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Demokratai nominavo j S™ SI Leenkai erzina
Morgano advokatą.

KATALIKU KANDIDA
TAS VISAI ŽLUGO.

Ku Klux Klano favoritas 
McAdoo taip pat buvo 

atmestas.
Po dviejų sąvaičių ginčų 

ir triukšmo, 103-čiuoju bal
savimu demokratų konven
cija New Yorke pereitą są
vaitę išrinko savo kandida
tu į prezidentus poną Johną 
W. Davisą, Morgano firmos 
advokatą.

Morganas yra Wall Stree- 
to bankierius ir žinomas 
kaipo Amerikos aukso kara
lius. Jisai valdo netik Ame
riką, bet ir Europą. Jo ga
lybė neapsakoma. Andai

UŽMUŠĖ UOŠVĘ, PERŠO
VĖ PAČIĄ IR PATS 

SUSIŽEIDĖ.
Tūlas Mykolas Shotojan 

Worcesteryje pereitą sąvai
tę užmušė savo uošvę, pas
kui peršovė pačią, o ant ga
lo ir sau įvarė kulipką gal
von, norėdamas nusižudyt. 
Shotojan buvo vedęs tik 3 
mėnesiai atgal. Šitos trage
dijos priežastimi buvo, ro-| 
dos, uošvė, kuri nuolatos 
kurstė savo dukterį prieš 
vyrą ir pati neduodavo jam 
ramybės.

.riaus Smitho komisijai tar- 
| pininkaujant, tarp Interna- 
tional Ladies Garment Wor- 
kers unijos ir rūbų fabri
kantų padaryta sutartis ir 
tuo budu išvengta streiko, 
kuris ketino apimti 500,000 
rubsiuvių. Fabrikantai pri
pažino dirbtuvėse uniją ir 
nusileido lėtokiems darbi
ninkų reikalavimams.

VĖL NELAIMĖ 
SCRANTONE.

Scrantone vėl atsitiko ne

franeuzus.

POLITINIAI PERSEKIO
JIMAI N

Represijos tęsiamos nežiū
rint Paryžiaus protestų.

IAUJA.

BAISI AUDRA ITALIJOJ. 
■ Pereitą sąvaitę Italijoj 
'siautė baisi audra su perku- 
'nijomis. Šiaurėje ledai su- 
' naikino daug laukų, o pie
tuose vėjas sudaužė ir pa
skandino daug laivų ant jū
rių. Sujudinta jura užliejo 
beveik pusę Neapolio mies
to. Nuostoliai busią labai

Brazilijoj siaučia kru
vina revoliucija.

MŪŠIUOSE KRITO JAU
3,000 ŽMONIŲ-

PERŠOVĖ EGIPTO 
PREMJERĄ.

Liepos 12 d. Kairo mieste 
ant gelžkelio stoties tapo 
peršautas Egipto premjeras 
Said Zaglul Paša. Jisai ren
gėsi važiuot Aleksandrijon 
ir, gubernatoriaus ir polici
jos komendanto lydimas, ėjo 
prie traukinio, kaip iš mi
nios išėjo jaunas vyras ir šo
vė jį. Pataikytas kulipka į 
kairiajį petį, premjeras su
griuvo. Antrą šūvį vaikinas 

. . - - taikė į policijos komendan-
pats sako, tai paplovęs ne- tuo tarpu žandarai jį

,nU£21J™ E.a‘ sugriebė.

va. daugiausiai vis jauni vai- MAISTO KAINOS PRADĖ- 
kmai. Kokiais tikslais jis 
tuos žmones piovė, kol kas 
neišAiškinta. Jis plaudavo ■ .
savo namuose prie Lemos ... d=- kHti k
upės ir lavonus mėtydavo ;iįuk-
upėn, o drapanas jų parduo
davo. Pagal tas drapanas 
jis ir buvo suimtas.

Šitas atsitikimas primena isiuose mietuose: Columbus, 
ruktorių ’ Mikalojų Zukorą, 
kuris panašiu budu Poltavos 
mieste nužudė 40 žmonių. 
Franci jo j keliatas metų at
gal buvo "pagarsėjęs" to
kiais darbais Landru. kuris 
nugalabijo keliasdešimts 
moterų. Kaip Zukoras, taip 
ir Landru buvo nuteisti mi- 
riop ir nužudyti. Haarma- i 
nnui irgi bus nuimta galva.

KALINIŲ.;regimentų kareiviai ir pa- 
.Ant Kubos siomis dieno- reikalaVo sau lygios algos 

mis apskelbta kaliniams am- į s baltveidžiais kareiviais, 
nestija. Visų kalėjimų durįs. Maištininkai tapo areštuoti 
^P0. apdarytos ir visi be- jr atiduoti karo teismui už 
laisviau pradedant menkais nepklusnumą ir suokalbį.

yra jgVįS0 20fj Sakoma, 
kad juos sukurstę komunis
tų agitatoriai.

T * » -

šiomis dieniomis Lenkijoj dideli.
vienas darbįn|nkas, 19 metų? --------------
amžiaus jaunuolis, užmušė- MĖSININKAS PAPIOVe 
provokatoriuj Jis buvo ant .........
vietos suimtas ir atiduotas
karo teisrnyi. Teismas pa- tijoj, tapo suimtas baisus 
smerkė ji miriop ir jis tuoj žmogžudys, Haarmann var- 
buvo nužudytas, šitas atsi-du, mėsininkas iš amato.

Manoma, kad jis yra nudė-

trtoi nįl 

tlBU
22 ŽMONES.

Hanovero mieste, Vokie-

tikimas sukėlė didelio pasilsime. Diamond anglių ka- j tikimas sukėlė didelio pasi- Manoma, kad jis yra nudė- 
svkloje 8 liepos tapo užmuš-i piktinimo, nes tokių maža- 'jęs nemažiau kaip 22 žino
tas Pranas česnavičia—tas (mečių jaunuolių iki šiol da nes, nes tiek yra prapuolu- 
pats česnavičia, kurio mote- nežudydavo. šių be jokios žinios. Kaip jis

, Revoliucionierių esą 34,000, 
o valdžios kareivių 

tik 24,000.
Brazilijos respublikoj, pie

tų Amerikoj, kilo revoliuci
ja. Telegramos sako, kad 
prieš centro valdžią sukilo 
visa kariuomenė Sao Paulo 
provincijoj. Senoji provin
cijos valdžia tuojau buvo nu
versta, o jos vieton sudary
ta militarinė junta (seimas) 
su generolu Rondonu prieš
akyje. Sukilusiai kariuome
nei vadvauja pagarsėjęs 
pulkininkas Joao Frartcisco, 
buvęs per daug metų- briga
dos vadu Sao Paulo j. eTuo 
budu visa Sao Patilo provin
cija ir jos sostinė to paties 
vardo ant syk atsidūrė suki
lėliu rankose.

Centro valdžia, kurios sė^ 
dyba yra Rio Janeiro mies
te, išsiuntė savo armiją, kadi 
paliąosuotų sukilusią 
rihciją iš revoliučioniėnij 
rankų: Bet sukilėliai pasiti
ko valdžios kariuomenę'pu- 
siaukelėj ir po trijų dienų 
mūšio sunaikino ją. Nors 
tikru žinių nėra, bet žmonės 
atvykę iš tenai į Santos 
miestą sako, kad tame mū
šyje krito nemažiau kaip 
3,000 vyrų.

Dabar atėjusios žinios sa
ko, kad revoliucionieriai 
rengiasi eiti ant respubli
kos sostinės Rio Janeiro ir 
versti centro valdžią.

Revoliucionierių spėkos 
skaitomos į 34,000 vyrų, o 
valdžios kareivių tiktai apie 
24,000. Valdžios orlaiviai 
nuolatos bombarduoja Sao 
Paulo miestą ir daro labai 
daug nuostolių. Viena bom
ba nukritusi ant Esplanados 
Kotelio ir užmušusi 8 žmo
nes. Be to da valdžios arti
lerija iš tolo šaudo i miestą 
iš armotų. Esplanados ho- 
telis esąs paverstas į ligon- 
butį ir pilnas sužeistųjų.

Kokios priežastįs iššaukė 
šitą revoliuciją, aiškių žinių 
nėra.

šitas atsitiko tuojaus po 
to. kaip dėl politinių perse
kiojimų Lenkijoj buvo pa-metęs skaičių. Papiauti bu- 
skelbtas aštrus francuzų1 ’---- ’—
protestas, po kuriuo pasira
šė dabartinis francijos pre- 
mieras Herriot (ištark Eri- 
jo) ir kiti žymus Francijos 
vyrai. Kuomet šitas vaiki
nas tapo valdžios rankomis 
nužudytas, tai Lenkų vals
tybės gynėjas pareiškė, jog 
tai esąs gestas, parodantis, 
jog Lenkija yra laisva val
stybė ir Franci ja negali jai 
diktuoti. Tai buvo tiesiog 
spiorimas protestavusiems 
franeuzams į akis.

Smaugimas valdžios opo
zicijos Lenkijoj eina viso
kiais budais. Pavyzdžiui, 
Seime dabar yra du komu
nistų vadai, Krolikovvskis ir 
Lansuckis. Valdžios šalinin
kai imasi visokių priemonių, 
kad būrimą Seime tiems ko
munistams padarius nepa
kenčiamą ir tuo budu išėdus 
iuos iš tenai laukan. Pavyz
džiui, Lansuckis buvo už
pultas Seimo koridoriuje ir 
skaudžiai sumuštas; o kada 
Krclikowskis norėjo savo 
draugą ginti, tai patriotai ir 
šitą sumušė.

Krolikrjvskis yra jau ir 
be to daug nukentėjęs. Jis 
turi 40 metų amžiaus, ir iš 
to jis 10 metų yra praleidęs 
kalėjime. Nors menkos svei
katos ir mažo ūgio, jis buvo 
numuštas Lenkijos Seime 
iau keturis kartus. Kadangi 
Krolikowskis turi Lenkijos 
darbininkuose didelės inta- 1

rį nesenai nušovė burdin- 
gierius A. Paulauskas. Pa
laidojęs užmuštą savo žmo
ną, česnavičia išėjo dirbti ir 
ant rytojaus parvežė jį ne
begyvą. Italas angliakasys 
sprogdino anglį nedavęs jo
kio ženklo ir užmušė Česna- 
vičią ant vietos. Trįs maži 
vaikučiai liko našlaičiais be 
jokių globėjų, česnavičia 
paliko bankoje pinigų ir 
dviejų šeimynų namą, nes 
buvo jau prasigyvenęs. Ve
lionis paėjo iš • Suvalkų rė- 
dvbos, Šakių apskričio, Plo
kščių parapijos, Antkališ- 
kių kaimo; Amerikoj išbuvo 
17 metų, turėjo jau 33 metus 
amžiaus ir buvo "Keleivio” 
skaitytojas. Palaidotas šv. 
Juozapo parapijos kapinėse.

Karabelninkas.

PIRATAI APIPLĖŠĖ DEG
TINĖS LAIVĄ.

I Kanados uostą Halifax 
dabar atėjo francuzų gar- 

ir jo kapi
tonas ir visi tarnautojai pa
sakoja šitokią istoriją: sto
vint jam (tam laivui) su 
degtine už 15 mylių nuo 
New Jersey pakraščio, prie 
jo prisiirė būrys žmonių ir 
pareiškė,: kad .nori ■' pirktis 
degtinės. ‘ Tečiaus kada suli
po ant laivo, jie tuojaus iš
sitraukė revolverius, suvarė 
visus tarnautojus į apačią ir 
visus tenai užrakino. Pira
tai buvo ant laivo ištisą są
vaitę ir iškrovė iš jo visą 
degtinę, kurios buvo už 
8500,000.

cijos pinigai. Trumpu laiku 
frankas nusmuko nuo 7 cen
tų iki 3. ir vis smuko. Visa 
Franci jos valdžia, visos įs
taigos negalėjo franko kri
timo sulaikyti; bet nuvažia
vo Paryžiun Morganas* Žė
rė keliatą šimtų milionų 
aukso paskolos i’jįfra'neužų 
valdžiai, ir frankas tuojaus: 
pradėjo kilti. O štai ir kitas 
pavvzdis. Per penkis metus 
su viršum Europa negalėjo 
prieiti prie tvarkos po karo. 
Rodos, ir taiką padarė, ir 
sutartį visi pasirašė, o tvar
kos kaip nebuvo, taip nebu
vo. Vokiečiai atsisakė mo
kėti reparacijas, francuzai 
užgriebė Vokietijos provin
cijas, Anglija ėmė tam prie
šintis, ir kas sykis suirutė 
darėsi vis didesnė. Bet nu
vyko Europon tas pats Mor
ganas, apžiurėjo padėtį ir 
nusiuntė ekspertą Dawes’ą, 
kad išdirbtų planą tvarkai 
įvykinti. Ir tuojaus visi su
tiko šitą planą priimti. O 
pirma jie tenai negalėjo jo
kiu budu susikalbėti.

Tai ve, kokią galybę turi! 
Morganas. Todėl ir demok
ratų partijos konvencija, ne
žiūrint visų jos ginčų, užsi
baigė tokiu ”džiku,” kokį 
Morganas jai pgriežė. Nors 
per dvi sąvaites ji balsavo 
daugiausia už Smithą ir Mc
Adoo, galų gale visgi išrin
ko Morgano advokatą Davi
są.

McAdoo buvo sunaikintas 
dėlto, kad jis katalikų prie
šas. o Smithas žlugo dėlto, 
kad jis katalikas. Gudri 
Morgano politika pastatė 
juodu vienas prieš kitą ir 
jiedu viens kitą sunaikino.

KRUVINA TRAGEDIJA 
ŠEIMYNOJ.

New Yorke darbininko 
Lyonso šeimynoj įvyko bai
si tragedija. Lyons, kuris 
jau per 30 metų gyveno su 
savo pačia nesutikime, susi
ginčijęs anądien šovė ir už
mušė ją. Jo kaimynas Kil- 
lian norėjo jį nuginkluoti, 

«tai Lyons ir jį peršovė. Tuo- 
Įmet 13 metų amžiaus Lyons 
[sūnūs vožė tėvui geležiniu 
įrankiu į galvą ir patiesė jį 
ant žemės.

ALIEJUS TUOJ IŠSI
SEMS; ANGLIŲ UŽTEKS 

DA 2,000 METŲ.
Anglijos kasyklų eksper

tas Sir Richard Redmayne 
apskaito, kad aliejaus re
sursai Amerikoje išsisems 
prie šios gentkartės, bet an
glių išteksią da 2,000 metų. 
Anglijoj kasyklos busian
čios ištuštintos į kelis šim
tus metų.

JO KILTI.
Surinktomis valdžios ži

niomis, maisto kainos Ame-

štvn. Nou 15 gegužės iki 15 
birželio valgomieji daiktai 

.pabrango apie 2 nuošimčiu. 
! Brangįaųsis pragyvenimas 

;• incr I Šiuuse ; uuiumbuS,
bolserikų „žvalgybos . inst-,Dcnver; Riyer, St :Paul, 

Sali: Lake City ir San Fran- 
jcisco; antrą vietą brangu- 
■ rtlu: hžfma: Baltimore, Bos
tonas, Bridgeportas, Kan- 
sas City, Los Angeles, Mil- 
waukee. Philadelphia, Ro- 
chester ir Scranton.

GOMPERSAS SVEIKSTA.
Amerikos Darbo Federa

cijos prezidentas Gomper- 
sas jau pradeda vaikščioti. 
Pastaruoju laiku jisai sun
kiai sirgo ir buvo manoma, 
kad mirs. Jis turi virš 70 
metų amžiaus.

SUŽEISTA 53 ŽMONĖS
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke vieną dieną susikūlė du 
busai: vienas susimušė ant 
Riverside Drive su automo- 
bilium, o kitas susidūrė su 
ratvekariu ant Coney Is- 
land. Per abidvi nelaimes 
sužeista 53 žmonės.

ĮŠOVĖ VILKUI J AKĮ.
Worcester, Mass.—Jonas 

Vilkas, kuris gyvena čia imi 
No. 3 Falmouth st., sėdėjo 
ši panedėfi šalia kelio ir žiu
rėjo j Middle upę. Staiga pa
sigirdo šūvis ir kulipka pa
taikė jam j kairiąją akj. Da
bar jis guli miesto ligoninėj. 
Vėliaus policija suėmė du 
vaikėzu, B. Mikalauskuti, 
14 metų amžiaus, ir tūlą 
AVysogvachi (?), bet jie prie 
šaudymo neprisipažįsta.

KRITO 300 PERSU MUŠ Y- 
JF. SU TURKOMANAIS.
Anglų žiniomis, būrys 

urkomanų užpuolė persų 
kavaleriją netoli Gumbadi- 
Kabnzo ir išskerdė 300 ka
reivių

TROCKIS IŠMESTAS Iš 
INTERNACIONALO 

VALDYBOS.
Komunistų Internaciona

las savo suvažiavime Mask
voje išrinko i Vykdomąjį 
Komitetą rusų atstovais By
kovą, Zinovjevą, Staliną, 
Kamenevą ir Buchariną. 
Trockis ir Radekas tapo iš 
valdybos išmesti. Nuo Ame
rikos komunistų valdybon 
išrinkta William Dun iš 
Montanos.

prasikaltėliais ir baigiant 
žmogžudžiais, likosi išleisti 
ant laisvės.

200 KAREIVIU ATIDUO
TA KARO TEISMUI.

Ant Filipinų salos susi- 
buntavojo dviejų Amerikos

BOLŠEVIKAI MOKA CA
RO GENEROLUI 

PENSIJĄ.
Iš Leningrado pranešama, 

kad bolševikų valdžia pasky
rusi generolui Brusilovui 
150 dolerių pensijos mėne
siui už jo nuopelnus sovietu 
respublikai. Brusilovas bu
vo caro generolas ir dau
giausia pasižymėjo savo 
atakomis ant vokiečių pas
kutinėmis karo dienomis. 
Paėmus vadžią bolševikams 
jisai buvo raudonosios ar
mijos patarėju.

FINAI KASA DIDELĮ 
KANALĄ.

Finų valdžia nutarė iškas
ti kanalą iš Ladogos Ežero į 
Finlandijos Užlają Baltijos 
Juroj. Apskaitoma, kad dar
bas iėšuos 750,000.000 finis-j 
kų markių.

BUS SUŠAUDYTI 3 
KOMISARAI.

Leningrade tapo pasmerk
ti mįriop trįs komunistų val
dininkai: valdžios rūbų sin
dikato pirmininkas Breke- 
•is. to paties sindikato direk

torius Riteri berkis ir užsa- 
kvmų priėmėjas šulgina* 
Jie apkaltinti Jei suktybių

AREŠTAVO 400 KOMU
NISTŲ SUVAŽIAVIMĄ.
Berlino žiniomis, netoli | Vienas anglų laikraštis ’iš- 

Eisenachc, Turingi joj, tapo spausdino tūlo Ferdinando 
areštuotas girioje slaptas Ossendcvskio pasakojimą 
komunistų suvažiavimas, iš apie tai. kaip girti rusų ka- 
riso 400 žmonių. Tarp suim- rjninkai lošė "Tigrą.” Atsi- 
tujų esą keliatas ir Reichs- durę Korėjoj, Sibiro pasie- 
4 TX _ a  • 1  21_

KAIP GIRTI RUSU KARI
NINKAI ŽAIDĖ "TIGRĄ.”

kO. tai šitoks jo^rseS-l^0?^0^ .Iš pradŽių koir neturėdami ką veik- 
mas iššaukė izarm dideli munistai norėjo šaukti savo ti, šitie "deržimordos” ilgai 
bruzdėiima miniose J, konferencija Leipzige, bet ffirtUokliavo,opaskuisugaI-

laiku visi susirenka į tuščią 
daržinę, kur kitokios švie
sos nėra, kaip tik uždegta 
žvakė; vienas nusiauna ko

munistai norėjo šaukti savo ti.'šitie "deržimordos” ilgai

’ valdžiai uždraudus, susirin-’V0į0 šitokį ”geimį:”
• -....................... Poli-: -Į

I

I

Lenkai patriotai persekio- ko Turinguos miške? 1... 
ia netik komunistus, bet ir cjja užklupo juos posėdį lai 
tautines mažumas, kaip an- kant įr vjsus areštavo, 
tai baltgudzius, lietuvius, _________
žydus, vokiečius ir kitus. 
Ypač daug kenčia baltgu- 
džiai, kurių dabar gyvena 
no lenkų valdžia apie 1,000,-

W padėter praga-
™ mašina, kurios tilJlu bu-, 
vo išsprogdinti visą arsena
lą. Arsenale buvo 200 vago
nų amunicijos ir daug kito
kios sprogstančios medžia
gos. Jei ekspliozija butų 
įvykus, tai katastrofa butų 
buvus didesnė negu ta, kuri 

vi-ucrn VIT4 D4KMD nesenai atsitiko Rumunijoj. M'V'TO KiTA BADJHE- I?cnku valdžia sako kad at.
IĮ KtJ&IJAl.

Vėliausios žinios iš Rusi- 
ios sako. kad ateinančiais 
metais tenai vėl busiąs ba- 
las. nes saulė ir vėl išdegino 
laukus, vnač Ukrainoj, kuri 
paprastai daugiausia paga- jęs prie arsenalo dirbti k-ii 
mina duonos po darbininkas.

I

NORĖJO IŠSPROGDINTI
200 VAGONŲ AMU

NICIJOS.
Lenkijos arsenale prie

SIULO IŠMEST PATRIO
TIZMĄ Iš MOKYKLŲ 

VADOVĖLIŲ.
Tarptautinė Tautų Lygos 

lDraugijų federacija savo

dėjo protestuoti jau ir so
vietų Rusija. Maskva nu
siuntė jau kelias aštrias no
tas Varšuvon. Bet kuo dau
giau pasaulis prieš lenkų 
žiaurumus protestuoja, tuo 
daugiau jie darosi laukiniai.

rastoji Lvovo arsenale pra
garo mašina buvo sovietų 
valdžios agentų darbas, nes 
suimtas žmogus, kuris tą 
mašiną padėjo, nesenai esąs 
atvykus iš Rusijos ir pristo-

jas, prisiriša prie užpakali- suvažiavime Paryžiuje priė- 
nio skverno varpelį ir užge-mė rezoliuciją, kurioje siu- 
sina žvakę. Tas vadinasi ,j0Tna Jš visų mokyklų vado- 
’tigras. Kitas būna me-|Vėiiu išmesti visokį garbini- 

džiotojas, apsiginklavęs ka- - • •
riniu revolveriu, ir įleidžia
mas į daržinę 3 minutas vė
liau no žvakės užgesinimo. 
Visi kiti sulipa ant balkių. 
"Medžiotojas” klausosi, ku
rioj pusėj suskamba varpe
lis. ir į tą pusę liuobia iš re
volverio. Bet šauti valia tik 

j vieną sykį. Po to uždegama 
(žiburys ir jei pasirodo, kad 
("medžiotojas” "tigrui” ne
pataikė, tai jiedu tada apsi
maino vietomis: "medžiuio- 
ias” ima "tigro” varpelį, o 
"tiaras” eina šaudyt. Ir Os- 
sendov k;<> sako, kad šituo 
buuu daug rusų karininku
iiivti užmušta.

ma karų ir karvedžių, nes 
toks patriotizmas auklėja 
tarptautinę neapykantą ir 
veda prie naujų skerdynių, 
šitą pasiūlymą rezoliucija 
daro ne kokiai atskirai tau
tai, bet visam pasauliui.

TRAUKIA TEISMAN 19 
DAKTARŲ.

San Francisco mieste 
traukiama teisman 19 dak
tarų. kurių vieni kaltinami 
tuo. kad fabrinavo visokiems 
šundaktai tams daktariškas 
dirlomas. o kiti tuo. kad s>i’ 
ivKiais dinlomais praktiKi- 
•u medicina
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LETUI LAIMĖJIMĄ K ALINGAS PAPROTYS. ' 
Hearsto spauda labai ne-j Miegas yra netikęs ir ne

patenkinta, kad demokratų 
konvencija nominavo savu 
kandidatu i prezidentus J. 
W. Davisą, Wall Streeto 
žmogų ir stambaus kapitalo 
tarną. Todėl "Boston Ame- 
rican," vienas Hearsto or
ganų, sako:

‘Išdidi senoji Demokratų 
partija nori pakeisti Morgano 
įstaigą i valdžios namus.

“Praleidę dvi sąvaiti svars
tymams, demokratai nutarė 
papildvt politinę saužudystę.

“Jie nominavo i Suvienytų 
Valstijų prezidentus johną W. 
Davis, Morgano kompanijos, 
tarptautinių bankierių ir Ang
lijos valdžios agentų advokatą.

‘Šituo pasielgimu Demokra
tų partija išsižada savo tradi
cinės liaudies partijos pozicijos 
ir aiškiai pasisako esanti di
džiųjų korporacijų partija.

"Iš tikruių taip bus ir ge
riau. nes žmonės dabar aiškiai 
matys, kad demokratų partija 
kontroliuojama bosų lygiai 
kaip ir republikonų partija.

"Lapkričio rinkimuose nei 
vienas pažangus pilietis nebus j 
prigautas balsuoti už demokra- j 
tų kandidatus. Kiekvienas bal- ■ 
suotojas dabar žinos, kad ne
norint balsuoti už bosų pasta- ( 
tylus kandidatus, reikia iš se-• . ! nu partijų išeiti.

Tuo budu paprasti žmonės, 
taip demokratai kaip ir repub- 
likonai. yra aiškiai nukreipia
mi į trečiosios partijos eiles, 
kuri dabar organizuojasi su to
kia savaiminga parama iš visų 
pusių-

Trečiosios partijos kandi
datas dabar surinks progresy
vius balsus abiejų senųjų par
tijų. Mr. Davis patiks tiktai 
reakciniams balsuotojams, ku
riuos pilnai patenkina ir Mr. I 
čoolidge.

"Republikonų bosai parodė 
savo aroganciją Clevelande, 

/kuomet jie priėmė platformą, 
ginančią neapginamą dabartį-j 
nės administracijos yi 
(korupciją), o paskui nomina-; 
vo kandidatus, užtikrindami 
tęsimą dabartinės politikos to
liaus.

"Demokratų gi bosai parodė 
savo organizaciją dabar, kuo
met nežiūrint visos šalies rei
kalavimo išvyti iš \Vashingto- 
*> privilegija, plutokratiją 'į pri-
korupciją, jie nominavo advo
katą nedoriausios bankinės įs
taigos. kuri vien tik privilegiją 
ir plutokratiją atstovauja.

