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Kauno kalėjime buvo 
baisus sukilimas.II

RADO KVORTĄ DEGTI
NĖS ŽUVIES VIDU

RIUOSE.
• Nesenai laikraščiai rašė, j Fitchburge užmuštas lietu-

1,400 ŽMONIŲ PABĖGO, 
APIE 20 UŽMUŠTA.

šaudymas buvo toks smar
kus, kad žmonės manė revo

liucija kilus prieš 
klerikalus.

Savo laiku "Keleivyje" bu
vo jau pranešta, kad Kauno 
kalėjime sukilo kaliniai. Da
bar "Naujienų” korespon
dentas praneša iš Kauno 
smulkesnių žinių apie tą at
sitikimą. Jis rašo taip:

Birželio 27 d. apie 3 vai. 
Kaune pasigirdo šaudymas 
—išsyk lėtai, paskui tankiau 
ir galų gale kulkasvaidžiai 
pradėjo tratėti. Akies mir
ksniu visą Kauną aplėkė ži
nia, kad buk Kauno kalėji
me kaliniai sukilę. Ir ištiesų 
—Keistučio, Mickevičiaus ir 
kitos gatvės—visas kalėjimo 
rajonas tapo policija ir ka
reiviais apstatytas ir paša
linių žmonių nepraleidę nei! 
šian nei ten praeiti. Pasi- j 
girdo šaudymai ir .kitįęąę 
miesto dalyse ir bematant 
pasidarė toks vaizdas, kad 
iškilo visuotinas ginkluotas į 
sukilimas krikščionių demo
kratų valdžiai bei kunigų 
kabinetui nuversti... Matyt, 
šaudymams prasidėjus, kai- 
kas šautuvą turėdamas, dėl 
didesnio ambaraso (provo
kacijos) šaudė, taip kad vi
same mieste kaip žirnius be- 
įjant pakšėjo. šaudymas 
tęsėsi apie porą valandų.

įvykis baisus ir žiaurus. 
Sukilimas matyt išanksto 
organizuotas ir visi veiks
mai strategiškai nustatyta. 
Sukilimo smulkmenos, žino
ma, paaiškės vėliau, o dabar 
tik šitiek sužinota.

Apie pirmą valandą dieną, 
žymi kalinių grupė užpuolė! 
kalėjimo administraciją ir! 
sargybą, nuginklavo, kas 
labai priešinosi, tą nužudė ir 
niekeno netrukdomi—pabė
go. Viso esą pabėgę apie 
1,400 žmonių; apie 20 esą 
nukautų; sunaikinta esą vi
si kalėjimo kontoroj popie
riai.

Paskalos eina šitokios: 
keliatas vyrų kalinių užpuo
lė kalėjimo viršininko pa- 
gelbininką, jį sužeidė ir nu
ginklavo: taip pat pasielgė 
ir su kitais tarnautojais—nu
ginklavo, sužeidė arba nu
žudė. Tai atlikę nutraukė 
telefono vielas ir pastatę iš 
vidaus savo sargybą, paėmę 
iš kalėjimo kontoros raktus, 
atrakinę visas kameras ir 
paleido kalinius. Kiti naiki
no, draskė ir degino viso
kius, koki tik kalėjime buvo, 
raštus, popierius, dokumen
tus, kad jų nei žymės nebe
liktų. Dar kiti ėjo ir atida
rinėjo kalėjimo kieme san- i 
Helius, ėmė maistą, rubus, < 
ginklus—viską, ką tik rado i 
tinkamo ir paskubomis ren- < 
fėsi pabėgti. Kai jau šiek- ; 
tiek prisirengė, atidarė kalė- ] 
iimo vartus ir kaip debesys i 
pasipylė pilna gatvė baisių 
kaip mirčių žmonių, kai ku- i 
rie net su pančiais—Įdegti, 
eiti, kur kam akp > de Kat-

kas pasakojo matę, kaip ka
liniai užpuolė sunkųjį auto
mobilių, nuvertę šoferį ir 

. patįs paėmę prigulę pilną, 
, nudundėję iš miesto, kur 

akįs mato... Kiti pagrobę ka
žin kokio konsulo arklius ir 
raiti nujoję už Aleksoto ark
lius paleidę, o patys pasislė
pę...

Toks įvykis sujudino visą 
miestą. Subruzdo visi: poli-į 
clja ir kariuomenė atsistojo 
ant kojų ir pradėjo veikti— 
gaudyti pabėgusius, gabenti 
atgal į kalėjimą suimtuo
sius ir sužeistuosius bei už
muštuosius vežti į ligonbu- 
čius.

Akymirka tapo apstaty
tas sargyba visas Kaunas ir 
per tiltus einančiųjų plauši
nė jo pasų. Kas tik paso ne
turėjo, tą suiminėjo ir tokiu 
budu keliatas tūkstančių 
nieko nekaltų, nieko neži
nančių piliečiu atsidūrė ka- 

•lėjimuosna. Daug kam tė- 
Įvams. motinoms, žmonoms 
nunešus pasus. Yąno paleisti, 
d kairi n'ęnuhėše, tie per rink
ti kokiose nors kamarkėse 

i kaip silkės sukimšti išstovė
jo, kol ant rytojaus dalykas 
išsiaiškino ir už paso netu
rėjimą su savim tapo nu
bausti.

Paskalos eina, kad pasku
tiniuoju laiku kalėjimo sar
gyba su kaliniais labai žiau
riai elgdavosi, kas, žinoma, 
turėjo sukelti baisaus kerš
to jausmus. Toliau, buk esą 
buvę 10 asmenų pasmerktų 
miriop, kurių keliatą birže
lio 26 dienos nakty nužudę, 
o kitus turėję birželio 27 d. 
nakčia nužudyti. Tai ęia tą 
sukilimą ir išsiliuosavimą 
buk obalsis "mirti ar gyven
ti" iššaukęs. Čia, matyt, pri
tinka senų seniausias prie
žodis: "Kas su ginklu ka
riauja, nuo ginklo žūva”...

Su politiniais iš Kauno ka
lėjimo, žinoma, pabėgo ir 
kriminaliniai kaliniai. Jie, 
žnoma, kaip jau nesvkį gy
venimas yra parodęs, gal 
vėl greit pateks į tą patį ka
lėjimą, nes žmonės morališ
kai ir materiališkai užmušti. 
Kas juos bepriims, kas pa
duos ranką, kur gaus doku
mentus? Nieko jiems nelie
ka. kaip tik slapstytis ir ker
šyti už tai, kad juos visuo
menė iš savo tarpo išstūmė, 
uždėjo gėdos dėmę ir gyvus 
nasmerkė pražutin. Sugau
tuosius baus, kankins, žu
dys ir dar didesnį žmogaus 
sielos kerštą sukels, kuris 
vėl gal taip, kaip dabar, 
kraujais apsiiies!

PULS š.MUGELNINKŲ 
LAIVYNĄ.

Amerikos pakraščių sar
gybos laivynas rengiasi pra
dėti generalį ofensyva ant 
tų laivų, kurie šmugeliuoja 
degtine Amerikon. Valdžios 
apskaitymu, tokių laivų, 
kurie verčiasi degtinės šmu
geliu, dabartiniu laiku esą 
nemažiau kaip 250, neskai
tant mažų botelių, kuriais 
Amerikos butlegenai iš\e- 

ra 'IhhH at r kranu .

kad tūlas žuvininkas pagavo 
žuvį, kurios viduriuose rado 
bonką degtinės. Tas buvo 
priimta kaipo paprasta žu- 

. vininkų pasaka. Bet Bosto- 
, ne toks atsitikimas ištikru
jų buvo, ir dalykas buvo at- 

: siduręs net į teismą. Buvo 
, štai kaip. Pas Ch. Crystalą, 
, kuris ant ’North Endo turi 

žuvies krautuvę, policmanas 
pastebėjo nepaprastą daly
ką: iš didelės treskos (cod- 
fish) kyšojo galas bonkos, 
taip, kad tik korka buvo ma- 

jtyt. Jis ištraukė tą bonką 
ir pasirodė čiela kvorta ro
mo. Crystal buvo areštuo
tas už laikymą degtinės savo 
krautuvėj, bet teisme jisai 
teisinosi tos degtinės į žu
vies vidurius visai nekišęs ir 
nežinojęs, kad ji tenai buvu
si. Jo advokatas norėjo iš
aiškinti, kad žuvis galėjo 
pralyti bonką degtinės ant 
jūrių, kuomet taip daug deg
tinės laivų dabar/sudaužo
ma. Teisėjas tam nepatikė
jo, tečiaus jis krautuvninką 
išteisino.

. » ---------------------------- <■

IŠKASĖ SENOVĖS KYNŲ 
KARALIŲ KAPĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad netoli Urgos, Mongoli
joj, prof. Kozlovas atrado 
senovės K ynų karalių kapą, 
daug senesnį negu atrasta- 
sai andai Egipte faraono 
Tutenchamuno grabas. Pra
dėjęs kasti nuo kalno viršū
nės, prof. Kozlovas Įsikasė 
30 pėdų gilumon, ir tenai, 
vidury kalno, rado grabus 
karalių ir princų, kurie val
dė Kynus kuomet apie Ame
riką ir Europą niekas nebu
vo da nei girdėjęs. Išmūryti 
kalno viduryje urvai ir kam
bariai rodo, kad pas kinie
čius tuomet turėjo būti jau 
gana aukšta kultūra. Kam
barių sienos išmuštos šilkais 
ir satinomis, ant kurių yra 
užsilikęs da senobinis kinie
čių raštas.

KLIUKSAI IŠDEGINO 
SAVO RAIDES ANT KU

NIGO NUGAROS.
Battle Creek, Mich.—Bir

želio 30 dieną iš čia prapuo
lė protestonų kunigas Orion 
Van Loon. Dabar, po 11 die
nų, jis atrasta apsvaigęs ir 
ant jo nugaros giliai išde
gintos Ku Klux Klano ini
cialai—K.K.K. Kas jam tas 
raides išdegino ir kur jis 
per tą visą laiką buvo kuni
gas nieko nežino. Jis atsi
mena tik tiek, kad 30 birže
lio jis buvo nuėjęs į banką 
išsimainyti čekį, ir paskui 
nuėjo laukti gatvekario, nes 
jam reikėjo važiuotj Į Flin- 
tą. Daugiau jis nieko neži
no, tik lyg ir per sapną jam 
prisimena baisios kančios ir 
skausmai. Daktarai sako, 
cad jis turėjo būt užchloro- 
formuotas.

Kun. Oricn Van Loon vi
suomet smerkdavo kliuksus, 
;aigi manoma, kad jie jį se
kiojo, ir kuomet jis stovėjo 
ant gatvės laukdamas gat
vekario, apsvaigino jį ir iš
vežę kur nors į girias išde
gino savo raides ant jo nu
garos. Raidės yra 3 coliu 
aukščio ir giliai karšta ge
ležimi Įdegintos.

JAUNAS LIETUVIS 
AREŠTUOTAS KAIPO 

VAGIS.
1 "Keleivio” skaitytojas pri- 

vis Dzuga ir 50 žmonių i siuntė mums iš Lawrence, 
sužeista. Mass. iškarpą iš anglų laik-
_____ ' raščio, kur rašoma, kad te-1 

Eidama nuo Kanados šie- na^ tapo atgabentas ares- 
nos, jjereitą sąvaitę Massa- tuntas Antanas Baronas, 16 
chusetts valstiją užgriebė metų amžiaus vaikinas. Jį 
baisi audra. Tai buvo keY-|suėmė Methuen’o policija. Į 
verge po pietų. Dangus štai- Lawrence ą, jis buvo atga- 
ga sutemo ir atmosfera pa-bentas dėlto, kad čia jis su 
sidarė labai nervinga. Ore sėbrais įsilaužė ir ap-
pasirodė juodi kaip naktis (vogė tūlo Macartney na- 
sūkuriai. Nuo žemės pradė- mus- K-—j; _av.-i-----  _ ..
JO kilti aukštyn stulpais dul- policijos nuovadoj atrasta K“*1™

Pašėlusi perkūnija Waterburyje suiimti
3 lietuviai banditai.

kės, popieros ir kitokie pa- .. .... x ...
ląidi daiktai. Išrodė, kad tri.nis žibintuvas kok} var- 
dangus susimaišė su žeme, ^oja vagįs, 3 laikrodėlius, 2 
Audra kroke kaip pašėlęs i auksines plunksnas, 9 žiedus
liūtas.

