
.
-Bettelyta tikras kelias £el,iui. Parduoti arklį aklą,
nėmis išgalėmis, tai juk skubame jam pagelbėti ir neno
nustojimas. Stiprus pykčio pasireiškimas gali turėti dau
—Bet kam tau ‘‘vikeišišluba
ir
be
liežuvio.
rim padalyti Jam dar blogiau ir nugramzdinti. Bet kai
nas,” tėve, kad tu ir taip nie į dangų, vaike.
—Kaip gi jį pirkti, kad. jis giau blogų paseku kunui ir dvasiai, negu sunkus apsvaigi
—Jeigu taip, tai reiškia, aj<ias?
ko nedirbi?
- J :
mas. Neapykanta palieka daug blogesnių žymių, kaip al žmogus įpyksta, tai labai ddžn ai atsitinka, kad mes pilam
—Prezidentas Kuličius' ir kad visi čigonai turi būt dan-j —Nu, bene jis skaitys.
koholis. “Tūlo siela šiandien serga, nes vakar siautė joje degamą medžiagą ugnin. vieton mėginę gesinti — ypač kai
. • nedirba,
- ■ ' vaike,
.. . oIš
gi nieko
jo pyktis prieš mus nukleiptas. 6 visgi; koks dėkingas esti
—Bet, kad jis ir šlubas.
žiūrėk, kokį didelį vikei&nąjį —-Maike, tu užgauni mano: _—Bene’ jis- kariuomenėn pyktis.” Nėra mažiausio abejojimo, kad tokius nesuvaldo teisingas žmogus tam, kurs padaro jam tai, ko šišpats ne
mus pykčio pasireiškimus ne vienas apmokėjo savo gyjis turi. Visą vasarą žuvauja, krikščioniškus jausmus, to- ’eis.
pajėgia, — susivaldyti ir savo aistrą pažaboti Arba kai
Wbe,
•
’
'
i
.
.
.
’
i
Matai, svietas taip jau Dievo dėl aš turiu su tavim atsi- —Ir be liežuvio 1
*
*
►
t
• •
'
matom, kaip žmogus imasi pats su savim, nenorėdama^
sutvarkytas: kuo žmogus di- sveikinti. Gud-bai, vaike!
—Jis ne advokatas. Kam
Yra žmonių, kuriuos pagauna toks pykčio pasireiški
leisti pykčiui pasireikšti — kaip kenksminga jį erzinti ir
dėsnis tinginys, tuo-daugiau. —Keliauk sveikas, tėve, jam liežuvis.
mas, kad jie ištisomis valandomis po ta4ar virpa ir jokiam
padėti gaisrui smarkiau Šuliepsfioti, kurį gal ramumu ir
jis pavargsta. Zakristijonas
_______ _
darbui
netinka.
man skaitė iš rašto švento
taikingais žodžiais galim užgesinti!
Gydytojai gerai žino, kaip pavydas kenkia nervams ir
apie tokį tinginį, ką nieko
Tokiu pasielgimu ne tik patarnaujam gerai ir dorai ki
savo aukas dažnai visai sutraiškina. Jei tokia pavydo aist
nedirbo ir buvo taip nuvar
tam, bet ir pastiprinam savo galią bei jėgas savivaldai.
gęs, kad valgyt tingėjo pasi
ra kartą apima žmogų, tai ji pakeičia net jo pažiūrą į gy
Žmogus, kurs negali susivaldyti, tai lyg jūreivis be kom
imt. Kada jis syki labai išalvenimą. Visai teisingai pasakyta: “Pavydas yra tokia aist
ko, tai atsigulė sode ir gulė-' Vilniuje šią vasarą lenkai veda savo grynai lenkišką ra, kuri rūpestingai jieško, kas skausmą padaro.” Visas paso, kuri vėjas blaško kur norėdamas ir neduoda jam pa
jo visą dieną išsižiojęs iki “karunavojb” Aušros Var- politiką bažnyčiose. 0 šios sielos gyvenimas patenka jos įtakon, protingas ir tikslus tekti pilnan ramybės uostan.
ausų, laukdamas, kad grušia tų “panelės švenčiausios” politikos tikslas — sulenkin
Susivaldymas, tai yra tikriausia budo esmė. Galėti žiū
pati jam į burną įkristų.
paveikslą. Tuo reikalu buvo ti visus lietuvius Vilniaus protavimas iškrinka ir net smegenyse pasidaro jaučiamos rėti drąsiai ir šaltai į akis kitam žmogui didžiausiame jo
—Ar ir tu, tėve, šitaip da- labai daug atsišaukimų pa krašte. Žinoma, tokiems no atmainos.
suerzinime ir nenustoti savo savivaldos, duoda mums pa
rai?
skleista Lietuvoje. Tuose at- rams negali nepritarti ir.jų
Dažnai tenka išgirsti ar skaityti apie žmones, kuriuos
—Ne. vaike, živytis aš ne- sišaukimuose visus pamal- neremti Pilsudskis ir kiti laukinės aistros pasireiškimai net užmušdavo. Nervų su justi musų jėgą ir valdžią tarp kitų, kaip niekas kitas pa
sauly. Jei gali turėti pajautimą, kad ne vieną kartą, arba
tingiu. Dėlto aš ir ant vikei- dingus lietuvius ragino vykti Varšuvos ponai.
krėtimas, kurį iškelia staigus ir smarkus pykčio pasireiški
šino buvau išvažiavęs. Teisy- į Vilnių ir dalyvauti vainika- Tad lietuvio kataliko at
gana dažnai, bet visad esi pats savo valdovas ir kad visose
bę pasakius, tai neišvažia- vime. Į tas iškilmes atvyko žvilgiu šios ceremonijos yra mas, gali kaltais sustabdyti širdies veikimą, ypač, kai šir padėtyse tuo atžvilgiu gali savim pasitikėti, tai tas duoda
vęs, ale pėkščias išėjęs.
Lenkijos prezidentas, dikta- lietuvius įžeidžiančios, o po dis silpna. Širdies plyšimas dėl pykčio visai dažnas atsi tau vertybės, budo galybės, tikrumo, kurio nieku kitu ne
—Ar gerai buvo maudy- torius Pilsudskis su savo šta- draug ir nekatalikiškos, bet tikimas.
tis?
: bais ir daugybe orios pony- greičiau lenkiškai pagoniš Bet ir ten, kur nesti tokių staigių katastrofų, negalima igusi. Suvaldyti savo aistrą, tai reiškia suvaldyti savo
Or. Sveett-Marden.
kos. Karunavoti Aušros var abejoti, kad tokia audra smegenyse nepagamintų nuodų ir mintis.
—Maudytis, vaike, aš nei- bės.
nu, ba nemėgstu savo kūną! šitą šventę buvo surengę tų šv. Panelės paveikslą juk nepaliktų po savęs griuvėsių. Dažnai tenka mums kęsti gė
šlapint be reikalo. Aš, mat, lenkų bažnyčios valdovai, yra vistiek. kaip pajuokti vi
rokuoju taip: žmogus ne žu- padedami to krašto svietiš- są tą šventumą to stebuklin dą ir atgailą dėl savęs negerbimo, kai leidžiam save to
vis; Dievas sutvėrė jį pagal kių galiūnų. Tad šita bažny- go paveikslo. Žinoma, tai kiems išsišokimams. Bet mes niekad nepamatom apie pa
savo abrozdą ir paleido gy- tinė iškilmė buvo pirmoje ei- buvo daroma šiais sumeti darytus ir gal jau nebepataisomus nuostolius, kurių dėl to
Daug metų prabėgo žiauriausios kovos—
venti ant sausos žemės, todėl Įėję grynai politinis manev- mais: durnių yra labai daug, įsigyjam kunui ir dvasiai.
į vandenį jis neturi jokio biz- ras gerai išnaudotas Pilsuds- tai viskas tas daroma “chlo- Jei žmonės žinotų, kokie perversmai darosi ir dvasioje,
Daug vargta, kentėta, naktų nemiegota.
pams” arba durniams; čia
kio ir lenkų valdžios.
nio lįsti.
Be džiaugsmo gyventa geriausių draugų—
susirinkusiai
miniai yra pro kaip užgaunamas lepusis nervų medis, kad jie galėtų savo
—Bet žmogus ir ne ketur Mes čia nematome svietišDėl labo mus liaudies su priešu kovota.
kojis, tėve. Jis turi būt šva- kosios vyriausybės didelio ga pagarbinti lenkiškasis akimis pamatyti tokią dvasinę audrą, kaip mato ją gamto
rus. Ir todėl jis turi tankiai noro turėti gerų santikių su dievas, išaugštinti lenkus ir je — jie stengtųsi visomis išgalėmis nepasiduoti pykčiui.
Į laisvę nulaistyti krauju takai...
maudytis.
(bažnyčia, tik matome, kad nužeminti lietuvius; paga Visai tikrai galima priskirti daugelio žmonių menką svei
Po Sibiro taigas draugai mus pražuvo—
—Na, jau tu. Maike, ma- bažnyčia nori lošti valstybės minti didelį susirinkimą len katą tokiam dažnai pasikartojančiam kraujo nusinuodyJų kaulais nukloti platieji laukai,
nęs nemokink, ba aš apie to-'politikoje didelę rolę ir kur kų aukštybėms, kurios galė mui. Niekas negali išsaugoti trykštančios sveikatos ir gyvy
Kur vėjas ir šaltis jiems broliais tebuvo.
kius daiktus geriau nusima-! jos neprašo, tai ji siūlo savo tų čia savo gerą širdį parody
bės
jėgų
ir
pilno
darbingumo,
jei
toks
dvasinis
nusinuodynau. Su švarumu dūšios ne-patarnavimą, šios Vilniaus ti ir susirinkusius durnius pa
Ar skundės, ar guodės suvargę jie kam?
išganysi. Visi pustelninkai? demonstracijos, kiek mums traukti valdžios ir lenkų pu mas dažnai pasikartoja.
Raudona kovos vėliava plevėsavo,
Smegenys ir nervų narveliai pritaikyti lygiam, ramiam
ką gyveno urvuose ir niekad yra žinoma, yra kunigų su- sėn.
Už laisvę ir laimę mus kraštui gimtam.
nesiprausė, buvo priimti manymas. Katalikų bažny- Ar tai atsiekė, mes abejo ir nekliudomam gyvenimo bėgiui ir tik šitokiomis sąlygo
Ir minios j šviesą po jaja žygiavo...
tiesiog į dangą ir dabar yra!čios yra tokis jau pobūdis, jame, nes durnių yra daug mis gali jie teikti mums galios sveikatai ir laimei. Bet jie
šventi: o tokie ponaičiukai kad ji nori save visur afi mažiau, negu kunigai mano. neilgai teišlaikys, jei dalykai kitaip susidės, kaip opi ma
Ir kritusiems vyrams nulenkėm galvas—
kaip tu. ką po tris kartus ant šuoti, rodytis, gerintis, kad ir Bet iš viso to daugiau, kai
Jų žygiai prakilnus, dvasia lyg griausmas
dienos prausiasi ir vuodegas knisti po jais švietiškos val aišku, 1) kad čia buvo gry šina greitai sustoja, jei ji nuolat gauna per daug garo ar
per
mažai
tepalo,
ar
neturi
teisingo
reguliatoriaus
ir
todėl
Sužad ins j darbą galingas rankas
džios pagrindus naudai dva nai politikos žygis, padary
suka, visi eina į peklą.
—Bet jeigu tu nemėgsti sininkų valdžios?. Jr štai po tas bažnyčios; 2) kad katali -negali lygiai eiti.
Kovoti už liaudį — už liaudį ir mirti!
maudytis, tėve, tai ką tu da Vilniaus iškilmių kiek tuščio kų bažnyčios Lenkijoje nori
Yra kažkas auklėjime netikslu buvę, jei žmogus neišgali
Nei Sibiras, nei murai drėgni
didelę
rolę ir susivaldyti, jei jis priverstas prisipažinti, kad tik tam tikrą' į
rai išvažiavęs ant vakacijų? pasigyrin^O
'klerikalinėje lošti politikoje
,
_____
.—Aš, vaike, hunu ant lenkų spaudoje apie katali- bažnyčioje daro politiką; 3) laiką esti žmogus, kitu gi metu — laukinis žvėris, ir kad tas |
Nepavergė dvasios draugų mus geriausių
Die -o burdo. Miškuose da kybės “galybę” ir būtiną rei- kad Vilniaus krašto bažnySusviro tik sostai, dievai jų seni
bar yi,. ’aug grybų ir vuogų. kalą su ta “galybe” Pilsuds- čios politika yra nukreipta laukinis žvėris kartais sudrasko jame grandinius ir daro |
Griausmingą laisvėjančių dainą isgifdo...
i
prieš lietuvius ir gudus — ką norėdamas, ir jis nepajėgia jo suvaldyti.
Be to, pe» 'arą žmonės lai kio valdžiai skaitytis.
Zofvras tarė kartą Sokratui:
!
ko piknikus,.... palieka daug Tai štai kokie norai buvo juos rūpinasi sulenkinti,
Prasmekit dievaičiai
auksiniai ■ labai—
senvičįų nesu v
-tų ir ci lenkų katalikų vadų.
Čia mes dedame šį nušvie- —Tavo veido bruožai sako man, kad tu esi neprotingas, ■
Praėjo jau jūsų laimingos dienelės
garų nesurukytų. Pei«’ta są- Jie neatsižvelgė į tai, kad timą tik tam, kad butų aiš- umus, aistringas n turi naritraukimo prip gėrimų.
j
Po orą jau laksto galingi bakai —
vaitę aš radau da pusę pJn- Vilniaus krašte yra daugybė kiai matyti, kiek bažnyčios Sokratas atsake.
i
Jie skelbia uzsvisiant mums šie^a
tės munšaino palikta. Taigi lietuvių katalikų, kurių jie kišimasis į politiką yra neiti
a
i
s
t
rigiiiities
turiu
palinkiu.^
tm
tam,
bet
as
tai
suj
šit** Dievo dovaną as susi-1u^auna jausmus. Šiandien’singas, kieV daug žalos Jaro
A. Jk
1
.aidžiau j nugalėjau, mi.dat praktiKu • lamas dorovt
U
renku irturii’ n»gli gud tairr. K & invVhp Unku. tai lenkai i» fantnir*’
d

Susivaldymas—Priemone Aistrų
Siautimui Raminti.

Bažnyčia Politikoj.

Daug Metų Kovos.
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KELEIVIS
DIDELIS SPROGIMAS
LIEPOJUJE.

V

Įvairios Žinios,

NUSKINTA ROŽĖ.

Gražioji gėlių karalaitė.
Ne tau vasarėlės juokai:
Nuskynė beširdė mergaitė—
Ir džiuni, nors žydi laukai...