"Mr. Davis yra gabus advo-j^ 
katas, puikus kalbėtojas, žave
jantis asmuo ir didelis džentel- 
manas! Po Vyriausiojo Teis-; 
mo teisėjo Clarke’o jis yra di-!

"Darbininko" liku bažnyčios kunigas, 
redaktorėlis dabar sušuko: Priešingai, išvažiuojant pir

mutiniam amerikonų buriui 
šaudyt Vokietijos žmonių, 
kardinolas O’Connell pa
šventino jų ginklus Camp 
Devens’e ir laimindanyAs 
kareivius pasakė: "Eikit ir 
kariaukit narsiai, pats Kris
tus eis su jumis." Prieš šitą 
žmonių skerdimą protestavo 
tiktai vieni socialistai. Jų 
vadas Debsas buvo užtai nu
teistas net dešimčiai metų 
kalėjimo.

Taigi pasirodo, kad ne 
marksizmas kraugerystę 
auklėja, bet viešpataujan
čioji kapitalistų klesa. Ka
pitalizmas kraugeringajį 

darbus Kristaus miiitarizmą auklėja, o dva-

Nudžiugęs LIETUVOS DEMOKRATIJA PAVOJUJE.
"Tai visgi aujieiios’ pripa-. 

žįsta, kad Marksas tam tikra
me atsitikime pripažįsta gink
luotą kovą—krutiną revoliuci
ją, Bolševii d Rusi.;o. bavo kai
rysis mark istų sparnas. Mark
so uoliausi sekėjai ir nuo vis
ko, kas buržuazija atsidavė 
purtėsi r.co to. Bolševikai Ru
sijoj ir sa ;ė. kad Marksas pri
pažįsta ginkluotą kovą tokia
me atsitikime, kaip Rusija ir 
tą darė, ką Marksas mokino.”

Kad bolševikai teisina savo 
žmogui akloji darbus Marksu, tai tas da 

(nereiškia, kad Marksas taip

(L. S. S. Konferencijos pareiškimas)I 
•i v.
> Birželio mėnesio pradžio- 
. je, klerikalų blokas Lietuvos 
. seime nuvertė koalicinę val
džią ir sudarė ministerių 
kabinetą iš savo partijos 
žmonių. Lietuvos darbinin
kai neturi mažiausio pamato 
gailėtis dėl Galvanausko— 
Krupavičiaus — Zaikausko 
kabineto puolimo, kadangi 
jisai nedavė jiems ir nežadė
jo duoti nieko gera; bet ši 
atmaina Lietuvos valdžioje 
vis dėl to yra pakankamai 
reikšminga, kad Į ją atkrei
pus rimto domesio.

Iki šiol Lietuvos klerika
lai mėgdavo slėptis už ne
partinių ir liaudininkų nu
garos ir jų rankomis trauk
ti ragąjšį iš krosnies. Kodėl 
gi jiems dabar tie padėjėjai" 
staiga pasidarė nebegeri ? 
Ar Zaikauskui valdant vi
daus reikalų ministeriją, 
nebuvo kemšami i kalėjimus 
visi tie, kuriuos tik nurody
davo klebono pirštas? Ar 
Galvanauskas nepadėjo kri
kščionių frakcijoms praves
ti seime Įstatymą, kuriuo 
kunigai yra sulyginami su 
mokamaisiais valstybės tar
nautojais? Ar prie tos koa
licinės valdžios nebuvo Lie
tuvoje smaugiama laisvoji 
spauda ir slopinamos darbi
ninkų organizacijos?

Klerikalai sugriovė koali
ciją dėlto, kad jie dabar už
simanė vieni viską valdyti. 
Dalintis valdžia jie jau su 
nieku nebenori.

te ir jeigu dykaduoniai ku- visuomet tvirta Lietuvos 
r.igai bei davatkos tykos su- laisvės gynėja—-buvo ir te- 
rvti kiekvieną žmonių su- bėra Lietuvos Socialdemo 
taupytąjį centą? (kratų Partija. J ją tad pir-

Lietuvoje ir iki šiol buvo miausia kreipia šioje valan- 
•įuolatos trypiamos piliečių 
teisės—laisvo žodžio, spau-

(reikalingas paprotys, ir at
eityje žmogus galės be jo, 
; apsieiti.

Biologiniu žvilgsniu, ši- ( 
ras paprotys vra užsilikęs 
nuo priešistorinių žmogaus i 

: iaikų. Ateityje jis bus lygiai 
!nereikalingas, kaip dabar;
(nereikalinga
žarna, 

į Taip sako gerai žinomas ir mokino. Juk kunigai tei- 
: vokiečių mokslininkas Dr. sina savo
T. Želi. Savo teoriją jisai mokslu, o ar Kristus mokino siškija ji šventina ir laimi- 

‘'pamatuoja plačiais tyrinėji- taip, kaip kunigai daro?
Jei zakristijonui Virakui 

taip baisi yra revoliucinio 
marksizmo "kraugery stė. ’’ 
tai kodėl jam nebaisi toji 
kraugerystė. kurią laimina 
katalikų bažnyčia ?

Jei marksizmas ir pripa
žįsta ginkluotą kovą, tai tik 
tam. kad pavergti žmonės 
galėtų nusikratyt savo pri
spaudėjų. Tai nėra jokia 
kraugerystė. o .tik apsigyni
mas nuo kraugerių, 

i Tuo tarpu buržuazinės
■ valstybės užlaiko didžiau-
■ sias armijas ir nuolatos ka
la ginklus daugiausia “už
puolimo ir pavergimo tiks
lais, o betgi tuos ginklus ku
nigai visuomet laimina ir 
šventina, kada tik reikia ei
ti i karą. Kuomet Ameri
kos kapitalistų valdžia nu
tarė stoti i pasaulini karą, 
kad apsaugojus paskolintus 
franci jai ir Anglijai VVall 
Streeto milionus. tai neuž
protestavo nei vienas kata-

S

na.

I
deje savo akis Amerikos lie
tuviai darbininkai, tikėda-

los, organizacijos ir susirin- ^a,(^,ir šitoje kovoje
kimų, šitos priespaud°s pa- . /
teisinimui buvo vartojama mokratijai.

—nežiūrint to, Paremkime jos reikalavi-

kimų, šitos priespaud°s pa ji rodys kelią Lietuvos de- 
—Padėkime jai!

mais gyvulių pasaulio. Sa
vo knygoj "Žmogaus Mie
gas Paremtas Gyvulių Ty- 

: rinėjimu.” šitas mokslinin- 
kas. pareiškia:

“Miegas buvo vienatinis dai
ktas, ačiū kuriam priešistorinis 
žmogus galėjo gyventi tarpe 
žvėrių ir apsisaugoti nuo jų. 
Per 200.000 preistorinio gyve
nimo žmogaus sistema taip 
prie to priprato, kad per 5,000 
metų civilizacijos da negalėjo 

_nuo jo atsikratyti, nors dabar 
miegas jau nustojo reikšmės, i 
nes žmogus žvėrių jau nesibi- i 
jo. i

“Didžiuma gyvūnų per nak
tį visai nemiega. Per dieną jie 
ilsisi, nepastebimi dėl jų natū
ralių spalvų. Klaidinga yra to
ji teorija, kad gyvūnų spalvos 
yra pritaikytos prie apystovų 
dėlto, kad nesimatytų kaip jie 
vaikščioja. Jų nesimato dėlto, 
kad dienos laiku jie nevaikš-j 
ėioja; jie vaikščioja tik nakti
mis.

“Nei vienas naktinių gyvū
nų nemiega- Jie tik snaudžia. 
Tuo pačiu laiku jie girdi kiek
vieną šlamėsi. Dėlto ir žmo
gaus ausis yra mažiausia mie
gantis organas.

“Tūli gyvūnai, kaip pavyz
džiui banginiai (VVallfish), 
visai nemiega. Jie ir vietos ne
turi miegoti. Jūrių gelmėse 
miegas yra negalimas.”

Prirodęs faktais, kad tūli 
(gyvūnai apsieina visai be

i

i

v

SUSKAMBĖJO^.
Suskambėjo,
Nuriedėjo

Skambios dainos,
Jų aidužiai
Susigūžę

Skamba, mainos.
Dainos gaudžia...
Sielą spaudžia...

Ilgesys vilioja,
Ten į toli, 
laisvės broli,

Vėjas kur lakioja... 
Ten nulėktum. 
Atsikvėptum,

Sielą atgaivintum, 
Neskaudėtų, 
Nesopėtų,

Žaizdas nuramintų...
Ret tik dainos 
Skamba, mainos.

Jų aidužiai pinas...
Sielą skauda.
Verkia, rauda,

Ilgesys kankina...
A. —aite.

karo padėtis, 
kad Lietuva senai Su nieku 
nebekariauja ir nesirengia 
kariauti. Tą politiką kleri
kalai be abejonės tęs ir to
liaus, stengdamiesi Įgyven
dinti ją, kaipo nuolatinę 
tvarką, Lietuvos respubliko
je. Kokio čia daikto jiems, 
kad tai prieštarauja pama- 
tiniems krašto konstitucijos 
dėsniams! Juk. pav. ir savi
valdybių teisės yra pažymė
tos prieš savivaldybes atvi
rą kovą. Kas gali užtikrinti, 
kad jie vėliaus nesikėsins ir 
ant visuotino balsavimo ir 
kitų demokratinių respubli
kos pagrindų?

rnus! Protestuokime kartu 
su ja prieš kard stovi ir 
prieš kiekvieną klerikalų 
pasikėsinimą ant žmonių 
teisių. Neleiskime tamsybės 
apaštalų jiegoms sunaikinti 
prie laisvės, šviesos ir denio- 
kratybės siekiančią Lietuvą.

F. Mileris, Pirm., 
A. Žymontas, Sekr.

KARŠTUVAI.

Ar bus karas tarp Ameri 
kos ir Japonijos?

liams pirktis žemę. Jau ši
tas Įstatymas suerzino japo
nus.

Gi šį pavasari Suvienytų

f i miego ir ilgai gyvena. Dr.
2en sak0< kad žmogaus or
ganizmui miegas irgi nėra 
įeikalingas. Žinoma, 1 
nereiškia, 1

Žmonės, kurie tėmyja pa
skutiniu dienų Įvykius ir 
una Japonijoj, pradeda kei
ti klausimą, ar nebus kar
tais tarp Amerikos ir Japo- Valstijų * Kongresas nutarė 
nijos karo? Ir reikia prjpa- visai uždaryti imigraciją iš 
žinti, kad kivirčas tarp tų Azijos, o iš kitų šalių apru- 
dviejų šalių yra labai opus. , bežiuoti iki 2 nuošimčių to

Japonai Įniršo dėlto, kad svetimšalių skaičiaus, koksjaponai nni>U UCllU, KdU nuno

tas Suvienytos Valstijos uždarė buvo čia apsigyvenęs 1890
-Ju metais. Italija nuo to nutari-kad ryt-po-rvt Jiems durte Amerikon. . __ . .

rnos jhu to papro- tauta smarkiai au^a ii* ant mo nukontojo daugiausia*
jčio atsikratyti. Taip grei- 
jtai da mes negalėsime nuo 
miego pasiliuosuot. nes per-

nes pirma italų galėjo įva
žiuoti 40,000, o dabar tega
lės Įvažiuoti tik 4,000.

Japonija palyginamai nu
pratę; ir geriausis miegas 
žmogui vra tuojaus iš vaka- 
i o, nes priešistoriniai musų 

j protėviai sulipdavo i me
džius ir sulįsdavo i savo 
įgustas tuojaus saulei nusi
leidus.

Dr. Želi atmeta tą teoriją, 
~ t- ,kad miegas vra būtinai rei- 

dz,au3,s salininkas Tau u Lj- ,kalineas kuno pasilsiui arba 
,r non kad Amerika pne!crašalinimuj ^naudotų pro-

• J0^J>,rislJe *’ , •. i ■ dūktų ir papildymui jų vie-
• gailės pinige jo i 

pani.iai, ir išpils rasit pusę to, i 
kas bus pašvęsta ponui Coo-' 
lidge’ui.

"Republikonų partija pasta
tė kandidatą, kuris yra labai 
palankus stambiam kapitalui; 
ji pastate žmogų, kurio kabine
te dabar stambusis kapitalas Į 
atstovaujamas labai aiškiai ir, 
gabiai.

"Sandaros" No. 26, gar
sus "sekretorius” A. J. Go- 
tautas ragina savo viernuo- 
sius "kovot su provokato
riais.” Matomai, sąžinės 
graužimas neduoda jam ra
mumo. N e verbenai, būda
mas direktorium Centralio 
Bendro Lietuvių Banko, jis 
sakė prakalbas ir rinko i tą 
neva banką pinigus; o ka
da valdžia tą "banką" užda
rė, tai jis liudijo prieš savo 
"besą" valdžiai, buk jie ap
gaudinėjo žmones vienokiu 
ar kitokiu budu.

Kokiais vardais jus nesi- 
dangstytumet, visuomenė 
vis viena jumis pažins.

Sakoma, "Laisvės” redak
torius L. Pruseika susirgo 
"franeuziškuoju romatiz- 
mu”. Jo vietą prie ”Laisv." 
užėmė buvęs "Keleivio" ze- 
ceris Rokas Mizara. Nors 
Mizara yra tik zeceris (ne 
redaktorius), bet Pruseika 
pilnai jis pavaduos. Tokių 
pliurpalų, kokjais pastaruo
ju laiku pasižymėjo Prusei
ka, gali prirašyti bile dženi- 
torius.

Kas galėtų paaiškinti, kur 
dingo garsus lietuvių komu
nistų lyderis Duseika ala 
Dusevičius. Vieni sako, kad 
jis "ku-ku" name uždarytas, 
kiti gi tvirtina, kad jis į Ru
siją išvažiavo.- Katrų teisy
bė?

Vienas So. Bostono ko
munistėlis buvo pamišęs. Vi
sa laimė, kad jį greitai ati
davė i pamišėlių ligoninę, 
kur trumpu laiku pavyko 
pagydyti.

Daug komunistų šiandien 
butų protingais žmonėmis, 
jeigu jų pamišimo ženklai 
butų buvę laiku pastebėti.

Kur dingo du žymiausi 
lietuvių sorkininkai: ąidob- 
listas Grikštas ir komunis
tas Jukelis? Be ju šoridu 
lyg ir nuobodu. - *

—---------------- •! t.
"Sandarą” redaguoja jau 

naujas redaktorius. Jo sure
daguotą numerį perskaičiau 
ištisai. Jeigu jis dar šiek- 
tiek pasimokys' lietuvių kal
bos, tai gal bus neblogesnis 
"literatas" už ”Dirvos” 
"pipirą” Karpavičiuką.

J. J—nas. ;

Savo teisių apgynimui nuo 
klerikalų, Lietuvos demo
kratija turės išlaikyti gal 
dar sunkesnę kovą, negu 
anąmet beginant Lietuvą 
nuo Bermonto gaujų ir Želi
govskio legionų. Gaila, kad 
žmonės Lietuvoje taip ilgai 
nesugebėjo tinkamai Įver
tinti klerikalizmo pavojų ir 
nepasirūpino atremti ji. Ra
dikalų valstiečių atstovai, 
kaip matėme, dažnai ėjo 
••anka už rankos su klerika
lų partija ir leido jai vieną 
no kitos užkariauti Įvairias 
srytis Lietuvos valstybėje ir 
visuomenės gyvenime.

Perilgai nesuprato to pa
vojaus, deja, ir daugelis Lie
tuvos darbininkų. Vieni jų 
davėsi pagauti ant klerikali
nių demagogų meškerės ir 
susispietė "darbo federaci
joje," kuriuos vedžioja už 
nosies klebonų auklėtiniai; 
o kiti, ažuot kovoję prieš kle
rikalus, eikvojo savo jiegas 
pragaištingiems vaidams su 
savo klasės draugais ir lau
kė išganymo iš Maskvos.

Ir Amerikos lietuviai dar 
menkai teparėmė demokra
tijos jiegas Lietuvoje. Jokios 
stambesnės pažangios kultū
ros Įstaigos nėra sukurta 
Lietuvoje amerikiečių pini
gais, nors aukos iš čionai be 
paliovos plaukė Lietuvon 
per metų metus. Tuo gi tar
pu visokių klerikalinių Įstai
gų, vienuolynų, seminarijų, 
stipendijų katalikiškai mok
sleivijai — tenai pristeigta 
amerikiečių aukomis liek ir 
tiek. Nemaža todėl yra kal
tės ir Amerikos lietuvių vi
suomenės tame, kad nepri
klausomai Lietuva šiandien 
grasina naujo jungo pabo
jus.

Nuo pirmųjų Lietuvos ne
priklausomybės dienų ir iki 
dabar kunigai parodė, kad 
jie žiuri Į Lietuvos valstybę 
tiktai, kaipo Į naudos šalti
nį savo luomui. Jie su savo 
klapčiukais steigiamajame 
seime Įrašė Į Lietuvos kons
tituciją paragrafus, sujun
giančius bažnyčią su valsty
be ir mokyklą su bažnyčia, 
Jie pasistengė taip pakreip
ti žemės reformos Įstatymą, 
kad butų aprūpinti žeme 
pirmiausia klebonai ir vie
nuolynai. Jie prisodino savo 
žmonių visose valdžios Įstai
gose ir užsienių atstovybėse.

Dabar, kai jau tapo pa
siekta ir to, kad kiekvienas, 
nors ir jokio valdžios darbo 
nedirbąs, "Dievo tarnas;’ 
gauna algą iš valstybės iž
do; kai apsukresnieji "dva
siški tėveliai,” pasinaudoda
mi valdžios pataikavimu ar
ba tiesiogine josios protek
cija, suspėjo šmugeliu ir 
spekuliacija susikrauti lo
bius, tai ko jiems daugiaus 
bereikia? Nieko kita, kaip 
tiktai, kad tos "Dievo malo
nės" butų užtikrinta jiems 
kaip galint ilgesniam laikui. 
O tam reikia pasigrobti Į 
savo' nagus valstybės galią. 
Tą jie ir padarė;

Patapę pilnais ir neapri
botais šeimyninkais Lietu
voje, klerikalai dabar, žino
ma, kietai laikys ją sav© 
saujoje ir spaus iš jos tiek 
syvų, kiek tik pajiegg iš
spausti.

mažų Japonijos salų darosi 
jau perdaug ankšta. Jiems 
būtinai reikalingas kur nors 
išėjimas. Todėl negalima ir 
stebėtis, kad uždarymas kentėjo nedaug, nes iš jos ir 
jiems Amerikos durų labai taip jau labai mažai galėda- 
juos suerzino. Amerikos vo Įvažiuoti; bet jos tautinis 
darbininkai Japonijon neva-umaras tapo labai Įžeistas, 
žiuoja, bet japonų Califor- 
nijos valstijoj gyvena jau 
šimtai tūkstančių. Iš viso jų 
šioje šalyje yra 111.000 su- 
viršum.

Agitacija prieš japonų 
imigraciją prasidėjo 1907 
metais, kuomet vienais me
tais jų atvažiavo Į Califor- 
niją daugiau kaip 30.000. 

; Kadangi aziatai daug pras
čiau gyvena, tai jie apsiima 
dirbti už pigesnę algą ir dir- nebūti, bet kada jis ateisiąs, 
ba ilgesnes valandas. Todėl pirmutinis užpuolimas bu- 
amerikonai ir pradėjo ru- sias netikėtas, iš pasalų, 
pintis, kad japonų imigraci- taip kaip 30 metų atgal ru
ją sulaikyti. 1908 metais bu- su eskadra prie Port Artu- 
vo padaryta tarp Amerikos ro buvo užpulta ir stinaikin- 
ir Japonijos taip vadinama ta vidurnakty.
"džentelmanų sutartis," ku- Amerikos sausžemio ja- 
rios iaikanties Japonija pa- ponai nejudinsią. Jie ne- 
sižadėjo nebeduoti daugiau bombarduosią nei San Fran- 
pasportų Amerikon tokiems cisco, nei Seattle miestų, ir 

neatakuosią Panamos Kana
lo. Jie vesią karą iš tolo, pa
sirinkdami sau kuo paran
kiausias kovos vietas. Jie 
užimsią Filipinų salas, kas 
jiems busią labai lengvai at
likti. Jie pulsią taipgi Gua- 
mo salą ir Hawaii salas, ku
rios tirštai apgyventos jap°- 
nais. Ir pirmutiniai susirė
mimai busią veikiausia j'a- 
l'oųų laimėti,,nors ilgainiui 
viršų paims Suvienytos Val
stijos. Karas betgi galįs už-' 
ritęsti keliatą metų. j

. I 1

I

apita^ nes.-tos naujais Miegas tokių 
’ i funkcijų visai neturįs ir 

—o. paprastas paprotys,
(nuo kurio su laiku žmogus 
įgalės visai pasiliuosuoti.

KAS AUKLĖJA KRjft - 
GERYSTĘ!?

Kun. Kemėšio mokinys F.
t 'Virakas pradėjo rašyti So.i 
(Bostono "Darbininke"-apie i 

ir socialistus."Demokratu partija norėjo socializmą
republikonus. Viename numeryje jisai dapralenkti da ir

Ir abidvi konvencijos nominavo 
tokius kandidatus, kokius pa
sirinko Morgano Firma.”

Taip kalba Hearsto orga
nas, kuris ir pats priklauso! 
demokratų partijai. Ir jei! 
šitas pranašavimas išsipil-! ,
dys, jei visi pažangesni re- _n?s’ pavadino Kemėšio mo-( 

dabar atsimes nuo savo"se- kruvinajai revoliucijai buvo jos padarymo, japonų Ame
rikon atvažiavo tiktai 8.681. 
Vis dėlto neapykanta prieš 
geltonveidžius augo ir augo, 
o ypatingai Californijos val
stijoj. Tenai išleista net Įs
tatymas, draudžiantis japo-

ro šitokį "apdūmojimą 
"...auklėjant kraugervstę, 

kaip daro revoliucinis Mark
sizmas, tik kraugerių ir gali
ma t.. . - - ,
Įvyko.” .

savo piliečiams, kurie va
žiuoja darbo jieškoti. Galė-

s3'ila7kt“ka*p'RuSijoj’kTi'-i0 v“iuo« Į? -Japonijosi 
Ameriką tik biznieriai, pro
fesionalai, mokiniai ir t.t.. 

Už toki rašymą ”Naujie--bet ne darbininkai.
,____ ............„ _ ! Ir Japonija šitą sutarti

publikonai ir demokratai kinį nežineliu, nes Marksas pildė. Nes per 15 metų nuo 

nujų partijų ir balsuos už ’<ajP „tik priešingas; jisai 
treciąją part ją, ai a ai ga- tenaj, kur darbininkai
hmas daiktas, kad La Jolle- neturj balso valstybės tvar- 
tte’as bus išrinktas sekan-^yme ir negali pagerinti ša
pu prezidentu. !vo būvio Įstatymo keliu.

Ji nenori būt pastatyta ant 
lygios su Kynais arba Indi
ja, kurių žmonės Amerikon 
negeidžiami kaipo necivili
zuoti sutvėrimai. Japonija 
jaučiasi tuo labai užgauta ifr 
visa šalis alsuoja nesuval
domu kerštu.

Todėl žmonės, kurie tė- 
myja Japonijos ūpą, sako, 
kad karas esąs neišvengia
mas. Greitai to karo galį

Bet Lietuva, kaipo nepri
klausomas kraštas, tegali 
gyvuoti tiktai turėdama 
laisvę viduje. Tiktai laisva, 
jokiais vergijos pančiais ne
suvaržyta, sąmoningai tvar
kanti savo reikalus, liaudis 
galės išvystyti tiek sumanu
mo, drąsos ir ištvermės, kad 
atstačius krašto ūki, kad pa
kėlus jo materiale ir dvasinę 
kultūrą, kad apsaugojus ją 
nuo audrų iš oro. Klerikaliz
mo vergijon patekusi Lietu
va neatsilaikytų.

Taigi klerikalų užsimoji
mas pavergti Lietuvą neša

Kunigų partijai Įsigalėjus 
Lietuvoje, grasina pavojus 
visiems laimėjimams, ku
riuos Lietuvos liaudis buvo 
Įgijusi didelėmis aukomis iri 
sunkia kova už krašto ne-j 
priklausomybę. Nusikratę 
svetimą jungą, žmonės bu
vo gavę progos kurti tinka
mas mokyklas savo vai
kams; bet kuo pavirs liau-(pavojų neliktai jos laisvei, 
dies švietimo Įstaigos, jeigu, bet ir josios gyvybei. At
jos pateks po letena kleplįa- remti šitą pavojų turi pakil- 
lizmo, tunkančio žmonių ti visi Lietuvos darbo žmo- 
prietarais ir tamsybe? Ko- nes. Padėti jiems šitoje ko
kia iš to bus galimybė I je- voje turi visi Amerikos lię- 
tuvos žmonėms plėtoti savo tuviai, kuriems tiktai rupi 
dvasines jiegas ir kelti savo Lietuvos ateitis.
kultūrą, jeigu bus stelbiama Visuomet ištikima Liėtu- 
kiekviena laisva mintis kraš- vos darbo žmonių reikalams, ’ - , - * • , Z- į- .

TAU TIK VIENAI!
Pinu tau vainiką, 
Iš gėlių gražiausių, 
Iš mano širdies 
Jausmų kuotikriausių 
Ir meilės svajonių sal- 

džiaušių! 
Jiji tau tik vienai 
Ketinu aukauti, 
Tikrai, amžinai!
Bet nedrįstu klausti, 
Ar jauti tu tai. ar žinai? 
Gal aš apsivilsiu 
Sapnais tų svajonių, 
Gal gi neatsieksiu 
Idėjų malonių
Ir budėsiu dėl jų amžinai!

B. Šidiškis.
i '
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CHICAGO, ILL. [Apie nuogą kūną suka mu- 

"mielaširdingoji seselė" ir 
* ------- >9

baido. Keliose vietose bure- 
n . • bais darbiečiai traukė ko-
Pagalios ir mes, chieagie- munbtiškų "muliukų.

ciaų. nudžiugome susilaukę - - -
garbingo svečio Maikio Tė-:' 
vo. kuris pribuvo Chicagon 
užimti "munšainologijos" 
profesoriaus vietą prie ”šv. 
Čalio makademijos.” fcitokis 
profesorius, tai bent profe
sorius! Kiti profesoriai mo
kina, mokina ir nieko neiš
mokina, o Maikio Tėvas tuo
jaus išmokino Skripkos pa- 
rapijonus gerą munšainą ‘ 
virti. Pirmu kartu kai išvirė 
munšainą, tai buvo taip ge-.. x ,
ras, kaip paties Kristaus lau ne taiP’ ^uv0 
padarytas Kannoj Galilė- T3* P®r PraeJus,us. .penkis 
jos. Gėrė jį visi Skripkos metus. Mes esam visi lygus 
parapijonai ir negalėjo at- Pal?ai f10? Dauguos ir visi 
sigerėti jo skanumu. Mask-'J^31 tl}rTe na™“ naudo- 
vos davatkos irgi jau pradė-'?.8 ir.aple rūpintis. Mum> 
jo imti "munšainologijos” (čionai nesvarbu keno nors 
lekcijas pas Maikio Tėvą. Į Pavalgos ir kalbant apie 
Pasirodo, kad Maikio Tėvas dfau.^s dįykus, neleisiu 

vieniems ant kitų uzmetine- 
‘jimus daryti.” 
t Prie naujų dalykų pats 
i Navickas duoda sumanymą, 
f kad reikia iškelti Su v. Vals
tijų vėliavą ant Tautiško 
Namo, nes, girdi, ateina 
amerikoniškos šventės ir to
kį namą laikyti be vėliavos, 
tai gėda nuo amerikiečių, 
nes visi pirštais bado.