Netoli Walthamo 34 akrų 
miškas i 10 minutų tapo nu
skintas ir suguldytas kaip 
patalas.

Bostono priemiesty Rox- 
buryje perkūnas trenkė ir 
suardė presbiterijonų baž
nyčią, kuri nebuvo apsaugo
ta perkunsargju. Perkūnui 
trenkus, žmogus vardu Wil- 
kening krito įegyvas. Jis 
mirė, matyt, nuo išgąsčio, 
nes jo kūnas žaibo neužgau
tas. šitokios perkūnijos- 
Bostono gyventojai da ne
buvo matę. . .4’ ...

Fitchburge audra sugrio
vė Park Hill Manufacturing 
Co. fabriką, o prie popieros 
fabriko buvo nuverstas auk
štas kaminas, kuris griūda
mas užmušė lietuvį darbi
ninką, Mateušą Dzugą. Jis 
dirbo tenai už pečkurį ir py
lė i krosnį anglis, kuomet 
ištiko katastrofa. Dzugo pa
liko pati ir penki maži vai
kai našlaičiais.

Haverhillio mieste audra 
taip dūko, kad išbirėjo apie 
5,000 langų. O lietus pylė, 
tartum dangus butų prakiu
ręs. žemesnėse vietose skie
pai prisisėmę pilni vandens.

Lavrence ledai krito to
kio didumo, kaip vištos kiau
šinis.

Gardnervje tapo sugriau
tos dvi daržinės ir viena 
bažnyčia.

Manchesteryje, N. H., 1 
valandą po pietų pasidarė 
taip tamsų, kad mieste rei
kėjo uždegti visus žiburius.

North Worcesteryje nuo 
30 namų buvo nunešti sto
gai. išmušta keli tūkstančiai 
langu ir nuplėštos visos elek
tros vielos.

Fitchburge 50 žmonių su
žeista ir vienas prigėrė.

Netoli New Haven, Conn., 
du vyrai buvo užmušti per
kūno.

Materialius nuostolius 
sunku apskaityti, bet jie 
rieks kelių milionų dolerių.

STAČIOKAS IR DU PAU
LIU KONIA1 PO $45,000 

KAUCIJOS.
RUSIJOJ UŽSIDARO 

BAŽNYČIOS.
Nors sovietų valdžia ne

draudžia žmonėms lankyti 
bažnyčias, bet žmonės jų ne
lanko. Didžiausios cerkvės 

____ ___ ; na- stovi tuščios ir popai neturi 
Krečiant ji Lavvrence ko nei algų sau pasidary- 

užtaisytas revolveris, elek- priėjo prie bankruto ir cerk
vės pradeda užsidarinėti. 
Taip šiomis dienomis Lenin
grade užsidarė šv. Izaoko 
katedra ir greitu laiku žada 
užsidaryti garsioji Kazanės 
katedra ant Nevos Prospek
to, kur randasi ”stebuklin- 
gas" Kazanės panelės šven
čiausios paveikslas ir kur 
yra palaidotas feldmaršalas 
Kutuzovas, kuris 1812 me
tais sumušė Napoleoną. Ka
zanės katedra yra viena ne
tik garsiausių, bet ir bran
giausių bažnyčių Rusijoj. 

MERGINA NUŠOVĖ LEN- J°.s 136 marmuro piliorų, jos 
milžiniška aukso bonė, gry
no aukso ikonos, brangus 
paveikslai ir gryno sidabro 
baliustrada^ kuri • sveria 
3.600 sVarų, neturi sau kai
nos. Carų ir popų valdžia 
plėšė žmones ir statė bažny
čias, kurios dabar pasirodo 
niekam nereikalingos.

ir kitokių dalykų. Pašauk
tas Į policijos nuovadą Ma- 
cartney kai kuriuos daiktus 
pažino kaipo savo, o kiti 
matyt kitur buvo pavogti. 
Policija sako, kad jaunas 
Baronas turėjo suorganiza
vęs vagilių saiką ir apvogęs 
daug namų Haverhillyje, 
Bradforde, Methuene ir ki
tuose miestuose.

KŲ RAŠYTOJĄ.
Šiomis dienomis Paryžiu

je tapo nušautas gerai žino
mais lenkų rašytojas Jonas 
Sosnowskis. Jį nušovė jo 
mylimoji mergina, kad su
trumpinus jam kančias. Ji
sai sirgo nepagydoma liga 
ir Villejuie sanitoriume la
bai kankinosi. Jis nuolatos 
prašydavo savo draugų ir li
goninės prižiūrėtojų, kad '«• 
pribaigtų, bet nei vienas ne
norėjo to padaryti. Tik jo 
mergina susimylėjo ant jo 
ir šovė jam į galvą. Iššovus 
ji apalpo. Pašaukta policija 
negalėjo jos imti ir paliko toli nuo tos" vietos ant ka- 
sanitoriumo žinioje. Mergi- pinių pasirodė paslėpta 40 
na turi tik 22 metu amžiaus, keisų degtinės po krūmais, 
o nušautasai jos jaunikis 
buvo 35 metų. Jis buvo at
vykęs iš Varšuvos į Paryžių 
gydytis. Geriausi francuzų 
daktarai darė jam operaci-

I

RADO 40 KEISŲ DEGTI
NĖS ANT KAPINIŲ.

Ant kelio tarp South 
Braintree ir Quincy, netoli 
Bostono, atrasta apvirtęs 
aukštyn kojomis trokas. Po
licijai pradėjus tyrinėti, ne-

KIEMAIČIAI PERSI
SKYRĖ.

Lawrence, Mass.—Perei- 
jas, bet negalėjo sveikatos « Silva,te c,a Priskyrė 
nut-ai-cvti lietuvių pora, Anele ir Juo-

J  _______zas Klimaiciai. Atsiskvri-
SKERDYNĖS DĖL KVAI- mo reikalavo moteris, saky- 

LO TIKĖJIMO. dama, kad vyras žiauriai su 
Indijos mieste Delhi šio- ja apsienąs. Kunigas juos 

mis dienomis buvo baisios surišo "amžinu mazgu," o 
riaušės tarp indų ir maho- teisėjas paliuosavo. 
’netonu. šeši žmonės tapo 
užmušti ir suviršum šimtas 
sužeista. Skerdynės kilo dėl
to, kad mahometonai vedėsi 
karve* aukauti savo Dievui 
nėr šventąją indų vietą. In
dų fanatikai puolė ant ma
hometonų, o pastarieji ant 
nirmuių ir užvirė tikras ka
ras. Tvarka įvykinta tiktai 
tada, kai pribuvo anglų ka- 
riumenė su tankais ir pra
dėjo šaudyti fanatikus.

n

_________
! RIAUŠĖSE UŽMUŠTA 7 

ŽMONĖS.
Ispanijos sostinėj Lizba-

LIETUVIS SUMUŠĖ AU
TOMOBILISTUI SNUKĮ.

Worcester, Mass.—Perei- no j buvo toks atsitikimas 
ta nodėldienį automobilius pereitą sąvaitę: vienam par
pia parmušė ir sužeidė lietu- ke kareivis užkabino rpoterį 
viu vaika, 7 metų amžiaus i ir pradėjo nepadoriai į ją 
Juozą Kuzmą. Automobi-įkalbėti. Policiiantas norėjo 
’iuje važiavo tūlas Gray.;šita kareivi sudrausti, bet už 
Tpykęs vaiko tėvas rėžė jam nepraustaburnį paleistuvį 
i snukį ir butų davęs da užsistojo kiti kareiviai, 
daugiau, bet susirinkę žmo-,Prasidėio muštynės ir ant 
■ės neleido. Gray paėmė su- galo kilo didžiausios riau- 

žeistą vaiką ir nuvežė ligo- šės. kuriose buvo užmušta 
ninčn. .Jis sako, kad vaikas vienas policmanas, vienas 
netikėtai išmokęs ant kelio kareivis, viena moteris ir 

-ir palindęs jam po matais. keturi sargai.

Jiems susirėmus su policija 
išleista apie 25 šūviai iš 

revolverių.
Waterbury, Conn.—Šian 

čia sėdį už geležinių grotų 3 
lietuviai: Antanas Stačio
kas, Juozas Pauliukonis ir 
jo brolis Henrikis Pauliuko
nis. Kaucija jiems nustaty
tą $15,000 kožnam, arba 
$45,000 iš viso. Jie yra kal
tinami plėšimu ir šaudymu 
i policiją.

Jie buvo suimti pereitą 
sąvaitę. Policmanas Smith 
patėmijo ant South Main 
streeto, kad penki vyrai 
rengiasi laužtis automobi
lių krautuvėm Kada jis 
prie jų prisiartino ir išsi
traukė revolveri, jie pradė
jo šaudyt. Policmanas atsa
kė šūviais. Sakoma, kad iš 
viso buvo išleista 25 šūviai. 
Galų gale policmanui pasi
sekė vieną plėšiką suimti. 
Tai buvo Henrikis Pauliuko
nis. Kiti pabėgo, bet vėliaus 
da du buvo sugauti.

29,000 BEDARBIŲ PRA
DĖS DIRBTI.

Fall River, Mass. 
tiniu fabrikantai čionai sa
ko, kad už kelių sąvaičių at
sidarys jau visos dirbtuvės 
ir 29,000 audėjų, kurie da
bar randasi be darbo, galės 
vėl pradėti dirbti. Kitokių 
darbų kaip audimai čia be
veik nėra, todėl kuomet au
deklinės užsidarė, visi darbi
ninkai pasiliko be darbo. 
Padėtis jų labai sunki, ypač 
tų, kurie turi dideles šeimy
nas. Kad nors kiek jiems 
pagelbėjus, miestas paėmė 
1,000 vedusių žmonių ke
liams taisyti.

Audek-

UŽMUŠĖ AMERIKOS 
VICE-KONSULĮ.

Persijoj minia religinių 
fanatikų užmušė Amerikos 
vice-konsulį Imbrie ir mirti
nai primušė jo draugą Sey- 
mourą, užtai kad jiedu norė- 
io nufotografuoti fontaną, 
kurį kvaili fanatikai laiko 
"šventu” esant. Kilo bai
sios liausies, kuriose areš
tuota 200 žmonių.

IŠKASĖ AKMENS GADY
NĖS ŽMONIŲ.

Iš Krasnojarsko praneša
ma, kad rusų archeologai iš
kasė Sibire keliatą žmonių 
da iš akmens gadynės, kuo
met nežinota da geležies, bet 
v;si įrankiai buvo daromi iš 
akmens ir kaulo. Tokių 
įrankių atrasta apie 700. Be 
to da iškasta keliatas prieš
istorinių mamutų, dinosau- 
rų. bizonų ir milžiniškų 
briedžių kaulų. Vienas at
rastų žmonių grobių turįs 
nemažiau kaip 17,000 metų. 
Ekspedicijai vadovauja pro
fesoriai Auerbach ir Sos-J________________________
novskis, žinomi Rusijos ar-) jeiį me(jį.
cheologai. | __________

------------- Į NELAIMĖ ANT JŪRIŲ.
ORLAIVIS NUKRITO. $j0 utarninko naktį alieji- 
Pennsylvanijos valstijoj, uis laivas ant jūrių sudaužė 

netoli Lancaster miestelio, Kaštern 
pereitą sąvaitę nakties lai- j garlaivi 
ku nukrito 
orlaivis, 
žmonas. 
vi«i '.r^

NUKENTĖJO NUO AUD
ROS LIETUVIAI.

