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Prancūzija atmeta Anglijos
50 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

Poincare pataria VokietijaiI
I

i

kurie buvo! Anglijai savo atsakymą. Ji-

nrip nanrastn vcnu-oiuv<in.ijv& >vfunej 
>P da parašyti

”v jpne tu ua turį gelsvą spalvą.
29 metų amžiaus Todėl jų kaina dabartiniu

S80(kk $100-*wwri- duobės. Ši panMėHprie dūo-
ma duoti.

ATRADO PASKENDUSĮ
,aŠvtiTprie-1360 rauoHu marmųJ-U^ SV AUKSU.

Taigi visuomenė yra tas Nąjį^Jersev ir Deleware, 
dievukas, kuriam tiktai dar- apfivedimų buvo Sv,<5»3, Mf-

bandymams,

tijo, nes nebuvo tiek ang
lies, kad darbas apsimokėtu.

įpuolė Nemanau.

Telepnone:
So. Boston 506-M.

Telephone:
So. Boston 506-M.

NEIŠEIS Iš RUHRO, PA
KOL VOKIEČIAI 

NEUŽMOKĖS.

visuo-

pilna vandens. Dabar van
duo'likos išpumpuotas ir ke
li maineriai kasa anglį iš tos

kad • apsivedimų 
-morikirię .pradėjo H fC i Į a.• MFfc •

lę. Pirma už karatą Rusijos 
deimanto buvo ■ mokama

Mainerių ir valdžios kon-
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....................  ” ’ ATSTOVĄ PRAGOJ.
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CUKRUS ATPIGO
2 CENTAIS.

Visos cukraus ref merijos 
Amerikoje paskelbė pereitą 
sąvaitę, kad jos nupigina!

nius, kuriu taip pat yra tuk- 363,400,000,000,000 • popieri- 
stančiai, žinios nesako. ’ .

Prenumerata metams:
Amerikoje ................................ $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje .............$3.00

Prenumerata pusei mėty:
Kanadoje ir Lietuvoje.......... $1.50
Amerikoje ................................ $1.25
Apskelbimų kainų klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

”K E L BJį V Į S"
255 Broadway. So. Boston. Mass.

nių markių. Tai tokia suma, 
kokios neturi jokia kita ša- 

v j lis, išskyrus gal tik bolševi- 
ikų Rusiją. ,
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1 RUGSĖJO MES METAM 
DARBA, SAKO LEWIS.

tikrinti pristatymą 
menei anglies?

Ne, ne visuomenė kapita
listams rupi. Jiems rupi su
naikinti mainerių organiza
ciją ir paskui priversti juos 
dirbti už pusdykį ir brangiai 
pardavinėti anglį. Jų tikslas 
yra plėšti visus: ir darbinin
kus, ir visuomenę.

Taigi, kuomet ponai gu
bernatoriai ir prezidentai 

► rei
kalų apsaugojimą, tai žino-

Pennsyivanijos gubernato
rius sušaukė da vieną 

mitingą.
Ar bus angliakasių strei

kas?
Taip, šią subatą, 1 rugsė

jo, mes metam darbą, sako 
angliakasių unijos preziden-__________
tas Lewis. Streiko apskelbi- kalba apie visuomenės 
mas esąs jau^parašvtas. j ’

Bet valdžios atstovai Wa- kit, kad jie veidmainiauja.- 
shingtone sako, kad streiko 
nebusią. j

Kurie jų geriau atspės, 
neužilgo pamatysim. Tuo 
tarpu gi daromos didžiau
sios pastangos, kad darbi
ninkus su darbdaviais sutai
kius. Toji konferencija, ką 
AVashingtono valdžia buvo 
sušaukus Atlantic Cityje, 
pereitą sąvaitę pakriko, nes 
kasyklų baronai buvo užsi
spyrę ir nenusileido nei ant 
vienos jotos. Darbininkų at
stovai norėjo taikytis; jie 
sutiko išleisti iš savo pro
gramos net "check-off” si
stemą, vieną svarbiausių sa
vo reikalavimų, tik norėjo, 
kad kompanijos pakeltų al
gą — dieniniams pridėt $2 į 
dieną, o tiems, ką dirba ant 
kontraktų, pakelt 20 nuo
šimčių. Bet kompanijos ir to 
nesutiko išpildyt. Jei mes 
pakelsime algą, tai ir ang
lies kainą turėsim paskelti 
$2.00 ant tono, pasakė kasy
klų baronai.

Konferencija išsiskirstė 
nieko nenutarus ir mainerių 
pirmininkas Lewis pareiškė, 
kad šią subatą kietose mai- 
nose prasidės streikas. Nu
rodymai kaip mesti darbą 
iau parašyti, atspausdinti ir, 
šį utarninką jau išsiuntinėti 
visiems unijų k>kalams, taip 
kad jie pasiektų mainerius 
paskutinę šio mėnesio dieną.1

Tuo tarpu Pennsvlvanijos 
gubernatorius Pinchot, pre
zidento Coolidge įgaliotas, 
sušaukė savo sostinėj Har- 
risburge da vieną mainerių 
ir kasyklų atstovų konfe
renciją. P ’ . 1 J ““
bandys surasti kelią per vi
durį. Jis siūlysiąs, kad mai- 
neriams butų pakelta nuo 5 
iki 10 nuošimčių algos, ir 
kad tą pakėlimą kasyklų 
kompanijos apsįj^ų pada
ryti iš savo pelnų, nekelda- 
mos anglių kainos. Pagedė
lį jis turėjo atskirą pasita
rimą su darbininkų atsto
vais, d dabar turės tokį pa
sikalbėjimą su kasyklų ba
ronais.

Darbas kasyklose negalįs 
būt pertrauktas, nes artina
si žiema ir visuomenei rei
kalingas kuras.

BERGERIS SUGRĮŽO.
Pereitą nedėldienį sugrį

žo iš Vokietijos Viktoras 
Bergeris, Amerikos Socialis
tų Partijos delegatas į tarp
tautinį socialistų kongresą 
Hamburge. Jis sakosi aplan
kęs 38 Vokietijos miestus ir 
įsitikinęs, kad dabartiniu 
laiku Vokietija negalinti 
Franci jai nieko mokėti. Vo
kietijos gerbūvis remiasi 
ant išdirbvstės, o dabar ji 
negali nieko išdirbti, nes vi
sa jos žalioji medžiaga ran
dasi Ruhro krašte, kurį da
bar franruzai turi užgriebę. 
Taigi, kad Vokietija atsisto
tų ant kojų, reikia vieno iš 
dviejų: arba . paliuoąuoti 
Ruhrą, arba duoti Vokieti
jai kokį bilioną dolerių pa
skolos, kad ji galėtų nusi
pirkti žalios medžiagos savo 
fabrikams.

Užgrobimas francuzais 
Ruhro yra didžiausia pikta
darybė pasaulyje, sako Ber
geris. Ir šitoj piktadarybėj 
Amerika francuzų imperia
listus remia. Jei Amerika 
nebūtų karan įsikišus, Eu
ropa pati viena senai jau 
butų susitvarkius ir šiandien 
visiems butų buvę geriau.

LIGONIS IŠŠOKO PER 
LANGĄ.

Needhamo ligonbutyje, 
netoli Bostono, pereitą pėt- 
nyčią "sukreizavojo” vienas 
ligonis, kuriam buvo pada
ryta operacija dėl aklosios 
žarnos. Jis parmušė nursę ir 
nėrė per stiklus laukan, iš
nešdamas langą su visais 

Sakoma,, kad jis rėmais laukan, ir nušoko 
ant pievos. Policija vėliaus 
rado jį medžių kieme apal
pusį ir sugrąžino* atgal li- 
gonbutin, bet jis turbūt jau 
negyvens.

MAŽIAU ATSIVEDIMŲ. O 
DAUGIAU PERSI

SKYRIMŲ.
Valdžios statistikų biuras 

skelbia, 
skaičius 
eitUmgŽ 
kilię^P 
metais
N
M

Represents over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boston, 75,000 in 
New England and about 1,000,000 

in the United Statės.
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Advertising rates on application
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bininkai turi save aukauti. 
Jei ponams kapitalistams vi
suomenė ištikrujų yra tokia 
brangi, tai kodėl jie patįs 
nenori nieko jbs labui paau
kauti? Kodėl jie negalėjo 
pripažinti darbininkų uniją 
ir išpildyt kitus mainerių 
reikalavimus ir tuo budu už-

Ištikrujii atėjo laikai, ka
da priviso jau perdaug svie
to. Jauniems žmonėms nėra 
kur ramiai ir pasimyluoti. 
Walthame, netoli Bostono, 
jaunos poros pradėjo vaka
rais rinktis ant kapinių ir 
tenai "daryti meilę”, bet su
žinojo kapinių komisija ir 
pakėlė triukšmą. Laikraš
čiai jau praneša, kad vaka
rais ant tų kapinių automo
bilių policija jau nebelei- 
sianti. Na, ir sakykit, ką 
žmonės turi daryti: muštis 
nevalia,*ir mylėtis nevalia!

ĮVEDAMA ORO PAŠTAS.
Amerikos paštas įveda 

oro skyrių. Orlaiviai lekios 
su laiškais iš New Yorko į 
San’ Francisco. Nuo vieno 
Amerikos krašto ligi kito

Suviršum 100 sužeista, jų 
tarpe keliolika emigrantų 

važiavusių Amerikon.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad ant Vilniaus-Varšuvos 
gelžkelio pereitą sąvaitę at
sitiko didelė nelaimė. Bėg
damas iš Vilniaus visu grei
tumu pasažierinis traukinis 
netoli Gardino nušoko nuo 
bėgių ir įgriuvo Nemunan 
su visais žmonėmis. Pen
kiasdešimts pasažierių pri
gėrė, o daugiau-kaip 100 bu
vo sužeista, tų tarpe kelioli
ka emigrantų. tkurįe važia
vo Amerikon,

I RUSIJOS DEIMANTAI 
ATPIGO.

Savo laiku buvo labai pa
garsėję Rusijos deimantai, 
kuriuos bolševikų agentai 
pradėjo gabenti šmugelio ke
liu į užsienį ir mainyti juos 
ant pinigų. Da nelabai senai 
Amerikoj buvo pasklydęs 
gandas, buk ant Brooklyno 
kapinių komunistai užkasę 
pilną grabą deimantų. Poli
cija iškasė menamąjį grabą,

valandas. Orlaiviai lėks die-i 
r>ą ir naktį. Norint siųsti 
laišką oru, ]_ 
adreso reikia da parašyti 
ant konverto: ”Via air maill 
service.”

Bet oru siunčiami laiškai) 
yra brangiau apmokami: 
nuo’New Yorko iki Chica
gos reikia mokėti 8 centai, o 
nuo New Yorko iki San 
Francisco 24 centai.

nau jvo nupigino, { x • 1 2 •
gmuiuu-: k -uj sudėti pinigus, taip kaip

bet deimantų-nerado. Matyt, šimtui Taj tlĮpuJmetų atgal Franeija sudėjo,
arba tas paskalas.buvo pra- mažiau da negu 8 centai' "v^™” u.,™ ...
manytas, arba policija nepa
taikė ant tikros vietos. Kiek 
anksčiau laikraščiai rašė, 

į kad Maskvos agentai atga
benę caro karūną ir daugy
bę kitokių brangenybių į 
Londoną parduoti. Dabar iš 
Berlino pranešama, kad ko
misaras Krestinski, sovietų 
valdžios atstovas Berline, 
vedąs tenai didžiausią pre- 
i.\ • • • \
žmonės tuos deimantus la- j pribuvo policija, vagis pabė- 
bai pirkę, tečiaus dabar ao-' 8°-

Keleivyje” buvo jau ra- 
svarui. O betgi krautuvės'syta, kad Anglija patarė 
ima po 10 centų ir daugiau, i francuzams pasitraukti iš 

vokiečių Ruhro ir leisti 
jiems kiek nors atsigauti. 
Prie to da Anglija pridūrė, 
kad Ruhro užėmimas yra 
r.elegalis.

Francuzijos militaristų ‘ 
galva Poincare dabar davė

IŠMUŠĖ LANGA IR IŠVO
GĖ KRAUTUVŲ.

Pereito nedėldienio naktį 
New Yorke vagįs išmušė di
delį langą kailių krautuvėj 
ant Broadway ir pavogė už 
$25,000 kailių, I

kybą deimantais. Iš pradžių tame lange išstatyti. Pakol sai pareiškia, kad Ruhro uz- 
. _ . . r .!•••_ ___ • i- omimoc ai'Jc nutik- lacrulic

sižiurėta, kad jie yra labai 
įprastos rųšies: netikusiai 
i piauti, prastai šlifuoti ir 
■ prie to da turį gelsvą spalvą.

. J 
laiku labai nupuolusi, ir

tapo trim šūviais užmuštas
| Bulgarijos ambasadorius 
įDaskalov. Jo užmušėjas, A. 
jNikolov, 1 
bulgaras, tapo suimtas. ____ ____ __ ______

Daskalovas buvo paskir- žmonės, kurie jų prisipirko, 
tas ambasadęrium Čeko- dabar jaučiasi labai apsivy-

UŽKLYDUSI KULIPKA 
UŽMUŠĖ MOTERĮ.

Netoli Bound Brook, N. 
J., pereitą nedėldienį buvo 
šitoks atsitikimas: tūlas. 
Gehlen važiavo automobi- 
lium su savo žmona ir dairė
si, kur bus parankiau sustoti 
papiknikauti. Staiga jo mo
teris, nei žodžio nesakyda
ma, susmuko nuo sėdynės ir 
sukniubo automobiliuje. Pa
sirodė, kad užklydusi kažin 
iš kur kulipka pataikė Jai 
krūtinėn ir užmušė. Kaip ir 
iš kur toji kulipka atsirado, 
niekas nežino.

ŽUVO DU LAKŪNAI.
Netoli nuo Atlantic Čity 

pereitą nedėldienį nukrito 
vandenin orlaivis su dviem 
lakūnais, ir abudu jie žuvo. 
Vienas jų buvo pagarsėjęs 
orlaivininkas kap. F. Fitz- 
simmons. Jis nusipirko or
laivį iš laivyno privatiniems 
savo tikslams. Nors jam bu
vo pasakyta, kad to orlaivio 
propeleras buvo silpnas ir 
kad nepataisius jį. lėkti juo 
yra pavojinga, tečiaus jis 
nutarė išbandyti jį netaisius, 
ir atsitiko nelaimė.

šešiose valstijose,
___ l* v

UŽMUŠĖ 33 BLAIVYBĖS 
AGENTUS.

Washingtono pranešimu, 
nuo to laiko, kaip Ameriko
je įvesta blaivybės įstaty
mas, kovoje su degtinės 
šmugelninkais tapo užmuš
ta jau 33 blaivybės valdinin
kai.

ba 11,648 mažiau, negu me
tai pirmiau; tuo tarpu per
siskyrimų pereitais metais 
šitose valstijose buvo 7,513, 
kuomet metai pirmiau buvo 
tik 5,793. Taigi persiskyri
mų skaičius pakilo 1,720. Jei 
taip eis toliaus, tai apsivedi- 
mas visai išeis iš mados. •

ėmimas esąs netik legalis, 
bet ir būtinai reikalingas, 
kad privertus Vokietiją pil
dyt taikos sutartį. Ir fran- 
cuzai neišeisią iš Ruhro pa
kol Vokietija neužmokėsian- 

(ti jiems visų atlyginimų už 
1_______—"  Šitą fran-
cuzų nusistatymą remia ir

tas ;
Slovakijon da prie premjero 
Stambulinskio « valdžios. 
Kuomet BiUgtoMos-juililaa 
ristai Stambulinskio valdžią 
nuvertė, jie reikalavo, kad 
Čeko-Slovakija išduotų 
jiems Daskalovą, bet to rei
kalavimo Čeko-Slovakija ne
išpildė, ir štai Daskalovas 
tapo nušautas. Taigi aišku, 
kad jį nužudė dabartinės 
Bulgarijos valdžios agentas 
ar agentai.

VOKIETIJA KONFISKUO
SIANTI SVETIMUS 

PINIGUS.
Berlino žiniomis, Vokieti

jos valdžia ketina konfis-j 
kuoti visus svetimų šalių 
pinigus, žmonės, kurie laiko 
tokms pinigus paslėpę ir ge
ruoju neatiduos, bus sun
kiai baudžiami ir prie to da 
visi jų turtai konfiskuojami. 
Šitokių priemonių valdžia 
ketina imtis tikslu sustiprin
ti savo markę, nes manoma, 
kad svetimų pinigų tarp Vo
kietijos žmonių yra apie 
300,000.000 aukso markių) 
vertės.

• * I-------------

STREIKIERIAI UŽVALDĖ 
MIESTĄ.

Vera Cruz mieste, Meksi
koje, kilo generalis streikas. 
Sustreikavo visi darbininkai 
ir visokių įstaigų tarnauto
jai. Policija nors eina savo 
pareigas, bet pildo darbinin
kų unijos įsakymus. Visas 
miestas yra streikierių kon
trolėj. Susitvėrė gyventojų 
sindikatas, kurie nemoka 
namų savininkams rendos. 
(Pereitą sąvaitę to sindikato 
moterįs nuėjo ant rinkos ir 
mobilizavo visas namų tar
naites, kurios kas rytas at
eina ant rinkos maisto savo 
ponams pirkti. Visos jos bu
vo nuvestos sindikato bu- 
klėn ir turėjo pasirašyti, kad 
nuo šiol prisideda prie strei
ko ir per 10 dienų nedirbs 
jjonams jokio darbo.

AUSTRIJA ATSIGAUNA.
Austrijai pradeda gerai 

sektis. Jos finansų ministe
rija skelbia, kad per pasku
tinį pusmetį valdžia turėju
si pajamų $1,007413,500 
daugiau, negu buvo iš kal
no apskaityta. Valdžios iš
laidos per tą'patį laiką su
mažėjo ant $11,300,000?

• ------- i. -- - ’ -

AMNESTIJA RUSIJOS 
KALINIAMS.

Iš* Maskvos pranešama, 
kad Centro Pildomasai Ko
mitetas nutaręs paskelbti 
kai kuriems kaliniams am
nestiją. Busią paliuosuota iš 
kalėjimų urvų tūkstančiai! 
darbininkų, I ' _ . . J ~ )
girnai buvo papildyti iš prie-! .
žasties nedarbo. Ar amnes-) Bėrimo pranesifhū, Vo- 
tiia naties ir oolitinius kali-jkietija turi jau išleidus

• • a • a. x i 'oco Ane —----- -------

I,’ PANAMOS KANALAS 
GERAI APSIMOKA.
Panamos Kanalo guber

natorius Morrow sako, jog 
kanalas duodą didelių pelnų, 
kad jis užsimokėjo už save 
jau keliolika kartų. Pavyz
džiui, į pusę ęugpiučio mė
nesio už perleidimą visokiu, 
laivų per tą kanalą Ameri- gręsia sušaudymas, 
kos valdžia paėmė daugiau visi jie sėdi kalėjime, 
kaip $1,000,000. gas apgalėtiems!

. ŽADA SUŠAUDYT
11 MINKTER1Ų.

Bulgarijos sostinėj Sofijoj į «tti*
prasidėjo buvusios valdžios) SU fi
li ministerių byla. Visi jie MARINOJ,
vra kaltinami kurstymu: Kobės uoste, Japonijoj,
žmonių prie sukilimo prieš j nuskendo nauja submarina 

' dabartinę militaristų vai- su 85-kiais kareiviais. Ji bu- 
)džią ir visiems jiems užtai vo tik išplaukus į jūres pir- 

Dabar muriniems bandymams, 
Var- kaip staiga prisirinko van

dens ir nuėjo dugnan.

NETOLI BOSTONO PRA
DĖJO KASTI ANGLĮ.

Apie 30 mylių nuo Bosto
no yra miestelis vardu karo nuostolius? 
Mansfield. Šalia to mieste- t__  •
lio nuo senai jau. buvo duobė jų talkininkė Belgija"

Poincare sako, tegul Vo
kietija padaro taip, kaip 53 
metai atgąl Ivrąpeuzįja pa
darė. Tuomet vokiečių ar
mija buvo užėmus Franeija 
ir uždėjus ant jos 5,000,000,- 
000 franku karo kontribuci
jos. Ir vokiečiai tada pasakę 
francuzams: Užmiokėkit, ki

bęs buvo jau apie 24 tonų 
krūva geros kietos anglies. 
Keli žydai sutvėrė kompani
ją ir ketina varyti darbą ant 
trijų permainą, dieną ir JiC411vurj£llllo 
naktį. Kad tenai yra ang- meg neigeįsim Įr pran_ 
lies, tai jau senai buvo Zln°- Cuzija tuomet sudėjo reika- 
ma; da 1838 metais buvo su- !aajamus pinigus faigi te. 
sidariusi kompanija ir ban-jr Vokietija dabar taip 
de atidaryti kasyklą bet pa-. dalanti Kitai francuza*j 
dirbus kiek laiko subankru-!:x noL-nJein

376,000 AUTOMOBILIŲ 
MASS. VALSTIJOJ.

Motorinių vežimų regis-1 
tracijos biuras praneša, kad 
nuo Naujų Metų iki , šiol 
Massachusetts valstijoj už
siregistravo jau 376,000 au
tomobilių.

TIESIA PER JŪRES 
NAUJĄ TELEGRAFO 

VIELĄ.
Šiomis dienomis nuo New 

Yorko pakraščio pradėta 
tiesti per Atlantiką naują 
telegrafo vielą, kuri eis per 
Naują Škotiją ir Azorus į 
Francijos miestą Havre. Jos 
Ilgis po vandeniu bus 4,600 
mylių. Tai bus jau išviso 18 
vielų per Atlantiką.

Anglijos laivų kėlimo eks
pertai surado jūrėse pa
skendusį laivą ’Egypt”, ku
ris žuvo pereitą vasarą su 
$43,375,000 vertės aukso. Jis 
randasi’384 pėdų gilumoje, 
bet turtai vistiek bus iškel
ti, o vėliaus ir pats laivas 
bus bandoma kelti.

į iš Ruhro neišeisią.
Vokiečiai sako, kad jie 

jau sumokėję Prancūzijai 
43 bilionus aukso markių, 
bet Poincare sako, kad vo
kiečiai negalį to prirodyti. 

' Washingtono apskaitliavi- 
,mu, vokiečiai sumokėję 25,- 
i 000,000,000 aukso markių, 
! bet Poincare sako, kad ir tas 
ne tiesa.

Naujas vokiečių valdžios 
galva, Stressemann, kalbė
damas pereitą sąvaitę pra
monininkų susirinkime, pa
sakė, kad šiaip ar taip Vo
kietija. turi Ruhro, kraštą 
gelbėti. Jo nuomone? reikia 
su priešu tartis ir reikalau
jamam atlyginimui surasti 
kitokių šaltinių, negu Ruhro 
kraštas. Apie tylų priešini
mąsi francuzams jis nieko 
neminėjo. Vokietijos pramo
nė turinti aukauti viską, 
kad atgavus Ruhrą, nes be 
Ruhro ji negali gyvuoti.

Francuzams jo kalba pa
tiko. Paryžiaus spauda pa
žymi, kad su tokiu vyru, 
kaip Stressemann, verta 
tartis.

Bet kaip Vokietija galėtų 
patenkinti francuzų impe
rialistus. kurie būtinai nori 
ią sunaikinti, tai negalima 
įsivaizdinti.

MOTELYJE SUDEGĖ
11 MOTERŲ.

Muskoka miestelyje, Ka
nadoje, pereito nedėldienio 
naktį sudegė hotelis, kuris 
buvo pilnas Vasarotojų. Da
bar jo griuvėsiuose atrasta 
sudegusių 11 moterų.