Taipgi ir komunistų "ca- 
rukas” Smitas išsireiškė, 

Ikad ir jis esąs pusėtinas 
"patriotas," o Trockis pa
reiškė, kad jis turįs Ameri
kos vėliavą frontiniame 
kambaryje ir labai ją ger
biąs. Taip atrodo, kad musų 
bolševikai jau , butu virte 

‘ * . Bet
spręsti, jog tai vyro esama.;™ ištikrujų yra kaip 

f v . ’ j » ____Jatrndo. Man rnnnsr kad haJogmmui 1 
maklelę, kalba Palevičhis. 
Jis agituoja už "Vilnies" 
namą, tikrindamas, kad 
žmonių sudėti pinigai nežus. 
Vienas iš publikos pastebi, 
kad Bišopas su jam pana- 

tavo, jog žmonių pinigai ne-

Maikio Tėvas pribuvo Chi-
ragon j "švento čalio maka- r". ~
dėmi ją."—Maskvos davatkų TTS JT sav0. dravugO

sorkės Jefferson giriose.

# Pasaulio Pilietis.

MONTELLO, MASS. 
Komunistai virsta Ameri

kos "patriotais.”
Lietuvių Tautiško Namo 

Draugijos susirinkime, ku
ris įvyko 1 d. liepos, naujoji 
bolševistinė valdyba užėmė 
savo vietą. Pirmininkas K. 

I Navickas savo prakalboj 
pareiškė, kad nuo šio laiko 
minėta draugija valdysis

bus labai ”bizy” Chicagoj.
Birželio 29 d. Jefferson 

miškuose atsibuvo Maskvos 
ubagų išvažiavimas, kuri 
skelbė neva vaikučių drau
gijėlių vardu. Reikia pripa
žinti, kad programą vaiku
čiai išpildė neblogai. Po pro- 
gramui prasidėjo komunis
tų ubagavimas ant "Vilnies" 
namo. Pirmas kalbėjo H. 
.Jogminas, kuris yra dau
giau panašus į senos gady
nės musų protėvius, negu i 
civilizuotą žmogų. Per plau
kus jo ausų visai nesimato 
ir iš užpakalio į jį žiūrint, 
sunku pasakyti, ar stori 
kirptaplaukė moteris, ar 
vyras. Tik arčiau priėjus irYVIdo. HR aiviau A a. • •
pamačius kelines, galima Ameriką patriotais.
* ... . •____ ___ _—~ ne tam ištikrinu vra

, , v Y & —^^e.^^****w* ’ — v w *

nahaifms savoMrodo. Man rodosi, kad jie dba Ulevičius.;tik*>vo purvinus darbus
i nori pridengti Amerikos vė- 
; Kava, kaip tai darė laike ka
ro įvairus pelnagrobiai.

Kaslink K. Navicko pa- 
reiškiftio, turiu pasakyti,

šiais niekiniais irgi gvaran- Navicko praei-
• • . fties darbus ir nuopelnus,^^^ienok’a^'pIleviJjamne^lima 

graudžiu balsu gyrė «>• J‘s užtektinai gabu- 
- .......... Naujie- mo» sudrumsti vandeni

Girdi, jame pasižvejoti.
čius į, 
"Vilnį," o peikė " 
nas" su "Keleiviu.” 
"Naujienose" ir "Keleivy ’ 
pilna apskelbimų, o "Vilny
je" apskelbimų nėra (nes 
"Vilnis" jų negauna). Tre

čias kalba svetys iš Zeigler, 
I1L "proletaras" M. Pūkis, 
kuris yra daugiau panašus į ,vi<* pa©**? v<*. x <*-
penimį, negu į proletarą, (žangiųjų draugijų tdelega- 
Kalbėdamas jis tankiai žiu-?tai, susirinkę Lietuvių Ūkė- 
rėjo Į mane, matomai prisi- sų Kliubo Svetainėje Birže- 
bijodamas. kad aš neduočiau lip 20 d., 1924 m., vardan 
jam klausimų, nes aš Pūkį pažangiosios Lawrence’o ri- 
gerai pažįstu ir žinau jo snomenės priėmė sekančią 
darbelius. Pasibaigus ”spy- rezoliuciją kaslink -- --- 
čiams." i

meta centą, kas penktuką, Jais.
bet dolerių žmonės neduoda.♦ Pastarojoj eilutėj metuo- 
Viena kirptaplaukė kolek-!se įsibriovė klaida. Turėjo 
tore (apie 33 vasarų senu- būt taip: "...likviduoto Lie- 
mo) prieina prie stovinčių 'tavos Šelpimo Fondo 1921 
ten pramoniečių ir prašo metais.”

1

Montęlietis.

LAWRENCE, MASS. 
Klaidos atitaisymas.

"Keleivio" No. 27, kores
pondencijoj iš Lawrence, 
Mass., yra pasakyta: "Pa-

: čionai 
prasidėjo kolekta likviduoto vietinio Lietuvos 

Vilnies” namo naudai. Kas šelpimo Fondo, 1924 me- « V A 1  A. _ • _

aukų/ Vienas pramonietis 
jai mandagiai sako: "Pa
lauk, mergužėle, kaip Ame
rikos doleriai bus tiek verti, 
kai lenkų markės, tuomet aš 
paaukausiu tau vieną milio- 
ną." Senmergė sučiaupė lu-,

J. Savinčius
Draugijų delegatų sekr.

DETROIT. MICH. 
Noriu daugiau žinių apie 

velionį Juozą Navickį.
"Keleivyje” buvo rašyta,

pas ir neturėdama ką atsa- kad Detroite nusižudė Juo- 
kyt nuėjo. . ~-------- * -

Sorkininkas Jukelis irgi 
po mišką vaikštinėjo, burda
mas komunizmą ant pirštų. 
Kažin kas Jakeliui pasakė, 
kad čia p-a tas Raulas, kurį 
Jukelis buvo išsiuntęs į Ru-, r ~ ____
siją. Jukelis išsigando ir bi- rickienė praneštų man, iš 
jodamas susitikti su Raulu, kur paeina velionis Navic- 
kažin kur pasislėpė. kis. Arba kiti "Keleivio"

Vakarop teko matyti mu- skaitytojai, kurie pažino ve
šų darbiečius "frontus vie- lionį Navickį, malonėkite 
nyjant.” Vienas reginys man pranešti, busiu dėkin- 
wr. - ' » įdomus, gas. Aš turiu laišką nuo jo
Aukštoje žolėje guli išsidrie- tėvo iš Lietuvos. x

- -* * * * . & Pocius,
bai "pailsęs." Ant krutinės 985 Washington St. 
’ > marškiniai atsegioti. Boston, Mass.

zas Navickis. Man matosi, 
kad tas nusižudėlis yra ma
no kaimynas, kurio tėvas 
jau 7 metai kaip jo jieško. 
Juozas Navickis paeina iš 
Raudenių parapijos.

Malonėčiau, kad gerb. Na-

nyjant.” Vienas 
ypatingai buvo

kęs darbietis,’ matomai la- r . .. _ - . -----
jo marškiniai

BROOKLYN, N. Y. 
šis ir tas.

Amalgameitų Unija New 
Yorke jau baigia streiką. 
Streiko rezultatai daugumą 
kriaučių nepatenkina ir jie 
jieško visokių tam kalčių. 
Bet aš visiems tiems kriau
čiams pasakysiu štai ką: 
vyriausias to viso Kaltinin
kas yra tai komunistų pra
gaištingi ir provokatoriški 
darbai šioje unijoje. Juk at
siminkime lokauto laiką, 
kuomet komunistai ėjo ran
ka rankon su fabrikantais 
ir padėjo pastariemsiems 
oarblokšti uniją, kuri ir po 
šiai dienai yra taip silpna, 
jog nepajiegia nieko atsiek
ti.

Mes gi kiekvienas šiek- 
tiek protaujantis darbinin
kas jau gerai žinome, kad 
unijos arba bent kokios or
ganizacijos, stiprumas ir 
augimas priklauso nuo jos 
pačios narių vienybės ir pa- 
sirįžimo organizaciją palai
kyti ir auklėti. Na, o musų 
komunistai tik ir pasėjo 
tarpe unijos narių nesutiki
mą ir neapykantą prieš pa
čią organizaciją, taip, kad 
šiandien daugelis pačių uni- 
jistų meilesnėmis akimis 
žiuri į fabrikantus, negu į 
savo uniją ir- jos viršinin
kus.

Tačiaus, dabar, kai-kurie 
kriaučiai kalba, kad, esą, 
šiuo laiku komunistų takti
ka yra jau nebloga ir near
danti unijistų vienybės, ši
taip mananti žmonės pusėti
nai klysta. Gali būti, kad pa
viršutiniai žiūrint atrodo, 
jog dabartinė komunistų 
taktika neardanti darbinin
kų vienybės, bet prisižiūrė
jus arčiau, mes matome vi
sai ką kitą. Tiesa, komunis
tai dabar neplūsta ir nešmei- 
žia taip unijos viršininkų, 
k?_įn jie šmeižė lokauto lai
ku. Bet jie to dabar nedaro 
todėl, kad jų kai-kurie lyde
riai gauna apmokėti, o kiti 
iš jų tikisi ateityje gauti 
unijoje apmokamus džia- 
bus. Tačiau ką-gi komunis
tai dabar' daro unijos eili
niuose nariuose? Nugi tokią 
pat, jei dąr nešlykštesnę, 
demoralizaciją, kokią ir pir
miau darė. Supraskite, jie 
suorganizavo pačioj Amal
gameitų Unijoj "Amalga
meitų Unijos švietimo Ly
gą," tikslu, idant atėmus iš 
nariu demokratines teises ir 
iš to pasinaudojus. Kaip tas 
daroma? Nugi štai kaip: 
Prieš kiekvieną unijos sky
riaus susirinkimą jie su
šaukia per laiškus savo Ly
gos susirinkimą ir- tenai jau 
nutaria, ką skyriaus susirin
kime pravesti. Kuomet jie 
iškalno žino, kad unijos su
sirinkime bus renkami bent 
koki viršininkai, tai savo 
Lygoj komunistai savus iš
renka ii* unijos susirinkime 
žūt ar būt jie tuos turi pra
vesti, nežiūrint, kad jiems 
prisieina griebtis šlykščiau
sių priemonių ir balsų vogi
mo. Pavyzdžiui, šio streiko 
laiku buvo reikalas darinkti 
į 54 skyriaus Pildomąją Ta
rybą 4 narius ir štai šitie 
rinkimai įvyko 1 d. liepos 
streikierių susirinkime. Pra
dėjus apkalbėti viršminėtus 
rinkimus, tuojau iškilo aikš
tėn, kad komunistai jau tu
ri išrinkę iš savo tarpo tuos 
keturis P. T. narius. Tuomet 
susirinkime kilo pasipiktini
mas ir, žinoma, jie čia savo 
plano jau negalėjo įvykdyti.

Dabargi pažiūrėkime, ko
kios yra pasekmės šitokio 
komunistų veikimo. Pasek
mės yra tokios, kad neko- 
munistams unijos nariams 
wr»a užkirstas kelias unijos 
veikimui; toliaus atimta iš 
jų noras lankyti susirinki- i 
mus, ir galų-gale nustumia- ’

šajies ir pametama unija.
Tai* šitoki, trumpai su

glaudus, yra dabartiniai ko
munistų taktikos vaisiai. Ir 
šitą Brooklyno kriaučiai tu- 
-i gerai įsidėmėti ir kuogrei- 
čiausia Lygos kuliganams 
užkirsti kelią unijoj.

"Laisvė" nuolatos prane
ša, kad jos Dėdelė serga 
"romatizmu” ir negali ko
munistams prakalbų sakyti. 
Dabar vietos komunistai gi
riasi, kad jau jų Dėdelė pa
sveiks, nes esą jis išvažiavo 
gydytis pas buvusią skebų 
organizatorę Bukšnienę ant 
farmų ir, girdi, kaip bema
tant jis ten "franeuzišką ro- 
matizmą” paliks ir sugrįžęs 
imsis Amalgameitų organą 
"Darbą” redaguoti. Laimin
go pasisekimo ”draugui” 
Dėdelei, tik apsaugok jį 
viešpatie daugiau nuo mun
šaino ir viešbutinių gelton
plaukių, nes ir vėl gali atsi- 
jvavietryti "romatizmas."

❖ ♦ e

Ar jus žinote, kodėl musų 
komunistai taip energiškai 
veikia šitame kriaučių trei- 
ke? Nugi todėl, kad į jų 
rankas pateko finansai iš
mokėjimui pikietininkams 
karferų.

e « *

Musų "Laisvė” nuolatos 
kitus vadina "šmugelnin- 
kais.” Bet vargiai rasis bent 
kur nors lietuviškoj įstaigoj 
didesnis šmugeliavimas, 
kaip "Laisvėj.” Juk atsimin
kite, laisviečiai patįs, apie tų 
overkotu skandalą, kuriuos 
jus su Bekampiu šmugelia-Į 
vote; vėliaus visus tuos fon
dus, kuriuos Zabulionis iš-r 
kėlė aikštėn; paskui jūsų

bių daugybė ir niekur nega
li gauti darbo. Daug darbi
ninkų buvo išvažiavę jieško
ti darbo kitur, bet pasitran
kę kiek laiko grįžta atgal, 
nes ir kitur bedarbė.

Darbininkai jokios orga
nizacijos čionai neturi.

žinantis.

NEW HAMPTON, N. H.
"Sidabrinės vestuvės.”

Liepos 6 d. atsibuvo iškil
mingas apvaikščiojimas "Si
dabrinių vestuvių" Kajeto
no ir Katrinos Stravinskų. 
Minėta pora laimingai pra
gyveno 25 metus ir paminė
jimui' šių sukaktuvių būre
lis artimų draugų sudarė po
kylį. P-nai Karosai ir p-lė 
Onytė Karosiutė iš Middle- 
boro, Mass. daigiausiai pri
sidėjo pagrasinimui to pa
minėjimo. Laike pietų P. 
M. Karosas išreiškė širdin
gus • linkėjimus Stravins
kams, palinkėjo sulaukt 
auksinio jubilėjaus ir apdo
vanojo gausiomis dovano
mis. Ponas Wagner ir p-lė 
Zina Wagneriutė iš Roslin- 
dale, įteikė atminčiai sidab
rinius puodukus.

Po pietų abudu žilagal
viai jubilijantai pasirėdę 
baltai, su įteiktais jiems bu
kietais, tapo nufotografuo
ti.

Visiems atsilankiusiems 
ir neatsilankiusiems drau
gams ir svečiams šiuomi iš
tariam musų viešą ačiū už 
dovanas ir suteiktą mums 
linksmumą

Kajetonas ir Katrė 
Stravinskai.

NORWOOD, MASS.
liejimąsi prie Kriaučių Ne- Komunistų įtekmė smunka

prigulmingo Kliubo pinigų. 
Na. o kuo jus pavadinsite 
tuos munšaino šmugelnin- 
kus, kurie iš jūsų pastogės 
turėjo pasmukti į Pennsyl- 
vanija ? Pagalios kuo jus va
dinat šitą kun. Petkaus "by
los" skymą, jeigu neapgau- 
dinėjimu ir viliojimu iŠ 
žmonių pinigų? Ir butų ga
lima daugybė prirašyti 
TLaisvės” skymų, kuriais 
laisviečir*’ tik ir minta visą 
laiką. O vienok drįsta tie 
purvini begėdžiai kitus pur
iais drabstyti!

Pąsvirkalnietis.

NEW BRITAIN, CONN. 
Apie darbus ir sportelius.
Pas mumis darbai eina 

labai silpnai. Daug darbia 
ninku vaikščioja be darbo. 
Patartina „darbi n inkams iš 
kitų miestų nevažiuoti į čia 
darbo jieškoti, nes už dyką 
bus važinėjimas.

Neprošali bus prisiminus 
apie musų sportelius, kurie 
turi nusipirkę automobi
liui ir myli juose merginas 
vežioti. Ypač ketvergais, 
kuomet "Varpo” choras tu
ri repeticijas, tai sporteliai 
suvažiuoja palei svetainę ir 
kalbina atėjusias merginas 
su jais pasivažinėti. Kai ke
li toki sporteliai sustoja ir 
pradeda šaukti merginas, 
tai atrodo, kad .pedlioriai 
agurkus pardavinėja. Kal
binimu merginų ypač pasi
žymi vienas sportelis, kuris 
turi raudoną Karuką. Kuo
met suaugę ir protingos 
merginos atsisako su juo va
žiuoti, tai jis prisisodina 
mergaičių po 12-13 metų ir 
visiems giriasi, kad jį mer
ginos myli. Ateivis.

HAMMOND, IND. 
Darbai sumažėjo.

Nekurios geležies liejyk
los visai sustojo ir nežinia 
kada pradės dirbti. Steal 
Gar Co. dirba, bet užsaky
mai baigiasi, o naujų neatei
na. Forge Co. atleido veik

gresyviam lietuvių judėji-'verkdamas save teisino ša
mui. Jie neigia visa tai, kas Rydamas, jog buvęs iš mo- 
yra progresyvio, o eina(į kyklos vienai sąvaitei išva- 
talką klerikalams ir ardo rytas ir mokytoja į jį risa- 
vienybę ir solidarumą dar- da piktąi žiūrinti, o vien tik 
bininkų tarpe. Kuris tik yra dėl to, kad jis ir jo tėvai jo- 
laisvas žmogus ir jiems ne- kių dovanų, t y. kumpių, la- 
oritaria. tą jie tuojaus ap- šinių mokytojai neduoda, o 
krikština bolševiku arba ko- kiti visi duoda. Teisme mo- 
munistu. Vietos Jaunuome- kinys nuolat su verksmais 
nės Ratelį, kuris čia puikiai garsiai aimanavo, kartoda- 
darbuojasi, sandariečiai va-;mas vis apie tą patį, t. y. 
dina bolševikų lizdu, nors kumpius, lašinius ir t.t. ir 
tikrenybėj prie to Ratelio nei teisėjas, nei policija be
priklauso didžiuma nekomu- j 
nistų, o šiaip laisvų ir pro-; 
grešyvių žmonių. Tiesą pa-j 
sakius, tai Hudsone yra tik 
keli komunistai, kurie pasi- 
rįžę pildyti Maskvos įsaky
mus, o visi kiti, kuriuos san
dariečiai krikština komu
nistais, yra šiaip sau laisvi 
ir socialistiškų pažiūrų žmo
nės. Sandariečiai labai pyk
sta, kam apie jų fašistiškus

galėjo jp nuraminti. Išnag
rinėjęs bylą taikos teisėjas 
mokinį pripažino kaltu, įžei
dusiu žodžiu mokytoją, ir 
nubaudė jį, atiduodamas tė- 

jvų priežiūrai.
I

i Plėšikai veikia.
ANDREJAVAS Kretingos 
apsk. Nuo Andre javo ant 
Rietuves kelio yra nedidelis 

jiaVKTaĘie-VĮ.IasistJSKus į miškelis. Pernai plėšikas
darbus i laikrascius rašoma. Raikauskas Martinausku 
Kaipgi nerašyti, jeigu jūsų tame miškelyje apiplėšė 13 

<]arX-,yra- atza?are‘v'?!(1- žydų per vienų dienų. Sie- 
Juk istikrujų, sunku atskir-Įmęt atšilus, vėl čia prasidė- 
ti fasistą-sandarieti nuo1 
juodo klerikalo.

Laisvamanis.
I jo plėšimai. Nuo vieno žydo 
atimta 600 litų. Vietiniai gy
ventojai neramus. Policija 
susirupinusi.

Žinios iš Lietuvos

i*

Kad komunistų įtekmė 
musų kolonijoj nusmuko, tii 
jau visi mato. Ligišiol ko
munistai kontroliavo se
niausią šioj kolonijoj drau
gystę D. L. K. Keistučio. 
Bet praėjusiame susirinki
me ir šita draugystė davė 
komunistams per nosį. Da
lykas buvo štai kame.

Vietos komunistai, lais- 
viečių. įprašyti, kreipėsi į 
I). L. K. Keistučio draugys
te, kad draugystė paaukoti! 
iš savo iždo nors 50 dol. 
"Laisvės" bylai su kun. Pet
kun?. Nors į šį susirinkimą 
buvo sutrauktos visos komu
nistų spėkos, bet komunistų 
prašymas didele didžiuma 
balsų buvo atmestas. Kad 
aukoti—balsavo 19 narių,' 
gi prieš—36 nariai. Tai 
skaudus komunistąms smū
gis, kurio jie nesitikėjo gau
ti.

Turiu pastebėti, kad da
bar jau ir patįs komunistai 
savo vardo sarmatinasi, o 
juk dar taip nesenai jie ko
munistų vardu labai didžia
vosi. Telegrafas.

HUDSON, MASS.
Bedarbi. —Sandariečių 

šistiški darbai.
Pastaruoju laiku darbai 

čia ant tiek sumažėjo, kad 
vietos žmonės dar neatsime
na tokios bedarbės. Vietos 
fabrikantai, matomai susi
tarę, iš eilės uždaro vieną 
fabriką po kito ir paleidžia 
iš darbo visus darbininkus. 
Po kelių savaičių jie tuos 
fabrikus vėl atidaro ir pri
ima darbininkus atgal, bet 
jiems algos jau būna apka
potos ant 20r<. Darbininkai, 
vargo spiriami, eina dirbti 
ir už apkapotas algas. Daug 
darbininkų eina pas kont- 
raktorius kasti skiepus ar
ba dirbti ant geležinkelių, 
kur moka tik po 40c. į vai.

fa-

Norėjo prigerti.
KAUNAS. Birželio 14 d., 9 
vai. ryto nuo Aleksoto tilto 
nušoko vandenin koksai tai 

KRETINGA. Kada tai se- žydelis, bet stovintieji prie 
nai Kretingos grafas Tiške-1 garlaivio jurininkai šoko 
vičius savo medinčiui Ban-! vandenin, išgelbėjo tą pilie- 
"dikui neteisėtai—apgaulin- tį įr pristatė paHcijai. Pasi
jai įbruko kontraktą, ku
riam pasibaigus, Tiškevi- 
čių§ atėmė jo ūkį .‘JO su vir
šum dešimtinių žemės Kre
tingos kaime, Kretingos vai.
žemę grafas senai išparda-jtai kaimo žmogus pastatė 
vė vietiniams žmonėms, o savo vežimą su arkliais ir 
Bendiko sodybą, Bendiškę, nuėjo į miestą, 
iki šiol dar buvo palikęs sau. dėjo jo du vaikai, 
šįmet Bendiškė apie ll/: 
hektaro tapo nusavinta. Nu 
žavintos žemės sąrašas pa
skelbtas valsčiuje gegužės 
mėnesy. Kadangi tas skly
pelis yra gražioje ir pato
gioje vietoje Kretingos kai
me, ant kalnelio prie upės ir 
plento, netoli nuo miesto ir 
gelžkelio stoties, tai ir pati
ko tas ‘kampelis Šepučiui, 
grįžusiam nesenai iš Rusi
jos su didele kišene. Šepu
tis, sako, pirkęs tą sklypelį 
dar prieš karą. Bet doku
mentų neturi. Jeigu Šeputis 
pirko, tai’ kaip galėjo žemės 
tvarkytojas nusavinti nuo 
Tiškevičiaus ir kaip galėjo
Šeputis prileisti , nusavinti da'rbininkams ir’Snė&in^ 
jo žemę, nes jos tięk.ir tef(u- džiaga vra pritaisyta vadi- 
ri. •! -1 . . ' ‘

Sulig teisybės tas sklype- sustatytos iš taip menkos 
’is, rodos, tupėtų būti grą- medžiagos ir taip netvirtai, 
žinamas savininkui Bendi- kad darbininkui yra didžiai 
kui arba jo tiesioginiams pavojingas kiekvienas judė
jimams. Bendiko žmona sys. Medžiaga (lentos, bal- 
nrašė jai grąžinti tą sklype- kiai) ir įrankiai (kirviai, 
IĮ (sodybą), bet kurten/kaltaijpuldamiužgaunaže- 
mat, Šeputis su automobi-'niiau dirbančius darbinin- 
iiu greičiau pripuolė prie I Rus, kartais sunkiai sužei- 
žemės tvarkytojo, kuris.džiant. 30 gegužės, sulužus 
sklypą ir pavede jam. -rištavonei buvo sužeistas

Nors Žemės Tvarkymo; vienas darbininkas. Kiek- 
Komisija neišrišo dar to vienam darbininkui nėra nei 
klausimo galutinai, kam tu- mažiausios garantijos, kad 
ri tekti tas sklypelis, bet še- neatsitiks tokia pat ir net 
nutis dar žiemą susivežė me-' blogesnė nelaimė. Techni- 
džiagą. šiandieną piauna- kas. kurio priežiūroje yra 
mi rastai, tašomi akmens, statymas elevatoriaus, turė- 
matyt, Šeputis mano čia sta- į tų pasirupįnti pašalinti šią 
lyti sau namą. .netvarką. Esant Lietuvoje

'didelei bedarbei, yra iš ko 
i pasirinkti darbininkų *ir to
dėl jų sveikata ir gyvybė

Kas turtingas, tas ir 
teisingas.

rėdė, kad jisai nepilnaprotis.

Prigėrė.
KAUNAS. Šiomis dienomis 
netoli Aleksoto tilto koksai

Vežime sė- 
Arkhai 

• I pasibaidę įvažiavo Nemu
nan, kame su vaikais prigė- 
;rė.

1______________

iI Nebrangina darbininkų 
gyvybės.