FARMOS

IŠ LIETUVOS J KANADĄ

Aš atitraukiu jūsų gimines ir pažįs
tamus, kaip merginas, moteris ir vy
rus iš visų dalių Europos į Kanadą.
GEROS PROGOS!
Jei jūsų imigrantai yra sveiki, moka
FARMOS NEPIRKIT PAKOLEI NE- skaityti ir rašyti nors vienoje kalboje,
---------------------------- AP21URĖS1T
MUSV KOLIONUĄ
IR ir Kanados imigracijos įstatai reika
lauja, kad butų geistini imigrantai.
NEPAMATYSIT MUS!
Mes turime tokių farmų, kokių tik Mano patarnavimas yra teisingas ati
Jus reikalaujat ir užtikrinam tą, ką traukimo reikaluose ir aš esu jau daug
žadam. Musų yra didžiausia lietuvių lietuvių į Kanadą atitraukęs ir gavęs
koltoniįa Amerikoje. Rašykite, prisių geras apsistojimo viet.'.s dėl jų Kana
doj. Su mano teisingu patarnavimu ir
sime kataliogą.
*-•
kaina nei vienas kitas agentas negali
PHII.I.H’S & MATTl\
susilyginti. Dėl platesiia^ informaci
R. 2. Rs»ą 83.
Senti vi Įle, Mich
jų parašykit visad laišką pas mane
šiuo adresu:
(37P .
PARSIDUODA FARMA
GEO. KAUPASP. O. Bax 17,
ljžp a’ ru žemės, su visokiais įran
M alkerville. Ont.. Caaada.
kiais. lo tik ant farm-7s reikia. 2 ark I
liai, 2 kiaulės, 1 karvė ir kitokis gyvas
~{ KANADĄ.
ir negyvas inventorius. Savininkas
C
su
kaina
parduoda pats, be agento,
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta
sulygsim, kaip pamatysit norintieji mus.
kaip vyrus, taip ir moteris ar
(31)
pirkti Atsišaukit greitai.
merginas įš Lietuvos į Kanadą. Mano
FRANK BAKENAS
patarnavimas yra sąžiningas, saugus,
Box 15.
Oscoda. Mieli
greitas. Mano patyrimas laivakorčių
biznyje per 2<* metų tai liudija. Taipgi
tie, kurie jau per mane atsitraukė sa
PARSIDUODA FARMA
195 akrai žemės, visa žemė lygi ir vo gimines yra man dėkingi už mano
derlinga, be akmenų, užsėta ir užso- rūpestingą patarnavimą. Kaip mergi
taip ir visiems keleiviams pa
dvta Yra gera 10 kambarių "stucko” noms,
rūpina gera< apsistojimui vietas Ka
stuba ir 9 kitokį budinkai. Sykiu par nadoje Mano patarnavimas ir Vainos
siduoda 30 karvių. 3 arkliai, viso ios
vėlinusios mašinos, vežimai ir įrun- laivakorčių yra pigesnės, negu kitų
kiai. Randasi miestelyje, prie gelež- agentų. Dėlei platesnių informacijų
kelio, arti pieno krautu'ių ir viešbu visad kreipkitės pas mane šiuo adresu:
ALEK ANDER S. LEW1S
čių, labai geri marketai. Kaina už
Tourist Agent
(-)
viską tik $7.500. Jnešt $3.000. Rašy
45
Mindaor
St.,
MontreaL
kite angliškai.
(36)
P. Q.. Canada
MRS. BUCHMAN
Boa 278.
Saratoga Spr.. N. V.

r»
♦
♦
*
»

Liepos mėn. 22 d. Liepoi
r jaus karo uoste įvyko didelis
«
sprogimas, nuo kurio žuvo
t
MUSSOLINI {ŽEIDIMO
GINČAI DĖL VIENOS {VY trys darbininkai, dirbę prie
«
Gražuoliu
sesučių
būrely
BYLA.
KIŲ AUSTRIJOS PARLA senų granatų perliejimo į
viena gražiausių buvai,
•
MENTE.
naujas. Paaiškėjo, kad spro Tu
Stokholme (Švedijoj) pra
i
Lakštutė tyliam vakarėly
i
sidėjo socialistų laikraščio Susirinkęs Austrų parla go 5 granatos, iš kurių nebu Tau meilę čiulbėjo laisvai.
Į
!
“Arbetet’’ redaktoriaus Al- mentas svarstė Vienos. įvy- vo išimti kapsuliai. Sprogi
Norėjai
gyvenimo
džiaugsmo.
mas
buvo
labai
stiprus.
Nu

ląno Fougto byla. Jis kalti kius. Kapcleris Seiueli
namas įžeidime Mussolini, kalboje pabrėžę, xa I nei plėštas namo stogas, darbi- Norėjai saldžių bučinių-.
I
ries savo laikrašty pavadino riaušių pradžia' nėi pabaiga ninRai sudraskyti į gabale- Ir džiūti nuskinta... Be skausmo
Po
kojų
suminta
žmonių.
liūs,
netoli
buvusieji
žmonės
Italijos diktatorių “skojare” nieko bendra su užsienio įta
♦ atatinka rusiškam “proch- ka neturėjusios. Anot jo, tai buvo parblokšti žemėn.
Norėčiau gyvybę grąžinti
vostui”). Fougtas rašė: “šis buvęs liaudies reagavimas į
Tau skambėsiu lyros tyliu.
italų beprotis žaidžia viso prisiekusių posėdininkų teis SENŲ GYVULIŲ PRIE, Bet... purvina koja užminti
GLAUDA.
pasaulio taika; kada gi galų mo sprendimą. Pastaruoju
Ant kelio ir aš tegaliu.
gale internuos Mussolini?” laiku prisiekusieji posėdiLiudrimtas.
Šiomis dienomis Buda
Byla pradėta Italijos val ninkai labai dažnai išnešda- pešte (Vengrijoj) mirė tur
džiai to reikalaujant. Inkri vę klaidingus sprendimus. tinga našlė Popelskienė ir pa
minuojamas straipsnis buvo Kai kraujas jau buvo pralie liko testamentą, kuriuo visi, PAJIEŠKOJIMAI
pasirodęs sausio mėnesį.
tas, tuomet ir komunistai pinigai turi būti suvartoti paKaltinamasis pristatė teis mėginę paimti į savo rankas ’ UOŠimui iŠ jos vilos prie- Anna Marzwkk, pajieškau savo vymui vieną Mussolinio laišką, judėjimą. Svarbiausias pa glaudos pasenusiems gyvu- ™ petro p. marzkick, jis apieipuikiai jį charakterizuojan vojus valstybei ne nuo teis liams. Ji gyveno savo * na-1do mane su dviem kudiki^ - Tu
mėnesių, o antras 7 mėnesių ir pa
tį. Tame laiške, įrašytame mo ramų padegimo, o nuo muose kartu su 12 šunų, 20 [22
liko skolos $300. Išvažiavo 16 balan
Turino prefektui (policijos geležinkelių streiko, t. y. —iš kačių ir įvairiais kitais, dau džio nežinia knr. Jis yra tamsiai rudų
plaukų, akys rudos, turi raudoną
vadui), Mussolini duoda pa socialdemokratų
veikimo giau ar mažiau, naminiais plėtmą
ant barzdos, dantys geri, pilno
SVARBI ŽINIA
tarimą apsidirbti su savo pusės. Seipelis visu griežtu gyvuliais. Dabar jų ateitis veido, išvaizda tamsi, sveri* 195 sva
rus, 6 pėdų augščio, 30 metų. Kas ži
Parduodu
laivakortes į Lietuvą ant
priešu, jaunuoju rašytoju mu puolė Vienos burmistro apdrausta jų šeimininkės note kur jis randasi, malonėkit pra PARSIDUODA FARMA
geriausių laivų. Taipgi laivakortes iš
nešti, už ką gausiai atlyginsiu.
Ųobetti. “Sako, rašė diktato organizuotąją miesto apsau turtu.
Parsiduoda daili 18 akrų farma. pu- Lietuvos. I^nkijos ir kitų šalių į A',
sė žemės dirbamos, kitkas danus mis- iBlerj|(ą
Kanadą. Padarau doviernas
MRS. ANNA MARZWICK
rius, kad jūsų draugas Go- gą. Seipeliui atsakinėjo so
- ............
įgaliojimus, pardavimo ir pirkime
225 Sagamore st..
Pittsburgh, Pa. kas. 8 ruimų stuba, štymo šiluma, t»,
miesto vanduo, daili banė, 2 garažai, aktus ir kitokius raštus. Sruačiu pini
betti nesenai buvo Paryžiu cialdemokratų vadas Otto
SOVIETŲ LAIVYNO
šapu su įrankiais. 4 karvės, bulius,
je. o dabar yra Sicilijoje. Bduer'is. Jis konstatavo, kad
Aš, Marijona Šilgalienė, pajieškau arklys sU pakinktais, visi farmos pa gus į Lietuvą, Lenkiją, Rusiją Ir į ki
MANEVRAI.
savo sesutės Danauskienės, gyvenu dargai, malkoms piaut masina. 2 kiau tas šalis Užlaikau krautuvę vi»>kit
Praneškite man, o jeigu iš iš f’isų pusių buvusios pada
i_. arT
... sios Waterbury. Miela sesute, prašau lės, daugybė vištų, žąsų, ančių, kala reikalingiausių dalykų. Iš toli ar
Aną sąvaitę Suomių įlan atsišaukti, jei esi dar gyva.
visad kreipkitės:
(-)
tikro yra taip, tai pasirūpin rytos klaidos, bet labiausiai
kutų, mašina viščiukams perėt, vieta
JONAS SEKYS
MARIJONA ŠILGALIENĖ
kit vėl nunuodyti gyvenimą esanti kalta vyriausybė ir koj įvyko dideli Sovietų Ru
prie didelio kelio, arti krautuvė, 5 mi 177 Park
Hartford. Conn
Pavilber.ės kaimo, Kelmės vals., Ra- nutes ligi strytkario. Kaina $ll.ln>O.
šitam kvailam vyriausybės ir policijos vii-šininkas, kuris sų karo laivyno manevrai, šeinių
apskr., Lithuania.
Mes nesam agentai, bet patįs savinin
fašizmo priešui.”
įsakęs šaudyti į fninią be kuriuose dalyvavo visi Balti
kai.
(3®)
AUTOMOBILISTAMS
Pajieškau brolio Šimo ValentukcviF. M. BVRTI LIS
jos juros laivai.
Byloje dalyvauja daug perspėjimo.
čiaus ir draugų Bronio Taiačkos ir
Box 57.
Stratford, Cinn.
18 SENV PADARAU NAUJUS
Manevruose dalyvavo So Kasto Kučiur.o. 1921 m kada kariavo
liudytojų, ekspertų. Salė per —Ir senoje Austrijoje, —
PIGIA KAINA.
su lenkais, bėgdami lenkai
pildyta publikos, kuri laukia pasakė Bauer is, — šaudė į vietų Rusijos karo komisaras bolševikai
PARSIDUODA FARMA
Pentinu įvairiomis spalvomis sulyg
užpuolė ant Montviliškių kaimo ir juos
visokių sensacijų apie Itali minią, bet užtat tuomet nie Vorošilovas ir aukštoji lai privertė trauktis su lenkų kariuome 20 akrų geros vaisingos žemės. 8 pasirinkimo. Darau ir Buco. (-)
Darbas gvarantuojamas.
ne. Nuo to laiko nieko apie juos nesi akrai jau išdirbti, likusioji ganykla ir
kam nebuvo reiškiama padė vyno vadovybė.
jos diktatorių.
A. KASPAR
girdi. Jeigu kas nors apie juos ką nors miškas. Miškas pilnas malkų 6 Va nka. — Bauer’is tvirtinęs, kad
Šie manevrai yra atsaky žinotų, malonėkite pranešti, už ką barių namas. Vandenio yra name 3 66 Victoria St.. W. Somerville, Mass.
Tel. Som. 6520-J.
geros bamės, dvi pilnos šieno. 2 vUtiSUSIDEGINO GELBĖDA policija šaudžiusi sprogstan mas į Anglijos laivyno atsi mielai atsilyginsiu.
nyčios. 350 vištų. 2 kiaulės, 1 karvė, 1
PETER
VALENTINA
MIESI NUO ANTIKRISTO. čiomis kulkomis. Tatai liudi lankymą Baltijos juroje.
Į 22 Sturtevant avė., Norwood, Mass. arklys. Visi ūkės įrankiai ir vežimai.
Pilna prisodinta visokių daržovių ir
ją
patys
policininkai.
Baig

Nesenai Sibil iųje Kunstavaisių. Dėl tūlų priežasčių turiu tuo- Grąžina Jam Sveikatą
Pajieškau
pusbrolio
Kazimiero
Sa

damas
kalbą
Bauer
’
is
pasiu

NAUJI AREŠTAI GU-’
iaus šita farmą parduot. Ka-ina $3.500.
Ponas M. Bojko iš Somerville, Mass.
jaus miestely ėmė degti cerkkalausko. kuris paeina iš Gegužių kai {nešti $2,000, likusieji ant morgičiaus.
vę. Subėgę ugnį gesinti žmo-i^2^'e^St^
vyriaurašo:
“Tamstų gyduoles naudoju tik
DIJOJE.
mo. Papilio parapijos. Biržų apskri
M. HEIMAN
( 35) kelios sąvaitės. o jau jaučiuosi daug
čio.
Turiu
svarbų
reikalą.
Meldžiu
at

nės
atvvke gaisragesiai
eaisra^esiai syoei
sybei nepa^iuKejimą
nepasitikėjimą. Be to,
nėf ir atvykę
33 Reynolds st..
Danielson. Conn. geriau. Nes mano pilvas per kelis me
Iš Minsko gauta žinių, kad
ant šito antrašo:
tus buvo labai prastame padėjime, o
rfųstebo radę cerkvės duris ir socialdemokratai
socialdemokrsttai siūlo sudaąida- įvairiose vietose bolševikų sišaukti JONAS
ŽILINSKAS
dabar jau pradeda gerai virškinti ir
Lavvrence, Mass.
lažgus stipriai uždarytus, i P’n. P^an?^fo , komisiją, policija ipaskutiniu laikui 380 Park
reguliariai funkcijonuoti. Aš nekenčiu
ŠI FARMA TURI BŪT
daugiau nei galvos skausmo, nei ne
Cerkvės viduje girdėjosi di-;^ur?
V ienos pyktųs ir areštavo apie 2,000 žmonių, Pajieškau pusbrolio Maikio Rekio,1
PARDUOTA
smagumų, už tai turiu gerą apetitą ir
delio’ būrio maldininkų —iPasirupmtų, kad nekaltai nu kurie anksčiau buvę areštuo- paeina iš Lietuvos iš Raseinių mieste. į
gardžiai miegu. Už tą viską Tamstai
100 akrų, 30 mylių į pietus nu<>
Pirmiaus gyveno M'aukegan, III. Ma
širdingai dėkavoju.”
vyru, moterų ir vaikų — re-.kentėję gautų atlygilui^ą.
Bostono. 9 melžiamos karvės. 2
cį ir Vėliau paleisti. Toki ma- lonėkit
lonekit. atsišaukti arba žibantieji jo
jauni arkliai. 1.000 vištų, 12 kala
Hginių giesmių giedojimas.
daromi SOVIFTU siniai areštai gyventojuose adresą malonėkit pranešti, už ką busiu kutų, ūkio įrankiai, apie 60 kordų
(35)
STERUNG EUX1R
malkų; 2 akrai kornu, 2 akrai bul i
Visos pastangos išgelbėti už- KAS DARC^I SOVIETŲ sukėlė nerimo, nes kalbama, jdekin~a3,FELiKSAs
minot
PELIKSAS MINOT
vių, šienas, sora, žirniai, vynme
aptiekosc arba užsirašy- I
sidariusius cerkvėje nuėjo'
URKAinUJ.
kad sovietų valdžia areštuo-' 756 East Street, Ncw Britain. Conn. džiai ir tį- Sodas fu.600 obelių ir 14 kitGaunamas
ir pinigus ($2.50) pasiuskit tiesiai
ruimų
namas.
Sąlygos
pagal
'susi