Iš Gardnerio vienas "Ke- 
i leivio" skaitytojas mums 
praneša kad laike audros 
pereitą savaitę toj apielin
kėj nukentėjo ir keliatas lie
tuvių. Jonui Tamulėnui 
audra nuvertė stogą, o Juo
zui Rimkui išvertė su šakni
mis tris obeles ir nulaužė di-

Steamshin 
” Boston,” 

žemėn pagedęs riaukė su žmonėmis 
kuriuo skrido 3 tono į Nevv Yorką. 
Mašina sutižo ir žmonės tapo užmušti, o kiti 

ironės užsimušė. p< rkelti ant kitų laivų.

linijos 
kuris 

iš Bos- 
Keturi



0 APŽVALGA
' iš didžiųjų

VAIKIŠKA LOGIKA.
Naujasis tautininkų orga 

no redaktorius labai norėtų 
išnaikinti socialistus.”Sanda- 
ros” apžvalgose beveik nėra 
to straipsniuko, kur nebūtų 
atakuojami ir šmeižiami so
cialistų laikraščiai ir orga
nizacijos. Ir tuo pačiu laiku 
visuose savo, atsiprašant, 
straipsniuose tas žmogelis 
prisispyręs tvirtina, kad so
cialistų jau nėra, o kad ir 
yra, tai tik “liekanos,” ku
rios nieko nereiškia.

Jei socialistų ištikrujų 
jau nebėra, jeigu jų “lieka
nos“ jau nebeturi reikšmės, 
tai kam taip daug apie juos 
rašyti? I

Kad įrodžius, jog socialis- i Y
J,A V“ ’TebV'a;'" nau>sis |"partija” prieš 
“Sandaros” redaktorius ima • • LL.
štai kokį “faktą:” - iįrieš jaStL

“Bostono socialistai negali • 
surengti mažiausio išvažiavi- ■ 
mo. Nes publika juos ignoruo-i 
ja. Bostone net ir vyčiai nega- j 
Ii susidėti su sandariečiais. Pa-i 
vyzdžiui, kada prisiartina lie
pos ketvirta, kurioj Naujosios 
Anglijos Sandaros ." 
rengia pikniką, tai visa apie- 
linkė plaukia tik i sandariečių 
pikniką."’

Tai ve, kame sandariečių 
“didumas“;—jie surengė pik
niką per “Fordžiulajų“! 
Piknikas p. Tuliui išrodo 
baisiai didelis daiktas, nes 
tenai būna “aiskrymo“ ir ki
tokių dalykų, kuriuos labai 
mėgsta maži vaikai.

Socialistai per “Fordžiu
lajų” pikniko nerengė, “ais
krymo” nevalgė, todėl “San
daros” redaktorius ir nu
sprendė, kad su sandarie
čiais jie negail susilyginti.

Negavęs nuo socialistų 
“aiskrymo,” p. Tulys pata
ria visiems sandariečiams 
“atsukti nugarą į socialistų 
likučius,” nes—

- !
”...jie negali nieko gera san- ■ 

dariečiams duoti. Jie gali tik 
iš sandariečių pasiimti. Jei jie 
turėtų su savim minias, kaip 
sandariečiai turi, tada kitaip 
kalbėtų apie Lietuvos reikalus 
ir apie musų partiją. Dabar, 
tiesa, jie mums pataikauja; jie 
statosi patriotais- Bet taip dą- 
ro tik dėlto, kad jie minia iš 
musų rankų.”

Z ■*'
fjia jau Valparaisos “mok

slinčius” visai nusišnekėjo. 
šittSdų dalykų, kaip sočia* 
listų pataikavimas sandarie
čiams, pasaulyje, ačiū Die
vui, da nebuvo ir nėra. 
Patriotais socialistai taipgi 
nesideda. Priešingai, jie 
kritikuoja ir pašiepia “pa
triotus,“ o ypač tokius, kaip 
p. Tulys.

Polemikos mes nemėgs- 
tam ir mes žinom, kad rim
tesni sandariečiai jos ne
mėgsta. Bet mes negalim 
tylėti, kuomet toks ignoran- 
tas, tik porą metų Valparai- 
soj bulves paskutęs, prade
da jau niekinti socialistini 
judėjimą ir mokyti kitus, 
pats nieko nemokėdamas.

Kuomet jis pliauškia, kad 
socialistų liko tik “likučiai,” 
kad jie negali surengti pik
niko ir kad visuomenė juos 
ignoruoja, tai mes turime 
jam pasakyti, kad jis da ne
priaugo socialistus kritikuo
ti; jis nežino, kas jie yra.

Socialistinio judėjimo tik
slas yra ne piknikus rengti 
ir tuštiems niekams leisti 
laiką, kaip tai daro sanda
riečiai, bet organizuoti dar
bo žmonių minias ir vesti 
jas prie pasiliuosavimo nuo 
alginės vergijos.
Ir šitas judėjimas yra tarp

tautinis, o ne South Bosto
no ar Chicagos apsireiški
mas. Todėl norint jį paly
ginti su sandariečių partijos 
“dilium u,” reikia paimti do-

valstybių notą, ku
rioje Lietuva raginama susi
taikyti su Lenkija. Pasak Kau
no "Vienybės’ Lietuvos vyriau
sybė atsakys, kad Lietuva pa- 
gatava taik .itis su Lenkija, 
kai Lenki.,';' grąžins Lietuvos 
pagrobtas <emes ir kai atsiža
dės ’brvli u unijų’ su lietu-1 
viais.”

Susivienijimo su

Komunistų “Trecioji ė * 
Partija’ suskilo.

Kaip žinia. Ameriks ko
munistai buvo prisivilioję 
keliatą tai merių ir įkūrę su 
jais “trečiąją partiją.” Tver
dami šitą “partiją,” komu- 

katali-j nistai norėjo pastatyti jos 
Viena* tik Ane- ^iškaja Lenkija musu kleri- kandidatu į prezidentus se- 
-....................... - ----------- -• o-., natorių La Follttą. Bet La-_  1__ ________ ___  IS, 

sa1 dabar jie, matoma, bandys 
s patenkinti, 
veikiausia, ir 

buk “didžiosios 
raginančios Lie-

mėn visą soicalistinį Inter-" 
nacionalą, Į kurį ineina ir 
lietuviai socialistai. Gi šitas 
Internacionalas turi apie 
30,000,000 organizuotų ir 
daugiausia apsišvietusių 1 
■darbininkų. T _ __„L
liios Darbo Partija, kuriai kalai trokšta jau senai. Pa 
vadovauja socialistai, turi valdžią į savo ranka - 

'daugiau narių, negu visa - 
i lietuvių tauta. Ir šita Parti- tuos troškimus 
j ja dabar valdo didžiausią ir.TU0 tikslu, v. 
j galingiausią pasaulyje impe- j Delbiama, 
riją. Danijos gyventojai! valstvbės ’ 
Taip nat pavedė savo kraštą j tUY3 taikytis su Lenkija. 
.socialistams tvarkyti. So-j 4 Netiek to trokšta didžio- 
Įcialistų galybė sparčiai au-isios valstybės, kiek to nori 

r,-----"šventasis tėvas” ir ilga
skvernė jo armija Lietuvoj.

ga Belgijoj, Franci jo j ir ki-i 
tuose pasaulio kraštuose.

Tegul dabar p. Tulys pa
ima ir padaro palyginimą. 
•Jisai pamatys, kad visa jo 

į “partija” prieš socialistini 
tiktai varlė

Pažinkime savo priešus.šaudymas prasidėjo iš va
karo ir tęsėsi ligi yat ryto, 

i Darbininkų moterįs su ma
žais vaikais turėjo slėptis T 

. skiepuose ir kitur. Ir sugrį 
jžęs paskui šerifas Yost gy
rėsi. kad mainerių namai ta 
po “prišaudvti pilni skylių. 
Reiškia, šitam užpuolime 
ant darbininkų dalyvavo ir 
valdžios atstovas. Laike to 
šaudymo buvo sudeginta 
Unijos salė. Kas ją sudegi
no, kapitalistų spauda nepa
sako, bet galima suprasti, 
jog patįs darbininkai savo 
salės nedegins. Tai turėjo 
būti darbas kompanijos gal
važudžių, kuriems padėjo ir 
ponas šerifas.

Parsidavusi kapitalistų 
spauda kaltina angliakasius, 
kad jie atsisakę dirbti už 
numažintą algą. Mat ikišio' 
kompanijos turėjo padariu
sios su angliakasių unija 
sutartį, -kurioj buvo nusta
tyta mokestis ir darbo sąly
gos. Bet šį pavasarį sutar
tis pasibaigė ir kompanijos 
pareiškė, kad daugiau jos 
unijos" nepripažinsiančios ir 
jokių sutarčių su ja nedary
siančios: darbininkai gi tu
ri eiti į kasyklas ir dirbti už 
tokią mokestį, kokia buvo 
mokama 1917 metais.

Unija paskelbė, kad ang
liakasiai tokių sąlygų nepri
ims, ir jie nepriėmė. Kom
panijos atidarė savo kasyk
las, pastatė prie jų ginkluo
tus sargus ir paskelbė, kad 
visi eitų dirbti. Bet anglia
kasiai dirbti nenuėjo. Neuž
ilgo nuo kalnų pradėjo ka
žin kas šaudyt i kasyklų pu
sę. Tada kompanijų mušei
kos ir puolė ant angliakasių ‘ 
gritelių, ir pradėjo i jas šau
dyt. Paskui prasidėjo kra
tos ir suėmimai. Vienas an- 
giiakasis buvo pašautas ir 
keliolika areštuota.

Angliakasiai sako, jog tas 
šaudymas nuo kalnų buvo 
pačios kompanijos provoka
torių darbas, kad paskui bu
tu kuo pateisinti užpuolimą 
ant streikuojančių mainerių.

West Virginijos valst. se
nai jau žinoma šitokiais eks
cesais. Visa valdžia, įstaty
mai ir teismai tenai kontro
liuojami kasyklų kompani
jų, ir darbininkų išnaudoji
mui tenai vartojamos nedo
riausios priemonės.

•>! j 1 i

ninkų visuomenės dalis, ne
galime sudėję rankas ramiai 
žiūrėti i tokius darbus. Jų 
pastangos kaip tik turi mus 
paskatinti prie darbo, turi 
būti akstinu bendros kovos 

1 prieš juodąją reakciją. Pir
miausia tos rūšies darbus

• turime kelti aikštėn, turime 
aiškinti darbininkų masėms, 
kurioms mokslas negali ne-

įsigalėjus Lietuvoj kleri
kalinei reakcijai, jos apsi
reiškimą matome visose gy
venimo srityse. Kunigai, tu
rėdami už savo pečių val
džią, kas kart labiau rodo 
savo galią, kuri virsta des
potizmu.

Ypatingai pasireiškia ku
nigų viešpatavimas mokyk-! 
lose. Kai tik švietimo Mi
nisterija pateko i klerikalų

' Follettas kandidatūros nuo 
'komunistų nepriėmė. Tuo
met jų suvažiavimas St. 
Paule pastatė laikinuoju 
kandidatu tūlą McDonaldą 
iš Sppngfieldo ir nutarė: 
jei La Follettas savo kandi- 

Įdaturos visai nestatys, tai 
jų partija agituos už McDo
naldą; bet jei La Folleetas 
"runys,” tai tuomet McDo
naldą atšaukti, o remti La 
Follettą.

Padarius šitokį nutarimą, 
St. Paulo konferencija išrin
ko iš kelių komunistų ir far- 
merių komitetą, kad tas da
botų, ką pastatys savo kan
didatu unijų ir socialistų su
važiavimas Clevelande 4 lie
pos.