ALEKSOTAS. Kauno prie
miesty statomas elevatorius. 
Dirba apie 150 darbininkų. 
Darbas eina nuo 6 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro su 1 vaian- 

įda pertrauka pietums, reiš
kia dirbama 11 valandų. At
lyginimas I litas valandai. 
Darbo sąlygos kuoblogiaų- 
sios. Dauguma darbininkų 

j dirba didelėj aukštumoje— 
i apie 30 metrų. Užlipti dir
bantiems ten (aukštumoj)

namosios rištavonės. Bet

Nubaudė mokinį.
KAZLU-RUDA. Birželio 18/-: -- ;
d. Kazlų-Rudos nuovados'ne^>ran^inama- 
taikos teisėjas nagrinėjo 15 „ . . Z . 
metų Agurkiškės pradeda-^n°,huWi".' 
mosios mokyklos mokinio A. ’* * 
B-ciaus baudžiamą bylą
C l t     . _ _
mokyklos mokytojos p-lės metų vaikas dėl šios priežas- 
K. M-tės. Teisme šioj bvloj ties. Vaikas nešė pieno bu- 
dalyvavo 8 asmenis, polici-(telį, beeidamas paslydo ir 
ios viršininkas, skundėja pargriuvo, butelis sudužo ir 

kaltinamasis, jo ant stiklų vaikas taip susi- 
5 liudininkai, tos'žeidė, kad tuojau ir mirė, 
mokiniai. Kalti-j palikdamas savo gimdyto- 

mokinys teisme jus didžiausiame nuliudime. •

IMAŽEIKIAI. Birželio 13 d. 
'mirė Mažeikių kaimo uki- 

apie įžeidimą žodžiu tos pat ninko Antano Galmino trijų

j.j viršininkas, 
mokytoja, 
tėvas ir 

visus darbininkus, pasiliko sandariečių darbus, kurie mokyklos 
ma kiti kriaučiai net į skeb- tik su maža dalimi. Bedar- daro daug žalos vietos pro- namasis

Čia noriu tarti keliatą žo
džių apie fašistiškus vietos
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ANGLIJOJ LAUKIAMA SOČIA 
LĮSTŲ MANIFESTO.

I

Liberalai jau žlugę ir tuo- 
jaus bus visai palaidoti.
Ar mano kas Anglijoj, 

kad už metų, rasit ir už 6 
mėnesių nebus paskelbti 
nauji visuotini rinkimai? 
Ar daleidžia kas bent va
landėlei, kad sekantis Dar
bo Partijos rinkimų mani
festas bus kitoks, negu bu
vo paskutinis?
'Kaip tik priešingai. Se

kantis, reikia tikėtis, bus da 
aiškesnis socializmo doku
mentas, negu paskutinis bu- 
bo.

Ši kartą Darbo Partija 
ruošia aiškiai pasisakyti, 
kad ji, jei visuomenė duos 
jai parlamente didžiumą 
balsų, tuojaus pradės aktu
ali darbą .socializmo vykini- 
mui.

Komunistai kolioja Mc- 
Donaldą ir visą jo kabinetą, 
sakydami, kad jis yra dar
bininkų reikalų pardavikas 
ir apgavikas, nes prieš rin
kimus žadėjo visokių page
rinimų, o dabar nieko neda
ro^ tik buržuazijai patai
kauja.

Kad McDonaldo valdžia 
neišpildė visko, ką ji žadėjo 
ir norėjo darbininkams gero ' 
padaryti, tai kaltinti ją gali 
nebent politiniai asilai. Nes 
reikia žinoti, kad Anglijoj 
valdžia be parlamento nega
li nieko padaryti; valdžia 
tenai tiktai pildo, ką parla
mentas nutaria. O parla
mente Darbo Partija negali 
savo balsais nieko pravesti, 
nes ji yra mažumoje. Mc- 
Donaldas ir kiti ministeriai 
gali kažin kaip norėti darbi
ninkams pagelbėti, bet jų 
rankos yra surištos.

Šitaip dalykams stovint, 
socialistinė Darbo Partijos 
programa dabar negali būt 
vykinama. Gi privatinių 
įmonių kelti ir stiprinti dar
bininkų valdžia nenori, nes 
tai butų priešinga jos nusi
statymui, butų stiprinimas 
kapitalistinės sistemos.

Šito delei rekonstrukcijos 
darbas ant didelės skalės 
prie darbininkų valdžios ne
galėjo būt išvystytas ir jis 
bus suspenduotas patol, pa
kol naujuose rinkimuose 
liaudis aiškiai nepasisakys, 
ar ji nori pereiti prie socia
listinės tvarkos, ar pasilikti 
prie dabartinio dalykų sto
vio.

Nors pilnas darbų ir tur
tų išvystymas laikinai yra 
apsistojęs, tečiaus pašąlpa 
ir kitokie palengvinimai 
darbininkams tiek išplėtota, 
kiek tik buvo galima. Vietoj 
brangaus maisto, kaip buvo 
pirma, dabar darbininkai 
gauna nupiginto cukraus, 
nupigintos duonos ir kito
kių dalykų.

Tuo pačių laiku Darbo 
Partija rengiasi prie naujų 
rinkimų, kuriuos ji paskelbs 
tada, kada matys patoges
ni sau momentą. Tuo tarpu 
gi, per tuos 6 ar 12 mėnesių, 
ji didins savo eiles. Ir kada 
surinkus savo spėkas ji pa
kels savo vajų, jos laimėji
mas turės būti didelis.

Akyvaizdoje šitų realybių, 
visos pono Asųuitho ir kitų 
liberalų kalbos prieš Darbo 
Partiją išrodo tiktai nusi
gandusių paukštukų čirškė
jimas audrai besiartinant.

Kuomet liberalų vadas p. 
Asųuith sutiko užleisti Dar
bo Partijai valdžią, jisai ti
kėjosi, kad toji valdžia ilgai 
neišsilaikys, ir kad jos vie
ton tuomet vėl galės atsisto
ti ponas Asųuith šu savo 
liberalais.

Bet liberalų vilties žvaigž
dė baigia jau gesti. Kodėl? 
Todėl, kad liberalizmas nė
ra nei šis, nei tas, ir žmo
nėms jis visai neimponuoja.

bartinis Anglijos ministeris 
pirmininkas, išblaškė visas 
liberalu iliuzijas, kuomet jis 
pareiškė, kad Darbo Parti
ja yra pasiryžus nesitraukti 
iš užimtos pozicijos nei vie
no žingsnio ir visomis jiego- 
mis kovoti už naujus rinki
mus pirma negu ji rezig
nuos. Kitaip sakant, jei li
beralai su konservatyvais 
nubalsuotų parlamente da
bartinei valdžiai nepasitikė
jimą, tai ji nerezignuos, bet 
skelbs naujus parlamento 
rinkimus.

Kokius gi tuomet šansus 
gali turėti liberalai? Ko jie 
gali tikėtis rinkimuose išė
ję prieš Darbo Partiją, ku
rią jie visą laiką paralmen- 
te rėmė? Jeigu jie pradės 
rinkimuose agituoti prieš 
Darbo Partiją, tai jie turės 
ir pasakyt, kodėl jie prieš 
ją agituoja; jie turės paro
dyti jos ydas ir np^rumus. 
Bet jeigu jie pradės Darbo 
Partiją kritikuoti, tai jie 
patįs save išstatvs ant pa
juokos, nes jie bus jau visą 
laiką ją rėmę. O jei libera
lai per rinkimus pasakys, 
kad Darbo Partija yra gera 
partija, tai tuomet liberalai 
pasidaro visai nereikalingi 
parlamente.

Vadinasi, kokios taktikos 
ateinančiuose rinkimuose, 
Anglijos liberalai nesigrieb- 
tų. kiekviena reikš jiems po
litinę savžudystę. Tuo tar
pu Darbo Partijai ateitis iš
rodo labai šviesi ir galimas 
daiktas, kad greitu laiku 
Anglijos padangėj išvysime 
tekant Socializmo Saulutę.

Priemonės žmonėms 
kvailinti.

Žmonių pavergėjai visuo
met stengėsi ir stengiasi, 
kad jų pavergtieji butų tam
sus ir kvaili. Žmonėms kvai
linti jie naudoja tris prie
mones. Pirmoji priemonė— 
neduoti žmogui nieko žinoti 
ir suprasti. Jeigu žmogus 
viską žinos ir supras, tai iš 
tų savo žinių gali kartais ir 
išvadas padaryti.

Antroji priemonė yra var
tojama tuomet, kai žmogus 
užsispiria viską žinoti ir jo 
negalima paprastu budu 
nuo to atitraukti. Tuomet 
stengiamasi jo protą nu
kreipti kiton pusėn, užimti 
įį kitais dalykais, nieknie
kiais. Pavydžiui, Lietuvoje 
krykščionįs kursto liaudį 
prieš kitataučius (žydus, 
lenkus), gąsdina svetimu 
jungu, kreipia žmonių domę 
kiton pusėn, kad tik jie sa
vojo lietuviško krikščioniš
ko jungo nejaustų.

Puikiai naudojama yra ši
tam tikslui spauda. Pavyz
džiui, musų krikščionis lei
džia darbininkams laikraštį 
"Darbininką.” Jame labai 
apgalvotai slepiama nuo 
skaitytojų visa tai, kas pir
moj eilėj svarbu jiems žino
ti. Tenai nieko nerasi aiš
kiai ir teisingai pasakyta 
apie tai, ką reiškia darbinin
kai žmonių visuomenės gy
venime, kokios jų yra tikro
sios teisės; nerasi raginimo 
kovoti su dabarties kapita
listiniu surėdymu, nei žo
džio nerasi apie tai, iš kur 
paeina dabartinė priespau
da darbininkams, kur jos 
pamatas. Bet rasi visokių 
valdovų garbinimą, dabar
tinės tvarkos gyrimą. Ypač 
metasi i akis tai, kad tenai 
nič-nieko nėra apie kitų ša
lių darbininkų judėjimą, 
apie tai. kad viso pasaulio 
darbininkams reikia suda
ryti bendrą frontą prieš ka
pitalizmą. Obalsis, visų ša-

keleivis

čia neturi vietos ir net iš '’ Tnlunin RIaLa deK«tą. derasi
apykantos pajuokiamas. • inij|PW URBU susiu Lietuvos ki
Vietoj to, skamba obalsiai: 
Dievas, tėvynė, krikščiony
bė ir t.t. prarijusi milionų į 
darbininkų gyvastį. į

Vienok, dažnai pasitaiko,
kad darbininko proto nega- gelžkelių statybą, vienu ran- 
lima nei atitraukti nuo ži- kos mostu pridirbo triįyjnų 
nojimo apskritai, nei jo nesąmonių: Tos nesąmones 
smalsumo patenkinti tuš- tiek aiškios, kad patįs jų au- 
čiomiš žiniomis ir skamba- toriai pradeda suprasti ne- 
lais. Jis. apart brukiamojo rimtai padarę, -štai jums 
pigaus šlamšto, dar įieško.tos nesąmonės; 
žinių iš kitų šaltinių. Tos

nesąmones.
Trilypis krikščioniškasai 

Seimo blokas, atmesdamas

. Pamatiniame 1924 m. biu-
žinios atidengia jam daug džete pernai Seimo paskir

ta 16 milionų litų ypatin
goms išlaidoms (naujiems 
gelžkelių darbams). Papil
dant. pakeičiant ir lopant

užslėptos teisybės. Su šito
kiais žmonėmis musų krikš
čionis imasi paskutinės sa
vo priemonės—melo. Išsyk ____ _______  ___ ____
mėgina dar statyti vėjų pa-j valstybės sąmatą, šitoji su
remtus savo įrodymus, pa- ma kademų balsais liko iš- 
galiau ir jų pritrukus sta- braukta. Pasidarė spraga 
čiai ima meluoti, juodą daik- tarp valstybės pajamų ir iš- 
tą baltu vadina ir priešin- laidų. Pajamų bus daugiau, 
~p:. Draugai darbininkai. nej išlaidų. Kur dabar dės 
šituos krikščionių taktikos tuos pinigus kademai? Ar 
punktus turėkite omenyje galima ir ar leistina taip 
amžinai. Pagalvokite apie balsuoti, kad ištisi milionai 
tai patys ir įsitikinsite, kad . butų be paskirimo? Kurioj 
tai tiesa. Migdomą jūsų są-: valstybėj taip keičiami pa- 
monę žadinkite ir budėkite, matiniai biudžeto dėsniai? 
kad krikščoiniškasis voras ___'___ ~~~__ _
neapipintų jūsų savo tinklu ii‘ma, "taip leistina tik krikš- 
ir nepasmaugtų. Musė, čioniškoj Lietuvoj.

gai. Draugai darbininkai. nej išlaidų. Kur dabar dės

kad krikščoiniškasis voras Atsakymas aiškus—taip ga-

ir nepasmaugtų.

Sovietai Londone.

Anglų spaudai nepatinka, 
kad rusų delegacija daugiau 
svarbos deda 13 tam Komu
nistų Partijos kongresui
Maskvoje, negu Anglų-Rusų 
konferencijai Londone: du 
vyriausieji delegacijos na-

Nežais
kite rašto mokyti kunigai ir 
klebonai žmonių sudėtais 
mokesčiais, aukštų muitų 
pagalba surinktais litais ir 
t.t. Padarę tokį šposą, kade- 
mai. kaip ans katinas, nu
duoda nežinąs, kas pieną pa
liejo. Na, kas taip daro, jus 
patįs žinote.

Kademiškoj Seimo rezo
liucijoj pasakyta, kad gali-

riai, Tomskis ir Preobra- ma eba užtraukti paskolą 
ženskis išvažiavo iš Londono i Angluose. Jei isi vaizduoti.
į Maskvą dalyvauti kongre
se. Kitas delegacijos narys, 
Stomianiakovas, rusų preky
bos attache Berline, dar pir
ma jų nuvyko Maskvon tar
tis dėl Vokietijos įvykių, są
ryšy su kratomis Rusijos 
atstovybėje Berline.

šitoksai delegacijos nusil
pimas, sakoma, kenkiąs an- 
glų-rusų konferencijai Lon
done. Girdėti, kad vieton 
išvykusių į Rusiją delegatų 
atvyksta Litvinovas, užsie
nių reikalų komisaro^padė- 
jėjas, ir su juo visas būrys 
naujų ekspertų ir patarėjų.

Jei, sako ’The Dailv Te- 
legraph” diplomatinis kores
pondentas, p. Macdonaldas 
turėtų nevaržomas rankas 
konferencijoje, tai jis senai 
jau butų pasakęs rusams at
stovams, kad važiuotų sau 
namo ir grįžtų Londonan 
tiktai tuomet, kai jau bus 
prisiruošę konstruktyviam 
darbui. Bet premjeras ne
gali taip pasielgti: darbo 
partija neleistų premjerui 
šitaip užbaigti konferenciją, 
kurios nuo senai laukta ir iš 
kurios daug tikėtasi. Todėl 
Macdonaldas turi sunaudoti 
visas gajimas įmones, kad 
konferencija nepairtų. Prie 
to iš daugelio, sakb, vietų 
pranešama, kad laukiama, 
kuomet bus konferencijos 
sutartis pasirašytos, kad 
pradėjus su Rusija prekybos 
santykius,—ši sąlyga "taip 
jau sulaiko premjerą nuo 
sutraukimo kol-kas "labai 
nevaisingos konferencijos.

!

„------ Jei įsivaizduoti,,
kad anglai turi mažiau iš
minties, nei musų zakristi
jonai. arba manant, kad su 
anglais galima taip paside
rėti, kaip Raulas, pirkda-

I 
I 
T

PEČIAUS PRIŽIŪRĖJI
MAS VASAROS LAIKU.

Kada pečius pastovi nekū
renamas kiek laiko, greitai 
pradeda rudyti.

Reikia pavasary nuimti 
visas triukas, išvalyti- suodis 
ir padėti kokioj nors sausoj 
vietoj. Durįs turi būti palik
tos atdaros, kad vidus nesu- 
drėgtų. Kalkių šmotas pa
dėtas ant grotų sutrauks vi
są drėgnumą ir neprileis ru
džių, sako Suvienytų Valsti
jų Agrikultūros Departa-! 
mento Namų Ekonomijos 
specialistai. Pečius, kuris 
šildo garu ar šiltu vandeniu, 
turi būti pripildytas vande
niu iki viršaus vasaros lai- 

Ramsev McDonald, da-Iiių proletarai, vienykitės, ku.

i su nusu- 
_------ kromelnin

ku, tai, žinoma, viskas tvar
koj. Bet musų zakristijonai 
nesupranta vieno, kad ang
lai paskolą gelžkeliams jau 
sutarė, sutartį atspausdino 
Įr laukia tik pasirašymo, jų 
inžinieriai gyveną Kaune, 
apžiurėjo busimųjų gelžke
lių linijas ir laukia, laukia 
pasirašymo sutarties. Ka
demai gerai supranta, kad 
visos vištos juokiasi iš jų 
rezoliucijos. Nelaimė, kad 
tasai kademų juokų žygis 
kainuoja Lietuvos kraštui 
gero vardo ir lėšų, nes išlai
dų sutarčiai sudaryti pada
ryta nemaža. Už šitą kade
mų nesąmonę moka gyvais 
pinigais Lietuvos žmonės ir 
rausta už įžeidimą jų gero 
vardo.

Kademai nutarė statyti 
gelžkelius nuo Rudos iki ša
kių ir nuo Telšių iki Kretin
gos, žodžiu, pastatyti dvi 
gelžkelių uodegaites. Uode
gaitė tinka by kuriam ketur
kojui sutvėrimui, tik ne 
gelžkeliams. Gelžkeliai, jei 
norima iš jų turėti naudos, 
privalo būti sujungti su ki
tų gelžkelių mazgais. Tai 
aišku, bet kademai pasiūlė 
uodegaites Telšiams ir ša
kiams. Kodėl taip padary
ta? Padaryta tam, kad pa- 
muilinti akis žemaičiams, 
manant, kad pastarieji ne
supras ir pasitenkins kade- 
miškaja nesąmone.

Bet kademai savo nesą
mones daro visai sąmonin
gai, siekdami savųjų tikslų. 
Tos jų sąmoningos nesąmo
nės eis jų naudai, bet kraš
tui lieka vien gėda už jas, 
kentėti vargą, nedarbą ir 
gyvu pinigu jas apmokėti.

(”S-tas.”)

AMERIKOS LIETUVIAMS 
SOCIALISTAMS.

(L.S.S. Konferencijos pareiškimas.)

Vaizdelis.
Aukoju nelaimingosioms porelėms.

Matau, 
Apsirikau 

Save sutryniau! 
Delko nesupratau 

Tuojaus pasipažinęs?... 
Kaip vaikas ja tik gyvenau, 

Jaunystę ir jausmus krutinės— 
Viską, viską purve paskandinau!... 

Akelės mėlynos ir garbanos šilkinės,— 
Maniau tai angelas, bet velnią suradau: 

Liežuvis pragaro ir nagos geležinės!...
J. Skardaugas.

Už Duonos Kąsnelį.
Už duonos mažutį kąsnelį
Jis dirbo kitiems ant naudos,
Nuo ryto su tamsa jis kėlė
Ir gulė sulaukęs tamsos.
Už duonos mažutį kąsnelį
Jis lengdavo galvą žemai,-
Kentėjo skriaudas ir vargelį, 
Ir mirė badu jo vaikai.
Už duonos mažuti kąsnelį
Klampojo kasdien per purvus, 
Nematė šviesiosios dienelės,
Vien skurdą, vargus ir skausmus.
Už duonos mažutį kąsnelį
Kalėjime mirė jisai...
Paliko be duonos kąsnelio
Našlaičiai maži jo vaikai...

šilo Sapnas.

Berno Kerštas.
Kibso rūkas kažkoks šėmas. 
Kur ne kur žmogystų dėmęs. 
Panaktinis vėpla vėjas 
Valkinėjasi gatvėmis.

Jos lange šviesa nublausė. 
Pasakykit senos varnos, 
Nors pa tyloms, nors į ausį, 
Kas gi taip vėlai ten daros ?

Atsistosiu į tarpvartę,
Vėzdą rankoje suspausiu.
Ir kas buvo, kas nebuvo, 
0 pakaušį tai pralaušiu.

"Keturi Vėjai."
______ _ . ... , -. - ■ - _ ■

Birželio 22 d., 1924 m. VVil-'dinti tų darbininkų sąmonę, 
kes-Barre’je, Pa., susirinko kaip atgaivinti jų energiją 
konferencijon Socialistų Są- ‘ir įkvėpti jiems norą kovot— 
jungos kuopų delegatai ir tuo šiandien privalo būt dau- 
pritariantys draugai iš įvai- giausia susirūpinęs kiekvie
nų miestų pasitarti apie mu-Įnas socialistas. Nuo to, kiek 
sų organizacijos reikalus ir ~ 1
tolimesnio darbo planus. 
Po visapusiškų diskusijų ši 
konferencija rado reikalin
ga štai ką pranešti LSS. na
riams, kuopoms ir kitiems 
musų draugams:

1. Nuo 1919 metų, kai įvy
ko skilimas Amerikos socia
listiniame judėjime, musų 
organizacija gyveno be ga
lo sunkiose sąlygose. Tik per 
didelį vargą išgelbėta nuo 
visiškos pražūties, ji per 
šiuos penkerius metus turė
jo daugiausia pastangų dėti 
tam, kad atsilaikius prieš 
bolševikiškos demoralizaci
jos bangą, užliejusią lietu
vių darbininkų mases, pas
kui prieš augantį naciona
lizmo ūpą tose masėse ir 
prieš klarikalinės akcijos 
jiegas. Šitos sąlygos neleido 
jai augti, ir šiandien todėl ji 
dar tebėra beveik taip pat 
silpna ir neskaitlinga na
riais, kaip buvo tuoj po skili
mo.

2. Vienok ir per šiuos sun
kius metus musų organiza
cija sugebėjo atlikti nemažą 
patarnavimą lietuvių darbi
ninkų judėjimui. Jau vien 
tas faktas, kad ji gyvavo ir 
veikė, tęsdama senosios Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
darbą, padėjo tūkstančiams 
lietuvių darbininkų supras
ti, jogei bolševikiškas komu
nizmas tai nėra socializmas, 
ir šiandien jau ir plačioji 
musų visuomenė moka aiš
kiai atskirti vieną nuo ant
ro tuodu judėjimu. Antras 
didžiai svarbus musų orga
nizacijos atliktas darbas 
per šį laiką yra tas, kad ji 
sumobilizavo pažangiųjų 
Amerikos lietuvių darbinin
kų pagalbą draugams Lietu
voje ir tuo budu davė gali
mybės Lietuvos darbinin
kams kritingiausiuoju mo
mentu suvaidinti žymią ro
lę nepriklausomos Lietuvos 
statyme.

3. šitie rezultatai duoda 
pamato kiekvienam sąjun- 
giečiui jausti, kad jisai ne 
bereikalo aukojo savo jiegas, 
laiką ir centus, gindamas 
savo organizaciją, ir kiek
vienam socializmo draugui 
leidžia didesne viltim žiūrėti 
į socialistinio judėjimo atei
tį musų visuomenėje. O ką 
pasiekė tie buvusieji mušu 
draugai, kurie paniekino So
cialistų Sąjungos vėliavą ir 
pavirto musų priešais? Iš še
šeto su viršų m tūkstančių 
buvusiųjų LSS. narių, ku
riuos bolševikų agitatoriai 
buvo anąmet nusivedę su sa
vim, šiandien pas juos tėra 
palikusi tiktai maža dalelė; 
ir šitie bolševikiškos "galy
bės” likučiai dabar jau nebe
žino, nei ko jie tikisi, nei kur 
jie, eina. Pasmerkę socialis
tus už menamą jų "oportu
nizmą” ir "pataikavimą 
buržuazijai,” jų vadai patįs 
pasirodė, kaip didžiausi prin
cipų mainikautojai ir bur
žuazinių politikierių pamėg
džiotojai.

4. Bolševizmas yra mora
liniai subankrutavęs, ir yra 
tiktai laiko klausimas, kuo
met jisai visiškai paliaus 
drumstęs lietuvių darbinin
kų judėjimą. Bėt bus nelen
gva atitaisyti tuos nuosto
lius, kuriuos jis jam atnešė. 
Daug darbininkų, nusivylu
sių bolševikiškomis iliuzijo
mis, nuėjo į savo priešų or
ganizacijas; dar daugiau jų 
tapo apimti apatijos ir nu
mojo ranka ant visų visuo
meninių idėjų. Kaip paža-

mums seksis nugalėti šitas 
bolševikiško užpludimo pa
sekmes darbininkų miniose, 
priklausys Lietuvių Socialis
tų Sąjungos augimas.

5. J stebuklus mes netiki
me, bet mes esame giliai įsi
tikinę, kad pats gyvenimas 
paskatins tas, laikinai pasi
traukusias iš kovos lauko, 
darbininkų minias vėl susi
rasti kelią į socialistinį judė
jimą. Joks kitas idealas ne
gali patenkinti protaujanti 
darbininką, kaip tiktai so
cializmas, kadangi tik jisai 
žada paliuosuot jį nuo išnau
dojimo ir suteikt jam ir vi
sai visuomenei netrukdomo 
materialinio ir dvasinio plė
tojimosi galimybę. Bet sie
kimas prie to idealo ne tik
tai ne prieštarauja kasdieni
nei darbininko kovai dėl ge
resnio duonos kąsnio, kaip 
klaidingai skelbė bolševikų 
agitatoriai, o atvirkščiai— 
jisai tiktai ir tegali būt pa
siektas rezultate nepasiliau
jančios kovos dėl kasdien i-

. nio darbininkų būvio pageri
nimo. Tiktai šitos kasdieni- 
nės kovos eigoje darbinin
kai išmoksta sutartinai 
veikti, išlavina savo proto 
jiegas ir prisirengia prie tų 
milžiniškų uždavinių, kurie 
jiems teks atlikti naujoje 
visuomenės tvarkoje.

6. Socialistinis judėjimas 
yra niekas, kita, kaip tiktai 
suderinimas darbininkų ko
vos dėl geresnio kasdieninio 
būvio su tų pačių darbinin
kų siekimu prie pasiliuosa- 
vimo. Visur, kur darbinin
kų masėms pavyko suprasti 
šitą dalyką, socializmas 
šuoliais žengia priekyn. 
Štai, didžiausioje pasauly 
valstybėje—Didžiojoje Bri
tanijoje darbininkų klasė, 
voduodamosi tuo suprati
mu, jau pasiekė to, kad šian
dien stovi prie valdžios vai
ro. Tą patį matome Danijo
je, artimu laiku tas pats, be 
abejonės, bus ir Austrijoje, 
Švedijoje, Belgijoje ir eilėje 
kitų šalių akyvaizdoje to, 
negalimas yra daiktas ma
nyti, kad socialistinei idėjai 
paliktų užaušusios lietuvių 
darbininkų masės. Jos su
grįš į socialistinį judėjimą ir 
jos ims spiestis aplink musų 
vėliavą, kaip tik musų orga
nizacija parodys didesnio 
gyyumo.