niekais, nes pasirodė, jog Bolševikų oficiozas “Prav- sianti dar apie 10,000 “įta
Pajieškau Jono Zakarevičiaus. Lin
tarimą. Kreipkitės į
NEW ENGLANI)TffSMIcTLCf) ‘
patys fanatikai — maldinin- da” pabrėžia, kad pastaruo- riamųjų.”
kuvos parapijos. Talminų kaimo, 10
PARK REALTY CO,
BOSTON. 12, MASS.
metų atgal jis gyveno Worcester.
262 VVashington st- Bo«ton. Mass.
kai to nenorėjo. Išviso savo ju laiku komunistų partijos
Mass. Turiu svarbų reikalą. Malonėkit
noru sudegė 14 asmenų. Iš- narių skaičius Ukrainoje su- STIKLAS—PLIENAS.
ANT PARDAVIMO
atsišaukti.
(36)
MISS TERESA DAUPAR
aiškinta, kad tai buvo labai. mažėjęs. Likę partijoje darTel. S*. Boston 506-W.
šešių šeimynų namas South B >sIspanų inžinierius De Bo- 356 Linden avė., Elizabeth, N J.
tone 5 ir 6 ruimai, gesas, toi’e'.ai.
uolaus pamaldumo žmonės, bininkai dažnai esą neištikiDAKTARAS
elektra, per metus atneša anie
skelbę vietos gyventojų tar- mi centro komitetui. Partijo- vis išrado tokį kietą s^klą,
$1,860. Dėl sąlygų susitarsime.
APSIVEDIMAI.
kad
jį
laikant
prieš
veidą,
pe, jog su įsiviešpatavimu je esą daug asmenų, kurie
Kreipkitės į
. .
A. L. KAPOČIUS
PARK REALTY CO..
bolševikų Rusijoj prasidėjo nusižengia drausmei ir ko- galima drąsiai šauti į jį iš Pajieškau apsivedimui pusamžės 262 Washington
stBoston.
Mass.
LIETUVIS DENTISTAS
antikristo gadynė ir išsigel-munistų etikai. Valsčių ja- revolverio, kurio kulka jo merginos a: ba našlės, kad ir su vienu
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną
našlelė “allright,” o mergelė
bėti esą galima tik patiems čeikų patikrinimas nustatęs, nepramušanti. Naujam stik vaiku
kad mokėtų anglų kalbos ir rašto.
Nuo 2 iki 9 vak.
HAVERHILLIEČIŲ
kad jose esama 80% poli lui pranašaujama didelė at Gerai butų. katPmergelė arba našlelė
susideginus cerkvėje.
NEDALIOMIS:
ATYDAI
turėtų savo tėvus arba gimines, links
tinių analfabetų. Daugelis eitis.
miau butų gyventi ant kontrų. Esu
iki 1 v. po pietų *
Šiuo m i turiu už garbę pranešti vi
partijos narių girtuokliauja
47 metų amžiaus, turiu dvi farmas, siems, kad aš parduodu už prieinama
KUNIGAS METĖ KU
Sere<lomis iki 12 dieną.
abidvi išmokėtos, Ohio steite, prie ge kainą GERAS MALKAS
ir jiems visai nerupi visuoNIGYSTĘ.
ro kelio, geriausiose vietose, sodai
Ofisas “Keleivio" name.
A. KANCEVICIUS
PASTABOS
menės
klausimai.
Komunisgražiai atrodo, miškas taipgi, tik buTel.:
2835-W.
251
Broadway,
tarpe C ir I) StIš Rygos pranešama
dinkai prasti, turi būt pemaujinti. 169 River st„ . Haverhill. Mass.
> opozicija
opozicija energinga!
energingai
SO.
BOSTON.
MASS.
katalikiškos Latgalijos centVisos triobos miestelyje, netoli geledarbuojasi,
leidžia
lapelius,
žinkel'o.
tik
trįs
mailės.
Viena
farLietuvos Seimo Rūmai ta- ma 4*1 a’ erių, o antra 110 akerių, ne
NAUJAS IŠRADIMAS.
re Velionuose vienas jaunas
atsišaukimus,
daro
slaptus
Teisingiausiišradimas, kaip pa
po
pavesti
valstybinei
gim

toli
miesto
Chilicothe,
Ohio.
Apielinkėj
kunigas paskelbė išeinąs iš
naikinti bėdai bę, vargą, vagis, ponus
susirinkimus
ir
agituoja
ne

susiedai
vokiečiai,
anglai
ir
ameriko

nazijai. Naujos vietos Sei nai. taipgi ir juodų yra susiedų. pui ir ubagus jau paskelbtas pasauliui
kunigų luomo. Jis dar tik
teisės knygoj. Tą išradimą
prieš dvejus metus baigė se partinių darbininkų tarpe. mui nėra. Tai parodo, kad kus žmonės, arti marketai, bažnyčios, teisybių
mokyklos. Taipgi moterų “od War- lietuvis atrado ir lietuvių kalboj pir
minariją ir pradėjo kuni Be to. ji palaikanti kontaktą Smetonos-Voldemaro kom szawy
nenoriu, neduosiu nei atsaky miausia pasirodė tie įstatymai, be ku
piiešsovifttinėmis parti panija neketina Seimą šauk mo. ”Meldžiu
gauti. Visą laiką jis ‘atsidė iri.su
bereikalingai gromatų rių negalima įvykinti gerovės ant že
jomis.
Buvę
atsitikimų,
kad
nerašyti
ir
“
nefulyti.
” Merginos ar mės. O kad tai nėra melas, aš duosiu
ti. . ->■
jęs galvojo ir prisižiūrėjo ku
našlelės, kurios norite apsivesti, atsi $100 tam. kuris prirūdys, kad įvyki
opozicija
Ukrainoje
siūlė
so

nigų gyvenimui, kol priėjo
šaukite ir savo paveikslą prisiųskite, nus tuos įstatymus bile kurioj valsty
cialistams
revoliucionieant pareikalavimo sugrąžinsiu. bėj galėtų rastis bedarbės, vargai, po
išvadą, kad kunigystė reika- ---- , organizuoti bendrą Amerikos plutokratų spau kurį
Mano farnios yra verčios $10,000, o nai. ubagai ir kliasų kovą už būvį pirm
medžiagos pagaminimui
lauja ne tiek idealizmo, kiek
da pilna žinių apie bombas. gal ir daugiau. Geistina, kad ir mer išsibaigimo
gelė a:bi našlelė butų pasiturinti. reikalingų gyveniniai daiktų. Kiek
politikavimo, veidmainiavi- slaptą
v an a spaustuvę.
New Yorke išsprogdinta Mano adresas:
vienas darb'ninka- būtinai turėtų ži
noti kodėl tik darbininkai yra biedni.
mo, kad ne ganytojo, o biz- Ukrainoje esą auganti. ir subvajus. Bostone išsprog
GEORGE DEBEIKIS
nierio privalumu ten dau-Putlne opozicija komunistų dinti buvusio Sacco-Vanzetti 335 Bessmer avė., Yonngstovvn. Ohio. Iš tos knygos sužinosit kaip prašalint
tas aplinkybes, kurios gimdo skurdą ir
giau reikalinga. Su tokiais j
. Komunistai, nežiną
kitas nelaimes. Kad tą žinojimą grei
bylos
jurymeno
namai.
Bu

Pajieškau
apsivedimui
merginos
ar

kunigijos metodais sutikti]ukrainiečių kalbos apsau- vo *ir kitur sprogimų. Spau ba našlės, nesenesnės kaip 37 metų. čiau paskleisti, knygos kaina tik 5Oc.
įsigykit šitą knygą.
negalčdamas. jis metė kuni-'kiai™ “okupantais. Bendrai da šaukia, kad tas bombas Aš esu 37 metų, gerai atrodau, balto Neatidėliodami
JONAS
ORAKULAS
(35)
veido,
gelsvų
plaukų,
nevartoju
svai

gystę ir nuėjo mokytojauti.: padėtis Ukrainoje esanti padeda Sacco ir Vanzetti ša ginančių gėrimų ir nerūkau Gali atsi 4146 So. Berkley avė- Chicago. III.
šaukti ir iš Canados. Norinčios ar
Savo įspūdžius ir pergyveni įtempta ir nieks negali pasa lininkai. Bet žiūrint iš šalies, čiau
_____
_
susipažinti
malonėkite su pirmu
kyti,
ką
žada
rytojus.
LIETUVIŲ LAISVĖS
mus iš kunigavimo laikų, ku
čia matyt gryna provokacija, laišku prisiųstii savo pavekslą, kurį
MYLĖTOJŲ
DRAUGYSTĖ
rie privedė prie nusivylimo
BĖGA NUO KOMUNISTŲ. Kiek bombų sprogo, o da pare,kaiaTvs7S?s
WAUKEGAN. fLL.
kunigų luomu, jis žada apra
Chicago, III.
niekas nebuvo užmuštas ir 4412 So. Wood st.
Francuzijos
departamen

Valdybos Antrašai:
šyti ir paskelbti atskiroj kny
nesurastas nei vienas bombi- I -------------1)
Pirmininkas
VINCAS GABRIS,
Pajieškau
merginos
apsivedimui.
to
Luar
(Loire)
socialistų
goj. Tas įvykis padarė gi
ninkas.
i Gražaus sudėjimo ir gero budo, jau730 McAllister Avė.
laus įspūdžio pas visus gal- 'grupė per partijos kongresą
, nesnio amžiaus, mokanti angliškai,
2) Pagelbininkas J. A. BURSAS,
j Meldžiu tuojaus rašyti ir paveikslą
1023 Jackson st., No Chicago, III.
vejančius Katalikus ir visa Tourso mieste buvo atsiskySacco
ir
Vanzetti
byla-išėPrisrist'
f
.
8)
Užrašų Sekr. A. SALUCKAS,
’
”
—
Irusi
nuo
partijos-ir
nuėjusi
į
•spauda jį pažymėjo.
810—8-th St.
jo
iš
teisėtumo
ribų
ir
virto'
Ten
Ey
įsi..B^kiyn.
n
.
y
.
<
—-----------komunistus. Dabar Jsi grupė
4) Turtų Sek r. V. S. ELZBERGAS,
k lesų kova.
NORVEGIJOS REAKCI- j vėl grižo į socialistinės par- atkakliausia
10 45 Jackson St., No. Chicago. III.
apsivedimui merginos ar
Viešpataujančioji
klesa nėra ba Pajieškau
Iždininkas KAZ VAITEKŪNAS
i tijos eile* Ji turi parlamen
5>
NINKAI VARŽO
našlės. Aš turiu tris vaikus. Mel
726—8-th St.
jiems
kaltės
Drirodžius,
bet
džiu
atsišaukti
ir
savo
paveikslą
prite tris atstovus.
STREIKUS.
6) Iždo globėjai:
siųsti.*už ką busiu Tiėkingas.
(35)
ji užsispyrė juos nužudyti,
P. WHITE, 716—8-th st
J MATONIS
Norvegijos, parlamentas
SUSANNA GABRIS.
226-15-th st , Niagara Pails, N. Y.
PAGERBĖ
LIETUVIŲ
nes
viso
pasaulio
darbinin

birželio mėn. 28 d. svarstė ir
730 McAllisfer Avė.
RAŠYTOJĄ.
kai reikalauja jų paliuosa- Pajieškau apsivedimui merginos ar 7) Knygiai:
priėmė įstatymo projektą,
K. AMBRAZIUNAS 845 Lincoln
Iš Londono gauta žinia, vimo. Paliuosuoti dabar tuo ba našlės be vaikų, r.uo 25 iki 37 metų JURGIS
kurs varžo streikus. Jis yra
JOKŪBAITIS.
amžiaus. Aš esu našlys. 37 metų am
priimtas buržuazinių parti-kad musų garsus rašvtojas- du kaliniu, tai reikštų pasi žiaus,-turiu nuosavus namus ir krau
328 Liberty St.
Maršalkos:
u atstovų balsais. Socialisti-^filozofas p. Vidunas-Storas- duoti darbininkų spaudimui. tuvę gražioje vietoje. Kuo mylėtų 8)
A. DELKUS, 738 Jackson St.
gražų ženybinį gyvenimą, malonės
ta šiomis
dienon is išrinktas
larbininkų
ffrakcija
’
~
JONAS JOKŪBAITIS,
atsišaukti, prisiųsdamos savo paveiks
O
viešpataujančiai
klesai
ge

712 So. Genesee St.
nrotebtavo ir dc-Tarptautines rašytojų ir laik
lą, kurį pareikalavus sugrąžinsiu. Iš
gTiv <4
netolimų
vietų
malonės
vpatiškai
pa

Susirinkimai
atsibuna
paskutiniame
riau
sprando
netekti,
negu
oj qnlnidn po<ė- raštininku ^inner's carhės
moftt' i <1
simatyti.
J G.
. (35)
nedėldienyje kiekvieno mėnesiu, 1 vai.
į^arbininkams pasiduoti
♦
nariu.
Jį. m
•m)
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LIETUVIS DENTISTAS
i
VALANDOS:
Nuo 19— 12 dieną
Nuo 2—5 po pietų
' Nuo 6—8 vakare
Nedėtomis pagal susitarimą.
7U5 N. Main St. Itamp. Broad St.
MONTEtLO, MASS.

i

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokių Vaistų
ir šaknų
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo
strėnų, kraujo valymo, nm slaptin
gų ligų, kosulio, patrūkimo, etc.
Taipgi užlaikom Diel-ų iš Lietuvos.
Patarnavimas kuogeriausias. {vai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. Vaistų prisiunčia m ir per
paštą. Musų Aptieka tebėra toj pa
čioj v ietoj.
100 SALĖM STREET.
BOSTON. MASS.

VISŲ ŽINIAI!
Už visąkį.,? rūšies smullrttia pasi- I
earsinimus. kaip tai: paji* Akoji- ]
mus apsivedimų. įvairius praneši-;
mus, pardavimus, pirkimus, skai
tome po 3c. už žodį už syką. No
rint tą patį apgarsinimą patalpint
kelis sykius, už sekančius «ykhiS
skaitome 2c. už žodį už syk>.
"Keleivio" skaitytojams, kurie trr
užsiprenumeravę laikraštį ir ui
.pirmą sxkį.skaitame~po 2e.-<»41
Už pajieškojimus giminių arba
drauru ska'tome po 2c. ui žodį
pirma sykį: norint tą patį paj ejkojimą talpyt ilziau. skaitome po
le. už žodi už kiekviena svki.
"Keleivio” skaityti-įams. k«ric
tur užsiprenumeravę laikraštį, už
pajieškojimus (riminių ir drangų
skaitome ir už pirmą sykį po le.
už žodj.
Pajieškojimai su paveikslu prakiuoja daug brangiau, nes padary
mas klišės dabar prekiuoja bran
giai. Todėl norint lalpint paieško
jimą su paveikslu, reikia pr siųst
fotografiją ir klaust kainos.
Siunčiant pajieškojimą arba ap
garsinimą .reikia prisiėst karte ir
mokestį.
"KELEIVIS”
255 BR0ADWAY.
SO. BOSTON. MASS
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KELEIVIS

No. 34. Rugpiučio 24 d. 1927

ark.-to šitokiuose atvejuose sikrečiama bučiuojantis su j prisitaikyti gyvenime, jie)
ištikrujų galima daug gero sifiliu sergančiu, valgant sujgreitai miršta. Iš šių vaikų
DR. LANDAU
1
;
ligoniui
padarvti su šarminė-'juo iš vieno indo, rūkant ta nemaža esti idiotų, nuomario 32 CHAMBERS ST.. BOSTON.
J
Gydo Vengriškas Ligas.
mis druskomis. Tiesa, tai ne- patį papirosą ir tt. Juo užsi- liga sergančių ir tt. Bet sifiValandos:— Kasdien nuo S iki
i
’ reiškia, kad rukštinį akme- krėtus ir nesigvdant pas ve- litikai tėvai dažniausiai visai
K), nuo 1 iki 3 ir rruo 6 iki 8.
Nedčldieniais nuo 9 iki 12.
—' r.ėiį galima šarminėmis d rus- nėrinių ligų specialistą gydy- neturi vaikų. Nėščios moteAKMENĖLIAI ŠLAPINI daug trumpesnis ir liuoses- stiprų spaudimą, užpakali-į A,’nu’s*. ištirpinti. Mokslinis toją, jo antkritis— balsva, i rys, sifiliu .sergančios, dažišdirbant ARMONIKAI
nis. Tokiu budu. kaip tik nei žarnai irgi tenka ne ma pasauiis dar nesurado būdų plonutė, vingiuota, judri laz- 'nai turi persileidimų arba irMesinaportuoja
MOSI PŪSLĖJE.