---------------------
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GRAIKAI PABAIGĖ KA
RĄ SU TURKAIS.

Graikai ratifikavo pada
rytą Lozaųnoje taikos su
tartį su turkais ir tuo budu 
karas tarp tų dviejų tautų 
skaitosi jau pabaigtu.
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I APŽVALGA
LIAUDININKAI VĖL SU 

K RI KščlŪN 1 .M f S.
Lietuvos valdžios organas 

"Lietuva" 147-tame, numery
je praneša, kad i naują mi- 
nisterių kabinetą inėję ir 
valstieciai-iiaudininkai. Gir
di:

"Naujai Brinkins? i Respu
blikos Prezidentas tuojau su
šaukė frakcijų atstovus pasi
tarti dėl vyriausybės sudary
mo. Nors jau ir anksčiau ėjo 
tarp frakcijų pertraikcijos tuo 
reikalu, bet nuo to momento 
dery bos ėmė eiti labai intensy
viai. Tik po ilgu svarstymų 
pasisekė prieiti prie tam tikro 
susitarimo tarp trijų krikščio
niškųjų frakcijų ir .alstiečių 
liaudininkų. Birželio ŽS d. p. 
E. Galvanausko sudarytasai 
Minisierių Kabinetas gavo 
llesp. Prezidento patvirtinimą.

”Į naująjį kabinetą Įeina iš 
Ūkininkų Sąjungos, vienas, (p. 
Petrulis), iš krikščionių demo
kratų trys (n.p. Bistras, Kru
pavičius, Tumėnas), iš valstie
čiu liaudininkų du (p.p. Naru
ševičius ir Zaikauskas), 
prie partijų nepriklauso, išsi; 
rus p. Rozenbaumą 
nistų.

"Balsuojant pasitikėjimo 
formulą, už naująjį Ministerių 
Kabinetą balsavo ir taurinių 
mažumu atstovai, tik buvusie
ji posėdy socialdemokratai 
(gal takto žvilgsniu) nuo bal
savimo susilaikė. Tokiu budu 
koalicinio Kabineto pasitikėji
mas priimta vienbalsiai."

Taigi pasirodo, kad opozi
cijoj yra tik vieni socialde
mokratai. Valstiečiai -liaudį- i 
ninkai, kurie. prieš rinkimus 
dėjosi tokiais dideliais, kle
rikalų priešais, po rinkimu 
vėl padavė jiems savo ranką.

kiti 
ky
šio-

vijoj yra tik vieni sociaide-

YRA VISOKIU 
"FARAONŲ”-.

Kauno "Darbininkas” 
(klerikalinės Federacijos or
ganas), rašo apie faraonus. 
Sako:

"Faraonai gyveno labai se
nai, senai, ir valdė nedidelę 
valstybėlę, kuri vadinosi Egip
tu. Tečiau nors ir senai jie gy
veno, jų vardas pasiliko žmo
nių atmintyje; nors tie gyve
no mažoje valstybėlėje, tečiau 
apie juos žino visas pasaulis. 
Bet ką apie juos žmonės žino 
ir delko juos atmena?

"Nugi, žino, jog Faraonai 
elgėsi su žmonėmis labai žiau
riai, žino, jog nekreipdami do
mės j tai, kad žmonės badu mi
rė, Faraonai veržė iš badau
jančių burnos paskutini kąsnį, 
.šlavė iš aruodų paskutinį grū
dą. Šitas, nedoras Faraonų dar
bas sdkėK žmonėse didžiausio I 
pasipiktinimo ir tas žpionįų 
pasipiktinimas tęsįasi per am
žių anyžius beveik visam pa
saulyje. Ir niekas geruoju Fa
raonų nemini, o tik piktuoju. 
Nes jų darbai buvo baisus, 
pikti.”

Šiandien tokiais faraonais 
esą rusų komisarai, sako 
"Darbininkas”. Jie irgi susi
lauksią žmonijos prakeiki
mo, nes kuomet milionai Ru
sijos žmonių miršta badu, 
komisarai parduoda užsie
nio spekuliantams javus, 
kad gavus pinigu savo agi
tacijai.

Žinoma, Rusijos komisa
rai elgiasi negerai. Bet ar 
Lietuvos kunigai daro ge
riau, negu Rusijos komisa
rai? .. T ;

Lietuva yra daug biednes- 
nė šalis negu Rusija. Lietu
vos ūkininkas da neturi žmo
niškų namų. Jo grjčia pasta
tyta iš šiurkščių rąstų ir ply
šiai tarp tų rąstų samanomis 
iskamšyti; stogas dengtas 
šiaudais ir tas pats tankiai

kiauras: sienos stovi stačiai 
ant žemės, purvynas iš lau- 

į ko ir vidury, šitokioj grįčioj 
įgyvena susikimšus visa šei
myna. visos rištos, o žiemos 
laiku tankiai būna dar ver- 

• šis, avis su ėriukais ir kiau
lės. Gi Lietuvos kunigai tuo 
tarpu lupa iš to ūkininko pa
skutinį skatiką ir stato di
džiausiais bokštais bažny
čias, kuriose paskui mulki- 

ina žmones pasakomis apie 
1 nebūtą velnią ir pragarą.

Taigi ir jie yra "fara
onai”.

NE JIEMS PRIE MASO
NŲ PRIGULĖTI.

Miręs Amerikos prezi
dentas Hardingas buvo žy
mus Laisvųjų Alasonų na
rys ir, jei ne mirtis, jis butų 
jau įgyjęs augščiausį tos 
organizacijos laipsni. Pažy
mėjusi šitą faktą, 'Sanda
ra” sako:

”šį faktą minime dėlto, kad 
klerikalų laikraščiai to\ienio 
sužiniai skelbia melą, sakyda- 

rnaso-mi, kad tie 'bedieviai
nai’ tai yra žydų valdomi ir ty
čia griauja katalikybę. Išti- 
krųjų gi masonuose yra augs- 
čiausi Amerikos (ir kitų šu
lių) valdininkai ir pažymiau
sieji veikėjai. Kaip matote, 
miręsis prezidentas Harding 
buvo dasiįręs iki augščiausio- 
jo, 33-čio, Masonų laipsnio. 
Masonas buvo garsus prezi
dentas Roosevelt. Ir vargu 
nors vienas iš naujasniųjų pre
zidentų nebuvo masonas. Į J(3- 
čiąjį laipsni dasigauna labai 
nedaugelis. Kiek žinoma. Ang
lijos (miręsis) karalius Ed- 
ward buvo 33-čio laipsnio ma
sonas.

"Beveik visose, lietuvių baž
nytinėse. draugijose yra sky
rius, uždraudžiantis nariui pri
klausyti prie masonų. Tas sky
rius yra labai juokingas, nes 
masonai, ne Kilę ką priima net 
ir j pirmąjį skyrių, ir visoje 
bažnytinėje draugijoje vargu 
rastųsi nors ‘vienas jos narys, 
kurį masonai pas save priimtų, 
o čia jie Į savo konstituciją ra
šo. kad masonas negali i pašel- 
pinę draugiją įeiti. Žinoma, 
kad ir be tokio Įstatymo nega
li, nes pas masonus įeiti yra 
tūkstantis sykių sunkiau, nei 
kaip į kokią ’Juozapinę’ ar 
■Jurgine’.”

Iš to išeina, kad jei koks 
parapijonas ir norėtų prie 
Masonų prisirašyti, jo ne
priimtų, nes tai yra organi
zacija, kuri isileidžia tiktai 
žymius žmones.
*

LIETUVOJ NEBLOGIAU
SIA, SAKO DRG. 

GRIGAITIS.
"Naujienos” įdėjo draugo 

T. Grigaičio laišką iš Lietu
vos, kuris sako, kad tenai 
nėra taip jau bolga, kaip 
tūli skundžiasi. žinoma, 
Lietuvoje nėra tokių paran- 
kumų, kaip Amerikoje. Ii 
pats drg. Grigaitis skun
džiasi, kad —

"Po Kauną tiek prisivaikš
čiojau, kad apšluhnu — pūslės 
ant kojų pasidarė. Tramvajus 
(kumelkos traukiamas) , čia 
vaikščioja tiktai viena linija, 
todėl, jeigu nenori nuolatos 
vežikus samdyti, tai turi žings-, 
niuoti ir žingsniuot, šalygat- 
viai siauri, ne visur du žmogų 
gali greta eiti; o gatvės iš
grįstos stambiai* apvaliais ak
menimis. Kaį eini skersai get
re. tai turi gerai žiūrėti, kur 
žengi. kad kojos 
suktum.”

Tečiaus —
"...Bendras įspūdis, kurį šiuc 

metu ^aro Lietuva; yra neblo
gas. šalis, tiesa, didelių turte 
neturi; jos gyvenimas eina la

. bai lėtai, — 'net nepakenčiamo

neišsi-

Į

vargo ir desperacijos nematy
ti. Ir visi tikisi, kad ateityje 

Uis geriau.
"Man irgi kad imsi-

minti Lietuvos žmonėms nėra 

ko.”

Plačiau apie Lietuvą 
"Naujienų’ redaktorius ke
tina parašyti vėliaus.

Kjo, kad Lietuva

Tūlas K. "Lietuvos žinio
se*’ rašo:

Daug jau buvo pas mus, 
y pač pažangos ir klerikalų 
spaudoje, prirašyta apie de
mokratizmo ban kruta rimą. 
Tiesa, kad nemaža atrastu 
jo ydų. Bet didžiausią demo
kratizmo diskreditavimą 
bandė daryti bolševikai Ga
lų gale po penkių metų ban
dymo Rusijoj, rodos, ban- 
ikrutyja ne demokratizmas, 
bet diktatūros principas. 
Pasirodė, kad tokios katas- 
trofingos bolševizmo padė
ties svarbiausios priežastys, 
tai ne' bolševizmo principai, 
bet patys jų pildyto jai. Ūmu 
laiku prie bolševikų perėjo 
visokių šelmių aibės, ku- 
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tokie jie liurbiai r!ems tuPėJ®.‘Jk apeiną-

JIE NEŽINO KĄ RAŠYTL
Dvasiškųjų tėvelių "Drau

gas” prisipažįsta, kad jei ne 
socialistu laikraščiai, tai 
jie. kunigai, nežinotų apie 
ką rašyti.

"Mums nuobodu be ’N-nų’... 
Kartais nebežinai žmogus, 
apie ką čia beparašyti. N-os* 
prisikabina ir pagelbsti."

Taip rašo "Draugas" 186- 
tame savo numery. Ar mes 
nesakėme, kad jei ne pažan
gioji musų spauda, tai kuni
gai savo laikraščiu visai ne
leistų - i ■ :................. :
ir tinginiai!

i

vimas ir valdžios savo rei
kalams išnaudojimas.

Neužilgio valdžios viršu-VĖL AUKSO KARDAS. I .^euzugio vatams vireu- 
w. nese pas bolševikus pasiro-

_ Vyčių organas ( ^^tis 1*^ tokie asmens, 
lo rugpiucio numery vėl ke- vjeta ne Kremliaus rumuo- 
lia aukso kardo klausimą.

Kaip žiniž, apie pora me
tų atgal vyčių suvažiavimas = 
nutarė nupirkti aukso kaf 
dą ir dovanoti ji Lietuvos!,,, lalRa,s „„„„ Gluzlau!_,a,s 
kanumenes vadui. afta taS vad]na,

mais juodašimčiais.

dė tokie asmens, kuriems 
vieta ne Kremliaus rūmuo
se, bet katorgoje. Interesin- 

kad dažnai didžiausiais

1 mentalus Ihis turbut sun-j 
kiau savo tamsus darbeliai; 
varyti, bet pavojus Lietuvos 
siišfhiiėjinio nepraėjo, 

j Tamsios jiegos šviesos bi-Į 
jo. Tikriems Lietuvos ne- 
priklailsomy bes gynėjams 
reikia ir toliau budėti, rei
kia visur tamsus darbai į 
šviesą kelti,

Ųaisva spauda tokiai ko-kros rūšies komplimentų šo
vai yra būtinas dalykas.
Tdd stĄirfnkimės, kad šel- pažeminus ir įžeidus. Vieną 
mįąi nepaimtu virsti, nes ta-,karta iis yra pasakęs net ši-

Žodis musų tautininkams.
Musų tautininkai per sa- jus jau matote, kad tas no

vo spaudą gana tankiai vien ’ u * 1 
(lelei mažmožių daro stam
bių užmetimų socialistams. 
Taip ve, "Vienybėj” p. J. O. 
Sirvydas nesigaili tam ti-

4a jie tikrai demokratizmo 
idėjas diskredituos, turėda
mi kur reikia balsų didžiu
mą savo pusėje.

1 ■■ 1 <!.■■■" u

Pabaltės valstybių

Pabaltės valstybių konfe
rencija Rygoje tęsėsi tris 
dienas, t.y. liepos 9—11 d. 
Tuo laiku įvyko du plenariai 
posėdžiai, vienas bendras 
abiejų komisijų posėdis ir po 
Aki atskirti kiekvienos (po
litinės ir ekonominės — ju
ridinės) komisijos posėdžiu. 
Priimta kelios rezoliucijos, 
kurios čia paduodamos. DėlJga, kad dažnai didžiausiais kurios čia paduodamos. Dėl 

as I bolševizmo; šalininkais aysUįTautų Sąjungos numatyta 
reiškė kaip tik tie, kurie ca-fbė’ndras veikimas joje visais 

‘ ro laikais buvo didžiausiais klausimais, kuriais konfeida
vusios valstybės bendrai su- 

•Jie interesuotos. Taip pat busią 
r daugiausiai įsibrovė į črez- prisilaikoma bendros takti- 

vičaikas-ir politbiurus, į po-jkos, statant ir renkant fcan- 
pitkomisarus. Iš jų išėjo di-'didatus į Tautų Sąjungos 
džiausi bolševikų teroro vei-j konferencijos prezidiumą ir 
kėjai. Tokie tipai daugiau-j komisijas, į Tautų Sąjungos 
ia žmonių išžudė. prezidiumą ir į nuolatinį
Jie visur afišavosi ir afi- tarPtautįnį

‘.kiliko kaip tikri ura. tarptoutmio darbo biuro
P‘> 11,ko n-! bolševikai. Ir gamtoje ma- Prezidiumą ir administraty- 

. val tome, kaip^uikFai moka pri-»Wbą.. Tautų S^ungts 
... . -z. *L'a ’ rtao.-v^+i JLivom'ii -arJin pakto X ptfnkto pakeitimą

ozia vėl pakvietė S. “kaus-lįį fei ( 35 konfetencija pripažįsta ne-
roVrim irST^r'-atrtSrtoja uh?*S! ^imu. Juridiniais ir ekpno- 
1010 vietą, ir tooei vąciu or- - v isl- mimais plausimais pabrėžia-
ii^omri a^kt^kar kuri^Sia mo^ tnd reikalingumas: a j suda-
«Watm j k* aplink^/s prisitaikib-

įteikti. Pinigu tam tikslui lL J 
esą surinkta $700. revoliucija apvalo žmoniją.

Žudvmo irankvįe vvčiai I Ae-» P®r revoliuciją žūva ide-
“^.^klele garbę. Tai.'mat,jį'lin^usi asmeny^ išdirbū konven^
kriksciomska dvasia! j rijos projektas a^e teismo

d i sprendimo įvykimmą; d)tenka... parazitams..^ unifikuoti jūrininkystės,
Šiokio-tokio panašumo į taipgi vekselių įstatymai, 

tai galime rasti ir IJetuvos f įvijos vyriausybe apsiima 
mAnpnn :ey^^Pc^0^e* pasta- sušaukti specialistų konfe-

51 i vaisiais musų nepriklauso- renciją rugsėjo mėnesį pri- 
hnybės metais mes matome 
; nemaža "pagarsėjusių" nau
jų visuomenės "veikėjų,” 
kuriems pirmiau vien tik 
karjera rūpėjo.

Taip-pat jau matosi tarp lais rezoliucijose numatyta 
tokių valio—patriotų ir va- palengvinimai ir formališ- 
lio—veikėjų pirmiau' buvu- kūmo sumažinimas, 

įsių lenkų, ųųsų patriotų, j Latvių diplomatinėse sfe- 
i Dabar jie, prisitaikydami rose ir spaudoje dėl konfe- 

1 prie naujų aplinkybių, jau rencijos pasekmių nelabai 
j stengiasi kiek galėdami iš- tesidžiaugiama. Visi mato 
! j odyti tikrais Iaetuvos gy- konferencijoje nedaugiau 
i iiėjąis, tikrais patriotais ir iiaųdos už paprastą ekskur- 
net valio—patriotais. 'sija su diplomatiniu manda-

Tokiu ekzempliorių gali pasikeitimu. Bloga is-
užtikti'visur, bet daugiau- į>ud>.:.padare neatvykimas 
šia ėrezviėaikinėse istaigo- iw»tCTU> reifadų
se. Jie galingi -ir ap- meisterio Sejdos. Pats Me- 

.< . ..-T, 7 jerovic atvirai įssireiske,>ineis. ir paxis ką kur re - Sejdos neatvykimas su-
kia, ir kreivai paliudys, ir visus Latvijos užsienių

'kiekvieną bolševiku pada- 'vadovybės išdirbtus pianus, 
rys, jei tik jiems lieps, arba ;Prie tokių aplinkybių nebu- 

i jei bus jiems nauda iš to, jieįvo galima ir laukti kokių 
i kitą parduos ir patys parai-|nors konkrečių žygių sąjųn- 
i T. ...... . , 'gos įundimam užtvirtini
muos. Jie is kiekvieno įsta-į mu| aja užpernykštė Varšu- 
tymo. is kiekvieno privalo- j vos accord politiąue. Suo- 

;ibo įsakymo, iš kiekvieno mių nusistatyme nebuvo ma- 
i uždraudimo randa sau pel- tyti jokių permainų toje pa- 
'no šaltini. piety, kuri vertė juos sušilai-
4 
I 
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lui S. Žukauskui, kuris išvi
jo iš Lietuvos bolševikus ir 
atidavė lenkams Vilnių.

Tuo tikslu vyčiai Įkūrė 
"Aukso Kardo Fondą" iri 
jau buvo pradėję rinkti pi
nigus. Bet kuomet gen. Žu-j 
kauskas tapo prašalintas 
kaipo lenkų pataikūnas, vy 
čių sumanymas j 
įkūnytas.

Dabargi klerikalų

LATVIJA NORI GRĮŽTI 
PRIE RUSUOS. I

"Hearst’s InternationaF 
magazinas liepos 
numery rašo:

"Iš visu atskilusiu Rusijos 
dalių. Latvija turbut daugiau
sia yra pasiryžusi grįžti prie 
Rusijos atgal, kaip tik federa
cija kiek sustiprės. Maž dau.*r 
los pačios minties yra ir Esto- 
nija. Mažiausia prie to palin
kus Lietuva. Siberija jau prak- 
tinai sugrįžo. Su Ukraina yra 
ypatingas klausimas. Ji vra 
tirštai žydų apgyventa, ir todėl 
turi būt labai atsargi, nes jei 
Rusijoj sugrįžtų reakcinė val
džia, tai tenai butų baisi žydų 
skerdynė. Dabartiniu laiku 
Ukraina gyvena su Maskva su- 

. tikime, ir kuomet gyvenimas 
nusistovės, neturėtų Lut prie
šinga ineiti federacijnn, jei jai 
bus užtikrinta žydų apsauga."!

Tokiai tautų federacijai i 
teturėtų Luti priešinga ir 

.Dietirva. Kitaip tokios ma-i 
čiukės valstybėlės neišlai-1 
kys, ir jei stipresni kaimy-i 
nai jų nepavergs, tai jos pa-: 
žios turės ban krūty t.

!

.11,imių ■mvdri ^TTiAnrisi f,_avlmą • ») pi lblčfetl__ prie

CIUCAGOJ NĖRA NEI 
TREČDALIO "AMERI

KONŲ”.
Chicagos Komei ei jos

Draugijos surinktomis ži- 
liomis, dabartiniu laiku 
2hicagoje esą tiktai 28 nuo- 
-imčiai tikrųjų "ameriko
nų", tai yra tokių, kurie yra 
rimę iš čia gimusių tėvų. 
Taigi jų nėra nei vieno treč- 
lalio.

Iš viso Chicagoje dabar 
?są 2,701,705 gyventojai. Ti
krųjų "amerikonų” iš to 
skaičiaus esą 752,329, o at-l Nors

?»

Itaagos 1905 m. birželi# 17 
d. konvencijos apie civili

sirengti tarptautinei konfe
rencijai muito reglamento 
klausimais, kurion kviečia 
Tautų Sąjunga ženevon spa
lių 15 d. Pasų ir vizų reika-

no šaltini. , -rr - -
v nim Varšuvos sutartiesTokre zmohfe'ypaę ger«1( ,.atifikavimo. Tiktai tarp 

tarpsta nedemokratinėse j Latvijos ir Estijos santykiai 
ląlstybėse, nes tęn. ųėra vi- taip pagerėję,; kad jtelią j jų 
suomenės kontrolės, nėra artimiausią susijungimą ga- 
spaudos laisvės, nėra šel- Hma skaityti fšlygfetu. Lat
viams <rra«os [vijos ir Estuos užsienių rei-

^r-k * . . . įkalu ministeriai būdami Ry-
Lietuva, pereitais metais goję susitarė /ugsėjo pra

našiam krikščionių demo- džioje suęiti Taline į Latvi- 
i kratų kursui užėjus, buvo jos—Estijos—Lietuvos kon- 
iau beįbrendanti į toki kar- ’ ferenciją. Tęn numatoma 
ieristų' isivvravimą. 'galutinM išrišti kai kurie

, . ’ dabar, kiek kito- ga|, sudaryti tiugštesnės tar-
Jvių Ir gimusiųjų iš ateivių !kiems žmonėms, valstybės pusavės sąjungos susitari- 
— 1,947,376. vairą paėmus tokiems ele-'mas. (Elta).

i gerai, liet kuomet mes ju- 
. mis anuomet perspejom nuo 
. to klaidingo žingsnio, tai 
, jus mumis tuomet piktžo
džiaudami niekinot, ir varėt 
toliau savo klaidingą darbą 

; iki to laipsnio,- kokiam šian- 
, dien randasi Lietuvos pa:lė- 
tis.

