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Mainerių ir valdžios kon
lerencija pakriko.

1 RUGSĖJO MES METAM 
DARBĄ, SAKO LEWIS.

--- -------
Pennsylvanijos gubernato

rius sušaukė da vienų 
mitingų.

Ar bus angliakasių strei
kas?

Taip, šių subatą, 1 rugsė
jo, mes metam darbų, sako 
angliakasių unijos preziden
tas Lewis. Streiko apskelbi
mas esąs jau parašytas.

Bet valdžios atstovai Wa- 
shingtone sako, kad streiko 
nebusią.

Kurie jų geriau atspės, 
neužilgo pamatysim. Tuo 
tarpu gi daromos didžiau
sios pastangos, kad darbi
ninkus su darbdaviais sutai
kius. Toji konferencija, ką 
Washingtono 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 sva”4i:.'isių sa
vo reikalavimų, tik norėjo, 
kad kompanijos pakeltų al
gą —• dieniniams pridėt $2 į 
dienų, o tiems, ką dirba ant 
kontraktų, pakelt 20 nuo
šimčių. Bet kompanijos ir to 
nesutiko išpildyt. Jei mes 
pakelsime algų, tai ir ang
lies kainų turėsim pakelti

visuo-tikrinti pristatymų 
menei anglies?

Ne, ne visuomenė kapita
listams rupi. Jiems rupi su
naikinti mainerių organiza
cijų 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 
kalba apie visuomenės rei
kalų apsaugojimą, tai žino
kit, kad jie veidmainiauja.

ANT KAPINIŲ MYLUO
JASI.

Ištikrujų 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 triukšmų. 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!

50 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ.

| BERGERIS SUGRĮŽO.
Pereita nedėldienį sugrį

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

. __ ‘' Užgrobimas franeuzais
$2.00 ant tono, pasakė kasy- Kuhro yra didžiausia pikta- 
klų baronai. i ........

Konferencija išsiskirstė 
nieko nenutarus ir mainerių 
pirmininkas Lewis pareiškė, 
kaidl šių subatą kietose maj
uose prasidės streikas. Nu
rodymai kaip mesti darbų 
iau parašyti, atspausdinti ir 
šį utarninką jau išsiuntinėti 
visiems unijų lokalams, 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 vienų mainerių 
ir kasyklų atstovų konfe
renciją. Sakoma, kad jis 
bandys .surasti kelių per vi
durį. Jis siūlysiąs, kad mai- 
neriams butų pakelta nuo o 
iki 10 nuošimčių algos, ir 
kad tą pakėlimą kasyklų 
kompanijos apsiimti} pada
ryti iš savo pelnų, nekelda- 
mos anglių kainos. Pąnedė- 
li jis turėjo atskirą pasita
rimą su darbininkų atsto
vais, o dabar turės tokį pa
sikalbėjimų su kasyklų ba
ronais.

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

Taigi visuomenė yra tas 
dievukas, kuriam tiktai dar
bininkai turi save aukauti. 
Jei ponams kapitalistams vi
suomenė ištikrujų yra tokia 
brangi, tai kodėl jie patįs 
nenori nieko jos labui paau
kauti? Kodėl jie negalėjo tik 5,798. _ . .
pripažinti darbininkų unijų mų skaičius pakilo 1,720. Jei 
iv išpildyt kitus mainerių taip eis toliaus, tifi apsivedi- 
reikalavimus ir tuo budu už- mas visai išeis iš mados.

;darybė pasaulyje, sako Ber
geris. Ir šitoj piktadarybėj 
Amerika franeuzų imperia
listus remia. Jei Amerika 
nebūtų karan įsikišus, Eu
ropa pati viena senai jau 
butų susitvarkius ir šiandien 
visiems butų buvę geriau.

ĮVEDAMA ORO PAŠTAS.
Amerikos paštas įveda 

oro skyrių. Orlaiviai lekios 
su laiškais iš New Yorko į 
San Francisco. Nuo vieno 
Amerikos krašto ligi kito 
kelionė oru tvers tik apie 24 
valandas. Orlaiviai lėks die
ną ir naktį. Norint siųsti 
laišką oru, prie paprasto 
adreso reikia da parašyti 
ant konverto: "Via air mail 
service.”

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

Suviršum 100 sužeista, jų 
tarpe keliolika emigrantų 

važiavusių Amerikon.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad ant. Vilniaus-Varšuvos 
gęlžkelio pereitų 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, kurie važia
vo Amerikon.

UŽKLYDUSI KULIPKA 
UŽMUŠĖ MOTERĮ.

Netoli Bound Brook, N. 
J., pereitų 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.

LIGONIS IŠŠOKO PER 
LANGĄ.

Need'hamo ligonbutyje, 
netoli Bostono, pereitų pėt- 
nyčią "sukreizavojo” vienas 
ligonis, kuriam buvo pada
ryta operacija dėl aklosios 
žarnos. Jis parmušė nursę ir 
nėrė per stiklus laukan, iš
nešdamas langų su visais 
rėmais laukan, ir nušoko 
ant pievos. Policija vėliaus 
rado jį medžių kieme apal
pusį ir sugrąžino' atgal li- 
gonbutin, bet jis turbut jau 
negyvens.

MAŽIAU APSIVEDIMŲ. O 
DAUGIAU PERSI

SKYRIMŲ.
Valdžios statistikų biuras 

skelbia, kad apsivedimų 
skaičius Amerikoje pradėjo 
eiti mažyn, o persiskyrimų 
kilti. Pavyzdžiui, pereitais 
metais šešiose valstijose,’ 
New Hampshire, Vermont^ 
Massachusetts, Connecticut, 
New Jersey ir Deleware, 
apsivedimų buvo 80,883, ar
ba 11,648 mažiau, negu me
tai pirmiau; tuo tarpu per
siskyrimų pereitais metais 
šitose valstijose buvo 7,513, 
kuomet metai pirmiau buvo 

Taigi persiskyri-

ŽUVO DU LAKŪNAI.
Netoli nuo Atlantic City 

pereitą nedėldienį nukrito 
vandenin orlaivis su dviem 
lakūnais, ir abudu jie žuvo. 
Vienas jų buvo pagarsėjęs 
orlaiyininkas 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.

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.

UŽMUŠĖ BULGARIJOS 
ATSTOVĄ PRAGOJ.
Čeko-Slovakijos sostinėj 

Pragoj pereitą nedėldienį 
tapo trim šūviais užmuštas 
Bulgarijos ambasadorius 
Daskalov. Jo užmušėjas, A. 
Nikolov, 29 metų amžiaus 
bulgaras, tapo suimtas.

Daskalovas buvo paskir
tas ambasadorium Čeko- 
Slovakijon da prie premjero 
Stambulinskio , valdžios! 
Kuojpet Bulg' ijos milita- 
ristai Kthm’ouiinskio valdžią 
nuvertė, jie reikalavo, kad 
Čeko-Slovakija išduotų 
jiems Daskalovų, 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
kuoti visus svetimų šalių 
pinigus. Žmonės, kurie laiko 
tokius 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.

AMNESTIJA RUSIJOS 
KALINIAMS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Centro Pildomasai Ko
mitetas nutaręs paskelbti 
kai kuriems kaliniams am
nestijų. Busią paliuosuota iš 
kalėjimų urvų tūkstančiai 
darbininkų, kurių prasižen
gimai buvę papildyti iš prie
žasties nedarbo. Ar amnes
tija palies ir politinius kali
nius, kurių taip pat yra tūk
stančiai, žinios nesako.

PANAMOS KANALAS 
GERAI APSIMOKA.
Fanam,os Kanalo guber

natorius Morrow sako, jog 
kanalas duoda didelių pelnų, 
kad jis užsimokėjo už save 
jau keliolika kartų. Pavyz
džiui, į pusę rugpiučio mė
nesio už perleidimą visokių į džia ir visiems jiems užtai 
laivų per tą kanalų Ameri- gręsia sušaudymas. Dabar 
kos valdžia paėmė daugiau visi jie sėdi kalėjime. Var- 
kaip $1,000,000. gas apgalėtiems!

ŽADA SUŠAUDYT 
11 MINISTER1Ų.

Bulgarijos sostinėj Sofijoj 
prasidėjo buvusios valdžios 
11 ministerių byla. Visi jie 
yra kaltinami kurstymu 
žmonių prie sukilimo prieš 
dabartinę militaristų val-

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 grabų deimantų. Poli
cija iškasė menamąjį grabų, 
bet deimantų nerado. Matyt, 
arba tas paskalas buvo pra
manytas, arba policija nepa
taikė ant tikros vietos. Kiek 
anksčiau laikraščiai rašė, 
kad Maskvos agentai atga
benę caro karūną ir daugy
bę kitokiu brangenybių į 
Londoną parduoti. Dabar iš. 
Berlino pranešama, kad ko
misaras Krestinski, sovietų 
valdžios atstovas Perline, 
vedąs tenai didžiausią pre
kybą deimantais. Iš pradžių 
žmonės tuos deimantus la
bai pirkę, tečiaus dabar ap
sižiūrėta, - kad jie yra labai 
prastos rųšies: netikusiai 
piauti, prastai šlifuoti ir 
prie to da turį gelsvą spalvą. 
Todėl jų kaina dabartiniu 
laiku labai nupuolusi, ir 
žmonės, kurie jų prisipirko, 
dabar jaučiasi labai apsivy- 
lę. Pirma už karatą Rusijos 
deimanto buvo mokama 
$300, o dabar ir $100 nenori.- 
ma duoti.

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 sindika/o 
moteris 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 
ponams jokio darbo.

AUSTRIJA ATSIGAUNA.
Austrijai pradeda gerai 

sektis. Jos finansų ministe
rija skelbia, kad per pasku
tinį pusmetį valdžia turėju
si pajamų $1,007,113,500 
daugiau, negu buvo iš kal
no apskaityta. Valdžios iš
laidos per tų patį laikų su
mažėjo ant $11,300,000.

360 TRILIONŲ MARKIŲ.
Berlino pranešimu, Vo

kietija turi jau išleidus 
363,400,000,000,000 popieri
nių markių. Tai tokia suma, 
kokios neturi jokia kita ša
lis, išskyrus gal tik bolševi
kų Rusiją.

85 JAPONAI ŽUVO SUB- 
MARINOJ.

Kobės uoste, Japonijoj, 
nuskendo nauja submarina 
su 85-kiais kareiviais. Ji bu
vo tik išplaukus į jūres pir- 
mutiniems bandymams, 
kaip staiga prisirinko van
dens ir nuėjo dugnan.

Francuzija atmeta Anglijos

sumanymą.
CUKRUS ATPIGO

2 CENTAIS.
Visos cukraus refinerijos 

Amerikoje paskelbė pereitą 
sąvaitę, kad jos nupigina, 
smulkųjį cukrų f

NEIŠEIS Iš RUHRO, PA
KOL VOKIEČIAI 

NEUŽMOKĖS.

Poincare pataria Vokietijai
.ukA) iki ‘ $7.90 sudėti pinigus, taip kaip 50 

šimtui svarų. Tai yra trupu- metlJ atgal h rancija sudėjo, 
tj mažiau da negu 8 centai 
svarui. O betgi. krautuvės 
ima po 10 centų ir daugiau.

IŠMUŠĖ LANGĄ IR IŠVO
GĖ KRAUTUVŲ.

Pereito nedėldienio naktį 
New Yorke vagįs išmušė di
delį langą kailių krautuvėj 
ant Broadivay ir pavogė už 
$25,000 kailių, kurie 
tame lange išstatyti, 
pribuvo policija, vagįs pabė
go. >

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad. Anglija patarė 
franeužams pasitraukti iš 
vokiečių Ruhro ir leisti 
jiems kiek nors atsigauti. 
Prie to da Anglija pridūrė, 
kad Ruhro užėmimas yra 
nelegalis. i

Francuzijos militaristų 
galva Poincare dabar davė 

'buvo1 Anglijai savo atsakymų. Ji- 
Pakol sa* pareiškia, kad Ruhro už-

NETOLI BOSTONO PRA
DĖJO KĄSTI ANGLĮ.
Apie 30 mylių nuo Bosto

no yra miestelis vardu 
Mansfield. Šalia to mieste
lio nuo senai jau buvo duobė 
pilna vandens. Dabar, van- j 
duo likos išpumpuotas ir ke-1

ėmimas esąs netik legalis, 
bet ir būtinai reikalingas, 
kad privertus Vokietijų pil
dyt taikos sutarti. Ir fran- 
euzai neišeisiu iš Ruhro pa
kol Vokietija neužmokėsian
ti jiems.visų atlyginimų už 
karo nuostolius. Šitą fran
euzų nusistatymą remia ir 

, jų talkininkė Belgija.
| Poincare sako, tegul Vo
kietija padaro taip, kaip 53, i* x. iMutiid uanaiu Lciip. įveliu

Ii mainenai kasa anglį is too ^j.^ ajgaj Francuzija pa- 
duobes. ^ -anvdeij prreduo- darg vokieč< ’ar
bes buvo jau apie 24 tonų rnįja buv0 užėmus praneija 
krūva geros kietos anglies. ir uždėjus ant jos 5,000,000,: • Kali mrrltii kAmnuni. — „ ■ • . . ?Keli žydai sutvėrė kompani
jų ir ketina varyti darbų ant 
trijų permainų, dienų ir 
naktį. Kad tenai yra ang
lies, tai jau senai buvo žino-! 
ma; da 1838 metais buvo su
sidariusi kompanija ir ban
dė atidaryti kasyklų bet pa-1 ^aVantTKiteVScS 
dirbus kiek laiko subankru-;^ Pnhm.nmcnicio 
tijo, nes nebuvo tiek ang-| 
lies, kad darbas apsimokėtų.' ■

376,000 AUTOMOBILIŲ 
MASS. VALSTIJOJ.

000 franku karo kontribuci
jos. Ir vokiečiai tada pasakę 
franeuzams: TJžmokėkit, ki- 

I taip mes neišeisim. Ir Fran
cuzija tuomet sudėjo reika
laujamus pinigus. Taigi te- 
igul ir Vokietija dabar taip 

___ j • rr • n į 

’"įiš Ruhro neišeisią.
- j Vokiečiai sako, kad jie 

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

Motorinių vežimų regis-'Washingtono apskaitliavi- 
tracijos biuras praneša, kad mu, vokiečiai sumokėję 25,- 
nuo Naujų Metų iki šiol I ~ 
Massachusetts valstijoj už
siregistravo jau 376,000 au
tomobilių.

TIESIA PER JŪRES 
NAUJĄ TELEGRAFO 

VIELĄ.
Šiomis dienomis nuo New 

Yorko pakraščio pradėta 
tiesti per Atlantikų naujų 
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 Atlantikų.

ATRADO PASKENDUSI
LAIVĄ SU AUKSU.

Anglijos laivų kėlimo eks
pertai surado jūrėse pa
skendusį laivų ”Egypt”, ku
ris žuvo pereitą vasarų su 
843,375,000 vertės aukso. Jis 
randasi 384 pėdų gilumoje, 
bet turtai vistiek bus iškel
ti, o vėliaus ir pats laivas 
bus bandoma kelti.

GRAIKAI PABAIGĖ KA
RĄ SU TURKAIS.

Graikai ratifikavo pada
ryta Lozannoje taikos su
tartį su turkais ir tuo budu 
karas tarp tų dviejų tautų 
skaitosi jau pabaigtu.

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 šiaĮp ar taip Vo
kietija turi Ruhro kraštų 
gelbėti. Jo nuomone, reikia 
su priešu tartis ir reikalau
jamam atlyginimui surasti 
kitokių šaltinių, negu Ruhro 
kraštas. Apie tylų priešini
mąsi franeuzams jis nieko 
neminėjo. Vokietijos pramo
nė turinti aukauti viską, 
kad atgavus Ruhrą, nes. be 
Ruhro ji negali gyvuoti.

Franeuzams jo kalba spa: 
tiko. Paryžiaus spauda pf 
žymij kad su tokiu vyr 
kaip Stressemann, 
tartis.

Bet kaip Vokietija galėt 
patenkinti franeuzų imp 
į ialistus/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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B APŽVALGA B

LIAUDININKAI VĖL SU 
KRIKŠČIONIMIS.

Lietuvos valdžios organas 
» "Lietuva" 117-taine numeryr 

je praneša, kad į liauju nįi- 
nisterių kabinetą iijėję ir 
valstiečiai-liaudininkai. Gir- 
<li: • , • um -

"Naujai išrinkthsai . Rjęspu- 
Plikos Prezidentas .tuojau su
šaukė frakcijų atstovus pasi
tarti dėl vyriausybės sudary
mo. Nors jau ir anksčiau ėjo 
tarp* frakcijų pertrakcijos tuo 
įeikalu, bet nuo to momento 
derybos ėmė eiti labai intensy
viai. Tik po ilgų svarstymų 
pasisekė prieiti prie tam tikro 
susitarimo tarp trijlų krikščio
niškųjų frakcijų ir valstiečių 
liaudininkų. Birželio, 2S d. p. 
E. Galvanausko sudarvtasai 
Ministerių Kabinetas gavo 
Resp. Prezidępto patvirtinimą.

"Į naująjį kabinetą įeiną iš 
Ūkininkų Sąjungos j vienas, (p. 
Petrulis), iš krikščionių demo
kratų trys (p.p. Bistyąs, 'Kru-t 
pavičius, Tumėnas), dš valstie
čių liaudininkų du (p.p. Naru
ševičius ir Zaikauskas),: kiti 
prie partijų ne.prįklauso, išricy- 
rus p. Rozenbaumą — sio
nistų.

"Balsuojant pasitikėjimo 
iormulą, už naująjį Ministerių 
Kabinetą balsavo ir tautinių 
mažumu atstovai, tik buvusie
ji posėdy socialdemokratai 
'(gal takto žvilgsniu) nuo bal
savimo susilaikė. Tokiu budu 
koalicinio Kabineto pasitikėji
mas priimtąrvienbalsiai.”

Taigi pasirodo, kad opozi
cijoj yra tik vieni socialde
mokratai. ValštięČiąi-liaudi- 
ninkai, kurie prieę rin'khrius 
dėjosi tokiais dideliais kle
rikalų priešais; po rinkimų 

’ vėl padavė jiems savo ranką".

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 ąors ir senai jie gy
veno, jų vardas pasiliko žmo
nių atmintyje; nors jie 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, jpg nekreipdami do
mės Į tai, kad žmonės iiadu mi
rė, Faraonai, vei’žė iš badau
jančių burnos paskutinį kąsnį, 
šlavė iš aruodų paskutinį grū
dą. Šitas nedoras Faraonų dar- 
basj sukėlė žmonėse .didžiausio 
pasipiktinimo ir tas žmonių 
pasipiktinimas tęsiasi per am
žių amžius 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- 

io, nes kuomet milionai Ru- 
ijos žmonių miršta badu, 
rmisarai parduoda užsie- 
o spekuliantams javus,

1 gavus pinigų savo agi- 
cijai.
Žinoma, Rusijo's ( komfsa- 

rai elgiasi negerai. Bet ar 
Lietuvos kunigai daro gė
riau, negu Rusijos komisa
rai?

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

kiauras; sienos stovi stačiai 
ant žemės, purvynąs iš lau
ko ir vidury. Šitokioj grįčioj 
gyvena susikimšus visa šei
myna, visos vištos, 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
na žmones pasakomis apie 
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 Masonų na
rys ir, jei ne mirtis, jis butų 
jau jgyjęs augščiausj tos 
organizacijos laipsni. Pažy
mėjusi šitą faktų, "Sanda
ra” sako:

”šį faktą minime dėlto, kad 
klerikalų laikraščiai tovienio 
sužiniai skelbia melą, sakyda
mi, kad tie 'bedieviai — maso
nai’ tai yra žydų valdomi ir ty
čia griau.ja katalikybe. Išti- 
krų.jų gi masonuose yra augs- 
čiausi Amerikos (ir kitų ša
lių) valdininkai ir pažymiau
sieji veikėjai. Kaip matote, 
miręsis prezidentas Harding 
buvo dasiiręs iki augsčiausio- 
jo, 33-čio, Masonu laipsnio. 
Masonas buvo garsus prezi
dentas Roosevelt. Ir vargu 
nors vienas iš nau.jasniųjų pre
zidentų nebuvo masonas. Į 33- 
čiąjį laipsni dasigaitna labai 
nedaugelis. Kiek žinoma, Ang
lijos (miręsis) Karulius Ed- 
waW buvo 33-čio-laipsnio-ma- 
sonąs.

"Beveik visose lietuvių baž
nytinėse draugijose yra sky
rius, uždraudžiantis nariui pri
klausyti prie masonų. Tas sky
rius yra labai juokingas, nes 
masonai ne bile 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 fasonas negali i pašel- 
pinę draugiją įeiti, žinoma, 
kad ir be tokio įstatymo nega
li, nes pas masonus įeiti yra 
tukstarttis sykių sunkiau, nei 
kaip į kokią ’Juozapinę’ ar 
’Jurginę’.”

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

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

”Man irgi rodosi, kad nusi
minti Lietuvos įmonėms nėra 
ko.”

Plačiau apie Lietuvą ?e ras0: 
"Naujienų” rądaktorius ke-1 
tina parašyti vėliaus.

JIE NEŽINO EĄ RAŠYTI.
Dvasiškųjų tėvelių "Drau

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

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

Taip rašo "Draugas” 186- 
tame savo numery. Ar mes 
nesakėme, kad Jei ne pažan
gioji musų spauda, tai kuni
gai savo laikraščių visai ne
leistų — tokie jie liurbiai 
ir tinginiai!

Į mentams bus turbut sun- 
I kiau savo tamsus darbeliai 
'varyti, bet pavojus Lietuvos 
i sušelmėjimo nepraėjo. 
Į Tamsios jiegos šviesos bi- 

Tulas K. "Lietuvos Žinio- jo. Tikriems Lietuvos r' 
priklausomybės 
reikia ir toliau budėti, rei- bių užmetimų socialistams, 
kia visur tamsus darbai į Taip ve, "Vienybėj" p. J. O. 
šviesą kelti.