Šitas suvažiavimas nomi
navo La Follettą—tą patį La 
Follettą, kuri labai norėj'o 
•rauti ant savo tikėto komu- 
iistai. La Follettas Cleve- 
ando nominaciją priėmė.

Pildydami savo nutarimą, 
komunistai turėjo laikinąjį 
kandidatą atšaukti, o remti 
La Follettą. Bet nebūtų jie 
komunistai, jei pas juos bu
tą pastovumo. Jie išleido 
"manifestą,” pareikšdami, 
kad La Folletto jie negali 
remti, nes jį remia socialis
tai. Ir “magaryčioms” iško
vojo jį paskutiniais žodžiais.

Na, nepatiko La Follettas, 
tai dabar jau reikėtų ”pušy- 
ti" McDonaldo kandidatūrą. 

. . .. Bet komunistai ir čia savo- 
;:iai!rJškai pasielgė. Jie spiovė 

• ant savo konvencijos nutari- 
■ mų ir atmetė McDonaldą, 
! kaipo netikrą komunistą. 
; ietoj jo, jie pastatė "trečio
kes partijos“ kandidatu 
anarchistą FosterĮ, visai ne- 

‘ vaisydami, ką ant to pasakys 
i jų priviliotieji prie tos “par
tijos” farmeriai.

Kada farmeriai apie tai 
i išgirdo, kilo skandalas. Neb- 
: raskos farmerių atstovai 
kun. J. L. Beebe ir W. H. 
Greene, tuojaus užprotesta
vo prieš komunistų apgavys
tę ir rezignavo iš partijos 
naeionalio komiteto.

Gi Californijos farmeriai, 
kurie buvo prie komunistų 
‘Trečiosios partijos” prisidė
ję. paskelbė, kad komunistų 
pastatytųjų kandidatų jie 
nepripažįsta ir laikysis St. 
Paul konvencijos nutarimų. 
Fe remsią La Follettą ir jo 
programą.

Taigi faktinai komunistų 
-□lipyta “trečioji partija” 
’au subirėjo.

unka. tuoj mut-ų mokyk k švietimo reikalą
los pajuto juodą reakcijos! . ..
sloguti kunigai nori monopolizuoti

Lietuvos mokyklose kuni-j savo>r^nkos®;.
gai ne tik mokytojauja, bet; Taigi atydžiai sekime kle- 
ir direktoriauja. Ir jei dar prikalu darbus ii- pažinkime 
kai kuriose mokyklose ofi-jų tikslą! B.
cialiai direktoriauja ne ku-Į (“S-tas”)
nigas, tai niekam nepaslap- 
tis, kad ir tų mokyklų tvar
ka priklauso nuo kunigų ma
lonės, kurie yra jų viešpa
čiai. Mokytojai ir mokiniai 
verčiami šokti sulyg kunigų 
dirigavimu. Ir kunigai, tu
miam i savo rankose švieti
mo Ministeriją, be jokios 
atodairos šalina iš mokyklų 
tuos mokytojus ir mokinius, 
kurie drįsta priešintis jų 
“krikščioniškai” politikai.

Bet gal nei vienoj Lietu
vos mokykloj nėra taip įsi
galėję kunigai, kaip Ma- 
riampclės Mokytojų Semi
narijoj. čia kunigų režimas 
pasiekė kulminacinio punk
to. Direktorius kun. P. 
Dambrauskas, sudaręs visą 
kadrą sau paklusnių moky
tojų (jų dali sudaro kuni
gai), gana trumpu savo vieš
patavimo laiku spėjo pasi
žymėti “valymu” mokyklos 
nuo pažangiojo elemento. 
Šiemet gegužės 6 d. pašalin
ta iš Seminarijos ketvirto 
eurso jau trečias mokinys. 
Pirmus du įtarė komuniz
mu, o šį trečiąjį, K.’ Borutą, 
pašalino štai delko:

Pirmą dieną gegužės, ka
da _seminarijos ateitininkų, 
eucharistininkų ir kitos kle
rikalinės < 
monstratyviai ėjo per mies
tą į bažnyčią, kad ten pasi
meldus eiti sodinti “Vilniaus 
medį,” direktorius pamatė 
ateinanti šaligatviu K. Bo
rutą ir priėjęs prie jo sako: 
"Prašau stoti į eilę.“ Bet K. 
Boruta, turėdamas omeny 
taip brangią darbininkams 
gegužės 1 d. šventę ir su
prasdamas, kad tą dieną da
lyvauti soeialistui provoka
cijos pobūdžio iškilmėse ne- 
oridera, atsakė: “Atsipra
šau, negaliu.” Tada Damb
rauskas. panaudodamas sa
vo valdžią, sako: “Aš tams
tai Įsakau.”—“ Aš negaliu” 
—atsako K. Boruta ir nuei
na.

štai priežastis, dėl kurios 
K. Boruta prašalintas iš 
mokyklos, nors iki ekzaminų 
liko tik kelintas dienų. Čia 
tai ir išlindo yla iš maišo. 
Musų kademai sakosi neva
rą mokyklose savo politikos. 
Bet smurto keliu versti mo
kinius stoti j šaulių eiles, da
lyvauti savotiškose geguži
nės 1 d. iškilmėse ar tai būti
na mokinio pareiga?

Gerbiamieji! nusiimkit 
kaukes, atidenkit savo vei
dą ir aiškiai pasisakykit, 
kad jums mokyklose tupi ne 
mokslas, kaipo toks, nė švie
timas, ne kultūra, bet paver
timas mokyklos savo agita
cijos įrankiu.

Darbo visuomenėm—darbi
ninkai, atkreipkite į tai dė
mesį!

Matydami, kad kunigai, ir 
jų pataikūnai išnaudoja mo
kyklą siauriems savo politi
kos tikslams, matydami, kad 
kunigai, išnaudodami vals
tybės iždą, stiprina savo po
litines partijas, pagaliau 
matydami jų dedamas pa
stangas nuslopinti darbinin
kų sąmonę,—mes, tos darbi- žuviai pastipus.

sloguti.

Įvairios Žinios.
—*--------- v

Giedantis medis.
I Paryžių atgabentas la

bai įdomus medelis, kuris 
vadinasi “medis švilpikas.“ 
•Jis auga Sudane ir jo labai 
taip suaugę, jog turi skylių. 
Pučiant vėjui, girdima ma
lonus medelio švilpimas.

KLERIKALŲ STRATEGI
JA NEGUDRI.

Išrodo, kad laikinas Lie
tuvos klerikalų laimėjimas 
nuverčiant koalicijos val
džią ir pasigriebiant šalies 
vairą Į savo rankas, gali ga- 

unaikinti. 
dirbo 

_______________ j. ___________  su valstte
paduoda Newjčiaįs liaudininkais. Seime 

teveik vieni 
.... _______________ Da-

įbargi, kai klerikalai pasili
ko valdžioje vieni patįs, opc-

■ zicija jiems pasidarė daug 
: didesnė. Šitą suprasdami,
■ Lietuvos prabaščiai norėjo
■ patraukti savo pusėn žydus 
ir gauti jų paramą. Tuo 
tikslu jie pasiūlė žydams vi- 
šokių privilegijų, net su 

i skriauda valstybei. Bet žy
dai šitos malonės nepriėmė, 
stačiai musų kunigams pa
sakydami, kad vien dėl par
tinių išrokavimų jie nenori; 
skriausti šalį. Žydai tuo bu- 
du pasirodė geresni Lietu
vos niliečiai. negu mu ’ ' 
ilgaskverniai.

Valstiečius liaudininkus 
atmetę, o žydų neprivilioję, 
mūsiškiai klerikalai pasiliko 
izoliuoti. Nors tuo tarpu jie 
turi Seime didžiumą, tečiaus 
visoms kitoms partijoms at
sistojus opozicijoj, ju didžiu
ma nekažin kokia. Štai, bal
suojant naujam kabinetui 
pasitikėjimą, klerikalai su
linko dešiniųjų baisu tiktai 
41. kuomet opozicija davė 
33 balsus, pareikšdama kle
rikalų valdžiai nepasitikėji
mą.

Šitaip dalykams susic
■? ~ -Į 
da suprasti, kad jiems 
ku bus valdžią išlaikyti 
ministeris pirmininkas 
Tumėnas, pats Seime prisi
pažino, kad jie ryžosi pasi
imti "sunkią naštą.” 

Kad opoziciją sumažinus, 
klerikalai dabar nuolatos 
spenduoia geresnius jos kal
bėtojus. Pavyzdžiui, jie su
spendavo drg. BieiinĮ (so
cialdemokratą) dešimčiai 
posėdžių vien už tai, kad jis 
pasakė klerikalams, jog jie 
yra nykštukai, kurių liktai 
šešėliai išrodo labai dideli, 
kuomet saulė leidžiasi.

Bet spendavimas kairiųjų 
Seimo narių klerikalij neiš
gelbės. Priešingai, "tas da 
greičiau juos pribaigs, nes 
Lietuvos liaudis tuo labai 
piktinasi.

Anot “Klaipėdos žinių.“ 
kairieji dabar net džiaugiasi, 
kad klerikalai pasiėmė val
džią, nes dabar turės laisvas 
rankas darbuotis visuome
nėj ir kritikuoti valdžią. Vi
sa atsakomybė už valdžios 
darbus dabar kris ant kleri
kalų galvų, ir todėl atėjus 
naujiems Seimo rinkimams 
klerikalai galės išlėkti lau
kan.

KIEK AMERIKOJ ŽMO
NIŲ NUSIŽUDO?

Gyvasties apdraudos kom- 
' panijos statistikas F. L. 
Hoffman ’i ’ ’

lų gale juos da ir
Iki šiol klerikalai 

i valdžioje išvien 
jiiuiiuiiui pauuuua ^"Jciais

Apskritys ^or.kalaiKrašty "Spectator i opozicijoj buvo b____
skaitlinių, kurios parodo itik socialdemokratai, 
kiek Amerikoj nusižudo: į 
žmonių per metus. Jo su-i 
rinktos žinios toli gražu nė
ra pilnos, nes apima vos tik 
80 miestų, bet ir tai gana di
delės. Pernai tuose miestuo
se savžudysčių buvo 3,827, 
o 1922 metais—3,772.

Čia paminėsime tik tas 
vietas, kur nusižudymų 
vo nemažiau kaip 10.

1922 m. 1923 n; 
nusiž.
102
127

16
58
14

386
82

102
19
12
58

133
10

17
77
33

221rr5/
24
72
67
23

507
56
25
47
56
51
18

277
81
28
29
23.
21
44

181
75
2i
21

174
35
35
63

bu

I v* . J

i

nusižudė
121 

.. 108 
. 24 
. 62

Miesto 
vardas

Baltimore ... 
Boston..........
Bridgeport .. 
Buffalo ....
Camden, N. J. .. 10 
Chicago ........
Cincinnati ... 
Cleveland 
Columbus........
Dąyton...........
Denver ...........
Detroit............
Eiizabeth 
Grand Rapids . 
Hartford........
Indianapolis . 
Jersey City ... 
Los Angeles ... 
Louisville........
Memphis........
Mihvaukee ... 
Minneapolis ... 
Nashville........*
New York .... 
Newark ........
New Haven ... 
*Nexv Orleans .. 
Oakland .........
Omaha ....... 
Paterson .........
Pniladelphia .. 
Pittsburgh .... 
Providence .... 
Rochester .... 
Sacramento ... 
Salt Lake City 
San Diego ... 
San Francisco . 
Seattle.............
Spokane ..........
Svracuse ...... 
St. Louis.........
St. Paul ..........
Trenton ..........
Washington, D.C. 67
Apskritai imant iš kiek

vieno 100,000 gyventojų, nu
sižudo 15. ' •

398
59

102
23
25
64

131
13
11
13
65
32

195
50
21
63
63
20

485
54
14
46
35
47
24

285
86
25
32
27
25
40

161
91
23
28

159
37
30

i

Vulkanų garų sunaudojimas
Italijoj Volterra apylin

kėje pastatyta didelė stotis, 
kurioje vulkano garų pagal
ba gaminama elektros jiega. 
Garai suka generatorių, o 
šis gamina elektrą. Dabar 
toje apylinkėje išvedžiota 
elektros vielų tiek, kad elek
tra aprūpinama viskas pui
kiausiai.