Ši LSS. konferencija todėl 
kreipiasi į visus musų drau
gus ir ragina juos į darbą. 
Skleiskime socializmo idėją 
miniose. Rūpinkimės, kad 
kiekviena musų kuopa pa
daugintų savo narių skaičių. 
Steigkime naujas kuopas ir 
kvieskime organizacijon y- 
patingai tuos draugus, ku
rie per šiuos sunkiuosius 
laikus ėjo išvien su mumis. 
Ateinančias metais musų 
organizacijai sukaks 20 me
tų amžiaus. Sukruskime 
tad, kad tas savo sukaktu
ves ji galėtų pasitikti pilna 
jiegų, drąsos ir entuziazmo.

Tegyvuoja Lietuvių So
cialistų Sąjunga!

Tegyvuoja Socializmas!
P. Mileris, Pirm., 
A. žvmontas, Sekr.

Redakcijos Atukyiii.
Draugui B. šidiškiui. — 

'Jž prisiųstas eiles tariame 
širdingą ačių. Patalpinsime 
artimiausiuose Bumeliuose.
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{|apgėdinote, apšmeižėte, ma
inęs dabar niekas nepriims, 
| aš nuo visko atlikau. Jus,— 
Įsako — su manim neteisin

gai pasielgėt. Taip daryti j
- netinka. Na, nutarėt man1 

Tarp Franci jos ir Italijos, liūs — šešiolika tūkstančių mirties bausmę, gerai. Rei- 
ant Viduržemio juros kran
to, yra nedidelė menka ka
ralystė, Monako vadinama. 
Gyventojų karalystėje ma
žiau, negu dideliam kokiam

viso septyni šum akcizo uždėti kieįvie- 
o žemės tiek, nam žmogui. F

i BRANGIAI KAINUOJA.
I L N. Tolstoj’us.
‘a b r- ■ - ■ - t -- a - - - - - - - - ____ _______

frankų! Nevertas biaųrybė kėjo ji ir vykdyti, jus nian 
tiek pinigų! Ar negalima dovanojote Tai viena. Aš ne 
kiek pigiau? O tai šešiolika prieštaravau. Paskui nutarėt 
tūkstančių frankų: juk tai mane nuteisti kalėjiman iki 
reiškia po du franku su. vii* mano gyvos galvos ir sargy

bą pastatei. kad jis man 
Persunku pa- maistą nešiotų, paskui ir tą

bažnytkaimy, 
tūkstančiai, 
kad vienam žmogui ir po sidarvs. Ko gero, dar maiš- man atėmėt. Tai antra. Aš 
vieną dešimtinę neužtenka, tas gali kilti. Sušaukė sei- vėl neorieštaravau. Pats 
Bet karalius joje yra atsa- mą. Nusprendė kreiptis su ėjau maisto. Dabar jau sa
kantis. Tas karalius turi tuo pačiu klausimu i italų kote: "išeik.” Ne, kaip nori- 
rumus. tarnus, ministerius,;karalių, prancūzų valstybė .te. o aš niekur neisiu, 
generolus ir šiek tiek ka-!—respublika, karalių neger-1 Kas gi dabar daryti? Su- 

bia, o italų karalius, tai vis šaukė vėl seimą. Kas daryt? 
savo brolis, rasit ir pigiau Eiti nenori. Pagalvojo, pa- 
paims. Parašė. Greit gau- į mąstė. Reikia jam pašalpą 
na atsakymą. Rašo Italijos!paskirti. Be to jo neatsikra- 
vyriausybė, kad mašiną ir Įtysi. Pranešė karaliui. Nė- 
meistrus prisius su mielu ra kas daryt, sako, kaip 
noru. Tas viso kainuos, su nors juo atsikratvkit. Pa- 
visu pristatymu i vietą dvv-įskyrė jam šešis šimtus fran- 
lika tūkstančių frankų. Pi-,’ ~
giau, o visgi per brangu. 
Vėl nevertas biaųrybė tiek 
pinigų. Išeina vėl be dauge
lio do du franku žmogui už
dėti. Vėl sušaukė seimą. 
Galvojo, galvojo—ar negali
ma kain nors pigiau? Ar ne
sutiks kas iš kareivių galvą 
nukirsti. Vis tiek, juk ir ka
re žudosi. Kariuomenė juk 
tam ir rengiama. Pakalbę- ; 
jo generolas su kareiviais— 
ar nesutiks kas nors. Nesu- i 
tinka kareiviai. Ne, sako, i _ 
mes to nemokam ir nešimo-įkartais išlošia, kartais pra- 
kėme. Kas daryti? Vėl gal- lošia ir važiuoja namo. Gy
vojo, galvojo, sušaukė komi- vena ramiai, gerai.
tetus, komisijas ir subkomi- Gerai, kad nusikaltimas

kantis.
straipsnis »i

•r
Ar savo kūdiki žindai.

kas dide-nis skaičius moterų

kUDIKIu

DĖL APRŪPINIMO
MOTINŲ IR JŲ

| Pajieškau Vinco (laimino, Kauno 
Į radybos, Telšių apsk., Skritvitriškių

p&rapijo.". Staurilų kam* >. Meldžiu 
atsišaukti šiuo 3«lre.->u:

DOMINTKAS GALM1NAS
736 U ashington st Stoughton, Alsas

Juozas Skalandzunas pajieškau sao 
pusbrolio Jono Vaivadų. Skirsnemu
nės parapijos. Jisai pats lai atsišau
ki* arba kas apie ji žino, malonėj 
pranešti šiuo adresu Aš labui norė
čiau su juo susirašyt.

JUOZAS SKALANDZUNAS
• 4 Uongress avė, \\ateibury, Conn.

FARMOS

riuomenės.
Nedaug kariuomenės, — 

viso šešiasdešimt žmonių, 
bet visgi kariuomenė. Pelno 
karalius turi visai mažai. 
Akcizas yra, kaip ir visur ir 
nuo tabako, ir nuo vyno, ir 
nuo degtinės, galų gale ir 
nuo pagalvių. Ir. nors geria
ma ir rūkoma, bet žmonių 
maža,—tai ir nebūtų kara
liui iš ko gyventi bei savo 
tarnus ir valdininkus užlai
kyti, jeigu neturėtų jis at
skiro pelno. Atskiras kara
lystės pelnas, tai iš lošiamų
jų ratelių—premijos, nes lo
šia, pralošia, išlošia, o užlai
kytoji visuomet pelnas. Iš 
to pelno užlaikvtojas kara
liui moka didelius pinigus. 
0 didelius pinigus jam moka 
už tai, kad tokia lošimo įs
taiga dabartiniu laiku likosi 
viena visoj Europoj. Seniau 
tokių lošiamųjų įstaigų turė
ję ir mažieji vokiečiu kuni
gaikščiai, bet dabar tas 
jiems uždrausta, 
sta dėl to, kad 
vargo būdavo, 
kas nors, pradės 
truks, praleis visą ką turi, 
kartais ir svetimus pinigus, 
o paskui iš bėdos eina arba 
girdytįs, ar nusišauti. Vo
kiečiai savo kunigaikščiams 
uždraudė, monakiečių kara
liui uždrausti nėra kam. To
dėl pas jį vieną tik ir atsili
ko.

Nuo to laiko visi mėgėjai 
važiuoja pas jį palošti, pas 
jį prasilošia, o jam vis pel
nas. Teisingu darbu muro 
rūmų neprigyvensi. Žino ir 
Monako karalius, kad tas 
darbas biaurus yra, bet kas 
daryt? Gyvent reįkia. Juk 
ir iš degtinės ar tabako gy
venti negeriau. Taip ir gy
vena šis karaliukas. Vieš
patauja, pinigus plėšia ir 
veda savo karalystėje do
ros tvarką, kaip ir dides
nis karalius. Jis vainikuo
jasi. ir susisiekimu rūpina
si, mirties bausme nuteisia, 
o paskui dovanoja, rengia 
parodas, turi seimą, įstaty
mus ir teismą. Viskas kaip 
didesnėse "karalystėse. Bė
da tik, kad ta karalystė ma
žutė.

Ir štai, kartą to karaliuko 
karalystėje atsitiko žmog
žudystė. Tos karalystės 
žmonės dori ir ramus, tokių 
dalykų dar nėra L . 
Susirinko teisėjai, —viskas 
padoriai, garbingai, — f“ 
dėjo teisti kaip turi būti. Ir 
teisėjai, ir prokurorai ir 
prisiekusieji advokatai. Tei
sė ir priteisė sulig įstatymo 
nusikaltėliui mirties baus
mę,—nukirsti jam galvą. 
Gerai. Pristatė karaliui. 
Perskaitęs karalius nuta
rimą, patvirtino. Žudyti tai 
žudyti. Viena bėda: nėra jų 
karalystėje nei vietos galvai • -
kirsti, nei budelių. Pagalvo-
JO. pagalvojo numovei m* u iau nebereikalin-nusprendė parašyti Francu. į's “S”

,kŲ. Pranešė jam. —Na. sa
ko. jeigu busite teisingi ir 
laiku mokėsit, gal ir išeisiu.

Taip ir nutarė. Gavęs pi
nigus, atsisveikino su vi
sais. atsidėkojo ir išvažiavo 
iš karalystės žemės. Viso 
bertainis valandos važiavi
mo gelžkelių. Išvažiavęs, 
apsigyveno netoli, pirko že
mės. užvedė ukj ir gyvena 
sau linksmai. Atėjus laikui 
važiuoja gauti pašalpos. 
Gaus, užeis j kliubą, pasta
tys porą-trejatą frankų,

0 uždrau- 
iš jų daug 
Atvažiuos 
lošti, už-

tetus, komisijas ir subkomi- 
sijas. F 
ko, mirties bausmę ūžmai-Jlj lėšų nei tam, kad nuteisus 
nyti kalėjimu iki jo gyvos mirties bausmę, atkirsti 
galvos. Ir gailestingumą pa
rodys karalius ir išlaidų 
mažiau bus. Sutiko kara
lius ir taip nutarė. Vėl bė
da, nėra tokio kalėjimo. Esą 
daboklės, taip siauros, kur 
tik trumpam laikui sodina, 
o atskiro kalėjimo, kuriame 
iki gyvai galvai galima butų 
uždaryti—tokio nėra. Bet 
visgi surado vietą kur patal
pinti. Pasodino nusikaltėli, 
pastatė sargybą.

Sergsti sargyba ir maisto 
nusikaltėliui į dvaro virtuvę 
eina. Taip nusikaltėlis sėdi 
šešis mėnesius, sėdi metus. 
Pradėjo karalius tikrinti 
gale metų visas savo išlai
das ir pajamas. Mato nusi
kaltėliui išlaikyti naujas iš
laidas ir ne mažas. Sargas 
atskirai, o maistas. Per me
tus atsiėjo šeši šimtai fran
kų, o šis nedidelis, jaunas, 
sveikas vyras, gali būti, pen
kiasdešimt metų gyvens. Su
skaityk, kiek jis per tą lai
ką kainuos. Išlaidos dide
lės. Pasikvietė karalius mi- 
nisterius: Pagalvokite, sa
ko,—kaip čia man su tuo be
gėdžiu pigiau apsiėjus, nes 
įis mums taip brangiai kai- .. .
nuoja. Ministeriai galvojo. |za™nuoti sales nukrosko- 
vienas ir sako: Štai ką, po- piškai. Paprastai tas gali 
nai,—mano išmanymu, rei- būti atliktas veltui per Sta- 
kia atleisti sargybą. 0 kitas te Jtoard of Health. Vieti-j 

nis sveikatos valdininkas 
pagelbės tą atlikti.

Pamąstė. Reikia, sa- atsitiko ne ten, kur nesigai- 
Ft.lPS hflUSTYlP llZmai'-'li locii noi iom Vari nntaiciic

mirties bausmę, atkirsti 
žmogui galvą, ar uždaryti i 
kalėjimą iki gyvos galvos.

(Vertė M. Raganius.)

DŽIOVA.
Kas tris minutos viena 

ypata. ^miršta Suvienytose 
valstijose nuo džiovos. Vie
nas šimtas penkiasdešimts 
tūkstančių žmonių miršta 
Suvienytose Valstijose j me
tus.

Vienas iš kožno dešimts 
žmonių mirštančių Suvieny
tose Valstijose miršta nuo 
džiovos. Jeigu manai, jog 
turi džiovą, neatidėliojęs 
eik pas gydytoją, arba į 
džiovos kliniką. Tegul ten 
atsargiai ekzaminuoja plau
čius. Atsimink, tas negali 
būt padaryta pakol visa 
krūtinė neatidengta. Todėl 
netikėk j gydytoją, kuris to 
nedaro, arba, dar blogiaus, 
jeigu jis pataria vaistų nuo 
kosulio be jokio plaučių per
žiūrėjimo.

Gydytojas taipat turi eg-

Ku.
; alėtų savo kūdikius žindyti uegu pa
prastai yra manoma. Teisybę pasa
kius labai reta moteris visai negali 
žindytu Taio vadinamas nejralėjima# 
dažniausia yra nenoras, o ne tikras 
negalėjimas. Daugelis moterų mano, 
kad negali, kuomet gali. Žindymai- 
dažnai pertraukiamas dėl to, kad pie
nas lėtai Dasirodo Pieno dažnai ne
užtenka dar motinai lovoje begulint, 
ir todėl nuo žitidymo atsisakomu B_-c 
r.čra nepripiasta ir pienui padidėti ir 
t uti jo užtenkamai motinai atsikėiua 
ir vėl pradėjus ruoštis.

Kitais atvejais nebandoma žindvti 
todėl, kad bijoma, buk tai pakenk# 
motinai. Teisybė kitais atvejais žiu-' 
dymas nesugadina motinos svukato*. 
Keikia neužmiršti, kad žindymas yra 
normalė padėtis ir daugelis motinų 
jaučiasi geriau, kada žindo. O jei ir 
motina kiek nukenčia, tai ji privalėtų 
pasišvęsti, idant kūdiki pastatytų ant 
gero kelio. Dažnai sakoma, kad moti
nos perdaug nervuotos žindyti, ir 
kad jų pienas dėlto busiąs blogas, o 
kūdikis bus suerzintas ir neaugs. Tas 
teisybė keliuose atvejuose. Bet kitos 
n.otciįs, nežiūrint kaip jos išrodo ne
tinkančios žindyti, o vienok pasirodo 
geriausiomis auklėtojoms Taigi žin
dyti visados reikia bandyti ir. nuo jo 
atsisakyti vėliau, jei pasirodys neat
sakantis.

Kartais manuna, kad neapsimoka 
n-.oterei žindyti kūdikio jei ji negales 
ilgai to daryti Bet šita nuomonė, su
prantama, yra grynai klaidinga, dei- 
•c. kad kūdikio gyvenime nėra kitos 
tokios valandos, kuomet motinos pie
nas taip svatbus ir reikalingas, kaip 
po gimimo. Jokiu kitu laiku taip kū
dikio virškinimas greit neįra kaip ta
rk’ ir taip sunku jį.yra pataisyti. Kiek 
viena diena ar valanda, kurioje kūdi
kis gauna motinas pieno, ji pastato 
ant geresnių kojų ir lengviau priren
gia prie dirbtino maisto vėliau. Vėl 
manoma, kad nęapsimoka Kūdikio 
žindyti jei iš krūtų jis negauna už
tektinai. Kiti vėl mano, kad vra pavo
jinga maišyti žmogaus pieną su kar- 
»iu. Tie visi sanprotavimai yra, su
prantama. klaidingi. Dirbtinis mais
tas negali padaryti motinos pieno ae- 
suvirškomesniu. atnenč, motinos , pie
nas regis, dar palengvina virškinimą 
dirbtino. Kiekvienas lašelis knrtų 
pieno . agelbsti kūdikiui ir prirengia 
jį prie dirbtinu valgių

Jei 70 gero išbandymo motinos pie
no neužtenka, tai pasaldintas konden
suotas pienas tapo rastas naudigas. 
kadangi jis iš visų pieperatų lengviau 
suvirškomas. Jei motinos pieno visai 
nebūtų, tai pasaldintas kondensuotas 
pienas yra geriausias duoti. Jei tinka
mai duodamas, tai teiks ganėtinai so
tumo normaliam augimui.

Jūsų kūdikio oda yra labai opi.n 
todėl jos išbarstymui jus privalot 
vartotj Colgate's Ėaby Tale pauderį- 
nes Colgate’s Baby Tale yra prireng
tas specialiai kūdikiams suiyg fpr- 
mulos garsių gydytojų, dirbančių di
deliuose ligonbučiuose. V.-irtokR jį 
liuosai po maudymui ir permainant 
palukes.

Skaitykit atydžiai šiuos straipsnius 
kas sąvaitę ir pasidėkit ateičiai.

Į Šiuo prašoma visų, kas zii<o, pra- 
Irusu Lietuvos Respublikos Atstovy ■ 
.bei V ashiūgtoiie, aur gyvena Joni.s 
Į ir Stasys Džiugai, kilę i., Krekenava 
valsčiaus.

METU VOS RĘST ATSTOVYBĖ 
2622 16th St. N'.W , H asuingtvn D C.

Pajieškau giminių Petro Masalskio 
arba Onos Masalskienės Iš Lietuvos 
paeina Vilniaus rėdyboa, žizmarių 
kaimo: dvidešimts penki meta1 Ame
rikoj. Aš labai noriu, kad atsišauktų 
*iba kas žino, kad praneštų man. 
Aš paeinu iš Karkusių kaimo, Suva'- 
kų rėdybos. (30)

ROZALIJA BARTKEVYėlUKĖ
77 Mohawk Su. Stratford. Conn.

•
Aš, Petronėlė Maurice-Radvilienė. 

pajieškau brolio Kazimiero Mauriio. 
Jis paeina Kauno rėd, Raseinių apsk, 
Pakalniškių kaimo. Gyveno su mu
mis 8 *r 9 metai atgal \Vestville. III. 
Buvo paimtas kariuomenėn karės lai
ku ir dabar nežinom kur būna. Nei-, 
džiu brolio arba kurie apie jį žino 
nranešti man. už ką busiu labai dė
kinga

Mr*. Petronėlė Maurice-Badviiienė
Boa 178. Rivesville. W. Va.

Pajieškau savo dr-ugo Antaro 
Knndresko. Pirmiau jis gyveno Na- 
■Hvuis. Ui. o dabar nežinau kur Tu
riu sveria* rei1 ala. malonėkite atsi- 
Sa.A-H M. KRUKAUSKrtJTE

2069 Laviey St.. Detroit. Mich (301

BROLIAI LIETUVIAI!
PARDUODU FARMAS. Pragyve

nau čionai 11 metų ir suprantu kokia, 
farma geriausia. Karmų turiu viso-' 
kių ant lengvų išmokėjimų su budin- 
kais ir sodais, prie vandenų, kur gali
ma žvejot. Nei vienas doleris ne
dings, kurį įmokėsi! už farmą-

Klauskite: (291
ANTANAS MAČIŪNAS 
R. 1. Box o< lrons. Mich.

Daktarai Išmoksta Naują 
Budą Gydymo.

)ra puikiaaaiaa dalykas ką šis gydy
siąs teikia dėl silpną, neningu. 

nusilpnčjusių. nusiminusių 
vyrų ir moterų.

Jei iusų gydytojas dar nėra jų už 
sakęs jums, tik nueikite pas aptieko- 
riu ir gaukite tą naują gyduolę. Nu- 
gu-Tone, ir pabandykite ių Jus tiesiog 
nusistebėsite, ka:p greitai jus pradė
site jaustis geriau Ji padaro darbą ir 
padaro greitai Nieko nėra geresnio 
dėl prasto virškinimo, vidurių ir žar
nų nesmagumo, vidurių užkietėjimą, 
galvos skaudėjimą ir nesveikų kepe
nų. Jis suteikia gyvumą ir stiprumu 
Silpniem< ir nuvargusiems nervams 
ir muskulams. Skaitytojai šio laikraš
čio suras, kad Nuga-Tone vra puiki 
gyduolė tokiuose atsitikimuose. Ji yra 
taip paprasta, maloni ir veikianti, kad 
j keletą dienų jus busite nustebę kaip 
daug geriau jus jausitės. Jos atnau
jins jūsų stiprumą ir vikrumą ir pa
daugins kraują nervus ir sustiprins 
kūną greitai, suteiks saldų, gaivinan
ti miegą ir sureguliuos skilvį ir žar
nas labai gerai. Išdirbėjai Nuga-Tone 
žino labai gerai, kad ji suteiks jums 
tiek daug gero ir jie įsakė visiems ao- 
tiekoriams duoti jums garantiją arba 
pinigus gražinti, jei jus neužganėdins. 
Ziuiėkite garantiją ant pakelio. Re
komenduojama. garantojama ir par
duodama pas visus aptiekorius.

Hrdėie sako—Juk jis galės išeiti.— ' 
® Jonio iv* holo ir* vtomnfoO išeis ir bala jo nematė. 

Dra_i Pranešė karaliui, sutiko ir 
f j’Ikaralius. Atleido sargybą. 

IŽiuri kas bus. Tiktai mato: 
'atėjo laikas pietų, išėjo nusi
kaltėlis, pasižvalgė sargy
bos, nerado ir nuėjo sau j 
karališka ją virtuvę pietų. 
Suėmė ką gavo, sugrįžo i 
kalėjimą, užsidarė duris ir 
sėdi. Ant rytojaus taip-pat. £ 
Maisto sau eina, o pabėgti g 
nepabėga. Kas gi daryt? ČJ 
“ Rpilcia si

S pagalvojo mi'nisteriai ir į

gas yra. Tegul, sau eina. § 
Gerai. Šaukia pas save jį g 
teisingumo ministeris ir sa- § 
ko:—Dėl ko tamsta nepabė- B 
gi? Sargybos jau nėra. Gali- S 
te laisvai sau eiti ir kara- g 
liūs nesigailės. —Karalius K 
tai. sakot, nepasigailės, taip, S 
bet man tai eiti nėra kur. B 
Kurgi aš eisiu? Jus mane g

ZS2S2S2SES2SZ52S2S2S?!

M. E G. KŪNAS |
Išvažiavo Lietuvon ir I 

sugrįž atgal Rugsėjo- j 
September mėnesio pa- I 
baigoje ir vėl praktikuos ! 
mediciną po senovei sa- | 
vo senoje vietoje: į
2538 E. Allegheny Avė,,

Phiiadelphia, Pa. [

Provizorė
E. E. KLINIERE

Išvažiavo Europon ir 
sugrįž atgal Rugsėjo- 
September mėnesio pa
baigoje. Jos vedama 
vaistinė ir dabar atda
ra ir patarnauja lietu
viams, sekamu adresu: 
2536 E. Allegheny Avė., 

*____ - _______ - • u, Phiiadelphia, Pa.
Pagalvojo, pamąstė kara- savo nutarimais, galvojimais ęaszspjasssEsaszsaszsESEsisszstSzsc^

zų valdžiai: ar gali francu- 
zai išsiųsti jiems laikinai 
mašinas ir meistrus.—pra
nešant kiek tas viskas kai
nuotų. Pasiuntė reikalavi
mą. Po sąvaitės gauna at
sakymą: prisiųsti mašiną 
ir budelis galima. Tai visa 
atsieis šešiolika tūkstančių 
franku. Pranešė karaliui.

PAIEŠKOJIMAI

VISŲ ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius 

pasigarsinimus,.kaip tai: pajieš- 
kojimus. apsivertimus, įvairius 
pranešimus, pardavimus, pirki
mus, skaitome no 3c. už žodį ųž 
sykį. Norint ta pati apgarsini
mą patalpinti kelis sykius, už 
sekančius sykius skaitome 2c. 
už žodį už sykį

''Keleivio” skaitytojams, ku
rie tur vžsiprenumeravę laik
rašti ir už pirmą sykį skaitome 
po 2c. už žodį

Už pajieškojinius giminių ar
ba draugu skaitome po 2c. už 
žodį pirm# sykį: norint tų pati 
pajieškojimą talpinti ilgiau, 
skaitome po lc. už žodį už kiek
vieną syk).

"Keleivio” skaitytojams, ku
rie tur užsiprenumeravę laik
raštį. už pajieškojimus giminių 
ir draugu ir už pirmų sykį skai
tome po lc už žooį.

Pajieškojimai su paveikslais 
kainuoja daug brangiau. Norint 
patalpini pajieškojimą su pa
veikslu. reikia prisiusi fotogra
fija ir klaust kainos.

Siunčiant pajieškojimą arba 
apgarsinimą reikia prisiųst kar
tu ir mokesti

“KELEIVIS”
2o5 BROADWAY', 

SO. BOSTON, MASS

Pajieškau savo tėvelio Jono Jankū
no. nuo kurio jau daugiau kaip 10 me
tu jokios žinios neturiu. Jis kilęs iš 
Kauno rėd. Ukmergės apsk., Masni- 
ku vai.. \ indeikių kaimo. Nežinom 
ar jis yra gyvas, o gal jau miręs. 
Tai gerbiamieji lietuviai, bukite dėl 
manęs tiek mielaširdirųp. kas paskai
tysite šitą pajieškojimą tai nuolan
kiai prašau malonėkite man praneš
ti sekančiu antrašu, už ką aš busiu 
amžinai dėkingas A JANKŪNAS

Kauno rėdjbos, Ukmergės apsk., : 
Musninkų vai., '/indeikių kaim. No 7

Lithuania. 1

aš, Juozas Jokimaitis. jieškau sa
vo brolių Jonų ir -Prano. Girdėjau gy-. 
vena Amerikoj Aš' paeinu iš Kauro 
rėd.. vieta vadinas Gištus. Musų gi
mimo vieta buvo Suvalkų rėdyboj. 
Meldžiu atsišaukti. (30)

JUOZAS JOK1MA1TIS
38 R. R. Avė.. Bridgeport, Conn

Pajieškau švogerio Petro Akstino, 
pirm'au gy veno North Easton. Mass. 
Girdėjau, kad dabar randasi Vorces- 
tery. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. 
Malonėkit atsišaukti arua kas žinot 
kur jis randasi, malonėkit pranešt.

V. SAVICKAS (30).
109 W. 6th SU So Boston. Mass

KYLA IŠGYDOMA, 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad karią 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
Spreųžinų neturi Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- j 
siusime kų sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI (-)

PLAPAO LABORATORIES 
3858 Stuart Bldg, St. Louis, Mo.

teks bmrt dievas Perkūnas?
i
i Perkūnas buvo vy r jausis seno* 
[vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, i.aip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 

: ant tuščios žemės 
;tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą ?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Rugutis 
ir Pizius, arba moterų deivėj 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirasykit knygą 
vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?**

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jąū 
nebėra).