Ųaisvą. spauda tokiai ko
vai yra" būtinas dalykas. 
Tad 'jftiprinkimės, kad šel
miai nepaimtų viršų, nes ta
da jip tikrai dem.okrąti^mo 
idėjas diskredituos, turėda
mi kur reikia balsų didžiu
mą savo pusėje.

Bijo, kad Lietuva 
nesušelmetiĮ.

Žodis musų tautininkams.

L1 ETŲVOJ NEBI X)G IAU- 
SIA, SAKO DRG. 

GRIGAITIS.
"Naujienos" įdėjo draugo 

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

”Po Kauną tiek prisivaikš
čiojau, kad apšlubuu — 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 stambiais apvaliais ak
menimis. Kai eini skersai gat
vę, tai turi gerai žiūrėti, kur 
žengi, kad kojos neišsi
suktum.’’
Tečiaus —
"...Bendras įspūdis, kurį šiuo 

metu daro Lietuva, yra neblo
gas. šalis, tiesa, didelių turti.i 
neturi; jos gyvenimas eina la
bai lėtai, — bet nepakenčiamo

VĖL AUKSO KARDAS.
Vyčių organas ("Vytis") 

15 rugpiučio numery yėl, ke
lia aukso kardo kląusirrią.

Kaip žinia, apie pora me
tu atgal vyčiu suvažiavimas 
nutarė;: p 
dą ir išvanoti jį Lietuvos 
kariumenėš vadui, genero
lui S. Žukauskui, kuris išvi
jo iš Lietuvos bolševikus Ir 
atidavė lenkams Vilnių.

Tuo tikslu vyčiai įkūrė 
"Aukso Kardo Fondą” ir 
jau buvo pradėję rinkti pi
nigus. Bet kuomet gen. Žu
kauskas tapo prašalintas 
kaipo lenkų pataikūnas, vy
čių sųpianymas pasiliko ne(- 
įkunytas.

, Pąbargl" ’ kTėrikPlp11 ‘ Wl- 
cižja pakyįetlėiS. Žukaus
ką užimti vyriausiojo gene
rolų vietą, ir tbdel vyčių dV-- 
ganas sako, kad sumariyta- 
iį tuomet aukso kardą da
bar reikia 'jarti' niipiritti iiJ 
įteikti. Pinigų tam tikslui 
esą surinkta $700. -

žudymo įrafikyje vyčiai 
mato didelę garbę. Tai, mat, 
krikščioniška dvašia!

------- ----
LATVIJA NORI GRJŽTI 

PRIE RUSIJOS. . ,
"Hearst’s' International" 

magazinas liepos mėnesio 
numery rašo:

”K visų atskilusių Rusijos 
dalių, Latvija turbut daugiau
sia yra pasiryžusi grįžti prie 
Rusijos atgal, kaip tik federa
cija kiek sustiprės. Maž daug 
flos pačios minties yra ir Esto- 
nija. Mažiausia prie to palin
kus Lietuva. Siberija jau prak- 
tinai sugrįžę. . Su Ukraina yra 
ypatingas klausimas. ,Ji yra 
tirštai žydų apgyventa, ir todėl 
turi būt labai atsargi, nes jei 
Rusijoj sugrįžtų reakcinė val
džia, tai tenai Autų baisi* žydų 
skertlynė. Dabartinių laiku 
Ukraina gyvena su Maskva su
tikime, ir kuomet gyvenimas 
nusistovės, neturėtų būt prie
šinga ineiti federacijon, jei jai 
bus užtikrinta žydų apsauga.”

Tokiai tautų federacijai 
neturėtų būti priešinga ir 
Lietuva. Kitaip tokios ma
žiukės valstybėlės neišlai
kys, ir jei (stipresni kaimy
nai jų nepavergs, tai jos pa
čios turės bankrutyt.

11

Daug jau buvo pas mus, 
Į ypač pažangos ir klerikalų 
spaudoje, prirašytą apie de
mokratizmo bankrutavimų- 
Tiesa, kad nemaža atrasta 
jo ydų. Bet didžiausią demo
kratizmo diskreditavimą 
bandė daryti bolševikai. Ga
lų gale po penkių metų ban
dymo Rusijoj, rodos, ban- 
krutyja ne demokratizmas, 
bet diktatūros principas. 
Pasirodė, kad tokios katas- 
trofingos bolševizmo padė
ties svarbiausios priežastys, 
tai ne bolševizmo principai, 
bet patys.jų pildytojai. Ūmu 
laiku prie tjplševikų perėjo 
visokių šelmių aibės, ku
riems rūpėjo tik pasipelna- 
vimas ir valdžios savo rei
kalams išnaudojimas.

Neužilgio valdžios viršū
nėse pas bolševjkus pasiro
dė tokie asmens, kuriems 
vieta ne Kremliaus rūmuo
se, bet katorgoje. Interesin
ga, kad dažnai didžiausiais 
bolše vfcm o ta lųjinkaiS) < apsi -. 
'reiškė kaip tik tie, kurie ca-: 
ro laikais buvo didžiausiais 
caristais' arba Itaiji vadina
mais juodašimčiais. Jie 
daugiausiai įsibrovė į črez- 
vičaikas ir politbiurus, į po- 
litkomięarus. Iš jų išėjo di
džiausi bolševikų teroro vei
kėjai. Tokie tipai daugiau
sia žmonių išžudė.

Jie visur afišavosi ir afi-; įarPtautinį teismą,

Musų tautininkai per sa- jus jau matote, kad tas ne
gerai, bet kuomet mes ju
mis anuomet perspėjom 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 padė
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 tų 
klaidų, kokias tautininkai 
atliko1, neprisidėjomę. At- 
pertė, mes visur ir visuomet 
juos perspėjom. Musų L. S. 
S., kaipo grynai socialistiš- 
ka organizacija, visad sto
vėjo ir tebestovi ant darbi
ninkų klesos pamatų. Mes, 
kovodami už savo tautos 
darbininkų reikalus, visad 
turim omeny ir viso pasau
lio darbininkų klesą ir jos 
gerovę. Musų tikslai yra vi
so pasaulio darbininkų tiks
lai, ir mes nuq savo tikslų, 
nuo darbininkų klesos užda
vinių neatitolom, kaip kad! 
mums yra primetama iš de
šinės ir iš kairės. Priešin
gai, mes per šj karo ir revo
liucijų laikotarpi daugiau 
išmokom ir daugiau paži
noto savo klesos uždarinius, 
negu kuomet nors seniau. 
Mes pergyvenom triukšmin
gus revoliucijų ūpo metus, 
kur daugelis musų buvusių 
draugti 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 neįjiegė mus 
parblokšti, suvilti 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 gelbėsime 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 vra musu credo.

• K.

ne- vo spaudą gana tankiai vien 
gynėjams delei mažmožių daro stam-

Pabaltės valstybių 
konferencija.

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

numaty.ta 
bendras teikimas joje visais 
klausimais, kurįais konfera- 
vusios valstybės bendrai su
interesuotos. Taip pat busią 
prisilaikoma bendros takti
kos, statant ir renkant kan
didatus į Tautų Sąjungos 
konferencijos prezidiumą ir 
komisijas, į Tautų Sąjungos 
prezidiumą ir į nuolatini 

? taip^ 
šuojasi kaip tikri ura*1 tarptautinio da!’b? . biu™ 
bolševikai. Ir gamtoje ma- Podiumą ir administraty- 
tome,:kaip:puikiaimoka pri- YC tarybą... Tautų Sąjungos 
.^laikyti prie j įvairių ąplin-. l'a^° A -t^to Pakeitimą 
kybių parazitai.'" ’ Čia ' irgi’ bonfei ėncija jpripązjsta ne- 
iiAatyt pasikartoja uniMerta^^H- Juoniai?, ir ekolno- 
Es gamtps įstatymas: .išlię-,™in(ia,.s ausimms.pabi-ėzm- 
ka tas, kuris geriausia mo- ma redcglmgumas. a) suda- 
kai aplinkybėms prisitaikina ^^rtimiausipj ąteity kon- 
U. Klaidi manyti, kad ,aPR TJ!® “* £

» VTŠ i ‘tdingiauši asmenys, su aug- konvencijos apie civili 
ščiausiu sielos išsilavmimŽ, J^irbti konven-
ir revoliucijos laimėjimai ^\P.^asaP.ie teiS1^ 
tenka narazitams Sprendimo įVykimmą; d)tenka... pąiązitams. .unifikuoti jūrininkystės,

Šiokio-tokio .panašumo į taipgi vęksieljų įstatymai, 
tai galime faštijr Lietuvos Latvijos vyriausybė apsiima 

Arpač pasta- špšaukti • špėcialistų konfe-

davimą; b) prisidėti prie

(U konvencijos apie civili

vevoiiucijojepi' Y; 
raišiais i 
mybės metate mes matome «___
nemaža 'pagarsėjusių ’ nau- rencijai muito reglamentu 
jų visuomenės "veikėjų,’...............................................
kuriems pirmiau vien tik 
karjera rūpėjo.

Taip-pat jau matosi tarp Jais rezoliucijose numatyta 
tokių valio—patriotų ir va- palengvinimai ir formališ- 
lio—veikėjų pirmiau butu- kūmo sumažinimas.
siu lenkų, rusų patriotų.! Latvių ^diplomatinėse sfe- 
Dabar jie', prisitaikydami jose ir spaudoje dėl konfe- 
prie naujų aplinkybių, jau rencijos pasekmių nelabai 
stengiasi kiek galėdami iš- tesidžiaugiama. Visi mato 
rodyti tikrate Lietuvos gy- .konferencijoje nedaugiau 
nėjais, tikrais patriotais jr irąudos už.paprastą ekskur- 
net valio—patriotais. 'sija su 'diplomatiniu manda-

Tokių ėkzėmpliorių gali parikeitimu. Blogą te
užtikti visur, bet daugiau- įBidj. padarė, neatvykimas 
šia črezvičaikinėse įstaigo- Į Lenkijos užsienio reikalų 

• •' 'mimsterio -Sejdos. Pats Me-
atvirai išsireiškė, 

kad Sejdos neatvykimas su
ardė visus Latvijos užsienių 
vadovybės išdirbtus pianus. 
Prie tokių aplinkybių nebu
vo galima ir laukti kokių 
nors konkrečių žygių sąjun
gos juridiniam užtvirtini
mui ala užpernykštė Varšu
vos accord politiųue. Suo
mių nusistatyme nebuvo ma
tyti jokių permainų toje pa
dėty, kuri vertė juos susilai
kyti nuo Varšuvos sutarties 
ratifikavimo. ’
Latvijos ir Estijos santykiai 

.taip pagerėję, kad kelią į jų 
artimiausią susijungimą ga- 

1 Įima skaityti 
vfjosjir, Estijds užsienių rei
kalų ministeriai būdami Ry
goje susitarė rugsėjo pra
džioje sueiti Taline į Latvi- 

kratų kursui užėjus, buvo 'jos—Estijos—Lietuvos kon- 
jau beįbrendanti į tokį kar-1 ferenciją. Ten numatoma 
jeristų isivvravima. j galutinai išrišti kai kurie
' .. " ' . *. dar esantieji neaiškumai ir,

Nors dabar, kiek kito- SU(]arytį augštesnės tar- 
kiems žmonęnjs, valstybės pusavės sąjungos susitari- 
vairą paėmite, kokiems ele-mas. (Elta).

musų nepriklauso- renciją rugsėjo mėnesį pri-
3 sirengti tarptautinei konfe-

klausimais, kurion kv.iečia 
Tautų Sąjunga ženevon spar 

I lių 15 d. Pasų ir vizų reika-

se. Jie galingi — iV ap- 
šmeiš, ir pakiš ką kur rei
kia, ir kreivai paliudys, ir 
kiekvieną bolševiku pada
rys, jei tik jiems lieps, arba 
jei bus jiems nauda iš to, jie 
kitą parduos ir patys parsi- 
guos. Jie iš kiekvieno įsta
tymo. iš kiekvieno privalo
mo įsakymo, iš kiekvieno 

i uždraudimo randa sau pel- 
Įno šaltinį.

Tokie žmonės ypač gerai 
l^rpĮsta. nedęmokrątingpse 
valstybėse, nes ten nėra vi
suomenes kdntroleš’ hera 
spaudos laistėsi, nėra šel
miams grąsos.

Lietuva, pereitais metais 
naujam krikščionių demo-'u 
kratų kursui užėjus, I

; Ijerovič
i

CHICAGOJ NĖRA NEI 
TREČDALIO ’AMERI- 

KONŲ”.
ChicagoSį Komercijos 

Drauguos surinktomis ži- 
liomis, dabartinių laiku 
Shicagoje esą tiktai 28 nuo
šimčiai tikrųjų "ameriko
nų", tai yra tokių, kurie yra 
rimę iš čia gimusių tėvų, 
l'aigi jų nėra nei vieno treč- 
lalio.

Iš viso Chicagoje dabar 
*są 2,701,705 gyventojai. Ti
krųjų "amerikonų” iš to 
Vaičiaus esą 7Š2.329, o at
eivių ir gimusiųjų iš ateivių 
— 1,947,376. vairą paėmub, Tokiems ele-'mas.

Tiktai tarp

kad kelią į jų

išlygintu. Lat-

i Sirvydas nesigaili tam ti- 
'kros rūšies komplimentų so
cialistams, kad tuomi juos 
pažeminus ir įžeidus. Vieną 
kartą jis yra pasakęs net ši
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 j lenktynes su komunistų 
"Laisve”, teikdama įvai
riausių šmeižtų ant socia
listų. J’us 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 provokatorišką 
"halutijadą”.

Dabar, kuomet p-lė Clare 
Sheridan parašė keliatą 
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
rikalų valdžiai didelis ant
ausis, — tai musų tautinin
kai gavo naujos progos anų 
metų graboriaus Liutkaus- 
ko lupomis kalbėt apie so
cialistų nepadorumus. Ir 
kas tai matė tikėt tai kores
pondentei, ką ji rašo! Kad 
lietuvių burnos apvalios iš
vaizdos, kad lietuviai daug 
žemesnės kultūros už vokie
čius ir Lt. — šitaip manyt, 
tai reiškią iššižadėt savo ša
lies "didvyriškumo” 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 nusistatymas ver
čia 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
gelbės karo audrų ištiktiems 
Lietuvos žmonėms. Musų 
tautininkai turbut nedrįs 
užsigint to fakto, kad jie 
•suardė tą vienybės idėją ir 
sutvėrė sau atskirą fondą, 
nėr 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
kit, kiek tuomet srutų išlie
jo musų tautininkai ant so
cialistų galvų. Kaip jie tuo
met net niekuo nekaltus 
žmones drabstė purvais. 
Prisiminkit niekinimą Bulo
tų ir velionės Žemaitės, ši
tie visi prastos atminties 
įvykiai yra mums labai ge
rai atmenami, ir mes jų. 

nagrinėjant tų laikų įvy- 20,000 žmonių. Tai
kius, fmes t ” ,1.- 
kaip jus, tautininkai, tą vi
są laiką ėjote petys petin su 
visais atžagareiviais kleri
kalais, remdami jų siekimus neišvengiamas. 1 _ _ 
ir jų politiką iki to laipsnio, Prie šaltos žiemos, 
kol klerikalai pasijuto ganė- j -----------
tinai tvirti, ir parodė jums Stantvich m i e s t e 1 y,j e 
savo užpakalį, paimdami Connecticut valstijoj, per- 
Lietuvos politiškąjį vairą eitą sąvaitę perkūnas sude- 
vien Į savi? 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.

1*

Trumpos Pastabos.
"Lietuvos" 170-tam nu

mery skaitom, kad Šiaulių 
stotyje žandarai areštavo 
tūlą davatką, pavogusią tū
lam Manskiūi daiktus prie 
likietų langelio. Davatka tą 
rytą buvo "dar burnoje nie
ko neturėjusi ir‘važiavo i 
Radviliškio atlaidus išpa
žinties.” Tasf parodo, kiek 
teisingumo ir doros pas tuos 
žmones, kurie vaikščioja iš
pažinties.

"Naujienos" praneša, kad 
15 rugpiučio drg, Grigaitis 
jau išplaukęs iš Bremeno ir 
apie 25 rugpiučio turbut bu
siąs jau New Yorke.

■r

Anglijoj dabartiniu laiku 
lyra 1,212,000 bedarbių, ir jų 

!<«•« ■ ..»o Iškaičius kas diena auga,
turbut, neužmiršim. Plačiau ?.e.^®s £a‘ 

Lik didėjo 20,000 žmonių. T":
gerai atnienam, v*s '<aro Pase^m®s-

Amerikos angliakasių 
streikas dabar išrodo jau 

. Rengkimės

<

i
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Kas skaito ir rašo • 
Tas duonos neprašo

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveiki* 
To niekas nepeiku

NAMŲ RUOŠOS REIKALAMS?

Patčmykite keletą paveikslu ėitų dovanų šitame paskelbime.

senes-

BOSTONE MUSŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ RANDASI

KUPONAS

(Lithuanian)

APSIMOKA LEIBELIUS TAUPYTI

(Tąsa koresp.sgnt 5 pusi.)

Jei nėra krautuvės Jūsų miestely, kuris apmokėtų šituos leibelius ir

lojimui. Jos gauna tai šį, tai tą vaikams, namams, šeimynai, ir 1.t.

YPATINGAS PASIŪLYMAS

AR ŽINAI KODĖL ŠEIMININKĖS MĖGSTA VARTOTI

89 Frierid Street, arti Haymarket Sųuare.

BALT1MORE, MD
i , • ;,i i i • ■ t; ’ <

Suprasdama, kad yra daugelis, kurie -nešino visų šitų progų apie šitas 
pieno ryšis, The Borden Company daro ypatingą pasiūlymą, giluiojamį 
tik labai trumpą laiką, taip, kad jie irgi galėtų apsipažinti su jomis.

VARDAS
ADRESAS

PBOVIDENCE, R. I.
19 Aborn Street, 

arti Wa»hinglon Street.

BRIDGĘPORT. CONN 
105 Congress Street,

• arti Main Street.

VVHITTNG, IND. 
nauji suvaržymai dar 

bininkams.

Ypatingą Premijų Kortą, pasiųsk juos į Itorden's Premium Co.. Ine., 
41 Hudson Street, New York City, kartu su numeriu tos dovanos, kurią 
rasi Paveiksluotame Premijų Kataloge, ir mes tą dovaną pasiųsime dykai

Sekamos Premijų Krautuvu duos Jums už tą Kortą ir visus STAN- 
DARD arba CHAI.LENGE Pieno leibelius, kuriuos dar turėsite, dova
nų. Nuo pirkėjo, turinčio JO ar daugiau kibelių, bus priimama tik vle- 
na Ypatinga Premijų Korta.

BORDEN’S PREMIUM CO„ Ine 
it Hudson Street. New York.

19 d. rugp. netikėtai už 
klydau į Worcesterf. žino 
darnus, kad: mieste 
pažįstamų nesur^jų,' pusi

CIIARLESTOWN, 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 paviliojimą 
jo pačios Gėlos. Teismas iš
rado abudu kaltais už nele- 
gališką gyvenimą ir parda
vinėjimą svaiginančių gėri
mų. Teismas įsakė Bilotie- 
nei apleist Bostono prie
miesčius, o A. V. nuteisė ant 
4 mėnesių j kalėjimą pasi
taisymui. A. V. užsistatė 
500 dol. kaucijos ir apeliavo, 

šiaudinis Antanas.

NAGI dėlto, jog randa šitas rųšis atatinkaęčias kiekvienam ’ 
virtuvės tikslui, kada tik joms reikia ir pieno ir cukraus 

. . ............................ .. .. . . '

kitus suprasti, ir bus drau- rastis sako: kur žmonės ten tai skaitytoji) permažai at- tingumu pralenkia kitus vi- 
Be žmonių nėra J silanko, mat tik maža dalis sus savo kolegas. Reikia pa- 

žmonių supranta skaitymo minėti, kad Kliube nenuils- 
vertę. tančiai darbuojasi daugelis

Antra didelė ištaiga, tai ir kitų draugų, tarp tų tur- 
Amerįkos Lietuvių Atletų būt ir, p. ,L Neikiu., Tųgbut 
Kliubas. ši organizacija yra' teisingai nariai įvertindami 
įkurta 25 d. balandžio, 1*915 jo -.darbą sako, kad kaip p. 
m. Per aštuonis metus savo Meilius ženysis, tai jie jam 

puiku keričiuką dovanų nu
pirks, kad jis daugiau tokių 
veiklių vyrų užaugintų.:4 • < 

progresyviais. Mat, kad ir glosioš organizacijos; čia nariai praleidžia sau laiką Stoka pas mus dailės sri- 
tamsiausi žmoneliai, vistiek jos laiko savo susirin- užsiimdami gimnastika, bo- tyje gero chorvedžio, šitas 
jau vien tik bažnytėle ir po- kimus, balius ir dau- lių šaudymu, čekių loši-taikumas pus mus jau nuo 
tėveliais nepasiganėdina, 
bet Įieško ir žemiškų pasi
smaginimų. Kunigas .Jakai
tis, bijodamas, kad jo pąfra- 
pijonai, lankydamiesi pas 
jn-ogresyvius, "nepaklystų” 
L.y. iš tamsos kelių neišeitų, 
priverstas buvo nupirkti 
jiems (suprantama, už pa
čių parapijom) pinigus) pa
silinksminimui vieta. Kiti

gelį kitų kultūrinių, tauti
nių ir darbininkiškų užda
vinių atlieka. Čia yra užlai
komas didelis viešas Lietu
vių Knygynas, knygų ran
dasi įvairaus turinio apie 
2,000 egzempliorių. Laik- _________ ____  ....___ __ _____ ,___ ___ , __  __
raščiai pareina ne visi, nes įmokėdamas 25c. į mėnesį da jokio smagumo ir atstu 
knygynas priima tik tuos, duoklių, ir gali naudotis vį- mia liaudį, ypatingai jau 
kurie yra veltui knygynui sals Kliubo patogumais, nuolius veda prie galutinu 
siuntinėjami, prenumeruot Kliubo pirmininko pareigas užmiršimo mus*i ^puikių dai
gi neprenumeruoja nei vie- eina Dr. želvys; jis gana nu. Apie kalbamąjį dalyke 
ino. Patį knygyną vietos Jie-daug darbuojasi Kliubo la- baltimoriečiai (tiri labai su 
tuviai, regįs, permažai: įver- bui. Tai bus vienas musų sidornėt ir tą trukumą ui- 
tinai.nes kiek teko pastebėt, ’ profesionalų, kuris savo ak- pildyti, taip kad sidyg anv

niu ir 1.1. Šįmet Kliubas da
ro didelį pertaisymą: rengia 
puikias maudynes, kurios 
turės panašumo į Y.M.C.A. 
maudynes.