Turint galvoj šituos visus 
įrodymus ir padarytą žalą 
Lietuvos darbininkijai ir 
Lietuvos valstybės kūry
bos darbui, mes, socialistai, 
su pasididžiavimu galime 
pareikšti, kad mes prie jtų 
klaidų, kokias. tautininkai 
atliko, neprisidėjome. AX- 
penč, mes visur ir visuomet 
juos j!?rspėjom. Musų L S. 

kaipo grynai socialistiš- 
ka organizacija, visad sto
vėjo ir tebestovi ant darbi
ninkų klesos pamatų. Mes, 
kovodami uz savo tautos 
darbininku reikalus, visad 
turim omeny ir rišo pasau
lio darbininkų klesą ir jos 
gėrovę. Musų tikslai yrą vi
so pasaulio darbininku tiks- 
lai, ir mes nuo savo tikslų, 
nuo darbininkų klesos užda
vinių neatitolom, kaip kad 
mums yra primetama iš de
šinės ir iš kaitės. Priešin
gai, mes per šį karo ir revo
liucijų laikotarpį daugiau 
išmokom ir daugiau paži- 
nom savo klesos uždarinius, 
negu kuomet nors seniau. 
Mes pergyvenom triukšmin
gus revoliucijų ūpo metus, 
kur daugelis musų buvusių 
draugii liko tos audros su
klaidinti ir parblokšti Mes 
taip pat pergyvename savo 
šalies ir savo tautos patrio
tiškus šauksmus. Kaip vie
ni, taip ir antri neįjiegėrnus 
parblokšti, suviiti ir galuti
nai atstumti nuo savo ide
alų — mes pasilikome ištiki
mi Markso tarptautiniam 
socializmui Ir aš manau, 
kad likusieji L. S. S. drau
gai laikysis, kaip ligšiol, sa
vo suprastų socializmo idė
jų, eis išvien su viso pasau
lio proletariatu ir kovos už 
visų darbininkų teises. Tuo 
pat laiku mes gelbėsirne ir 
Lietuvos darbininkams. Lie
tuvos gi darbininkai, kaipo 
vienintelė šalies demokra
tinė jiega, padarys musų 
Lietuvą tikrai laisva ir de
mokratiška valstybe. Tai ve 
koks yra musų credo.

cialistams. kad tuomi juos 
ir įžeidus. Vieną

_ 1__ ________

tokią "štuką”: "Socialistai 
turės išnykti, nes laike pa- 
saulinio karo jie save labai 
sukompromitavo”. Pasaky
ta, ir užriestas kriukis. 
Sandara”, kaipo tautinin

kų organas, daug kartų ei
na į lenktynes su komunistų 
"Laisve”, teikdama įvai
riausių šmeižtų ant socia
listų. Bus gana prisiminus 
nieku nepamatuotą užsipuo
limą ant keleiviečių, potam 
išardymą socialistų mitingo 
So. Bostone. Iš šitų ir kitų 
dalykų labai lengva numa
tyti. kad musų tautininkai 
rankoves pasiraitoję laukia 
progų, kur galėtų užpult so
cialistus ir tautišku "rau
gu” juos apšventint, panau
dojant net provokatoriška 
’balutijadą”.

Dabar, kuomęt p-lė Clare 
Sneridan parašė kelintą 
straipsnių į anglų spaudą 
apie Lietuvą, jos poniją ir 
jos liaudį ir kuomet tas ne
labasis "Keleivis” kai kurias 
jos straipsnių vietas per
spausdino, ir nuo savęs pri
dėjo, kad, girdi, tas yra kle- 
i.ikalų valdžiai didelis ant
ausis, — tai musų tautinin
kai gavo nąujos progos anų 
metų graboriaus Liutkaus- 
ko lupomis kalbėt apie so
cialistų nepadorumus. Ir 
kas tai matė tikėt tai kores- 
nondentei, įtą ji rašo! Kad 
lietuvių burnos apvalios iš
vaizdos, kad lietuviai daug 
žemesnės kultūros už vokie
čius ir Lt. — šitaip manyt, 
tai reiškią, išsižadėt savo ša
lies ’didvyi-iškumo” ir būti 
nelaimingu Juda! Mat, mu
sų tautininkai laikosi to su
pratimo, kad kaip apie mi
rusius, taip ir apie savo šalį 
reikia vien tik gerai kalbėt, 
arba visai nieko. Šitokis fa
natiškas nusistatynaas ver
čią mane šį-tą prisiminti iš 
netolimos praeities musų 
tautininkų darbuotės.

Visi gerai atmenam pa
saulinio karo įvykius, kuo
met reikėjo rūpintis šelpi
mu nuo karo nukentėjusių 
Lietuvos žmonių. 1915 me
tais Brooklyn, N. Y. buvo 
sušauktas visuotinas Ame
rikos lietuvių Seimas, kurio 
augščiausiu tikslu buvo vi
siems susiprasti teikime pa- 
lelbos karo audrų ištiktiems 
Lietuvos žmonėms. Musų 
tautininkai turbut nedrįs 
užsigint to fakto, kad jie 
suardė tą vienybės idėją ir 
sutvėrė sau atskirą fondą, 
!jer kurį visas surinktas au
kas siuntė į .Rusiją klerika
lų vadovaujamoms įstai
goms, kurių tūli vadai iš po 
karo vargų išėjo su dideliais 
maišais pinigų. Tik atsimin
int, kiek tuomet srutų išlie
jo musų tautininkai ant so
cialistų galvų. Kaip jie tuo- . išokukes iš Bremeno ir 
met net niekuo nekaltus - »įmones drabstė purvais.' aPle ?° rW’“10 ‘urbut ’>u- 
Prisiminkit niekinimą Bule- s,«s jau New Yorke-

šitaip manyt,

"Lietuvos" 170-tam nu
mery,skaitom, kad Šiaulių 
stotyje žandarai areštavo 
tūlą davatką, pavogusią tū
lam. Manskiui daiktus prie 
tikietų langelio. Davatka tą 
Vytą buvo "dar burnoje nie
ko neturėjusi ir važiavo į 
Radviliškio atlaidus išpa
žinties." Tas parodo, kiek 
teisingumo ir doros pas tuos 
žmones, kurie vaikščioja iš
pažinties.

"Naujienos” praneša, ka*d
15 rugpjūčio drg. Grigaitis

tų ir velionės* Žemaitės, ši
tie visi prastos atminties____ Anglijoj dabartiniu laiku 
įvykiai yra mums labai ge- -Y1/1. J.žl&OOO bedarbių, ir jų 
rai atmenami, ir mes j’ų/tJ^10.1.118 d^na auga, 
turbut, neužmiršim. Plačiau e-^es
nagrinėjant tų laikų įvv- 20,000 žmonių. Tai
kius, mes gerai atmenam, Yls karo 
kaip jus, tautininkai, tą vi
są laiką ėjote petys petin su . , _ ..
visais atžagareiviais kleri- streikas dabar išrodo jau 
kalais, remdami jų siekimus neišvengiamas. Rengkimės 
ir jų politiką iki to laipsnio, prie šaltos žiemos, 
kol klerikalai pasijuto ganė- ’ ■ ■■ ■ ■
tinai tvirti, ir parodė jums' Stanvich miestelyje 
savo užpakalį, paimdami Connecticut valstijoj, "per- 
Lietuvos politiškąjį vairą eitą savaitę perkūnas sueje- 
vien Į savo rankas ir irkluo- gino bažnyčią. Naktis buvo 
iami su "dievo pagelba” ar- apsiniaukusi ir Dievas, ma

čiau prie Rymo. Dabar ir tyt, nepažino savo namų.

Amerikos angliakasių
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kitus suprasti, ir bus (irau- rastis sako: kur žmonės tentai skaitytoju pernašai at- tingumu pralenkia kitus vi-(dviejų stambiųjų . įstaigų,tatai padėtis darbo žmonių 
"iškurnąs ir vienybė. ir dievas. P 1

šalę Apšvietos Bendro-- nei dievo.
19 d. rugp. netikėtai už- vės parko yra ir lietuvių pa

klydau i Worcesterį. Žino- rapijos parkas, vadinamas
damas, kad mieste nieko i;Maironio parku, ši parkų
pažįstamu nesurasiu, nusi- delei stokos laiko neteko ap-
haladojau ,i Kliubo vasarna- landyti, todėl apie jį nieko

* mj, ktiris randasi sale Wor- negaliu pasakyti.'Tik’girdė-
cesterio, ant gražios ežero-jau žmonės kalbant, kad ši .... --------- . % „..... — ... w
salos, lštikro, laimingi Wor- parką-'kunigas Jakaitis nu- dėlė LieCuvių Svetainė, kur gyjęs savo namą vertės a’pio pirks, kad jis daugiau tokių

" testerio žmonas kad turi:,i»rkęs konkuruodamas su yra susitelkę visos pažan-20,000, kur susirinkę Kliubo veikliu vyni užaugintų.
A 1 • 4 . • « • .k .. —. . Z.Z. « WAl • I z Z 1 * Z~K w • X- ■ 4 V . XV - v. I z* - - 1 k ’ I L l -k -. ■ _ _ . 4 ZV V I Z-V *

WORCESTER, mass. 
Mano Įspūdžiai. Be žmonių nėra šilan ko, mat tik maža dalis sus savo kolegas. Reikia pa- 

tančiai darbuojasi daugelis 
Antra didelė Įstaiga, tai ir kitų draugų, tarp tų tur- 

Amerikos Lietuviu Atletu būt ir p. J. Neikus. Turbut

i žmonių supranta skaitymo minėti, kad Kliube nenuils- 
Tai tiek šiuo tarpu apie vertę.

vVorcesterj. * N.

BALT1MORE. Ml). Kliubas. Ši organizacija vra teisingai nariai-įvertindami
Kas pas mus yru it ko stoka. •k»g» 25 <»• Indžio. 19b> >• darbą. sako, kad kaip p.

1 9 m. Per aštuonis metus savo .keikus zenysis, tai jie jam
Pas mus randasi puiki di- gyvavimo, Kliubas yra Įsi- puikų keričiuką dovanų nu-

toki gražų ežerą, kuris, tap
tum kokia juosta, apjuosi J 
pusę miesto. Prie to ežero 
yra Įtaisytos vasariniams 
pasilinksminimams vietos, 
kur žmonės vasaros karš
čiuose smagiai praleidžia 
kliką. Iš visų tautų lietuviai 
ant to ežero turi užėmę be
veik geriausias pozicijas. Iš 
vienos ežero pusės Kliubo 
sala su puikiu vasarnamiu, 
iš kitos pusės — Apšvietos 
Bendrovės ir parapijos par
kai. Kitų tautų draugijos 
tokių gražių vietų'neturi.

Pirmiausia kelis žodžius 
noriu tarti apie Lietuvių 
Ukėsų Klitibo vasarnamį ir 
apie patį Kliubą. Vasarna
mis pastatytas prie pat van
dens ir turi visus paranka
mus: svetainę, šokiams, 
kambarius ‘ komitetų mitin-'* - 
gams, bizniui ir kitokiems 
reikalams. 0 pat apačioj, 
prie vandens, maudynės 
moterims ir vvj®ms. Norė
damas maudytis nueini į 
namo apačią, nusirengi ir 
išėjęs per duris šok tiesiai į 
vandenį. Toli eit nereikia, 
nes už žingsnio-kito jau gi
lu, kojomis žemės -nesieki. 
Šventadieniais ir Šiaip vą

škarais Į Kliubo vasarnami 
' ‘privažiuoja žmonių daugy
bė. Visas; kalnelis būna ap
statytas automobiliais.' Tar
pe publikos matosi daug 
gražaus Čia augusio jauni
mo. Kad suvažiavusi publi
ka nenuobodžiautų, papras
tai svetainėj būna pareng
tas šioks toks programas: 
muzika, dainos, ristynės, 
kumštynės ir pagalios šo
kiai. Viši, seni rr jauni, lai
ką praleidžia smagiai.' Tik 
vieno dalyko Kliubo vasar
namy nepastebėjau. tai 
skaityklos. Reikėtų bent 
vienas kambarys paskirti 
skaityklai, kur žmonės, 
bent nuobodžiaudami, galė
tų pasiskaityti laikraščių ir 
knygų. Tvarką vasarnamy 
veda rimtas ir pavyzdingas 
žmogus S. Purvinskas.

Pasiteiravęs pas senes
nius Kliubo narius sužino
jau, jogei prie Kliubo dabar 
priklauso net 900 narių. Tai 
didelė armija darbininkų 
žmonių. Jeigu visi kliubie- 
čiai butų susipratę vyrai ir 
pažintų savo /klesos reika
lus, tai Kliubas galėtų lošti 
nemažą rolę ir politikoj. 
Reikia linkėti, kad Kliubo 
vadovai savo narius prie to 
vestų.

Nuo Kliubo salos teko nu
keliauti į Apšvietos Bendro
vės parką. Čia irgi vieta la
bai graži. Tik liūdną įspūdį 
daro iš žemės išsikišę mūri- • 
niai stulpai sudegusios sve
tainės. Senasis didelis na
mas tapo perremontuotas ir 
jame įtaisyta nevisai maža 
svetainėlė. šitame parke ir
gi Smagu, gražu. Čia irgi 
žmonių netrūksta: visi jie 
energiškai juda, kruta, dis- 

<;kušuoja, barasi, politikuoja, 
; juokauja ir dainuoja. Daų- 
- - gelis žmonių šitą parką va

dina bolšeVikišku, todėl kad 
prie Apšvietos Bendrovės 
priklauso daug komunistų. 
Nepaisant kokie žmonės čia 
priklauso, bęt vieta graži ir 
žmonėms, ypač susipratu- 
siems darbininkams, šalin
tis nuo jos nereikia. Kur 
nors prigulėti yra daug ge
riau negu niekur. Visi mes 
esame lygtis darbininkai ir 
visų musų reikalai yra vie
nodi. Tik reikia vieniems

organizacijos; čia nariai praleidžia sau laika 
laiko savo susirin

kimus, balius ir dau
gelį kitų kultūrinių, tauti
nių ir darbininkiškų užda
vinių atlieka. Čia yra užlai
komas didelis viešas Lietu
vių Knygynas, knygų ran-

progresyviais. Mat, kad ir giosios 
tamsiausi žmoneliai, vistiek^jos 
jau vien tik bažnytėle ir po
terėliais nepasiganėdina, 
liet j ieško ir žemiškų pasi
smaginimų. Kunigas Jakai
tis, bijodamas, kad jo para- 
pijonai, lankydamiesi pas 
progresyvius. "nepaklystų” dasi Įvairaus turinio apie1 
t.y. iš tamsos kelio neišeitų, 2,000 egzempliorių. Laik- kiekvienas doras lietuvis, prastu kliksniu, kas- neduo- 

; buvo nupirkti raščiai pareina ne visi, nes įmokėdamas 25c. į mėnesį
(suprantama, už pa- knygynas priima tik tuos,. duoklių, ir gali naudotis vi- 

' _ ■ kurie yra veltui knygynui sais Kliubo patogumais,
vietą. Kiti siuntinėjami, prenumeruotiKliubo pirmininko pareigos 

plyčia gi neprenumeruoja nei vie-’eina Dr. Želvys; jis gana 
bus pastatyta, taip kaip no. Patį knygyną vietos Ik-!daug darbuojasi Kliubo la- 
LawreiiCt‘ uj ktm. Vemptus- tuviai, regus jiermažai iver-jbųi. ■ Tai bus vienas musų 
kas yra padaręs.Mat, švent- tina, nes kiek teko pastebėt, profesionalų, kuris savo ak

lių šaudymu,
niu ir 1.1, šįmet Kliubas da
ro didelj pęrtaisvnią: rengia 
puikias maudynes, kurios 
turės panašumo Į Y.M.C.A. 
maudynes.

Kliubo nariu gali būt 
. _ _ _ llVVUVl.'’,

priverstas buvo nupirkti raščiai pareina ne visi, nes įmokėdamas 25c. i mėnesi 
jiems f 
čių parapijenų pinigus) pa- kurie yra veltui knygynui sais 
silinksminimui 
spėja, kad čia ir ko 
bus pastatyta.

butų ir dailės darbas pasta- sulygsta su kilų miestų pa
lytas aut lygios papėdės; ir dėėia. Keikia priminti, kad^ 
tik tuomet galėsim pasisa-darbininkų klasės suprati- 
kyt, kad mes stovim gerai, fmas vienybės ir priguiėjimo 

Kad ir yra bažnytinis cho- prie unijos yra daugiau at
ras, bet liaudžiai jis yra sve- silikęs, negu kur kitur. Taip 
timas. Reto, žmonės kalba, ve, lietuvių kriaučių unijos 
kad šitam bažnytiniam cho- skyrius stovi gana prastai,ir 
rui irgi: gresiąs rimtas pavo-jnors buvo dėta gana pastan- 
jus, nes šiomis dienomis gų per unijos centrą, bet 
vargonininkas p. čižauskas vienok geru rezultatu nebu-

1 
Į Philadelphiją, taip kad ne- privatiškais reikalais,o dar- 

!tekęs gabaus žmogaus cho- 
bas nukentės, čižauskai čia 
Jbuvo pasižymėję daininin
kai, ypatingai p-nia čižaus- 
kienė, kuri turi puiku ir ge
rai išlavintą balsą, tik gaila, 
kad ią dievas užlaiko tik po 
savo skvernu ir niekur į pla
čiąją liaudį ji nepasirodo.

j,. ,.w„. . ...j, jz. m uruu-
.... ____ Stoka pas mus dailės sri- apleido Baltimorę ir išvyko vo. Žmonės daugiau užsiima

užsiimdami gimnastika, bo- tyje gero chorvedžio, šitas 
čekiu loši- u tikumas pas. mus jau nuo 

kelinto metu matyt, ir nega
lima jį užpildyti, šiuom žy
giu jas mus apart bažnyti
nio, kito choro nėra. Musų 
surengti vakarai užpildomi 
vien tik muzika, arba pa

na jokio smagumo ir atstu
mia liaudį, ypatingai jau
nuolius veda prie galutiniu 
užmiršimo musų puikių dai
nų. Apie kalbamąjį dalyką 
balŲinorieėiai turi labai su- 
sidomėt ir tą trukumą už 
pildyti, taip kad sulyg an

hininkų organizatyviai už
daviniai pas juos padėti ant 
lentynos. Tiesa, jie daugelį 
kartų liko suvilti. Jie čia sa
vo laiku drūčiai tikėjo į I. 
W. W., laukdami greito iš
ganymo. Po tam juos paga
vo da drūtesnė komunizmo 
banga, kurios pažadai buvo 
da didesni, taip kad už me
tų. kitų jau Įvyksiąs komu
nizmas visam pasaulyj ir vi
si vargai bus pašalinti, šitos 
visos iliuzijos darbininkus 
sudemoralizavo, ir šiandien

Darbininkų padėtis čia 
tokia pat, kain ir kitur: al
gos kiek mažesnės, negu 
Nevy. Yorke, bet. namų nuo

gy veninio reika-______________ _  _______
atsieina pigiau, jįe jau net rimtai idėjai ne

nori tikėt. Tai ve, kas pas 
mus yra, o ko stoka, ir šie 
visi trukumai reikia užpil
dyti realiu darbu.

Kazys.
■ 

WHITING, 1ND.
Vis nauji suvaržymai dar

bininkams.
13 d. rugpiučio Standard 

Oil Co. išleido naują patvar
kymą, kuris griežtai drau
džia darbininkams darbo 
valandomis skaityti laikraš
čius arba knygas. Pirmiaus, 
būdavo, kaikurie darbinin
kai, turėdami liuoso laiko, 
skaitydavo laikraščius arba 
magazinus, ^atomai, J. D. 
Rocke.Vlleris prisibijo, kad 

• jo vergai nepradėtų skaity
ti darbininkiškos literatū
ros ir susiorganizavę nepa
reikalautu daugiau algos ir 
geresnių darbo išlygų- 

j 14 d. rugpiučio aš, turė
damas liuoso laiko, pasi
ėmiau lietuvišką žurnalėlį 
"Gydytoją’' ir pradėjau 
skaityti Priėjęs prie ma
nęs bosas pastebi, kad skai
tyti yra uždrausta. Ypač gi 
bosas atkreipė į mane aty- 
dą, kuomet pamatė, kad 
mano skaitomas žurnalas 
yra svetimoj kalboj. Jis pa
klausė manęs, kas tai per 
knyga. Aš jam pasakiau, 
kad tai yra lietuvių daktarų 
leidžiamas žurnalas žmonių 
naudai. Mat, jie čia labai bi
jo I. W. W. literatūros.

Darbininkai čia yra neor
ganizuoti ir todėl pusėtinai 
išnaudojami. Kaip darbda
viai nori, taip su darbinin
kais elgiasi.

Darbai šiuo tarpu alie
jaus išdirbystėse eina gerai 
ir darbą gali gauti bile kas'. 
Bet darbai yra labai sunkus 
ir sveikatai pavojingu Ge
ras darbas paprastam dar
bininkui yra sunku gauti. 

Pasaulio Pilietis.

mos ir kiti

(Lithuanian)

bkidgeport, conn.
105 Congress Street,
arti Main Street.

FALL RIVER, MASS.
U—3rd Street,
arti Bedford Strevt.

KUPONAS

adresas

N.uo, pirkėjo, turinčio 40 ar daugiau ieibeiiy, bus priimama tik vie- 

-na Ypatinga Premiją Korta.

ną.

PROVIDENCE, R. I.

49 Abern Strert,
arti Waahington Street.

N

mą.

Ypatingas pasiūlymas

AR ŽINAI KODĖL ŠEIMININKĖS MĖGSTA VARTOTI

Standard ir Challenge Pieną
NAMŲ RUOŠOS REIKALAMS?

AGI dėlto, jog randa šitas rūšis atatinkančias kiekvienam
virtuvės tikslui, kada tik joms reikia ir pieno ir cukraus

sykiu. Jos žino, kad ypatingai vaikai myli jį užteptą ant duo
nos arba kavoje, koko, ar arbatoje. Jie myli jo skonį. Blėšinė
ledų skrynioje visądos bus priemonė išrišti jūsų pieno klausi-

šitas pienas negenda ir ekonomiškas.

Prie to viso, kiekviena blėšin-3 turi dar pridėtinę vertę namams. Leibe-

Irai reiškia pin>Sas- šeimyninkės nuo Mėžiniu leibelius sutaupo ir kada

prirenka užtektinai, tai nueina Į mėsą Premijų Krautuvę, kur pasiren

ka brangiu dovaną netik savo namą reikalams, bet ir asmeniškam va

tojimui. Jos gauna tai šį, tai tą vaikams, namams, šeimynai, ir 1.1

Patėraykite keletą paveikslu šilu dąvanu šitame paskelbime.

Suprasdama, kad yra daugelė, kurie nežino visą šitą progą apie šitas

pieno rūšis, The Borden Co.npanv daro ypatingą pasiūlymą, giliuojanti

tik labai trumpą laiką, taip, kad jie irgi galėtą apsipažinti su jomis.

Jei išpildysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir pasiusi jį šiandien, tai

mes pasiųsime jums Paveiksluątą Premiją katalogą* karto su Ypatingu 

Premiją korta; kari skaitysis kaipo TO dovanotiną kibelių.

Sekamos Premiją Krautuvės duos Jums už tą Kortą ir visus STAN

DARD arba CHALLENGE Pieno leibefius, kuriuos dar turėsite, dova-

BOSTONE MUSŲ DOVĄNŲ KRAUTUVĖ RANDASI:

89 Friend Street, arti Haymarket Sųuare.

Jei nėra krautuvės Jusu miestely, kuris apmokėtu šituos leibelius ir

Ypatingą Premiją Kortą, pasiąsk juos į Borden’s Premium Co., Ine.
41 Hudson Street, New York City, kartu su numeriu tos dovanos, kurią
rasi Paveiksluotame Premiją Kataloge, ir mes tą dovaną pasiųsime dykai

BORDEN’S PREMIUM CO* Ine,

14 Hudson St’reėt, Nėw York.

Prašau nrisiusti man Jusu Premijų Korta.

VARDAS ..

APSIMOKA LEIBELIUS TAUPYTI

^9

CHARLESTOWN, MASS.
Už svetimoterystę keturi 

mėnesiai belangėm
Nors čia lietuvių yra ma

žas būrelis, bet savo šposais 
jie aplenkia ir didelių kolo
nijų lietuvius, štai 14 d. 
rugpiučio Bostono teismas 
nuteisė keturiems mėne
siams kalėjimo tūlą A. V. už 
suardymą Bilotos šeimyniš
ko gyvenimo ir pariliojimą 
jo pačios Celos. Teismas iš
rado abudu kaltais už nele- 
gališką gyvenimą ir parda
vinėjimą svaiginančių gėri
mų. Teisinas įsakė Bilotie- 
nei apleist Bostono prie
miesčius, o A. V. nuteisė ant 
4 mėnesių į kalėjimą pasi
taisymui. A. V. užsistatė 
500 dok kaucijos ir apeliavo.