Be elektros, dar iš vulkano 
garų gaunama borinė rūgš
tis ir amonijaus karbonatai.

žuvų kelionės.
Pernai Suv. Valst. žuvi

ninkystės biuras sužymėjo 
apie 10,000 lašišų Alaskos 
apylinkėse.

Štai, vėliau vieną tų lašišų 
sugavo Sibiro vandenyse—minu ir lutub Kie- . 3 kij Alaskos. 

organizacijos de- * • ’ _____
Į

•dėjus, j 
klerikalai ir patįs .jau prade-

sun-1 
. Jų!

i , 1

i

BOTAGAS
Nepersenai Nashua, N. H. 

šventakupriai apvaikščiojo 
savo piemens kun. Daniuno 
”imeninas.” Toji diena buvo 
Petro ir Povilo, o kun. Da- 
niunas irgi Povilas butų, jei 
butų nors kiek didesnis, bet 
dabar tai tik Poviliukas, nes 
vos kelinaites paneša.

NORI SUSIARTINTI SU 
KATALIKIšKAJA LEN

KIJA.
“Keleivio” redakcija gavo 

šitokią žinią:
”Teko girdėt iš pilnai patiki

mų šaltinių, kad naujoji Lietu
vos valdžia užmezgusi ryšius 
su Lenkija 'susiartinimo’ tiks
lu.” • *' _
„ ’• _ 1 .. ' o Verkė tapo nuteistas 10 meTuo pačiu laiku So. Bosto................. 1 J

no klerikalų “Darbininkas” 
rašo:

"Lietuvos vyriausybė gavo liu.

Žydas vardu Hirš New
■

itu kalėjimo ir užsimokėti 
$1,000 pabaudos užtai, kad 
priėmė pavogtą automobj.

Šaudymai West 
Virginijos ka

syklose*
Maineriai mušasi su gink
luotais kompanijų sargais.
West Virginijos anglių 

kasyklose vėl užvirė klesų 
kova. Nors kapitalistų spau- 
ia rūpinasi, kad visuomenė 
kuo mažiausia apie tai žino
tų, bet vis dėlto sensacijomis 
ęvvenantįs gatviniai, buržu
azijos didfapiai neiškenčia 
nepasakę, kad West Virgini
joj angliakasiai šaudosi su 
kasyklų sargais.

Nors aiškių žinių plut< 
kratų spauda nepaduod

Vargšai tie tautininkai! 
Susidėję su inkvizitoriais ku
nigais Lietuvoje pristatė vi
sokios rūšies Romos agen
tūrų. Tautininkai netikėjo 
socialistams, kuomet pasta
rieji sakė, kad tautininkai 
sau duobę kasa. Dabar jau 
jie atsipeikėjo, kuomet už 
nepersižegnojimą kemšami Į 
kalėjimus.

Voratinklio stiprumas.
Vienas astronomas yra 

padaręs idomų su voratink
lio siūleliais bandymą.

Jis naudojosi juomi, kaip 
protarpiniu sąnariu tarp 
švytuoklės bei elektros sro
vės. Prie voratinklio siūle
lio buvo prikabintas ryšulė
lis plonyčių siūlelių, kuriuos 
siūlas vienos minutės laiko
tarpy turėjo pakeiti ir vėl 
nugramzdvti indan su gyvu 
sidabru.

Rodosi labai netikėtinas 
dalykas, kad plonutis vora
tinklio siūlelis ištesėjo be 
pertraukos panašų darbą 
dirbti per ištisus trejus me
tus, kuriems praslinkus irgi 
jokių trukumų voratinklio 
siūlelyje pastebėta nebuvo. 
Taigi voratinklio siūlelis ga
li net vielą pavaduoti.

Nors aiškių žinių pluto- 
' kratų spauda nepaduoda, 

■>et ir iš to, kas joje telpa, 
galima matyt, kad kapitalo 
Šunes veda galvažudingą ka
rą prieš, angliakasių uniją. 
Pavyzdžiui, .viena žinia sa- 
’ o. kad 19 biuželio Brady 
apieiinkėj vidurnakty prasi
dėjo šaudymas. 7' .
jų apginkluoti galvažudžiai

Kad Lietuvos juodvarniai 
persekioja socialistus, tai: 
jau nenaujiena, bet dabar ir 
savo sėbrams tautininkams 
parodė duris iš ministerijos. 
Eikite, sako, jus dabar lauk, 
jau jus mums nebereikalin
gi-

Tulys dabar nebeprastas 
žmogus, bet jau “redakto
rius.“ Jis savo “Sanadros” 
“editoriale“ net ir “Naujie
nas” ir keleiviečius “kriti-. 

jC kuoja.” Prisimena čia toji 
Kompani- pasaka apie varlę ir jautį.

* * šnipšt ;

4 • _

Jūrių baisenybės. d’’
Nuo senai žinomas su Jū

rių gelmių baisenybėmis ko
votojas anglas F. Mitčelis 
Chedžas, dabar važinėja po 
West Indijos salyną (archi
pelagą). Tas keisto budo 
žmogus yra parašęs storą 
knygą, kurioje aprašoma 
įvairiausi nuotikiai iš kovų 
su baisiais jūrių sutvėri
mais.

Savo paskutiniame prane
šime iš Jamaicos salos, jis 
pasakoja apie kovas su žuvi
mis, kurios yra apginkluo
tos ilgo 12 colių botago pa
vidalo peiliais prie uodegų. 
Chedžas pagavo porą tokių 
žuvų, kurių viena svėrė apie 
93, gi kita 100 kilogramų.

Mažiausias dasilietimas 
prie tokios žuvies uodegos 
peilių gręsia mirtimi. Tie 
peiliai labai lankstus, nepa
prasta jiega persmeigdami 
auka, kartu ją ir nunuody- 
įa. Peilių nuodai veikia net
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CHICAGO, ILL. 
LSS. VIII Rajono iš

važiavimas.
Liepos 6 d., Beverly Hills 

kalnuose, pietinėj dalvje 
Chicagos, Įvyko LSS. VIII 
Rajono išvažiavimas. Diena 
buvo labai graži ir publikos 
privažiavo gana skaitlingai.

Iš visko buvo matyt, kad 
žmonės socialistams prita
ria, nes kalbant „Naujienų” 
redaktoriui drg. P. Grigai
čiui visi atydžiai klausėsi jo 
kalbos. Drg. Grigaitis atpa
sakojo LSS. pragyvenamas 
dienas, kai Įsisiūbavę bolše- 
vistiniai gaivalai dėjo pa
stangas, kad Socialistų Są- 
jur<;ą galutinai sugriovus ir 
išblaškius paskutines socia
listų jiegas. Jiems visgi ne
pavyko tai padaryti. Jie pa
tįs dabar pradėjo smukti 

..kaip moraliai, taip ir narių 
skaičiumi. Socialistų parti
ja vėl pradėjo sparčiai aug
ti nariais. Buvusieji socia
listai, kurie buvo suidiotė- 
iusių bolševikų suvilti, da
bar grįžta prie socialistų.

Kalbėtojas taip jau atpa
sakojo Lietuvos Seime kleri
kalų žygius panaikinti savi
valdybes valsčiuose ir kai
muose. Girdi, panaikinus 
savivaldybes ir Įsteigus ”na-1 
čalninkų” sistemą, kraštas} 
daug nukentėtų. Kuomet 
patįs kaimiečiai sodžiuose 
susiėję i krūvą aptardavo 
kur* reikia pataisyti kelius, 
kur mokyklų stoka ir t.t., tai 
atlikdavo dideli darbą. O 
pastačius „načalninkus,” jie 
negalės visa tai tinkamai ap
žiūrėti ir valsčiuose arba 
kaimuose padėtis ne tik kad 
nepagerės, bet dar pablogės. 
Antraip imant, tokis kleri
kalų pasirižimas yra niekas 
daugiau, kaip noras atimti 
valstiečiams teises patiems 
apsispręsti, bet diktuoti iš 
viršaus.

Prakalbai užsibaigus bu
vo paklausta ar kas nori 
duoti klausimų kalbėtojui, 
bet klausimų neatsirado. Sė
dėjusi skaitlinga minia ant 
žolės gausiai plojo kalbėto
jui. Buvo matyt ir bolševikų, 
bet ramiai sau klausėsi ir 
nekėlė lermo, kaip tas jiems 
yra paprasta daryti.

Chicagos socialistinis ju
dėjimas pradėjo kiek labiau 
pasireikšti. LSJ. Lyga, kuri 
susidaro vien iš jaunuome
nės, taipjau energingai vei
kia. Ji pereitą žiemą suren
gė daug paskaitų, prelekci- 
jų. Dabar, atėjus vasaros 
vakacijoms, užsiima sportu: 
tennis, golfu, muzika ir ren
gia dažnai išvažiavimus.

Studentų antroji 
susideda daugiausia 
žangiųjų studentų, 
tarpe yra baigusių 
giančių aukštesnius 
lūs, taipgi darbuojasi išvien.

Chicagoje išvažiavimai 
yra labai mėgiami. Mažiau 
Įdomaujama piknikais, nes 
per devynius mėnesius žmo
nės, vos nesupelėję salėse, 
nenori, kad visoki oratoriai 
kimštų jiems i galvas nusi
bodusius „spyčius.” kaip kad 
tai daro bolševikai. Bolševi
kai pasmardino silkėmis ir 
”mun.... ” Jeffersono girias,
užtai northsidiečiai dabar 
važiuoja i Beverly Hills, kad 
ir tolokai jiems ten važiuoti, 
bet šalinasi bolševikų.

Olėlė.

Žmonių buvo nelabai daug, 
nes tą pačią dieną Lietuvių 
Susivienijimo Draugija tu
rėjo šokius ant Pig Bass La
ke. Publikos čia dar mažiau 
buvo. Abidvi draugijos tu
rėjo šiek-tiek pelno.

Birželio 29 buvo Scottvil- 
lės Lietuvių Ūkininkų pikni
kas. Publikos buvo užtekti
nai, nes nemažai buvo atva
žiavusių iš Hart ir kitų apie- 
linkių. Visi praleido dieną 
linksmai.

Liepos 4 d. turėjo pikniką 
kokia ten katalikų draugi
ja, kuri buvo pasikvietusi iš 
Grand Rapids kunigą su 
choru. Kas norėjo matyt 
kunigą ir išgirst chorą, tam 
kaštavo 50c. Buvo garsinta 
kad visas pelnas eis ant šv. 
Juozapo bažnyčios.

Liepos 6 d. buvo Hart’ie- 
čiųjnknikas. Publikos buvo 
net perdaug. Vien tik iš 
Scotvillės atvažiavo apie 15 
automobilių. Draugija turė
jo gražaus pelno.

Turiu pasakyt, kad ant 
Big Bass Lake užvis dau
giausia pardavinėjama mun- 
šaino. Paskui seka Hart. 
Apie Scottville munšainas 
kas kart mažėja.

Scottvinietis.

žaus jaunimo, kiek čia kle-: slenkstį, kaip prieš akis pa- Sherburno kapinių, 
gėsio ir linksmų širdžių! isirodė liepsna ir kirto žaibas brolis ir dvi seselės paliko 
Žaidimai, dainos, šokiai,'tokiu smarkumu, kad tėvą didžiąpsiame nubudime, 
muzikos garsai padaro tokį Įmetė atgal j stubą. Jo mo-į Poolvilietis.
malonų ūpą, kad net ir apy-. teris tuo tarpu uždarinėjo į —;-----------
seniam, nuo kasdieninių vištininko duris ir ją žaibo NORTH \\OBURN. MASS. 
vargų sukniurusiam žmogui pajiega pribloškė prie vištai Vyras valkata, 
norisi stoti į tas linksmų jau-ninko. Abudu tėvai buvo čionai pradėjo matytis 
nuolių eiles ir kartu su jais .labai pritrenkti, bet neuž- besivalkiojantis pakrumiais' 
žaisti ir klegėti. gauti. Atėjus vakarui abu- tūlas So. Bostonietis V. Mat,!