Kliubo nariu gali būt

dviejų stambiųjų Įstaigų, tatai padėtis darbo žmonių 
butų ir dailės darbas pasta- sulygsta'su kitų miestų pa
lytas ant lygios papėdės; ir dėčia. Reikia priminti, kad 
tik tuomet galėsim pasisą- darbininkų klasės suprati- 
kyt, kad mes stovim gerai. Imas vienybės ir prigulėjimo 

1 Kad ir yra bažnytinis cho- prie unijos yra daugiau at
ras, bet liaudžiai jis yra sve- sllikęs, negu kur kitur. Taip 
timas. Beto, žmonės kalba, ve, lietuvių kriaučių unijos 
kad šitam bažnytiniam cho- skyrius stovi gana prastai,ir 
rui irgi gresiąs rimtas pavo-b>ors buvo dėta gana pastan- 
jus, nes, šiomis dienomis gų per unijos centrą, bet 
vargonininkas p. čižauskas vienok gerų rezultatu hebu- 

[•apleido Baltimorę ir išvyko 
■ į Philadelphiją, taip kad ne
tekęs gabaus žmogaus cho
ras nukentės. Olšauskai čia 
buvo pasižymėję daininin
kai, ypatingai p-nia čižaus- 
kienė, kuri tin i pulkų ir ge
rai išlavintą balsą, tik gaila, 
kad ją dievas užlaiko tik po 
savo skvernu ir niekur j pla
čiąją liaudį ji nepasirodo.

* « * ■ ' i

vo. žmonės daugiau užsiima 
privatiškais reikalais,o dar
bininkų organizatyviai už
daviniai pas juos padėti ant 
lentynos. Tiesa, jie daugelį 
kartų liko suvilti. Jie čia sa
vo laiku drūčiai tikėjo i I. 
W. W., laukdami greito iš
ganymo. Po tam juos paga
vo da drūtesnė komunizny) 
banga, kurios pažadai buvo 
da didesni, taip kad už me- 

ėrt tų. kitų jau įvyksiąs kontu- 
ul ■ niznias visam pasaulyj ir vi- 

‘Ku si vargai bus pašalinti. Šitos 
uo- visus iliuzijos darbininkus

Prie to viso, kiekviena blėSinė turi dar pridėtinę vertę namams, I.eibo 
lini reiškia pinigus. Seimyninkės nuo hlėšiniu leibelius sutaupo ir kad.i 
prirenka užtektinai; tai nueina j mėsą Premiją Krautuvę, kur pasiren 
ka brangiu dovanų netik savo namų reikalams, bet ir asmeniškam var

Jei išpildysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir pasiusi JĮ šiandien, tai 
mes pasiųsime jums Paveiksluotą Premijų katalogą, kartu su Ypatingu 
Premijų korta, kuri skaitysis kaipo 10 dovanotiną |eibelių.

lillb JAintavj Lcl» px Vclll-'

dens ir turi visus pa tanku
mus.: svetainę šokiams,
kambarius komitetų mitin
gams, bizniui ir kitokiems 
reikalams. O pat apačioj, 
prie vandens, maudynės 
moterims ir vyrams. Nogė
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 žetnės nesieki, 
šyentadįeniais ir šiaip va
karais ,į Kliubo vasarhamį 
privažiuoja žmonių ęlatigy- 
bę/ Vishs kalnelis buria a [l-1 
Statytas automobiliais. Tar
pę1 publikos matosi daug 
gražaus čia augusio jątini- 
mo'. Kad suvažiavusi publi- 

1 ‘ka nenuobodžiautų, pafiras- 
tai svetainėj būna pareng
tas šioks toks programas: 
muzįka, dainos, ristynės, 
kumštynės ir pagalios šo
kiai. Visi, seni ir jauni, lai- 
ktį 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 
nius Kliubo narius sužino
jau, jogei prie Kliubo dabar 
priklauso net 900 narių. Tai 
didelė armiją 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 smag-u, gražu. Čia irgi 
žmonių netrūksta: visi jie 
energiškai juda, kruta, dis- 
kusuoja, barasi, politikuoja, 
juokauja ir ęlaiųudja. Dau
gelis žmonįų šitą parką va
dina bolševikišku, todėl kad 
prie Apšvietos Bendrovės 
priklauso daug komunistų. 
Nepaisant kokie žmonės čia 
priklauso, bet vieta graži ir 
žmonėms, ypač su&pratu- 
siems darbininkams, šalin
tis nuo jos nereikia. Kur 
nors prigulėti yra daug ge
riau negu niekur. Visi mes 
esame lygus darbininkai ir 
visų musų reikalai yra vie<- 
nodi. Tik reikia vieniems

sykiu. Jos žino, kad ypatingai vaikai myli jį užteptą ant duo
nos arba kavoje, koko, ar arbatoje, Jie myli jo skonį. Blėšinė 
ledų skrynioje visados bus priemonė išrišti jūsų pieno klausi
mą. šitas pienas negenda ir ekonomiškas;

giškumas ir-vienybė.
šalę Apšvietos Bendro

vės parko yra ir lietuvių pa
rapijos parkas, vadinamas 

o iš Maironio parkti. ši parką 
dylei’^i'koš laiko neteko ąp- 

baladdjaų į(Kliubo vasamą-, lankyti, todėl apie ji nieko 
rnį, kuris randasi sale W.or’r negaliu jiasakyti. Tik gildė- ....... ----------
.eąsterio, ant gražias ežero ,jbu žmones kdlbant. kad ši Ras mus 1‘andasi puiki di- gyvavimo, Kliubas yra isi- 
salos.' Ktįkro,. laimingi Wor- parką 'kunigas Jakaitis nu- dėlė, Lietuvių Svetainė, kur gyjęs savo namą vertės apie 
cestėrio imones,’ kad turi piritu konkuruodama'^ suyra susitelkę visos pažan- 20, (KM), kur susirinkę Kliubo

| 13 d. rugpiučio Standard
011 Co. išleido naują patvar
kymą, kuris griežtai drau
džia darbininkams darbo 
valandomis slaiitjdi laikraš
čius arbą knygas. 'Pirmiaus, 
būdavo, kaikurie darbinin
kai, turėdami Jiuoso laiko, 
skaitydavo laikraščius arba 
magazinus. Matomai, J. D. 
Rbckefelleris prisibijo, kad 
jo vergai nepradėtų skaity
ti darbininkiškos literatū
ros ir. susiorganizavę nepa- 
reikalautų daugiau algos ir 
geresnių darbo išlygų.

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 pavojingi. Ge
ras darbas paprastam dar
bininkui yra sunku gauti.

Pasaulio Pilietis.



Draugo Grigaičio atsiminimai apie 1905-6 
metų revoliuciją.

Būdamas dabar Lietuvoje Į nėj apielinkėj kariumenės.
drg. P. Grigaitis papasako- i 
jo "Socialdemokrato” ben-> ] 
dradarbiui įdomių atsimini- 1 
mų iš 1905-6 metų revdliuci- j 
jos Lietuvoje. Manydami, : 
kad ir "Keleivio” skaityto- 1 
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 iš 
netikusios ir visiems įkyrė
jusios caro valdžios politi
kos, kuri ypatingai pasirodė 
visame savo nuogume ve
dant karą su japonais. Pra
sidėjo gilus bruzdėjimas, 
kuriam vadovavo revoliuci- t 
nė inteligentija. Darbinin
kai nebuvo pakankamai pa
siruošę, bet įvykis sausio 
mėn. 9 d., kuris turėjo vie
tos Petrapily, padarė didelį 
Įspūdį darbininkų tarpe ir 
išsklaidė jų iliuzijas. Tą die
ną šventikas (popas) Gapo- 
nas vedė Petrapilio t 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 paskutinė 
viltis ką nors gauti iš caro 
valdžios gerumu.

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

■ Revoliucija užtiko atsimi
nimų autorių Petrapilio 
universiteto studentu. Tuo
met jis jau buvo apsispren
dęs ' ą šdcialdemokratas. Su 
markšizmo 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 
(Ka psu kas). N esiten ki nda- 
mas tuo rateliu drg. Gri
gaitis susipažįno su vietine 
latvių socialdemokratų kuo
pa ir įstojo jon nariu. Į Ma- 
riąmpolės gimnazijos 7 kla
sę atvažiavo jau, kaipo 
marksininkas ir čia dalyva
vo marksininkų moksleivių 
kuopelėj. Be šios kuopelės 
dar buvo Mariampolėj bun- 
diečių organizacija.

Baigęs gimnaziją — įsto
jo Petrapilio universitetan. 
Po kiek ltiiko grįžo ir 1905 
metais gyveno Mariampo
lėj. Revoliucijos ūpas tuo
met jau persimetė ir Lietu
von. Nuo "lietuviškų vaka
rų”, kurie buvo 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.

nūs 
mainėsi 
Laukti nebuvo laiko, 
artimus žmones buvo pa
duota žinia vietos organiza
cijai, kad jį padarytų pabė
gimui visus priruošiamuo
sius darbus. Viskas buvo są

nariais Kairiu, Širutavičiu,lvo. *??ruo®ta' plaukęs 
Liutkevičių ir Purenu. Su-:pato^ la,M- kaluįys
valkijoj darbas jau ėjo pia.! suristų rankšluosčių pągel- v. " *’ _ i i* 1 i r.rj niioiloirln ivzjv* luno'n i lro_
čia vaga. Beveik kasdien te
ko dalyvauti mitinguose, o

jį ligoninėn padėtis 
blogojon pusėn. 

Per
Delei V. J. Zabulionio 

straipsnių.

'dirbusiais Partijos Centro
Mitingai prasidėdavo tuo, 
kad po pamaldų ant kelio 
nors vežimo buvo iškelia
ma raudona vėliava, po ku
rios atsistojęs kalbėtojas 
sakydavo kalbą. Jį saugoda
vo aplink sustojęs ginkluo
tas Partijos narių būrys. 
Policija bijodavo kištis. 
Toks įsikišimas mitinge 
Šunskuose buvęs apmokė
tas zemskio gyvybe, kurį 
nudėjo tas pats Jonas Gri
nius (paskiau pasprukęs 
Amerikon).

Mitinguose buvo keliami 
demokratiniai ir socialisti
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
šaitis (slapyvardė Pranas 
Siūlelis), studentas Cipli
jauskas, darbininkas Čėsna 
(laikydavo iškėlęs raudoną 
vėliavą) ir kiti.

Mjtįngai įvarė valdžiai 
baimes.; Buvo pasj^tyta ant 
kojų Viša policija ir dalinai 
kariumenė. Į alaidus buvo 
siunčiamos didesnės gin
kluotos pajėgos. Pasipylė 
kratos ir areštai. Gana buvo 
pas ką nors surasti prokla
maciją, kad atsidurti O16ne- 
co ar Vologdos gubernijose. 
Ištrėmimai buvo vykdomi 
administratyviu budu.

Drg. Grigaitis dalyvauda
vo mitinguose persirengęs, 
atvažiuodavo daugiausia 
dviračiu. Bet pasislėpti nuo 
policijos ir šiaip smalsių 
akių nebuvo galima. Greit 
jo asmeniu susidomėjo ir, 
žinoma, jo buvimas Ma
riampolėj parupo policijai. 
Neužilgo į jo gyvenamąjį ................—,.......................„„
butą (pas d-rą Grinių) at-'ėmus idėjinius vadus arba 
vyko nuo žandarų viršinin-Įjiejns [jasišaJinus iš savo 
ko sargybinis ir pakvietė vietų, ] 
pas viršininką, kaipo "liudy- anarchistiniai gaivalai, 
to ją” Jei svarbaus valstybi- ėjęs iš 
nio nusikaltimo. Ištyrus da- (Siūlelis) norėjo įstoti į So- 
lyką atsargumo delei, pa- cialdemokratų Partiją, bet 
kvietimo tikslas visiškai pa- nebuvo priimtas, o paskiau 
aiškėjo ir drg. Grigaičiui organizavo iš visokių pa- 
beliko skubinai pasišalinti iš daužų anarchistinę "svieto 
Mariampolės, ką jis ir pada- lygintoju” grupę vardu 
rė. Sėdęs ant dviračio nuva- "Giltinė”, kuri buvo be idė- 
žiavo į tėviškę (netoli Nau- jinio pagrindo. "Svieto ly- 
miesčio), o iš ten Į Petrapilį, gintojai” ėmė prievarta

Petrapily revoliucinis ju- kontribucijas pirma nuo 
dėjimas ėjo pilnu tempu, turtingųjų, o paskiau nuo 
Darbininkai statė savo rei- kiekvieno, nuo kurio leng- 
kalavimus paremdami juos viau buvo paimti. Žmogus 
streikais ir manifestacijo- nepastovaus budo, "giltinie- 
mis. Universitete darbas bu- čių” organizatorius, emi- 
vo pertrauktas. Studentai gravęs Amerikon, vėliau
ręngė mitingus ir gyvai perėjo i krikščionių demo- 
svarstė einamąjį momentą, kratų pusę ir galų gale nu- 
Mitingai buvo bendri ir tau- sižudė. 
tinėmis grupėmis. Universi
tete įvyko ir lietuvių stu
dentų mitingas, kuriame 
Grigaitis padarė pranešimą 
apie revoliucinį judėjimą 
Suvalkijoje. Valdžia mėtėsi 
tarp represijų ir nusileidi-

'ba nusileido per langą į ka
lėjimo kiemą, o iš čia sargy- n.vj uaivvauii nuiinuuvou, w . j 1 -1

kartais net po 3-4 kartus, ib1"10 nepąstebetas - per 
Mitinguose renkamos aukos uztvaiį į laisvę, čia jau lau- 
Partijos reikalams. Buvo <e ^V1^a!,11?in^.as. ral\do- 
sušaukta Suvalkijos organi-,™ ženkliuku ir įteikęs dvi- 
zacijos konferencija iš at-'l^i Pasake;.ku.r15®lkia .v?- 

veiklesnių Partijos 11 s^lk!'1 ( Y-a"
Kuopos veikė didės-jVažiuoti reikėjo 

niuose centruose, kaip Ma- p?r Pat miestą pi o sargyhi-

skini 
narių.

. Pravažiavo nesustab
dytas, tik važiuoti buvo la-riampolė, Naumiestis, Vii- 

kaviškis, Šunskai, Paežerių ' . . .
dvaras ir kiti, tačiau aiškios bal. sunky, nes šokant į ka- 
organizacinės formos jos }e<pn?°. ?<iefna1 SUS1"
neturėjo. Pačioj Mariampo-|trenkt\ > te(kankino nuo- 
lėj be gimnazistų buvo dar var*ls ir troskuiys (tai bu- 
vežiku ir-stalių partinės?'0Jas.ar^ 13 birželio, 1906 
grupės. Socialdemokratu P1?; Antras dviratininkas ° L . ... ivm hnxrn ciirilrraa ciirarrni

vlllvU a .

grupes. Socialdemokratu P'v . , ..... ■ t . •
Jardas buvo labai populia- s“tlktas 8U^

- • r di- vietoj ir po to jau abudu tę-rus. Žmonės persiėmė 
džiausią neapykanta prieš 
caro

sė kelionę Prūsų sienos lin-
VlZilcLUold I ItJcl U V d 11 Lci pilvo • , * . 1’J 1’ 1varo valdžią, valsčiuose &a be didelių sunkumų
vertė senąja tvarkų, rinko ,buv.° surasti žmones kurie 
savo žmones, naikino mono-'?!131™® P™““!? v°kletl’ 
polius ir t.t. Judėjimas ture-į0.8 Pusen- '!el' ““t E’?- 
io daugiau stichinio pobu-l1'? 8ar®*ln18 rusų kareivis 
džio. Daugelis žygių, dažnai <«*•"> I

Kaip tik santikiai tarpe 
V. J. Zabulionio ir laisvie- 
čių suiro ir laisviečiai pra- 1 
dėjo puolimus ant Zabulio
nio, tai pastarasis atrado 
reikalą rašinėti sjtraipąnius 
i kitus laikraščius, kuriuose 
jis kaltina ląisviecius ir, ži
noma, bando nukreipti vi
sokias suspicijas pats nuo 
savęs. Visas dalykas čia ei
na delei tų visų fondų, ku
rių vieno V. J. Zabulionis 
buvo sekretorium-iždinin- 
ku.

Skaičiau aš, skaitė ir dau
gelis kitų darbininkų tuos 
jo straipsnius, kuriuose ji
sai "atidengė sekretą” pa
pasakodamas, kaip laisvie
čiai išeikvojo tų fondų pini
gus. Bet anaiptol niekas ne
galėjo išskaityti to, kad ir 
pats V. J. Zabulionis nebūtų ■ 
prisidėjęs prie tų fondų pi
nigų eikvojimo. Tiesa, Za
bulionis rašė daug, bet pa
sakė labai mažai. Tuo la
biau, kad viename savo 
straipsnyje jis pasisakė ne-j 
sakysiąs, kur tie pinigai bu-

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 
teisingas fondo atskaitas, 1 
davė tai Newarko draugijai 
per "Laisvę” maž-daug tokį 
atsakymą: \‘‘ 
draugija (pamiršau jos vafc 
dą. — A. P. S.) reikalauja 
atskaitų, tai siuomi 'prane
šu, kad apsigynimo fondas 
likviduotas. •' y;-

Ar tai šitaip "teisingasis" 
Zabulionis turėjo atsakyti? 
Šitokis tamstos atsakymas 
ir vėl duoda pamato many
ti, kad jus visi tais pinigais 
dalinotės ir viskas buvo ge
rai. Bet kuomet kaulą bai
gėt graužti, tai susipešėt ir 
dabar drabstotės "pūliais” 
vieni ant kitų.

Jeigu tamsta, Zabulioni, 
nori kalbėti į 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. (

Į Jeigu negalima sakyti ko- 
kiems tikslams pinigai iš- - -• --

- Tarnystoj mirusieji 
Suvienytų Valstijų 

prezidentai.
Jau šeši Suv. Valstijų 

prezidentai mirė tarnystoj. 
Kadangi toji *prįg ],uv0 nužudyti ii;

‘ mirė nuo ligų. , ■ ,
Prezidfentas William Hen*;.r 

,ry'<> Harrison btivo pirmas* 
prezidentas, kuris mirė tar-> 
nystoj. Jis buvo prezidentu 
1841 metais ir buvo devin
tas iš eilės Suv. Valstijų 
prezidęntas. Jis mirė balan
džio 4, 1841 metais, ištarna
vęs tik vieną mėnesį. John 
Tyler buvo jo įpėdinis. 

1 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- 
(”K*eiėivio’r No. 20, vo musų šešioliktas prezi

dentas. Jis buvo nušautas 1 z-< 1 j irr 1 • 4
-»l. ♦ 

balandžio 14, 1865 metais ii"

netikslių, buvo daroma ne- 
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 kitį.

Rusų valdžia griebėsi kie
tų priemonių sulaikyti judė
jimą. Buvo atsiųsta kariu- 
menė. Lapkričio mėnesy pa
skelbta karo stovis Mariam- 
polės, Kalvarijos, Vilkaviš
kio ir Naumiesčio apskrity
se ir toms 4 apskritims pa
skirtas feeneral-guberpato- 
rius Gulkovskis su ypatin
gomis teisėmis. Butkoje tu
rėjo įvykti mitingas, polici
ja buvo anie jį perspėta ir 
štai, važiuojant plentu Į 
Butką, drg. Grigaitis 'Su
imamas. Tai buvo 6 gruo
džio, 1905 m. Palaikius vie
ną dieną Mariampolėj, buvo 
nuvežtas į Kalvarijos kalė
jimą, o ištcm apie Naujus 
Metus į Suvalkų kalėjimą. 
Kalėjime sėdėjo drauge su 
Pietariu i-r minėtu jau Par- 
šaičiu.

Judėjimas ne tai]) greit 
buvo nuslopintas, bet su-

VO praleisti. Tai kam dar leisti, tai. reikia manyti, kadi nure sekantą dięną. Jis tai- 
reikia rašinėt, kad pragėrė, dalis tų pinigu turėjo likti na.vo neturįs metus ir du 
prauliavojo, jeigu sakai, jo- ir pas iždininką. .menesiu. Andrew Johnson
gei negalima sakyt kur išti- Norint save prieš visuo-(uzem® prezidento vietą, 
krujų tie pinigai buvo pade- menę pateisinti, reikia aiš-Į James A. Garfield buvo 
ti? Šitas tamstos užsikirti- kiai ir atvirai pasakyti, kur antras nužudytas preziden-

kuomet Suvalkų mieste visa 
viešoji ir slaptoji policija 
buvo sukelta jieškoti svar
baus "valstybinio nusikaltė- 

ilio”, d'rg. Grigaitis jau suki
nėjosi 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
tų. Kapsukas siūlė pasiųsti 
Domaševičių, kuris tuomet 
gyveno Tilžėj, o Grigaitis jo 
nuomone turėjęs grįžti Lie
tuvon. Tuo laiku Kapsukas 
jau 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
leivių tarpe. Bet delei važia- 
\imo Amerikon Suvalkijos 
organizacija griežtai nusi-'sakyti, parodo kad.ir šis jia-'rie šiek-tiek mokinosi geo- 
statė už drg. Grigaitį, ras-j vyzdiis:— Įgrafijos, žinojo, kad Kau
dama, kad jam grįžti Suval-[ "Kalininas apkeliavo be- kaze yra Tereko sritis (Ter- 
kijon pavojinga. Tokiu bu- veik visą Kaukazą. Ten gy-'skaja oblast), o ne Tveriaus 
du 1906 m. gruodžio mene- vena Įvairių tautų žmonės?gubernija.