<*it
ms
akmenėliams
pūslėje
dutė
(spirocheta
pallida),
pirm
laiko
gimdymų.
spėja akmenėliai pūslėje su žai nukentėti. Ji mažiau ar
me visokių ro
Be
to, dėl sifilio esti dar lių rankomis
Beto,
Rašo Dr. Margeris.
sidaryti, jie tuojaus išplau- daugiau išlenda, lyg ii- pa ištirpinti. O kad tūli “dakta- įžiūrima tik su mikroskopo
dirbtas Itališ
pagalba
—
ilgainiui
apima
dabai
daug įvairių sunkių ki- kas
rai
”
gana
daug
laikraščiuose
jami laukan. Vyruose, žino drimba. Tai viena. Antra,
Akordmas
Iš ko akmenėliai susidaro?
tų
nervų
sistemos
ir
vidaus
ii šiaip jau kur tik gali skel visas žmogaus organizmo į
geriausias
ma.
tokie
laimingi
atsitiki

dažnai
jos
venos
(kraujo
ta

organų susirgimų, kurie: pasaulyje.
Tarp gana įvairių šlapimo i mai daug rečiau pasitaiko. kai) išsiskečia. Ir vienas ki- bi: si. buk jie akmenėlius ir dalis.
Ant 10
Tarpas tarp užsikrėtimo šiaip ar taip neigiamai vei metų gvė
sudėtinių randasi ir tani tik Todėl jiems ir tenka su ak tAs čia suminėtas dalykas, "be operacijos pūslėje sunai
rituotos.
ros rukšty.", ir pagailos šar menėliais daug daugiau pri reikia tiesa sakyti, gana kiną,” tai tas yra papras sifiliu ir ligos pinnutinio pa kia į žmogaus psichinę sferą. ra
Musų kaiIš to, kas čia pasakyta, aoa žeme
mines druskos. Kol tokių sikamuoti.
daug nesmagumų ligoniui čiausias lengvatikių ir neiš žymio — kietojo šankerio
laišku
darosi, kokia pavojin- snės negu kitų išdirbėjų. Dykai «nmanėlių
mulkinimas
ir
iš

opos
(pirminio
periodo)
pa

rakščių, juo labiau šarminių
pridaro.
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
Kaip ligonis jaučiasi?
Iga
liga
yra sifilis. Ji ne tik; talogo,
naudojimas!
Galima
betgi
sirodymo tęsiasi apie 10—30
druskų, kiekis yra atatinka
kuri prisiunėiam dykai.
(-)
Vaikuose pūslės akmenė
Akmenėliai paprastai su liai gana dažnai labai pras šlapimą taip nustatyti, kad dienų. Reikia pažymėti, kad juo sergančius žmones pirm; RUATTA SERENELLI & CO. ‘
moje normoje, tol akmenė
liams susidaiyti, gal būt. vi sidaro ne tiktai pūslėje, bet tus
įpročius įgyvendina. Hs butų visai normalus. Ži- jau ir šiame tarpe sifilis yra laiko nuvaro į kapus, bet | 1014 Blae leland av. Dpt. 80. Chic*S»
ir
inkstuose.
Kai
jie
gauna
dargi palieka po jų mirties
sai netenka . tik kai jau gau
Mat, turint juos pūslėje ir te •i< ma. jeigu šlapimo sudėti užkrečiamas.
>
•
susidaryti
inkstuose,
tai,
su

Kietojo šankerio opa per daugjbę invalidų vaikučių.
na jų kiekis iš atatinkamos
nais pūslę erzinant, sykiu er ną kiekio iš normos iškrv9
kuriuos, pagaliau, visuome-’
normos iškrypti, tai tada ir prantama, ligoniui skauda zinama ir varpa. Gale varpos uuno priežastimi nėra neti- keletą savaičių užgyja.
s
rėnųse,
o
kartais
ir
kraujo
nė
turi
aprūpinti.
<ę<
maistas
arba
ir
abelnas
Paskiau,
nesigvdant
arba
akmenėliai pradeda formuo
<
kartais ir šiek tiek skausmo
Turint tatai galvoje, rei
tis. O kartais atsiranda šla šlapime pasirodo. O kaip tenka jausti. O visa tai tarsi ižsilaikymas, o neišgydomas trumpai tesigvdant. atsiran
Eagle Brand išaugino dau
iksių sugedimas, tada jo da kūno paviršiuje ir gleivi kia saugotis sifilio. Žmogus,
pime ir visai svetimų, šlapi ? uej!T*iūnęnėliai iš inkstų į gundyte gundo vaiką ką r.kst
giau sveikų kūdikių, negu
mo sudėtiniams nepaprastų pūslę ateiti, tada, žinoma nors su varpa daryti, tokiu :ip lengvai normaliu nepa- niai įvairios rūšies išbėrimai jo išsisaugojęs, yra apdraus
visi kiti kūdikių maistai.
(antrinis periodas), kurie tas nuo daugybės sunkių li
medžiagų. Iš šitų medžiagų, inkstų simptomai išnyksta. budu vaikai ima ir įpranta arysi.
Jeigu
akmenėliai
pūslėje
Antra vertus, jeigu šlapi- gali su pertraukomis gana il I gų. Kadangi dažniausiai juo
tiesa, gana retokai, vis dėlto
patžagauti, kas, žinoma, i
OoKleni
užsikrečiama lytiniu budu,
u per daug šarminių drus gai kartotis.
kada-ne-kada irgi akmenė susidaro arba iš inkstų čia -veikalą jiems neina.
ateina, tai paprastai pūslės Pagalios, kai akmenėliai kų randasi ir jos. kaip jau Sifilis antriniame periode tai geriausiai visai neturėti EAGLE BRAND
liai susidaro.
COSDtNSED MiLK
•simptomai pasirodo. Taip kartas
lytinių susinėsimų. O
nuo karto tarsi už < kyla, padeda akmenėliams yra ypatingai lengvai užkre įtartinų
N- - —
— rs? —r
Kodėl akmenėliai susidaro? būna dėlto, kad akmenėliai
užsikrėtus juo, tuojau reikia
ii'irasti, tai reikia ligoniui čiamas.
kemša
šlapinimosi
kanalėlį,
Kad gautų akmenėliai pu-!ptfcMy
pūslę erzina, ką paseka per
am tikrų rakščių duoti. To
Paskum, negydytas, sifilis nesidrovint kreiptis į gydy
slėje susidar. ti, šiaip ar taip.' įpštus> čia kraujo supludi- tai šlapimo nepaprastai kiu budu galima šlapimą su pereina į tretinį periodą. toją ir geriausiai į venerinių I
turi būti šlapimo ne tiktai mas. toliau n įdegimas. Da daug pūslėje susirenka, o čia reguliuoti, na, ir akmenėlių Tada jau visose kūno dalyse ligų specialistą ir išaiškinti
DIDEL1S PASISEKIMAS
žymus kietųjų medžiagų per bar ligonis dažnai šlapinasi, būnant ir įdegimui, aukštyn ji iežastis pašalinti. Tik ne ima augti, pūliuoti ir irti vo dalyką. Sifiliu sirgti nėra gė
viršis, bet sykiu ir koks nors ne menko skausmo jaučia, varomas užterštas šlapimą? reikia manyti, kad rakštimis tys, vadinamos gumos. La da — gėda yra nuo jo nesivietos (pūslės) sugedimas, kartais ir kraujo šlapime pa gali ir inkstų pilvelius pa firminius akmenėlius sutir bai dažnai šiame periode išo gydyti.
siekti ir, tokiu budu, inkstų
Cbeartg LAXATZVE
kurs paprastai padeda tani mato.
Sifilis yra pagydoma liga.
pinti galima. Visai ne! Ka> riniai žmogus atrodo svei
pilvelių
įdegimą
(pyelokietųjų medžiagų perviršiui
Labiausiai ligoniui įkirėja
taip sako, tas ištikrujų ne kas. Proto sutrikimai iš pra Kiekvienai žmogus turi žfMalonus čiugumis, kuris
susilieti ir, tokiu budu, ak tankus šlapinimasis, ir tai nephritis) padaryti. Taigi mokslo patirimais naudojasi, džios jei ir esti, tai labai ne inoti, kad ankstyvas nuo jo
palaiko
pilvo reguiiariskumenėliui pagrindą padaryti. dažniausiai dienos laiku. matoma, kad akmenėliai bet tam tikrais savotiškais žymus. Aplamai, reikia pa- ! gydymasis
yra
sėkmingesnis
_
■4. Vaikai myK jį.
/
Po tam, žinoma, klodas po Kartais ligonis turi šlapintis pūslėje nėra menka liga, — išrokavimais. Tie išrokavi- sakyti, kad žmogus, sergąs!už vėlyvą. Dr. V. Vaičiūnas,
15c. ir 25c.
klodui ir iš mažo branduolė- kas valandą, dvi ar tris, bet ne, kartais ji labai rimta ir mai. kaip jau anksčiau pasa sifiliu, gali atrodyti visai 1
lio kartais pasidaro akmenė būna atsitikimų, kad tokie 'pavojinga.
kyta, beveik išimtinai tik ne- sveikas gana ilgą laiką. Kar-j
Tel. South Boeton 3520
lis net vištos kiaušinio didu ligoniai turi šlapintis ir kas Ką gydytojas suranda?
Residence University 1463-J.
•šmanėlių mulkinimu ir iš tais, tik 10—20 metų pras-!
mo. Kartais pasidaro jų kelios minutos. Noras šla Prie pūslės galima prieiti naudojimu užsibaigia.
linkus' po užsikrėtimo juoj:
hnJMtt-ShallM
dauff, kartais vienas, du ar pintis užeina urnai, ir toks viena ranka per užpakalinę O kaip jau tenka tikrai ak žmogus ima ir suserga sun-j: S. N.
LIETUVĖ MOTERIS
trys. Jų forma ir spalva ne aršus, kad savo valia jo ne žarną, o kita iš viršaus, kaip menėlius pūslėje surasti, tai kia proto arba kita kuria li-:
ADVOKATĖ
366
Broadvay,
S*. Bonton, Mui
visada būna vienoda.
nustelbsi.
dk gale pilvo. Abiem ran jokiomis gyduolėmis juos ga. Mat sifilio antkritis pa-j
Room 2.
Kitas nemažai ligonių pri kom paspaudus, gana dažnai ■prašalinti” visai nei bandy- galiau ant tiek suardo gal-!'
Gan giliai įsigyvenusi
žmonėse pažiūra, kad kietas vargintas simptomas, tai gauni pūslėje akmenėlius i neapsimoka. Reikia, jeigu vos smegenis, kad žmogus
vanduo esąs akmenėlių atsi skausmas. Skausmas pa užčiuopti.
tik galima, tam tikru instru turi jau visai išeiti iš galvos.
radimo priežastimi, neturi prastai tenka jausti tokis, Yra šiam reikalui ir in mentu juos sutrinti ir po tam Sifilis ir tretiniame perio
DR. MARGERIS
jokio mokslinio pagrindo, kad. rodos, kas tenais degin strumentas, kuriuo per šlapi su pumpa laukan išpumpuo de yra užkrečiamas, tik ma
Gydytojas ir Chirurgas
nes gyva praktika ne kartą tų. durtų arba piautų, ir jis nimosi kanalėlį galima leng ti : o jeigu taip padaryti ne žiau, negu pirminiame ir an
Vtlufa: W—1; S—*
jau įrodė, jog ir tenais, kur ytin aštrus būna vaikuose. vai pūslę pasiekti ir tenai galima. tai reikia tam tikra triniame.
Sekmadieniais: 10—i
vanduo yra gana minkštas, Baigus šlapintis, žinoma, akmenėlius pajausti, geriau operacija pasinaudoti ir ak Sifiliu sergančio žmogaus
3421 So. Halsted Street
žmonės akmenėlius gauna. akmenėlis gauna susidurti su sakant, menką skambėsi iš menėlius išimti. Operacija kraujo ir smegenų skystimo
CHICAGO, ILL.
Taigi vandens čia kaltinti vi sugadintu pūslės pamušalu, girsti, nes kai metalinis in-1 nėra didelė ir pavojinga. Tik ,tam tikrais sudėtingais tyriBabies Love It
Tel. Boulevard 8483
sai neišpuola. Niekas pakol todėl ir skausmas dabar bū stramentas su jais susiduria. ligoniui nauda, tai ištikrujų imais visada galima pažinti
kas neįrodė, kad vanduo na aštresnis. Pagalios, stip :ai lyg ir šiek tiek garso pa labai didelė. Jis pilnai pa dar neišėjusią aikštėn tą bai
resnis ar menkesnis skaus daro.
čia butų kaltas.
sveiksta.
siąją ligą. O pažinus ją. gali
Klimatas, rodosi, akmenė mas priklauso ir nuo akme Bet geriausia, tai X-spin- i
ma tam tikrais ilgais gydy
Telefonas 31234
Saugokitės šarlatanų!
lių priežastimi irgi būti ne nėlių didumo ir lygumo. Jei tiulius pavartoti. Akmenė
mais sustabdyti jos plėtoji Į
MEDICINOS DAKTARAS
gali, nes juos tenka gauti gu jie yra maži, šiurkštus, lius parodo labai gražiai ir. Jokios abejonės nėra, jog; mąsi.
kaip šiltuose, taip jau ir šal aštrus, tai, be abejo, kad ne kas svarbiausia, kad ligoniui vos tik keli šarlatanai pasi-! Jauipntriniame sifilio peC. J. NKOLUTIS
Mas. WlN8LOWm
mažai ir skausmo ligoniui jokių nesmagumų nepadaro. la.k^ti galėtų, jeigu nebūtų
galima pastebėti lengtuose kraštuose.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
Amerikoj daugiau šitokių duoda. Kaip gauna betgi ak Tai geriausias būdas, ką JLu. kurias tik su operacija vug nutrikimus nervų sistenuo 7 iki 8 vakare
ligonių pasitaiko užtikti vi menėliai padidėti, o kartu ir mokslas ligi šiol dažinojo. Ichirurgija) išgydyti tegali- moje> Matyti, sifilio nuodai
107 SCMMER STREET,
durinėse valstijose,* negu gleivėmis apsivelti, tada jie akmenėlių pūslėje buvimui ma. Žmonės paprastai ope- neigiamai veikia į smegenis,
LAWRENCE, MASS.
aci jos bijo. Tokių budu pa-nors paskutinėse jo antkriNaujoje Anglijoje ir pietinė skausmo mažiau gamina. patikrinti.
’daro šarlatanams plati dir- čio dar ir nesti. Žmogus pasi^,1se valstijose. Kodėl taip yra, Kartais ligonis daug metų Yra. pagalios, ir tam tik <-'daro
akmenėlius
turi,
vis
dėlto
pakol kas tikrai nežinoma.
ras prietaisas, per kurį žiū va Situos bailius visokiais ki- daro neramus, jaudrus, jau” Ir štai
skausmo
nejaučia.
1
-i ’ čia ledakumą, galvos svaigi- DR. J. MARCUS
Kai dėl amžiaus, tai akme
rint, galima akmenėlius pūs tais budais “gydyti.
For Cats and VatfMf
tc!nf1 u,s ji mą jirr skaudėjimą,
skaudėjimą, sunkiai
nėlių randama kaip kūdikių Kraujas šlapime gauna lėje matyti. Tai cystoskopas. skelbiasi jie, kad ronsilus
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
j' A
pasirodyti
tik
tada,
kai
ašt

elektra išgydo, kad tul- ! galvoja, blogai miega ir tt.
pūslėje, taip ir senių. Vadi
Specialistas
sekretnu
ir
chroniš