Ištikro, Worcesterio lietu-‘du seniai pilnai nuo smūgio jjs čia turi meilužę, penkių į 
u;™..: nes turi puj_ atsigavo ir jautėsi gerai, tik va-ku motina B. Kaip tik jos' 

"y—J pasi-inerimastis juos ėmė, kodėl vyras išeina per vienas du-

nus Kleopas. Jau buvo ma-i kata per skiepą i vidų, kur ir 
- -----^4. keHa orgijas.

: Minėtas valkata yra pavo
jingas ne tik B., bet ir vi- 
įsiems lietuviams. Pavyzd., 
i kaip tik nujaučia, kad kur: 
■nors mokama darbininkams' 
jalgos, tai jisai slankioja apie 
vyrus prikalbinėdamas lošti 
'kortomis iš pinigų (kortos 
'būna sužymėtos). O jeigu 
[katras atsisako lošti, tai nuo 
to prašo paskolinti kelis do
lerius. O tokių, kurie yra pa
skolinę, randasi daugybė. 
Priskaitoma, kad jisai yra 

(išviliojęs iš žmonių apie du 
■ S. • . II • . •»

viai laimingi, i 
klausias vasarinių į _ ____________ _ ________ _
linksminimų vietas iš visų taip ilgai nesugrįžta jų su- rĮs j darba, tai minėtas val- 
Amerikos lietuvių. Nevel-ii 
tui jie ir čia augusį jaunimą noma eiti jieškoti, bet ant- 
prie savęs patraukia. Ypač ras sūnūs pastebėjo, kad; 
daug tokio jaunimo pritrau- brolis bus veikiausia nuėjęs' 
kia Kliubas, kurį vadovauja 
tokie gabus ir išmintingi 
vyrai, kaip J. Dirvelis, S. 
Purvinskas, J. Endzelis, J. 
Galiackas, F. Tumosa, A. 
Bernotą ir daugelis kitų. • 
Prie Kliubo priklauso apie 
700 narių. Tai yra gražus 
būrys. Bepigu Kliubui ir 
smarkauti. Apart vasarinės 
vietos, Kliubas dar ž&da pa
sistatyti puikią svetainę pa
čiame mieste. Gero pasise
kimo!

Svečias.

POOLVILLE, N. Y. 
Didelė nelaimė lietuvių 

šeimynoj.
Skaudi nelaimė ištiko Juo

zo Belušo šeimyną. Birželio 
29 d., bevalgant pietus, sū
nūs Kleopas, 17 metų vaiki
nas, pasakė tėvams, jogei jis 
eisiąs žuvauti. Tėvas pasa- 
:kė jogei ir jis eisiąs ir lie
pė Simui sujieškoti meške
res. Bet po pietų tėvą apė-i 
mė miegas ir jis nuėjo pri- 

; sunui, 
i jogei jis vėliaus ateisiąs žu- 

’jvauti. Tėvas kiek laiko pri-

TėvaiĮkie valkatos išnaudot sun- I TORONTO, ONT^ 
CANADA

Visko po biskį.
Pas mus darbai labai 

mažėjo. Kai kurias dirbtu
ves visai uždarinėja. Darbi
ninkų uždarbiai labai maži, 
o pragyvenimas begalo bran
gus. Darbininkų organiza
cijų beveik jokių nėra, todėl 
neorganizuotus darbininkus 
yra lengva išnaudoti. Dar
bininkų privažiavo iš visų 
šalių tūkstančiai, tik lietu
vių mažai atkeliauja. Daug 
darbininkų badauja, miestas 
juos šelpia.

Lietuvių čia yra mažas 
būrelis, bet draugijų yra 
net trįs: šv. Juozapo, šv. Jo-

I
kiai dirbančius darbininkus.

Viską žinantis.
’• I

X

su-
BRIDGEPORT, CONN. 

Lietuvis išgelbėjo skęstan
čią ant jūrių merginą.

Vietos anglų laikraščiai 
aprašo šitokį atsitikimą. 
Vieną gražų vakarą, tarp 
Pkasure Beach ir Penfir 
Reef Light, plaukė gasolinu 
varomas laivelis vardu 
Shark. Ant dešiniojo laive
lio šono sėdėjo tris dailios 
merginos. Laiveliui pasvi
rus i vieną šoną, viena mer
gina neteko lygsvaros, įpuo- 

Įlė i vandeni ir nuėjo dugnan, 
j Toj vietoj yra apie 60 pėdų 
'gylio. Laivo valdytojas tuoj (no ir Lietuvos Sūnų. Pirmo- 
metė nuo savęs kepurę ir sios dvi turi apie po tuziną 
švarką ir nėrė paskui mergių narių, o pastaroji apie tris 
na. Už kiek laiko jis pasiro- tuzinus.
dė su mergina viršuj van- švento Jouzapo Draugys* 
dens. Jis suriko, kad iš lai- tė jau antri metai kaip tąso- 
velio numestų jam plūdę si po teismus. Metai su vir- 
(life preserver). ‘Pagavęs šum atgal ištiko muštynės, 
plūdę jis uždėjo ant mergi- Mat, prie šios draugystės 
nos ir paliko ją vandenyje.'priklauso ir Trockio agentė- 
o pats daplaukė iki laivui ir'’ių, kurie kaip visur, taip ir 
Įlipęs viename akymirksny-Įčia kelia suirutes. Šv. Juo- 
je padarė iš virvės kopėčias,'zapo draugystės ižde yra 
kurias prikabinęs prie lai- 'apie 800 dol., tai ant tų pini- 
vo galo, kitą galą virvės nu-’gų Trockio agentai ir varvi- 
metė pluduruojančiai mer- na seilę. Teismas jau buvo 
ginai ir už kelių sekundų jau 'du sykiu, bet galo dar nema- 
mergina hpo šypsodamosi į t.vt. Paskutiniu kartu teisė- 
laivą. į jas (yConnell patarė abiem

Anglų laikraščiai labai gi- besivaidijančiom pusėm sū
ria laivo valdytoją, kad jis 'sitaikyti, nes abidvi pusės

pas dėdę (tėvo brolį), kur ir 
apsinakvojo. Bet ant ryto
jaus Kleopas irgi nepasiro-l 
dė. Todėl tėvas pasiuntė an
trąjį sūnų Kleopo jieškoti. 
Pasirodė, .kad jis pas dėdę 
visiškai nebuvo atėjęs. Ei
damas namo brolis išžiūrėjo 
visą paupį, bet jokių ženklų 
nematė. Pradėta teirautis 
pas kaimynus. Kamynai pa
tarė kreiptis i valstijos ka
reivius, kad tie pagelbėtų____ ________________
jieškoti. Bekalbant telefonu iimtu "doleriu. Minėtas val- 
antras kaimynas pranešė [kata moka apgaudinėti ne 
Belušai, kad vakar apie 4 i tik svetimus, ale yra apga
vai. po pietų jo vaikai matęjyęs ir savo seserį. Esant jam 
Kleopą netoli nuo namų ne-!be ęlarbo per kelis mėnesius, 
šant didelę žuvį. Tada tėvas [sesuo davė valgi, kambarį il
su kaimynais nusiskubino į! plovė drapanas. Okadapra- 
nurodytą^ vietą ir netoliese: dėjo dirbti, tai sesuo pasakė, 

_ j 
*3- 'dol. pareikšdama, kad galįs v ____ ______  _____ ___

Kadangi velionis Kleopas! mokėti nors po 50 centui laike nelaimes" elgėsi labai‘eina klaidingais keliaisrVie- 
buvo dailus ir pavyzdingas sąvaitę. Tada Valkata, nie- greitai ir sumaniai. .na pusė turi 6 narius ir kita

. . - ' ? . ’ ’ . . ’ . Žinodamas, kad laivo 6. Trockiniai su teismo nuo-
Apielinkės jau- laiku apleido seserį, o nuėjo Shark savininku yra lietu- sprendžiu nesutiko ir vėl 

nuomenė surinko pinigų ir gyvent pas tūlą biznierką A. vis, aš nuėjau jį pasveikint byla atšaukė išnaujo. Kuo- 
nupirko savo draugui kelia- Mat ta biznierką nieko jam už karžygiškumą.
tą gražių vainikų. Užvis la- už burdą nerokuoja, tik jis —1" \ ____ _______ ,________
blausia rūpinosi savo drau-turi padėt jai pardavinėt šokti i vandenį tokioj gilu- nėjimasis skaudžiai atsflie- 
go palaidojimu Jonas Kaz- munšainą ir surast kostume- mcj—pastebėjau aš jam. kia ant abieju pusiu. Neku-

švento Jouzapo Draugys-

numestų jam plūdę si po teismus. Metai su vir- 
. ‘Pagavęs šum atgal ištiko muštynės.

| WORCESTER, MASS.
Lietuviai biznieriai 

organizuojasi.
Worcesterio lietuviai biz

nieriai pradėjo organizuotis 
i Lietuvių Biznierių Draugi
ją. Tos draugijos tikslas— 
sujungti lietuvius biznierius 
krūvon tinkamesniam savo 
reikalų apnipiniinui ir ge-| lti ®arejk^amas 
resmam patarnavimui pub-i- - - —
likai. Gyvenimas jau irodė, ____ ____ _____ ____ __ ___ ______
kad atskiram žmogui prasi; pabudo'Vrraknes Z ! auskutis, už ką jam išpuo- rius. O kada parsiveda žmo-

a.r t3’ biznyje, ar tai|r^j0 van(jens atsigerti. Ka- ’a padėkos žodis.
politikoje yra begalo sunku. ‘(]angj viedre vandens nebu-i Velionis Kleopas tapo pa-žmogus i 
Su atskiru žmogum ypačią tai -0 j šulinj pasisemtj laidotas 2 d. liepos su di- čiasi labai apskriaustu. 
kol jis yra silpnas, niekas ne-1 voS spėjo peržengti stubos džiausiomis iškilmėmis, ant Tai matot, kaip moka to-

<< £ vi Vili MvX^ MvCkiV k'CC XX V'

, rado savd sūnų žaibo užmuš- kad jj rokuoja jam tik 25 įto ij.l ___ _______ 1- i

i jaunikaitis, tai visi jo labai kam nieko nesakęs, nakties žinodamas, 
gailėjosi. .................

siskaito. Visai kitaip kloja
si.. kuomet vienon ar kiton [ 
linkmėn sutartinai veikia; 
visa grupė žmonių. Kaip ne-j 
organizuotus ‘ darbininkus ■ 
labiau išnaudoja darbdaviai 
fabrikantai, taip ir neorga
nizuotiems biznieriams lupa 
po devynis kailius visokie 
tavorų bėi produktų trustai. 
Biznieriai (ypač bučeriai) 
dirba daug ilgesnes valan
das,, negu fabriko darbinin
kai, o pelno turi labai ma
žai, nes viską reikia atiduoti 
mėsos trustui. Tų tautų biz
nieriams, kurie yra organi
zuoti (kaip pav. žydams), 
sekasi daug geriau. Kodėl ' 
tad ir lietuviams biznie
riams, ažuot konkuravus, 
vieni antriems koją py nūs, 
nėsusiburti draugijon ir 
ginti savo reikalus bendrai?