Draugės Petrikienės at
radimai geografijos srity'devintas prezidentas. Jo 

, kaip matote, kone ly-l įpėdiniu yra Calvin Coo- 
Kolumbo atradimui .lidge.

Kalininas patarė 'Amerikos. Atrasti ką nors j Calvin Coolidge tampa 
daugiau tikrai butų negali- Suv. Valstijų 'prezidentu 
irias rlaik-ta« Taleri ar no.1 ’ ’ ................

ti ? !___  ____________ _  __ _____ _______r____ „__
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- ^van9os stotyje, Wash- 
keris”, kaip ir visi kiti lais- gą ta fondo atskaitą, kitaip ’ngtone, mirė rugsėjo 19, 
viečiai. , i jis bus lygus visiems ki-

Dar daugiau. Kuomet tas tiems makleriams, kurie už 
apsigynimo fondas gyvavo, žmonių suaukautus pini- 
kurio sekretorium-iždinjn- gus vien girtuokliauja, 
ku buvo V. J. Zabulionis, tai A. P. Serbas.—

■ 1881 metais. Prezidentas 
Garfield tarnavo tik šešis 
ir pusę mėnesių ir buvo mu
sų dvidešimtas prezidentas. 
Jo įpėdinis buvo Chestep A. 
Arthur. (

Prezidentas Wiiliam Mę-
Draugo Kalinino ir draugės S5Ž

1

Petrikienės gudrumas
Feljetonėlis;

<)

Konųinistinis "Darbiniu- rado, ka(l kazokai ir čečen- 
kių Balsas” (No. 8) rašo: jcai gyvena Tveriaus giiber- 

"Visbs Rusijos preziden- nijoj, tai yra įirie pat Mas
tu (yserosijskij starosta) kvos — biskį į šiaurvaka- 
yra drg. Kalininas, tikras rius.
rusiškas mužikas. Kaip gu-j Iki šiol liet liaudies tnoky- 
driąi jisai moka prakalbas klą lankaiitįs mokiniai, ku-

pradėjo kelti galvas 
\; iš- 

kajėjimo Paršaitis

s.v Grigaitis išvažiavo Ame- Tankiai savo tarpe tie kai-j 
rikon. Susisiekimas su Par- nų žmonės pasipeša. radi
ti.ia buvo palaikomas per "'Kalbėdamas vienoj ka- yra, 
Tilžę. • Izokų stanicoj (didžiulis so-'gųs

Amerikoj išbuvo apie 7,džius), I
mėn. vesdamas agitaciją ir jaunoms kazokaitėms tekė- 
rinkdamas aukas Partijos ti už drąsuolių čečencų. Če- 
naudai. Įvairių žmonių tam čencai yra pusėtini peštu- 
tikslui buvo surinkta 28,000 kai, bet jie labai drąsus ir 
rublių. Aukos ėjo per Ame-J širdingi. Beto, pagal religi- 
rikos Lietuvių Socialistų jos, yra mahometonai.” 
Sąjungą.

riean muzikos parodoj Buf- 
falo, :N. X, Jis tarnavo sep
tynis metus ir penkis mene-, 
sius. Jo įpėdjnis buvo The- 
odore Roosevelt. Reikia pa- 
tėmyti, jog Theodore Roo
sevelt buvo vienintelis vice
prezidentas, kuris užėmė ir , 
ištarnavo nužudytojo prezi
dentę laiką ir vėliaus buvo 
išrinktas prezidentu.

Prezidentas Hardingas 
buvo šeštas prezidentas, ku
ris mirė tarnystoj, ištarna
vęs dvejus metus ir keturis 
mėn. Prezidentas Hardin
gas buvo musų dvidešimts 

Jo

mas daiktas. Taigi, ar ne
vertėtų jai mesti laikraščio 
redagavimą, o imtis kitos,

sulyg konstitucijinių aprū
pinimų.

Konstitucijos šeštam pa-, w • v» . lkvlloll vUVį I vu uuūvAlll
mažiau žinomos dirvos ty- ragrafe yrapasakyta;

Sąjungą. Ir "Darbininkių Balsas"
Po to sugrįžo į Paryžių cituoja draugo Kalinino žo- 

tikslu važiuoti Lietuvon, džius:
Bet iš sutiktų čionai Par-| "Tokių gražių vaikinų, 
saičio (vyresnio), Garmaus Kaip čečencų jaunimas, aš 
ir rusų emigrantų teko pa- per pora savaičių suporuo-1

rinėti? Pavyzdžiui, sugry- 
žusi prie pirmesnio savo 
amato — andarokų ir jaku-

"Jei atsitiktų prašalini- 
mas prezidento iš urėdoi ar 

ljB— —— atsistačiusctlIldLU — ctlltldl 11 JdiAU“ 1 . * , .

Ičių lopymo'— ji galėtų at-;Ja™ pasimirus,^ 
rasti truputį paprastesnių arba negalint išpildyti galę 

1 dalykų, negu čečencai Tve- ir pareigas šitame urėde, 
iriaus gubernijoj. Arba štai tuomet tos pareigos užde- 

čian'knki tuksianti sii o-vi i kitas sumanymas: kodėl ji dama ant vice-prezidento. ‘“Sk inrtfe valymo spi- ‘ J5eto kongresas; gali, sulyg
---------- niviguivm , |tunu savo ofise? 1 įstatymų, atsitikus prasali- 

nimui, mirčiai, atsistatydi
nimui prezidento arba vice
prezidento, paskirti bile val
dininką veikti kaipo prezi
dentą. Ir toks valdininkas 
turi veikti, iki pereis nega
lėjimas, arba bus išrinktas 
prezidentas.” I 

Atsitikime prezidento 
Ceolidge mirčiai, atsisaky
mui ar negalėjimui, Valsty
bės' Sekretorius taptų pre
zidentu. Po jo, eilėj, seka 

’ Ai'-io-liios Iždo, Kapo Sekretoriai, Ge- 
neralis Prokuroras, Gene- 
ralis , Pašto Viršininką^, 
Laivyno, 1 Vidaiis,’ žėmdir-

tirti, kad revoliucija Lietu- £__ ' ' ' ’"
voj, kaip ir visoj Rusijoj, fiaušiom merginom 
galutinai nuslopinta, todėl|riaUs (!) gubernijos.” 
nuo savo sumanymo reikėjo 
atsisakyti.

Iš Paryžiaus pervažiavo į

vo nuo 1907 ligi 1912 it. Tuo Kibą larptaSini w"iU- ■Juk
laiku svetingoj kalnų šalyje kos> fi„a£sy, trans^rtoj'į utJkr«!s,į® 
susirinko didoka rusų poli- žemdirbystė8 ar panašiais, )rS’ tasi
timų emigrantų kolonija. Is Klausimais, o draugas Kali-, UŠ1JOS P •

..............ninas — apie piršlybas! Na,j , S P K • 
ar jis ne revoliucionierius? ! -------- ——-; ■ —

O koks platus jo pasimo-lAt t senov& maIdvkIa> 
jimas: girdi,j porą sąvaicių ’
jis suporuotu kokį tukstan-l Amerikos ir 
ti vaikinų*'ir merginų — mokslininkai atrado Meso- 
turbut diktatūros priemo- potamijoje. . prie* iii-Eufrato 
nėmis. Jeigu taip, tai drau- upės.u maldyklos griuvėsius. - «11o:naS;m no-

— . ų. Toji maldykla esanti pasta- aystes, Susinėsimo ar Dar-
tyta prieš 7,000 metų dievo ho Sekretoriai, 
mėnesio garbei I — -------- ■ - =

Atkasus vieną iš požemi-. AR ŽINOT, KAD — 
nių kambarių, lado jį pilną Suvienytose Valstijose ir Kanadoj 
visokiu brangenybių. Ant na r>o,ooo dentisty? Jie baigė moks- 
lzailriiriii atrastu daiktu vra 1,1 keturiosdešimts astuoniose kole- rb1. atra^yo aaiKLU yi a gijosei ir valstijų leidimai jiems yra 
išrašytas Babilonijos kara- universališki. Dentisterijos dirva 

-- - - - p-1 smarkiai plečiasi. Ar žinot, kad Hel-
mar Turkiški Cigaretai yra augščiau- 
sios rųšiės Turkiški Cigaretai sviete?

Tvo I negalėtų imtis valymo spi-iP’e^° kongresas gali, sulyg 
i riaus (!) gubernijos.’ ‘itunų savo vyro ofise?
’| Tai matot, kaip Katinai 1!c 

'nušnekėjo draugas Kalini-!
1 nas, sovietų Rusijos prezi-i' laikraštuka tamstai su
- dentas. Ir kaiu revoliucin-& ? L1, ™: i

rusų tarpo žymesnieji as
menys buvo Plechanovas, 
Leninas ir daugelis kitų. 
Buvo rengiamos paskaitos 

la. Bet pasimatęs su juo tei- ir disputai.
sininkas St. pranešė, kad| Gale 1912 m. drg. Grigai-

Suvalkų kalėjime drg. 
Gr-čiui teko pasėdėti apie 
pusę metu. Ilgai nebuvo ži
noma, kokiame stovy jo by-,

MUin •• tarp rePrefiiJ y ’’’ nusileidi- byla, matyti, eis karo teis-'tis vėl važiuoja Amerikon ir tąirbut diktatūros priemo-
Mitingas Pavyko gerai, Didelio įspūdžio pad'a- man ir (rali tragingai pasi- čia apsigyvena. Išsyk buvo nėmis. .Jeigu taip, tai drau- 

įuojau po to teko surengti rė praVestas visos Rusijos baigti. Reikėjo galvoti apie pakviestas redaguoti savai-.gas Kalininas subytytų ir 
mitingą ^asnavoje. Prie-ge]įke]jn{nkp 8treikas. Vai-pabėgimą. Gretimoj kame-tinį laikraštį "Pirmyn”, o tuos Amerikos farmerius, 
nuošė mitingą sutrukdė (]žia nusigando ir paskelbė roj sėdėjo svarbus kalinys,' vėliau į "Naujienas”. 1914 kurie diktatūros pagalbanuošė
žandarai. Veiveriuose 17 spaliu manifestą, 
dragūnai. Isviso, mitingą r1 1 • 1 1 • 1 1 1’^1 Ac VI I Iii V K V VC11V1

atlaikyti nebuvo lengvas da- neteko. Buvo gauta telegra- 
-. a?- Pnes Pat mitingą pa- ma tuojau grįžti Suvalkijon 
sl^.8Vv?s or£anizacijos zval- jr muSų draugas pirmu 
gai ištirdavo, ar daug yra traukiniu, kuris ėjo, grįžta 
zanUaru ir ar nėra artimes- - — • •

~ 17 spalių manifestą.
H Petrapily ilgai gyventi

- '! 
vėliau į "Naujienas”. 1914 kurie diktatūros pagalba 

Paū mėtais "Naujienos” virsta suporuoja kumeles su asi- 
, dienraščiu. Drauge su ”Ke- 
įleiviu” "Naujienos” yra va-

vienas anarchistas, 
smerktas nužudyti, 
vengdamas mirties jis apsi- 
sargino ir turėjo būti per-j . . .
gabentas ligoninėn. Sargy-, uovaujamas socialdemokra- 
bos domė buvo daugiausia tų minties organas Ameri- 

, atgal. Vilniuje pasimatė su atkreipta į jį. Bet pergabe- koje. Nota bene.

lais, idlant susilaukus mulų.
Gudrus yra draugas Ka

lininas, bet draugė Petrikie- 
nė, "Darbininkių Balso” re
daktorė, savo gudrumu pra- liaus Nabuchodonozaro var- 
lenkia da ir Kalininą. Ji su- das.
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KORESPONDENCIJOS. jprigulmingų Kapinių. Paėjo 
jis Kauno rėdybos, Telšių ap
skrities, Varnių valsčiaus, 
Palukštės kaimo. Turėjo 32 
metu amžiaus. Mirdamas 
prašė pasakyti sudiev drau
gams ir "Keleivio” redakci
jai. .1.. Samuolis.

VVORCESTER, MASS. yra suvirs šimtas. Yra dvi 
Marmimvnai pašalpinės draugystės ir S.Margumynai. L A- kuop& Pastaruoju Iai.

5 d. rugpiučio Apšvietos ku atsirado ir komunistiška 
Bendrovės parke buvo pik- A. L. D. L. D. kuopa, prie 

n . ..... ................ kurios priguli apie 15 narių.
Komunistai norėjo patrauk
ti prie savęs Gedemino 
draugystę, bet nieko nepešę 
pasitraukė į šalį.

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

J. švilpikas.

nikas. Buvo privažiavusių 
žmonių ir iš kitų miestų. Vi
si gražiai linksminosi. Ko
munistai, kurie šioj bendro
vėj užima vadovaujamą ro
lę, pradėjo sakyti prakalbas. 
Tuogi? tarpu name, ant ant
rų lubų, ėjo munšaino nai
kinimas. Kiek įsikarščiavę 
”draugučiai” pradėjo vesti 
tarp savęs diskusijas, ku
rios užsibaigė muštynėmis. 
Pribuvus policistams viskas 
aprimo. Nerasta nei mun
šaino, nei kaltininkų.

M « *
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 T'2 
svarų "black bass'ą”. Vadi
nasi, žuvininkų čampionu 
dabar yra jaunas aptieki- 
uinkas J. Klimukas.

Bitė.

su

DETROIT, MICH.• , Jį., • . , , 1 '
Jsnulient pabėgo su burdingierium.

Janulių šeimynoj, kuri gyveno po 
numeriu 9605 Hindle st., įvyko nesu
sipratimas. Janulienė turėjo perdaug 
artimus ryšius su savo burdingierium 
Julium Mitkum. Janulis, 
jęs, minėtą burdingierių 
dėl Janulienė. pasiėmusi 
gus ir dvi mergaites, su 
dingieiium prasišalino.

tai pastebė- 
išvarė. To- 
visus pini- 

minėtu bur- 
. ___  . __ Mergaičių

vardai: Onytė 9 metų ir Juzytė 5 me
tų. Girdėjom, kad jie išvažiavo į Chi- 
cagą. Kas apie juos sužinotų, pra
nykit policijai.

FARMOS

Delroilictie. PAJIEŠKOJIMAI ?•'£-

I

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- 
tas'Nuošimtis tikrų ameri
konų, o kiti visi yra įvairių 
tautų ateiviai. Pirmą vietą 
po amerikonų užima lenkai, 
antrą — vokiečiai. trečią 
rusai ir t.t. Lietuviai užima 
net keturioliktą vietą.

Štai lentelė, kuri 
kiek ir kokiu tautų 
yra Chic'ag'oj:

Atnerikonų .... 
Lenkų .... ...........
Vokiečių ...... 
Rusų .................
Švedų ...............
Airių ...............
Italų ........
Čekoslovakų . .
Negru (juodukų) 
Austrų .................
Anglų ...................
Kanadiečių ...... 
Vengrų ................
Norvegų ........ 
Lietuvių ,.............
Danų ....................
Graikų .................
Škotų ...................
Jugoslavų ............
Olandų ..................
Rumunų , ..............
Francuzų .. . .........
Šveicarų .............
Belgų ...................
Kanados francuzų

GILLESPIE, ILL.
Mirė Pijušas Naikelis.
21 d. birželio persiskyrė 

šiuo pasauliu Pijušas
Naikelis, 46 mėtų amžiaus 
vyras. Jisai buvo sunkiai su
žeistas mainose. Nukritęs 
liuo viršaus akmuo nulaužė 
jam kairę koją. Kadangi 
daktaro greitai neprisišauk
ta. tai nuo žaizdos užsinuo
dijo kraujas. Nuvežus j li- 
gonbutj 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.

Velioriiš Naikelis buvo 
susipratęs darbininkas, 
skaitė "Keleivį” ir . visuo
met stodavo už darbininkų 
klesą. Lai būna jam lengva 
šios šalies žemelė?.' . ;

A. A. ANTANAS BU
KAUSKAS.

Liepos 31 d. sutiko netikėta mirtis 
mano mylimą draugą Antaną Bukau? 
ska. Dirbant prie pilstymo smėlio, 
•puolė į duobę kur eina smėlis ant 
diržo žemyn ir tapo užbertas; kada 
-•mėlį atlasė, jis jau buvo negyvas. 
Velionis buvo 34 metų, blaivus ir do
ras vyras, paėjo iš Kastantinavos 
miestelio. Tauragės apskričio. Kauno 
gub. Lietuvoje paliko seną motiną ir 
seserį.

Nors velionis neturėjo čionai arti
mų giminių, vienok buvo labai gra
žiai palaidotas. Visi Port IVashir.gto- 
no lietuviai ir lietuvės palydėjo į ka
pus ir važiavo 77 automobiliai. Tapo 
palaidotas 2 rugpiučio be bažnytinių 
apeigų. Lai ilsis sau ramiai nuo mu
sų atskirtas.

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

G. K. SAVAGE
P.’O. Box 123,

Port V/ashington, L. I.(>N. Y.

Pajieškaų brolio Juozapo Vildžiaui, 
Kauno gub., Kovarsko valse.. Piknikų 
kaimo. Yra svarbus reikalas.

IO5YA.

parodo, 
žmonių

. 642,871 
. 319,644 

. 285,216 
. 230,668 
; 154,051 

154,019 
120,815 
116,115 
109,458 
72,531 
67,907 
62,006 
61,847 
53,891 
43,274 
29.450 
27,017 
26,094 
22,211 
22,165 
11,644 
11,379 

. 8,662 

. 7,900 
„__ ,__  _____ _ 6,039
Indijos chiniečių. .. 3,078 
Kitų mažų tautų .. 30,8^5

CEDAR RAPIDS, 
žinelės.

G d. rugpiučio 10 vai. ry
te Chicago North Western 
geležkeliu privažiavo trau
kinis su mirusiu pfezidentu 
Hardingu. Žmonių prisirin
ko daugybė abiem pusėm 
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. Palydovų matėsi 
jaunų ir senų. Visi buvo ci-

STRAIPSN1S XXXV.

KŪDIKlų
EROVės skYRIUS 

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

SAt'GOK SAVO KŪDIKIO AKIS, 
AUSIS, NOSĮ III BURNĄ.

Nors visados yra 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 reikia 
daryti viską, kad išvengus'bėdų. Seni 
patarlė: "Žiupsnelis išvengimo verta: 
svarą gyduolių,” ypač pritinka liūdi 
kiams. Niekad negali perdaug lupes
nio daryti, nes turi atminti, kad jų 
maži kūneliai nėra taip stiprus, kaip 
suaugusių.

Reikia šaukti gydytoją dėl bile m-

Viso 2,701,705
Kaip šios skaitlinės 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.

PARSIDUODA FARMOS! 
Barbenai ir gerbs išlygos. 
Daržovių, pieno ir f rūktų 

farmos.
SPECIALIAI ŠIANDIEN.

117 akrų farma. tik pusė mailės 
nuo pramoningo miesto, 60 akrų dir
bamos, apvalvtps Ouo alinitną žemėsj , 
visa užsėta bei užsodinto: 2 akrai 
bulvii, 3 akrai buroką. 5 akiai kor-' 
ku. 2, nkrąi žolės, 1 akrasjdoĮiify iu, 
didelis daržas; aparli to .9 įvafes, 2 
arkliai. 3 kiaulės, 200 vištii sU.Viši.iū< 
kais, labai, gera mąsineri^i, įtąiP. Įdi 
plūgas, bulvių sodinto jas. mėšlo narsi 
tytojas, sėjikas .ir itauįtybž (ŪBOkiti 
kitokių, kokios tik ant- frtrm/s yra 
reikalingos. Taipgi' vežimai,' foakinkąi 
ir t.t. Įsitčniykit.. kad pieno barduos 
dama mieste kascĮien už 8 ir 10. dole
rių. Lietuvis savininkas priverstas 
parduot iš priežasties ligos saVo šėij- 

I ntynos. Jeigu nori gero baigepo, tai 
pirmiausia apžiūrėk šią fartmj,: o tir 

Kaina $10,000 ir laba(i 
lengvos išlygos. Kreipkitės pat: „j

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

Pajieškaų savo draugo Aleksandro prisiunčiant savo paveikslus.. Visas krai pirksi. 
jįs gyvena Baltimore, informacijas suteiksiu per laišką.

Md. Jis pats arba kas apie jį žino ” — — -
malonėkite duoti žinią ant šio adre
so: ' A. T. Keely (36)

752 Randoiph St., Detroit, Mich.

APSIVEDIMAI
Pajieškaų apsivedimui merginos 

arba našlės, nejaunesnės kaip 28 me
tų ir nesenesr.ės kaip 40 metų. Aš esu 
vaikinas .38 metų. Mylinčios vesti lai
mingą draugiška gyvenimą, atsišau
kite laišku. Laiškai bus sauįojami.

) .1. J. Faranc
1821 \V. 17. St., Chicago, III.

PAJIEŠKOM APSIVEDIMUI vaiki- 
nų ir merginų. Mės jus supažindin

sime su mokytais ir turtingais drau
gais iri draugėm. Prisiųskite 10c. de! • 
informacijų. Jum apsimoka apie tą 
dalyką sužinoti. (36)
.Sočiai Aid Bureau

’ 105 W. Monroe St. R. 412,
Chicago,' III.

- Pajieškaų apsivedimui draugo, nuo 
35 iki 45 metų, be skirtumo pažiurti. 
Aš esu našlė 37 metų, turiu ūkę 10 
akrų, tymų, arklių, karvių ir visus 
ūkės įrankius. Norinčius ant ūkės gy
venti ir apsivesti, meldžiu atsišaukti

Jis.pats lai atsišaukia arba kurie 
įpie jį jino malonės pranešti, už ką , 
busiu dideliai dėkingas.