Knyga netikybinio pobūdžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą.

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio" redakcijoj. Nusiųs* pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”,
255 Broadvray, So. Boston. Mass

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Ra

Pajieškau brolio Juozapo Pipinčs, 
Biržų vai. Seniau gyveno East Moli
ne. IIL Kas apie jį žino malonės pra
nešti. ANDRIUS PIP1NĖ (30) 

Apušines vįenk.. Nem. Radviliškio 
vai.. Biržų apsk., Lithuania

Pajieškau savo vyro ANDRIAUS 
BABILO, Kauno gut>„ Ukmergės ap
skričio; 22 metų, tamsiai geltonų 
plaukų, aj>ėdų o. colių aukšėįa. sveria 
150 išvarų; ant kairės kojos šlubas— 
sužeistas, Mes atvažiavom į Detroitu 
ir iš čia jis prasišalino 12 d. balandžio, 
palikdamas mane su & savaičių kūdi
kiu. Kas tokį žmogų patėmytų malo
nėkit pranešti. (311

MARIJONA BABIL1ENĖ 
3929 Yemans St, Detroit, Mich.

ATSIVEDIMAI
.Artistes- ka-.tik atvažiavęs iš Lon

dono, Europos, norėčiau susipažinti 
su merriua ar našle,, kuri sutiktu 
dirbti studijoj prie brangių paveik s- 
ų. Turi būt turtinta ir geros paei- 
ies. A ė- esu dailus ■ vaikinas 28 ni. 
r> paeinu iš' turtinė®* gimines.

A. ARTIST.
155 Bradley St., Nev,- H aven, Conr.

Dvi merjf’nos jieškom gyvenimui 
Irauffų. nesenesnių kaip 28 ir nejau- 
r.esnių 22 metų. Esame nesenos ir 
tvarkaus budo. Su pirmu iaišuu ma
lonės prisiųsti savo oaveikslą. Atsa
kymą duosim kiekvienam.

ANNA IR EMILIJA JURĖNAS 
Kartines iela No. 21. dzv. 10

LIEPA J A, LATVI A

1

I

Pa j ieškau apsivedimui mergino? 
arba našlės. Aš esu 35 metų, moku 
visokių darbų. Tabako ir svaiginančių 
gėrimų nevartoju. Kurios norite gau
ti gerų vyrų, atsišaukite.

J. K. 1ZOKAITIS
P. O. Boa 543, Elm-vood. Conn.

PARDAVIMAI

PHILADELPH1A. PA.
BIZNIS IR NAMAS parsiduoda 

labai pigiai. Buėernė ir Grosernč. ge
roj vjetoj, lietuvių ir anglų apgyven
ta, biznis išdirbtas per daug metų. 
Kas pirmas atsišauks, tas laimės, nes 
pigiai nupirks. Priežastis pardavimo 
—nesveikata. Paskubėkit atsišaukit 
IACOB TENTSER REAL EASTATE

711 E. Passyaak Ave„ 
Philadelnhia, Pa.

(30)

PARSIDUODA RESTORANAS
Geroj vietoj, aplinkui dirbtuves, 

biznis geras. Prie restorano yra 4 
čamburiai gyvenimui. Noriu parduot 
rreit ir išvažiuot ant farmos. (30) 

P. L. I<>3 Metropolitan Avė, 
BROOKLYN. N. i

Pinigai Namuose
Newton Falls. Ohio, mes padary

sim didelį suvažiavimų ant 30 d.. Ge
gužis (Decoration Day). Bus 3 die-» 
nos šventės, todėl galės suvažiuoti iš 
visos Amerikos. Ekskursijos trauki
niai numažins kainas, todėl laukia
me daug svečių. Tų dienų daugelis 
duos užsakymų ant savo lotų pasta-, 
tvt namus; be to, nekurie norės pi-1 

..................................................................... I

KNYGOS
iš Lietuvos

Kopcratyvinč knygų leidimo, 
bei. laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĘ; 
siūlo amerikiečiams lietuviams' 
savo gražių ir turiningų knygų. 
LiąUnos kųiaontis. JCm-gų. sąra- 

įyiblIfelm-ifliH: . K'-.,
Užsisakyki t iliustr&ėtą, -mė

nesinį populeraus mokslo žur- ' 
nala "KULTŪRA.” 
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose J3, pusei metų Ji 50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.
_ Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams!

Adresas: 
KULTŪROS BENDROVE 

DVARO GATV. 24. 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

Tęl.: Richmond I4I«

į Dr. David W. Rasei
j Kalta Liatarižkai, l^taiikai h 

Ruriškai.
GYDO CHR »UIKA8 UI 

8LAPTA8 LfGAK.
L YALANDOb.

Noo 8 ,jh in ęytn 
Nuo k iki I dioaą
Noo ? iid 8 vakaro 
t» HANOVKR ST. * 

BOSTON. MA88.
SSSMMSSMMMSSBSK

DAKTARAS

C. GEORGIADE
Ii Paryžiaus Universiteto
Atidaro gydymo ofisą po J 

numeriu i
480 BOYLSTON ST„ BOSTON j 
Specialistas nervų ligų, kraujo ) 

ir romatizmo.
Ofiso valandos: 4

Nuo 11 iki 12 ryte ir. 
nuo 1 iki 4:30 po pietų. 
Nedėldieniais: j
Nuo 11 iki 1 po pietų.

BBSSBOB«SS3S3S3SSSSSSWS3WWW3i^

--------------------------------------------Į— ■

PENTORIAI
IšpopieriuoĮam, išpentinari 

baltinam lubas, namus ir Lt 
atliekam greit, pigiai ir gerai

ALBERTAS KASPERAV1CIA
158 7th S t.. So. Boston. Mass.

Tel. So. Boston 0246-R.

ir iš-
Darbt.1 

(36;

i LIETUVIAI!
Aš prispirtėiuĮ duonas į viaaš dalis. 

Suvienytų Valstijų per ekspresą, že-j 
: ma Raina. Duona kepam gerų, uetu-t 
s visk*- ’yŠurio mylėtų gerą ė duonų į 
'į kitei^sttės,?šiuo adtėuu-. (29).

‘ ' P. RAMEIKIS
8 Burleigh St.. Cambridge, Maita.

1
4

1

DR. J.MARCUS
LIETUV19KAS GYDYTOJAS 

Specialistas aekretųų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter St„ Boaton, Mana. 
(Prie Hanover, St.)

Tel. Richmond 668. (->
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniai* iki 4 tai po pieL

Tei. South Boston 3520 
Residence Aspinwall 0870

S. M. Puiširtė-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATE
SM Bro*d*ajr, S*. Boaton. Mana

Room 2.

Maldykite šitą ant sava 
plaukų 
per 1S 
dienų

Paskui Tegul Jūsų Veidrodis Parodo 
Rezultatus.

Rašyk apie Suteikiamus Išbandymus. 
Į Jūsų plaukai neturi slinkti ir jus 
neturit tapti plikiais, todri, kad yra 
įmonė, kuri prašalins ėdančius plauku 
šaknis mikrobus šioji skirtinga me
todą sulaikys jūsų plaukus, negyvus 
plaukus, prašalins pleiskanas, žilimą 
plaukų ir apsaugos nuo nuplikimo 
sudrutindaina ir pailgindama niaukų 
gyvastį dėl vyrų ir moterų. Prisiųs- 
kit savo adresą kol dar nepervėlu dei 
išbandymo per 15 dienų. AYMES CO. 
3932 Robev St, H-79, Chicago. IIL

I
I Dr. LE0 J. PODDER iš Petrogrado
J Specialistas Slaptų ligų araterą ir vyrų, kraajo ir skaros. Kalba len- 

I 

t

MEDICINOS DAKTARAS
f

I

giai pirkt lotus gražioj vietoj. Tad( 
nepamirškit, kad ir mes mainom lo-i 
tus į namus ir farmas. Turime gra
žių, gerų ir pigių namų Newton Pails,’ 
Akrone. Clevelande ir Younpstowne. 
Nepamirškit tuo laiku pribūti. Para
šyk mums jeigu ko nors nori paklaus

yti, arba tuojaus atvažiuok. (29) 
i STAR REALTY CO.
' P. O. Bos 911, N«wton Falts, Ohio.

kiškai ir rusiškai.
Telefonas Hay markei S390

69 CH AM BERS STREET. BOSTON, MASS.

Lietuviukai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žgmoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų <r geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
bmmrmrmmmmmmmmmmmhmmmmmmmsom
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Sveikatos Kampelis.
SMIRDANTIS KVAPAS 

Iš BURNOS ARBA 
HALITOSIS.

Viešos Sveikatos Biuras 
ftauua daug prašymų infor
muoti apie ligą vadinamą 
halitosis, kuri yra ‘nemalo
nus dalykas apkalbėti, žmo-i 
nės yra palinkę nekalbėti 
apie nemalonius dalykus, 
bet šis palinkimas kartais 
pertoli nueina. Protingi 
žmonės nesipriešina nema
loniems diskusavimams, jei 
iš jų galima tikėtis kokios 
naudos.

Padėtis, nuo kurios be
veik kiekvienas nukenčia 
nors trumpam laikui, o kar
tais ir dažnai—yra tai ne
malonus kvapas iš burnos, 
kuris yra vadinamas halito
sis.

Studijuojant ši dalyką, 
randame keturias jo prie- 
priežastis, būtent: pirmiau
sia, nesveikas ir nešvarus 
burnos ir nosies stovis; an
tra, nekurtos plaučių ligos: 
trečia, alkoholio ir 
vartojimas; ketvirta, nepri- 
silaikymas prie tinkamo 
valgio.

Su laikinu halitosu, kuris 
paeina nuo kokios nors ligos, 
reikia labai švariai užlaiky
ti burną, dantis ir liežuvi: 
kitaip galima prieiti prie pa
vojingų pasekmių. Jeigu li
gonis persilpnas ir pats to' 
negali padaryti, tas turi bū
ti jam padaryta.

Daugumoje atsitikimų, 
halitosis paeina nuo dantų 
apsikrėtimo, ir tas dantų 
apaugimas turi būti dentis-i 
to nuimtas: kartais paeina 
nuo pūvančių dantų, ypač 
tuomet, kada tarp jų priau
ga valgio dalelių. Valgio 
dalelės dažnai Įsigauna i 
liežuvėlių plyšelius ir, ten 
pudamos, veda prie halito- 
sio.

Pyorrhea. arba ta padė
tis, kurioje pūliai atsiranda 
dantų šaknyse, dažnai yra 
halitosio priežastimi, ir jei 
greit negydoma, veda prie 
pavojingų pasekmių. ;

Jei nerandama jokios ma- 1 
tomos priežasties, ir jei nė- i 
ra jokios 
randama, 
eina nuo 
Tas yra, 
nesumala 
mai, atsiranda 
visokios rūgšties, 
riai nedirba taip kaip kad 
turėtų dirbti. 

. Pagalios, halitosis gali 
būti ir iš tokios priežasties, 
kurios nelabai norima ir mi
nėti, vienok kuri yra svar
biausia priežastis ir papras
tas prasižengimas, ip tai 
yra, persivalgymas. Kada 
žmogus valgo daugiau, negu 
jo kūnas reikalauja, užtek
tinai neišsimankština, ne
gauna kiek reikia miego ir 
neišpildo kitų higieniškų 
reikalavimų, nemalonaus 
kvapo padėtis pradeda atsi
rasti. Kodėl? Priežastis la
bai menka. Žiūrėkime kas 
atsitinka. Pirmiausiai, viri- dabok termometro, 
namieji organai neišpildo 
savo pareigų. Netinkamos kitų kaitra.

j MS TAS APIE VĖŽĮ.
i Georgijos Medikalės Asu- 
’eiacijos Vėžio Komisija tei
kia svarbių dėsnių ir faktu 
apie veži. Svarbus ir Įdomus

> nuo meto 
vėžio liga vis daugiau ir dau
giau platinasi ir skaičius 
nuo vėžio mirusiųjų didėja. 
Sulyginus su kita baisia li
ga—džiova 
kad 1900 
Amerikoje

ir net nuodingos valgio da- faktas — metas
Jis yra imamos perdidelė- "
mis dalimis ir kepenis ne- 
tt'ėja atmainyti jas i kunui 
tinkamas dalis. Kūnas turi 
kp.ip nors jų atsikratyti, ir 
kada kiti išmetantieji orga- 
ganai persidirba, ta pareiga 
puola ant plaučių, i 
žmogus kvėpuodamas išduo
da nemalonų kvapą.

Kada žmogus randasi to
kioje padėtyje, jo energija 
ir vaikščiojančios pajiegos 
sumažėja ir nors jis nėra 
tikru ligoniu, vienok nė- 

Aa sveikas ir negali būti 
i linksmu. j

Bet kaip gydyti halito-'115- didelio darbo kovoje su 
r-U? Žinoma gyduolė daugį džiova. Žmonės mokinami 

‘klauso nuo priežasties, apie džiovą, nurodoma svar- 
Jci burnoje randasi koks 
nesveikumas, arba nosyje 
:liežuvėliuose, reikia atsi
duoti gydytojo priežiūrai 
Jei dantis ir dėsnos yra ne
sveikam stovy, dentistas tū
li tą atitaisyti. Reikia labai 
švariai dantis užlaikyti, pri- 

tai^ko kad valgis visuomet

ir taiD žmonės išv •

statistikos rodo, 
d. nuo džiovos 

pasimirė EU2 
100,000 gyvento- 
vėžio tik 0.3 iš

i

i

atsitikimu.

ligos, dažnai at
kari halitosis pa- 
viduriu suirimą 

kada viduriai 
valgio tinka- 

viriuriuose 
ir vidu-

butų tinkamas, ir jo valgo
ma neperdaug, ;, 
vrlgio, kuris turi daug 
krakmolo ir cukraus. Val
gyti 'reikia daug vaisių ir 
daržovių, ypač salotų, tomei- 
čių, salierų ir tam panašių. 
Reikia gauti užtektinai oro. 
miego ir jei galima kasdien 
išsimaudyti.. Taip darant iš
vengsi priežasčių vedančių 
prie halitosis ir išsisaugosi 
nuo daug ligų.

F.LJ.S.

chirurgas/ sykj išsireiškė— I 
pasekmingas vėžiu gydymisj 
priklauso ne taip nuo žmo-i 
nių ir pastangų gj’djrmo.' 
kaip nuo ankstyvo pradėji
mo gydyti.

Tas reiškia, kaip svarbus 
ankstyvas vėžio pažinimas, 
ir gydymas Įvairiu guzų, 
pakietėjimų, opų ir kitų ap
sireiškimų, kurie gali išsi
vystyti Į vėžj. bei duot kiek 
spėjimo. Patyrę gydytojai 
yra tos,nuomonės, kad vė
žys pačioje pradžioje gan 
lengvai duodasi pagydyti. 
Tuom, žinoma, reikia sup
rasti toki vėžį, kur galima 
ir prieinama operacija.

Chicagoje nuo vėžio mirė

j atsakymais lietuvių ir anglų kalbia*. 
Antra peržiūrėt* ir pagerinta 
laida................................................... 25e.

Kodėl Aš Netikiu j Dievą? — Arte 
Tikėjimo Kritika. Kiekviena* gera* 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 puti............... Bte.

kaip Kokiua Dievu* žmonėa Garbinu Seoo- 
__ _________ Į vėj. Panašios knygos lietuvių kal

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka- boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
<*• n<>rs būti kūdikių tėvais, būtinai kokius dievus garbino senovės indai! burtu* ir tt. ..

‘KELEIVIO’ 
KNYGOS.

Alkakolis ir Kūdikiai — Arba 1__ .
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio

tarot* perskaityti šilą knyąutę. Pa- bei arijonai, egiptėnai, chaldai, asy- 
8«1 daktarą Holitzerį sutaisė Ba- rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
rabošius. Pusi. 23 ......................... 10c. dievaiSadinosi, kur jie gyveno ir ko-

. Aa^rik—Vestuvės. — Dviejų ^ius jie santikius su žmonėmis turė- 
akt* komedija, pajuokianti lietuvi* i®- Kn>g» »tambi ir labai užimanti, 

vestuves. Juokinga ir lengva per- Tai Y" tikra tikėjimą istorija. $1.00 
statymui. Para>€ Iksą.-. Pusi. 24 10*. i ^tuore aodimo apdaruose .. $1.25 

Amerika* Maroeka*. - Arba kaip ka-!K“*» kuni-
talik* kunipaa Jlans Schmith papio-j PI bepatystės wtanją, pasekmė* ir 

vė merginą Oną Aumuller. Su W dori kas nupuolimas, ši* knygą 
paveikslais. 16 pusL ................... 10e.:turėtą perskaityti kiekvienas vyras.
Amžinu* Dsiao*. Aioj knygutėj teipą ttvaa ir jaunikaitis, kurie geidžia, 

. ik.ad j* moterįs, dukterįs ir myiimo-
i JOVar° dainų’ k>S nepapultą į kunigą "globą”. Pa-
kadeklamactjoros :r dainarimui. kai?:raW kūn. Towaaend Fox.
narae tmp ir sas.nnkuraose. :£ulietoviao perdinand de Staro-

“............................................. 15c įgilta ............................................... 25e.

ATr^‘r’,°’ ~ r***1 <fcr«* Ta»ybk* — Lai*i 
nKAKsl^ parade d-ras Paul Elzbc-f •$ k

cher, vertė Briedžiu Kariukas. zmg«dl knygut* ti pohttska^o-
2^ 10c ; louusko klausimo, kurią turėt* kiek-

....................................................... ! vienas perskaityti. Pagal K.
Ipie Dievą. Velnią, Dangą ir Kraga-; Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c. 

r*. Parašė Robert G. Ingersolt, gar-' 
liausies pasaulyje kalbėtojas ir Bil>-I 
lijęs prietarą naikintojas. 72 
pusL ................................................... 25c.

i

ju, 'o nuo 
100,(XX).

Apie penkioiiką metu vė
liau, 1916 m., mirtingumas 
nuo džiovos sumažėjo 29.S 
nuošimčiais. mirtingumas 
nuo vėžio padidėjo 29.S nuo-i2663 žmonės 1921 m., 2573 **---Y-*_ • 4W. J. _ _ w

|£rf#viivj> ni., Zo47 Z1T1O-
m era 1T

1918 m. šitos kelių metų 
skaitlinės rodo ne taip žy
mu mirčių didėjimą nuo vė
žio. Bet sulyginus 1921 me
ta skaitlines su 1918 metų, 
pasirodo, kad bėgyje trijų 
metų mirė nuo vėžio 256 

[žmonės daugiau.
Kol kas nėra geresnio gy

dymo kaip išpiovimas vėžio 
iš pat šaknų, kur tik galima# 
Georgijos vėžio komisija 
tayp kitko pareiškia: Mes 
žinome, kad bile gydytojas, 
kuris giriasi turįs neva tik
rą vaistą išgydymui vėžio, 
—yra melagis ir apgavikas. 
Nėra tokio dalyko, kaip 
vėžio serumas bei kitokį 
vaistai, kur išgydytų nuo 
vėžio ileidus Į kraują, bei 
tepant, trinant.

Kaip jau sakyta, svarbu! 
ankstyva diagnoze ir anks-į mokslas nuo pradžios 
tyras atatinkamas gydy- Kah“ —................
mas. Labai pavojingu yra 
abejojimas ir laukimas kol 
aiškesni vėžio apsireiški
mai atsiras. Mažiausiam 
ant pirmo žvilgsnio apsi
reiškimui atsiradus reikia 
pavaitoti tinkamesnes Įmo
nes—audinių sekciją ir 
mikroskopinį egzaminavi
mą. Belaukiant aiškesnių 

■vėžio apsireiškimų — bus 
jau pervėlu. nes vėžys grei
tai plečiasi.

Kiek žinoma; vėžys nėra 
paveldėjama ir limpama li
ga, vienok Amerikoje par 

1 guldo žemėn apie 90,000 
žmonių kas metą, arba ki
taip sakant viena mirtis iš 
dešimties suaugusių žmo
nių paeina nuo vėžio. Daug 
gvvasčių galima butų sučę- 
dyti, kad laiku ir atatinka
mas gydymas butų suteik
tas. Kovai su vėžiu reika
linga dėti pastangos, mokl

ina nt žmones paskaitomis, 
spauda, nurodjpėjant vėiįo 

__ ___ ___________ 1 gyvasčĮsM- įvarfcg 
nuolatinės iritacijos. anksti vėžio apsireiškimus

'a •• • v 4» « • rrntmfl

šimčiais. Mažėjimas džiovos [žmonės 1920 m
lyra pasekmė pradėto 1900‘nės 1919 m. ir 2407 žmonės
‘ 1______ • ... .4^0 1 !•

ypač tokio:žmonių.

ba ankstyvo pažinimo ligos, 
duodami patarimai kaip iš- 

. vengti, apsisaugoti nuo jos, 
kaip užsikrėtus užsilaikvti. 
kad gydymas butų pasek-; 

. mingesnis ir kitus neužkrė- 
tus. Ir štai, šitos visos pas
tangos Suvienytose Valsti
jose kas Vnetas ištraukia iš 
džiovės nasrų apie 60.000

Aiškus pasikėsinimai ko
voje prieš džiovą, duoda vil
ties, kad ir kova prieš veži, 
mokinant, aiškinant apie ve
ži ir pavojų, jojo apsireiški
mą, suteiks pageidaujamus 
rezultatus—sumažins jo bu
vimą ir mirimą nuo vėžio.

Georgijos Vėžio Komisi
ja teikia sekamas informa
cijas ir pareiškimus link 
vėžio:

Mes žinome, kad, jei pa
čioje pradžioje vėžys praša- 

j linamas,—jis neatsikartoja. 
i Vėžio li^a ^ali būti napvdo-

10c.

Ar Buvo VtMMtiiMs Tvaraa? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visu veislių gyvūnas, kurie gyve
na išsimėtę po via* žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
dek vandens, kad vis* žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yn? Kaip

arba kaip buvo nukirsta 
Jonui galva. Drama viename 
parašyta garsaus anglų rašti- 
Oscar Wiide. Vertė Negeisti- 
Labai žingeidi ir kiekvie-

25c.

KARŠČIAMS ATSI
RADUS.

Prie kraštutinių tempera-; Vėžio liga gali būti pagydo- 
tarui—ar per karšta, ar per ma. 
salta—kur kas sunkiau gy
venti. Žiemos speigais gali- yra tūlas laikas, kada vėžys 
ma nušalti ausis, kojas, ran-israli būti pagydomas, nes iš 
kas ir lengva iki tiek susi- t ~ 
saldyti, kad pagavus ligą. 
Vasaros kaitroms užėjus, ir
gi daug nesmagumų būna— 
žmogus perkaista, nusikan- 
kina, nusilpnėjįa, net ir mirti 
gali nuo per didelės kaitros.

Prisilaikant tūlų dėsniu, 
lengviau pergyventi vasa
ros kaitras ir, galima saky
ti, be pavojaus gyvasčiai.

Šitie dėsniai yra sekantĮs:
Nepersi valgyk, vartok 

lengvą maistą, kad neapsun- 
kinus vidurių.

Gerk pasukas (butter jokių skausmų ant nelaimės 
milk) vietoj kavos bei arba- žmonių, nes kad skaudėtų, 
tos. j tai eitų pas gydytoją jr su-

Eik pavėsio puse gatvės,'žinotų laiku, kad Auri veži, 
kur vėsiau ir saulė nespir-į Mes žinome, kad vėžys . 
gina. ; prasideda kaip pasekmė il-:Pav°.ių

Neskubėk, i
apie visus menkniekius. -

Imk šaltą maudynę kas- ku, vėžys neatsiranda.
(jien. . • • Mes žinome, kad vėžys: !-------- ________

Vengk užkietiejimo vidų- tankiai atsiranda prie rando ženklais vėžio pavojaus 
rių. ikrašto, ten, kur randas lie-

Buk kaip galima daugiau čia sveiką normali audinį.
ant oro pavėsy. Jei randas yra pašalinama

Rengkis vėsiai, lengvais —vėžys nesivysto, 
drabužiais. : i Mes žinome, kad yra tūli

Buk reguliaris link valgio ?imtomai apsireiškimai_____________ _r 7 _
; ir miego. prieš vėžiui atsirandant, ly- rios negyja burnoje, ant Jie-

Nesikarščiuok, nepyk, giai taip, kaip debešvs prieš žuvio. lupų ir t.t. Nuolatinių 
imk viską šaltai. . ? “ ' ........................ ........ ’

Nepaisyk apie šilumą, ne- kad tie apsireiškimai bus tė- durni su menkėjimų ir puo
limu svarumo.

Dr. Ę. žilvitis.
("Gydytojas.’*)

Mes žinome, kad visada

pradžios jis visada egzis
tuoja taip vadinamam prieš
vėžiniame laipsny.

Mes žinome, kad vėžys 
prasideda pakietėjimu, gu
zu, opa, ir galima apčiuopti 
pirštais bei matyti,—veik 
visada duoda ženklus per
sergėjimo, ir jei tą perser
gėjimą nepražiopsiotume— . 
galima butų išgydyti.

Mes žinome, kad devynis 
sykius iš dešimties vėžys 
pačioje pradžioje, kol pagy
dymas galimaSj neduoda nei

nesirūpink gos —,— — --------
-Tei iritacija pašalinama lai- pažinti, kad laiku gavus 

” ‘ ' [atatinkamą pagalbą.
Sekami apsireiškimai yra

1 1 • — v • •
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Pakietėjimas bei guzo at
siradimas krūty. Atsikarto
ja ntįs plūdimai kraujo ir 
Į tekėjimai Įvairių srutų iŠ 
tufu kūno dalių (gimdos, 
mėšlinės žarnos). Opos, ku-

nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas............................................... 25c.
“O. S. S.” arba AHubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintia Vyras;
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 

15c.

Popas ir Velnias — Ir trjs kiti indė
nių s pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir J ieva Pilna juokų ir 
ašarų ...

"Salomėja'
šv. 

akte, 
ninko 
nas.
nam vertėtų perskaityti.

Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
^melstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ......................................... $1.00
Gražiais audimo apdarais .... $1.25

Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pust .................................... 10c.
Bea-Hu>. — Istoriška apysaka iš

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VaHace. 472 pusi........................... $2.00
Pajauta. — Lizdeiko Duktė/arba Lie

tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 
romansas M. Bernacowicz’o.
468 pusi. ......................................... $1.50
Biblija Satyroje. — Labai įdomi ir 

juokinga knyga su 379 puikiais pa
veikslais, perstatančiai^ įvairius nuo- 
likius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas nesigailės. 382 pus
lapiai. Kaina ................................ $1.60

MUZIKOS VEIKALAI
KOMP. M. PETRAUSKO

žalčių Karalienė, Opera .......... $10.00
(Voki* .Metą Kanklės, vienoje 

knygoje *.................................... $5.00
Lietuviško.- Dainos. 4 mišriems bal

dams, 4 vyrų ir moterų baisums ir 
duetai ......................................... $1.50

Giri* Karalius, vieno veiksnio fantas
tiška Opera ................................ $3.00

Žalčio ir Gulbės Dievaičio duetas is 
Operos žalžių Karalienes .... 75c 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ................................ 30c.
Aras. Kvartetas: SoĮrramii, Altui, Te

norui ir Basui. pianu palydint 4Oc.
K ANELĖS >920 M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1; Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2> Dai
nuosiu. kad mirę sukiltų—soio ir 
taisytas kvartetas; 3> Kalvis; 4) 
Kartrnk šviesi saulutė: 5.‘ Adomo var
gui—vidutiniam ir žemam balsui; oi 
Nakties rasa; 7> Girių paukšteliai— 
įauaimo dainelė; 8> Skamba ^Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9> Šia riedėielę; 
IV) Bernužėli, resvoliok—daina; II) 
Suktinėhs--t>ianui; 12) Rudens mc- 
1 redrja—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie reikalai vienoj knygoj

kaina ........................................ $2.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSŲ 
•KNYGYNE.

"KELEIVIS'’
255 Breadway,

Se. Boston. Mass.

i

i

Kur Maaą Baitai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25?

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. —
ši knyga Nutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas gali 
greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje 
telpa netik atskiri žodžiai, bet ereli 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 
kant, važiuojant kur nors, nuėjus• 4^ • •» va a va*,* > va izvz mvc u^vaazvaz *

š Nejaus šei«ynoS galėję atsiryti'krautovėn. pas daktocą, pas barz- 
ąo tvano jnodveidžiai, raudonveidžiai į taškutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c. 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai| 
eitu klausimų, į kuriuoe negali atsa
kyti jokis kunigas, 'yra. nuosakiai ii 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga- 
je gale įdėmi. Kas žodis — tai lak
as; kas sakinys — tai naujas kunigų 
.rgumentas griova.

J- movsias nuo pruazios
Kaina ..;..........................

Byla Detroite Katalikų 
tais. — Pirmą kart*

puoiė-sociaiistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teisaaų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
kidria kovoj su socialistai*. Su 
paveikslais. 61 pusL ... ..............25c.
Davatkų Gadaiakoe. — Ir kitos links

mos dair.os. Apart juokingų **Da- 
vatioi Gadrinkų” telpa 30 įvairių j.w- 
kirgų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi. —.......................... lftc.

Delio Reikia terorai Gert ir Vairyt?
—Delta, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet delkogi norisi? Dell.o 
be valgio žmogus silpsta? Ir detko 
vienas maistas duoda daugiau spėką, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitas 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
>4ama loc.

Mokslas >r 
iki galo. 
............... 25c.

su SociaHs- 
katalikai už-

švento Antane Stebuklas. — Dviejų 
veikimų komedija. Perstatymui 

; reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
■ lošimas užima apie 2, valandas.
Kaina ............................................... 25c.

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip, ji buvo apskelbta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
ti us. Tai yra vienatinė knyga, kuri 

[parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo, čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris spšviečia visą Lietuvą 
iė lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audekle apdarais ..... $1.50

MateriaMatiikaa Istorijos Supratimas.
—Jei nori žinot, kas gimdo pasau

lyje įvairiausius nuotikiua, tai per
skaityk šit* knygelę. Kalte labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams neapkaiuuojama. Medtga
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusL ................    .;;.............25c.

.Monologai ir Dektamacijoa. — Šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

grašių rt juokingų monologą ir d*kj*- 
ma«jų. VksokW temosrdu^ąfhklš- 
kos, revotiurinte, tautitytM.'httikoris- 
tiškos ir hūivafcmųįpįpu. A’isou. skam
bios, visos geros. Tinka' ifiari^ęn^ ap- 
vaikščiojimams, baliams, kor.eer- ’ 
tams ir tt. ...............................     2$ę.

Musų Padėjimas. — {domus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Pbiušė Antonovas. 3o. 
Boston, Mass. 40 pusi. A.‘A... lt*.

! Steles Hehai, Puiki knyga, daugybė 
’ labai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spauda graži. Parašė J. B. 
.^meisterius. 221 pusi. Popieriaus ap
darais .......................................... $1.00.
Gražiais audimo apdarais .... S1.2K 
NHnKstaL — Tragedija trijuose ak
tuose.' Veikalas perstata nužudymą 
caro Alekaandro II. Labai puikus ir

I

Dfira Barokas SpyčiaL — Ir kitos 
foeės. Daugiau juokų, negu Amen-į 

ko j munšaino. Šioje knygoje telpa net; 
72 ”Džian Bambos spyriai”, eilės, na- i 
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokaL Antra pagerinta 
laida. 128 pusL .... 1...................  25c.

Eilės ir Straipaniai. šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 puri. .............................. 25c.

-JarayaUa Mrštta”. Ir ''SeaSMavi* 
auta Pacai Sutartie*”. Latei už

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

I
Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo 

Sau Šero*. — Labui įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė į 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”lš-;

Makalas arte Kaip Atima-- 
_____ •

............................................ 10c.;
I

I 
t 
!

NL F. fIJSWWJ 
^GYDYTOJAS ’i 

1 z VIDURINIULIGŲ į
VALANDOS: I

9 iki 11 ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

389 BROADWAY J
ŠD.BOSTON. MAS8. S

Tet S*. Buatoa 2831 i« T»L S*. Batam 2831

-i-v ■<-••--

$■

lietų, ir laikas jau artinasi, , nedirbimas ir skausmai Kalte*”. Parašė z. Aleksa?
40 pusi.

Kaip Tapti Suvienyt* Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

(statymai su reikalingai klausimais ip

mijami.
Nebaidyk nei savęs, nei Velionis Dr. J. B. Mor- 

phy, pagarsėjęs Chicagos;

ŠA**
■ ■*•*••*

•Y baIEI •
JlMtt-riHftTMTNE 
VVOfiLP ARE VOU GOtN6 
1© OO VVITN TMOSE AMf

• LITTLE JULIUS SNEEZER

»v f

BŪT JULIUS, THOTf 
RSM SMĖLI?

i TEL. EMPIRE 7365 J

MLF.MiTŪUfflS
k 322 HOLBP.OOK AVĖ., f
> DETROrr. MICH. 1
> ADYNOS: i

? 12-2. 6-8 S
X

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

Gymmzs

MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO IL'RNALAS '

Redaktorių* Dr. A. Kavalta*
GYVENfllAS kiekvienam svarbus, ma'onas, reikalingas ir mu- 
G Y VENĮ M? surasite paskutines makalo naujienas
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalyke*.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijom* ar aektoms, bet 

tik vaeaani gryeajam mokslui, kuris siekia pažinti tikrą 
ties* ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vtaro Gy vėmimo aeiarią,—Išsirašykite G y ves to* 
vintas* ■rtaero —T a* h it a Mokate Draugai*—Gyvenimo vien* ra- 
merio kuiną 2*c.—Vien* metų prrramrrata 92JM

Siųskite užsakymas ir laiškas šiuo adresu: 
GYVENIMAS 

33M Sm Marga* Stroat, Chi«aff*> III. 
■$Wl»l>l>l*r

>
-

»
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

4 f •

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių-)

bausmė į 10 mėn. kalėjimo. 
Vieniems metams kalėjimo 
nuteisti: V. Kimškevičius,

Kunigo Vilimo pralai
mėjimas.

VIDUKItĖ. Birželio 1 d. į . __________
Viduklės miestelį atvyko K. Šneideris, A. Šneiderie- 
Seimo atstovas, kun. Vili
mas, kuris nepranešęs apie 
tai nieko policijai padarė 
viešą mitingą. Publika pas
tebėjusi kun. Vilimą beli
pantį ant šventojo paminklo 
prie bažnyčios, pradėjo 
šaukti: šalin apgavikas, me
lagis, pirmiau kalbėjai, kad 
nereiks mokesčių mokėti nei 
rekvizicijų likučių duoti, o 
dabar už visokius mokesčius 
valdžios organai mums kai
lį neria. Tuomet kun. Vili
mas pareikalavo policijos, 
kad tuos žmones areštuoti, 
liet policija tai padaryti ne
sutiko, nes kun. Vilimas sa
vo mitingą suruošęs neofi
cialiai t. y. nepranešęs poli
cijai. Kadangi žmonės pra
dėjo kun. Vilimą vyti šalin, 
reikalaudami nemindžioti 
ir apleisti šventą vietą, tuo
met kun. Vilimas pradėjo 
davinėti griežtus Įsakymus 
policijai, reikalaudamas bū
tinai suareštuoti priešinin
kus jo mitingo, pabriežda- 
mas, kad jeigu kuris nors iš 
publikos išdrįs priešintis, 
tai policija galinti drąsiai 
šaudyti į piliečius ir už tai 
atsakysiąs jis, kun. Vili
mas. Mitingas tęsėsi trum
pai, nes publikoje iškilo di
delis nerimastis. Kun Vili
mas tik Tuomet apleidęs šv. 
vietą pasitraukė.

nė, J. Gudaitis, A Domb- 
rauskas, J. Lietuvaitis, J. 
Sederevičius ir V. Karakai- 
tis. šie visi 1922 m. įstaty
mu amnistuoti. Kiti ištei
sinti.

Gaisras.
PAR PENAI, Kretingos ap
skrities. Birželio 7 d., apie 
10 vai. vakaro, beveik pa
čiame miestelyje, iškilo 
gaisras. Kadangi žmonės 
buvo beveik visi sugulę, tai 
gaisro taip greitai niekas 
nepastebėjo ir leido gerokai 
įsidegti Pavojus gręsė vi
sam miesteliui, todėl buvo 
šauktasi pagalbos iš Klaipė
dos, Palangos ir Kretingos. 
Bet pagalba teprihuvo, kai 
septyni trobesiai buvo jau 
sudegę ir gaisras beveik bu
vo jau nuslopintas. Be pa
stogės paliko keliatas šei
mynų. Visuotini nuostoliai 
siekia apie 30,000 litų. Gais
ro priežastis, kol kas, neži
noma.. Eina tardymas.

Jėzuitai.
Lietuvoj vėl pradeda, 

kaip kadaisia, viešpatauti 
jėzuitai ir vienuoliai su vie- 
nolėmis. Jų, sako, yra ir iš 
Lenkijos atvažiavusių ir tik 
lenkiškai kalbančių. Ga 
šiuo Lietuvos jais ’ koloniza
vimu norima vėl privesti 
Lietuvą prie Unijos su Len
kija? Steigiami vienuoly
nai, jėzuitų gimnazijos ir tt

Savotiškas "sportas.” 
TELŠIAI. .Telšiuose apskri
ties valdybos pirmininko iš
leistas įsakymas laikyti šu
nis pririštus, o apskrities 
viršininko parėdymas ne
pririštus šunis šaudyti, štai 
dabar ir kaime ir mieste ei
na šunų šaudymas. Tuo no
rima apsaugoti keleivius i 
nuo šunų užpuldinėjimo. į 
Vienok apsaugojimo būdas, , „ _ _ _ .
visiškai neleistinas. jvo vos keli, o taip sau ”ne-

Neleistina šaudyti ką tai .linksmų”, tai ir visai ant 
nebūtų dienos metu, visiems' pirštų suskaityti buvo gali- 
žmonėms tai matant. . ma. Apie pačią tvarką to-

Eina, duokim, šeimyna kiomis aplinkybėmis esant 
pasivaikščioti—suaugę, vai-,kalbėti netenka.
kai, jų šuniukas. Staiga at-' Gegužinės metu vienas pi- 
siranda policistas šautuvą lietis publikoje išsiėmęs 

( atkišęs—ir_ pradeda į šunį brauningą šovė. Pasigirdus 
šaudyti. Savininkai ar šiaip šuviui ir policija pribuvo, 
žmonės baisiai piktinasi, o kuri paėmė nuo pil. braunin- 
vaikučių akys—pilnos bai- gą ir ginklui leidimą bei pa
mes ir neapsakomo skaus- są.
__  Policininkas šunį į kie- Baigiantis gegužinei, piL 
mą ar per tvorą numetęs, ^Gružauskas su šeimyna ruo- 
eina sau patenkintas, kad sėsi eiti namo. Tik spėjus

Peštynės klerikalų jaunimo 
gegužinėj.

Birželio 15 d. Šančių pa
vasarininkai suruošė viešą 
gegužinę F rėdos kalne. 
Rengėjai, reikia pasakyti, 

i tvarką stengėsi palaikyti, 
j tik dėka ” pavyzdingai” pub
likai, gegužinėj negirtų bu- 

ivo vos keli, o taip sau

mo. Baigiantis gegužinei, piL

»■ .IŪ—.. |lBt

ręs, atlikęs šį baisų darbą,! 
tuojau spruko į mišką, bet1 
vėliaus, išvažiavus policijai,' 
vėl grįžo į namus. Naktį 
kriminalinė policija paėmė 
jį ir nugabeno į kalėjimą. į 

Reikia paminėti, kad Lep
šiuose ir Pažagieniuose 
be peilio niekuomet neapsi
eina, bet vartoja jį kaipo 
paprasčiausi ir pigiausį 
įrankį.

eina sau patenkintas, kad 
atliko savo pareigą.

Arba: sėdi žmonės savo' 
namuose, šuvis-antras, ir 
tuoj po to šuo pradeda 
kaukti, bet taip, kad siutu
lys ima. .

Telšiuose žmonės piktina- 
^i?.ibęč tyli, neprotestuoja: 
girdi, valdžios parėdymas. 
Bet šis valdžios parėdymas 
netikęs: gana tokiais kruvi
nais pavyzdžiais auklėti vi
suomenę ir vaikus.

Tikėkime, kad tie, nuo ku
rių * tas priklauso—apskri
ties valdybos pirminiųkaš ir 
apskrities viršininkas imsis 
priemonų, kad šį netinkamą 
parėdymą pakeitus.

jam iš publikos tirštumo pa
ėjėti—staiga apipuolė jį ke
liatas uniformuotų piliečių, 
—vienas jų dūrė peiliu Gru
žauskui į galvą ir pradėjo 
smarkiai mušti, priminda
mi ”tu (su keikimo prie
dais) turi brauningą.” Ki
lus triukšmui ir subėgus 
daugiau publikos ir polici
jos, mušeikos pabėgo. ’ ta
čiau pavardės jų sužinotos.

Dėl tvarkos ardymo, dar 
ir daugiau' afeštjij buvo. 
Spėjama, kad yra ir daug 
mirtinai sužeistų nuo muš
tynių.

Peilis—paprastas įrankis. 
LEPŠIAI, Velžio valse. Bir-

žo iš Panevėžin gerokįi įsi-

___ (MARRlMAN LINE/•♦'/M
i HAMBURGAMEUCANL1NE

TRUMPI AUSIS KELIAS i

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas ląvai- 

Geriausi musų laivai
•Resolute." ’ ReKasce," 

”Mbert Rallin." 
”Deutsd»ht>d”

veža J. U ir III klesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Mouat Clay,’* "tlevrland," 

”\Ve*lphalia." ”R*nu' ir 
’TkuriBąia."

L’NITED AMERICAN UNES 
’ JULIl’S ROTTENBERG. 

2«it» Haaover SU BuMtoa, Manu, 
arba pas kitus agentu*.

“ KttfTTTS

/

artokit

Neleisk Savo 
Kūdikiui Verkti

Fa^ari**k ii su Joaasuu'a Babv Po«dvr Tai yra vic- 
būdas užlaikymui jūsų kūdikio geroj sveikata] 

are. JoMumnio paaderis via vartoj.imas dak- 
ir Barsią, taipgi ir motinų daugiau, negu biie k >- 

kis kita* pauderis. Tai yra lodei, kad šis pauderis yri 
ajriąw*— kudikią pauderis. Jis gydą .nizdas. sustabdo 
perščjimą- sugena prakaitą ir palaikų jąsų Kūdiki vėsi::. 

BMit Jubnsou's Baby Paader iusų a,v?iekuj ir 'ar- 
tekit barsty mui jūsų kūdikiu kasdien. 1 ra labai nan- 
dinąas jūsų kūdikiui ir kainuoja labai mažai. Prašyk 
JotaaMLS Babv tbzvider ir žiūrėk, kad butų Raudonas 
Kryžius ant kenuko.

lr vėl nauja auka
šio birželio 7 d.. 1 vai. 

nakties nušauta Valinčių 
kaime Ona Letackiutė iš 
Vaitakiemio kaimo, Punsko 
valsčiaus.

Ji ėjo su drauge į Lietuvą 
nakčia, nes dieną, esant da
bar labai sustiprintai lenkų 
sargybai, jokiu budu negali-' 
ma per liniją pereiti. Jau 
laimingai buvo prasislaps-( 
čiusi pro lenkų sargybą; tuo 
tarpu, deja, lietuvių sargy-- 
binis šiapus linijos jiedvi pa-. 

-stebėjęs, ėmė šaukti, kad su
stotų. Bet jos, manydamos' 
lenkų sargybinį jas stab-j 
dant, pradėjo bėgti tolyn'dejas ir vienas mokinys— 
nuo sienos—į Lietuvą. Ka-įskautas. Paskui vežimas su 
dangi praeivės nesustojo,' velionio karstu, papuoštu 
tai sargybinis du kartu iššo-jvainikais ir gėlėmis, išsisky- 
vė į orą. Dabar viena pa- rė iš minios ir nuvažiavo, o 
klausė ir apsistojo, o antra, žmonės ilgai dar lydėjo jį 
bijodama patekti į lenkų na- akimis, sakydami paskutinį 
gus, mat, nešė keliatą laiš
kų ; vis tolyn bėgo. Sargybi
nis trečiu kartu paleido šū
vį ir pataikė į kairiąją koją, 
aukščiau kelio, bet taip 
biauriai, kad velionė po 
minučių mirė.

Pasikorė.
KAMAJAI. Birželio 
Kamajų miestely pasikorė 
Saladytė, mergina 20 metų 
amžiaus. Priežastis nežino
ma.

20

sudiev.

Realinės gimnazijos 5 metų 
sukaktuvės.

MARIAMPOLĖ. ši gimna
zija įsisteigė dar prie vokie
čių. nors leidimą reikėjo 

į gauti ir iš vokiečių okupaci
nės valdžios ir iš Lietuvos 
'jau Tarybos. Vokiečiai duo- 
IT ♦ 1 • i _ -Z

Prigėrė 5-tos klesos 
gimnazistas.

RIETAVAS. Šių metų gegu- . - _
žės mėn. 31 d. prigėrė besi-,^.ami leidimą pareiškė, kad 
maudydamas juroje Rietavo J £alėję anksčiau duoti 
gimnazijos 5-tos kl. moki- j buvo mat užlaikę; leidimą, 
nys_ Aleksandras Petraus- bet turėję atsižvelgti į kai 
kas. Kartu su juo maudėsi į ^unV lietuvių norus.
dar keturi draugai^ kurių į Ir bendrai—s^os gimnazi- 
vienas tebuvęs suaugęs, kiti jos istorija, t*i—ištisa , jos 
mažesni. Didesnysis dar kova už būvį. Vien jau to- 
mėginės skęstanti gelbėti, dėl, kad ji realistinės pa- 
bet veltui—šis slinkęs vis gi- kraipos klerikalams—nege- 
lvn ir pagaliau dar, išmes- fa; gi turint omeny tą, kad 
tas į paviršių, sušukęs Dievotoj negalėjo prigyti reakci- ___ 1 •______ •___ : v.A..

i

I
Nemo suplonėjimo Gorsetas 
No. 333 tikras bargenas. Jis 
turi žemą virštj ir vidutinį 
andaroką. Padirbtas iš drūto 
ružavo ar balto kotiiio. .Viera 

• 24 jki 36, kaina tik $3.1*0.
Innitute 1Z0 E. 16th St^ Ncw York (Depe. S.)

SELF REDUCING

lvn ir pagaliau dar. išmes-

nės dvasios pradai.—ji pasi
darė nepakenčiama ir ardy- 
tina. Klerikalai visą laiką 
prie to ir ėjo, tą tik ir darė, 

• 'Įdomu, 
kad iki šiol neistenorž [griau
ti. Gimnazija pagaliau per-

vardą ir nugrimzdęs į dug
ną. Tuo tarpu mažesnieji 
pašaukė iš miesto pagalbos. 
Pats gimnazijos vedėjas at- - . -
bėgęs pirmas ir tupj puolęs kad ją sugriovus, 
į vandenį. Po keliolikos mi- I*“J 
nučių, su dideliu vargu, jam t_ --------- —
pasisekė prigėrusį ištraukti, ėjo Lietuvos Mokytojų Pro- 
Vieni sako, kad jis (prfgfr. fesinės Sąjungos žinion, 
rasis) nei pusvalandžio van- Sukaktuvių iškilmės pra- 
deny neišbuvęs, kiti net vi-Ridėjo gimnastikos pamoka 
są valandą priskaito. Atvy-jr lengvosios atletikos rung- 
ko ir abu Rietavo gydytoju, ftyąėmis, kuriose dalyvavo 
Juodu tuoj ėmėsi prigėrusį apje 59 berniukų ir mergai- 
gaivinti, bet, deja, atgaivin- Pažymėtina, kad moki- 
ti nepasisekė. niai, kurie visa tai atliko la-

Al. Petrausko asmeny baj gerai,' atliko numerius 
Rietavo gimnazija nustojo ivgjaj geraį kajp dešiniąja, 
geriausio savo mokinio: jis kairiąja ranka. Bend-

Sukaktuvių iškilmės pra-

niąi, kurie visa tai atliko la- 
Petrausko . asmeny gerai,' atliko numerius

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A L KAPOČIUS

LITUVIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS:

i 1 v. po pietų
Serėdomi s iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name.
231 Broadvay, tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

| l

\ IENAS METAS LIETUVOJ
1‘absr jus galit gau
ti .1 V. Valdžios cer- 
tilikata leidžiant ju- 
nu.-- bot iš Jungtinių 
Valstybių nei- šešis 
mėnesius, (sv privi
legija pailginimu dar 

šešiems mėnesiams > be pnskaity- 
,n prie kvotos.

Kuomet jus pianuojat kelionę į 
i -vynę, keliaukit ant vieno iš ge
riausių J. V Valdžios laivų per 
Jvi.gtiuių Valstybių Liniją.

Trečia kliasa ant šių laivų nėra 
tarpdėnyse. švarus, puikus, išva
dinti kamburiai <lei 2, 4 arba G 
žmonių; geras valgis; pianinus pa
ti“ naviinas; dideles denys; beno 
koncertai

ištirkite -J V. Valdžios laivus 
pirmiausia

l’NiTEL STATĖS L1NES
13 Hroadnay. New Verk Cit y.

73 Stale St.. Bustou. Mass. 
Managing Operatore for

l nitej Stote:' Shipping Board

m:wao«k
BREMEN
V LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Ant parankaus ir didelio 

Vokiečių laivo 

COLUMBUS
TIK ASTUONIOS DIENOS 

ANT VANDENS 
Apsigyvenę ateiviai gali ap
lankyt savo gimines Euro
pai ir sugrįžt laike dvylikos 
mėnesių į Sov. ^Valstijas, be 
priskaitymo prie kvotos.

Delei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentų aiba i 
182 tVashinglon St., Boston. 

:»2 vvasuingto.n st.. 
BOSTON. UASS.

NORTH-CERMAN

L.LOYD
| Dr. H. M. Landau į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS < 
220 Hanover St„ Boston, Masa. < 
Specialistas veneriškų ir inter- J

S nalių ligų. Taipgi gydo k ra u- < 
|x jo, skurOs ir kitas ligas. 1
Ą Valandas: nuo 9 ryte iki 8 vak. < 
X Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 '

Telefonas Richmond 0880 <

» ________ _________________________ _ _

i 
i

SU KIT IR TAUPYK IT SU

Geriausiu Six Cord Spool C'etton 
DRESIV SIUVĖJU ATYDAI 

Norėdami gauti naudingą kny
ga apie dresių siuvimą, siųskit 
laiškų su 4c. stampa j
THK SPOOL COTTON CO.. De*. O 

315 F<w«L Ava.. N.wTwk

BALTUOS 
AMERIKOS 

LINIJA 
TIESIAI UET1A0N i 

Iš New Yerko 
per Klaipėdą

S. ESTONIA ........... July 3ū
S. Lituania .............. AvukI 2» I

________________ _ . .. $1(17.00 
kambariuose po 2, 4, 6 ir 8 lovos 

Musų tiesus patarnavimas iš>

s.
s.
Trečia kto»i i Klaipėda

___ tiesus
New Yorko i Klaipėdą, suUikia lie-
tuviams pasažieriams sierą progą 
padaryti kelionę raalenia.

Kode! lietuviai turėtą vartoti 
Baltijos- Amerikos Linijų

1. Tiesioginė kelionė iš porto į 
portą.

2 Visa kelionę vandeniu "tuo pa
čiu laivu.

Be geležinkelio važiavimo per

Ant laivu vartojama lietuviu

Duodamu, dauy ir perą: mais-

Svarumas ir paojiunui-
Malonus patarnavimas. 
Krutanti paveikslai.
Kasdien koncertai laivu or-

svetimas satis.
4. 

kalba.
5. 

tas.
i>.
7. 
a
9. 

kestros
10. Tik lietuvių visos aru, pas- I 

porto reikia.
Dabar jusu proga. Pagal naują I 

įstatymą, kiekvienas gali vykti sa-; 
vo senon tėvynėn apsilankyti vie
niems metams ar ilgiaus. Leidimas 
sugrįžti i Suv. Valstiias bus išduo
tas keleiviams Amerikos Valdžios.

Bei visu tolimesnių informacijų 
ir laivakorčių kreipkitės j jusu 
agenta arba į

BAI.TIC AMRRfCA LINE
9 Hroad»ay. New Y«trk. N. y.

* * * * M M M “ -----Į-Į^ĮJ—Įj-ĮJ-ĮJ-

V

Complete in Itself
Įsra landa relažtę britvoje 

visai naRtmaal Rm. Greitas. 
Parankus. Lmktb ihalyt. 
Visas Mtaa—hritva w diržu 
ir extra relažjėmia, ir 
aukičiaus.

VdetAiKrStropRazor
.............. .........................buvęs pirmas 5-toj klasėj. 

Be to, pasižymėjęs proto 
gudrumu, dorumu ir veiklu
mu. Skautų organizacijoj 
pirmininkavęs.