ApMMugvkit
nuo
aini
re-P
ku vyrų ir moterų ligų.
tinimo. Gydyki t kiekvieną
nasi, nei jauniausi, nei se- rus akmenėlis pūslę pažei Ar tenka gydytojui suklysti? zies akmenėlius, inkstų ak- Bet ypatingai labai dažnai
261 Hanover St, Boston, Mass.
ipjornną, žaizdą ar jdrča.niausi nėra nuo jų liuosi. Iš džia. Ligonis paprastai pa Sumaniam ir rūpestingam meneiįus ir pagalios pūslės sifilis sužaloja smegenis treRoom 7
nu stiprio ir ncnuv
Tel.: Richmond 0668.
(-)
dinfn aptiseptiku. Zonite
10,467žmonių šitos rūšies stebi šlapime kraujo, - kaip gydytojui, šiaip ar taip, su akmenelius vaistais sutirpi- tiniame periode. Tąsyk vie
nžmnia bakterijas ir pa- ’
klysti čia nėra ko. Pirmiau na. kad rupturą su diržais, pjgjHs juo sergantiems vočių
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 rak
digohrų, suviršum 62 nuošim- jau baigia šlapintis.
gelbsti gyti.
X
Nedčldieniais
iki
4
vai.
po
pietų
Pravartu
dar
vienas-kitas
siai ligonį gerai išklausinė- ar kitokiais galais išgydo, 'priauga galvoje, kitiems at
ĮČiai neturėjo 22 metų. Jie
*
. •' *>''
A
buvo daugiausiai iš biednuo- žodis apie skausmą tarti. įus, paskui išegzaminavus. kari apendicitą gyduolėmis branda galvas smegenų
' plekšnelių
- - - -- uždegimų,
—
Harba
menės. Todėl yra manoma, Mat, skausmas gana dažnai pagalios ir X-spindulius pa išgydo,” ir tt. ir tt.
Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių
;
persiduoda
ir
į
tolimesnes
naudojus,
iš
tiesų,
galima
vi

Tiktai
Įsivaizduokite,
gerkraujo
indų
sifilinių
pakitėkad tarp biednujų akmenė
BEAK BRAND SALVE (Grohtewskio)
liai gauna daugiausiai dar vietas — taip, kad ligonis sai tikrai ligoniui pasakyti, biamieji, kad didžiausi visa- jimų. Iš to viso jau galutinai
pradeda
įsivaizduoti
ir
kito

ar
jis
turi
pūslėje
akmenėlių,
Sustabdo skausmų ir užgydo žaizdas be
me pasaulyje mokslininkai, pakrinka žmogaus protas,
jaurruėse atsirasti. Ir spėja
skausmo f -2 ar 3 dienas. Kaina 35c.
kias
ligas.
Pavyzdžiui,
gana
ar ne.
kurie šitokiose srityse visą
Svarbiausiaprotoliga.išma, kad kaltė puola čia ant
GROBLEWSKI & CO, I’h mouth. Pa.
dažnai
skausmas
atsiliepia
Gydymas.
savo gyvenimą dirba, ir tai ĮgygHgj ant sifilio pagrindo,
prasto sanitarumo, higienos,
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”
maisto, nereguliario valgy mėšlažarnėje ir apie ją; Visų pirmiausiai, žinoma, c padaryti dar nesugeba, tai iVra prOgresyvinis paralvžius
mo ir apskritai netikusios skausta ir strėnose, ir po kru reikia saugotis, kad akmenė ką gi norėti iš šarlatanų, kų-[ (dementia naralytica), zmoyra nemok-.nių vadinamas smegenų sųgyvenimo aplinkumos. Tur tinę, ir šlaunyje, ir kojoj, ir liai pūslėje nesusidarytų. rie Q dažniausiai
-F—- -.
-i - - , A
...
pagaliau
net
pėdoj,
ypačiai
Dr. Med. Leo J. Poddėr iš Petrogrado '
soc
;
tingesni uosiuose kaip tik at
Paprastas maistas ir apskri
minkštėjimas. Žmogus, šia
nykštyje.
Kartais
net
ir
plau

padalyti,
išvilioti
iš
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len- ,
tai paprastas gyvenimas yra gali
bulai esą. Čia, anot vieno
r
"7 ’ . tai...........
?*’ "iliga
sergąs, be proto sutrikiškai ir rusiškai.
Telefonas Raymarket 3390
čių
viršūnėse
skausmas
atsi

lengiatikiy-pinigus,
apkrauk
f
m0
apsire
iški
m
ų
(atmin

gydytojo statistikos, net 66
čia geriausis daiktas. Kurie
1
ALLEN
ST.,
Cor.
Chambers
St,
BOSTON, MASS.
nuošimčiai jo ligonių, kurie liepia. Ir iš tiesų būna nuos paprastai valgo ir gyvena, ti juos rūpesčiais, įsėsti pas- jjes kritimo, haliucinacijų,
turėjo akmenėlius, buvo jau tabu ligoniui, kaip gydyto tie, reikia tiesą sakyti, labai .tikinę jų sveikatų. — žodžiu neajškaus turinio kliedėjiupe nepastovumų, lengsuviršum 50 metų amžiaus. jas, diagnozą padaręs, pasa retai arba ir visai akmenėlių tanant, is lengvai išgydomų
ANTRAS TOMAS ĮDOMIOS KNYGOS
ko
jam,
jog
šitie
skausmai
iš
zmonių padaryti tokius uba-;va’s at5inešimo prie savo
Spėlioja jis čionais, kad,
negauna!
šlapinimosi
pūslės
akmenė

girdi, deliai stokos darbo,
Pastebėjus šlapimą nety gus kad Jie neturėtų. nersunkios%uties ir tt )-turi ga.
lių
pareina.
Žinoma,
jis
ne
per daug sėdėjimo ir apla
rą, dar prie to ir skausmo sveikatos, nei pinigų, nei, pa- na ryškių ir fiziškų pažymių,
nori
tikėti,
tik
kai
gydytojas
mai ištižimo, pagalios ir per
šiek tiek strėnose turint, rei galiau. proto.
pavyzdžiui, pakitėjimų aky
akmenėlius
išimą,
ir
kai
po
šiame tome kalbama apie: Budizmo tikybos atsiradimą,
daug valgymo, šlapime susi-'
kia gydytojas matyti, kad
se, kalboje, rašysenoje, ei
tokios
operacijos
visi
skausRomos
imperiją, jos demokratiją ir imperializmą, apie pra
renka daugiau notfu papras. ,. - ,x - , .. .
kaip reikia išegzaminuotų. SIFILIS IR PROTO LIGOS. senoje ir tt. Be šios ligos dėl
džią krikščionybės, Kristų, krikščionių kilimą ir išsiplėti
tai rakščių, o po tam ir ak- "!»> d'nRsta, tada jis jau ti- Gali čia būti pūslės įdegi Iš visų trijų venerinių ligų 1 sifilio esti dar ir kitokių pa
mą,
apie Azijos tautų istoriją (hunu, persų, kinu), apie atsi
menėliai iš jų pradeda dary- KL
mas, kurį gana dažnai juk ir (sifilio, triperio ir minkštojo mišimų.
radimą
Mahometo ir musulmonų tikybos, apie viduramžių
Kas gali atsitikti?
akmenėliai paseka. Bet grei šankerio), sifilis yra baisiau Visi sifiliniai pamišimai
tis.
krikščionišką pasauli ir kryžiaus karus, apie garsų kinųPūslės
Ir lyties klausimas reikia L
___ ,įdegimas
__ P—c— pasitaiko
r______ čiausiai gali būti labai rakš- sia liga. Jis, nuolat siauSda1 lyra labai sunkiai gydomi, o
mongolų karo vadą čingis Chaną ir jo darbus, kaip užkaria
čia galvoj turėti. Praktika gana dažnai, nors ne visada, tus šlapimas. Tokiame šlapi mas žmonių tarpe, daug ža ' kai kurie iš jų visai nepagyvimas
Rusijos. Knyga baigiasi straipsniu ‘Mongolai ir
parode, jog iš šitokių ligonių Kartais ligonis per daugelį ame, suprantama, perdaug los teikia valstybei. Dėl jo iš idomi. Bet vis dėlto gydytis
čigonai.”
•
vyrų yra 22 prieš 1 moterį, metų akmenėlius pūslėje iš-;yra tam tikros rakšties, iš tisos tautos dvasia ir kunu____
reikia,, __
nes w
gydantis „galima
Knygoje
yra
daug
paveikslų,
žemlapių, piešinių. Išleido
Čionais, tai visai nesukdami nešioja, o vistiek pūslės įde- kurios akmenėliai (inkstuo- menkėja, išsigimsta ir paga- ' sustabdyti ligos eigą,
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija.
Apdaryta,
puslapių 301.
_
.
se) susidaro, o paskui, kaip liau visai išnyksta.
sau galvos, galime pasakyti, gimo negauna.
' j Pagaliau, tėvai, sergą sifiKaina
...«
|2.25.
jog moterims net 22 kartu Turint pūslėje akmenėlių, jau sakyta, į pūslę nusilei- Sifiliu užsikrečiama daž- liu, jei ir turi vaikų, tai šie
rečiau, negu vyrams, tenka šiaip ar taip, gana tankiai džia. Gydytojas, anksti ak- ’niausiai per lytinį susineši- būna protiškai ir fiziškai neKELEIVIS
•
11 • I
•! * užkrėsti
*1 “** paveldėtu
_i J
gauti amkenėlius už tai, kfid prisieina ligoniui labai sun- menėlių priežastį suradęs, mą, 11
kada* vienas
iš dalyvių'sveiki'
si• 
SO. BOSTON, MASS.
255 BROADWAY,
jų šlapinimosi kanalėlis yra kiai šlapintis. Darant gan galės ją prašalinti. Juk iš juo serga; tečiau kartais už- filiu. Toki vaikai nemoka
'
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KELEIVIS
MUŠTYNĖS DĖL BIČIŲ.

VĖL KATASTROFA ORE. II

ŠOVĖ UŽ MALKAS.

Eigulis Utys Jonas, liepos
mėn. 15 d. 21 vai. užtikęs
miške savavališkai kertantį
pil. Lebedinską Petrą iš Žilinėnų kaimo, Varėnos valse.,
revolverio šuviu sužeidė ko
jon.

Šiauliai. Gamėnų kaime. Liepos 29 d., 6 vai. vakare
Liepos 12 d. apie pietus iš esant gražiam orui, skraidė
anapus Ventos, Rudikių kai dviviečiu aparatu 3 eskadri
j (Nuo muią korespondentų ir ii Lietuvos La&raičhį.)
mo, atėjo Bumkus (sūnūs) lės lakūnas Mackus su oro
i pas ūkininką J. Daunį ir ėmė žvalgu leitenantu Leončiku.
v ienų tarpu skrido trys apakaip1 Vienu
ATSIRADO “SVIETO . valsč. ledai išmušė apie 73 sakyti, kad jis matęs, kaip]
ha
^avu.
Nuostolių
padaryta
‘
atspietusios
ju
bitės
tiesiai
i
ratai
viena kryptimi, paskui
LYGINTOJAS.”
Be
to,
Ana-Dauniaus
Daunys
atsajie
išsiskyrė
ir vienasjų,apsiapie
50,000
litų.
AnaDauniaus
avilį.
vienas jų,apsi;
Zarasai, Salako apylin
MUŠTYNĖS.
tas įtrenkė
Įtrenkė. kė, kad tai netiesa, kad bitės
bitės' grįžęs aerodromo link, maž
kėse, miškuose, jau nuo se tošės d vare perkūnas
Varėnos
miestely liepos 10
kai tebesibasto plėšikų kuo ir sudegino naujakurio Gus-[esančios jau senos ir jo pa-daug 500 metrų aukštumos d. įvyko jaunimo peštynės,
pelė. Jai vadovauja drąsus, tavo Treikano tvartus, darži-j ties. Bumkus nuėjo atsivedė padarė perstaigų posūkį; per kurias Varėnos gyvento
iš čia pat kilęs dezertiras nę ir gyvenamųjų namų sto- seniūną Kundrotą. Kartu su nuo netikslaus vairu suderi- jui Juozui Skliutui perpiovė
Nuostolių padaryta už juo atėjo Bumkiėnė ir kiti nimo orlaivis ėmė slysti
Baliulis. Trys jauni B. bend gą.
3,000
litų.
"
—- ikūne,
—•- sakė, esą jo sparnu, paskui pasviro ir pilvą. Sužeistasis nugabeni
žmonės,
radarbiai gavę po I14 nr. sun
darbininkai, ir ėmė reikalau-;‘‘suktuvu” ėmė dideliu smar- tas ligoninėn, ir kaltininkai
kaus darbu Kalėjimo, sėdi APSUKRi APGAVIKĖ, fa
bites. Daunys ne-faumu kristi žemyn. 6 vai. 10 Lapurka Vaclovas ir Lapins
Zarasų "tvino vėj.” Pats gi
D
įleidęs avilio draskyti, tara ir min. orlaivis nukrito per vie- kas Dominas suimti.
vadas Baliulis, lyg koksai
Kaunas.
Boliene z-ose
Zose papa- jseniunas nesutikę bet
gaunas ęonene
hpt lie-na
Hp_ na kitą
kita šimtą metrų nuo
magika>,
nesugaunamas.! si_________________
MIŠKO GAISRAS.
.skunde knminalmei polici- • pęs eRi
„olicjio£ Bumkai
Bumkai aerodromo
pfe.
eiti policijon.
aerodromo pievos
ant kiek
Daugiausia
laikosi
lenkų!
iai,
kad
kažkokia
moteriškė
Anykščiai. Liepos 30 d.’
1•
a
v
a
» <
[pradėję grasintu kad parve- kelio, nutraukęs telegrafe
lietuvių pademarkacyje, pe-j pirko iš jos kiaušinių ir pa
įpie
12 vai. dienos užsidegė
tai: ki-1 davė iai ----nevarA
50’-litu y.Boiie
P°Hciją, paduosią teis-vielas. Aparatas sudužo. Iš /alstybinis
reidamas tai vienon, ra
T
Pavarių miškas. Į
iai ki (<ta\e jai ne\a aU litų. b01ie'iman. get po į0 jr išsiskirstė, po .lo griuvėsių ištraukti sunton pusėn. Sako, taip pat nu- nė, nepažindama gerai pinikiai sužeistas lakūnas Mac gaisro vietą atvyko daug
ykštąs kartais gastroliuoti gų, moteriškei patikėjo ir Praslinkus ar 2 valandom, ,kus ir mažiau — leitenantas 'monių su gesinimo įrannet Į Rusiją.
net į Rusiją.
įdavė jai 25 litus, bet kadan- apie 2 3 vai. po pietų pas Leončikas. Lakūno Mackaus dais. Pavartojus visas gali
čia, musų pusėj (labiau- gi grąžos reikėjo duoti dau Daunį atėjūsi Bumkienė su sunkiai sužeista galva ir krū nas gesinimo priemones, tą
giai jam patinkanti Lietu- giau, tai Bolienė palikusi ne •sunumi ir prašė tarnaitę, kari i tinė. Įeit. Leončiko — leng )ačią dieną apie 7 vai vakava), Baliulis dažnai mėgsta pažįstama ją -vilkėją turga- pakviestų į orą Daunį. Tar-"viau galva ir kojos. Aparatui e, kad ir esant nepaprastam
lošti Tado Blindos►S—
r
—
- vaistinėn
—- -iš naitė pasakė, kad patys te
---- “svieto Lvietėje,
nuėjo
nukritus lakūnas Mackus bu- sausumui, gaisras buvo, lik vieiną
ir
kviečiasi.
Tuo
tai
::
lygintojo” rolę. Apie jį, kai keisti, kur pasirodė, kad jos gul
įu Daunys su savo b^liu K?u, s»mone> nors silpnai 1 uotas. Per septynias valanpo tokį, gyventojai pasakoja turimieji pinigai visai ne 50
Pavyzdžiui, neat- las sudegė apie 100 ha jauįvairiausius anekdotus.
litų, o tik 1 dolerio baknotas. kitame kambarv šnekučiavoįo miško, ir tuo padaryta
Retkarčiais Baliulis mėgs Tuo budu Bolienė buvo ap- si. Išgirdęs ki^me šnekant,
valstybei nuostolių apie 30,ta pamanevruoti su policija, gauta 20 litų 40 et.
V sumai.
>00 litų.
Pats pranešąs policijai, kad fl
‘ 1_ ”
xpolicijos pasKriminalinės
Žmonių darbštumo dėka
’ ,n
E karo ligoninėn, is kur liepos
į
J
jis pasiduoda, — nusibodę, rangomis išaiškinta, kad tai kalno (Daunio trobesiai sto- 30
ipsaugota nuo sudegimo keli
> afe
; imtai hektarų.
girdi, jam jau slapstytis; nu- darbelis žinomo vagies Ado- vi ant V entos kranto ant ka() v,.a
kalno)
stovėjo
vyrai,
ki-v.
.
.
J
h
.
rodo savo adresą — “Miš- mavičiaus sogyventojos O. s Lplpci t.pv Vpnra Rnmkip ^entejusieji pasveiKsią.
kas.” Tečiaus policijai yis tik Paulauskienės gyv. Alekso- .i keięsi per v encą. BumKie- Lakunas Mackus vra dar PEILIS IŠGELBĖJO DU
jaku
vi.
nepavyksta jo suimti. Jis te. Pas ją padarius kratą, su ne vėl pradėjusi saukti, kad;tik šj
ARKLIU.
, naqižvmįfo (lraęa <u.
kažkaip urnai mokąs pakeis rasta Bolienės nosinė su 25 bites esančios jos. Daunys
Liepos 15 d. vakare De
atsikirtęs, kati tegul gi Jie ^a
‘
J lh?sa*rsu gučių k., Rietavo vai., pil. G.
ti savo dekoraciją ir staigiai litais,
__________
persikelti iš vienos vietos ki
š. vežant šieną arkliams suKitą dieną kriminalinėn atveda policiją, kaip žadėję.
Staiga
Bumkus
nutvėręs
GR£ITAS
j
R
TEISINGAS
•Jnaravijus patarė bernas
ton. čia tik buvo, čia jau jis policijon atėjo Kriksnunienė
Dauniui
uz
vienos
rankos.
TEISMAS
oakišt po uodega degantį
kitoj yetojx persivilkęs pie- Marė, gyv. Pakuonio km. ir
mens drabužiais, — jau
iš
ki