Antanas Viidžius
13 Seneca St., l ittsbuigh,. P.r. j

---------------- ----------—---- -------—
P.ijįeškau sayo’ dėdės, Jau^O, N ,r- 

tėyičip. gyveni,‘ ■■■•--
arą dirbo Fo’r 
ej. Aš' ueseiuū grįžau iš Rusijos ir 
eturiu jo antrašo. I‘wį:iu atsiliept:, 
rha kas žino apie jį-prašau pranešti 
iuo aiitrašu: . . ’

Sti Narkevičius ,■
Krel.cnavo pašt., Panevėžį, apskr:

Lithuania, 1 : ui’ j

iftAČip Amerikoj. I?ri':š 
i'rdo tautom biiių dirbiu-i

PajiesKau savo sčserš Saūlinakl-j. 
ės, paeina iš Vilniaus radybos, Tra
lų apskričio, Kasioni?) kaimo. Girdž
iu, kad apsivedė su kitu vyru ir gy-. 

■ciia Amerikoj. Meldžiti tatsišau.iti,1 
les turiu svarbų reikalą. yJėigu kas 
įpie ją žinot, praneškit šiuo adresu.: j\..__ ’ • >

1574 Muskegon Avė...
Grand Rapjds. Mi.c’l.

Dama šaulinskiuta
n

Pajieškaų Katrės ii- Alzbi-ettis Gri.t-l 
•kiškaičių. Po vyrais, aš. nežipau kaip 
nos vadinasi. Kas 'apie : jas žinot.', 

neldžiu man: jirarleštU artu jos p.s-i ■ 
ios lai atsišaukia šituo adresu:

Ftank Miller arba Melnikas 
Box 264, Buckner, III

Aš, Juozapas Kupstas, pajieškaų 
trolio vaikų: Jor.o, Scan'slavo ir Alė
tos. Norėčiau labai sužinot. Meldžiu 
itsišaukti, busiu dėkingas.

Juozapas Kupstas 
Kaževiškiai, Želvos paštas, 
Ukmergės apskr,, Lithuania.

PAVEIKSLŲ KNYGA.
350 artistiškų paveikslų, kurie per

siūto įvairių šalių moteris bei mergi
nas gryname-gamtiškame pavidale. 
Pasiskolink šitą puikią knygą, o pa
matysi garsių artistų veikalus.

Paskoiinam visokias lietuvių kal
boj knygas pasiskaitymui ir siunčia
me skaitytojams į visas dalis pasau
lio. Reikalaudami knygų rašykite ant 
šio adreso: (36)
L1THUANIAN ROOK E^UHANGE

837 W. 34th Place (Dept. Kl.) 
CHICAGO. ILL.

.....................................
RAGINE FARM AGENCY 

DANIELSON, CONN.

GROMATOS! |
- Su gražiausiom dainom' pas Tėvus, 
Motiną, Brolius, Seseris; pas Mergi
nas, Vaikinus ir t.t.

12 groinatų 25 rentai. 36 gr. 50 centų.

Pinigus siųskit Money Orderį arba 
pašto stampomis.

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 N. Clarion St., Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA FARMA.)
60 akrų žemės, 30 akrų dirbanioį, 

ant kurios galima auginti bile kokiuh 
javus arba daržoves. Taipgi yra J.5 
akrų labai gero miško. 10 kanlbdtMĮ 
siūba, gera kai rtauja; dvi barnūs Vr 
penki kitoki budinkai. Karlu su fa^- 
n^i parsiduoda 11 karvių, .2 arkliai, 
daugybė vištų, mašinerijos, vėžintai, 
pakinkai ir daug, šieno. E’arma ran- * 
dasi netoli nuo pramoningo miesto, 
tai yra tik dviejų mailių atstulife. 
Arti marketai, teatrai, traukiniai (ir i' 
viskas, kas tik žmogui yeįkalinM- 
Kartu su visu stubos forničiu katok 
tik $4200. Jnešt $1200, likusius po 
100 dol. ant metų. Tokios, lengvos iš
lygos bus, jeigu nupirksit prieš Ru
sėjo 1, 192’š m. (:®;

ISAAC K1RMAN f
R. F. D. I, Webšter, Masš.1•----------------- įy.

PARSIDUODA FARMA,.
225 akeriai žemės. DėrJiągiatijla

žemė visoj apielinkėj. Didelis sodas, 
daug dirbamos žemės ir didelis .miš
kas, 2 geri arkliai, 1 karvė, 2 kiau
lės, 5 vištos ir visi farmos Įrankiai, 
arti prie dviejų didelių ežerų ir prie 
gero kelio, tik 6 niailės puo' miestu
ko. Viskas už 3000 dolerių.' Parduodu 
ir be gyvulių. Sutinku mainyt ant 

Istubos, tik ne kitur., kaip Bostono 
apielinkėj. Platesnių žipių klausk t 
per laišką arba ypatiškai'. (ąt )

J. A. Šidlauskas
R. F. D. I, Gilmanton, I. W„ Nį M.
Arti Bostono gyvenantieji glilit 

klausti paš Joną Gricių, 20 School sL, 
Cambridge, Mass.
-----------—; ;...................

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

Nesikankink su
Reumatizmu 

Neuralgija Strėnų Diegliu 
Skausmam Krutinėję 

Skaudamais Muskulais
Patrink truputį są

Pain-Eypellsriu 
tint skiHulatnų vietų, ligi pa
jausi odos degimą—ir užganę- 
dinuntis, malonus palengvėji
mas tuoj.'.us užstos.
Tikrasai Pain-Expelleris turi 
INKARO vuiebaženklį.

/ ’

20 Helmar u kainuoja 
pūtį daugiau negu 20 
prast p cigaretų, bet 
kiekvienu Helmaru 
gaunat keliolika karty 
giau malonumo.

pa
su 

jus 
dau-

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

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

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistu 
gerai žinomą gydytojams visose Šalyse ir jų 
prirašomą nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
ByvybCa organai, nervų sti
prumo žudymas, nemiegat, 
dvasinis slėgimas, histenja, 
neuralginiai skausmai, ar 
sopus vieavalinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikuspreparatas 
taipgi turi tam tyčia vaistą 
padarymui kr?ujo gąusum. 
raudonu, greitai tekančiu; 
jis sugrąžina raudoną svei
katos žeresj nublyškusiems 
veic’s ms ir hesems žmonėms 
autiįkiakuno. Jissugrąžina 
enei.iją ir pajiegą dirbti 
tienl., kurio liko silpnais, ar 
kenj^a nemalones bekmeu 
ilgai prasitęsusios ligas^ 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tono turi 
iešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu^ vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykinu* 
ar tulžies kliutj. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pamėgink Nuga-Tone’% 
Musų Rizikų

Nuga-Tone atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pakeliai tik už 
Pamėgink Nuga-Tone'ą 20 dienų murvf 
ridku ir jei tau pasekmės nepatiks, sugrąžini., 
likusią dalį, o mes atiduosime pinigus atgcul - 
Pasiųsk šiandien—TUOJ AUS. Tavo nežus n> 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinėj - 
mu aptiekose Ir yra jų garantuomas, kt r 
jis suteiks pilna patenkinimą, arba; bust 
įtaiga i sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos

aniiHimilNkTA

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATIONAI, LABORATORY.
Dep. LD- i -1018 S. Wabash Ava., Chicągėi 

Gerbiamieji: Įdedu $....................už..............
pakelį-ius Nuga-Tone’o. Aš imsiu Nuga-Tone 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią d^J 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingiuc<^

Vardas...^.___—.  ______ ... r

Q«tv* Ir num. ar R. F. D._____  . -įj
į V > > ■ A? K

—...................... • ; •( 1 -i—"'-"<•■ -šį

Pajieškaų dėdės Simano šneidarai- 
:io, paeina iš Suvalkų rėdybos, Šakių 
■pskričįo, Kidulių valsčiaus, Kirkti i 
■ainio, apie trisdešimts metų ka p 
Amerikoj. Jeigu kas apie jį žinot, tai 
neldžiu pranešti, už ką būsiu lab'i 
lėkinga. Taipgi norėčiau ir su kitais ' 
■riminėmis to krašto susipažinti. 
Taipgi pajieškaų dviejų pusbrolių 
Nevedruskų Etano ir Antano, Kauni 
:ub?mi:os, Jurbarko miestelio. '

Marijona Endriuka^iutė-Subačiei:": 
19 Scholeš St.. Erooklyn, N. Y.

viliai apsirėdę. Gal jų tarpe ŽO akių Uždegimo, tekėjimo iš ausų 
i...... .. • „ Irors jaustum, kad tai menkniekisbuto ii labai aug^tų '^Idi- (•reįta3 veįųjlnas Šitokiuose atvėjuo- 
ninku, bet pagal civiles dra-'ae dažnai apsergsti nuo apjakimo 
ianas negalima vieną nuo '0I^' u*kurt,mo-
vito atskirti. Lik pačiam ga-jrits ir sausas. Ausis lengvai užkro- 
iniam 1 _ ' . ’ '

mos stovėjo aficieras 
blizgančiu kardu 
du raišteliu ant 
Žmonės kalbėjo, 
esąs generolas 
Ant stoties buvo 
atsitarnavusių kareivių, 
kuriuos tasai aficieras bėrė 
saują pinigų. Kareiviai, kai 
maži vaikai, stumdydamiesi 
puolėsi tuos pinigus rinkti.

♦ ♦ ♦

10 d. rugpiučio paktį 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. Vie- j*‘uėia 8'erai’ Brba n*«uga kaip reikia, . , v < , ., ■ < motina neturėtų vilkinti- pasirodavvtiURS jų DUVO Čekas, kitas ai- SU gydytoju. Iš kitos pusės, normaiis 

, kūdikis, gaudamas tinkamą priežiūrą 
ir maitinamas iš krūtų arba Bordon’s' 

1 Eagle Pienu, turi išaugti į sveiką,' 
i normalų jaunuolį. Tūkstančiai ir tuk- 
i stančiai kūdikių išaugo į stiprius ir 
| vikrius berniukus bei mergaites, kuo- 
I niet tnotiiia sukombinuoja gerą prie
žiūrą su Bordeno Eagle Pienu. Idant 
'Supažindinti Lietuvę motiną kaip 
Bordeno Eagle Pieną vartoti, Tho 
Borden Company. yra pagaminusi 
Lietuvių kalboje pilnas maitinimo in
strukcijas, kur pasakonia 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.

įkaityk šituos straipsnius kas sąvaitę 
ir pasidėk ateičiai.

vagone ant platfor- |‘‘ama ir ausies skaudėjintas labi 
skausmingas. Uzkretus reikia tuoj 

gydytoją kreipties.
Jauni kūdikiai turi madą viską 

kišti į nosį. Jei kūdikis pūsdamas no
sį negali jų paskui išimti reikia tuoj 
kreiptis prie gydytojo.

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia, kad visi in
dai. kuriuose jam maistą gaminama, 
butų švarus. Darbas ir rūpestis mais
to gaminime bus bergždžiai išaikvo- 
tas, jei bonkutė ar čiulpikas bus ne
švarus. Bonkutes reikia išvirinti, 
taipgi čiulpikus.Pieną reikia tčmyti ir 
duoti kūdikiui tik gryną, šviežią pie
ną. Pieno klausimas svarbus vasa
ros metu. Karštame ore pienas turi 
būti laikomas šaltoje vietoje, kad nę- 
surugtų. Tūkstančiai motinų vartoja 
kondensuotą pieną, dėlto, kad jį leng
vai ir greitai prirengia.

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

SU 
ir su juo- 
rankovės. 

kad tai 
Pershing. 
prisirinkę 

11 i

Aš, Uršulę Seleckiutė, pr-jieškau 
savo giminių: Jonos Subačiaus, Ago
tos, Onos ir Marės Subačaičių. Paei
na iš Suvalkų rėdybos, Vilkaviškio 
apskričio. Jonas Subačius gyveno 
Matlaukio dvare, Virbalio paraplicj, 
o čio. gyveno Brcoklyn, N. Y. Meldžia 
atsišaukti šiuo adresu:

Uršulė Rudaitis
R. F. D. No. 2, Bruce, Wis.

Helmar yra supakuoti 
tose skrynutėse, taip 
kožnas Helmar gali užlai
kyti šviežumą ir lengvumą 
jo 100% tyro Turkiško ta
bako be susilaužymo ir su- 
simankymo.

kie- 
kad

rys.
Kol." Skaitytojas.

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

DETROIT, MICH.
Fordo dirbtuvėj tapo už
muštas Antanas Kentras.
Pranešu "Keleivio” redak

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

Tai buvo doras, laisvę my-

KUR BŪNA?
mano brolis Antanas Weiselis, paeina 
iš Plokščių valsčiaus, šakių apskri
čio. Dėl savo paties labo tegul atsi
šaukia ant antrašo:

Krank VVeisel
R. 3, Box 78a, Kent, Wash.

Pajieškaų DR. BENEDIKTO CH 
| PO, gyveno Providenčė, R. I. M.i 
įvyrąs, Variavus Vieta, mirė n Vnė.1 
■ šiai atgal. Meldžiu' atsišaukti, ar 
nančius pranešti, už ką busiu dėk 
ga. Antrašas:

, Mrs. F, Vietų
i Bonnie Būtn San.

Scotch Plains, N. J.

savo dė.Igs Pivylo La-PajieSkau , ____ .......
peikus, Kauno gub.. Vėsintą parti;i., 
Starkonių kaimo, apie .39 motų, am
žiuos; 17 metų kaip' Amerikoj. Jis 
pats arba kas apie jį žino, ma|cnę.i- 
te pranešti šiuo ant ras": •?.?)

Domincelė Žaličia-Pelkauskienė
. 30 Sheridan Avė., Brooalyn, ... Y.

Pajieškaų Stanislovo Straževičiau?. ' 
Paeina iš Kauno rėdybos. Kitados jis 
gyveno Lawrence, Mass.j o dabar ne
žinau kur jis yra. Turiu prie jo svar-' 
bų ir labai naudingą reikale. Taigi 
meldžiu atsišaukti arta kas jį žinot, 
prisiųskit man jo antrašą.

Miko Liaudinskas
4 Crown 1’1., ’ Haverhill,

(36;

Mass.

Išdirbėjai augs- 
čiausios rųšies 

Turkiškų ir 
Egyptiskų 
Cigaretų 
pasaulyje.

BQXES 
lOoilO

4 ; . r* ‘



£ I

j Sveikatos Kampelis.

"NUO RAUPLl i.) IR MEI- M 
LĖS TIK KELI LIUOSA1S 

IŠLIEKA”.
Daug metu atgal, kada 

medicinos mokslas nebuvo 
taip didelis ir stiprus, kaili 
šiandien, labai daug. ŽOlftDilL
rauplėmis “susirgdavo ‘ ti 
įnirdavo. Raupltfc buvo tadjf 
taip jau paprasta ir! kasdie
ninė liga, kad vokiečiuose 
buvo susidaręs tam tikras 
posakis, būtent: "Nuo rau
plių ir meilės vos tik keli 
liuosais išlieka.” O 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 mokski daviniais ne
sinaudoja. O visi tie, kurie 
nesišiaušia, tarytum ežiai, 
prieš medicinos mokslą, la
bai retas kad rauplėmis su
serga.

įitąs pasaulis savo Įvai
rybėmis neturi jokio galo. 
Taigi ir atsiranda visoke-

Turkijoj, Graikijoj, Persi
joj ir Anglijoj, Žinoma, tai 
labai retai ir primityviai.

I )idžiausios revoliucijos 
šitoj srity sukėlė Dr. Jeu- 
ner’is, — tai žmogus, kuris 
daugiausia gero žmonijai 
padarė. Gegužės 14, 17915 
m., jis paėmė biski "pūlių iš 
karvės ratų iių skaudulio ir 
Įėiejrvjo’V^sai Šveiką stšt’uo-i 
nių ipqtų .vąili^. Pasidarė;; 
Įtučkas, kuris tuoj nudžiūvo,j 

’paiikdamiis iiraTą’• ramią/ Po i 
šešių sa^aiiaii Janner’įs f h- 
vėl šilą vjm’ką įčiejK’jo, lik 
jau ne karvės rauplėmis, : 
bet žmogaus. Dabar jau hei 
pučko, nei nieko nepasiro
dė. O tai reiškia, kad vai
kas jau buvo liuosas nuo 
rauplių, vadinasi, jis turėjo ! 
imunitetą, arba jtaliuosavi- 
mą. Paskui per visus penkis i 
metus Jenner'is 5,000 «mo- i

AR ŽINOT, KAD —
Ponus- Muy pušaite, jogei šiais me

tais Rusijoj n,4,u,n stokos maisto? 
Kaipo faktą ji.: nurodo j didelį kyie 

|ėlų ik-rlių u>j šaly. Manoma net, kad 
'.j atliks ir eksportui. Vi a Eu

ropa prąd.-da reali'.noti, kad Kiisijoš 
po-kyba yra faktorius, j kur) reikia 
atkreipti atydą. Ar žinot, kad taba
ku.- vaitoj:imas llelmar Gigarctarnš 
j ra geresnis, ir skanesnis už tą taba
ką, kuris yrą vaitojatnas kitokiems 
eigaretnms ?

NEPAPRASTAS PAŠILU? 
LYMAS LYTIŠKAI NU

SILPNĖJUSĮ EMS A 
VYRAMS; :

Prisiųskit mums tik 50c.
—J , > ka'#°

‘® ja »n£ yisadbs. Išsi®'. 
dysit vadoilami NOVO.. Todėl, ir ga
lima pavadinti .-’talKŠtlni'i. kuris jau 
lakstančius išgydė lyilškili nusilpu
sius. vyrus. Jei vargina nerviškas nu- 
-ilpnojimas-, jei nustoję vyriškųflio, 
jęi turite mr.lenililiją, šaltas rankąs 
ir kojas, galvą skunda, skaudėjimą 
arba vidurių užkietėjimą, iš priežns, 
ties paeina baisus sapnai ir i-.br-lnąį 
kas tik ąpsirr iskią žmonėse, Kaip pa- 
širiaudujo kili, tai pasveiksi! ir. juo 
naudojant NOVO. Tą Eudn vartojant, 
trumpame laike tapsit-• tvirtu, sveiku; 
laimingu, jei tik laiku vartosi!, Pa
vyzdžiui, kad pertikrinu.; jus . kunnl, 
pasiųsime NOVO ir tikrai rlerstf.i- 
kiinsit, pasiųsime VELTU T tiek, kad 
pilnai užteką ant 1." dienų, jei tik 
prisiusite pavardę, antrašą ir 50c. 
pašto, ženkleliai, arba pinigai* apmo
kėjimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atj-dą, kad tai ne yni pernia- 
žas pamėginimųi pakelis, užteku nnt 
lit dienų, šis pasiūlymas yra ąnt ąp- 
ruhc-žiuoto Įniko. Parašykit mums j.tfc 
vilkinimo, pntninūdanr; mil;i‘aš$io vdr- 
da,, kuęiąpu- matėte šj paskelbimą, o 

f gyduoles tuo-- 
' UI5) 

NOVO COMPANY
Bo\ 33, (lept- 49, Brooklyn, N. Y.

iValijoj, kur randasi perpu-j 
Lsę rpažiaif gyventojų nei! 
į Vokieti jo j, nuo rauplių mi-1 
Įrė 1,286 žmonės. iVJatoine,Į.-- 
įkaij- nuizai dirvos rauples 
j Vokietijoj ttirė jo. Ten jos 
i nukirto tik kelis, ir tai di- 
idžiumojo ateivius. Ve, 1909 
I m. niirč Vokietijoj nuo rau- C į 
’pijui. 20 žmonės,13 Įš, ių bu-, 
! * Y > -s v et b 11 ■ s i i a 14T ‘i š ‘ 1" ‘ U s i - 
jo.-. 0,19,14 pu uųo rauplių. 
Vokieti joj u,ir.? 288. Įs šitų 

1'19 biivb' svėtTmSafFat 
19Wk

karo daugybė" rusų nelais
vu} praplatino Vokietijoj 
rauples ir tarp civilių gy
ventojų. Didelėje vokiečių 
kariumenėje nuo 1874 iki 
1914 metų mirė nuo rauplių 
tik du kareiviu. Ir tai vienas 
iš jų buvo nevykusiai ĮČiepy- 
tas. Vokietija parodė j>a-

tėjo, kad Čiopai milijonus 
nuo mirties išgelbėjo, pa
kaktinai yra. Tik kad šitas 
raštas nepasidarytų peril- 
gąą,,' ąš ; fįia .tik nekuiriiiDs 
aikštėn iškelsiu. Norėčiau^ 
kad skaitytojai juos atmiir-' 

.,dm susikrautų. ir,.. reikalai 
pąsitailvius,. mokėtų, kaip 
žėikiabt, sii /undaktariais 
i’asirokkoti. < •

Kibk iš atatinkamų faštų 
sužinoti galima, tai rauplės 
net lieliais šimtmečiais prieš 
Kristų Indijoje siautė. Pa
skui jos persikėlė" į Chrniją, 
iš kur nusidavė i pietinę 
Aziją. Rauplės siautė Ara- 
oijoj ir Egypte apie or<2 nie-.rieU]8. Jenner is u,uov šmo
tais po Kristui ir vėliau.[^ įaĮp Įčįepyjo ir vėliaus 
. ienas arabų gydytojas,; Danrle rauplėmis juos už- šauliui, kaip reikia išnaudo- 
Jiazes, apie J20 >n-^ gana krėsti ir ąpsirgdinti, bet nei'*: -u.tai: ta„„.... 

plačiai rauples aprašė. .Jis|Vjenas jų neapsirgo. Taigi 
originaliai parašė Savo kny- moksliškai tapo Įrodyta, 
gą syriškai, kuru paskiau };a(| Stepai tilurąi nuo raup- 
,*HY° .Jsve1’8^ graikiškai, o jjy žmųgu apsaugoja.
'ią Vėliau, —. lotyniškai. i ml4.' . ■- ■

Taip vadinamas medici- j 
aos tėvas,;Hippokrates, vi-j 
. iškai nieko apie rauples ne- i ( 

ašė-. Taipgi nieko nerašė ir ' 
Galen. ,F A 
pačios augščiausios graikui

i

: iųil;ef i.ytišk.li ntL»ihmSję vąjrai, 
Jll, IŠ kurtų lljlbųvd tilipgl čėrvuot'i.■iŠĮjyja snt i isadbs.

Laikė; pasaulinio

Negalėjo suvirškinti savo 
maisto.

Dabar jaučiai gerina negu kunmr-f 
per 2<> metų.