Kad supažindinus Wor- 
cesterio biznierius su Biznie
rių Draugijos tikslais, 13 d. 
liepos buvo parengtas priva- 
tiškas biznierių piknikas. 
Kalbėtojais buvo pakviesti 
antrasai „Keleivio” redakto
rius J. Neviackas ir advoka
tas. Mendelsohn. Apart šių 
dar kalbėjo keli vietos biz
nieriai, kaip tai S. Baka- 
nauskas, Glavickas ir Dėdy- 
nas. Prie Biznierių Draugi
jos prisirašė apie pusė tuzi-| 
no žymių biznierių, jų tarpe 
ir žymiausias visoj Mass. 
valstijoj' toniko išdirbėjas 
Petras Lozoraitis, kurio fir
ma yra žinoma kaipo Natio- 
nal Bottling Co. 

Kalbėtojų paraginti, Wor- 
cesterio lietuviai biznieriai 
pasižadėjo bendrai ir akty
viai veikti savo ir savo tau
tos žmonių labui.

* * «

Iš biznierių pikniko man 
teko nuvažiuoti į kitas dvi 
lietuvių vasarinių pasilinks
minimų vietas—į Lietuvių 

ir vietos. ' 'Apšvietos Bendrovės Parką1
Birželio 23 d. buvo šv. An- ir į Lietuvių Ukėsų Kliubo 

tano Draugijos piknikas. ”Bungalow.” Kiek čia gra-

1 mi tas teismas užsibaigs, ne-
Kaip tamsta nebijojai žinia. Gana to, kad šis byli- 

munšainą ir surast kostume- mcj—pastebėjau aš janT. [pia ant abiejų pusių. Neku- 
—Juk negalima gi laukti, rie jau net ir savo bakūžėles 

Man
Pu

psės praloš, nes savo sunkiai 
Pažįstamas, uždirbtus pinigus sukis ad-

' Igų į stubą, tada nugirdo ir kol mergina visai sušlaps— užstatė advokatams. 
Velionis Kleopas tapo pa-žmogus išsipagiriojęs jau-atsake juokaudamas dra- taip atrodo, kad abidvi • i. t • 1 • ' v • *11 • ’ • ■ V • b * 7suolis.

I

Istorija Goodyear Welt Avalų išdirbimo yra Grafiškai Perstatoma 
Budelėse 107-110 Avalų Madų Parodoj

.vokatams.
j Vieton provotis, ar nege
ri / butų tuos pinigus ir 

;laiką pašvęsti apšvietai — 
; knygoms ir laikraščiams. Iš 
apšvietos nauda butų vi- 
isiems, o besibylinėdami tik 
i didesni skurdą įklimpsite.

Torontietis.

kuopa 
iš pa- 
kurių 

ir bai- 
moks-

• •

I

Nepaprastoj Avalų Madų Parodoj, 
išstatytoj Budelėse 107-110, kož- 
na būtina smulkmena išdirbime 

Goodyear Wclt Avalų parodoma to
kių aiškumu, kad kiekvienas žmogus 
gali suprasti netik tą. kokios mašinos 
tam darbui yra reikalingos, bet ir ko
ki darbą kožna mašina atlieka išdir
bant Goodyear Welt Avalus paran
kiau ir daug tvirčiau, negu tai atlie
kama bile kokiu kitokiu badu.
Mašinos su jų išlavintais operato
riais yra tikra reprodukcija tų ava
lų, kurie yra išdirbami kasdieniniam 
dėvėjimui dirbtuvėse ir kurie pilnai 
atsako žmonių reikalavimams. Kiek
vienos mašinos valdytojas aiškiai 
parodo, kaip eina avalų išdirbimo 
darbas, ir suprantamoj kalboj išaiš
kina, ką kiekviena mašina atlieka 
parankumui, tvirtumui ir gražumui 
Goodyear VVelt Avalų.
Čionai parodoma mašina yra vėliau
sio typ<», kiekviena aprūpinta atski
ru motoru ’r darbas eina tokioj tvar
koj, kokią galima pastebėt tik tokio
se dirbtuvėse, kuriose išdirba aukš
čiausio typo avalus. Prekybos vado
vai, kurie atydžiai peržiurėjo šitą 
demonstraciją, pranešė, kad tai yra 
geriausia metodą, kokią tik galima 
isivaizdin

SCOTTVILLE, MICH. 
Piknikai.

Mes, lietuviai ūkininkai, 
pastaraisiais laikais turėjo
me net ir perdaug piknikų 
su visokiais pamarginimais 
ir laimėjimais. Kad visus 
tuos piknikus nuodugniai 
aprašius, užimtų daug laiko • • X *

■išdirbime avalų, kurie 
atrodo puikiai viduryje ir iš lauko, o 
tokiais yra Goodvear Welt Avalai.

Budelės 107-110
Tautinė Avalu ir Odos Expozi- 

cija ir Madų Paroda. 
Mechanics Building, Boston 

Liepos 14—17

\

■4

i

Operatorių dirba prie mašinos. Model i*.

š
f4
?■

Tai yra viena iš dauge
lio būtinų operacijų iš- 
dirbime Goodvear Welt 
avalų, aiškiai rodoma 
Budelėse 107-110 Avalų 
Madų Parodoj.

I
I

United Shoe Machinery Corporation, Boston, Mass.

V*
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HAMILTON, (>NT„ 
CANADA.

Apie darbus ir lietuvių 
gyvenimą.

šiuomi tarpu čia darbai 
labai sumažėjo. Bedarbių 

lrandasi daugybė. Daugiau
sia; čia yra geležies fabrikų. 
Yra kelintas ir kitokių dirb
tuvių. Lietuviai didžiumoje 
dirba liejyklose ir dratau- 

’nėse.
» Iš lietuvių organizaiejų 
yra SLA. 27 kuopa, prie ku
rios priklauso didžiuma lie
tuvių. Yra kelios šeimynos, 
kuries nesupranta organiza
cijų reikalingumo ir tos ne
priklauso niekur. Tik tas 
nesmagu, kad kuopos pirmi
ninkas užsiįma pardavinėji
mu munšaino. Toks pirmi
ninko elgimasis daro kuopai 
gėdą.

Musų kolionijoj yra ir 
daugiau tokių lietuvių, kurie 
daro lietuvių vardui gėdą. 
Taip ant Holl. gatvės gyvena 
lietuvių šeimyna, kur susi
renka visi Hamiltono senieji 
berneliai ir ten su moterėlė
mis kelia orgijas. K.J.A.

LINCOLN, N. H. 
Streikas.

Šiuomi pranešu lietuviams 
darbininkams, kad niekas 
nevažiuotų i Lincoln darbo 
j ieškoti, nes čia tęsiasi po- 
pieros darbininkų streikas. 
Kompanija pasirįžo numuš
ti darbininkams po 5c. į va
landą, bet darbininkai griež
tai tam pasipriešino ir išėjo 
Į streiką. Kada streikas pa
sibaigs, nežinia. M Z;

• •



4 KELEIVIS

Biskutis fonių.

'Amen ir Bibliaus, o dabar 
į jieško musų vajauninko Ati
los grabo ir jo turtų. Jo 
turtas, kaip spėjama, yra 
vertas $1,000,000,000.

Atila viešpatavo tarpe 
420 ir 440 metų po Kristaus. 
Jam sugrįžus iš karo su di
deliais laimėjimais ir apsi
stojus su didele kariuomene 
toje vietoje, kur dabar suei
na Vokietij'os, Austrijos, 
Šveicarijos ir Francijos ru- 
bežiai. jį pasidabojo daili vo
kietaitė Aldika. Bet pirmą 
naktį po vestuvių ji

sakinį iš p. J. Tarvydo "Pa- Bet tai ne visuomet bus 
šaukimas:” * teisinga. Aš galiu užtikrin-

"dvasiškas 
tėvelis” Prancuzevičius bėgu 
su pavogtais Lietuvos kata
likų pinigais, tai 2,263 žing
sniais jisai padarė mažų- 
mažiausia 5 mylias.

”1918 m. šv. Jono semina- ti. kad kuomet 
rijoje apsivilko (Pr. Stra- ‘ 
kauskas) kleriko suknele.”

Tai vienu užsimojimu žo- 
džiažis nupieštas kaltūnas.

Šis naujas "Darbininko” 
bendradarbis pradeda savo 
"Pašaukimas” taip: "Išgir
dai balsą ir nuėjai... Atme
tei žemiškus turtus...” ir už
baigia:

"Šiandien mes linkime 
kun. Pranciškui visokios lai
mės, ilgų ir vaisingų metų.”

Pats vardas Pranciškus 
pasako, kad p. Strakauskas f _
yra vyriškos gimties. Kodėl daugybė, sužeista. 
Strakauskas apsivilko suk- P

Vienas žmogus prisiuntė 
mums straipsnį, kurio juo- 
kingesnes vietas čionai pa
duodame. Jis rašo:

Mes, lietuviai, būtinai tu
rime žinoti apie savo praei
tį, apie savo kalbą ir t.t. Lie
tuvių kalba yra motina vi
sų kalbų pasaulyje, ir visos 
baltveidžių tautos yra kilu
sios iš lietuvių tautos. Lie
tuvių protėviai pirmutiniai 
išvystė augščiausią civiliza
ciją, ir todėl lietuvių kalba 
šiandien yra reikalingiau
sia prie tyrinėjimo praei-

T-. I- . ....

kie mokslininkai neatriš už
burto praeities mazgo.

Adomas ir Jieva taipgi 
buvo lietuviai. Jie išarė vi
so pasaulio dirvonus ir už
sėjo juos kviečiais, ale nesė
ti kūkaliai išbujojo ir nugu
lė lietuviškus kviečius.

Lietuvių pratėviai yra iš
sivystę vidurinėj Amerikoj. 
Metų tikrai negalima žino
ti, bet tas buvo nevėliau 
kaip 15,000,000 metų atgal. 
Paskiau jie gyveno Sibire ir 
Mongolijoj, o praslinkus ko
kiems 6-7 milionams metų 
jie gyveno jau Mažoj Azijoj, 
kur išvystė pirmutinę civi
lizaciją.

Rašto išradimas taipgi 
lietuviams priklauso. Išpra- 
džių jie rašė jeroglipais, o 
paskui Poenicius išrado rai
des. Ramulius iš to pasinau
dojęs paskui sudarė naują 
latinų abėcėlę, nuo latinų 
pasiskolino graikai, nuo 
graikų rusai ir t.t.

Jeroglipai—graikiškai Ie- . 
roglifikos—yra grynai lie
tuviškas žodis, susidaręs iš 
musų kalbos trijų žodžių: 
įrašė-glitė-lipė. Atimk po 
dvi paskutines literas nuo 
dviejų pirmutinių žodžių, o 
nuo trečiojo dvi pirmutines, 
ir bus ira-gli-pė.

Biblijoj yra pasakyta: ka
da bus atrasta Izraeliaus gi
minė, tada žinokite, kad Jė
zaus atėjimas nebetoli, ši
ta prapuolusi Izraeliaus gi
minė, tai ir yra lietuvių tau
ta. Ir .Jėzus nebuvo žydas, 
bet lietuvis. Jo tikras var
das buvo Jocius, kiek pakei
tus pasidarė Jozas, o vėliaus 
Jėzus. Ir jį nukryžiavojo ne 
žydai, bet lietuvių pratėviai 
Antijoke, ar toj apielinkėj, 
bet ne Jeruzolimoj. Jeruzo- 
limo miestas pirma vadinosi 
grynai lietuviškai—Giriažo- 
lė—bet paskui buvo perdirb
tas į Hirazolimą o paskui į 
Jeruzalimą.

Trumpam straipsny nega
liu čia visko išaiškint, bet 
jei kada užbaigsiu savo ra
šomą knygą, tai lietuviai tu
rės progos patirti ko da ne
žino, kas seniaus per vieni 
buvo musų protėviai.