šiaudinis Antanas.
I . ■ _______________

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.)



nūs jį ligoninėn padėtis j 
mainėsi blogojon pusėn. 
Laukti nebuvo laiko. Per

Draugo Grigaičio atsiminimai apie 1905-6
. •• •• artimus žmones buvo pa-

metu revouucfl?.
____  , irimui vien.' „ I

(‘H°la žinia vietos organiza-. J___ A__ 1 —

Delei V. J. Zabulionio 
straipsnių.

Būdamas dabar Lietuvoje ji įėj apielinkėj kariumenės.
’■ Mitingai prasidėdavo tuo;

kad po pamaldų ant keno 11 Jutkevičiu ir Purenu 
nors vežimo buvo f"‘ " 
ma raudona vėliava, po ku
rios atsistojęs kalbėtojas 
sakydavo kalbą. Ji saugoda
vo aplink sustojęs ginkluo
tas Partijos narių būrys. 
Policija bijodavo kištis. 
Toks įsikišimas mitinge 
Šunskuose buvęs apmokė-1 skirų veiklesnių 
tas zemskio gyvybe, kurį!narių. Kuopos veikė dides- 
nudėjo tas pats Jonas Gri-jniuose centruose.
nius (paskiau pasprukęs riampolė. Naumiestis, Vii-: 
Amerikon). kariškis, Šunskai. Paežerių

Mitinguose buvo keliami 'dvaras ir kiti, tačiau aiškios 
demokratiniai ir socialisti-: ‘ T c
niai obalsiai. nuvertimas' 
caro valdžios, Lietuvos lais
vės klausimas (Lietuvos 
Steigiamasis Susirinki
mas), caro agentų darbai.' 
mokesniai, Petrapilio Įvy
kiai sausio 9 d. ir t.t. Mitin
guose buvo skleidžiama agi
tacinė literatūra. Žmonės, 
nors ir su pavojum, atsidė
ję klausėsi, giliai ėmėsi šir
din naujus, drąsius žodžius. 
’ Cicilistai” jiems imponavo. 
Žmonių aiškinimu, policija 
bijojo "cicilistų” todėl, kad 
jie turėjo savo ’vaiską”.

Mitinguose be minėtų jau 
asmenų dalyvavo Įvairiose 
rolėse dar Skriaudžių var
goninkas Bukšnaitis (dabar 
New Yorke), tuolaikinis 
Valstiečių Sąjungos organi
zatorius jaunesnysis Par
kaitis (slapyvardė Pranas 
Siūlelis), studentas Cipli
jauskas, darbininkas Čėsna 
(laikydavo iškėlęs raudoną 
vėliavą) ir kiti. i menė. Lapkričio mėnesy pa

Mitingai įvarė valdžiai'skelbta karo stovis Mariam 
baimę?. Buvo pasjptyta ant pelės, Kalvarijos, Vilkaviš 
kojų yisa polfcipĮr dalinai kio ir Naumiesčio apskrity 
kariumenė. Į alaidus buvo se ir toms 4 apskritims pa
siunčiamos didesnės -J gin-j skirtas general-gubernato-!

drg. P. Grigaitis papasako- 
jo "Socialdemokrato" ben
dradarbiui įdomių atsimini
mų iš 1905-6 metų revoliuci
jos Lietuvoje. Manydami, 
kad ir "Keleivio” skaityto
jams bus įdomu apie tai pa
siskaityti, mes čia tuos atsi
minimus iš "Socialdemokra
to” perspausdinam:

1905-6 metų revoliucija 
sėmė sau ūpo ir obalsius is 
netikusios ir visiems įkyrė
jusios caro valdžios politi
kos, kuri ypatingai pasirodė 
rišame savo nuogume ve
dant karą su japonais. Pra
sidėjo gilus bruzdėjimas, 
kuriam vadovavo revoliuci
nė inteligentija. Darbinin
kai nebuvo pakankamai pa
siruošę, bet įvykis sausio 
mėn. 9 d., kuris turėjo vie: 
tos Petrapily, padarė dideli 
įspūdi darbininkų tarpe ir 
išsklaidė jų iliuzijas. Tą die
ną šventikas (popas) Gapo- 
nas vedė Petrapilio darbi
ninkų minias su paveikslais 
ir vėliavomis pas caro rū
mus prašyti duonos ir lais
vės. Bet caras vieton to da
vė darbininkams švino kul
kų: apšaudyta minia gatvė
je, daugybė užmuštų ir su
žeistų. Čia darbininkai ne 
tik fiziniai nukentėjo, bet 
buvo sušaudyta jų paskutine 
viltis ką nors gauti iš caro 
valdžios gerumu.

Demokratinė tvarka, pi
lietinės laisvės, Rusijos Stei
giamasis Susirinkimas, tau
tų laisvė, — buvo revoliuci
jos obalsiai. e .

. Revoliucija r užtiko atsimi
nimų autorių Petrapilio 
universiteto studentu. Tuo- 
mete jis jau buvo apsispren
dęs ’ ? Socialdemokratas. Su 
marksizmo idėjomis teko 
susipažinti Mintaujos gim
nazijoj. Tenai buvo lietuvių 
moksleivių ratelis tautinio 
ir pirmeiviško pobūdžio-. Iš 
žinomesnių asmenų jame 
dalyvavo Požėla (kaipo pir
mininkas) ir Mickevičius 
(Kapsukas k N esitenkinda- j 
mas tuo rateliu drg. Gri
gaitis susipažino su vietine

* latvių socialdemokratii kuo
pa ir įstojo jon nariu. Į Ma- 
riąmpolės gimnazijos 7 kla
se' atvažiavo jau kaipo 
marksininkas ir čia dalyva
vo marksininkų moksleivių 
kuopelėj. Be šios kuopelės 
dar buvo Mariampolėj bun- 
d iečių organizacija.

Baigęs gimnaziją — įsto
jo Petrapilio universitetan. 
Po kiek laiko grįžo ir 1905 
metais gyveno. Mariampo
lėj. Revoliucijos ūpas tuo
met jau persimetė ir Lietu
von. Nuo "lietuviškų vaka
ru”, kurie buvj plačiai 
praktikuojami, pereita Į po
litikos sritį. Prasidėjo mi
tingai.

Pirmas išstojimas mitin
ge jaunam kalbėtojui buvo 
šiek tiek netikėtas. Tai bu
vo Igliaukoje pavasarį 1905 
metais. Mitinge turėjo kal
bėti Jonas Grinius (brolis 
d-ro Griniaus), bet grįžtant 
iš Vilniaus iš Petrausko 
koncerto ir važiuojant nuo 
stoties dviračiais (važiavo 
visa kompanija) nakties lai* 
ku Grinius susižeidė. Mitin
gas turėjo įvykti rytojaus 
dieną. Tą pačią naktį ma
žoj konferencijoj buvo nu
tarta, kad jį pavaduos stu- , 
dentas Grigaitis..

t gimui visus priruošiamuo- 
‘sius darbus. Viskas buvo sa-

■ r---------------patogų laiką, musų kalinys

'aš pamenu, kaip viena or
ganizacija iš Newark. N. J. 
pareikalavo atskaitų iš to 
fondo. Reikalavimas buvo 
tilpęs "Laisvėje". Bet V. J. 
Zabulionis, vieton paskelbti 

į teisingas fondo atskaitas, 
.davė tai Nevvarko draugijai 
per "Laisvę” maž-daug tokį 
atsakymą: Kadangi toji
draugija (pamiršau jos var
dą. — A. P. S.) reikalauja 
atskaitų, tai šiuonri prane
šu, kad apsigynimo fondas 
likviduotas.

Ar tai šitaip "teisingasis” 
Zabulionis turėjo atsakyti? 
šitokis tamstos atsakymas-

Tarnystoj nirnsieji 
Suvienytą Valstiją 

prezidentai.Kaip tik santikiai 
V. J. Zabulionio ir 1 
čių suiro ir laisviečiai pra
dėjo puolimus ant Zabulio
nio. tai pastarasis atrado 
reikalą rašinėti, straipsnius 
į kitus laikraščius, kuriuose 
jis kaltina laisviečjus ir, ži
noma, bando nukreipti vi- 

j sokias suspicijas' pats nuo 
savęs. Visas dalykas -čia ei
na delei tų visų fondų, ku
rių *vieno V. J. Zabulionio', 
buvo sekretorium-iždinin.- pr v’čl duoda pamato many- 

j ti, kad jus visi tais pinigais 
dalinotės ir viskas buvo ge- 
jrai. Bet kuomet kaulą bai
gėt graužti, tai susipešėt ir 
dabar drabstotės "pūliais" 

i vieni ant kitų.
Jeigu tamsta, Zabulioni, 

j nori kalbėti i visuomenę ir 
pats prieš ją pasiteisinti, tai 
ar gali šitaip kalbėti:— "Pi
nigai iš to fondo visi sunau
dota čia (Amerikoje), bet 
kur — negalima sakyti" — 
ir t.t. ("Keleivio 
1923 m.)?

Jeigu negalima sakyti ko
kiems tikslams pinigai iš

keisti, tai reikia manyti, kad 
dalis tų pinigų turėjo likti 

i ir pas iždininką.
Norint save prieš visuo-

.... . _ menę pateisinti, reikia aiš- į
ti ? Šitas tamstos užsikirti- kiai ir atvirai pasakyti, kur antras nužudytas preziden-

i tarpe 
laisvie-

šeši Suv. ValstijųJau 
prezidentai mirė tarnystoj. 
Trįs buvo nužudyti ii* trįs 
mirė nuo ligų. '.u:-

Prezidentas William Hen
ry Harrison buvo pirmas 
prezidentas, kuris mirė tar
nystoj. Jis buvo prezidentu- 
1841 metais ir buvo devin
tas iš eilės Suv. Valstijų 
nrezidentas. Jis mirė balan
džio 4, 1841 metais, ištarna
vęs tik vieną mėnesį. John 
Tyler buvo jo Įpėdinis.

Devyni metai vėliaus ant
ras prezidentas mirė tarny
stoj. Tai buvo Zachary Tay- 
lor. Jis buvo prisaikintas 
1849 metais, tarnavo vienus 
metus ir keturis mėnesius, 
ir mirė liepos 9, 1850 m. Jo 
Įpėdinis buvo Millard Fild- 
more.

__i Abrahomas Lincolnas bu- 
i” No. 20, v° musų šešioliktas prezi- 

’ dentas. Jis buvo nušautas 
Gord’s teatre, Washingtone, 
balandžio 14, 1865 metais ir 
mirė sekančią dieną. Jis tar
navo keturis metus ir du 
mėnesiu. Andrew Johnson 

'užėmė prezidento vietą.
James A. Garfield buvo

‘dirbusiais Išarti jos Centro . .. -- - —
! nariais Kairiu. SirutavičiuA^į^u J»^sta. Išlaukę

l nviiv|i4Ul&rvKiu n luiviiU. -• *>
iškelia- vaiki jo. i darbas jau ėjo pla- F?gel-

čia vaga. Beveik kasdien te- > ka’
ko dalyvauti mitinguose. o su
kartais net po 3—1 kartus. bn“° nepastebetas — pei
li itinguose renkamos aukos aztvar* «, Cta jau ląu-
Partijos reikalams. Buvo ke dviratininkas su raudo-; 
sušaukta Suvalkijos organi-. >“ .^nkhuku ir jteikęs dvi-| 
žarijos konferencija iš at-T?ll Pasake;..k“r reikia va- 

ziuoti ir sutikti kita dvira-
- - -•1Ob tininką. Važiuoti ‘ reikėjo k" 

?. kaip Ma-'^r Primestą pro sargyPi-i skaičiau aš, skaitė ir dau- 
Pravazjąvo nesustal> geIis kjtlj darbininkų tuos 

oytas, tik važiuoti buvo la- j0 straipsnius, kuriuose ji- 
,al. nes šokant Į ka-j"atidengė sekretą” pa-
lėjnno kiemą teko susi- pasakodamas, kaip laisvie- 
trenkti. be to kankino nuo-jčiai išeikvojo tų fondų pini-

b. 
vo vasarą 13 birželio, 1906 j gajėjo išskaityti to, kad ir 

V Antras dviratininkas: pats y. J. Zabulionis nebūtų 
buvo labai populia-; 11.’g k“™ sylll5tas sutartoj, prisidėjęs prie tų fondų pi- 

pvioiė.uė di-l'lef°’Lir Jau ?kudu tę-;nigu eikvojimo. Tiesa. Za- 
neapvkanta prieš Slen<^ lm" jbulionis rašė daug, bet pa

valdžia. valsčiuose ;UL čla ** sunkumų HSakė labai mažai. Tuo la_
rinko ouv.° surast1 zmopės, kurie ibiau, kad viename savo 

nristatvn _ straipsnyje jis pasisakė ne
sakysiąs, kur tie pinigai bu- 

Jvo praleisti. Tai kam dar 
reikia rašinėt, kad pragėrė, 

j prauliavojo, jeigu sakai, jo
gei negalima sakyt kur išti- 

: krujų tie pinigai buvo padė-

mas duoda pamato manyti, tie pinigai yra. V. J. Žabu- tas. Jis tapo nušautas Penn- 
:kad ir tamsta toks pat ’ fei- lionis privalo išduoti teisin-1 sylvanijos^ stotyje. Wash- 
■ keris” kaip ir visi kiti lais- gą to fondo atskaitą, kitaip ingtone, mirė rugsėjo 19, 
jviečiai. i jis bus lygus visiems ki-'^l metais. Prezidentas

; _j Garfield tarnavo tik šešis
suaukautus pini- ir pusę mėnesių ir buvo mu- 

- - - sų dvidešimtas prezidentas.
Jo įpėdinis buvo Chester A. 
Arthur.

Prezidentas tVilliam Mc- 
Kinley irgi buvo nušautas 
jam besilankant Pan-Ame- 
rican muzikos parodoj Buf- 
falo, N. Y. Jis tarnavo sep
tynis metus ir penkis mėne
sius. Jo Įpėdinis buvo The- 
edore Roosevelt. Reikia pa- 
A A • • mi 1

’sevelt buvo vienintelis vice
prezidentas, kuris užėmė ir 
ištarnavo nužudytojo prezi
dento laiką ir vėliaus buvo 
išrinktas prezidentu. 

Prezidentas Hardingas 
buvo šeštas prezidentas, ku- '

i
I

i

kuri! nariu, 
r-..: L.:__ ‘

j kaviskis.

_ formos jos
neturėjo. Pačioj Mariampo-

. organizacinės

lėj be gimnazistu buvo dar var#ls ir .^tai įjį gus. Bet anaiptol niekas ne
- vo vasara lx hirwhn 1 I__ i-.-_ i.. j

vežikų ir 
grupės, 
vardas bu\u išveli iiupuua-j . . .__ . i j . * i r *
rus. Žmonės persiėmė di-!'J^J1.^P%^Jay,?įįu1^įpigų eikvojimo.

caro valdžia valsčiuose kuL C,a be dideliu sunkumų, labai mažai.
vertė senąją ivarka. rinko. buv« prasti žmones kurie ;biau. kad 
savo žmonet naikino mono-'?Ps,eme. P™Wti Vokieti- 
polius ir t.t. Judėjimas ture- J°s Pusen'. J* s,en« I*1??- 
io daugiau stichinio pobu-id? sargybmis rusų kareivis 
džio. Daugelis žvgiu. ttažnai az t3™ tikrą atlyginimų. Ir

*‘ į Kuomet Suvalkų mieste visa
I viešoji ir slaptoji policija 
j buvo sukelta jieškoti svar
baus "valstybinio nusikaltė
lio”, drg. Grigaitis jau suki- 

I liejosi Prūsų pusėj.
Toliau Berlynas ir Šveica

rija. Čionai begyvenant L. 
S.-D. P. prisiuntė nutarimą 
važiuoti Amerikon ir pa
rinkti Partijos naudai pini
gų. Radosi ir kitų kandida- 
’ų. Kapsukas siūlė pasiųsti 
Domaševičių, kuris tuomet 

įgyveno Tilžėj, o Grigaitis jo 
nuomone turėjęs grįžti Lie
tuvon. Tuo laiku Kapsukas 
•au buvo L. S.-D. P. narys, 
nors prieš tai jis nebuvo aiš
kios klasinės kovos šalinin
kas. daugiau simpatizavo 
socialistams revoliucionie
riams, Tilžėje leido žurnalą 
"Draugas”, kuris turėjo šio
kio tokio pasisekimo moks- yra drg. Kalininas, J • • . 1-k t 11* •> — •

irimo . 
organizacija griežtai nusi- sakyti, parodo kad ir šis pa- rie 
statė už drg. Grigaitį, ras- ' —

i dama, kad jam grįžti Suval
kijon pavojinga. ’ . ... — . - --
du 1906 m. gruodžio mene- vena įvairiu tautų žmonės., gubernija, 
sv Grigaitis išvažiavo Ame
rikon. Susisiekimas su Par
tija buvo palaikomas per 
Tilžę.

Amerikoj išbuvo apie 7 
ąnėn'. vesdamas agitaciją ir 
linkdamas aukas Partijos 
naudai. Įvairių žmonių tam 
tikslui buvo surinkta 28,000

stalių partinės
Socialdemokratų

si.
Žmonės persiėmė

netikslių, buvo daroma ne-j 
atsakomingų žmonių.bet so-! 
cialdemokratų vardu. Su-' 
valkijos konferencija pa-' 
smerkė tokius neautorizuo
tus žygius ir nutarė padary
ti vietose reviziją. Judėji
mui vadovavo tuo laiku 
Įvairiose vietose Kačergis, 
Rimša, Vitkauskai, Matu
laitis ir kiti.

Rusų valdžia griebėsi kie
tų priemonių sulaikyti judė- 
j’imą. Buvo atsiųsta kariu-

Į

I

kad ir tamsta toks pat "fei- lionis privalo išduoti teisin- ’sybamjo _
ktrL”, kaip ir visi kiti lais- gą to fondo atskaitą, kitaip

• •/ c? _ ~ ~

Dar daugiau. Kuomet tas tiems mekleriams, kurie už 
apsigynimo fondas gyvavo, žmonių 
kurio :
Iru buvo V. J. Zabulionis, tai

sekretorium-iždinin- gus vien girtuokliauja.Tr ’ " ’ ” ■ , L r A. P. Serbas
* J

...............    . ■ ----- — . Į , ----------- --

Draugo Kalinino ir draugės
Petrikienės gudrumas.

Feljetonėlis.

4!

Įduotos pajėgos. Pasipylė rius C 
kratos ir areštai. Gana buvo gomis teisėmis. Butkoje tu- 
pas ką nors surasti prokla-jrėjo Įvykti mitingas, polici- 
maciją, kad atsidurti Olone- į ja buvo apie ji perspėta ii' 
co ar Vologdos gubernijose ' *
Ištrėmimai buvo vykdomi; Butkų, 
administratyviu budu.

Drg. Grigaitis dalyvauda
vo mitinguose persirengęs^ 
atvažiuodavo daugiausia

Gulkovskis su ypatin

gai. važiuojant plentu Į 
drg. Grigaitis su

imamas. Tai buvo 6 gruo
džio. 1905 m. Palaikius vie
ną dieną Mariampolėj, buvo 

, nuvežtas 
dviračiu. Bet pasislėpti nuo jimą, o 

j Metus i
; Kalėjime

policijos ir šiaip smalsių 
akių nebuvo galima. Greit 
jo asmeniu 
žinoma, jo buvimas Ma- 
riampolėj parupo policijai, i 
Neužilgo į jo gyvenamąjį buvo 
butą (pas d-rą Grinių) at-'ėmus 
vyko nuo žandarų viršinin-: jiems pasišalinus

i Kalvarijos kalė- 
išten apie Naujus 
Suvalkų kalėjimą, 
sėdėjo drauge su

susidomėjo ir,(Pietariu ir minėtu jau Par
šaičiu.

Judėjimas ne taip greit 
nuslopintas, bet su- 
idėjinius vadus arba 

savo 
pradėjo keiti galvas 

. Iš-

iš 
ko sargybinis ir pakvietė t vietų. 
pas viršininką, kaipo "liudy- anarchistiniai gaivalai, 
to ją” dėl svarbaus valstybi- ėjęs iš kalėjimo Paršaitis 
nio nusikaltimo. Ištyrus da-• (Siūlelis) norėjo įstoti i So- 
lyką atsargumo delei, pa- cialdemokratų Partiją, bet 
kvietimo tiksiąs visiškai pa- imt uvo priimtas,. o paskiau 
riškėjo ir drg. Grigaičiui organizavo iš visokių pa- 
l«eliko skubinai pasišalinti iš daužų anarchistinę "svieto 
Mariampolės, ką jis ir pada- lygintojų” grupę ' vardu 
rė. Sėdęs ant dviračio nuva- "Giltinė", kuri buvo be idė- 
žiavo i tėviškę (netoli Nau- jinio pagrindo, 
miesčio), o iš ten i Petrapili, ginto jai”

Petrapily revoliucinis ju- kontribucijas 
dėjimas ėjo pilnu tempu, turtingųjų, 
Darbininkai statė savo rei
kalavimus paremdami juos 
streikais ir manifestacijo
mis. Universitete darbas bu
vo pertrauktas. Studentai 
rengė mitingus ir gyvai oerėjo i krikščionių demo- 
svarstė einamąjį momentą, kratų pusę ir galų gale nu- 
Mitingai buvo bendri ir tau
tinėmis grupėmis. Universi
tete įvyko ir lietuvių stu
dentų mitingas, kuriame 
Grigaitis padarė pranešimą 
apie revoliucinį judėjimą 
Suvalkijoje. Valdžia mėtėsi 
tarp represijų ir nusileidi-

I

Komunistinis "Darbiniu- rado, kad kazokai ir čečen- 
kių Balsas”

>*■

_    —  VV‘V* A- VV/VZKJVc ▼ Vrf* V. H41
(No. 8) rašo: kai gyvena Tveriaus guber-1tėmyti, jog Theodore Roo- 

Visos Rusijos preziden- nijoj,* tai yra^ė pat Mas- —’...........
tu (vserosijskij starosla) kvos.— biski Į siaųrvaka- 

, tikras rius. -
leivių tarpe. Bet delei važia- rusiškas 'mužikas. Kaip gu-! Iki šiol net liaudies moky-; 
' j Amerikon Suvalkijos driai jisai moka prakalbas klą lankantis mokiniai, ku-'

• -• ’ 1 ’ ' A šiek-tiek mokinosi geo-Į
vyzdis:— igrafijos, žinojo, kad Kau- vu,v Įyicz.i«.4cxiu*o, nu-

"Kalininas apkeliavo be- kaze yra Tereko sritis (Ter-|rs mirė tarnystoj, ištarna- 
Tokiu bu- veik visa Kaukaza. Ten gv-'skaja oblast), o ne TveriausjVęs dvejus metus ir keturis ix:_ !------ ’-----

mėn. Prezidentas Hardin- 
Draugės Petrikienės at- Jgas buvo musu dvidešimts 

j radimai geografijos srity devintas prezidentas. Jo 
____ _____ kaip matote, kone ly-1Įpėdiniu yra Calvin Coo- 

zokų stanicoi (didžiulis so- gus Kolumbo atradimui Iidge.
džius), Kalininas patarė Amerikos. Atrasti ką nors! Calvin Coolidge tampa 
jaunoms kazokaitėms tekė-’daugiau tikrai butų negali- guv. Valstijų prezidentu 
ti už drąsuolių čečencų. če- mas daiktas. Taigi, ar ne-:Sulvg konstitucijinių apru- 
čencai yra pusėtini peštu-! vertėtų jai mesti laikraščio1 • 
kai, bet jie labai drąsus ir redagavimą, o imtis kitos,

Tankiai savo tarpe tie kai-j 
nu žmonės pasipeša. i____

"Kalbėdamas vienoj ka- yra,
____ ]  - — • - ’ Z T 1 * • 1 •

pinimų. ’
Konstitucijos šeštam pa-rublių. Aukos ėjo per Ame- širdingi. Beto, pagal religi- į mažiau žinomos dirvos ty- ‘

l ikos Lietuvių Socialistų jos, yra mahometonai.” įrinėti? Pavyzdžiui, sugry- e ~ra PasaRyta:
" * ' ’ ............. - • -- - r ______ '.3 savo Jei atsitiktų prašalini-

• amato — andarokų ir jaku-dp35 prezidento iš urėdo, ar 
Ičių lopymo — ji galėtų at-^am pasimirus, atsistacius 

tikinu, i truputį paprastesnių arba negalint išpildyti galę
aš

Ir "Darbininkių Balsas"iPrie pirmesnio savo
- 1 w - • • - !  _________ A. - ___ _ 1 •

"Jei atsitiktų prašalini-Sąjungą. ...
Po to sugrįžo Į Paryžių cituoja draugo Kalinino žo-

■ • • 1 • i • T * - 1_____________ •ožius: 
kain °čečenčTaSunimar"aš (ia}.vkų, negu‘ čečencai Tve- pareigas šitame urėde, 
kan cecencų jaunimas, as rjaUs gubernijoj Arba štai tuomet tos pareigos užde- 
per porą savaičių suporuo- “us guoern'joj- aroa štai i nrUiHontn
<•^11 koki tūkstanti su o-ra 'kitas sumanymas: kodėl ji yama ant vįce-piezidento. c.au koki tuk. tanų »u gra-. peffa]gtu jmį-įs valvmo sni-iBeto kongresas gali, sulyg 
ziausiom merginom Tve- , eK^ecų imus vaiymo spi . * įtikus nrašab
rians () gubernijos.” itun^ savo v-vro of,se? 1 . atsitikus prasah-

— - - Tikrai, drauge Petrikie-
ne, pamąstykie apie šį mano 
patarimą. Redaguoti koki

(tikslu važiuoti Lietuvon. 
1 Bet iš sutiktų čionai Par- 
šaičio (vyresnio), Garmaus 
ir rusų emigrantų teko pa
tirti, kad revoliucija Lietu
voj, kaip ir visoj Rusijoj, 

(galutinai nuslopinta, todėl 
nuo savo sumanymo reikėjo 
atsisakyti.