Ponas Jobu Riebaril iš VVoon’o, lt. 
i I., duoda tokj nuo tabų p:iri’b’<l:im$: 
■ "Dabar aš jaučiuos daug garimi mųrti 
aš kuomet jaučiaus per 2t» metų. 
Kuomi t aš sugrįžau iš karo su ispa
nais, tai aš buvau virai susinaikinęs. 
Per I motus aš nesi,akėjau, kad aš 
pasitaisysiu. Aš išmėginau mažne 
viskų kas tik yra ir pradėjau iml.i 
Niigu-'l'one’:). lipa laika aš negalėjau 
valgyti to, ko <ifi norėjau jr- tuirėjau 
.skausmus visose kūno dalyse ii- ne
galėjau nieko sirviršklnli. Dst, fiati 
ilini aš etų ripai kitas žmųguk- Aš 
turiu gerų apetitą ir gerų sveikatą.]. 
Ačiū jnsų strhuklin.gafii Nuga-: 
Tone’ui.” . Sitai: ifirlyBių; sveiktitiisi iri 
stiprumo taisytoją-; tuęi Odipuatiėiv.s. 
tokių draugų. Pamėgint, ji jvuišt ir )si-« 
tikink. Vienam pilnam tneresiui gyr| 
dytis; tik $1.00. Nuga-'fons'ą purda-Į 
v’nėja visi geresni aptiekinird;ai po- 
mitingai garantuodami, kad suteiks ■ 
pilna pateakihimų, afba pinigai busi. 
:itgrų:>inii (garantija rasi prie Liek- 
viepus bačkelės), arl>a tiesiog pasiųs ' 
apmokėtų paštų Nailonui l.aboratar,',.i 
JO.",A rS. \Vabanli A ve., Cbf'agd, Ilk, i 

■pa'tuntus jiem;; $1.00,

Ekspresinis Patarnavimas 
Į BREMENĄ

Reguliariai
HpliHikia 

reilomtR ir subn- 
4x>mis. Dideli ir 
greiti laivai. Ge
riausias inaiscas 
ir atskiri kamba
riai su tlviem ir 
keturiom - loton. 
Tarč.k j sma£n nią 
’ eliortei ant' .'

SUVIENYTU VALSTIJŲ
VAU^dQB laivu.GAo. IViishiiigton I’.ug.š.l.Sp. G 

Le.iathan Rūgs. K, Rūgs. 29 
-Aniericn Ruge, 11, Spalių 13 
l’res. Ruosevclt Rugs.ir>,Sp. 23 
Pres. Eillniore Rti’gs; iŠ 
Pce.s. Uarrttng Rūgs. 23, Sp. 27 
Pres. Arthur .........  Spalių .2

Klausk informacijų apid išplnu- 
l:inr.is,

I niteii Statės Lines
7.i Stale Si.. Boston, -Muks.

Agentai visuose miestuose.
Tvarkytojai ir Opcrųotojai dėl

U. S. SIIIPPING BOARD

•S, s. 
s. s. 
s. s. 
s. s. 
s. s. 
s, s.

*

NAUJIENA!
Mes paiduodame PJANjJfi ir 

lietuviškus RO1.1US dėl 
PI,\į,"ER PIANU.

Nauji' Player Pianai $365.06. 
Lietuviški Uoliai dėl

Plavcr Pianų 60c. ir augėliau.
Jeigu; mantt pirkt pianų, play- 
erį. grariinfonų arba lietuviškų 
rolių, rašykit mums lietuviškai, 
o mes suteiksim jums pilnų pa
aiškinimų ir ant pareikalavimo 
prisiusime katglntr^. (36)

GARDINER PIANO PO. 
472 IVest minster Strert, 

PROVlDENCE, R. 1.
Rašyk fl. Simanavičius.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stųarto Plapno Pąduškuitė.

Jų» galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaiti yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo būdų ge
resne negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengvu ne-' 
stojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atriųsinie jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORres
305$ Stuart pidg« St, Louia. Mo

ti didelį Jenner’io išradi
mą.”

Rodos, kad nei vienas 
tveiko proto žmogus negali 

[šitokiems faktams priešta-. 
! Tada apie šiepus labai:rauti. Tai' įrodymai, kad 
j daug kalbama buvo. Atsira-Įėiepai yra, ..didelių žmonių 
jdo daug užtarėjų, bet at^Agyvenim.e, 
rado ir priešų. Suprantama,b 

. .priešais; daugumoje buvo 
Kurie mokslui nedrau

gai, kurie tiki, kad dvasių 
pagalba nuo ligi] apsisaugo
ti galima, o susirgus, išsigy
dyti. Vis dėlto šalto proto ir 
tolimesnio numatymo žmo
nės ėjo' Jenner’io pramin
tais takais. Štai Napole- žmonių sveikatos nepriete- 
onas, 1805 m., įsakė, kad vi- iiams reikėtų tėvišką lekci- 
si jo kareiviai, kurie dar ne-1 ją duoti, tai yra jų palaidą 
sirgę rauplėmis, turi būti burną uždaryti, kad jie ne- 
ičiepyti. Ir baisiai atsilikusi galėtų žmonių klaidinti.

irm nežūna, nes scatisviKos R j- _ t j t d-- Med. Stud. Al. Ma^eris. 
nebuvo daromus^rmutų^^ ’ < **
mirusiųjų statistika Londo- -- U - k-tJ _ visas"c vi_

Bene tai Įrodo, kad įįe nifroni niioi no (Tuail/ii ?
. v • A • 1 UftVlVp UUUOVIUUOIVC 4L1 UlAll

nonų emonių.Atsiranda pa- ;r jįaju civilizacijos laikuo- 
se visai rauplių nebūta. O i 
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 
buvo rauplių aukos. Kiek 
rauplėmis susirgddvo, ti
krai nežinia, nes statistikos

galiau net ir tokių, kurie 
stačiai piestu prieš čiepyji
mą stoja. O šiandien, kada 
šarlatanizmas stačiai milži
nu virto, vadinasi, visokių 
chiropraktų, neprapatų, os- 
teopatų, krikščioniškų mok
slininkų ir kitokių galų čie- 
los kaiminės atsirado, — net 
ir visai tvirto balso prieš 
čiepyjimą susidarė.

Bet visa tai tik tiek Įrodo, 
kadi šalto proto ir -------

e, laimėje, dailume* *>’*""* 'ninm:{'
sveikatoje ir gyvybėje fak
torium. Juos reikia išnaudor 
t i, Čia valdžios privalumu 
turėtų būti, idant kiekvieną 
privertus įsieiepyti. O viso
kiems šarlatanams: chiro- 
praktams, naprapatams, os- 
teopatams, krikščioniškiems 
mokslininkams ir kitokiems

kad salto proto ir gryno il(4 -padaryta buvo 1(597 m • -nebeit, — visas civtemoks^ žmonės turi daugiau Bet istorikas Macaiilay 
žmonių., gerove susirūpinti, daug apie rauples rašo. Jis raT<e-’inei 10 watnmu 
vadinasi, jiėms teisybę’ pa- stačiai dramatingai'apie jas (tomeJ°- 
sakyti. O pirmiausiai .reikia atsiliepia, sakydamas,- kad- 
teisybę.,,pasakyti ^,kiū.,;d.el rauplės,' tai ląbai negeisti- 
žmonių sveikatos h; šuncluk- aa» švetvs, kuri&daižnai-an- . . » , .
tariu, kurie ėste suėsti pa- ųjus „atlankydavęs, bažnyt-zes.nl? žmogaus medicinos 
skutinę žmonių sveikatą žemius ir kapines numirė-.™?,1^10; .^llP Kosexnau- 
kėsinasi! liais pripildydavęs, baiskii „ Daskilbęs matematikas,

Jau per daugelį metų Ali- jau g baimės visiems Įvary-1.' apslcaitliavo,
glijoj visokie šundaktariai ' ............................ '
"ūkte rėkė prieš čiepus. Ir 
dabar, kada nekuriuos An
glijos miestus rauplės už- 
įtublė, atsiranda tokių, ku
rie Jausta pragaištingą dar
bą dirbti, vadinasi, atkalbi
nėti žmones nuo įsičiepyji- 
ino. 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, kurks Gloucester’y gy
vena, ir visą laiką prieš čie
pus kovą vedą, rėkia, kad 
nereikia žmonių čiepyti, ir 
tiek, 0 kad šitame mieste 
rauplės 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.

Bgt netik vienas "dakta
ras” Hadwen visomis ketu
riomis prieš čiepus stoja, — 
yra daugiau tokių "dakta
rų" ir nedaktarų. Vokietijo
je, rodos, yra net tam tikra 
draugija, kuri kuoaštriau- 
sią 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 bu-

l?
0. ejabap reikia ir statisti- 
>s bilais "'paduoti. Čia paša-

■ > Tęlafosias
Marine ii’.82-W..

IiietuviškdsjTIIotelis 
lantic (TtyU

Motei
kos 
kau žodžiais nei Kiškį nema-

žmonui sveikatą kičinius ir kapines numirė-lIn?r^e’l
liais

davęs, kūdikių veidus baidv-'J^^ laike 18-to amžiaus tik 
lėlėmis paversdaVęs ir jų ‘■i). 4
motinas stačiai šiurpuliais l’!lll .nilr® UbOOO,000 znio- 
herpildydavęš, mylimuosiiTS ,A|)r°kupta, kad 60,000,- 
I>erskirdavęs, etc., etc. Tuo-.9^* gj'vascių šitame aniziu- 
’..x __i. r .......ta-ije rauples nusiavė. O Hay-

garth Įrodo, kad Chestery, 
Anglijoj' prieš rauplių epi
demiją buvo 14.7J3 gyvėn- 

jtojų, po epidemijai — tik 
j 1,060, tai tik 7 nuošimčiai 
visų gyventojų, kurie nje-

met, sako, Londone rauplė
tų galybės buvę.

1721 m. atplaukė laivas iš 
Barbados i Bostoną, o sy
kiu au juo ir rauples sau 
t veikos at keliavo. Bostone 
iškilo baisi epidemija. Tik - ... 
pąmislykite, kad tada Bos- ^<a,^ rauplių neturėjo, 
tone 10,565 gyventojai bu- - ;
vo, o iš jų rauplėmis susiu- ....

vakarines šalis rauples 
j., nugabeno ispanai, tai buvo 

go net'5/189 “vadinasi? dau- “Ple penkioliktuose metuose 
giau nei pusė visų gyvento- P° atradimui Amerikos. Sa
lų. Toliau ir kitus Amerikos koma, kad Mesikoj } trum- 
iniestus rauplės pasiekė. ’lnL laiką mirė nuo rauplių 

Kas daryta? Vai, prieš L\et3’’^U^

g

šitą baisųjį žmogaus dailu.,manJ. Catlin 
tuo, sveikatos ir gyvybes ne
prietelių pradėta kuosmar- 
kiąusiai 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 
i nuplės taip išsiplatinę bu
vo, kad beveik visi jomis su
sirgdavo. Todėl sveiki saky
davo, kad "jie vistiek turėsią 
kada nors susirgti, na, tai 
geriau' pasirinkti sirgimo 
laiką, vadinasi, susirgt, ka
da nori. Taip jie ir daryda
vo. Paimdavo biskj pūlių iš 
sergančio žmogaus skaudu
liu ir Įsilėkdavo sau po oda. įjojus šitaip. įstatymui ne
žinoma, rauplių ženklai pa- juokais veikti, Vokietijoj 
sirodydavo, bet labai silpno- rauplių epidemijų daugiau 

. , „ .. . >v je eigoje. O vėliaus, tai šitie Jau nepasirodė, nors gana
•* ti galutinai sumuštos ir iš- jau ir visai nesusirgdavo. dažnai šita liga buvo jga-

Icl

doą kad iš 12,000,000 Ameri
kos indijonų 6,000,000 mh’ė 
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.

1 ”1874 m. balandžio 8 d.,
Vokietija išleido priverstiną 
visų savo piliečių du sykiu 
čiepyjimą. Šiuo Įstatymu ei
nant, visi kūdikiai pirmą sy
kį turi būt jčiepyti dar ne
sulaukę vienų metų, o antrą 
sykį —- sulaukę 12 m. Pra- 

i.t\ui)ui ne- 
Vokietijoj

Vienatinis 1 
Atlantic

I0SOUTU MIC’IJGAN A VE., 
ATLANTIC CITY. N. J.
Petras Valasinas, Savininkas.

Musų Ilotelis randas netoli 
vutulous, turėto PennsyJvauia. ir 
Ueading stočių, vienas 2™.—. 
aut A oung Milionįitčs. prie

plaukos.
UŽLAIKOM PUIKIUS KAM

BARIUS IR SKANIUS 
VALGIUS. (39)

blokas

X

i

MeimKit kitoKio, Kup tik en niuo 
paveikslu.

Salutaraą ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo; .

Teikia kiekvienam sveikatą ’ 
-• 'Ėurs tik vartoja Balutarąl i

Salutarą Biterį žmončs vartoja jau! 
per 15 metų nuo visokhj pilvo ligų iri 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jsm lygaus, nei už! 
ii viršesnio. Basistengk. įsigyti jo! 
butelį, o mes užtikrinant, kad su juo-1 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kolų | 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie enw aptūkoriaus reikalaut 
damas tįkro Salutaras, o jeį jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai nrie išdiįbėjų 
priduodamas savo ąptiekoriaus adre
sų, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS i
DRUC & CHEMICAL CO., Ine., 

Dept. 18
1707 S. Hajsted St.. Chicago. I1L

• i'

UNITEDAMERICAN LINES 
JOINT SERVICE WITH 

HAMBURGAMERICAN LINE 
I r u alpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaite nuo Pjero 8G, North 
River, pėda nuo 46 gatvės, 
New Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Resolute", "Reliance",
< "Albcrt Bailių",. 

,, "Deutscliland" 
veža t, II ir III klesų pasa- 
žrerius. Taipgi populeriai 
laivai "Moiint .ęiąy", 
"Mount Cąrroll", "Miiiint 
Ciinton”. "Hansą“, "Thu- 
ringia" ir ’’Westphnlia"

UNITED AMERIGAN LINES
JULIUS ROTTENBERG, 

260 llanover Si.. Boston, Mals, 
arba pas kitus gentni.

4

NAUJA FOTOGRAFIJŲ STUDIJĄ “LEONARDI”
Iš priežasties keturių metų 

sukaktuvių ruio uždėjimu arti.?-, 
tir.ės fotografijų s-Uulijos. že
miau pasirašęs praneša visiietn3 
skaitytojams, kad nuo šios die
nos studija tapo perdirbta pa
gal . naujausia sistemų ir ūu 
kiekviei.u ■ir..;kyniu 12 fotogra
fijų uždykų visiems duosime 
didelį koieruotų pdveilcšių. 
Kiekvienas užsisakantis 12 fo
tografijų ir norėdamas gauti 
dideli paveiksiu, iai iškerpa ir 
atneša mums šį kuponų.

No. 445 KUPONAS
delei dykai gaunamo paveik

slo su tinkamais rėmais, užsisa
kant tuzinų fotografijų.

LEONARDI STITDIO
63 COMMON ST., LAWRENCE, MASS.

čia mes turini progų pamatyti 
žmogiškų sklhĮ, kur’ kiekvieni) 
dienų mes. girdim atsitikimų tūk
stančiam žmonių išauga Pinisui- 
’Us. Tuojaus pasirodo didžiausias 

, pavojus sveikatai, ir gyvasčiai, 
i Operacijas darant tankiui žmogus 
nebeatsikelia po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pii'm laiko, 
kol nėra dar priukabinęa pinisai- 
<iis, url>a vėžys ir kitos liokios blo
gos ligos prisikabina prie .nuslob-' 
nuaio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk utydų 
iaslink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kaita pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, tai tuo
jaus reikalauk,ite .T. llaSltėtio Ilit- 
teris. Prašalina visas minėtas fi
gas, padaro apetitų, svarumų lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyveninių. .Silpniem, nunykusiom, 
nervuotiem vyram ir moterim jt 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltrėno Bittęrio, kurį žmones 
vartoja per 20 metų, per kurj 1M0 
vyru ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatų ir prailgino gyvenimų.

Kaina 1 bonka $1.00.
Brangus Prieteli, šitų apskelbimų 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Cheinieal Co. 
.1. Baįtrėtias, Pivp.

2500 W. Pcrshinir Rd„ Chicago, Iii.
Phone Lafayette 0919.

NORTHGERMAN 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS 
Ju.-.ų giminėms Lietuvoje per 

BREMENĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečių laivo
COLUMBUS

arba ant kitų vienos klesos lai
vų, Autorizuotu Linija l.ietuvos 
Valstybės dėl Emigracijos. De
ivi informacijų kreipkitės pas 
agentus arba į ,

NORTU GERMAN LL(iYn 
192 IVashington St„ •;

Bustai:. Mass.

naikintos. Kiekvienas doras Toliau šitokis eiepyjimas In- benta iš kitų žemių. 1897 m. 
duoae stačiai religijiniu mirė nuo rauplių Vokietijoj , 
klausimu virto. Būdavo, ku- vos tik 8 žmonės. O tuomet | 
nigai, su tam tikromis mal- Vokietijoj buvo jau 54,000,- i 
domis, čiepyjimo darbą at- 000 žmonių. Nuo tada gan1! 
lieka. Toks primityvus čie- ilgi tarpolaikiai praeidavo I 
jtyjimas toliau ir Arabiją ir be jokios nuo rauplių mir- |
C'hiniją pasiekė. ties. Nuo 1901 iki 1910 me- j

Laike aštuoniolikto ant- tų Vokietijoj išviso mirė •
mjui iuctuo |uaui>iv,i, tai čiepyji- rauplėmis tik 380 žmonių. ■
milijonus nuo kančių isgel- mas jau, buvo naudojamas Bet tuo tarpu Anglijoj ir

žmogus privalo šarlataniz- 
mą, arba šundaktarystę, 
naikinti. Kitaip gi juk nie- 
kfljd žmonija iš ligų ir kan
čių, kurių lengvai išvengti 
galima, nepasiliuosuos.

Fąktų, kurie Įrodo, k^d 
ciepai yra didžiausią ^žiųo- 
bijai palaima, kad čiepąi žiaus pradžios. M

BAISIAS GALYBES VISOKIU KNYGŲ IŠPARDUODAME UŽ 
PUSĘ K YINOS.

čia dedame tiktai nekurtas knygas; kurie norite daugiau, reika
laukite kataHogo, kurį gausite dykai.

LYTIESt MOKSLAS knyga, kuri užveria savyje didžiausias 
žmogaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar 
leidžiame už $3.50.

LIETUVJšKAI-ANGLLšK ĄS ir ANGLIŠKAI-LJETUVIŠKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių nei vienas Amerikoj gyve
nantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo $11.00, dabar lei
džiame už $5.5(1. Pilnais skųros apdarais. z

GEOGRAEIJOS KNYGA, Inųioje ir žemė,.'ir žmonės yra ap
rašyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau parsidavė po $4.00, 
dabar mes parduodame po $2.00, ir tai puikiai apdaryta!

' L. K. MOKYKLOS ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš kurių iš
moksi aritmetiką greitinu ir lengviau, negu iš'Vadovėlio ar moky
tojo, pirmiau kainavo $40.00, dabar leidžiame už 32.00.

L. K. MOKYKLOS ANGLU KALBOS LEKCIJOS, iš kurių iš- 
' mokslą anggt kalbą net ir lig, kurie iš niekur išmokti negalėjo, 
■ pirmiau-l'tnirtavo $20.00, dabar leidžiame už $2.00.

L. K MOKYKLAS LIETUVIU RAŠTMKO81OS KALBOS 
LEKCIJOS,; iš kurių taisyklingai rašyti, išmoksta net ir tie, kurie 
korespondencijas per visą savo amžį rašė, iš visokių vadovėlių mo
kinosi ir vistiek taisyklingai rašyti neišmoko, pirmiau kainavo 
f'20.00, dabar leidžiame už $1.00.

Pinigus siųskite; money order, ezptess oriier, Įlankos čekį, 
dolerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinasi, 

^kai gauni pašte siuntini, tai ten ir užsimoki."
Agentams duodam dar ligi šiol negirdėtai didelį nuošimtį.

Reikalaukite greitai, nes kas pirmiau reikalaus, tas daugiau 
laimės.

ADRESUOKITE: MARGERIO KNYGYNAS
3923 SAINT RAUL AVĖ., CHICAGO, ILL.

t

Geriausias ir tiesiausia 
tnas per vandenį su

Laivai iš Rottenlamo nuveža pa- 
aažierius tiesiai į P1LIAVĄ.
VOLENDAM  .........  Rugsėjo 1

I RYNDAM ................... Rugsėjo 8
NEW AMSTERDAM Rugsėjo 15 
VEE.NDAM ............... Rugsėjo 22

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasaiie- 
riams.

Užsisakant vieta kreipldtts prie 
vietos agentų arba paa

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Mase,

4

i

AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

2629 Lietuviai atvažiuoti j čia 
ši melą.

Leisk musvj raštinei Kaune 
pagelbėti Jūsų giminėms iš
gauti paBportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti j kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, 
turintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cunai'd laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintų dieną. 
Cunard laivakortės yra geros 
kelionei ant AUUITANIA, 
HERE.NGARI A ir MAURETA- 
N1A, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir Amerikos.

Dėl smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje.
Cunard Line
126 Slate SI.. 
Boston. Mass.

LAIVAKORTES-—PINIGU SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDA ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIU 1S LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARUI AVIŠKA S BIURAS. PRIRE.NGIMAS 
DOKUMENTU. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAAYKJT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO. O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKIT^ MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTER.NATIONAL TttAVEL BUREAU.
KAST 42nd . N. Y.
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I KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
; (Iš Lietuvos laikraščių)

Milicijos žiaurumas. į Kunigas veja nuo švento- i 
VAŠKAI. Pilietis Baltrus riai>s darbininkus.