Rupšys,
jo
švogeris,
už
antKa
Profe90
rius
Lau

pluoštą. Bet padegant uode
.. ............ 1 vai., Kauno apskr., kuri pasi
ros
ir
ėmę
tempti
pakalnėn,,
dau
išvažjuodamas
j
tur duoda žinią apie save.
gą,užsidegė
ir vežimas, ir jei
skundė, kad apie dvi sątaiti
•
U policija tokiais atvejais atgal senoje turgavietėje ne Bumkiene tuo tarpu kirtusi —
Kauno stoties perime paliko ne peilis atpiaut pastaranDauniui
į
tarpkojį.
Daunys
lieka bežiopsanti.
žinoma moteriškė pirko iš
paltą, kurį pastebėję nešėjas goms, būt sudegę abu arkliu'
Nesenai tūlas Ruseckas, jos surius už 10 lt. ir davė jai iš skausmo pavirtęs, o Bum Česnys ir laikraštininkas <artu su vežimu šieno. Iš ko
buvęs policininkas, atbraški- 10 dolerių banknotą. Krik- kus ir kiti ėmę spardyti, dau Rindzevičius, užuot atidavę iabar visi juokiasi, kad perno nuovadon diržą, braunin siunienė davė jai 90 litų grą žyti, mušti. Daunys apalpo. radinį stoties administraci brangus toksai būdas, kada
gą ir peršautą kepurę, pa žos, bet apgavikė tuo tarpu Tada Bumkus ir jo draugai jai, paltą pasisavino ir atida belieka ašys ir tekiniai.
reikšdamas, kad jis esąs jau nepastebimai pakeitė duo puolė prie bičių avilio, bet, vė savo “draugui” ArkausKALĖDOS LIETUVOJE
galą padaręs garsiajam Ba- tuosius 10 dolerių į 1 dolerio pamatę, kad bitės senos, pil kui už 40 lt., pažadėdami už
Baltic
American Linija ruošia
liuliui.
banknotą ir tuo budu apga nas avilys korių, viską pali I tai “magaryčių.” Nelaimei, Kalėdinę ekskursiją Lietuvon
Rusecko nurodymu, Gul vikė gavo 5 surius, 90 litų ir kę ir išbėgioję. Tą pačią die Arkauskas turgavietėje jau
bi nes miške, kautynių vietoj, 10 dolerių, palikdama tik ną buvo parvežtas gydytojas i pardavęs paltą buvo sulaiky laivu “Polonia” Gruodžio 6 d.
dar buvo rasta sukruvinta savo 1 dolerį. Kriminalinė Januškevičius iš Papilės, ku tas. Paltą jisai pardavė už Keleiviai nuvažiuos ir užtektinai
skepetaitė ir vietomis krauju policija išaiškino, kad ir šis ris konstatavo sudaužymą. ,35 lt. Juliui Volodkai, iš ku laiko turės praleisti Kalėdas su
apšlakstyta žolė. Čia pat gi, darbas yra tos pačios Pau Buvo pakviesta ir policija, ilio paltas atimtas ir grąžin giminėmis.
Laivas “Polonia” gerai žinobet neatvažiavo.
netoliese, medžio drevėje iš lauskienės.
ėtas nukentėjusiam. Arkaus mas savo greitumu ir patogu
pjautas kryžius su žodžiais:
kas neprisipažino, kad žinoTrečią dieną ir vėl tas
“Ūbiii vy, a choronit budem pats! Pil. Veiveris Kazys, LIETUVOS JAUNIMO i jo parduodąs tą daiktą, o ki- mais. o linija dės visas pastangas
padaryti kelionę smagia. Maistas
mv.
” gyv. Ižlaužių dvare, Ašmin
MŪŠIAI.
*- ” Tai buvo “darodvmas
••
jti du — Česnys ir Rindzevi •geras, o muzika ir palinksmini
•
Rusecko, kad tikrai plėšikas tos vai., Mariampolės apskr., Kalviai (Kruonio vai., čius dėl vagystės prisipaži
nudėtas, o jo kūną pasiėmę pranešė, kad š. m. pavasarį Trakų apskr.). Liepos mėn. no. Visi trys buvo pristatyti mai sutrumpina kelionės laiką.
draugai. Policija triumfavo turgavietėje kažkokia mote 17 d. Kalvių miestely buvo Kauno III-os nuovados tai Kalėdines "ekskursijas Baltic
American linijos keleiviai pamė- •
pergale.
riškė pirko iš jo surius ir vie dideli atlaidai, kur suplaukė gos teisėjui, kuris tuoj Ar go, kadangi linijos tarnai prižiū
Nors ir peršautoji kepurė ton 5 dolerių, iš kurių gavo iš visų pusių daug žmonių. ka uską išteisino, o abudu va
keleivių reikalus ir bagažą.
į
ir nosinė turėjo kraujuotų 41 litą grąžos, įbruko jam 1 Vieni žmonės taip sau val gilius pripažino kaltais ir ri Be
abejonės ir daug Lietuvių ,
(raudonų) dėmių, tečiau da dolerio banknotą. Išaiškinta, kiojosi, o kiti, palaikydami priteisęs jiem po du mėnesiu
lyvavusiam apžiūrėjime ap kad čia taipogi bota tos pa “tradicijas,” lankėsi pas sa kalėjimo, ten juos tuojaus ir •panorės pasinaudoti šia Kjrtectv-J
ne ekskursija. Klauskite infor
skrities gydytojui d-rui Bu- čios Paulauskienės.
vo gerus “kumus” bei “kū pasodino. Greitai ir teisin macijų pas vietos agentą.
zeliui šis dalykas pasirodė
Nors pati Paulauskienė mutes,” iš kur grįžo tik gerai gai.
įtartinas. Padaręs analizą,
NAUJAUSIAS IŠBANDY
ir neprisipažino, bet vi ragavę “baltosios.”
d-ras Buzęlis rado, kad daik kalta
TAS IŠRADIMAS NUO [
NUDURĖ
BROLĮ.*
tai “sukruvinti” visai ne si trys nukentėjusieji ją pa Skirstydamiesi, susiorga Šiomis dienomis Ežerėnų
VIDURIŲ KATARO.
krauju. bet paprastais rau žino esant tą pačią, kuri juos nizavo į kaunu atskirus “sa ‘ apskr., Smalvų valsč., Jur- Prašalina
“ašatina chroniškus užkietėjimus,
užkietėjimus.
apgavo, be to, ir šiaip jau jos vanorių” burius ir pasirinko
gezus, suteikia apetitą, panaikina gal
donais dažais.
ikakalnio
k.
Makauskas
Genpakankamai įrodyta, tinkamesnes “frontui” vie
vos skausmą, visokias kepenų ir inks
Ruseckas po tokio “did kaltė
• rikas dėl turtų besiginčyda tų negales, prašalina nemigą, gliautodėl
visos
trys
bylos
per

tas.
mes nuo liežuvio, dieglį šonuose,
vyriško” darbo, už apgavi-,
Apie 10 vai. vakaro Kal mas su savo broliu Petru, nu skausmą kojose ir kryžiuje. Visi tie
mą, traukiamas esąs atsako-, duotos taikos teisėjui..
dingsta vartojant Naują
vių dvaro (2 kil. nuo Kalvių dūrė ji peiliu. Vedama kvo- i nesmagumai
mybėn.
Žolių Gyduolę
ita.
ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ. miestelio) “apkasuose” su
Zarasų karo komendanto
KATRO-LEK
Š. m. liepos mėn. 24 d. Pu sitiko du (Lipavos ir Kazo i nutarimu nepersenai ištrem
PERKŪNAS SPARDOSI.
kų
kaimų)
“
savanorių
”
bū

Norėdami šią garsią gyduolę įsigy
čių kaime, Rakių vai., Ma
Liepos 17 d. 11 vai. perkū žeikių
rašykite tiesiai išradėjui. Kama
riai ir pradėjo viens kitą ti iš Ežerėnų apskr. į Telšių' ti.
apskr.
savo
namuose
apskr. visam karo stoviui. I>onkos "$2.00, trįs bonkos S5.50. Adre
nas sudegino -Pranskaus rasta negyva Nina Blindic- “atakuoti.”
suokite: W Wojta.sin.ski Drug Co.,
Rudnickas K., ir Bankas.
Adomo apysenę gyvenamą
114 Brighto* st., Dnstnn, Mass.
Laike “mūšio” vienas 20
kienė,
40
metų
amžiaus,
liu

trobą — 3,000 litų vertės. Tą teronų tikybos, ir jos duktė m. Dastikas Feliksas (jų bu
Neramumai Nakties
UŽPUOLĖ PAŠTĄ.
pačią dieną apie 12 vai. per Ženia 8 metų amž. Apžiurė vo 3) iš Lipavos kaimo gavo
r
Laike?
kūnas sudegino tvartus ir jus lavonus, pasirodė, kad du kartu atlenktu peiliu į Vežant paštą iš Daugų į
Mr.
August
Mitchell, McMillan,
Varėną
liepos
18
d.
14
vai.
apdegino
gyvenamuosius abi buvo kažkieno pasmaug sprandą ir rengiasi ligoni
sako: "Aš
neramus po
VorčnrK: no Mich.,
mich., s*ko:
As būdavau neramu>
___ vakare___________
namus Vainiūnų kaimo gy tos. Lavonai rasti kambary nėn, o kitas — vedęs žmo neprivažiavus ”
y arento pa- ■ atsigulima
į lovą. Po darbo>..va-. ’
vos tik ghlėdrfvau pareiti namo, 1i
ventojo Glatkausko Antano. anfžemės, aprengti kasdie gus apie 50 m. Bumbulis Ka dalytas pasikėsinimas paštą kare
Mano kojos parargdavo, mano kaulai
Nuostolių apie 4,000 litų. niniais rūbais. Vienas langas zys, iš Kazokų kaimo, tiek apiplėšti. Pasikėsinimą pa skaudėdavo, aš buvau labai -sumenkęs.
padarė mane nauju žmo
Liepos 7 d. žaibas sudegino kambaryje, kuriame buvo gavo akmenų ir lazdų, kad darė Varėnos miesto gyven Nuga-Tcme
gumi ir aš jaučiuosi dabar jaunesnis.
Ūdrijos kaimo gyv. Kučienės lavonai, buvo išimtas; gali namo jau paŲs nebeparėjo, tojai Velyvis Salva ir Jackus Ila'oar su manim nieko blogo nėra.”
^Bandykit šias visoj šalyj sveikatą 1
Rožės kluoną 900 litų vertės. ma spėti, kad piktadariai nu ir rengiasi “Dievui dūšią ati Petras, kurie suimti ir veda budavojančias
gyduoles, jei jus jau-'
ma
kvota.
Liepos mėn. 17 d. apie 12 smaugę savo aukas, rengėsi duoti”... Peštukai kol kas nečiatės silpnas, sergate, menkas, nuvar
gęs, nervuotas ariai turite hfkxtu arba
vai. žaibas sudegino Tubele- padalyti plėšimą, bet nieko• sulaikyti, ir “kūmai” bei
pūslės nemalonumus. Nsga-Tone taip
NUSKENDO.
vičiaus Klemenso — Alovės nepaėmė. Įvykio vieton išvy “kūmutes” laikosi gerai, ir
gi suteikia pailsinantį ir ramų mirgą,
.Nemune liepos 17 d. 0 vai. sutelkia geresnį apetitą, pagelbsti vir
valsč, — tvartą apie 600 litų ko kriminalinė policija.
aš manau, pardavinės ir to- ryto nuskendo Aleksiutė An- škinimui, sustiprina visą kūno sistemą,
vertės. Visi sudegusieji tro
y.
.-r*
padaBgina svarumą dėl menkų žmonių.
1
liau “baltąją” slaptai, kaip ir tose_ 22 m. amžiaus
1S raua- Nuga-Tone parduodamos vaistinėse ir
besiai apdrausti nebuvo.
”
« i<?i ne, tai nieko
ravos kaimo, Lavonas dar knekainuoja
Liepos 23 d. 16 vai. A. Pa KOMUNISTU PROKLA- iki šio laiko.
Žiūrėkit garantiją ant
, MAGIJOS.
nesurastas.
kiekvieno pakelio.
nemunės valsč., Patamušėlio
ANTISEMITAI.
kaime, perkūno trenksmas Mažeikiuose liepos 17 d.
pritrenkė pil. Zaikauską Jur buvo išmėtyta keletas ko Panevėžyje atsirado “pa
gį, jo žmoną ir 5 vaikus. Jų munistinių
proklamacijų, triotų,” kurie apsiginklavę
PERKAME ir PARDUODAME
gyvybei pavojaus nėra. Nuo Pastebėta, kad jas mėtė Šva- lazdomis, susirinkę į būrį
LIETUVOS PASKOLOS ir kihį VALS
to pat trenksmo sudegė ir žienė Ona ir Žardeckienė,muša žydus, ypač tuos, kurie
TYBIŲ BONUS.
Zrikausko klojimas su paša- Aleksandra, kurios yra su-' priklauso prie “Makabi” są
Department G.
ru ir ūkio inventorių ir nude- imtos ir aiškinasi nežinojus jungos. Vienam taip sudavė,
ZIMMERMANN and FORSHAY
ge tvarto stogas. Nuostolių sios kas tai per proklamaci- kad net lazdą sulaužė. Ro
I
padaryta uz 2,600 litų-;
I jos. Kvotą veda kriminale dos, kad šiems “didvyriams"
170 Broad way,
New York City.
Rokiškio apskr., Jūžintų policija.
sustatytas protokolas.
į
✓