Iš Paryžiaus pervažiavo į 
Šveicariją ir ten Įstojo uni
versitetan. Šveicarijoj išbu
vo nuo 1907 ligi 1912 m. Tuo 
laiku svetingoj kalnų šalyje 
susirinko didoka rusų poli
tinių emigrantų kolonija. Iš 
rusų tarpo žymesnieji as
menys buvo Plechanovas, 

ir daugelis kitų.

i
"Svieto ly- 

ėmė prievarta 
pirma nuo 

o paskiau nuo 
kiekvieno, nuo kurio leng
viau buvo paimti. Žmogus 
nepastovaus budo, "giltinie-j 
čių” organizatorius, emi-i 
gravęs Amerikon, vėliau!

Mitingas pavyko gerai 1^.7" Tuojau po to teko surengti lsPudzi<> pada-
nritingą Sasnavoje. Prie- relžl'elinin^i V1fb°% Ruv10.s
nuošė mitingą sutrukdė a \al.-
žandarai, Veiveriuose — 17 paskeloė

dragūnai. Išviso, mitingąi ąUaikyti nebuvo lengvas da-1,. d«a' Krenti
lykas. Prieš pat mitingą pa- „ ?.ra_
siųsti iš organizacijos žval- ;. m -1 Suval^ijon
gai ištirdavo, ar daug yra traljk:„:;. į a?^a_s. P’npu 
žanaurtj ir ar nėra artimes-..to. j viiniiH?8 eJ°’ grjzta o___

•<lt-aI- Vilmuje pasimatė su atkreipta i ji. Bet pergabe- koje.

> _ 1
sižudė.

Suvalkų kalėjime drg.' 
Gr-čiui teko pasėdėti apie 
pusę metu. Ilgai nebuvo ži-ileninas 
norna, kokiame stovy jo by- Buvo rengiamos paskaitos 
la. Bet pasimatęs su juo tei- ir disputai, 
sininkas St. pranešė, kad] Gale 1912 m. drg. Grigai- 
hyla, matvti, eis karo teis- tis vėl važiuoja Amerikon ir 
man ir g?li tragingai pasi- čia apsigyvena. Išsyk buvo 
baigti. Reikėjo galvoti apie pakviestas redaguoti savai- 
pabėgimą. Gretimoj kame- tini laikraštį "Pirmyn”, o 
roj sėdėjo svarbus kalinys, vėliau į "Naujienas”. 1914 
vienas anarchistas, pa- metais "Naujienos” virsta 
smerktas nužudyti. Bet 'dienraščiU. Drauge su ”Ke- laiJ’ į/ant susilaukus mulų, 
vengdamas mirties jis apsi-'. . . ., .... .. ,, Gudrus vra draugas Ka-sargino ir turėjo būti ^r-!'emu . Naujienos yra va- ]injnas bet-draUirė Petrikie- 
gabentas ligoninėn. Sargy- dovaujamas socialdemokra--j.g "Darbininkių Balso” re- 
iios domė buvo daugiausia tų minties organas Ameri- daktorė, savo gudrumu pra- 
-Al__ -• A • •• T1A------ 1 * W-A1_ T • ■ -- -- ‘ --Notabenc. j

Tai matot, kaip gudriai 
nušnekėjo draugas Kalini- 
S.SOVij7i ^'ii°v„i?^'|ten laikraštuką 7amstai7™ 
c-ditcis. lt revoliucm- a._i • i i i •
gai! Kitu-šalių prezidentai:‘okl.u n,"kfla- Į®**'- ‘uretl’ 
t .ik Ja. i Luti geda: Juk tamsta esikalba tarptautines politi- , tikresnė mužike neini
kos, finansų, transporto, \a r Rre. ne muz Ke, negu 
žemdirbystės ar panašiais draa?as Kąhmnas 
klausimais, o drauįas Kali-J{us,J°s 
ninas — apie piršlybas! Na,i du -?s*
ar jis ne revoliucionierius?!

O koks platus jo pasimo- 
jimas: girdi, į porą savaičių

, nimui prezidento arba vice
prezidento, naskirti bile val
dininką yeikti kaipo prezi
dentą. Ir toks valdininkas 
turi veikti, iki pereis nega
lėjimas, arba bus išrinktas ' 
prezidentas.”

Atsitikime prezidento 
Coolidge mirčiai, atsisaky- 

__________________________ mui ar negalėjimui, Valsty-,
; .bes Sekretorius taptų pre-
Atrasta senovės maldykla, zidentu. Po jo, eilėj, seka 

jis suporuotu kokį tukstan-' Amerikos ir Anglijos lždo,^ Karo Sekretoriai, Ge
li vaikinų i 
turbūt diktatūros priemo
nėmis. Jeigu taip, tai drau
gas Kalininas subytytų ir 
tuos Amerikos farmerius, 
kurie diktatūros pagalba 
suporuoja kumeles su asi-

V1S0S

aino-iiinc lzdo> Karo Sekretoriai, Ge- 
4 nvrkĮ ? 1 tTt •' npralh? Prokuroras Gpmp-ir merennu__mokslininkai atrado Meso- neians ^rJJKUr®™s». y®nemerginų . potamijoje ,prie , Eufrato >al!s. Pa^ Virsįniiika,y 

J J - 1 Laivyno. Vidaus, žemdir
bystės, Susinėsimo ar Dar
bo Sekretoriai.

j — - - —

AR ŽINOT, KAD —
Suvienytose Valstijose ir Kanadoj 

Ant Yra 50,000 dentistų? Jie baigė moks- 
lu'-- keturiosdešimts astuoniose kole
gijose. ir valstijų leidimai jiems yra 
—’—'—Dentisterijos dirva 

mar Turkiški Cigaretai yra augščiau- 
sios njšies Turkiški Cigaretai sviete?

iriupės maldyklos griuvėsius. 
Toji maldykla esanti pasta
tyta prieš 7,000 metų dievo 
mėnesio garbei

Atkasus vieną iš požemi- 
nių kambarių, rado jį pilną 
visokių brangenybių, 
kaikurių atrastų daiktu yra 
išrašytas Babilonijos kara - universališki. __ _
liaus Nabuchodonozaro var-’L™^!^ 

lenkia da ir Kalininą. Ji su- das.
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iGILLESPIE, ILL. APSIVEDIMAI

Deri ingiai

Pa neVėžluk-
J. K

I

se 
iriai

RAGINE F ARAI AGENCY 
DAN1ELSON. CONN.

prisiunčiant savo paveikslus. ____
informacijas suteiksiu per laišką.

Mrs. F. Buteni (36)
Ęox 35, Fountain, Mich.

10c. dėl 
apie tą

(36)

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

.KŪDIKIŲ SVEIKATOS

12 gromalą 25 centai. 36 gr. 50 centą.

GROMATOS!
Su gražiausiom dainom pas Tėvus, 

Motiną, Brolius. Seseris: pas Mergi
nas, Vaikinus ir t.t.

Pinigus siuskit Mor.ey Orderį arba į 
pašto štampomis. ’

ŽEMAIČIO SPAUDA '
233 X. Clarion St.. Philadelphia, Pa.

jai.

KORESPONDENCIJOS.
___  į iš Kauno rėdybos, Teisių ap-
— 1 . ... • » • _ ___!_*•_____ į

1UAV7C', ¥ C** ***»£ ’ ***'<^* **’’*“"”'* |

Palukštės kaimo. Turėjo 32
• metu amžiaus. Mirdamas

’skrities, Varnių valsčiaus, 
yra suvirs šimtas. Yra dvi ] 
pašalpinės draugystės ir S.
L. A. kuopa. Pastaruoju lai- nrašė pasakvti sudiev drau-

WORCESTER. MASS

Margumynai.
5 d. rugpiučio Apšvietus ku atsirado ir komunistiška 

A. L D. L. D. kuopa, prie 
kurios priguli apie 15 narių. 
Komunistai norėjo patrauk
ti prie savęs Gedimino 
draugystę, bet nieko nepešę 
pasitraukė i šalį.

Kažin ar visur komunis
tai taip daro kaip pas mus. 
Kuomet musų komunistų 
organizatorius užsimanė 
ženytis, tai ir vakarais bė
giojo į bažnytėlę melstis, 
kad tik kunigas duotų šliu- 
bą. Suprantama, kunigas 
atsivertėliui šliubą davė.

J. švilpikas.

Bendrovės parke buvo pik
nikas. Buvo privažiavusiu 
žmonių ir iš kitų miestų. Vi
si gražiai linksminosi. Ko
munistai, kurie šioj bendro
vėj užima vadovaujamą ro
lę, pradėjo sakyti prakalbas. 
Tuog; tai pu name, ant ant
ini lubų, ėjo munšaino nai
kinimas. Kiek įsikarščiavę 
"draugužiai” pradėjo vesti 
tarp savęs diskusijas, ku
rios užsibaigė muštynėmis. 
Pribuvus policistams viskas 
aprimo. Nerasta nei mun
šaino, nei kaltininkų.

♦ SS

Worcesterio senų žuvinin
kų rekordas tapo sumuštas. 
Ligšiol žuvininkų čiampionu 
buvo Jonas Galiackas. senas 
ir patyręs žuvininkas. Jis 
nesenai buvo pagavęs 6 sva
ru "black bass’ą”, tai yra di
džiausią žuvį lietuvių žuvi
ninkų istorijoj. Dabar tą re
kordą sumušė jaunas žuvi
ninkas J. Klimas, 18 metų 
vaikinas, pagaudamas 7! 
svarų "black bass’ą”. Vadi
nasi, žuvininkų čampionu 
dabar yra jaunas aptieki- 
ninkas j. Klimukas.

„ Bitė.

Mirė Pijušas Naikelis.
21 d. birželio persiskyrė 

su šiuo pasauliu Pijušas 
Naikelis, 46 metų amžiaus 
vyras. Jisai buvo sunkiai su
žeistas mainose. Nukritęs 
nuo viršaus akmuo nulaužė 
jam kairę koją. Kadangi 
daktaro greitai neprisišauk
ta, tai nuo žaizdos užsinuo
dijo kraujas. Nuvežus į li- 
gonbutį jokios pagelbos ne
suteikta, kur Pijušas ir už
baigė savo gyvenimo dienas. 
Tapo palaidotas Gillespie, 
Iii. Paliko dideliam nuliūdi
me pačią ir tris dukreles.

Giminės ar pažįstami, no
rintieji platesnių žinių apie 
velionį, tegul kreipiasi šiuo 
adresu: Juozapas Kundro
tas, Box 342, Gillespie, III.

Velionis Naikelis buvo 
susipratęs darbininkas, 
skaitę "Keleivį’’ ir visuo:

CHICAGO, ILL.
Kiek ir kokių tautų žmonių 

yra Chicagoje.
"The Chicago Daily 

News” iš 18 rugpiučio pa
duoda Chicagos miesto gy
ventojų skaičių paskirstant 
pagal tautas. Pasirodo, kad_____  _____
Chicagos mieste yra vos 28- ineį stodavo už darbininkų 
tas nuošimtis tikrų ameri- klesa. Lai būna jam lengva 
konų, d kiti visi yra įvairių sios šalies žemelė. • 
tautų ateiviai. Pirmą vietą 
po amerikonų užima lenkai, 
antrą — vokiečiai. trečią 
rusai ir t.t. Lietiniai užima 
net keturioliktą vietą.

Štai lentelė, kuri parodo,
kiek ir kokiu tautų žmonių
yra Chicagoj:

Amerikonų ........ 642,871
I^enku ............ . 319,644
Vokiečiu ....... 285,216
Rusu ............... .. 230,668
Švedu ................... 154,051
Airiu ................... 154,019
Italu ..................... 120.815
Čekoslovakų •.... 116.115
Negru (juodukų) 109,458
Austru ...:.......... 72,531
Anglų ..................... 67,907
Kanadiečių .......... 62.006
Vengrų ................. 61,847
Norvegu ............... 53.891
Lietuvių................. 43^74
Danu ........ ........ 29.450
Graikų ................... 27.017
Škotų...................... 26.094
Jugoslavų ............. 22^11
Olandu.................... 22.165
Rumunų ............... 11,644
Prancūzų............... 11,379
Šveicarų ............... . 8,662
Belgų ..................... . 7,900
Kanados franeuzu 6.039
Indijos chiniečių . . 3,078
Kitų mažų tautų . . 30.855

Viso 2,701,705
Kaip šios skaitlinė:s paro-

do, tai Chicagoj yra pusėti
na lietuvių kolonija, nes 
cenzo skaitlinės parodo 
esant net 43.274. lietuvius. 
Žinoma, lietuvių Chicagoj 
yra daugiau, negu šios skai
tlinės parodo, nes daugelis 
nesusipratusių ir tamsių 
lietuvių užsirašo lenkais ar
ba rusais.

Pasaulio Pilietis.

gams ir "Keleivio” redakci-
J. Samuolis.

-I
DETROIT, MICH

Janutienė pabėgo su burdingterum 
Janulių šeimynoj, kurt gyveno do 

numeriu 96V5 Hindle st., įvyū<> nesu
sipratimas. Jar.ulienė turėjo perdaug 
artimus ryšius su savo burJingieriuni 
Julium Milkum. Janulis, 
jęs, minėtą burdingierių 
dvi Janutienė. pasiėmusi 
gus ir dvi mergaites, su 
dingieriun' prasišalino, 
vardai: Onytė 9 metu ir 
tų. Girdėjom, kad jie — 
c-agą. Kas apie juos sužinotų, pra- 
neškit policijai.

Detroitietis.

tai pastebė- 
išvarė. To- 
visus pini- 

minčtu bu-- 
Mergaičių 

„ _r Jucytė 5 mę- 
e išvažiavo į Chi-

A. A. ANTANAS BU
KAUSKAS.

Liepos 31 d. sutiko netikėta mirtis 
mano mylimą draugą Antaną Bukau- 
ką. Dirbant prie pilstymo smėlio, 

įpuolė į duobę kur eina smėlis ant 
diržo žemyn ir tapo užbertas; Vada 
-mėlį atkasė, jis jau buvo negyvas. 
Velionis buvo 34 metų, blaivus ir do
ras vyras, paėjo iš Kastantinavos 
miestelio. Tauragės apskričio. Kauno__________  Tauragės apskričio. Kauno 
gub. Lietuvoje paliko seną motiną ir 
seserį.

Nors velionis neturėjo čionai arti
mu giminių, vienok buvo labai gra
žiai paiaidotas. Visi Port Washir.gto- 
r.<- lietuviai ir lietuvės palydėjo į ka
pus ir važiavo 77 automobiliai. Tapo 
palaidotas 2 rugpiučio be bažnytinių 
apeiga. Lai ilsis sau ramiai nuo mu
sų atskirtas.

Velionkr giminės ar draugai, no
rintieji platesnių žinių, gali kreiptis 
prie manęs.

G. K. SAVAGE
P. O. Box 123.

Port VVashington, L. I., X. Y.

Pajieškau brolio Juozapo V i’dziaus, 
Kauno gub., Kovarsko vaisė.. Pikniką 
kaimo. Yra svarbus reikalas.

V

| Pajieškau savo draugo Aleksandro 
Galinausko. Jis gyvena Baltimore, 

i Md. Jis pats arba kas apie jį žino 
malonėkite duoti žinią ant šio adre
so: A. T. Keely (36)

752 Randolph St., Detroit, Mich.
i------------------------------- - -------------------------------

j I

Pajieškau apsivediinui merginos 
arba našlės, nejaunesnės kaip 28 me
tų ir nesenesr.ės kaip 10 metų. Aš esu 
vaikinas 38 metų. Mylinčios vesti lai
mingą draugiška gyveniraą. atsišau
kite laišku. Laiškai bus saugojami.

J. J. Faranc
1821 W. 17 St., Chicago, III.

I
i

!?AJIEšKOM APSIVEDIME1 vaiki

nu ir merginų. Mes jus supažindin
sime su mokytais ir turtingais drau
gais ir draugėm. Prisiųskite 
informaciją. Jum apsimoka

j dalyką sužinoti.
Sočiai Aid Bureau

105 W. Monroe^ St. R. 412,
i Chicago, Iii.

Pajieškau apsiveaimui draugo, nuo 
35 iki 45 metų, be skirtumo pažiuro. 
Aš esu našlė 37 metų, turiu ūke -10 
akrų, tymą, arkliu, karvių ir visus 
ūkės įrankius. Norinčius ant ūkės gy
venti ir apsivesti, meldžiu atsišaukti

FARMOS
PARSIDUODA FARMOS! 

i Barbenai ir geros išlygos. 
Daržovių, pieno ir f rūktų 

farmos.
SPECIALIAI ŠIANDIEN.

117 akrų farrna. lik pusė matlės 
į i ub pramoningo miesto. 60 akrų dir- 
I burnos, apvąl- tos nuo akruouų žem s. 
I vis i užsėta bei užsodinti: 2 ' akrai
1 butvi’i, 3 akrai burokų. 5 akrai kor- 
t rų. 2 akrai, žolės, 1 akras <J<>bjių ir 
Į didelis daržus.; apart to !• kaicyės. 2 
arkliai. 3 kiaulės; vištt: su visliu* 
kais, labai gera ieašinei\a. kaip lai 
plūgas, bulvių sodintojas, mėšlo įnirs-' 
tytojas. sėjikas ir daugybe visokią 
kitokių, Uolios tik ant fArtn .-s yra 
reikalingos. Taipgi vežimai, pakinkai 
ir t.t. Jsitčmvkit. kad pieno parduo 
dama mieste kasdien už X ir Iv dole
rių. Lietuvis sav'ni.nkaą priverstai 

i parduot is priežasties ligos sat 
I n’ynos. Jeigu nori gero baigė, 
pirmiausia apžiūrėk šia farmų 

Visas krai »irksi. Kaina SIO.ih.hi ir 
t lengvas išlygos. Kreipkitės pa;

Į ________
PAVEIKSLĮJ KNYGA. paršSū^C^arma?:

Į . . č
350 artistiškų paveikslų, kurie per

siūto Įvairią šalių moteris bei mergi
nas gryname-ganitiškame pavidale. 
Pasiskolink šitą puikią knyga, o pa
matysi garsią artistų veikalus:.

l’askoiinam visokias lietuvių kal
boj knygas pasiskaitymui ir siunčia
me skaitytojam-- i visas dalis pasau
lio. Reikalaudami knygų rašykite ant 
šio adreso: (36)
I.1THUANTAN BOOK EX< llANGE

837 'V. 34th Place (Dept. Ki.) 
CHICAGO, ILL.

61) akrų žemės, 30 akrų dirbamos, 
ant kurios galima auginti bile, kokius 
javus aiba daržoves. Taipgi yra. 15 
akrų labai gero miško. 10 kambatš 
šluba, gera kai nauja; dvi barnūs «• 
penki kiloki oudinkai. Kartu su fa(- 
rna parsiduoda 11 karvių, 2 arkliai,, 
daugybė vištų, mašinerijos, vežimai, 
pakinkai ir daug šieno. Farrna ran
dasi netoli nuo pramoningo miesto, 
tai yra tik dviejų mailių atsiuiiie. 
Arti marketai, teatrai, traukiniai s jr 
viskas, kas tik žmogui reikalinga. 
Kartu su visu stubps forničiu kaį 
tik S4200. Jnešt $1200, likusius j 

. 100 dol. ant metų. Tokios lengvos 
lygos bus, jeigu nupirksit prieš R 
sėjo 1, 102'{ m.

; ISAAC K1RMAN
R. F. I). L Webster, M:

CEDAR RAPIDS,
žinelės.

6 d. rugpiučio 10 vai. ry
te Chicago North "VVestern 
geležkeliu pravažiavo trau
kinis su mirusiu prezidentu 
Hardingu. žmonių prisirin
ko daugybė abiem pusėm i 
bėgių, tikėdamiesi ką-nors ‘ 
žingeidaus pamatyt. Bet 
traukinis atvažiavo toks, 
kaip ir kiti, tik daugiau už 
kitus apdulkėjęs. Išviso bu
vo 11 vagonų. Vienas vago
nas buvo pilnas prikrautas 
kvietkų. LJ.
jaunų ir senų. Visi buvo ei-į • a a • • * 1 V * *

IO\VA

STRAIPSNIS XXXV.

kUDIKIu 
iEROVės skYRIUS

Jis pats lai atsišaukia arba kuri 
tpie jj žino, malonės pranešti, už k 
•ausiu dideliai dėkingas.

Antanas Viidžius
13 Seneca S:., Pitlsb

Pajieškau .-avo pėdės, Juozo N -. 
cvičio gyvenančiu Amerikoj. Pri 
arą dirbo Fordo autom, biltų dirb’ 
ei. Aš ne ienai grįžau is Rusijos 
eturiu jo antrašo. l‘iaš-iu atsiliep 

-tba ka* žino apie ji prašau pranešt 
iue antrašu:

S:
Kiėker.avo

PARSIDUODA FARMX*
225 akeriai žemės. , _

žemė visoj apielinkėj. Didelis sodi 
di'ug dirbamos žemės ir didelis miš
kas, 2 geri arkliai, 1 karvė, 2 kiau
lės. 5 vištos ir visi farmos įrankiai, 
arti piie dviejų didelių ežerų ir prie 
gero kelio, tik 6 mailės nuo miestu
ko. Viskas už 3000 dolerių.: Parduodu 
i- be gyvulių, 
šlubos, tik ne kitur, .kaip Koštom 
apielinkėj. Platesnių žinių klausjŪi 
per laišką arba ypatiškai. ($8

J. A.' Šidlauskas
R. F. D. 1, Gilmanton, I. W.j N. II. 
Arti Bostono gyvenantieji galit 

kiausti pas Joną Gricių, 20 School st., 
( ambridge. Mass.