Steponavičius ir Juozas BALBIER1ŠKIAI (Ma- 
Stravinskas privačiais rei- riampolės apskrities). Musų 
kalais kreipėsi į antros nup- valsčiuje yra keletas dvarų, 
vados milicijos viršininką, kuriuos valdė grapas Žul- 
Viršininko" nebuvo namie, taųskas. Besikuriant Lietu- 
taigi teko kalbėtis su milici- Vai dvarų savininkas išbėgo 
jantais. Milicijantai buvo Į Lenkiją palikdamas dva- 
smarkiame, nors nenatura- rus Dievo apveizdai. Tuo- 
liame, upe ir kadangi pil. met tuos dvarus paėmė sa- 
Steponavičius buvo tokiame(vo žinion valdžia ir išnuo* 
pat upe, žodis po žodžio ir mavo darbininkams, kurie 
pasikalbėjimas išėjo gana juos valdo bendrai. Vienuo- 
kaYštas. Pasikalbėjimas pą- se dvaruose, kur darbinin-
sikalbėjimu, 1x4 negera tai,/kai labiau susipratę, gyvena 
kad milicija tuojau pasinau-‘gana gerai, kituose šiek tiek 
dojo savo galia, pil. Stepo- blogiau.
navičių apkūlė ir dar paso-j Liepos 15 d. Balbierišky___ t __ __ _____ Liepos 15 d. Balbierišky 
dino j šaltąją. Bet tuo viskasjaivo toks atsitikimas. Vie- 
nepasibaigė.’ Neužilgo Ste-.tos klebonas, uolus kadėnių 
ponavičius ir Stravinskas partijos tarnas ir "cicilikų” 
gauna Biržų-Pasvalio ap-{odikas, pamatė ant švento- 
skritlefl viršininko nutari-Įriaus porą darbininkų iš ne
iną, kad jie yra nubausti jro 
500'litų arba po mėnesį at
sėdėti. Altu minėti piliečiai 
yra darbininkai ir jiems 500 
litų visai negirdėta suma, 
taigi noroms nenoroms rei
kės tūpti po vieną mėnesi, o 
šeimyna telieka badaiiti.

• žižė.

Nusišovė delei tėvų žiau
raus su juo elgimosi.

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

Nusižudėlis paliktoje kor
telėje rašo, jog nusižudęs 
nepakęsdamas savo tėvų da
romų jam paniekinimų ir jų 
žiauraus atsinešimo.

Kaunietis.
------ y.......

Apvogė kunigą Tumą.

r,
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352-362 WASHINGT0N STREET, BOSTON, MASS
ATDARA KIEKVIENĄ SUBATĄ 111 KIEKVIENĄ SlIBATVAKAItl.
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IŠ BANGOR, MAINE
py m zx 1 .ate” yra Moteriškų augstij ir žemu eevorykų. Mntll
/ O v l^iuguma senos mados, bet gero išdirbinio. ”La ■ ■ vCIlLIĮ

nnnTT I rance” ir ”Rice & Hutihins” irgi yra tume lute. * 11 I norąI ŪKŲ Pumpsai, Batai ir (Kfonhii — visi ............ V F

9

l

*

------- , x-------- — - ----- 
riaus porą darbininkų iš ne
tolimo dvaro, iš kurio rinki
mu, metu liųyo. išv.vtą^X<?.d(?- 
racijos agitatorius. Klebo
nui nemalonu pasidarė, ktūl 
tokie "parriiazonai” stovi 
ant šventos vietos. Taigi pa
ėmė juos už krūtų ir išvedė 
i gatvę. Eidami tie darbinin
kai kalbėjo, kad turbųt ne- , 
neikia eiti ne tik bažnyčion, 
bet ir ant šventoriaus. Mat 
pats klebonas liepė- nepote- 
riautį. Kažin, keno patari
mų klebonas tąip daro?

Kunigas nori prašalint 
mokytoją.

KAIRIAI, Šiaulių, apskri
ties. Kairių mokyklos vedė
jas, nors.ir būdamas silpnos 
sveikatos, visą laiką dar
buojasi visuomenės labui. Jo 
rupesniu yra įsteigti vaka
riniai suaugusiems kursai-

KAUNAS. Liepos 26 apie'Jenguuni vakarėliai, paskai- 
9—10 valandą ryto tuifc0811* tt Toks mokytojo 
profesionalai vagys apvogė ^ai bavimąsis nepatiko viė* 
kanauninko Tumo butą. Ra-, 0s kleJ,onui:,. k”ns ft10 
imta visi auksiniai ir sida-ikuku?Ob spietimo dai boillllvtl V lol d Ll iVc'lll lul Al o XVI d i x */-* <• -v

triniai daiktai bei pinigai.‘ne.d^ ^P08 
Nuostolių padaryta ‘ &ie: teis1e.ta? s”sauke piokyklęs 
ant 4,000 litu. ’ mofanių tėvų susinnkimą,

- įkuriame begėdiškai moky-
Nuhaudč už draskymą Jto?Ą , šmeižiamas, surašė

plakatų.
SALANTAI, 

skrities. Birželio 19 d. tre
čios nuovados taikos teisė
jas nubaudė Salantų vals
čiaus viršaitį Kastą Den- 
drauskį iš Laidotų kaimo 5 
paroms kalėjimo arba 25 li
tais pabaudos už draskymą 
laikę rinkimų kairiųjų par
tijų* plakatų. Tą šunybę pa
stebėjo darbininkas ir išdrį
so paduoti j teismą. Liudyjo 
4 liudininkai.

Kad taip visur su pana
šiais ponais sąmoningi pilie
čiai padarytų’

Teis, mylėtojas.

prašymą, kuriame mokyto- 
jas kaltinamas, kaipo di- 

/o ♦?•«' džiausiąs 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 
nereiktų skirtis su vieninte
liu šiame užmirštame kam
pelyje darbuotoju. Prieš to
kį begėdišką kunigo elgėsi 
griežtai protestuojama, 

r J.ž.

Kunigams daugiau rupi .po- 
l litika, negu tikėjimas.
1 GARLEVA (Kauno ap
skrities). Birželio 27 id. teko 
būti savo reikalais pas Gar
levos kleboną ir tuo pačiu 
laiku atėjo kokia tai nepa
žįstama žmona. Teko girdė
ti, kad klebonas tą žmoną 
koliojo ir j vadino bedieve. 
Sako, tavo vyras Judošius. 
cicilistas, pasakė, kad jisai 
susitvertų velnių koplyčią, 
kaip sutvėrė judošių parti
ją. Moteriškę varė laukan: 
Žmona, atsitraukus kiek 
nuo kunigėlio, pradėjo tei-f 
sintis, sakydama, kad ne soš 
(ialdęmokrątai judosiai in 

, r.. .................. .. 4afb1niii>H§.dn<jk.ai, bet
lęgacija rugsėjo mėnesį *za- derantąi,. k.uiie tik..mulkin:f 
da rt”'““ - * ’ .
Seimo pirmininkas pasitnnė'!d;uMio: 
per Lietuvos Atstovybę rėkti
glijoj oficialų Anglijos Par- ’džiais. Aš jau ne kartą pa- 
lamento pirmininkui (Spy-" “ ’ •
keriui) pakvietimą. Delega
cijai priimti iš visų Seimo 
frakcijų sudaromas komite
tas. Toji Anglijos Parla
mento delegacija.lankys dar 
Skandinavijos ir kitas Pa- 
baltijos valstybes.

Automobilius suvažinėjo 
moterį.

KAUNAS. 17 d. liepbs, 
Ukmergės plente, prie namų 
Nr. 91, automobilis 1057 
Nr., girto šoferio valdomas, 
suvažinėjo pagyvenusią mo
terį, kuri vargu bepasveiks. 
Tas automobilis ėjo į miestą 
ir taip šlitinėjosi į šalis, kad 
moteris negalėjo pasišalinti. 
Smarkiai sutrenkta, kruvi
na nugabenta ji ligoninėn, o 
šoferis milicijon.

Anglijos Parlamento dele
gacija žada aplankyt • 

Lietuvą. $
Anglijos Parlamento de- datb1ninf<i£i$dąv.įlui, bet £e

atsilankyti Lietuvon, darbininkus ir j.prąžųtį ve-

Blttfsntafs >žo-

lemi jau musų kunigėli taip 
elgiantis su žmonėmis. At
neš koks darbininkas kūdi
ki pakrikštyti, kunigėlis ir 
klausia, ar katalikas, o gal 
bedievis. 0 jeigu jau kokia 
nors davatkėlė bus įskun
dus, tai tą žmogų iškolioja

DAUGIAU
Vaikams čeverykų, visi gerai nešiojosi. 
Mlera iki penkių ir pusių ................... .

■ Moterų darbiniai ševerykai, stori gupio 
padai, rudo kanvaso viršui. Padirbti 
”llood Rubbcr Co.'’ Visokio didumo . ,

KRŪVA ĮVAIRIŲ
EASY BASEMENT

1.95

________________ 1.95
Vaikams Rudų Reisinių Balų į mokyklų, *JTCS
stori-padui; miera iki dviejų ........ii . . 4# 8

AND UNC0NSTRA1NED SULLER

VAIKU 
DRAPANOS

Šimtai 2-jų Kelinių Siutų
’ TIESIOG IŠ VIENUOLIKOS IŠDIRBYSČ1U
21<; GERAI PADIRBI! I 1<> DRŪTI

2r-KELlNKJ 2— KELINIŲ

SIUTAI SIUTAI
Vilnom. Um- mųi-

*;a.h1-K * g*.5^. •tzO| syti, >.n 3 kišėnė- i įj
Į liaįs, <erai pasiūti,

miera i aliejus kellbės su a W miem
8 il>i l S pamušalu ......... 7 iki 17

u,

t

Jardo platumo Fleece Cotton Domet, 
l'lani lial; baltyti if- nukirpti nuo ritimo. 
Jardus ............................................... .
•jCr yolių Cruini Curtain ■ Marųiilsettes, 
Ją'it.uokv* ir figuruot'js. Jardas .........
Impdilųotaš Japoniškas ”Nippon” Crepe
Gingbams, lygiai Akuotas. Jardas ....
Extra sunkus, gražiai atspausti Rc-pp
Cretonai, 32 colių. Jardas ...................
Jardo platumo, ant mėlyno dugno gražiai 
atšoausti perkeliai. .Jardas ..................
Tikrį lino ne.baltytas abiusinis audeklas, 
raudonais krašteliais. Jardas .............
.dAtColiij .gražiai atspausdinti Cretonai, 
atitirpti & šmotų. Jardas .....................
Gražiai kaitytas abrusinis audeklas, 85% 4
lininis. Jardas ........................................ XO
Jardo platumo Mergaičių Skautų audė- 
Klas, sulfuru dažytas Khaki siutams. Jard.
.Šnekus Boyelninis Crash, raudonais ir 4 Z.C 
J’tęljf'JJis krašteliais.. JanĮas .................4^/2

, Sunky? lovų užtiesalai, dryžuoti, pilni O C C 
šmotai. .laidas ........................................
18 colių Raitytą Indiono galva dėl šalikų
ir kitko. Jardas ....................... A O

20* 
10* 
25*
25c
18*
15c
15*

Kates Koleruota BovelninS Stato Damas
ką, spalvos irvarantUOtOH, kad nemišus. 
Jardas ............... ....... ,.wj.........................
Gražus i dryžuotus artistiškas TickingS, 
S-07 sunkumo, satinu baigtas. Jardas 
Japoniški Kimono Crepe, irnpoi tuati, 
pirmos rūšies. Jardas ..........................
Jardo platumo Curiain Marųuisette, bal
ti ar kiloki. Jurdar .................... ...........
Jardo platumo Raityti Curtuin Scrim, 
tinkami viskam. Jardas . .......................
Remnants getai baltyti bovelniniai Doinet 
Klaneliai, 27 colių. Jardas ...................
36 colių baltyti Marųuisctte Curlaining. 
Jardas ......................................................
Jardo platumo shined Shade Clolh, cadct 
ir champagne- Jardas ..........................
Loekvood 36 colių baltyti Sheetingai, 
remnants . Jardas ..............................

f

65*
30* 
35* 
10* 
18* 
17*
18* 
25* 
15*

Cąnfion Milte balty tos Paklodės, 81x90 4 A
colių. Kiekviena ....................................
Standard Raitytį. Seamless Shoctingai, dt g r
214 jardų platumo, .laidas ;............. MrO
Cannon Gražiai Raitytos Paklodės Z>x*Į
81x99 colius. Kiekviena ..............    Jk

DAUGIAU DAMASK SPESHULS
58 colių Bovelųipis
Damask.’ spedlalės vertes.
64 colių Bovelvinis

Mercerizuotas C EI C 
. Jardas ....

Mercei izuotji.s .
Darnas!:, baltas arba spalvuotais'kraštais. 1 c.oi,‘-1 tikro lino Raityt
Jardas .................... V>4> >į|ec|:ili«l satinu b.ĄųUs.
72 colių Bovclninisi Mcrccrizuot.-is
Dnmask, satinų baigtas, 4 i-ųžių.
Jardai,...,................    *70

64 colių tikro lino- Creum lx>om 4 ę"/X 
Damask, trijų rųšių. -Jardas ........ A «OvJ
tW colių tikro lino Raitytas Damask, 4 I"

. Jardas . . . . A a / 3

1,95Tįkras lininis balt: tas Damask, sun
kios rųšjes, dviejų jardų pločio. Jardas

DAUGIAU BLANKETŲ — DAUGIAU PAKLODŽIŲ
-q||.. - 8b7S

750
650

Tikri Vilnoniai Blnnketai dėl diiheltavų lovą. Pora ...................................
Pareina in Scoth plaiils, miera 70x80j gray plaids, 70x82; blue p’li.ids, 7ii282; scnrlct, 
su juodu apkraščių. 70x80. ' ' ' , 1 ’
Pilki Plaid Blanketai ir Mėly ni Plaid Blankelai. Pora ............ ........
t'ilie blanketai yra pusiau vilnoniai Su f'ovelna, pitio didumo, 72x81 ir 70x80 colių. 
Balti Vilnoniai Maišyti Blanketai. Pora ................................... ..
šitie ©anketai yra pilnos mieros, 10x80 colių, ražą vate, arba mėlynais kraštais.

J

PAKLODES
Tik ką alėja tirpios iš audinyčioH daugybe šių paklodžių, visiškai gerų, lik kainoj numuštos:

Miera 81x90, heinmed. Viena 3.50; 81x108—4.J5; 90x1(10 -4.25

-

' Aišiiiu' vi'
šiai
nųiiiyti, kai kutiu 
kotui hu 01p«cA pa 
mušaln. >Wri‘otk 
modaliai ............

7'
657 VILNONIAI 2-JU KELINIU SIUTAI

GERIAU PADIRBTI PERDĖM '

8.75 10.75 12.50 14.75
MODELINĖS

BLIUZELĖS
Atloštos rųstes, gi
rai padirbtus 'Vai
kams nuo 7 iki 16 
metų

75c

i Geri Vilnoniai Jersey

SIUTAI 475
Sampalai ir modeliai ruiRŠtos i: 

,\ dirbystŽš.
Miora 3 iki 7.

Lalus Cord uroj
ETONU

ir pusvilnonią
TWEED MIODIES

-2.95
Miera 3 iki D

Iįauginu Corduroy Nickcrių, 7 iki 17. Pora .... 95c 
Sumaišyti Latai Vaikų Bliuzelių ir Marškinių . . 45c 
Vaikų Kepures ir Skrybėlės 45c 65c 95c

DAUGIAU KOHFORTERI
Storos, medvilnėmis pamuštos užklodčs, pilno 
lovos didumo, balta medvilne pripildytos, Viena 
StiČiuotos lovų užklodčs, Sunkios rūšies, pilno 
lovos didumo, viena .............. .....................
Storos, medvilnėmis pamuštos užklodčs (pu
siau šilkiniu audeklu apsiūtos), mėlynos, ru- 
žavos, geltonos ir kitokios, pilno lovos didumo, 
viena ....................... .....................................

2.50
3.50

5.00
Daugiau VVhitc Scslloped Ri|>|ilett< I.o volus Setu CkE
dėl vieno ir pilnus mier.is 72x90 ir 81x99. Setas ..
Daugiau XV hite Heramed Ripfde lovonii Įtaklodžių, 3 4 V?
mierų. I>1K9I1; 72x99 ir 81x90. Viena liDU

1.75 2.00

visokiais žodžiais čia pat 
prie publikos. Vieną kartą 
atnešė iš Garlevos miestelio 
krikštyti vaikelį. Knma bu
vo dar visai jauna, o kimias 
jau suaugęs vyras. Klebonas 
tuojau tą kūmutę nusitvėrė 
ir ėmė rėkti: j ' 
savai už bedievius ir tavo vi- ,...........    , ------ ..... ..................... ___
sa familija balsavo, tai vai- Inai, silsipratusieji darbiniu-j pro koplyčaitę štai kas ma- 
kui krikšto nereikia.', Nors kai žino, kas tikrai jų reika-Įtosi: dvarponio lavonas be 
aš ir federantąs, bet tokiu lūs gynė ir gina.
kunigo pasielgimu labai pa
sipiktinau. Man rodosi, kad 
kunigui nepiadera taip ko- feder-icijos”! Lietuvos dar-jkia štuka!!! 
liotis. Kas savaitė aš einu Į -• ..... 1 *">
bažnyčią ir klausaus pamok
slo. Kunigėliai ragina mylė
ti savo artimą, kaip pats sa-!

1___ l.į.„ __
skriaudas, bet patys taip ne-. 
daro. Daug kur buvęs, bet' 
tokių kunigii, kaip Garleyoj,1 
nemačiau.

Federantaš.

javai dingtų žemėje, kad jų j galva nusukta, rankos su- Slaptas į Ameriką važiavi- 
vaikus suėstų parkai; i ’ 
keikti amžinai visi, nebaisu-i rėjo j.

: kratUS /ft* ........ ............r.______ ______
žodžiais Seredžiaus "gany-į tų buvo spardomi iš kampo į kad svajonės dažnai lieka 

I tojus" Dievo vardu laimino į kampą, tačiau nebuvo iš- gražiomis svajonėmis ir Ma-
i • _ r■ •., .. 4 ■ ■ zvl J i, • t I., 1... I • z*. n i rx

pra-1laužytos (turbūt žiedus tu-anas, apart visų sunkenybių 
j [ir pavojaus, kainuoja virš

vųsieji už krikščionis-demo-Į Iki šiolaik čia palaidotų 400 dol. su "Affidavitais” ir 
kratus ir t»t." Štai kokiais kaulai nors išversti iš kars--sunkiai susibylojama, taip

girdi, tu bal-!savo parapijiečius. Bet vėl- /mesti iš koplyčatyės. Dabar bometo rojaus sapnais... 
ius ir tavo vi-įtui klebonėliai, jūsų keiks-j gi 24 d. birželio važiuojant] . .

dvarponio lavonas be 
j galvos; su sulaužytomis ran- 

Negelbės nei jūsų burno- komis išvilktas iš koplyčaj- 
jimai, nei visokios "darbo! tės ir įkeltas į medį. Štai ko-

Visuotinas Lietuvos gyven
tojų surašymas.

Šių metų rugsėjo 11 d. busi 
surašomi Lietuvoje gyvento-']"* 
jai ir jų amatai. Tam darbui

įlies ibininkai atbunda ir toliaus i Šitame valsčiuje ant sto- atlikti sudaryta tam tikra 
nesiduos save mulkinti. |go akėčias kam užkelti, nak- Įstaiga — Vyriausioji Visuo- 

Miškinis. i čia gyvulius iš tvarto išleisti; tino Gyventoju Surašymo 
va ai emą, ----------- j ir suvaryti juos į viralų dar-' Komisija. Ji dabar ruošia
ve, ir. atleisti kitų padarytas Vif,_ižus, nunešti ir nuskandyti kalbamu reikalu atatinka-
airvjonriaci Kat gnliro čbn, >ia I , ” * Nemune žagi’es, tai taip pa- mus nurodymus. Visa Lietu-

st kos. prastos "štukos”,' į kurias va padalinta į 24 apygardas,
Važiuojant vieškelių iš čia reaguojama tik'nusišyp- o apygardos į rajonus. Apy- 

:Kauno į Prienus, 19-me kilo-gopjnų. (gardas sudaro 20 apskričių
• metre* Pakuonio valsčiuje i y rii/,j ir 4 miestai: Kaiuias, Pane-
randi dvara Jokimiškį. Ka-’ . . ,. vėžys ir Ukmergė. Kiekvie-
daise šito dvaro savininkas^18' non vaz,uot Amerikon. ...........
išsimurino palei vieškeli KUPIŠKIS. Čia plačioje

’ ” ’ *'■ ’ i ne visame

................. ,-fl ----- -—-------
Krikščionys samdo valka

tas, kad užpuldinėtų 
bedievius.

GARLIAVA (Kauno ap
skrities). 9 d. birželio eida
mas per Garliavos miestelį 
sutikau man nepažįstamą 
žmogų, kuris prie manęs 
prisiartino ir užklausė: 
"Kur eini, bedievi?" Aš jo 
paprašiau nekliudyti gatve 

įeinančių žmonių, tuomet jis 
.'mane norėjo įstumti į gra-

> ir, žinoma, gerokai su- 
i, bet labai apsiriko, 
nutvėręs "dievobaimin

gą žmogelį” norėjau nuves
ti į miliciją, bet vargšas tei
sinėsi, kad mane užkliudęs 
ne savo nuomone, buk jam 
davė koks tai ponas 5 litus 
ir prašęs mane gerokai ap- ’ 
kulti už tai, kad aš prieš 
rinkimus platinau kairiųjų 
atsišaukimus. (Gaila, kad 
nežinau, kas per vienas tas 
ponas, kuris samdo vakare, 
10 vai. pastoti piliečiams 
kelią, bet gal ateity pavyks 
sužinoti). Tai mat kaip el- 

tvs nieko negalėdami pada-

nas rajonas apima vieną ar 
du valsčių; tokių rajonų tu
rės būti iki 200. Rajonai da
linami apielinkėmis, i kurias 
įeina vulutinia! 750 gyven- jagi nn krikščionvs Pa- 
to-{ų-a-rba ūkių. Surasi- į jeko -negalėdami pada.