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

LIETUVIAI!
BAI.TIKO AMERIKOS LINIJA
tai pirmutinė ir vienatinė laivinė
bendrovė, kurios laivai pralaužė
kelią iš Amerikos Nev Yorko
TIESIAI I IJETUVOS
KLAIPĖDĄ

I

•

-v

-

-

■ 4'

•

siunčiant du laivu pernai, o jau
net penkis šfmet.
KAINOS 1 AIVAKORčIU J
KLAIPĖDĄ
Trečia klesa.................. S107.00
Ten ir atgal tiktai .. S1S1.HO
Turistine III klesa .... $117.00
Ten ir atgal tiktai .. $100.00
Valdžios taksa: atskirium.
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•

•
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“LITUANIA”
mo Rugp -Aug.
“ESIONIA ’ 20 Rugsėjo-Sept.
11 Spalio-Oct
“LITUANIA"
“POLvNiA ’ 1 Lapkričio-Nov.

KALĖDŲ Laivas “POLONIA” 6 Gruodžio-December
Žiniom kreipkitės i vietos agentą ar i bendrovę:

BALTIC ANERICA LINE
NEW YORK, N. Y.

8 BRIDGE STREET,

iš Mi 1

LIETUVIS
BUDAVOTOJAS IR
ARCHITEKTAS

LIETUVĄ
PER BREMENĄ
ant didžiausio Vokiečių laivo

Mas pabūdavo jame geriausius!
.lamus ir pigiai Taipgi padarau ;
visokius planas, išmčruoju žemę ir'
etc. Visokiais reikalais kreipki- !
bes.
.
TITUS P. GREVIS
1*5 Braadwuy,
So.
Tel.: So. Boston 2340.

COLUMBUS
arba kitais šios Linijos laivais
TIK AŠTUONIAS DIENAS
Puikios kajutos Trečiai Kiesai—
Tiktai Steitrumiai

NORTH GERMAN

LLOYD
€5 Statė St^ Boston, Mm
arba pas vietos agentus

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ
Ant musų tri-trinbinrą laivų
NEWYORK(naujM)HAMBU«G
beutschlanb,”
'
ALBERT BALLIN.
RESOLUTE. RELIANCE.

ir ant popuhariSkų vienodais
kambariais laivų Cleveland

WestphaHa ir Tburingia.
Sąvaitiniai išplaukimai iš Nev
Yorko.
Laivai Tiru rizgia ir
Westphalia atplaukia į BoMoną.
I

Planuodami Kebattti

Personaliai lydimi į Europą
išvažiavimai.

LIETUVON

“Plaukite po Amerikos Vėliava'
Ir keliaukite ant puikiausiu -sasiuiy
larvų. k orio s valdo ir operuoja Suvienyta
VaMtijų Valdžia.
Speciilė efcskur«ija i jūsų Tėvynę
juda ūks ant puikuoliu laivo

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą infortnaerių klauskit pas vietos
agentus arta pas

&S. LEVIATHAN

g-Aaeriun LIm

Rugsėjo 10 iš New Yorko.

Ja asmeniškai ves Mr. W. ’A*. Davidson,
Generahs Agentas United Statės IJncs iš
l’jttsburgh. Pa.
Kiti Rugsėjo išplaukimai bus.
SS. Republic ............ Rugsėjo 7
Rugsėjo
s.s. Pres. Harding
9
s.s. Geo. Washington....Rugsėjo 13
s.s. Pres. Roosevek..... Rugsėjo 20
Klaupkite saro vietos agento kainų ir
pakui informacijų arba ršykite į

United
! Statės Ilties

I

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI

United American Lines. Ine.
General Agents
131 Statė SU,
Itoston, Mana.

CUNARD
Į LIETUVĄ

4 *

c

(per Angliją)
sumažinta kaina 3 klesos sugrąžtiniy laivakorčių
J KAUNĄ IR ATGAL

«i&EN«ARIA ir
MAURETANIA ............. $211
A4HJITANIA
........... $215

Lietuvis totometnstas >

I LIEPOJĄ IR ATGAL ŠIAIS
LAIVAIS — 3186.
• IŠ DOSTONO
LANCĄSTRfA
Rugpručio 27
LACONIA
Rugsėjo 4
STYTHIA •-..........
Rugsėjo 3
| Liotov^į greXw laiku. Išplauinmas
kas seredą..Keleiviai nepaliečiai jleirtžiamį be kvotos varžymų. Visi 3
klesos keleiviai turi kambarius. Ne
prilygstamas švarumas.
Puikus
maistas. Kreipkitės prie vietos-

Išegzanrrnnoju akis, priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesmu
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu
laiku.

agentu ar i
CUNARD LINE
33 Statė St,
BOSTON

t
1

J. L. PAS AK A R NIS. OJ).
i47 ftroadaay. So. Bostoiv, Masa

1.

SVEIKIAUSIAS GĖRIMAS

Jis padarytas iš 17 skirtingą ŠAKNŲ IR SUDĖTINIŲ.
MALONUS GERTI IR SVEIKAS.
Taipgi mes išdirbame ir kitokios geriausios rąšies tonikvB.
tys turime savo laboratoriją ir išdirbame savo ekstraktas,
inusų tonikas yra vienas iš geriausią. » •
w
z’ -•
Musą Toniką galite gaut visose lietuviškose grosernėse arba
užsakius, pristatom tiesiog j namas.
Visada reikalaukit musą Tonika, tad gausit sveiką ir gardą
gėrimą.
*
Ų

NATIONAL BOTTLING TORAM CO.

86 Windsor Street,

Cambrklge, Mass.

Tel University 4111.

KELEIVIS

8
V

Dr. Kapočius išvažiavo
New Yorkan.

PASTABĖLĖS.

No. 34. Rugpjūčio 24 d. 1927

remia. O vienok tie patįs
žmonės savo piknikuose
sportą praktikuoja. Visokie
žaidimai, bėgimai, virvių
traukimai — tas vis sportas.
* * *
Veronika
Taurinskienė

VISADOS BARGENAI

Lietuvių Vaizbos Butas
šią seredą dentistas Ka šiais metais žada surengti
ANT GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR MALIAVŲ PĄŠ
počius su savo žmona išva dar didesnį pikniką, negu
žiavo New Yorkan ant vaka- pereitais metais. Tai bus tik
cijų. Jie sugrįš ateinantį ra Mass. lietuvių šventė.
SOUTH END HARDVVARE CO.
Trokas užmušė Oną KaneSprogimas Sacco-Vanzetti
utarninką.
Kartu
išvažiavo
♦
♦
♦
vičiutę.
1095 VVASHINGTON ST.. BOSTON
džiurininko namuose.
ir M. Michelsonienė. "Kelei Žymus Worcesterio biz (visiems žinomo Juozo Tau
\EflR DOVEK ST EL STATION
East Miltone pereitą są Pereitą subatą kaip 12 va- vio" redaktoriaus žmona.
ri nsko žmona) aną nedėldie
nierius
(minkštų
gėrimų
iš

rokas suvažinėjo Oną
nį socialistų piknike bėgime
vaitę įvyko nakties 1laiku
----- landą- t...
TAI YRA ILGIAUSIA IR DIDŽIAUSIA GELEŽINIŲ
dirbėjus) p. Lozoraitis aną 'ukirto
sprogimas, kuris pusėtinai Kanevičiutę., apie 13 metų
visas
diktasiąs mote
Nusipirkit “Brazilijos
DAIKTŲ IR MALIAVŲ KRAUTUVĖ NAUJOJOJ
dieną lankėsi Bostone ir pa- ris ir laimėjo gražų paveiks
apgriovė Leviso jMcHardy amžiaus lietuvių mergaitę. Ji
Lietuvi.’’
ANGLIJOJ.
Vietinis Pristatymas Dykai.
teiškė
norą
prisidėti
prie
lą.
t
namus po N r. 463 Pleasant ,buvo su kita lietuvaite ant "Keleivio" redakcija yra
Bostono
Lietuvių
Vaizbos
*
Y
*
st. Kadangi džingų spauda šaligatvio. Airys važiuoda gavusi dideli pluoštą Brazili
dabar yra įkalbėjusi kvai mas troku užvažiavo ant ša jos lietuvių laikraščio, todėl Buto.
Jeigu
ir
šįmet
Vaizbos
Bu NAMAS ANT RENDOS
♦
♦
♦
ligatvio
ir
taip
ją
prie
sienos
liems žmonėms, jog Sacco ir
airiai-teisėjai 5 ruimai, gesas, toiletas prie daikto,
kas nori, gali jo nusipirkti.
Kalbant apie Lietuvių ' riinkšpiknike
gražiausią
lietuvaitę, tarp F ir G st. Kreipkitės pas Krank SVARBU JUMS PATIRTI
Vanzetti šalininkai yra pasi primušė, kad jos šonkaulu- Kaina 3c. už numerį.
Vaizbos
Butą,
reikėtų
už

Lankutis, 377 Second st., ant pirmų
kai
tapo
sulaužyti.
Nuvežta
’ai bus proga* laimėti kon- lubų,
ryžę sprogdinti visą Ame
So. Bostone.
minti
jam
ant
skaudžiausio
ligoninėn
mergaitė
pagyve

PIRM NEGU PIRKSITE
testą
tai
lietuvaitei,
kuri
turi
riką. ir kadangi tasai Mc
Sandariečių piknikas.
“
komo"
ir
pasakyti
štai
kas:
no
da
apie
24
valandas
ir
pe

airišką veidą.
Hardy yra tarnavęs SaccoRAKANDUS
"Ponai galvočiai! Jus daug
❖
*
*
Vanzetti byloje džiurininku, reitą nedėldienį mirė. Jos tė Ateinantį nedėldienį. 2S galvojat
ir daug žadat, bet
kad The J a mes E.liis Furni*
1
tai jo namų išsprogdinimas vai gyvena po Nr. 665 East I. rugpiučio, Laurence'o _
Butų geistina, net ir la I PARSIDUODA STORAS lietuvių ture Co. So. Bostone yra rie?
Jeigu
norit,
iriemiestvje
Methuen
bus
mažai
padarot,
8-th
st.,
South
Bostone.
neišvengiamai buvo suvers
jums dau- bai geistina, kad musų biz- apgyventoj vietoj, biznis gerai išdirb na iš seniausių krautuvių Bo
tas ant. Sacco-Vanzetti šali Buvusi s.u ja kita lietuvių lidelis sandariečių piknikas, kad visuomene
is pa rda vi mo - - iš važi uoj u.
nusipirkit lieriai ir profesionalai pra tas.128r riežast
stone su didele daugybe pa
a u tikėtų,. tai
i
C StSo. Boston. Mass.
ninkų. Net gubernatoriui mergaitė taipgi buvo trokc vam laikas pavelys, patarti-, gi
moktų
bent
kiek
taisyklintinkamą
vietą
bent
savo
pik

tenkintų kostumerių. Šita:
sparnu
sužeista,
bet
ji
pa

la nuvažiuoti.
1
Fulleriui džingojizmas apsu
nereikės
lietuviškai
rašyti.
Išskynikams.
Tuomet
i.
__
11
—
PARSIDUODA
NAMAS
kompanija gvarantuoja kie-:
ko galvą ir jis be jokių įrody sveiks.
rus
vieną-kitą.
visi
musų
pro Naujas So. Bostone. 6 šeimynų. 28 kvieną daiktą, kurį ji par-į
jums
patiem>
po
svetimus
Jurininkas, kuris stovėjo
mų viešai pareiškia, kad;
2 storai, elektra, rvas, skalfesionalai (nekalbant jau bruimų.
Išimta
$100,000,000
apdraurrie Hinghamo arsenalo ant užkampius bastytis, nei vi apie
:nės. fajer-trepai. Rendų neša $181 į duoda. Ji yra išsidirbu* gerątaip yra ištikrujų — McHar
biznierius)
rašo
ameri

mėnesį. Kaina $18,000. Pirmas morgi- vardą ir reputaciją tarpe:
dos nuo “bombų” ir
argybos. sako, kad nakties suomenei kas metas vis nau konišku žargonu. Jeigu Lie t čirs
dy namus išsprogdino Sacco
$5.000 ant 6 nuoš.. o antras morjus
“
kelrodžius"
nurodinėti.
“revoliucijos.”
amsoje jisai pastebėjęs tris
arii'ius $5.500 ant 6 nuoš. {nešt reikia žmonių. Ji gvarantuoja pasi
ir Vanzetti šalininkai, ir val
4 .
*
*
tuvių Vaizbos Butas trokšta S4.500. Mano vyras mirė, todėl priver tenkinimą.
Apdraudos kompanijos .mones slenkant prie arsenastija dabar privalanti jam
sta esu So. Bostono namą greitai par
apskaito, kad paskutinėmis o. Kuomet klausiami kas jie Štai kuomi Bostono lietu palaikyti lietuvybę Ameri duot.
DIDELIS VASARINIS IŠ-*
redak
tuos nuostolius atlyginti.
kos lietuviuose, tai tegul pir cijoj. Informacijos “Keleivio**
■ *(35)
dienomis
Bostono
biznieria
viai
turtingi
:
turi
tris
laik