Sutinku mainyt ąnt
• kaip Bostono

T*

f Ncsikankink

Pajiessau savo sesers Šaulinsk 
ės, paeina iš Vilniaus rėdybos. Tra
lu apskričio. Kasionių kaimo. Gird 
:iu. kad apsivedė su kilti vyru ir g 
v na Amerikoj. Meldž:u: atrišau., 
les turiu svarbų reikalą. Jeigu k: 
:pie ją žinot, prakeikit šiuo, adresu: 

Dam;-. šaulinskiuto
1574 Muskegon Avė.,

Grand. Rapids. Mic’t.

Ar Rūkote?

SAUGOK SAVO KŪDIKIO AKIS. 
AUSIS. NOSJ IR BURNA.

Nors visados via svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burną švaro
je, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
š itame ore. Nes iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mėne
siai kūdikiui labai kritiški, ir reikie 
daiyti viską, kad išvengus bėdų. £era 

įpatarlė: “Žiupsnelis išvengime vertas 
• švara gyduolių.” ypač pritinka kuo; 
įkiams. Niekad negali perdaug rūpės 
!ėio darvti. nes turi atminti, kad Jų 

Palydovų matėsi Jnėra taip stiprųs' kaip 

_ _ Reikia šaukti gydytoją de! biie nia-
viliai apsirėdę. Gal jų tarpe-So aki’J Uždegimo, tekęjhno iš ausų 
u......... 1^jaustum, kati tai mer.K-mek.s

Greitas veikimas šitokiuose atvejuo- 
i dažnai apsergrsti nuo apjakimo 

:arb:-. užkurtimo.
: Kūdikio ausys reikia
i lias ir sausas. Ausis lengvai 
ciama ir ausies skaudėjimas 

!skausmingas. Užkrėtus reikia 
LU pas gydytoją kreipties.

•Jauni kūdikiai turi madą 
kišti į rosi. Jei kūdikis pūsdamas 
s;

buvo ir labai augštų valdi
ninkų, bet pagal civiles dra- se 
panas negalima vieną nuo:e; 
kito atskirti. Tik pačiam ga
liniam vagone ant platior-. 
mos stovėjo aficieras 
blizgančiu kardu ir su juo- 
cu raišteliu ant 
Žmonės kalbėjo, 
esąs generolas 
/vnt stoties buvo prisirinkę 
atsitarnavusių kareivių, į 
kuriuos tasai aficieras bėrė 
saują pinigu. Kareiviai, kai 
maži vaikai stumdydamiesi 
Euolėsi tuos pinigus rinkti.

if Sf ir-

10 d. rugpiučio naktį čia 
užėjo didelė viesulą su per
kūnu. Du vaikėzai, gerai 
prisitraukę munšaino, atsi
gulė parke po medžiu. Per
kūnas trenkė į medį ir abu
du užmušė ant vietos, 
nas jų buvo čekas, kitas ai- su gydytoju, iš kitos 
rys.

laikyti šva- 
užkra- 

l:-.ba 
tuoj

vii-ką 
ranlrnvpą hištl ! ,x>sl- Jel Ku'J1K!S pūsdamas no- i diirvu v ts; neg.aij jy paskui išimti reikia tuoj 

kad tai kreiptis prie gydytojo.
Pershimr tIei kutų sveikas, tai reikia

*laikyti jo akis, ausis, nosį ir bumą 
švaroje. Taipgi reikia, kad visi in
dai. kuriuose jam maistą gaminama, 
butų švarus. Darbas ir rūpestis mais
te- gaminime bus bergždžiai išaikvo- 
tas. jei bonkutė ar čiulpikas bus ne
švarus. Bonkutes reikia išvirinti, 
taipgi ėiulpikus.Pieną reikia tėmvti ir 
duoti kūdikiui tik gryną, šviežią pie
ną. Pieno klausimas svarbus vasa
ros metu. Karštame ore p;enas turi 
Luti laikomas šaltoje vietoje, kati ne- 
surugtų. Tūkstančiai motinų vartoja 
kondensuotą pieną, dėlto, kad jį leng
vai ir greitai prirengia.

Kel.” Skaitytojas.

DETROIT, MICH.
Fordo dirbtuvėj tapo už
muštas Antanas Kent ras.
Pranešu "Keleivio" redak

cijai ir skaitjlojams liūdną 
žinutę. 17 d. liepos Fordo 
dirbtuvėj prie darbo tapo 
užmuštas musų draugas 
Antanas Kentras.

Tai buvo doras, laisvę my-

HARTSHORNE. OKLA. 
.Dideli karščiai.

Pas mumis šiuo tarpu yra 
labai dideli karščiai, kurie 
išdegino viską ir jau medžių 
lapai baigia džiūti. Iš tos 
priežasties žmonės jaučiasi 
labai suvargę, nes nei die
nomis, nei naktimis negau
na pasilsėti. . . .

Lietuvių šiame miestelyje lintis draugas, todėl ir tapo

Daugely sykių, normalis. sveikas 
kūdikis nereikalauja gydytojo prie
žiūros, bet tai laimingas nuotikis ne- 
visada įvyksta. Kada kūdikis nesi- 

Vie- jaučia gerai, arba neauga kaip reikia.
7 motina neturėtų vilkinti pusirodavvti 

5 pusės, normalis 
kūdikis, gaudamas tinkamą priežiūrą 
i:- maitinamas iš krūtų arba Borden’si 

' Eagle Pienu, turi išaugti į sveiką. 
: normalų jaunuolį. Tūkstančiai ir tūk
stančiai kūdikių išaugo į stiprius ir 

>ikrius berniukus bei mergaites, kuo- 
' met motina sukombinuoja gera prie
žiūrą su Bordeno Eagle Pienu, idant 
.supažindinti Lietuvę motina kaip 
Bordeno Eagle Pieną vartoti. The 
Borden Company yra pagaminusi 
Lietuvių kalboje pilnas maitinimo in
strukcijas, kur pasakoma kaip pri
ruošti Bordeno Eagle Pieną, kūdi
kiams visokių metų. Jei nori tų in
strukcijų kopijos, tai tik turi išpildy
ti kuponą bent vieno iš paskelbimų ir 
pasiųsti kompanijai, o ji su mielu 
noru dykai Jums jas pasiųs kartu su 
gražia knyga apie kūdikius.

Pajieškzu Katrės ir Alabietos Gr :- 
inskaičių. F o vyri is as nežinau ka.p 
ros vadinasi. Ka.-’ apie jas žinot; 
neldžiu mm: pranešti arba jos pc 
ios lai at-išaul.ia šituo adresu: 

Frank Miliai- arba Me’inikas 
Eox 264. Buckner, III.

Aš. Juozapas Kupstis, pajieškau 
u-olio vaikų: Jono. Stanislavo ir A 
tos. Norėčiau labai sužinot. Mele 
itsišaukti, busiu dėkingas.

Juozapa.. Kupstas 
Kaževiškiai, Želvos pastas. 
Ukmergės apskr., I.ithuania.

Paiieška.i dė-'ės Simono Šneida 
•lo. paeina iš Suvalkų rėdytos. Saki t 
pskričio, Kidulių valsčiaus. Kirki: t 

-aimo. apie trir-iesinns metų ka p 
kmerikej. Jeigu kas apie jį žinot, ti’.i 
Meldžiu pranešti, už ką busiu lao ii 
Ičkinga. Taipgi norėčiau ir su kitas 
žirninėmis ti krašto susipažinai. 
Taipgi pajieškau dviejų pusbrol.ų 
Nevcdaus. ų Franb ir Ant ino. Kauro 
;ube:niios. Jurbarko miestelio. -

Marijona Endr.u:-:a-ciute-S'_ba< i i; 
19 Scho’es St.. Brobklyn. N. YSt.

Aš, Uršulė Seleckiutė, pajieškau 
savo giminių: -Jonos Subačiau 
tos, Onos ir Marės Subačai 
na iš Suvalkų rėdybos, 
apskričio. Jonas 
Mat’aukio dvare, 
o čir gyveno Brcol 
at įšaul <• .—i

U

A ga
lų. Pari- 

Vilkavišk i 
Subačius gyve: i 

Virbalio parapijoj, 
ilyn, N. Y. Meldžia 

uo adresu: 
.'ršulč Rudaitis

R. F. D. No. 2, Bruže. W:s.

KUR BŪNA?
mano brolis Antanas tVeiselis, paeina 
iš Plokščių valsčiaus, Šakių aps.r:- 
čio. Dėl savo paties labo tegui ap
šaukia ant antrašo:

Frank V. eisel
R. 3, Box 78a. Kent, Wash.

Pajieškau DR- BENEDIKTO 
t I’O, gyveno Provide-nce, R. L 
vyras,’ Vaclavas Vieta, mirė 6 
šiai atgal. Meldžiu atsišaukti, 
nančius pranešti, už ką būsiu 
ga. Antį asas:

Mrs. F. Vieta
Bonnie Bur:

BQXES 

lOo'lO
Mai.o 

mene- 
ar ii- 
dūkiu-

S.nn.
Scotch 1’iains.'N.

Pajieškau savo dėdės P4vylo 1 
peikus, Kauno gub.4 t e.-itlt Į 
Starkonių kaimo, apie 33 rr.-.'.ų am 
žiaus; 17 metų kaip AmerR-oj. 
pats arba kas apie jį žino, ma' n, 
te pranešti šiuo in1!'; -.’-

Domincelč Žaličia-Pelkauskienč
30 Sneridan Avė.. ikroo.Uyn,

■era ževičiau
i. Kita'los j:
o dabar ne-

p svar- 
Taigi 
žinot, 

i 361

Pajieškau Stanislovo S 
Paeina iš Kauno rėdybos 
gyveno Lawrence, Mass., 
žinau kur jis yra. I uriu pri< 
bi) ir labai naudingą reisaja.

.meldžiu atsišaukti arba kas ji 
I prisiųskit man jo antrašą.

įkaityk šiluos straipsnius kas savaitę Miką l.iaudinskas
ir pasidėk ateičiai. 1 Crowu 1'1., Havermil, Mass.

Ar jus esat rūkorius? Ar 
jus gėrėjatės rūkydami 
švelnu, lengvą, tyrą Tur
kišką cigaretą? Jei jys ru- 
kot, tai rūkykit Helmar. 
Amerikos augščiausius ci- 
garetus.

20 Helmarų kainuoja 
puti daugiau negu 20 
prastu cigaretą. bet 
kiekvienu Helmaru'
gaunat keliolika kartu 
giau malonumo.

tra-
pa-
su

jus 
dau-

Heimar yra supakuoti 
tose skrynutėse, taip 
kožnas Helmar gali užlai
kyti šviežumą ir lengvumą 
jo 100% tyro Turkiško ta
bako be susiiaužymo ir su
sini ankymo.

kie-
kad

iI

Išdirbėjai augs- 
ėiausios rųšies

Turkiškų ir 
Egvptiskų 
Cigare tų 
pasaulyje.

Reurastizmu
Neuralgija Strėnų Dieglio 

Skausmais Krutinėję 
Skaudamais Muskulais 

Patriuk truputį su .

Paiii-Exoeil6riu 
ant skaudamu vietų, ligi pa
šiauši odos degimą—ir užgauė- 
diuantis, malonus palengvėji
mas tuoj.uis užstos.
Tikrajai Pain-Expelleri» turi 

[INKARO viusbaženklį.

PARBAIGTA 
Nervq Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’* Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gera: žinom* gydytojams visose Žalys* ir jų 
prirašomą nuo nervų suirimo, kaip štai, prasa 

atmintis, silpia nerangus 
Jy--ylxžs organai, nervų sti
prumo šudyrmts, nemielas, 
dvasinis si^gū. as, histeri^. 
neuralęniai skausmai, ar 
sopus vien valinio c-aovargio jaatcmąg,

Pamėgink Nuga-T 
Musu Rišliai

Nuga-Tone atseina tik SI 00 pakeliui—■ 
užtenka 30 dienų: 6 pakeliai tik ui S5-0C- 
PamCgink Nuga-Tone'ą 20 dienų mUMr 
rišiku ir jei tau pasekmes nepatiks, sugrųiii l: 
likusi* dali, o tm* atiduosime pi n igns alga.'. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus M 
centas. Nuga-Ton* yra taipgi perdarinėj-. •> 
mas aptiekoee ir yra jų garantuomas, kc :t 
jis suteiks pilną patenkinimą, arka bu* 
pinigai sugrąžinu. Pažiūrėk garantija* *ii 
kiekvieno pakelio.

Pažiurk garantijos ant 
Melcvleno pakelio.

NATIOKAL LABORATORY.
Dcp. LIK g .10X8 S. Wabash Ava.. ChicaaA 

Gerbiamieji: įdedu S_____ __ _už__ _  .
pakelj-ius Nuga-Tone'o. A5 imsiu Nuga-Tone » 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, ai likusią d»_J 
pasiųsiu atgal ir ;us man sugražinsite pingaMs'

Vardas

•Uaata*. Valstl



I Turki joj, Graikijoj. Persi-ri alijoj. kur randasi perpu-l 
ai . 1* »r°J ir Andiįoj. žinoma,Sveikatos Kampelis. ĮIį 

_______ __________ į Į .viloj srity sukėlė Dr. Jen

U<1 čiepai milijonus Iįu^!iu5ii. ge.-o : 
;:uo mirt-ss išgelbėjo pa-.Gegužės 1 
..aktinai ii a. Tik Kad jj- paėmė bis
rustas - nepasidarytų peni- kar>ės? raU( lh» 

_?s.5?a;-lhk v^įiK^^t.'rk-pyjo iriai » 
riksten i> kosiu. N orėčiau,' Iaetp Vu:i.

i 
į

*X’UO RAUPU V m ME1- įėjo, 
LĖS TIK KEU L1UOSA1S

IŠLIEKA*.
Daug metų atgal, kada 

medicinos mokslas nebuvo 
. taip didelis ir stiprus, kaip 

šiandien, labai daug žmonių 
rauplėmis sustingdavo ir 
mirdavo. Rauplės buvo -tade 
taip jau paprasta it kasdie
ninė liga, kad vokiečiuose 
buvo susidaręs tam tikras 
posakis, būtent: ”Nuo rau
plių ir meilės vos tik keli 
liuosais išlieka.” 0 tai reiš
kia, kad kaip meilė kiekvie
ną žmogų kada nors užpuo
la ir nemažai prikankina 
taip jau ir rauplės.

Bet laikas bėgo: medici
nos mokslas augo ir bujojo: 
ir šiandien rauplėmis suser
ga beveik tik tie, kurie me
dicinos moksk) daviniais ne
sinaudoja. O visi tie, kurio 
negiliausia, tarytum ežiai, 
prieš medicinos mokslą, la
bai retas kad rauplėmis su
serga.

Šitas pasaulis savo Įvai
rybėmis neturi jokio galo. 
Taigi ir atsiranda visoke
riopų žmonių.Atsiranda pa
galiau net ir tokių, kurie 
stačiai piestu prieš čiepyji- 

-mą stoja. O šiandien, kada 
šarlatanizmas stačiai milži
nu virto, vadinasi, visokių 
c'niropraktų, neprapatų, os- 
teopatų, krikščioniškų mok
slininkų ir kitokių galų Sie
los kaiminės atsirado, — net 
ir visai tvirto balso prieš 
čiopyjimą susidarė.

Bet visa tai tik tiek Įrodo, 
kad šalto proto ir gryno 
moskslo žmonės turi daugiau 
žmonių gerove susirūpinti, 
vadinasi- jiems teisybę-pa
sakyti. O pirmiausiai reikia 
teisybę’ casakyti kai dėl 
ži i k>n iįrišveikatos ii? šdn'iLik- 
tarių, kurio ėste suėsti pa
skutinę žmonių sveikatą 
kėsinasi 1

Jau per daugeli metų An- , 
glijoj visokį^ šundaktariai , 
’ėkte rėkė prieš čiepus. Ir 
dabar, kada nekuriuos An- ; 
glijos miestus rauples už- 
pueią atsiranda tokių, ku
rie drįsta pragaištingą dar
bą dirbti, vadinasi, atkalbi
nėti žmones nuo Įsičiepyji- 
mo. štai Gloucester’y siau
čia dabar rauplių epidemi
ja; 161 rauplių pakirstas 
žmogus ligoninėse guli. Jau 
pradeda epidemija siausti ir 
kituose miestuose. Bet vis- 
tiek tūlas "daktaras” Had- 
wen, kuris Gluucestery gy
vena ir visą laiką prieš čie
pus kovą veda, rėkia, kad 
nereikia žmonių čiepyti, ir 

’ tiek. O kad šitame mieste 
rauples siaučia, tai aišku ir 
iš to, kad čia per pastaruo
sius tris metus vos tik 10- 
tas nuošimtis visų kūdikių 
Įčiepyta tapo. Ir iš užaugu
siųjų baisiai daug neįčiepy- 
tais randasi.

Bet netik vienas "dakta
ras” Hadiven visomis ketu
riomis prieš čiepus stoja, — 
yra daugiau tokių "dakta
rų” ir nedaktarų. Vokietijo-

— —— ----------------- —  M«>V, J<V •

draugija, kuri kroaštnau- kada nors susirgti, 
šią kovą prieš čiepus veda. 
Yra tokių ir kituose kraš
tuose, netik Vokietijoj. Ži
noma, fanatikų ir savimei
lių darbas, kurie nenori pri
pažinti medicinos mokslui 
to, ko jis vertas tėra.

šitų fanatikų ir savimei
lių pastangos betgi turi bū
ti galutinai sumustos ir iš
naikintos. Kiekvienas doras 
žmogus privalo šarlatamz- 
mą,x arba šundaktarystę, 
naikinti. Kitaip gi juk nie
kad žmonija iš ligi] ir kan
čių, kurių lengvai išvengti 
galima, nejiasiliuosuos. 
2. Faktų, kurie Įrodo, kad 
clepa* yra didžiausia žmo
nijai palaima, kad čiopai

pasakyti

I Negalėjo suvirškinti savo 
maisto.

Dabar jaučia-; gerinu ue<»* ku<»M<t 
per 2U uieiy.

Ponas John itichard iš IVoon’c, R.
; I., duodu tokį i ito'<ahą pnr. -‘š« 
"Dabar aš jaukiuos dali* geriau n »gu 
aš kuomet jaučiaus per 2u r.uK.i.

,tai aš buvau visai suriaaiktoyi 
Trr » metus aš nesitikėjau, kad nš 
pasitaisysiu. Aš išmėgintu nciuv 
viską kas lik yru ir pradėjai: imti 
Nuga-Tone’ą. Ilgą laika a ■ ne.raleinu 
valgyli to, ko aš norėjau .ir turėjau 
skausmus visose kūno dalys.* ir ne
gulėjau nieko suvirškinti, -Bet .-tan
ui* u uš esu visai kitas žmogus. Ai 
turiu gerą apetitą ir getą Sveikata, i 
Aviu jūsų str buklingam Ndga- 
'fone’ui.**. šitas didysis sveikatos iri 
stiprumo ‘ taisytojas turi tuksiančiu** 
tokiu draugu, l’ufnčgink jj pats ir Įsi- j 
tikink. Vienam pilnam mėnesiui gy - 
•I.m-s tik Nu<a-Tone*ą punta-j
v'nrju visi geresni aptū-kinirkai pa--' 
zitingai garunukxfc»mt. kad suteiks • 
pilną pat. nkitdmą. arpą- pinigai bus 
'-ngrąžinti (garantija rasi orio 1 irk- . 
viervs b->i>ke!ėt>), aibatitsiog pasiųs 
aprr.vkė.ų paštu Nju torai .Ląborątory,* 
’d.'ta S. IVaha.'h Are.. Chicąga, I)!., 
pasiuntus jiem* šl.O-i.

AR ŽINOT. KAD —
IViiar Muy pasakė, jogei šiais mė

li Rusijoj neLus st*»k«H» maisto?
lakta ji. uun>.l<» j didelį kvio 

ią derlių toj ė.*!y. .Manoma net, kad 
vl.čiu atliks ir vksjtoruii. Visa Eu- 

firau. du roali'Utdi, kad Rusijon 
vau faktorius, j kurį reikia 
ulydą. Ar žūtoi, kad laba- _ _ . .

vartojama- Heltnur t'igan*taws Kuomet aš sugTižau iš ..aro .<•; ispa- 
ir<>»*. e »»i < » r

Ekspresinis fatirnavimis 
I BREMENĄ

Reguliariai 
(įplaukia'šė

lomis i; suba- 
Di4el> ir 

Cė
sis maistas 

ir atskiri kamba
riai su dviem ir 
i’eliii’i*’ n lovon. 
Turėk smagumą 
kelionei ant 

SUVIENYTU VAI.STIJV 
VALIOTOS LAIVU

Geo. IVaubingtou Kugs.l,Sp.<’> 
Mriathan Rūgs,. 8, Rūgs. 29 
Aiaeriea Rūgs, ii, Spalių 13 
I’re-. Ruosevell Kugs.li.Sp. 2"1 
Preu. Fillmore Rūgs. hŠ • 
Pres. Hardine Rūgs. ?:!, Sp, 27 
Prea. Arthur ..... . 'špalm 2 

Klausk informacijų apie i.šplau-

United Statės Lines
Ii Stale St.. Ousloft. Mas*.

Agentą: visuose miestuose.
T’.aHcvtojsi ir Operuotojai dėl

U.&ŠlttPPING BOARD

niurnų
Vokietijoj, tmo rauplių mi 
-»ė l.žsb žmonės, 
kaii mažai dirvos rauplė 
Vokietijoj nuėjo, 
nukirto tik .kelis, 
ežiumojo ateivius. Ve, 1909

• - w w » ■ ... ’

gyventojų nei
'e
! ..* C i 

Jj
<• K 
f»rėkyb:\ 
tal.rcipG 
kas i 
yra geresnis ir skanesnis __ - --------
ką. kuris yru vartojamas kitokiems 
vigaretams ? •

Matomo,
‘S

'itn jos 
ir tai di-

i srily 
i:.i žmogus, kuris 

žmonijai' 
14. 179S 

i puiių is ei. mirė Vokietijoj nuo rau
gių 20 žmonės, 13 iš ju bu- 

švutžnšiliui^j | į ____
.•os. \i 1911 m, nuo rauplių 

, ..............................-u.................. j Vokietijoj tnh č 288. Iš šitų
randą-

ir: [912. nr nuo rauplių mirė 

uis.:ateiviai; fjaik? nMtSlinio i 
**-: t-......  »-** - *i- - - -*-1 . . }

t

I

kuris
is už tą taba-įnais,

skaudulio^ ir

kstthi i>ke*MU. Mortcmu, j ipotu vuii.n. Pusiduro 
ud Skaitvtoiai juos atminu’1U>.kas k{iris tuį nudžiūvo, 
m- susikrautų ir, j—’—1—11 - *

pasitaikius, mokėtų, kaipiUšiu .^vaičiu Jenneris ir 
ręiki^t, ąu &mJaktariaislv-{ ;ita.vaikjj ĮJepyjorA. 
’ asirokiioti. , * ne narvės raupBiuj

iš atatmkanyi rastų žmogaus. Dabar jau nei karo daug/i-ė' rusu 
tat yuupiės PU4įko> nei nieko neDasiro-jvili p—«-*• 

icL keliais suntmęcims prtes 0 k.bl vai-'raiiples i’r tarp civiliu gy
.ri* I?* kas jau buvo liuosas nuaiventojų. C.‘ ’ ' ‘

>kut jos persikėle į C hiniją, raunliu, va linas i. jis turėjo i kariumenėje

mokėtų, kaip

"asi rokuoti.
Kiek i

.-užiniįi yalima, tai "rauplfe 
•r
Kristų Indijoje siautė.