Jaunų netojais apielmkese bus pa- ; , kokius tai val-vill ir Vniaet; amvėtacninin l/lao, -V11 SamOO KOKIUS IdlVai-

Kunigas keikūnas.
SEREDŽIUS (Kauno ap-gražią koplyčaitę-kapą, ku- apielinkėje, jei 

skrities). Rinkimai į Seimą rioje apie aštuonios dešim- musų krašte, daug kas ne 
praūžė, bet inirtę krikščio- Rys metų atgal ir buvo tąs juokais susirūpino ir smar- 
nių demokratų agentai dar dvarponis palaidotas. Dvar- Idai ėmė domėtis važiavimu 
ir dabar nesiliauja burnoję, ponio lavonfis buvo balza- į šiaurinę Ameriką. 
Taip birželio mėnesį vieną muotas ir todėl iki šio laiko ir pagyvenusių, beturčių ir kviesti augštesniųjų klesų 

Astuonias pasiturinčių vien tik svajo- moksleiviai, studentai, vals- 
, visuome- pasisakytų 

nės veikėjai ir šiaip iššilavi- klausyklos,

šventadieni Seredžiaus kle- gerai užsilaikė.
bonas ;
klos keikė nepaklusnes avė- st
les, nebalsavusias už "krikš- Įėjo ramiai. Dabar gi koply- vus. Visur teiraujamasi, ra- 
čionis” ir jų sėbrus, štai jo čaitės langai išlupinėti, du- šinėjama, si . ‘
žodžiai: "Kad tų, kurie bal- rys išlaužtos, dvarponio la- klausinėjama, 
savo už socialistus, pasėti vonas iš karsto išmestas, keno tikslas

apsiputojęs iš šaky- dešimtis metų koplyčaitė jama, kaip čia pagalios j tą ^ybės tarnautojai 
kė nepaklusnes avė- stovėjo ir joje palaidoti gu-,"palaimintąją” žemę paleliu- • • ir x.-

Ratas žmonėms mušti. Ka
žin jeigu viršminėtas ponas 

kunigui' prie 
kad samdė pa-

laptųjų agentų asmenys. Už uolų pasi- stoti žmogui kelią, ar gautų 
vienok mažai darbavimą gyventojų aura- išrišimą?

pasiekiama. šyme dalyviai bus pažymėti. • Marksistas.



r I KELEIVIS

v , bilius užsidegė ir prispausti'

Vietinės Žiniospo iu“
_______ Į

Ncdėlioj visi ant jūrių.
Ateinančioj nedėlioj visi 

South Bostono sportai va
žiuoja ant jūrių. Laivas iš
eis iš City Point kaip 9:30. 
Tikietus geriausia nusipirk-

šaudymas ant Scollay 
skvero.

Ant Scollay skvero perei-j
to nedėldienio naktį, buvo' CLUO ^liauaia MltSMp„n. 
sitoks atsitikimas: apie i 2 tj "Keleivio” ofise iš kalno, 
valandą prie vežiko Millikė- ne‘s paškui vietos gali nebūti 
no, kuris stovėjo tenai su laivo. Suaugusiems ti- 
savo automobihum ir laukė kietas $1, o vaikams virš -5 
' 4........  priėjo girtas inetUj 50 centu.

pažiūros pana- 
ir pareikalavo, j 
nuvežtų jį kuri

kostumerių, 
žmogus, iš 
šus į slavą,

. kad vežikas 
galima gauti degtinės. Veži
kas atsisakė, ir girtuoklis 
supykęs pradėjo koliotis. 
Tuomet priėjo policmanas ir 
nuvarė jį. Už kokios valan
dos tas žmogus vėl atėjo 
prie vežiko ir pradėjo išnau- 
jo reikalauti, kad tas nu
vežtų ji kur yra degtinės, šį , -11-1 -1,1- ukarta jis pradėjo taip rė- dege kohekų vaikų Įigonbu- 
kauti, kac/ aplinkui pradėjo l8; .?ur8es v°s SP£>° ls^el-

, rinktis žmonės. Policmanas bet 18 «aisro 48 vaikus' 
priėjęs vėl girtuoklį nuvarė. 
Girtuoklis paėjo kiek toliau, 
bet paskui vėl sugrįžo ir iš
sitraukęs revolverį pradėjo 
šaudyt. Policmanas tapo su
žeistas į ranką ir koją, o bu
vęs tenai jurininkas tapo 
ant vietos nušautas. Visi 
pradėjo slapstytis; bet su
žeistas policmanas užsiglau
dė už- automobiliaus ir ju a- 
dėjo šaudyt į beproti atgal. 
Viena kulipka pataikė be-

Vaikai banditai.
Trjs vaikai nuo Silver 

streeto užpuolė anądien 77 
metų senukę krautuvninkę 
ir sumušę ją atėmė iš jos pi
nigus. Visi trįs buvo sugau
ti ir areštuoti. Visi jie yra 
airišiukai.

Netoli North Scituate su-

| Ant Haymarketo šį pane- 
dėlį susimušė du juodvei- 

1 džiai. Vienas jų išsitraukė 
britvą ir supiaustė savo 
priešą. Užpuolikas suimtas; 
supiaustytas nigeris turbut 
mirs.

Atvyko iš Lietuvos.
Antanas Babinas, Mokyklos 

, Gatvėj No. 85, Kalvarijos mies- 
pročiui stačiai kakton ir jis to, Mariampolės apskričio, pas 
krito ant vietos negyvas.' Antaną Kireliauską, 24 Waver- 
Vėliaus paaiškėjo, kad tai ly- st., Worcester, Mass. 
yra lenkas. Vladislovas Dul-Į Bronė Broteniutė. iš Skama- 
ka vardu. Jis dirbo Newjriy kaimo, Vabalninku vais
ki ampshire miškuose ir bu- čiaus, Biržų-Pasvalio apskričio, 
vo atvažiavęs į Bostoną 'pas Povilą Gailiuną, 33 Perry 
”ant vikeišino”. Munšaino st., Stoughton, Mass. 
prisilakęs neteko proto ir ...............................
pradėjo šaudyt.

Veronika Kuliešiutė, iš Ka
iriškių kaimo, Jezno valsčiaus, 
Alytaus apskričio, pas Aleksan
drą Kuliešių, 12 Percival St., 
Maynard, Mass.

Antanas Giedraitis ir Vladi-
Kurklių kai- 
• - , Pa-

apskričio, pas Juozą 
6 City Point Court,

Nušovė pačią.
South Bostone po nume

riu 186 N St. šj panedėlį ita-1 
las vardu Costagiorla nušo- plovas Giedraitis, 
ve savo pačią. Policijos 8U-, n>o. Vabalninku valsčiaus, 
rinktortlis žirtioMis, jis par-Įnevėžio --— 
ėjo namo girtas ir nieko ne-, Giedraitį, 
sakydamas šovė du kartu j^o. Boston. Mass. 
savo moterį. Nuvežta ligo
ninėn ji mirė, žmogžudys 
areštuotas.

Katrina Babinaitė, iš Kalva
rijos miesto, Mariampolės ap
skričio, pas Antaną Kireliaus- 
ką, 24 Wavėrjy St, Worcester, 
Mass.

Domininkas širka ir Ona šir- 
kaitė, iš Pagirių kaimo. Pagirių 
valsčiaus, Ukmergės apskričio, 

Domininką širką, 1462

Per kaminą įlindo krau
tuvėm

Lynne policija suėmė du 
vaiku, kurie vagystės tikslu' Domininka girk 
buvo nusileidę per kaminą. į Monroe st st. Louis, Mo. 
krautuvę. Jų veidai buvo- 
suodiųi kaip "nigerių”. Poli
cija juos nuprausė ir pašau-'Stovas .. ..........
kė jų tėvus, kurie parsivecle 5..^^ kaimo, Kuršėnų 
juodu namo ir davė į kailj. čiauSi šiauli apskričio> 
Vėliaus jie turės stoji į vai-' 
kų teismą.

Ona Rudzinskaitė ir vaikai: 
Vaclovas. Petras, Kazimieras, 

i ir Adolfina, Buno- 
vals- 

. pa* 
Juozapą Rudzinską, 285 Fourth 
St, So. Boston, Mass.

Jadvyga Luckauskaitė. pas 
Kazimierą Sederavičių. 143 
Bolton St, So. Boston, Mass.

Stanislovas Pašešiunas. Ja- 
vaišiškių kaimo, Plungės vals
čiaus, Telšių apskričio, pas Juo-

Trįs žmonės sudegė po auto- 
mobiliuin.

Pereitos pėtnyčios naktį 
ant Plymouth-Bostono kelio 
susikūlė automobilius su,------ —r, r  ----- , r-------
troku. Automobilius apvirto/ą Pasešiuną, R. F. D. 1, Cor- 

• ratais viršun ir pavožė po ning, Ohio.
savim tris žmones: du vyTiU Vincas Vėsa, Alovės miestelio, 

/ ir moterį. Apvirtęs automo- Alytaus apskričio, pas Antani-

Išviso yra 34 gyventojai, po 2 ir :J kambarius. __
apie 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime. 
Commonwealth Avė. Savininkai nori 
išmainyti ant mažesnio namo, idant 
nas išvažiuoja iš miesto.

įplaukų ant metų
Pirmas mortg'čius

Įnešimo reikalauja apie $25,000. Kaina $130,000. Dėl pilnesnių 
informacijų kreipkitės laiškais ;

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET. ----- :------ BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 5840 ir o841.

PARSIDUODA 2 MURAI
Kampiniai namai 

Netoli nuo 
greitu laiku parduoti arba 
galėtų atsipkirti, nes vie

ši 9,600 
$80.906

Išvažiavimas ant Jūrių
ateinantį nedėldienį, 2 rugsėjo.
LAIVAS IŠEIS 9:30 Iš RYTO,

NUO CITY POINT RUBLIU LANDING
Piknikas bus ant dailios salos.

Tikietai gaunami "Keleivio” ofise.
Visus kviečia LSS. 71 ir 60 KUOPOS.

♦ 
♦

j na Vėsą, 71 Bolton St., So. Bos- į 
ton, Mass.

Katrina Bokšanskienė. Ona 
Bokšariskaitė ir Macieslovas 

; Bokšanskas, Būklės dvaro, Jo
navos valsčiaus. Kauno apskri
čio, pas Boleslovą Bokšanską, 
150 Essex St., Marlbore, Mass.

Anelia Prunskienė, Kuklių 
kaimo, Kaltinėnų valsčiaus, 
Avvenčionių apskričio, pas Ig- 
nac Prunska, 9 E. St'hool St., 
Nashua, N. H. ,

Minėtoms, ypatoms dokumen
tus parūpino ir-kelionėn priren
gė Lietuvių ‘ Prekybos Bendro
vė ir jos Emigracijos Skyrius 
Kaune.

Giminių atsiėmime ir kelionės 
Lietuvon reikale, geriausj, są- 
ziningiausj patarnavimą gausi
te tik Lietuvių Prekybos Ben
drovėje. Todėl visais reikalais 
kreipkitės pas:

LITHUAN1AN SALES 
CORPORATION

414 Broadway,
So. Boston, Mass.

REIKALINGAS KAMBARYS vie
nam vyrui, su valgiu arba be valgio. 
Kas turit tuščią kambarį So. Bosto
ne, tuojaus pi'aneškit man šiuo adre
su:

VINCAS GEGUŽIS
255 Broadw«y, So. Boston. Mass.

NORIU DARBO už namų prižiūrėto
jų (Housekeeper). Kam butų reika

linga, klauskit šiuo adresu: (36)
MERY SAVIŠKI

R. D. 2. Box 27, Osceola Mills, Pa.

PAJIEŠKAI’ patyrusio barberio diib- 
t.i pilnų laikų arba tik subatomis.

AUGUSTAS RIMKUS (36) 
1 Buricigh Street, Cambridge, Mass.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ
Skutam ir'kerpant kaip kam patin

ka. Darbas geresnis ir pigesnis negu 
kitur. Paranku užeit, nes prie pat 
flroadvvav stationo, kampas Broad- 
way ir Dorchester avė. (35)

KAZIMIERAS BABINSKAS
116 Dorchester Avė.,

So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda selyklių, apynių ir gro- 
serių storas. Pilnas tuvoro — visa
dos atdaras. (36)

132 C Street, So. Bosttm, Mdss.

PARSIDUODA Grosernė ir Bučer
nė su visais rakandais, lietuvių apgy
vento.; vietoj. Priežastis pardavimo— 
norime važiuoti Lietuvon. (35)

A. BURNEIKUS
78 Harvard St, No. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir Sal
dumynų krautuvė; savininkas išva

žiuoja Lietuvon. Klauskit: (38)
128 C St., SK. Boston, Mass.

PARS1DUODA BARBERNĖ. Apie- 
linkė apgyventa lietuviais, rusais 

ir lenkais; parsiduoda pigiai. Savinin
kas eina į platesnį bizni. (37)

A. W.
668 Cambridge St..

Ė. Cambridge, Mass.

PARSIDUODA BARBERNĖ IR BO-
LINĖ labai pigiai. Savininkas nori 

išvažiuot j Lietuvę. (34)
54 Markei' St., Brighton, Mass.

NdvEngiandGoke

NbvEnoandCoke

NovEnoiandCoke

Tonas už Toną
*1

Pranešimas Lietuviams

SOUTH BOSTON, MASS. I

DENTISTAS
10—12 dienų; 
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
705.N. Main st. kam p. Broad st. 

MONTELLO, MASS.

3 Rugsėjo - September, 1923 m

PIKNIKAS!
Su visokiais pamarginimais, lietuviška muzika, 

kiais lietuviškais žaislais. Įžanga veltui.

Rengia Draugystė D. L. K. Keistučio, ant savo daržo

OAKLAND GROVE, EAST DEOHAM, MASS
PASARGA: Važiuot reikia nuo Forest Ilills iki Grove St. Ten bus 
nurodyta pikniko vieta ir džitnčs nuvež j daržą. Jeigu lytų, piknikas 
neįvyks. Trokas į pikniką išeis 10:30. ryte, r.uo Lietuvių Safcs, So. 
Bostone. Troko tikietus galima nusipirkti pas šias ypatas: Jalntokas, 
115 Granite st., Pastelis, 146 Dowen st., Zaleckas, 307 E. Sth st., 
So. Bostone.

Piknikas prasidės 10 vai. ryte. w 
Programas prasidės nuo 2 vai. po pietų.

O nelaime! i ra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Raffles
pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tnojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite sa vo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kainu 65c. nptięlroac, arba prisiųp- 
kite 75c. tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO. 
134-114 So. 4tli St. 

Brooklyn, N. Y.

<35 r

Telefonas 5U2‘W.

Dr. A. Gorman-Gumauskas
LIETUVIS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI i 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su
X-Ray ir elektra.

69 CHAMBERS STREET, 
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

New 
England 

COKE
turi savyje daugiau 
suodžių ir duoda dau
giau karščio.
turi savyje mažiau pe
lenų ir todėl nereikia 
sijoti.
dega ilgai ir nepaken
kia grotoms ir puodams

NUT—FURNACE—EGG

New Encland Coke
111 Devonshire St, Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI —

Persikraustęs j nuosavius 
namus.

Naujo ofiso adresas:

447 BROADVVAY,

I 
I

g SO. BOSTON HARDWARE CO
sg Ar’ jus žinot tą, kad pirkdami tavorą kitur permokate ir jj 

negaunate pinigų vertės tavorą?
sg Ateikite pas mus, ‘mes užlaikom įvairių tavorų: pentų, S 

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių g 
įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis- g 

gS ką gvarantuojame ir gražiname pinigus uz netikusius g 
gįį daiktus. g

SO. BOSTON HARDVVARE CO. |
J. Klimas, P. Bolys, Savininkai.

iūg 379 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS. |
Tel. 0122

NORTH READING.
Turi būt greitai parduota farma 

susidedanti iš 3 atskirų dalių. Parsi
duoda sykiu arba atskirai. No. 1, 11 
kambarių stuba su visais įtaisymais, 
elektros šviesa, automatiška pumpa, 
2 akrai žemės sg obelių ir slyvų so
du. vištininkas dėl 1000 vištų, 4 karų 
plieninis garadžius, kornų aruodai ir 
didelė barnė. No. 2, 3 kambarių stu- 
bn ir 8 akrai žemės, su obelių sodu. 
No. 3, mažas sklypelis žemės iš 24 
kvadratiškų rds. Visas tris dalis ga
lima nupirkt už $10,500. Morgičiaus 
yra $6,000. Kreipkitės pas: .

MACLELLAN
236 Roxhury SI.. Rosbury, Mass.

Tel. Rox. 791.
J

PARSIDUODA Bučernė ir Gro- 
sernė ant lengvų išlygų, labai 

geroj vietoj, gyventojai lietu
viai ir lenkai. Parsiduoda pigiai. 
Šeimynos liga priežastis parda
vimo. Rašykit:

51 VVashington St., 
Cambridge, Mass.

Telefonas 2978—M.

MERGINOS
P Iv tarp 18 ii* 30 metų senumo . <

p REIKALINGOS
•A l>rie
p GUMINIŲ ČEVERIKŲ 

DARBO.
Mokeblif ir besimųkinančionia;

« AMER1CAN RUBBER CO.
p CHmbridge, Mass.
p netoli Kerniai Sųuare.

(RINGAILA)
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo F iki 3.
419 MA1N ST, ATHOL, MASS.

I 
I 

J

INSURANCE
(APDRAUDIMAS)

IMANT INSURANCE 
(Apdraudimą) nuo ugnies 
ant namo arba automobi- 
liaus nelaimės ir pavogimo 

j arba sumušimo, krautuvės 
stiklų, TĖMYKIT idant Ap- 
draustumės per atsakan
čias kompanijas, kad nelai
mei atsitikus gautumės pil
ną atlyginimą. Mes repro- 
zentuojam tvirčiausias ir 
geriausias k o m p a n ij a s 
Amerikoje ir MES UŽTI- 
KRINAM pilną atlyginimą 
nelaimei atsitikus. Bostono 
žymiausi lietuviai biznie
riai ir profesionalai yra 
musų klijantai. Klauskite 
jų apie musų patarnavimą.
Ekspertai ugnies apkaina- 
vime apdraudžiant namus, 
rakandus, automobilius ir 
tt. Kreipkitės į mus dėl ge
riausio patarnavimo Nau
joj Anglijoj. Apdraudimo 
skyrius po vadovyste 
JONO K. KAZLAUSKO

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET,

BOSTON, MASS. (-)
Tel. Haymarket 5840-5841.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. '

Kaipo balai atatin
kamas ir kartus 
tonikas — imk

Severa’s

Balzol
(pirmUui Gyvasties Balzamas).

Rekomenduęjamas

virškinimui, įprastai užkietėji
mui ir nupuolusiai 

kūno padėčiai.
Kaina 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekoriaus.

T»L Beach «MI

OR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ

LIGŲ. •
VYRU IR MOTERŲ.

•i Taipgi kraujo ligų ir
Reumatizmo.

Valandos: Nuo 9 ryto iki
9 vakar*.

■•e* vvashington st.
BOSTON, MASS.

A •K

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Rootn 2.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir cliro- 
’niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston, Masu. 
(Prie Hanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

Tel.* South Boston 3520
Residence Aspinvvall 0870 Z

=

i
 Tel.: Richmond 1410

Dr. David W.

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto.

< Nuo 2 iki 3 dienų.
Nuo

( 121

7 iki 8 vakare. 
HANOVER ST. 

BOSTON, MASS. $

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KA8PARAVIC1U8)

425 Broadway, priešais paštų.
SO. BOSTON Tel. 8o. Boaton 822

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:80 iki 9
Subatomis nuo 9:30 iki 19 ir 

I nuo 1 iki 5 vakare.

PETRAS VALUKONIS :
i Tik vienas lietuvis. j
l Auksoriue ir Laikrodininkai !

) Per 12 metų So. Bostone par. 1 
j tuodu ir taisau visokios rūšies i 

J aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir Į 
■ l šiaip visokius auksinius ir auk- < 
Isuotus daiktus. Darbų ir užsa- i 

kymus pri'mu per paštų ir iš- ■ 
pildau teisingai ir greitai. (?) (

P. VALUKONIS
SO. BOSTON, MASS. .

375 BROADWAY

1

'1. So. Boston 506-W
GAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 dienų.

Nuo 2 iki » •eh 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. no nirto

♦
L

Seredomis iki 12 diena 
Ofisas "Keleivio” name 

151 Broadway. tarpe C ir D et.
80. BOSTON. MA8S.W. F. SEVERĄ CO. 

CEDAR RAPIDS, IOWA

Bargenas Maliavų ir Geležiniu Daikty!
MALIAVOS 1*0 $1.75 UŽ GALIONĄ

$5.90 VERTĖS GRINDŲ V ARNIŠIS $2.50 Už GALIONĄ.
$2.00 VERTES B. II. GRINDŲ VARMŠIS $1.48 UŽ GALIONĄ. 

: $4.50 K-A-U-R-l VVHITE ENAMEL $3.25 Už GALIONĄ.
< BOSTONO TYRAS WHITE LEAD $12.50 Už 100 SVARŲ.

Žemos kainos ant budavojimo geležinių daiktų. 
Už dykų ant vietos pristatymas.

■I Telefonai: Beach 5353—5352.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.

; -; Arti Dover St. Elcveito Stoties.

........... . ................................ .......................... ...........*..................... ... .............

s Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ■
f Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite t i 
a ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 1 
C kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- į! 
E tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- I ' 
B čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų j [ 
R ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir ( i 
f moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes j 1 
g jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus | | 
K per telefoną uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučū- l 1 

dyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, B0STQN, MASS. Į j

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEK A

g

“BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA....................50c.

Prisiunčiame Vaistus ir per paštą. 
Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”. 
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui pasiuskit 
pašto ženklelį.

K. SIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i

s

■■


	1923-08-29-KELEIVIS 00001
	1923-08-29-KELEIVIS 00002
	1923-08-29-KELEIVIS 00003
	1923-08-29-KELEIVIS 00004
	1923-08-29-KELEIVIS 00005
	1923-08-29-KELEIVIS 00006
	1923-08-29-KELEIVIS 00007
	1923-08-29-KELEIVIS 00008