Už tat gimnazija, atjaus- 
dama nelaimę, mokėjo tin
kamai pagerbti velionį. Bir
želio 1 d. vakare gražiai or
ganizuota eisena, atlydėta 
velionio karstas į bažnyčią, 
o rytojaus dieną, išvežant 
velionis į jo gimtąjį kampelį 
Šilalę, palydėta visas vars
tas už miesto. Be bažnyti
nės procesijos karsto prieš
aky mokinių buvo nešama 
skautų vėliava ir šeši gra
žus vainikai, pagandinti ve? 
lioniui mokytojų, 5-tos klaį 
sės mokinių ir jų organiza? 
cijų. Einant grojo dūdų or
kestras ir giedojo mokinių 
choras.

Į dalyvius ta gedulinga 
eisena darė nepaprastai gi
laus ir judinančio įspūdžio. 
Beveik visų akyse spindėjo 
ašaros. x

____________ - # n . • • Bažnyčioj gimnazijos ve- 
L. Karkaitis, J. Staklickas, Indriošį žemėn; šis pasinan- dejas pasakė pro ašaras ata- 
L. Bakunas, K. Sarkalis, S. dojęs proga, iš apačios per- tinkamą pamokslėlį. Žo- 
Blažaitis, T. Liagys, K. Peč- dūrė peiliu M. Kupčiūną, džius vos girdėjai:—jie din- 
kas, kurių pastarieji, atskai-kuri^ nugabentas į ligoninę verksmu ūžiančioj mi
etus atsėdėtąjį laiką, palei-,tuojau mirė. nioj.
džiami, o .Staklickiui, kaip Žmog^udis P. Indriošfe,! Išlydėjus už miesto, atsi- 
nepilnamečiui, * sumažinta nežiūrint, kad buvo isigė- sveikinant, dar kalbėjo vė

i

kad mokiniai 
išlavinti, o mi 

k ne tiek prirėn
ti visokių rungtynių perga
lėtojų, kiek mokinių harmo
nijos kūno išlavinimas. ,

Po rungtynių sekė pietus, 
kur dalyvavo daugybė iš 
Kauno ir kitų Lietuvos vie
tų atvykusių svečių, šios 
gimnazijos abiturientų, stu
dentų ir bendrai gimnaziją 
baigusių, kurie, pasirodo, 
ryšių su gimnazija nenu
traukia. Kalbose jie reiškė 
gimnazijai padėkos, nes ji 
juos prirengusi gyvenimam 
Kalbėjo^svečiai, kalbėjo ir

r TELEFONAS W3»

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIK0LA1TIS
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietą, 

nuo 7 iki 8 vakare

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Telefonas 5112W.

*

♦

*

Mariampolės komunistų želio 10 d., 8 vaL vakaro grj- 
by|p. \ ' žo iš Panevėžio gerokai įsi- 

Pereitą mėnesį, birželio gėrę keturi Lejpžių ir-Paža- 
6 dieną, karo tėismaab'ai-gienių suaugę vyrai. Beė;- 
gė Mariampolės .komunistų ■ darni, kely susipyko. Povi- 
organizacijos 47 narių bylą, ilas Indriošis iš Lepšių kai- 
Tęįsmo sprendimu nuteisti mo puolėsi .mušti Žilinską 
po 4 metus sunkaus kalėji- iš Pažagienių kaimo, bet 
mo, sutrumpinant terminą [Motiejus Kupčiūnas iš Lep- 
2 metams: V. Janušauskas, šių užsistojo, neleisdamas 
J. Skrinskas, J. Galeckas, mušti Žilinsko ir parvertė P.

ėtajį laiką, palei-,tuojau mirė. nioj.
.Staklickiui, kaip Žmog^udis P. IndriošfeJ [ši

• __ V* 1 J 1 • • g •«

Pranešimas 
Visiems Draugams ir 

Kostumeriams
!;; Dr. A, Borman-Guinauskas

į
1
i!

70S N. Main st. kamp. Broad at.
- MONTELLO, MASS.

i^52S2525252525Z52S2S2SZ52S252SaS<^j

Lietuvis Optometristas

LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 10—12 dieną; 

nuo 2—6 po pietų; 
nuo 6—8 vakare;

Nedėliotais nuo 10—12 dieną.

aukštesnių klasių mokjriiai^«; 7t 
Vėliau sekė vaidinimas, 

_ kuriuomi baigėsi sukaktu- 
viu paminėjimas.

Žo-

Kiek Lietuvoje tautybių?
Per pereitų metų gyven

tojų surašinėjimų Lietuvoj 
įsiregistravę, kaipo Lietu
vos piliečiai, 26 atskiros 
tautybės, kurių 7 turi dau
giau 1000 žmonių; 2—toto
riai ir čigojfei— po keletą 
šimtų, o likusios po keliatą 
dešimčių ir net vienetų, pa
vyzdžiui, francuzų Lietuvos 
piliečių įregistruota 20, iš 
iu 16 moterų.

■
I
LT

į Iiep^aminuojuĮ akis, priskiriu
'ji akinius, kreivas akis atitiesinu 

ir amblyopiškose (akiuat-) aky- 
•S sc sugrąžinu šviesą tinkamo 
S laiku.

J. L. PAAAKARNLS O. D.
I [f 447 Bruadaay. S«i. Boston. Mana

t į

Turime garbės šiuomi pranešti, kad SALUTA- 
RAS DRUG & CHEMICAL CO. persikėlė iš senos 
vietos, 1707 So. Halstėci St.;į naują: 639 W. 18th St.; * 
Chicago. III. Tel. Canal 6417.

Visi, kas tik vartojo SALUTARO BITERį, sa
ko, kad jis jiems labai pagelbėjo nuo galvos skau
dėjimo, pilvo sopėjimo ir pagelbėjo nuo daugelio ki
tų ligų taip, kad tie žmonės ir šiandien yra labai dė
kingi musų kompanijai, taigi prašykite jo savo ap- 
tiekoje, o jei negausite, tai rašykite į musų naują 
vietą, čia paduotu adresu, o mes prisiusime jums • 
kuogreičiausiai. (—)

Su tikra pagarba,

Salutaras Drug & Chemical Co. į 
639 W. 18th Street

Chicago. III. ;

II
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e v e 1 bus dvasiniais, kaip poezija, ruso balsu? Ne! O kodėl?
I/BaHvIAC 71YI1AC muzįkalės kompozicijos etc. Todėl, kad to balso paties 
W IvUllvtf CllHIUv nes žmogus tvėrė jas savo jau nebėra.

mintimis, kurios nėra mate- 
rialės, bet kvėptos per žmo
gaus pajautimą ir mąstymą. 

I 3. Buk aš esu sakęs, kad 
su žmogum galima pasikal
bėti, tai yra, su jo siela ar dū
šia po mirties. Nonsensas! 
Aš to nesakiau, bet štai ką

Vaikas sudegė žaizdamas 
degtukais.

Žaizdamas degtukais su
degė anądien Lawrence 6 
metų amžiaus Maxwell’ų 
vaikas. Ligonbutin jį nuve
žė da gyvą, bet tuojaus te
nai mirė. Jo grabą j kapus 
nunešė 6 vaikai, su kuriais 
jis ėjo kartu mokyklon ir 
kartu žaidė.

Bet tai bus tiktai tada, kada 
ją toliaus auklės ir si 
gyvieji. Pati viena, atskirai 

aš išsitariau, imant nuomo- nuo gyvų žmonių, net ir 
nes iš Sir Oliver Lodge ir mintis negali gyvuoti. Taigi 
Connen Doyle: "Mes tyrime sakyti apskritai, kad žmo- 
daug spiritualistų, kurie 
tvirtina žmonėms, kad jie 
gali su dvasiomis kalbėtis.” 
Aš, kaipo asmuo, netikiu į 
jų ištartas mintis ir taipgi 
neatsakau. Kode! d. Pilka 
nepasakei, iš kokių šaltinių 
aš tas nuomones aiškinau 
publikai? Juk aiškiai buvau 
pastebėjęs, kad visaip žmo
nės apie nemirtingumą žmo- 

įgaus spekuliuoja.
girdo ant laiptų dejavimą. į 4. Kas link radio ir visokiu 
Jis nuėjo pažiūrėti ir atrado bandymų^
Nargailą ’su perskelta -gal- žodžius, išdainuotas dainas 
va. Tuojaus buvo nuvežtas < ' ’
i ligoninę, bet po kelių va- radio, kurį

Mirė ex-kareivis Jurgis 
Nargaila.

Velionis buvo labai tikin
tis žmogus. Darbo dirbti jis 
nemylėjo, bet traukt mun- 
šainą mėgo. Jis gyveno pas 
kitą lietuvj po num. 227 At- 
hens st. Naktį, iš nedėlios į 
panedėli, gaspadorius, pas 
kuri gyveno Nargaila, iš-

sugauti ištartus

landų mirė.

Atsakymas: Ar žmogus 
miršta?

"Keleivio” No. 25-tame d. 
D. Pilka aprašė mano pa
skaitą vienpusiškai ir netei
singai, nepaisant mano pa
reiškimų ir pastabų, kad už 
nekurias mintis neatsakau, 
nes jos yra i vairių filosofų 
ir rašytojų; :

Čia aš atkartosiu tuos 
pačius argumentus, kuriuos 
aš vartojau savo paskaitoje, 
nes jie yra visi parašyti ant 
popieros paskaitą rengiant..

1. D. Pilka sako, kad ”B. ‘ 
F. Kubilius aiškino, kad 
žmonis miršta, bet jo dvasia, 
jo siela gyvena tokiame pa
vidale, kad su ja galima pa
sikalbėti net už tūkstančių * 
metų.” 2. Jis sako, kąd aš 
prirodihėjau: "architektas, 
kuris sugalvojo planą Brook- 
lyno tiltui, kaipo materialis 
žmogus yra miręs, bet jo 
dvasia nėra mirus, etc. etc.” 
3. Aš buk sakiau: ”Caruso 
kaipo žmogus yra miręs, bet 
kaipo dvasia... gyvena, etc.”

1. Aš sakiau, kad žmogus 
miršta, bet jo darbai, jo iš
radimai etc. nemiršta. Kas 
jo yra, pasilieka ant šios pla
netos. Kitais žodžiais sa
kant. žmogus mirdamas per
sikeičia. Tą mes visi žinome 
iš chemijos, kad bile ką. su
degintam, tečiaus atsvėrę 
vėl rasime tą pati materiolą, 
tiek pat sunkumo, kaip ir 
pirmiaus. Pavyzdžiui: pen
kis svarus žalio medžio sude
ginus, męs rasime tuos pa
čius penkis svarus medžia
gos, kuri jau nesivadina me
džiu, bet anglimis ir įvai
riais kitais elementais—ok- 
sigenu, hidrogenu, karbonu 
etc. Tas pats ir su žmogum 
yra. Jis mirdamas tik persi
keičia į kitus elementus, bet 
jis lieka kitokiame pavidale 
ir iš jo susidaro kiti chemiš
ki elementai. Ar mes vadin
sime sudegusį medį vėl me
džiu ? Aš palieku tą atsaky
ti skaitytojui. Ir kada žmo
gus numiršta, ar mes žmogų 
pavadinsime vėl žmogum, ar 
kuom kitu ?—Palieku skaity
tojui atsakyti.

2. Tos pačios yra mintįs 
apie Caruso ir architektą. 
Caruso yra miręs, tečiaus jo 
dainos įdainuotos į rekor
dus nemirė. Mes visuomet 
galime girdėti jo žavejantį 
balsą iš rekordų. Taip-pat

• ir su architektu yra. Mesi 
per jo pastatytą tiltą visuo-l 
met pereisime, ir tiltas pasi-1 
lieka tiltu—žmogaus pasta
tytas. Taipgi ir su rašėjais 
—mes skaitysime jų raštus 
per amžius. Pavyzdžiui: 
Dantė mirė jau penki šimtai ! 
metų, o jo raštus mes skai- j 
tome kas dien, jei norime. 
Taigi žmogaus nuveikti dar
bai pasilieka nemirštantis, 
kaip materialiai, taip ir dva
siniai. Aš vadinu tokius dar-

etc.. aš sakiau: šiandien yra 
j mes vadiname 

nauju išradimu, ir su jo pa
galba mes galim girdėti per 
šimtus mylių, ką žmonės vei
kia. Republikonų konferen
cijoje Clevelande mes girdė
jome prakalbas ir dainas 
Bostone. Tai yra stebuklas 
iš žmogaus proto išaugęs! 
Tas pats radio duoda gali
mybės mokslininkams kelti 
visokių teorijų; tūli mano, 
kad su pagalba elektro mag
netišku srovių bus galima 
pagauti tuos balsus, žodžius, 
dainas, kurios buvo žmonių 
ištartos iš pat ankstyvų lai
kų. Skaitytojas, norintis 
gauti sau informacijų, gali 
skaityti šių metų "The Scie- 
ntific Anierican Journal,” 
kuriame buvo daug kalbėta 
apie pagavimą tų srovių. Ir 
iki šiol da nėra niekam žino
ma, ar jie galės tą išrasti, ar 
ne. Juk filozofas Descartes 
ir Kantas užginčyjo visiems 
astronomams, kad aštuntos 
planetos nėra. Bet dabar 
mes visi žinome, kad yra as
tuonios planetos. Taip gali 
būti ir su tuom išradimu. 
Žmogus visuomet daro ste
buklus! B. F. Kubilius.

Redakcijos Pastaba: Apie 
tokius dalykus galima kalbė
ti tiktai reliatyviai. Sakyti 
apskritai, kad žmogaus 
darbai ir išradimai nemirš
ta, bus neteisinga. Juk mil
žiniškas laivas "Titanic,” i 
kuris sutižo atsimušęs į le- • 
dų kalną ir žuvo kartu su vi
sais 1,500 keliauninkų, irgi I 
buvo žmonių darbas: o kur 
jis dabar? Arba kur yra 
Pompejaus miestas? Kur 
yra tūkstančiai puikiausių 
namų, žuvusių nuo žemės 
drebėjimų arba sudegintų 
per didįjį karą? Jie yra žu
vę jau ant visados. O juk vis 
tai buvo žmonių darbas. 
Brooklyno tiltas dar stovi ir 
ilgai da stovės, bet ir jis nėra 
amžinas.

Kas,dėl Caruso balso, tai 
jis nutilo nuo tos valandos, 
kada tas dainininkas mirė. 
Iš rekordų mes girdime jau 
nebe Caruso balsą, o tik me
chanišką reprodukciją tų 
oro bangų, kurios virpėjo, 
kada gyvas Caruso dainavo. 
Ar gali šiandien rekordas 
padainuoti naują dainą Ca- I
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KELEIVIS

PARDAVIMAI dalį imX ,
I
I
•Mintis yra truputi kitoks 

dalykas. Ji gali kartais pa
silikti ir gyventi net tada. nampuns niuro rutinas, sui _ , -------------
kada žmogus, kurio galvoje ;\.jmvnu ir 2 storai. labai op. *e*- So. Boston 2340, 
ii gimė, bus senai jau miręs. 10j vietoj netoli FYanklin r»-- r I..J, j, . ---- .

kelbs su naujausios mados itaisv-'» • • • • I
mais. elektra etc. 1
banko
ant 6' <.
per

PARDUODl DU NAMU
Noriu parduoti <lu namu po 3 fami- 

■ jas, abudu po 18 kambarių, au vi- 
'■■iis naujos mados įtaisymais, kaip 
' ii šiito oro šilumos, maudynės, skal- 

■ byrės, abeji pečiai ir elektros šviesos 
Kaliau moša po $45.00 į mėnesį Visi

i 
j ra laba; patogi prie katu ir krautu 

ių. Netoli nuo Coiumbia Road, Dor- 
■ettery. Aš nesu jokis spekuliantas. 
Priežastį k«>dr»l parduodu pasakysiu 

_• patukai Kama žinia piešinio reikia 
po $3000 ant stubos Kreipkitės po No

72 Sumner St.. Dorchester.
Tei. Coiumbia 7467. Agentų pra

šau neatsisaukti.

TITUS B. GREVįS
395 Broadvvay,

So. Boston, MaSS. kambariai yra naujai ištaisyti. \ ieta

sakyti apskritai, 
gaus darbai ir dvasia "pasi
liks amžinai,” yra neteisin
ga.________

GUOBAI, MA IK!
—Gudbai. Maike. aš iau esu 

alkanas ir einu i 
lietuviškų valgių pas lietuvius 
ant 244 Broadway. Tai bent res
toranas—Ten visko gali gaut

A Saviėiunas ir A Simonavičia 
navininkai.

$7,500 00 pelno 
Kampinis muro namas, 20j n 
imynų ir 2 storai, labai ge-

i‘arko. apie 7 metų senumo,^ ŠEIMYNŲ NAMAS UŽ
J i $4,750.

Pinnas; So. Bostone, ant C st. su 
mortgičius £>0,000 visais įtaisymais: gazas, 

Randų $13,500.00 elektra, toiletai, naujos pad- 
per metus, išlaidų $6000, viskas pirmos klesos.
orvno pelno lieka $7,500.00 Fur? but greitai Paduotas, 
jer metus. Galima pirkt pi- !"est reikia S2.500. Morgi- 
... . . J. F cių nėra. 3 seimvnos moka

tiiai u su mažu mesimu, ar- ren(ju $5.50 j savaitę, kas 
ha galima mainvt ant ma- reiškia SSd i mėnesi Krpin-. ...............Į. . m * • .. » .?P Str. So. Boston. Mass Turi 

valgyti puikiu zesmo namo. Taipgi priima kites 1 Keleivio redakciją, 'duotas greitai ir pigiai s. b.

PARSIDUODA RAKANDAI
Dmimr Komu, giras .r gražus šu

tas ir sudedama skurine lova Kam 
reikalinga pirkta, tegul alsi sauk m 
ypatiskai Vien tik vakarais galim i 
mane rasti namie. (30)

416 Sixth SI.. So Bus.on. Mass

CITY PO1NT PARSIDUODA 1*» 
kanioarių narna.,, visi įtaisymai, fur- 
nace, didelis kiemas, vaisių medžių, 
tinkantis 2 šeimynoms

Sai minkąs 538 (it h St.

ha galima

PARSIDUODA
SOUTH BOSTONE 3 šeimynų na

mas, 3-4-4 kambariai, :u maudynė
mis ir gitais įtaisais. Kaina $4,500. 
Savininkas gyvena 44 Mystic Avė..

Medford. Mass.

PARSIDUODA
Parsiduoda Tabako, Saldainių ir 

ivĮįįiių daiktų krautuvė vvliolesale 
kaina. Biznio daroma $250 į sųvaitę 
Gailina pirkti ir narna, kuris nesą ant 
metų $1686 randus Kaina SI i,OOO

147 Mebster Avė.. (30) 
E. Uambridue. Mass.

PARSIDUODA |VA1RIMYNŲ
KRAUTUVĖ po numeriu 33 Ne* man

• Str. So. Boston, Mass Turi būt par
imi

1
'KAMBARYS ANT 1ŠRANDAVOJI- 

MO su visais parankurr.ais, kaip tai 
steam heat ir Lt.

K. MILIAUSKAS
i 122 F. St.. So. Boston. Mass.

KOOPERACIJOS NARIAI 
TĖMYKIT!

Cambridge’aus Lietuvių 
Kooperacijos pusmetinis su
sirinkimas įvyks 21 d. lie
pos, 7:30 vakare, po nume
riu 170 Washington St., 
Cambridge. Visi Kooperaci
jos nariai būtinai turi atsi
lankyti !

Taipgi pranešame lietuvių 
visuomenei, kad 3 d. rugpiu- 
čio Kooperacija rengia iš
važiavimą. todėl apielinkės 
draugijos prašomos minėtoj 
dienoj išvažiavimų nerengti.

Komitetas.
SENAS TAISYTOJAS

Vėl sugrįžau i So. Bostoną m:- _-y- 
vi» (iarh'i TAISAI VISOKII S <T.- 
VERY’KUS ir vis! žino, kad darbu 
padarau pigiai ir gerai. Taing: :r nu- 
valom ėevervkus Nepamirškite savo 
seno draugo Vieta netoli Lietuviu 
Salės (32i

A. ABAZORH S
301 E St-. So. Boston, Mass.

REIKALINGAS BARBERIS
Atsišauklt tuojaus
86 Boylston St.. Brookiine. Mass.

"Trijų Metu Kanklių Kny
ga.” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metų Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Aioney 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
Laisvės Alėja. 60.
Kaunas. Lithuania.

i

I

!

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

DĖL NEVIRINIMO

•uatiprinimo nasilpnėjuai-j 
ir Moko* apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
I

Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

|■|

■

Jis maitina kraują, paaugdo virini- " 
aną. reguliuoja atidalimmus. stipri- g 
na organus prie norrr.ališkos veik- g 
mfc.

Kaina 60 ir 83 eentat.

Klauskite pas aptiekorius.

g H

W. F. SEVERĄ CO.
u. CEOAR RAPIDS. IOWA

Dideliu Bargenų 
Krautuvė

MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI 
PIGIAUSIOMIS KAINOMIS BOSTONE

MES SUTAUPYSI.M JUMS DAUG PINIGU ANT GELEŽI 
NIU DAIKTŲ. STOGU. STIKLU. MALIAVŲ IR 
MALIAVOJIMO JRANK1Ų.

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 
Dvkai pristatėm ant vietos 

SOUTH END HARDWARE CO. 
1095 WASHINGTON St, BOSTON, MASS.
Arti Dover Street Klevelio Teief. Bea< h 5353 — 5352

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

I

i
tJ

H
r BL

RAYMOND’S
352 iki 362 Washington Street, Boston, Mass.

VYRŲ VASARINIAI SIUTAI $ 1 0.00
Tropiškų Vilnų ± O”

PALM BEACH SIUTAI 8.75
VYRŲ LININIAI KNIKERIAI $2.75 ir $3.75

SUNKIOS BALTOS FLANELINES KELINES $6.75

MERGAIČIŲ DRESES
GINGHAM. CRASH. V0ILES IR BALTOS <g ZV/K
DRESĖS Antros Lubc-,

DAUGIAU SKRYBĖLIŲ
PANAMAS
ŠIAUDINAS

...................   $4.00
95c—1.45—1.75

Daugiau 
čeveryku

VISAI ŠEIMYNAI

DAUGIAU VYRAMS 
KHAKI KELINIŲ

Vyriškam aukštajam
Beisemente

Balti Drabužiai Vyrams

BO VELNINIAI 
MAUDYMOSI 

SIUTAI
3 stailu gi /X
VIENAS OVC

Vaikų Drabužiai ant Antrų Lubų
BERNIUKU TETEK PAF

SKALBIAMI SIUTAI
Spalvuoto audeklą 
Spalvos garantuotos, 
puiki spalvų kombi
nacija. Berniukams 
nuo 2V: iki 9 metų

1.45

VAIKU MAUDYMOSI
SIUTAI

Kitas didelis lotas 
maišytų boveinos s»i 
vilna, berniukams 
nuo 6 iki 16 metų

VAIKŲ BELGIŠKI 
LININIAI NIKERIAI

DIDELIS LOTAS SKAL
BIAMŲ KELINIŲ 

šimtai įvairių spal
vų. tarp ių daugyba 
baltu. Miera nuo 3 35c

1. Juodi ir BrJti.
Miera nuo 8 iki 17

i 5111 ' TAlKV PANTI AKOSLtlV Aukštos rūšies. O SAukštos rūšies.
Miera nuo 7 iki 9*/2

Easy Basement and Unconstrained Suller
-----------------------TIKRI NORMANDIŠKI VOILES------------------------
Tik š,mtas šmotų pirmos rūšies NORMANDIšKŲ VOILES. visuose naujos spalvos; taškuoti ir lygus. NE antraran- 
kiai. NE sugadinti; NE suvalkioti—Pilni šmotai štampeliuoto audeklo. Jardas ......................................................  .... 42c-

Daugybė 36 colių RATINE. Maišytų Spalvų, paprasti ir sportiški dryžiai. Jardas .................. ..................
Daugybė 36 colių puikaus 0RGANDIES. balto ir spalvuoto. Assortes Brand. pilni šmotai. Jardas..........
Pirmom rūšies ROJAI S AUDEKLAS siutams, kirptas iš volų. Didelis pasirinkimas. Jardas....................
Tikras IMPERIAL CH AMBRA YS. pirmos rūšies, kirptas iŠ volų. Jardas...............................................................
Daugiau 32 colių FELECIAN TISSUES. Galey & Lords. pirmos rūšies. Jardas....................... ....................
Užtektinai DUCKL1NG FLEECE bovelninių flanelių, už pusę reguliarės kainos. Jardas.........................
Labai geras 36 colių BALTAS POPLINS. aukštai mercerizuotas, 5 iki 15 jardų ilgio. Jardas . ..........
Dar vienas hunčis 36 coliu mercelizuoto MARQUISETTE UURTAINING, pilni šmotai. Jardas .............
Likučiai 36 colių gražaus LENON KRETONŲ. 2 iki 10 jardų ilgio. Jardas ............................ .......................
Naujas hunčis Passaic Fancy Prin.ted CHALLIES. Jarde phiumo. Pilni šmotai. Jardas............................
I ahai geras 36 colių ENGLiSH BROADULOTH (bovelninį.) Tan Pongee ir Grav. Pilni šmotai. Jardas 
Daugiau 36 coliu merginu Scout KHAKI JtiAN Si ITING. Sulfuru dažytas. Jardas . . • •..........,.................
Daugybė 34 coliu puikios baltos drobės vadinamos WAISTINGS. importuota. Jardas ... 
Importuotas ( repe GINGHAMS 32 coliu pločio, naujai čekinotas ir spalvuotas. Jardas ... 
Daug yra 36 colių gražiai atspausto ant abieju pusių TERRY DRAPERY štofo. Jardas ... 
Suniurs ncbaltytas SHEETING. 2% jardų pločio, kirptas iš pilno volo. Jardas........................
Didelis Hrš gražaus audeklo dėl SUARFS. gražiu spalvų, su gražiais makreliais. Vienas .
Datg mcr-erizuoto audeklo STALTIESIŲ. Rtižavų ir geltonų. 58x58 colius, vienos baigtos apskritai, kitos kcturkan> 
piai Itcrrstičiuotos, tinka byčiuose ir bangaluose. viena........................... ...................<»....................................... 15c

• • •

. . .. 38c.
.... 20c.
.... 15c.
... 20c.
... 25c. 

. . 12'/2c. 

. ... 35c.
15c.

. ... 20c-
•... 18c.
. ... 60c.
... 28c.
... 50c.

. . .. 28c. 

. ... 60c.
... 45c.
.... 55c-
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