* - •
»

■'4

J nelais- 
nei nieko nepasiro-iviu praplatino Vokietijoj 

kad vai-.rauples ir tarp civiliu gv- 
buvo liuosas nuoi ventojų. Didelėje vokiečių 

... . - * .•!- • • X*" ~ '*«**•!•'• •%»» •« ••*•*»' •• u—- ----- j••*•*nuo 18/4 iki
•s kur niiSMtūvę i pietinę(hnunitetą, arba paliuosavi-i 1914 metų mirė nuo raupiui 
Ariią; Rauples Miuue Arą•!ni.^ Paskui visus Įienkis.tik du kareiviu. Iriai vienas 
Gijoj ir hgypte apie uik ine-: nietus Jenner is zmo-Jš jų buvo nevykusiai ičiepv-
tais jx> Kristui ir vėliau. tajp įčiepyjo ir vėliausia*;. Vokietija iiarodė pa-i 
'. ienas arabų gydytojas,ikan(jį >auklėmis juos už--šauliui, kaip raukia išnaudo- 
.•Jiazes, apie• 92t» m... gana krėsti i}. apsirgdinti. bei nei ii dideli Jenner’io išradi- 
placiai rauples apraišė. Jls ‘vienas jų neapsirgo. Taigi mą.” 
onginaiiai parašė^savo kny- inoksĮjgkaj tajXI Įrodyta,1 Rodos, kati nei vienas 
•;ą svriskai, Kuri paskiau katj ėi^.paj tikrai nuo raup- sveiko proto žmogus negali 
'f0'? >-SVei,St e žmogų ar saugoja. 'šitokiems faktams priešta- i

“T. J°Diuskai. Tada a'pie čiepus labai ) auti. Tai Įrodymai/ kad'
Taip vądinaniuji medici- t]aUg- kalbama buvo; Atsira-’čiepai yra? dideliu žmonių 

.tos teva>, Hippoki*ates, \i- (|a)|J)f ngtay^ni bet arsi- gjveh'i/iiė, 'feimėje, dailume,,
sveikatoje ir gyvybėje fak- 

buvo loriuni. Juos reiĮųą išnaudo- 
” Čia valdžios \privalumu 

kad dvasių i turėtų būti, idant kiekvieną • '• -X • • W • 1 • x-. • *

medici- 
-los tėvas; Hippokrates, vi
siškai nieko apie rauples ne- 
. ašė. Taipgi nieko nerašė ir 
Galen. Bene tai Įrodo, kajl 
pačios augščiausios graikių 
ir italų civilizacijos laikuo
se visai rauplių nebūta. O 
Anglijoj, tai Jonas iš Ga- 
desden’o parašė knygą, ku
rioje jis ir apie rauples ne
nutylėjo. Tai buvo 1305 m. 
Tada, sako, iš visų mirusių
jų net dešimts nuošimčių 
?*uvo rauplių aukos. Kiek 
rauplėmis susirgdavo, ti
krai nežinia, nes statistikos 
nebuvo daromos. Pirmutinė 
nirusiųjų statistika Londo
ne nadarvta buvo 1627 m. >• Bėt istorikas MaeauIaV !:zd“Us P*531111 
daug apie rauples rašo. Jis 
taeiai dramatingai apie jas 

-itsiliepia, sakydamas, .kad 
Kai dėl rauplės, tai labai negeisti

nas, svetys, kuris dažnai an
glus atlankydavęs, bažnyt- 
kiemius ir kapines numirė-.
Hais pripildydavęs, baisiai1 ... ■
daug baimės visiems įvarv-’l eruouilie’ 
fi 
klėmis pavergdavęs ir jų 
motinas stačiai šiurpuliais d“!11! 
cerpildydavęs.

9 Ft’ 
torui: 
t teiti laivai.
> ‘aus:

iš* Rus NEPAPRASTAS PAS1U- 
RYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNĖJUS1EMS
- — VYRAMA -r:-.--

l'rUią>kit mum* lik iOc.
Lytiškai >jąst|/wėj^ - vyrai, kaipo 

U wr\uoti, išą'yia'ąhi t ištižo-;. Issi;^- 
*lį?sit variotlaui NOVO.- 'foilel. ir /a- 
lirii" fiąvtaltati stebėtinu, kuris jau 
tuksiančiu* .*^y»lč lytiškai nusilpu
sius vyrus. -U i van-'in.: nerviškas n.i- 
sRpnėjimas. jei nustoję vyriški:n><\ 
jei turite inoi-n.LJiją. šalto* rankas 
ir kojas, .•■aivą skauda, skaudėjimą 
arba vidurių užkk-t?j*rną. .iš priežft -- 
ties paeina imisąs saptuti ir ab.-hi?.i 
ka.~ tik r.psir* tšl.ia žmonėse. Kaip f.a- 
S:nut:*iojo kd*. tai pa.'-vt-:ks*t *r jus 
• oudojant X< »VO. Tą inui:: kartojant, 

i trumpame laike tapsit ■ tvirtu. svcik,-t, 
į laimiię'U. jei tik K ii: u \artosir. l'a- 
I vyzdžiui, kati pertikrinu.; jus tuomi. 
! pasiųsimo NOVO ir tišr.-i rsitL 
jkriusii. pasiųsime VELTUI tiek, kad
■ pilnai .užteks ant 15 tikau, jei /Jk 
prisiusite pavardę, ant rasa ir 50c. 
lošto ženkleliui.; arba pinigais apmo
kėjimui per.'iiintjnso lėšų. Ai* iu'iu at
kreipti utydą. kati tai m- yru perma-

l žas paiitė/inirnui pakeli.-, užte<s ant 
i 15 dtejię. Si.- [utsii.lt mas yru aut up- 
įruLcžiuato laiko. Parašykit mums l>a
■ vilkiiūrao, postinėdam 
[dą, kuriame matėte s

•jaus.

K 8. 
S. S. 
Ik S. 
S. K. 
s. S. 
S. s. 
*. š.

I
I

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė 

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitū yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo į 
k ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą * 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge-' 
resnč negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?J

PLAPAO LAEORATORIE8 
>#58 Staart Bld<~ SU Lnuia. Mo

Y. A

NAUJIENA!
Mes parduodame PIANUS ir 

lietuviškus ROMUS dek
Pl.AYER P1ANIJ.

Nauii Player Pianai $30.5.0#. 
Lietuviški Uoliai dėl

Pląvėr Pianų 60c. ir augščiau.
Jeigu manot pirkt pianą, pbty- 
erį. gram:.foną tu’bą lietuviškų 
rolių, rašykit mums lietuviškai,- 
o męs suteiksim jums pilną pa
aiškinimą ir ant pareikalavimo 
priminsime katalogą. t C

C.ARDINFJI PIANO CO, 
472 VVestminster Street, 

PROVIDENCE. R. J.
Rašyk R. Simonavičius.

<io daug užtarėjų, bet atsi
rado ir Įu iešų. Suprantama,1 
priešais daugumoje I 
tie, kurie mokslui nedrau- it 
gai, kurie tiki, 1 
pagalba nuo ligų apsisaugo-privertus įsičiepyti. O viso-į 
ti galima, o susirgus. išsigy-Jkitms šarlatanams: chiro- 
dyti. Vis dėlto šalto proto ir j pi aktams, naprapatams, os- 
tolimesnio numatymo žino- leopatams, krikščioniškiems 
nes' ėjo Jenner’io pramin- mokslininkams ir kitokiems! 
tais takais, štai Napole-žmonių sveikatos nepriete-į 
onas, 1805 m., Įsakė, kad vi- liams reikėtų tėvišką lekci- 
si jo kareiviai, kurie dar ne- 
sirgę rauplėmis, 
įčiepyti. Ir baisiai atsilikusi 
Rusija t— net ir ta pradėjo 
^iepais domėtis. Bei ką jau 
čia ir šnekėti, — visas civi- 

šituo dide
liu jenner’io išradimų susi-

. uomėio.
O .dabar reikia ir statisti

kos biskks paduoti. Čia pasa
kini žodžiais nei biski nema 
žesnio žmogaus medicinos 
moksle, kaip Rosenau.

"Paskubęs

ti galima, o susirgus. išsigy-Jkitms šarlatanams:

ią duoti, tai yra jų palaidą 
turi būti. 1 urną užtlaryti. Kad jie ne

galėtų žmonių klaidinti.
Med, Stud. AL Margeris.

NOVO ( IIMPINY
Dept. 4<>. Brooklyn, N. ¥. I

iuiki'u.*cin vsr- 
f paskelbimą, o 

ų>ime minei as žyduoli s '.uo-

Ii
*

matemątikas, 
«« . x- ’ ^pskaitliavo,

::aws.TSiu've‘id‘us baidv-Iaike 18So amžiaus tik 
• - - zo metųjtarjiolaiky r.uo rau-

mirė 15,000,000 žmo- IKVlMias c-tx*Vl<xi niut Į/uiia*.- * . - , , ’ ’ ,
cerpildvdaves, mylimuosius Aprokuota, kad 60,000,- 
j>erskiidavęs, etc., etc. Tno- 9^ gyvasčių šitame amžiu- 
met, sako,* Londone rauplė- Je rauples nusla\ e. 0 Hay- 
tu galybės buvė. iSartJh įad Chestery,

1721 m. atplaukė laivas iši-^JpoJ/ Pries epi_
Barbados Į Bostoną, o sy-’de!niJą buvo JVlb . gyven
kit! su juo ir rauples sau lbJU* 1H> . epidemijai - ti.* 
-veikos atkeliavo. Bostone 'R060, tai tik . nuošimčiai 
iškilo -baisi epidemija. Tik visų gyventojų, kurie me- 
pamislykite, kad tada-Bos-,kad rauplių neturėjo.

/č-7C3 1 vakarines salus rauples
o iš’ jtTrauplėmis’'sušir-!nugabe’1o ispanai, tai buvo 

« .-JI___4, dau-!aP*e penkioliktuose metuose
• iau nei pusė visų gyvento- atradimui Amerikos. Sa- 

Toliau ir kitus Amerikos koma, kad Mexikoj į trum- 
•stus rauDlės nasiekė. >P$ IaiM mwė nuo rauplių 

prieš r*et 3,500,000 žmonių (Ciiap- 
man). Catlin (1841 m.) Įro
do, kad iš 12,000,000 Ameri
kos indijonų 6,000,000 mirė 
nuo rauplių. Islandijos sa
loje 1707 m. buvo 50,000 gy
ventojų, bet užėjus rauplių 
epidemijai, pasiliko vos 18,- 
000; taigi rauplės nukovė 
net 36 nuošimčius visų gy
ventojų, ir tai tik per vieną 
metą:

”1874 m. balandžio 8 d. 
Vokietija išleido priverstiną 
visų savo piliečių du >ykiu 
čiepyjimą. šiuo Įstatymu ei
nant, visi kūdikiai pirmą sy
ki turi būt Įčiepyti dar ne
sulaukę vienų metų, o antrą 
sykį — sulaukę 12 m. Pra
dėjus šitam Įstatymui ne
juokais veikti,* Vokietijoj 
rauplių epidemijų daugiau 
jau nepasirodė, nors gana 
dažnai šita liga buvo Įga
benta iš kitų žemių. 1897 m. 
mirė nuo .rauplių Vokietijo j 
vos tik 8 žmonės. O tuomet 

. ,______ Vokietijoj buvo jau 54,000,-
domis, čiepyjimo darbą at- 000 žmonių' Nuo tada gan 
lieka. Toks primityvus čie- ilgi tarpolaikiai praeidavo 
j yjimas toliau ir Arabiją ir lie jokios nuo 
Čhiniją pasiekė. ties. Nuo 1901

Laike aštuoniolikto am- tų Vokietijoj 
žiaus pradžios, tai čiepyji- rauplėmis tik 

milijonus nuo kančių išgel- mas jau buvo naudojamas Bet tuo tarpu

tone 10,565 gyventojai bu- J

go net^5j)89,^vadinasi, dau- ■ aPie P^joJŪcluose metuose 
• > 
jų-' 
miestus rauplės pasiekė.

Kas daryta? Vai, i
Šitą baisųjį žmogaus dailu
mo, sveikatos ir g5"vybės ne
prietelių pradėta kuosmar- 
kiausiai kovoti. Žinoma, kur 
labiau rauplės išsiplatinę 
buvo, ten daugiau ir dirbta 
prieš jas. Ana ve Indijoj 
rauplės baisiai siautė dar 
prieš Kristaus erą. Ir ten 
rauplės taip išsiplatinę bu
vo, kad beveik visi jomis su
sirgdavo. Todėl sveiki šaky

je, rodos, yra net tam tikra davo, kad jie vistiek turėsią tel 
geriau pasirinkti sirgimo 
laiką, vadinasi, susirgt, ka
da nori. Taip jie ir daryda
vo. Paimdavo biskį pūlių iš 
sergančio žmogaus skaudu
lių ir Įsileisdavo sau po oda. 
žinoma, rauplių ženklai pa
sirodydavo, bet labai silpno
je eigoje. 0 vėliaus, tai šitie 
iau ir visai nesusirgdavo. 
Toliau šitokis čiepyjimas In
duose stačiai religijiniu 
klausimu virto* Būdavo, ku
nigai, su tam tikromis mal-

I 
l 
I

* -. -

Marini į;:sj-W.

Motei Walla$h> jt i J ,
Vienatinis Lietuvi<iias<4ToteIis 

Atlantie *0^»

■c soiT’i yi’cniGAN ąyt.. 
ATLANTtC CITV. N. J.
Petras Valasinas. Savininkas.

Musą Motelis riiąiSiį netoli 
vandenyj tarpę Pennsjlvania ir 
KeadTnę šiocią. rienaš~blolias 
r.<K> .Young Milioiiines. prie- 

plackos. ' -

UŽI.A1KOM PUIKIUS KAM
BARIUS IR SKANIUS

VALGIUS. (39)

*

4*

NetmKit kitokio, xaip uk *u nuo 
paveikslo.

<_ Salntaras ligas gydo. 
________ Tai daro ne iš pavydai

Teikia kielcvienam sveikatą.
Kurs tik vartoja Salutarą* :

Salutarą Biterj žmonės vartoja jau. 
per 15 merą nuo visokių pilvo ligų iri 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis,^ 
kadangi neranda jam Ivgaua, nei už' 
jį viršesnio. Pansteėgk įsigyti jo' 
butelį, o mes užtikrinam, kad su juo- J 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi, kokį; 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdgbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre-; 
ko, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ine., 

Dept. 18
1707 S. Malsted St. Chicago, III.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SER.VICE WrTN {

HAMBURGAMERKANLINE
Trumpiausias kelias į

LIETUVĄ i
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, Nori.h 
Jiiver, pėda nuo 4$’ gatvės, 
New Yb.rke. Geriausi musų 
laivai

“Kesolutė“. ‘'Reliance“, 
”Alber< llallin", 
"DeBtsdilar.d”

vežrt'f, ii ir Iii klesų paša- į 
žierius. Taipgi populeriai | 
laivai ’.'Mount . Cla\*’, I
"Mount Carroll".' ■ ‘’JIou' it i 
Clinton". "Hansu”, ”'l'hu- | 
ringia" ir "Westphalia”

UMITED AMERICAN LlilES, 1 
JULIUS ROTTENBERC, j 

260 Haąpver St.. Boston, Mass.
arba pas kitus genius.■v

NAUJA FOTOGRAFIJŲ STUDIJA “LEONARDI”
Iš priežasties keturių nu tų 

sukaktuviu nuo uždėjimo art: - 
tinūs fotografiją studijos, že
miau pasirašęs praneša, visiems 
skaitytojams, kad nuo šios die
nos studija ’.apo perdirbta pa
gal naujausią sistemą ir su 
kiekvienu užsakymu 12 fotogra
fijų uždy ką visiems duosime 
dideli koieruotą paveikslą. 
Riekt ienas užsisakantis 12 fo- 
tcgraiijų ir norėdamas gauti 
dideli paveikslą, iai iškerpa ir 
atneša mums šj kuponą.

No. 415 KUPONAS
delei dykai gaunamo paveik

slo su tinkamais rėmais, užsisa
kant tuziną fotografijų. 1

LEONARDI STUDIO
63 COMMON ST., LAWRENCE, MASS.

čia mes turim progą pamatyti 
žmogišką skilvį, kur kiekvieną 
dieną mes girdim atsitikimų tuk
siančiam žmonių išauga Pinisai- 
;lįs. Tuojaus .pasirodo didžiausias 
ouvojus sveikątai. ir gyvasčiai. 
(»t>eraii.ias darant tankiai^ žmogus 
nebeatsikelia . po ■ operacijos, o 
kad ir a*nikeliu, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar .čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinąs pinisai- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabina prie 'nusjob- 
nurio, nesveiko skilvio. Taigi. 
P.rangus l’riete’i, atkreipk etydą 
kasKnk -avo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savu viduriuose, tai iuo- 
jaus reikalaukite J, Daltreno Bit- 
toris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmor.ėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem; sunykusiam, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltrėno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kuri 1000 
vyru ir motorą apturėjo . geresnę 
sveikatą ir prailgino* gyvenimą.

Kaina 1 bonka $1.00. 
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug ChemicaT .
J. Baltrėnas; Prop.

2500 W. Pcrshing Rd» Cbicags, Itt. 
Phone I-arayette 0919.
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rauplių m ir-1 
iki 1910 me- j 
išviso mirė J 
380 žmoni:i.,J
Anglijoj ir C-

Didžiausias KnygR ir Mokslo
BUSI\S GALYBES VISOKIU KNYGl IŠPARDUODAME UŽ 

PUSĘ KAINOS.
čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite daugiau, rcika- 

laukito katalioo'o, kurį gausite dykai.
LYTIES .MOKSLAS knygų, kuri užveria savyje didžiausias 

žmogaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $<.00, dabar 
leidžiame už §3.50.

LIETUVIAKAI-ANGLISK AS ir ANGLIŠKA1-UETUV IŠKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurią nei vienas Amerikoj gyve
nantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo šlSfHi, dabar lei
džiame už Š5.50. Pilnais skuros ajidarais.

GEOGRAFUOS KNYGA. 1; tirioje ir žemė, ir žmonės vra ap
rašyti tain friaėiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po ^4.o0, 
dabar mes parduodame P3.*-/??! jr..1?.*.,a1l*laryta:,

moks. ___.....____ ------ ---- „ - . ■ -- -
tojo, pirmiau kamavo *S40.^t< dabar jeKlžiame iiž^^S.t'O. 

mokstą anglų kalbą net ir tie, kurie is
■ 1MV. k’ « O. —, > — - - --L-----
k K MOKYKLOS LIETUVIU., ______.

LEKCIJOS, i.*' kurių taisyklingai rašyti išmoksta net ir tie, kurie 
korespondencijas per visą savo amžj rašė, iš visokiu vadovėlių mo
kinosi ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
: 2O.0.I. dabar l.-idžiame už $l.<»0.

. Pinigus siųskite, money order. cxpress order, Parkos čekį, 
dolerius registruotame laiške. Siunčiame ir nėr C. O. Ik, vadinasi, 
i.ai gauni pašte siuntinį, tai t* r. ir užsimoki.
Agentams duodam dar ligi šio! negirdėtai did<ilį nuošimtį.

Reikalaukit*' greitai, nes l'-as pirmiau reikalaus, tas daugiau 
laimės. _____

ADRESUOKITE: MAKŪNO UIYGYIAS
2023 S.UNT PAUt AVU, CHICAGO. ILL.

rašyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po ^>4.o'>, j_t* _____ J..» 40 G»A »»• r>»4«L-io« nnJurvtn ♦
L. K. MOKYKLOS AR1T.MKITKOS LEKCIJOS, iš kurių iš- 

nritmetika greičiau ir lengviau, negu iš vadovėlio ar moky-

J L. k; MOKYKLOS ANGLU KALBOS LEKCIJOS, iš kurių iš
moksta anglų kalba net ir tie, kurie iš niekur išmokti negalėjo, 
pirmiau kainavo $20.W, dabar leidžiame už S2.00.

U K MOKYKLOS LIETUVIU RAŠTIŠKOSIOS KALBOS

I
jj maj per vanuen| ra UEIUVA. 

Laivai iė Rotterdamo nuveža pa- I

AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES J AMERIKĄ?

snanrasKsssosK!

Geriausias ir tusiausias susiiisėi- 
mas per vandenį ra LIETUVA

Mžierius tiesiai į PlUAVA~
VOLENDAM ............... Rugsėjo 1
RYNDĄM ..................... Rugsėjo 8ii

Ui NEW AMSTERDAM Rugsėjo 15r..
>]II 

I

Musų laivai turi gartausdaa pa
togumus trečios Meras pasažie- 
riams.

Užsirakant vieta krcipHMa prie 
vietos agentų arba pas

HOLLAND AMER1CA LINE || 
88 Statė St,

LLOYD
LAIVAKORTES 

Jūsų giminėms Lietuvoje per 

BREMENĄ
Ant nanjavsio ir geriausio vo

kiečiu laivo

COLUMBUS
arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Autorizuoto- Linija Lietuvos 
Valstybės dėl Emigracijos, iže
lei informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i *

NORTH GERMAN’ LI.OYD 
192 XVashington St.,

Boston. Mass.

CUNARD
2629 Lietuviai atvažiuos j čia 

šj metą.
Leisk musų raštinei Kaune 

pagelbėti Jūsų giminėms iš
gauti pasportus it vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, 
turintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės yra geros 
kelionei ant AQUITANIA, 
BERENGARIA ir MAIRETA- 
NIA, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir Amerikos.

-Dėl smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu Sgentu arba musų raš
tinėje.
Cunard Line
126 Statė SG. 
Bostua. Mass.

Wb7
PARDAVIMAS L.KTVAKORČTŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS FOR
TUS. PARTRAUKJMAS GIMINIŲ IS LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARTJĄLIBKAS BIURAS. -----------------------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS L
RAAYKJT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TKAVEL BURBAU.
»W RAST džad STREET,

PRIRENGIAMAS 
PATARNAVIMAS.

i. N. Y.
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r KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)

1

Milicijos žiaurumas. į Kunigas veja nuo švento* j 
VAŠKAI. Pilietis Baltrus ri»us darbininkus.

Steponavičius ir Juozas BALBIERIŠKI AI (Ma-
Strayinskas privačiais rei- riampolės apskrities). Musų 
Halais kreipėsi j antros' iiuo- valsčiuje yra keletas dvarų, 
vados milicijos viršininką, kuriuos valdė grapas Žui- 
Viršininko nebuvo namib, tauskas. Besitariant Lietu- 
taigi teko kalbėtis su miliei- vai dvarų savininkas išbėgo 
jautais. Milicijantai buvo į Lenkiją palikdamas dva-’ 
smarkiame, nors nenatura- rus Dievo apvaizdai. Tuo-j 
liame, upe ir kadangi pil. met tuos dvarus paėmė sa- 
Šteponavičius buvo tokiame j vo žinton valdžia ir išjuio- 
pat upe, žodis po žodžio ir niavo darbininkams, kurie j 
pasikalbėjimas išėjo gana Juos valdo bendrai. Vienuo- I 
karštas. Pasikalbėjimas pa-1 se dvaruose, kur darbinin- 
sikalbįjimu, bet negera tart,’kai labiau susipratę, gyvena 
kad milicija tuojau pasiimu-’gana gerai, kituose šiek tiek 
dojo savo galia, pil. Stepo-blogiau.* 
navičių apkūlė ir dar paso-Į Liepos 15 d. Balbierišky 
dino j šaltąją. Bet tuo viskas (buvo toks atsitikimas. Vie- 
nepasibaigė. Neužilgo Ste-.tos klebonas, uolus kademų 
ponavieius ir Stravinskas-partijos tarnas ir ’cicilikų” 
gauna Biržų-Pasvalio ap- J ėdikas, pamatė ant švento- 
skrities viršininko nutaid- > įaus po i ą darbininkų is ne , j 
mą,kad jie yra nubausti po į tolimodvaro; iš kupio rinRi-|j 
500 litu arba mėnesį at-^‘ v‘ ’x‘"“k 
sėdėti. Abu minėti piliečiai; 
yra darbininkai ir jiems 500. 
litų visai negirdėta suma, ...... - ------ _ . - -----
taigi noroms nenoroms rei- ^nt šventos^vietos. Taigi pa-

_ kės tūpti po vieną mėnesį o ' ~ 
šeimyna telieka badauti.