>er
vieni
jie
neatsiliepę,
jis
PARDAVIMAS
DABAR
Tečiaus, kuomet Sacco ir vra išėmę $100,000,000 ap
miausia įkuria lietuvių kal
raščius
(vieną
net
su
“
Rim

ovęs
į
juos
7
kartus
ir
sakosi
Vanzetti šalininkai, kurių draudos nuo "bombų," “re
PROGRESUOJA. DIDELIS
ROXBURY
bu"), turi apie pustuzinį ad bos mokyklą savo nariams.
tarpe yra rašytojų, universi voliucijų" ir kitokių “civi ieną jų pašovęs, bet jie pra- vokatų
*
*
*
‘
Kampinis G šeimynų namas ir sto ’ NUMUŠIMAS KAINŲ ANT
ir tiek pat daktam.
ras, elektriką, maudynės, didelis lotas
tetų profesorių, žymių teisi lių sujudimų,” kūnų jie ti išalino. Policija dabar jieš- turi net tris
Daugelis lietuvių teirauja žemės. Viskas gertfm^ stovy- Jeigu VISŲ RAKANDŲ.
graborius,
kurie
:o
ligonbučiuose
pašauto
ninkų ir šiaip inteligentų, kėjosi dėl Sacco-Vanzett
82,172. Kaina ant greito pardavimo
išsižioję laukia musų mir si, kas J. Neviackui: darė $15,
THE JAMES ELLIS 4
<M)0. Turim ir kitų bargėnų.
prieš tokį neapgalvotą pono bylos. Tas parodo, kad radi mogaus.
operaciją,
kad
jis
taip
greit
ties,
turi
dvi
bažnyčias
(vie

MURPHY,
32
Warren
Street,
t
gubernatoriaus išsišokimą kalizmo buržuazija bijosi ar
FURNITURECOr Rozbury. Mass.
ną katalikų, kitą metodis pasveiko. Pasiteiravau ir su
viešai užprotestavo ir parei šiau, negu maži vaikai bau Ant Boston Comraon pe- tų),
405 Broadway,
turi visą eilę garsių kal žinojau. kad Neviackui ope
eitą nedėldienį buvo areškalavo. kad jis pasakytų, iš bo.
ANT GREITO PADAVIMO
raciją
darė
Dr.
Miniter,
o
bėtojų
ir
mulkintojų,
turi
South
Bostorų. Mass. i
uota apie 100 žmonių, kukur jis žino, kad McHardy
BIZNIS prie Statė Road. 16 mylių
----------------------t---------------- j
jam
prigelbėjo
Dr.
daknuo Bostono, Gazolino Stotis ir Krau
ie norėjo įtaisyt protesto švietėjų ir tam-dntojų, turi
namą išdinamitavo Saccotuvė su gerai išdirbtu bizniu.” kam »------------------ -------—:---------- 1--------- (
Moteris nušoko j jūres,
nitingą dėl Sacco-Vanzetti garsių ristikų ir kumštinin mauh.
♦
♦
♦
Vanzetti šalininkai, tai po
barių namas su naujausios mados-įtai
i
kų.
Paviršutiniai
žiūrint,
ro

bamė, garadžius. akras žemės,
Žmogus negali būti kartunui gubernatoriui prisiėjo East Bostone nuo prie rylos. Policija mitingo neįei dosi Bostono lietuviai visko "Dėdė" Korzonas yra gry sais.
sodnas apie 50 medžių Kaina $8,500
plaukos
nušoko
į
jūres
tūla
to.
turtingas
ir laimingas, nes jo
užsičiaupti.
lengvų išmokesčių.
bų čampijonas. Kas metas jis antFARMA
turi.
Mrs. Clara Ross, 19 metų
turtai
svetimu
. prakaitu
13
mylių
nuo
Bostono.
57
Išsprogdinu^ namo savi amžiaus moteris. Policmanas
vis didžiausi baravyką su akrai žemės, 25 dirbamos. 375 medžiai (kartais krauju) atsiduoda. <
ninkas McHardy vis dėlto važiuodamas motorcyklium East Bostone ant motori- Bet štai ko Bostono lietu randa.
sodno, daug storų medžių (timberi
miško; 9 kambarių namas su visais
y irto “didvyriu” ir suagituo pro šalį pamatė ją puolant į įio boto ekspliodavo kerosi- viai neturi: jie neturi tinka
Juozėnas.
įtaisais ir vigadomis; didelė barnė;
10
lempa
iiuždegė
botą.
Atta naivė publika reiškia jam vandenį ir išgelbėjo ją. Ji
visi ūkio įrankiai, ir 2 arkliai. 2 kar
mos vietos vasariniams pasi
ves. 2 telyčios. - R kiaulės; 300, vištų
MYLIMOS ŠIOJ ŠALY
didelės užuojautos. Jo namų buvo nugabenta ligoninėn ii ykę ugnągesiai ugnį užge linksminimam", neturi tinka
PRANEŠIMAS. .
Kaina tik $12,000. Mainys ant 2-jų ar
sino.
pažiūrėti kas diena .suva ■tenai pasisakė, kad jos šei
mos lietuvių mokyklos čia j šiuemi pranešame įciuz- 3-jų šeimynų mano. Bostone ar Car.iSELYKLOS. j
Dėl platesniu, informšcijų ma
žiuoja tiek automobilių, kad myniškas gyvenimas toks
augančiam musų jaunimui, kyiečiai4ę. visus. Mass. vals btigde.
J. BALUšAITrS
(35)
policija turi trafiką tvarkyti. sunkus, kad ji nutarusi pasi Pereitą sąvaitę Cambrid- neturi tinkamų gimnastikos tijos lietuvius dalyvauti ant tykite:
545 Broad*ay,
So. Boston. Mass.
;e”uje buvo apiplėšta aklųjų l;ambarių, kur musų jauni Vaizbos Buto 3-čio metinio Telefonas. ŠŠ; Bkjstpn 0605.
Spaudoje jau varoma agita daryt sau galą. prieglauda prie Inman gat- mas galėtų lavintis* fiziškai, išvažiavimo, kuris įvyks Ne
cija. kad visuomenė suauANT PARDAVIMO
kautų pinigų jo namams at Rubsiuviai apkūlė s kebus. ;ės. Įsilaužę nakties laiku neturi gero choro nei chorui dalioje, Rugsėjo-Sept. 4 d., Gerai išdirbtas Bottling (tonikoi
Romo
HOfTED
’agįs išvežė didelį seifą. Bet vadovo, na, ir ant galo, netu 1527 m. Vieta: Vose Pavil- bizriisl Kaina labai prieidama. Parda
statyti. Susprogdinta stubelpriežastis — gera. Kreipkitės:
ka buvo jau sena ir ant pa East? Watert0\vne sustrei :uomet išvežę į laukus jie jį ri vienybės, be kurios šitie lion. Maynard, Mass. Šitas vime
.18 Batavia st- Boston, arba šaukit
kavo
Kondazian
&
Son
fir

itplėšė, jie rado už savo visi dalykai negali būti tin išvažiavimas bus daug di savininką: Back Bav 0990
žiūros daugiau neverta, kaip
(36)
$4,000. Bet McHardy sako, mos rūbų siuvėjai. Tečiaus riusą vbš'tik'Sl.THL
M CM
kamai sutvarkyti.
desnis ir įvairesnis už perei PARSIDUODA UŽ $2,100
kad jis sudėjęs į ją “penkio atsirado keliatas tokių, kutų metų. Vieta extra good. 2 PAYSON COURT, $300 į nešt,
kurie pasiliko skebauti. Tai
UCHT
lika tūkstančių” ir ji dabar gi
Ant
Providence
streeto
________
____
MAfO MALT EJCTRACTC0 L .
Susitvėrus
Vaizbos
Butui.
Bus
daug praizų ir gražuolių lengvas išmokėjimas. gesas, dideli
pereitą
sąvaitę
streikieria
visiškai sugriauta. Ir nėra
kambariai, didelis jardas, rami vieta
įereitą sąvaitę buvo api- buvo tikėtasi,
kadrjis
patap;
______ -----------js kontestas.
Atsišaukit pas
abejonės, kad jam bus sudė pastojo tokiems skebams ke liestas busų kompanijos ofi-jtuo cementu, kuris sulipdys į
lią
ir
pradėjo
jiems
kailį
per

MRS. B. NESZERY
KELRODIS: Toluma.- bus apie 25
ta apie $15.000.
as.
\
agįs
išnešė
$200.
daiktą
visas
Bostono
lietuvių
94
West
8-th St.. So. Boston. Mass.
mylios
nuo
Bostono.
Važiuojant
per
Vienatinės Tikros
ti. Pribuvusi policija skebus
st.
Waitham. Mass. imkite Hudson, M^ass. einant iš Broaduay. arti
Keistas tečiaus dalykas, išgelbėjo ir tris streikuojan
protines ir fizines jėgas ir kelia
11“ iki davažiuosite Parker st.
Ant Castle Island pereitą: pastatys didelį Kultūros Na- Davažiavus Parker st. sukitės po kaikad namas buvo suardytas, o čius kriaučius areštavo.
CANADIAN MAID
ir važiuokite iki Old Marlboro Rd.
ąvaitę žmonės rado be są-imą ant stiprių pamatų. Bet ,ri>
iš namiškių niekas nenuken
W<e’š Pavil'ion bus matyti pradžioje
tėjo. Tai vis ta pati misteri
nonės gulinčią Margaretąikol-kas Vaizbos Buto dar- to kelio. Važiuojant per Concord.
p. Šalnienė sugrįžo.
Puikiausioj vietoj So. Bostone, ant
----- xto_____
-• i .-i-----_ce Va s., imkite Maynard 1 e'ią. dava- Matine
buose
pageidaujamo
ja, kuri vaizdžiai matosi vi Pereitą sąvaitę sugrižo ii- Capillo, 19 metų Amžiaus v
MALT CO.
Road dvi dviejų šeimynų dar
ž'pvus Maynardą. važiuokite Parker
suose panašiuose sprogi Europos p. Puišiutė-šalnie- merginą. Ji.buvo nusiųsta mento nesimato — vien pa ■ t i Old Mar.boro Rd apie pusę my neužbaigtos stubos. Pirmame aukšta
Montreal, Canada.
li - už Maynaido. Tėnvkite Vaizbos 5 ' ambariai su saulės kambariu ii
prasta lietuviška košė.
muose paskutinėmis dieno .nė. Ji buvo sustojus Angli igoninėn.
priėmimo alc. Antrame aukšte 6 kamBei > iškabas.
(35>
mis: bombos sprogsta, bet joj, Vokietijoj, Lietuvoj.
ir taipgi saulės kambarys Y’ra
Vaizbos Butas. baiiai
piazai. Kiek iena šeimyna turės savo
Magdalena VVallace, ro Sumanyta South Bostone
nieko neužmuša. Argi galėtų, Šveicarijoj ir Francuzijoj
Parduoda Urmu:
ats'i'ą šilto vandens šiluma. Visi nau
tie sprogimai taip laimingai Kelionė buvusi labai smagi. tos lietuvė, kuri gyvena So. <utverti Lietuvių Sporto (:>mmonwealth of Ma^achosetls ja>
sies magios įtaisymai. Jca’n entai
SI FFOLK. ss.
elektra ir tt. Vieta dėlei jraradž.ių.
3ostone ant Silver streeto po Kliubą. Kaip teko girdėti
visuomet baigtis, jeigu juos
Susineškite su savininku.
WEBSTER THOMAS
SUPERIOR COURT
\r. 84, susipyko anądien su nuo sumanytojų, šis Kliubas
ruoštų kokie anarchistai, Vaizbos Buto “Žinios.”
A. J. KUPSTIS.
In
E-juity
No.
18:167
avo
vyru
ir
atsigėrė
iodinos,
kaip džingų spauda tvirtina? Vaizbos Butas išleidžia
busiąs grynai bepartyvis.
DAR NEGIRDĖJOTE
*>
«
♦
J. \Ve"ton Allen. Attorney (icneral vs.
i orėdama nusinuodyt. Ji buCOMPAMY
3-čią numeri “Žinių,’’ kur ,o nuvežta ligoninėn ir pa
j
”
Srri
parsiduoda puikus trijų šeimv■J«>"eph Ko*ai & ('»-. Ine- and others.
Per žydiškus akinius žiunų narnai Dorchestery LABAI PI
Drąsus užpuolimas.
telpa visos injormacijos apie sveiks.
Or ler of N-vtiee on Reeeiver's Finai GIAI! Y*ra penkiolika kambarių, van
BOSTON, MASS.
int,
man
taip
atrodo,
kad
R'-nort and Petition for Allo»ance deniu šildomi pečiai, priešakiniai ir
East Bostone buvo nepa išvažiavimą ir šiaip įdomių
sumuš Tunney. O Thcrcof and for Pa> ment of Finai užnakaliniai piazai. elektras; žodžiu,
prastai drąsus užpuolimas pasiskaitymų. Bostone ir Pereitos subatos naktį Bo Dempsis
Dividenid.
* vist as dėlei šeimynos smagumo. Kai
dtą rudenį Sharkis sumuš In the above-entitled
cause. David na vien tik $12.700. Kreipkitės pas sa i«
ant Boncardo namų. Kuo apielinkėje “Žinios” bus da stone ir jo apielinkėse buvo Dempsį
Į
J Malonev, E ■n. th" Receiver bereto- vininką,
A. J. KUPSTIS.
i
t
met risi buvo išėję iš namų, linamos veltui. Kurie norite jaučiamas silpnas žemės dre pijonu. ir taps pasaulio čam- fo-o
t.
J.
AKUNEVltlUS
•
i
appointed. having filed his Finai
i
•
Repert and Petition #>r Allovvance
tik 15 metų amžiaus Bon gauti jas per paštą, prisiųski- bėjimas.
NAMAS
SO.
BOSTONE.
.
♦
*
♦
i
t
Lietuvis Graborius
Daugely
vietų
i:
Th°renf
and
for
Paymcnt
of
Finai
Dit
šešių šeimynų, dvidešimts septyni
cardo duktė buvo pasilikus, te savo antrašą ir štempą už -kambėjo langų stiklai ir
vidend notiee thcreof is ordered to all kambariai. Randų neša $780.00 į me it
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ir aukš I
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820 E. 6-th Street,
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SOUTH BOSTON, M ASS.
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' pravers thereof granted; such notiee ranis praradžius, % akro žemės su di
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paners known as “Keleivis” and “Dar poj už $11,000. Nepraleiskite progos,
švarką, įstūmė ją Į užpakali bridge’aus socialistų kuopos
A. J. KUPSTIS, arba
bininkas” printed in the Lithuanian matylfite
K. W. 2IĮJRY, Norvood, Mass
language in the Cįt.v of Boston, the
nį kambarį, pririšo prię kė nutarė suruošti d a vieną pik
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vra pinigai padėti, kur žie
CHIRURGAS ir GYDYTOJAS
DŽIUS
mail, postage prepaid, forth w(th a
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kailiniai išvežti ant vasaros į jeigu tą dieną lytų lietus, tai
gramas. Atsižymėjusiems bus duodamos dovanos.
Francis A. Campbell, Clęrk.,
„aakrovą, banditai užkimšo piknikas bus perkeltas į 18
332 WE8T BROADWAY.
Taipgi dainuos seserys Černiauskaitės, Z. NeviacCopy, Attest. James F. McDermott, r
SO. BOSTON. MASS.
A«st
Clerk.
•.
merginai bumą ir pradėjo rugsėjo. Todėl rengėjai prakienė, V. A. Jenkins, J. Bulskis ir J. C. Navadauskas.
Tel. So. Boeton 1662—1373 arba 0441.
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;.atįs jieskoti pinigų. Išvartę šo kitų organizacijų tą diePuiki orkestrą vasarinėje salėję grajis visokius mar
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isms kambarius, jie rado tik- ną daugiau pramogų neruoššus. Atsilankę visi bus palinksminti ir pavaišinti.
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Laisniuuta* Graborius •
Ant J. Pupkio Karmos
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