<• žize.
■ -» ’*“>'• - t 5' >

Nusišovė delei tėvu žiau
raus su juo elgimosi.

KAUNAS. 24 liepos, Pa
nemunės gatvėj N r. 7, re
volverio kulka nusišovė 20 
metų K. Augustauskas.

Nusižudėlis paliktoje kor
telėje rašo, jog nusižudęs 
nepakęsdamas savo tėvu da-i1;-..y,—, - 
romų jam paniekinimų ir jų ’ nors ir būdamas alpios 
žiauraus atsinešimo. | sveikatos, visą J^iką aar-

įpjpjnętu buvo išvytas^fede
racijos agitatorius. Klebo
nui nemalonu pasidarę, kad 
tokie "parmazonai” stovi

ėmė juos už krūtų ir išvedė 
i gatvę. Eidami tie darbinin
kai kalbėjo,, kad turbut ne
reikia eiti ne tik bažnyčion, 
liet ir ant šventoriaus. Mat 
pats klebonas liepė nepote
riauti. Kažin, keno patari

amu klebonas taip daro?
I 
i

Kunigas norą prašalint 
mokytoją.

KAIRIAI, Šiaulių, apskri
ties. Kairių mokyklos vedė-

btto jnri visuomenės' •labui.’ Jo 

viniai suaugusiems Jcursąi, 
'rengiami vakarėliai, paskai
tos ir t.t. Toks mokytojo 

profesionalai vagys apvogė: darbavimasis nepatiko rie- 
-kanauninko Tumo butt Fa-' klebonui, kuns jokio 
imta visi auksiniai ir‘sMa-^V1™5 4“ ^arto
briniai daiktai bei, pinikai. ne.41^ą* ^,n}- >» . ę-

teisėtai susauke mokyklos 
-.mokinių tėvų susirinkimą, 
• kuriame begėdiškai moky
toją šmeiždamas, surašo 
j prašymą, kuriame mokyto
jas kaltinamas, kaipo di
džiausias religijos priešinin
kas ir dėl to prašoma jį iš
kelti kiton vieton. Pasinau
dodamas "dvasišku” autori
tetu ir žmonių tamsumu, su
rinko kiek parašų ir prašy
mą pasiuntė kur reikia. Vei
klesnieji daugiau susipratę 
vietos žmonės, ypač jauni
mas, labai susirūpinę, kad

Kaunietis. s

T rupesniu yra Įsteigti vaka-
Apvogė kunigą TumąJ
KAUNAS. Liepos 26 ąbie 

9—10 balandą ryto; turbut

Nuostolių padaryta apie 
ant 4,000 litų.

Nubaudė už draskymą 
. plakatų.

SALANTAI,' Telšių ap
skrities. Birželio 19 (L tre-

- čios nuovados taikos teisė
jas nubaudė Salantų vals
čiaus viršaitį Kastą Den- 
drauski iš Baidotų kaimo 5 
paroms kalėjimo arba 25 li
tais pabaudos už draskymą 
laike rinkimų kairiųjų par
tijų plakatu. Ta šunybę pa- 
stebėjo darbininkas ir įsdių- y^ereiktu skirtis su vieirintė- 

Lteism^ Liud^° liu šiame užmirštame kam- 
4 liudininkai.

Kad taip visur r" y 
šiais ponais sąmoningi pilie 

v čiai padarytu I
Teis, mylętolas^ 

_ ■ t ’ * ., ■ X
Automobilius suvažinėjo! 

moterį.
KAUNAS. 17 d. liepos,* 

Ukmergės plente, prie namų 
Nr. 91, automobilis 1057 
Nr., girto šoferio valdomas, 
suvažinėjo pagyvenusią mo
terį, kuri vargu bepasveiks. 
Tas automobilis ėjo i miestą 
ir taip šlitinėjosi į šalis, kad 
moteris negalėjo pasišalinti. 
Smarkiai sutrenkta, kruvi
na nugabenta ji ligoninėn, o 
šoferis milicijon.

•pelyje darbuotoju. Prieš to- 
?u ki begėdišką kunigo elgėsi

’ griėštai protestuojama. 
;Į ' .... M.

Kunigams daugiau rupi po- 
į lįtika, negu tikėjimas.

GARLEVA (Kauno ap
skrities). Birželio 27 d. teko 
būti savo reikalais pas Gar
švos kleboną ir tuo pačiu 
laiku atėjo kokia tai nepa
žįstama žmona. Teko girdė
ti, kad klebonas tą žmoną 
koliojo ir vadino bedieve. 
Sako, tavo vyras Judošius. 

£ cicilistas, pasakė, kad jisai 
’ susitvertų velnių koplyčią, 

kaip sutvėrė judošių parti
ją. Moteriškę varė laukan, 
žmona, atsitraukus kiek 

Anglijos Parlamento dėle- nuo kunigėlio, pradėjo tei
gei j a žada aplankyt ; sintis, sakyclamą, kad ne so-‘ 

lietuvy ciį^moįrątai judošiai in
Anglijos Parląntento oe-dąrb^itacų išdavikai,-bet fe- 

Iegacija rugsėjo menesį. žą-_Jerantair kurie-tik-mulkiną 
da atsilankyti- Tjętuvon. daromi ’ **•* *’ —'
Seimo pirmininkas j

glijoj oficialų Anglijos Par- ožiais. Aš jau ne kartą pa- 
iamento pirmininkui (Spy- tėmijau musų kunigėlį taip 
keriui) pakvietimą. Delega- elgiantis su žmonėmis. At
rijai priimti iš visų Šeinio neš koks darbininkas _w- 
frakcijų sudaromas komite- ki pakrikštyti, kunigėlis li
tas. Toji Anglijos Puria- klausia, ar katalikas, o gal 
mento delegacija lankys dar bedievis. O jeigu jau kojtia 
Skandinavijos ir kitas Pa- nors davatkėlė bus įsktin- 
baltijos valstybes. dus, tai tą žmogų iškoltoja

l^ašutį ve- 

per Lietuvos Atstovybę An- jo rėkli uaf piktesniais žo-
— * * * — A* A « . « • • * A ■ w • «

iamento pirmininkui (Spy- tėmijau musų kunigėlį tfei)>
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352-362 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

ATDARA KIEKVIENĄ SVBATĄ IR KIEKVIENĄ SUBATVAKARJ.

KITAS CEVERYKV STARAS
IŠ BANGOR, MAINE

pay m kate yra Moteriškų augštu ir žemų ėeverykų.
Z Dauguma senos mados, bet gero Lsdiibimn. ”La

T 1 rante” ir ”Rice & Hatehins” irgi yra tame Inte.
Ji I’unipsai. Batai ir Oxfordai — visi.........................

DAUGIAU
KRŪVA ĮVAIRIŲ

EASY BASEMENT
Janio platumo Fleece Cotton D->met, 
Klaneliai, baltyti ir nukirpti nuo ritimo. 
Jardas ........................................................................
■>6 coliu Crea.ii Curtain < Marųuisettes, 
la.ikuėt.u5 ir figųruptas. Jardas ......

> Lilporteotas Japoniškas "Nippon” C repe 
činghums, lygiai čekuotas. Jardas .... 
Extra sunkus, gražiai atspausti licpp 
Cretonai, 32 eolių. Jardas .........................
■jardo platumo, ant mėlyno dugno gražiai 
utsuausti perkeliai. Jardas ......................
Tikro lino nebaltytas abiusinis audeklas, 
raudonais krašteliais._ Jardas .................
34 eolių gražiai atspausdinti Cretonai, 
atkirpti, iš šmotų. Jardas ...........................
Gražiai baltytas abrusinis audeklas,

. lininis. Jardas ....................................................
Jardo platumo Mergaičių Skautų aude
klas, sulfuru dažytas Khaki siutams. Jard.

, Sunkus Bovelrjpis Crash, raudonais ir. 
j»ėl>-nais- kthšteliais. Jardas ...............

stSunkųs lovų užtiesalai, dryžuoti, 
šmotai Jardas .......................

*t i

Vaikams ėeverykų, visi gerai nešiojasi. 

Nliera iki penkių i; puses- .......................
Moterų darbiniai čeverykai. stori ifiuno 
padui, rudo kunvaso viršui. Ptidirbli 

”llood Rubbcr Co.’’ Visokio didumo .-.

gerai nešiojasi.

Vaikanu Rudų Reisinių luitų į mokyklų,
stori padai; mieru iki dviejų .............d ’/ JI “

AND UNCONSTRAMED S0I1ER
20* 
1O‘
25*
25*
18*
15*
15*
18*

L 30*
12-1/?

loti, pilni

1S eolių Raityta ladiono galva dei šalikų 4 
ir kitko. Jardas .................................................. 4^3

l

Dates Koleruota Bovelaiiiė St;.!o Diinias-. 
ka, spalvos gvura j duotos, kad nenušus. 
Jardas . .............................................. ..................
(.ražus dryžuotas artistišku fickings, 
.--o/, sunkumo, satinu baigtas. Jardas 
Japoniški Kimono Crepe, itnportu'.d’i, 
pirmos rųsies. Jardus ..................  .....
■Jardo platumo Cui .ain Marųuisettc, bal
ti ar kiloki. Janiu s .......................................
Jardo platumo Raityti Curtain Scriru. 
tinkami viskam. Jardas .............................
Remnants getai badyti boveliiiniai įJoinct 
Planeliai, 27 colių. Jardas .......... ... ...
36 eolių baltyti Mr.rųuisette Curtaining. 
Jardas ...................................................................
Jardo platumo shiried Shade Cloth, eadet 
ir ehampagne. Jardas ...............................
Lockwood 3S eolių baltyti Sheetingai, 
remnar.ts . Jardas .........................................
('annort Milk balty,os Paklodės, SlsbO 4 
colių. Kiekviena r.................. .......... ..
Standard Baltyti štandess Sheetingai, ^LC.C 
21, jardų platumo. Jardas .......................
Cannor. Gražiai Bąltytos Paklodės 4 
81x39 colius. Kiekviena .......................   A • vV

DAUGIAU DAMASK SPESHULS
58 coįių Bovclnlnis
Bamask. specialės vertės.
G-l coliu Boveivinis
Damask, baltas arba spalvuotais kru
Jardas ... ........................................................
72 eolių Bovelninis Mercerizuot.-us 
Dantask, satinu baigtas, 4 rųšių. 
Jardas' ....................................................................   .

Mcrcerizuotas 
Jardas __ _

M erce ri zuotas- 
tr.is.

Cl colių tikro lino Cream Loom 4 Cft 
Pumask, trijų rųšių. Jardas .................... «■>

<’4 Colių tikro iino Bdtytas Damask, 4 Wg 
,<<^eciaHai satinu b.-.rgtus. Jardas ............• ■ " ^9’

Tiktus lininis baltytas Damask, suų- 4 QE 
l.ios rtrši,-', dviejų jardų pločio. Jardas

65* 
30’ 
35* 
10* 
18*
17'16* 
25* 
15*

i

DAUGIAU BLANKETŲ — DAUGIAU PAKLODŽIŲ
Tikri Vilnoniai Blanketai dd dubeltavą lovy. Pora .................. ......... ..
Pareina ii' Sčoth plaids, miera 70xš0; gray nlaids, 70x82; blue plaid.-:, 7 -x82; scarleb, 
su juodu apkraščiu, 7Ox.4O.
Pilki Pfciid Blankctai ir Mėlyni Plaid Btankelai. Pora ......... ..........
šitie blankctai vra pusiau vilnoniai su bovelna, pil::.> didumo, 72xSl ir 70x80 coliu. 
Balti Vilnoniai Maišyti Blanketar. Pora..............................................................
Šit u Blanketai yra pilnos mietos, 70xs0 eoiią, rvžavuis' arba mėlynais ’ kraštais.

8.75
750
6-50

PAKLODES
Tik ką atėjo tiesiog iš audinyčios daugybė šių paklodžių, visiškai getų, lik kainos nuauštos:

Miera 81x90, hemmed. Viena 3.50; 81x108—4.15; 90x100—4.25

VAIKU 
DRAPANOS

Šimtai 2-jų Kelinių Siutų
TIESIOG IS VIENl-Oi-tKOS lADlSBYSŠlV

2IG <;ERA1 PAIMRirn iv, DKI T1

2—KELINIU 2—-KELINIŲ

SIUTAI SIUTAI
Pusiau yiiaoni. tam
siui riidi’ "it plikai 
maišyti, kai kurie 
kotui su ulp;u-a pa
mušalu. Norfolk 
modeliai ......................

7 Tankiai ;; ii i; i. ųn»i- 
šyti‘. su' 3 'k'iŠene- 
liuis, gerai jiasiuli, 

miera ,abej«s kelinės su 
8 iki 18 ; pamušalu .................... 7 iki 17

657 VILNONIAI 2-JU KELINIU SIUTAI
BĖRIAU PADIRBTI PERDfiM

8.75 10.75 12.50 14.75

MODELINĖS
BLIUZELeS

Ąugštos .rųšies, jre- 
rai padirbtos Vai
kams nuo 7 iki iri 
metų

• 75c

i Geri Vilnoniai Jersey

SIUTAI 4*75ulvJMI t I mouiHiES
Sampalai ir modeliai augštos i 

dirbystės.
Miera 3 iki 7.

Į Latas Corduro)
ETONU

2.95
Miera 3 iki 9

Į
I
j
i

į Daugiau Corduroy Nickerių, 7 iki 17. Pora ....

Sumaišyti Latai Vaiką Bliuzeliu ir Marškinių .. 45c
Į Vaikų Kepurės ir Skrybėlės 45c 65c 95c
I
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i♦ t I
I
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i
I
i

į 
į

i
I
I
j
i

J

DAUGIAU KOMFORTHIflJ
Storos, medvilnėmis pamuštos užklodės, pilno O E/} 
lovos didumo, balta medi ilne pripildytos, viena V
Stičiuotos lovų užklodės, Sunkios rūšies, pilno 50 
lovos didumo, viena . ........... ........... ............ WnWW
Storos, medvilnėmis pamuštos užklodės (pu
siau šilkiniu audeklu apsiūtos), mėlynos, ru- 
žavos, geltonos ir kitokios, pilno lovos didumo, E 
viena....................................   W
Daugiau VVhite Sialloprd Ripplrtte I.ovmiiis Setu 9 CMC
dėl vieno ir |iilno> niien®s^2x90 ir SI\9«. Setas ..
Daugiau VVhite fienimed Itipple lovoms pakb>d?ių, 3 4
mierų. S319Ū; 7Žx9» ir Vietų.

1.7S 2.00

pati javai dingtų žemėje, kad jų galva nusukta, rankos su-;Slaptas į Ameriką važiavi-; Krikščionys samdo valka- 
irto ■ įroil-ut? eiiAatii - nnvL'oi • ! LsiitvIac /tuvRiit MDJirt. visli Kimkcilvhill i ftiu kad 11

visokiais žodžiais čia x. ____ , . , _ . .
prie publikos. Viena kartai vaikus suėstu parkai; pra-1 laužytos (turbut žiedus tu- mas, apart visų sunkenybių i

- - ~ - ‘ * - - • ** • '* - • jj. pavojauSt kainuoja viršj
---------- —r s ---------— — palaidotų • 4i)0 dol. su ’Affidavitais” ir iivauuu ap- 

_ ___  __________ , _______ ___________ __ štai kokiais kaulai nors išversti iš kąra-į sunkiai susibylojama, taip skrities). 9 d. birželio eida-
jau suaugęs vyras. Klebonas t žodžiais Seredžiaus ”gany-j tų buvo spardomi iš kampo į-kad svajonės dažna! lieką -

‘; kampą, tačiau nebuvo- iš- «vajonAmisjv-Ma.
i mesti iš koplyčaitės. Dabar; hometo rojaus sapnais...
’gi 24 d. birželio važiuojant} 
[pro koplyčaitę štai kas ma
tosi: dvarponio lavonas be 

: galvos, su sulaužytomis ran
komis išvilktas iš koplyčai- 

____  _....  'darbo itės ir Įkeltas į medi. Štai ko- 
federacijos’.’l Lietuvos dar-’kia štuka!!! 
_______ ’ ’ * ! šitame valsčiuje ant sto-

i go akėčias kam užkelti, nak-

atnešė iš Garlevos miestelio į keikti amžinai visi, nebaisu-; rėjoj, 
krikštyti vaikelį. Kūma bu- Įvusieji už krikščionisHleino-Iki šiolaik čia 
vo dar visai jauna, o kurnąs j kratus ir tt.” f 
i _ w ....
tuojau, tą kumutę nusitvėrė i tojas” Dievo vardu laimino 
ir ėmė rėkti: girdi, tu baf-Įiavo {parapijiečius. Bet vėl
iavai už bedievius ir tavo vi-; tui klebonėliai, jūsų keiks

mai, susipratusieji darbinin
kai žino, kas tikrai jų reika
lus gvnė ir gina.

Negelbės nei jūsų burno
jimai, nei visokios _

sa familija balsavo, tai vai
kui krikšto nereikia. Nors 
aš ir federantas, bet tokiu 
kunigo pąrielgimu labai pa
sipiktinau. Man rodosi, kad 
kunigui nepridera taip ko- 
liotis. Kas savaitė aš einu į 
bažnyčią ir klausaus pamok
slo. Kunigėliai ragina mylė
ti savo artimą, kaip pats sa-' 
V*---- -
skriaudas, bet patys taip ne
daro. Daug kur buvęs, bet 
tokių kunigų, kaip Garlevoj, • 
nemačiau.

Federantas.

biriukai atbunda ir toliausj Šitame valsčiuje ant sto 
nesiduos save mulkinti.

Miškinis.

tas, kad užpuldinėtą 
bedievius.

GARLIAVA (Kaimo ap-

v. . _ . . ’ mas per Garliavos miestelįK-lgraziomis svajonėmis ir Ma-isUtfltau man nep^js^ 
. ' — į žmogų, kuris prie manęs

------ ------  i prisiartino ir užklausė: 
Visuotinas Lietuvos gyven- t Kur eini, bedievi? Aš jo 

tojų surašymas. J paprašiau nekliudyti gatve
.. , , .„Įeinančių žmonių, tuomet jisSnj metų rugsėjo 11d. bu> mane norėjo įstumti į gra- 

surąsomi Lietuvoje gyvento- , . žinoma, gerokai su-
^.;r4 JUaTtai ?m d?Fv ^otk bet labai apsiriko, 
atlikti sudaryta tam tikra neg nutVėręS "dievobaimin- 
jstaiga Vyriausioji Visuo* žmogeli” norėjau nuves-gą žmogeli norėjau nuves- tcia gjvuhusjs tvarto išleisti tmo Gyventoju Surašymo tį j milicijį vargšaS tei- 

i ir suvaryti juos į viralų dar- i Komisija. Ji dabar ruošia g« * - - -
ve, ir atleisti kitu padarytas1 • u_ žus, nunešti ir nuskandyti kalbamu reikalu atatinka- ‘
skriaudas, bet patys taip ne- 1 Į Nemune žagres, tai taip pa- mus nurodymus. Visa Lietu-
daro. Daug kur buvęs, bet' • i prastos "štukos”, i kurias, va padalinta Į 24 apygardas,

........................................  - ' • / " 1 ^4 ____o- J_______-_____ ‘-.r --- ’ - -
; Kauno t Prienus, 19-me kilo-’sojiniu. j gardas sudaro 20, apskričių
metre Pakuonio valsčiuje ________ ir 4 miestai: Kaunas, Pane-
randi dvarą Jokimiskį. Kh- o. . . vėžys ir Ukmergė. Kiekvie-
daise šito dvaro saviriink|A’’1?1 nori vazlU0t Amerikon. pas rajonas apjma vieną ar

0 W . W • * I A M A * - A * — * — - .*. * A •
įssimunno i

sint si, kad mane užkliudęs ’ 
ne savo nuomone, buk jam 
davę koks tai ponas 5 litus 
ir prašęs mane gerokai ap- 

kad aš prieš 
rinkimus platinau kairiųjų 
atsišaukimus. (Gaila, kad 
nežinau, kas per vienas tas 

palei rieškei: KUPIŠKIS. Čia plačioje du valsčių; tokių rajonų tu- E?^ai^Dastori^nilieč^S 
SEREDŽIUS (Kauno ap- gražią koplyėaitę-kapą, kp-. apielinkėje, jei ne visame rėš būti iki 200. Rajonai da- k >• atritv navvks
rities). Rinkimai Į Seimą rioje apie astuonios dešim-mūsų krašte, daug kas ne linami apielinkėmis, į kurias Taj maf kaip el-

tojų arba-100 ūkių. Surasi- į nieko ‘negalėdamĮ ^da. 
netojais apielmkese bus pa- ; ti samdo kokius urvaI. 
kviesti augstesniųjų klesų katas. ^on^s mušti. Ka

žin jeigu viršminėtas ponas 
—kunigui prie 

kad samdė pa-

Kunigas keikūnas

skrities). Rinkimai Į Seimą 
praūžė, bet įnirtę krikščio-

štukos., --ir .. , j -------f ---- , pragpS mar
Važiuojant vieškeliu iš čia reaguojama tik nusišyp- o apygardos j rajonus. Apy- kujti uvž taJ

tys metu atgal ir buvo tšs juokais susirūpino ir smar- įeina vidutiniai 750 gyven 
nių demokratų agentai dar dvarponis palaidotas. Dvar- kiai ėmė domėtis važiavimu ‘ ’ ’"" ’ '
ir dabar nesiliauja burnoję, ponio lavonas buvo balza- Į šiaurinę Ameriką. Jaunų 
Taip birželio mėnesi vieną nulotas ir todėl iki šio laiko ir pagyvenusių, beturčių ir 
šventadienį Seredžiaus kle- gerai užsilaikė. Astuonias pasiturinčių vien tik svajo- 
bonas apsiputojęs iš šaky- dešimtis metų koplvčaitė jama, kaip čia pagalios Į tą 
kios keikė nepaklusnes avė- stovėjo ir joje palaidoti gu- “palaimintąją” žemę pakliū
tos, nebalsavusias už ”krikš- Įėjo ramiai. Dabar .gi koply- vus. Visur teiraujamasi, ra- 
čionis” ir jų ^ėbrus. štai jo čaitės langai išlupinėti, du- šinėjama, slaptųjų agentų 
žodžiai: ”Kad tų, kurie bai- rys išlaužtos, dvarponio U- klausinėjama, vienok mažai 
savo už socialistus, pasėti vonas Iš karsto išmestais, keno tikslas pasiekiama.

tojų arba-100 ūkių. Surasi

moksleiviai, studentai, vals- . - - “
tybės tarnautojai, visu ome- pasisakytų 
nės veikėjai ir šiaip išsitari- klausyklos, 
nę asmenys. Už uolų pasi- stoti žmogui kelią, ar gautų 
darbarimą gyventojų sura- išrišimą? 
šyme dalyviai bus pažymėti. i

Marksistas.

t