(Slapivardis) Poenicius.
Svarbi naujiena musų

patriotams.
Kitame straipsnyje tas 

pats Poenicius rašo:
Laikas jau butų mums lie

tuviams atsidaryti akis ir 
pažiūrėti į praeities daly
kus. Neturėdami geros Ii- ; 
teraturos, mes turėtume tv- j 
rinėti anglų raštus; nes jie : 
turi labai gerų dalykų apie ; 
senovę, tik jiems sunku vis- i 
ką teisingai suprasti, nes ji^tojį, nes piutis didelė, darbi-Į Aš jam atsakiau: "Australi- 
nemoka lietuvių kalbos. 
Daug senovės yra aprašyta 
jeroglipais, kuriuos lietuviš
koj kalboj labai lengva pa
žinti. Musų broliai anglai ir 
amerikonai jieško netiek se
novės, kiek turtų, nes jie ge
rai žino, kad musų protėviai 
nebuvo tokie godus ir savo 
lobį kasdavo su numirėliais 
į žemę. Anglai su ameriko
nais dabar atkasinėja seno
vės musų protėvių grabus 
vieną paskui kitą. Jie jau 
atkasė antgrabį didžiojo 
musų raganiaus m m

"šeši žmonės užmušti ir 
100 sužeista religinėse riau
šėse Indijoj." "Septyni su
degė ir 20 apdegė laike gais
ro Nevarko hotelyje.” "Azi
joj turkomanai išskerdė 100 
persų.” "Pietų Amerikoj 

■siaučia kruvina revoliucija, 
13.000 žmonių užmušta ir w • - »

Pasaulis yra viena ištisa
ii rm7ndč nele’kur ir keno balsą išgir- tragedija, kuomet pažiūri į pi iv tvi meilinu uraei- iicrnci uu vcovuuu ji buluucį, .. . f .. __

ties. Be lietuvių kalbos jo- musų didvyrį ir kartu pati Jis n^ej0, tai paslaptis.
nusižudė. Atila su Aldika iri Suglaudus p. J. Tarvydo

• • ~ rašteli ir tariant jo patiessu Visais savo turtais buvo žodžiais Run Straka^kas 
palaidotas ant vietos, o jo "Padarytas panašus į Dievo 
gra-bkasiai visi buvo nužudy- kUnų, apsivilko suknele, to- 
ti, kad neišduotų paslapties, dėl linkėtina jam ilgų ir vai- 
o kariuomenei tuojaus buvo (ringų metų.” 
įsakyta tą vietą apleisti, ir 
taip viskas pasiliko ligi šiai 
dienai.

Aš tą vietą žinau pusėti-|į.*Jae'« - 
nai gerai ir lietuviams rei- kia du viename. Supraskite, 
ketų tuo pasinaudoti. Geras “ 
butų daiktas, tiek turto iš
kasus !

(Slapivardis) Poenicius.

KARŠTUVAI

žinių antgalvius laikraščiuo
se.

Bet tarp juodų debesų pa
saulyje yra ir saulės spindu
lių. Rusijoj, didžiausioj pa
saulio valstybėj, "Dievo pa
tektoji valdžia" nuversta ir 
sunaikinta, o paskui ją nyks
ta ir visi popai su savo baž
nyčiomis. Turkijoj nuvers
tas sultonas ir išvytas kali
fas—mahometonų "šventa
sai tėvas.” Iššluoti taipgi 
šiukšlynan karūnuoti "Die
vo pateptiniai” iš Graikijos, 
Austro-Vengrijos ir Vokie
tijos. Danijoj ir Anglijoj 
valstybės vairas jau socialis- 

]tų-darbininkų rankose. 
Francijos priešaky taip pat 
atsistojo pažangus žmonės. 
Progresas eina šuoliais pir
myn, o tai reiškia vis tobules- 

laimingesnį pasaulį.

tarpe demokratų. Visos 
gompersinės unijos, kurios 
pirma balsuodavo už demo
kratų kandidatus, dabar 
balsuosiančios už La Follet- 
tą. Tuo budu demokratai 
busią sumušti ir prezidentu 
liksiąs republikonas Coolid- 
ge-

Demokrąjai gi įrodinėja, 
kad La Folletto balsai susi
vysią iš Coolidge’o apskri
čių. La Follettas esąs re
publikonas ir todėl visi pa
žangesni ir mažiau pasitu- 
rintįs republikonai balsuo
sią už jį. Jis nušluosiąs Wis- 
consiną, Minnesotą, North 
ir South Dakotas, sumušiąs 
Ccolidge’ą ir todėl rinkimus 
laimėsiąs demokratų kandi
datas Davis.

Bet kas ištikrujų bus iš
rinktas prezidentu, tai žino
sime tiktai po rinkimų.

Iksas.

c

I

Rasi daugelis patėmyjo 
angliškai parašytą pagarsi
nimą čeverykų vakso "Tvvo 

' Tas lietuviškai reiš-
■> 

[vienas vaksas nušveičia a- 
biejų kojų čeverykus vie-i 
naip.

Panašiai p. Tarvydas pa
garsino savo draugą "Tvvo 
in one.” Apvilko vyrą sukne
le ir linki jam ilgu ir vaisin
gų metų. Mums, ženotiems 
vyrams, atrodo visai negali
ma tikėtis vaisingų metų, ni ir _
vien tik apvilkus vyrą suk- Būna kartais skausmų ir 
nele. kraujo, bet to neišvengsi. Be

"Darbininkas” 59 num. 
įdėjo atbulkalnieriaus Pr. 
Štrakausko paveikslą. £rie 
paveikslo, patalpino Jono 
Tarvydo feljetoną "Pašauki-1 "Išgirdo balsą ir nuėjo”... 
mas." Keno balsas šaukė ir kur p. ]

Feljetonas parašytas nuo- Strakauskas nuėjo? Juk yy-| Republikonai pranašauja, 
širdžiai, draugiškai, klaidin- Ičiai neturi nei klebonijų, nei: kad ateinančiais prezidento 
gai ir labai žioplai. Galbūt jaunų gaspadinių, tai nėra rinkimais La Follettas su- 
"Darbininko” cenzorius kun. Įkam juos šaukti ir nėra kur rinksiąs daugiausia balsų

i ■

kraujo, bet to neišvengsi. Be 
skausmo juk ir viščiukas ne
gimsta.

Žmones meta ka* 
talikų tikėjimą.
Glasgovve įvykusioj sek

madienių mokyklų konven
cijoj Dr. Soucek pranešė, 
kad Čeko-Slovakijoj 1,800,- 
000 katalikų perėjo prie pro
testonų tikėjimo. Britani
joj daugiau milionas katali
kų priėmė protestonų tikėji
mą. Amerikoj, Airijoj ir ki
tose šalyse žmonės tūkstan
čiais meta katalikų tikėjimą 
ir eina prie protestonų. Apie 
tai rašydamas "Catholic He- 
rald" sako, kad tatai įvyks
ta delei kunigų stokos ir pa
duoda sekamas skaitlines:

Romoj kiekvienas kunigas 
turi ganyti 8,300 dūšių. Kio- 
lnėj (Vokietijoj) turi 8,920 
dūšių, Berline—10,440, Mi
lane—14,440. Bruksely — 
14,440, Viennoj—22,500, Pa
ryžiuj—22,600,

Lietuvystė ir Katalikystė.
Pas mus yra prigijęs pa- KRAT1JA, didžiunija —- po- 

protys nekliudyti katalikys- nija, pildytoja teokratijos ir 
tės, kaipo kokios tobuliau-j autokratijos įsakymų savo 
sios įstaigos, šventos, nepa-|naudai. Liaudis yra verčia- 
liečiamos, ir veik visadosima su paklusnumu pildyti 
mes barame ir siunčiame sa-minėtos TREJYBĖS užsl- 
vo kunigus į bažnvčias, pas manymus, 
altorius • tiktai tikybinius Kad musų "katalikiški de- 
darbus dirbti ir nesikišti į mokratai” nėra demokra- 
tautos uždavinius, veikimus tais, tai rodo jų darbai grio- 
ir politiką. Toks musų pa- vime savivaldybių Lietuvo- 
protvs arba nusistatymas je. Demokratija reiškia 
yra ‘ klaidingas ir žalingas liaudies valdžią per rinki- 
visai Lietuvai ir musų tau- mus ir visų žmonių lygybę 
tos idealams — nepriklauso- politikoje ir socialiam gyve- 
mybei nime, kas yra neleistina te-

Katalikystėje nėra lobu- okratijoje-katalikybėje, kuri
• . < , . • -yra dvejopa: gudrieji valdo,

kvailieji klauso—pildo.
Nuo pradžios lietuvių tau

tos atbudimo, musų katali
kiškieji vadai, kunigai, sy
kiu su ponais lenkais demo
kratus vadino pagonais ir 
ateistais, nes mat, nesiklaus
ta kunigų "pavelijimo” — 
dispensos. Demokratai buvo.- 
pakantrus ir didžiumoje į 
šmeižimus neatsakė arba la
bai švelniai, kad neužgavus 
katalikiškai-tikybinių jaus-

U rbanavičius tada • nebuvo eiti.
namie, o gal ir pats cenzo- "Atmetęs žemiškus tur- 
rius tik tiek supranta. tus.” Lengva atmesti žemiš- 

--------  kus turtus kas jų visai netu-
Bostonietis vyčiukas Pr. n. Bet palauk Mr. Tarvydai 

Strakauskas gavo permitą nors dešimtį metų, o tada 
nešioti atbulą kamienų ir pamatysi, kaip lengva bus 
dabar tarnauja senberniu atlupti nuo žemiškų turtų 
artilerijoj. Užtat p. Tarvy- tą, kuris būdamas skur- 
das, norėdamas išaukštin
ti savo draugą ir artimą 
kaimyną Pr. Strakauską, 
netyčiomis taip jį pajuokia: 
"Padarytas panašus į Dievo 
sūnų, pasilieka kunigas per 
amžius.”

Aš maniau, kad prieš gimi
mą vaiko tėvai nieko nežino, 
į ką panašus bus jųjų vai
kas ; bet iš p. J. Tarvydo ra
porto sužinojau negirdėtą | 
paslaptį. Matyti So. Bostone i 
yra "special ordinery” meis
trų.

C

dabar tarnauja senbernių (atlupti nuo žemiškų turtų

Naujasis “Sandaros” 
redaktorius.

džium "atmetė žemiškus 
turtus."

Sandarietis.

VISKO PO B1SKJ.

D-ras Montvidas SLA. sei
me YVilkes-Barrėj balsavo 
prieš komunistus. Komunis
tai užtai prižadėjo jį "sunai
kinti”—neisią pas jį gydy
tis ir tuo budu išvarysią jį 
iš biznio.

Tiesa, komunistai serga 
labai tankiai: vieni nuo

Daugelis mano, kad kunigu Imunšaino, kiti nuo "francu- 
gali būti bent vienas vyru- piškojo reumatizmo," o da 
kas, kas tik nori mokytis ku- kiti nuo stokos smagenų. 
niginio amato. Dabargi p. J. Tečiaus jų grąsinimų ne- 
Tarvydas mums "išklumoči- reikia bijotis. Jie grasino 
jo," kad kunigai yra pada- "prašalinti" drg. Prusalaitį, 
ryti, o ne išmokyti. Vadina- "apsidirbti” su drg. Grigai- 
si. atbulus žmones reikia at- čiu, Michelsonu ir kitais so- 
bulai ir suprasti. Ką kuni- cialistais, o betgi nieko nepa- 
gai žada, mokina, reikia su- darė. ’Keleiyį” ir "Naujie- 
prasti antraip. nas” jie "naikina” jau nuo

--------  pat savo atsiradimo, o tie 
Visi laisvamaniai yra lais- laikraščiai kaip gyvavo, 

vi, nesuvaržyti ir protauja taip ir gyvuoja, 
patįs už save. Visi tikintieji Anot tos pasakos, šunies 
yra įbaidytos avys, šį faktą balsas neina į dangų, 
patvirtina ir p. J. Tarvydas -------- -----
sakydamas: "Džiaugiasi] "Kaip yra didelė Austra-
Pranciškus, džiaugiamės ir pija?” paklausė manęs aną- 
mes susilaukę vieną darbuo- dien vienas geras žmogus.

ninku mažaj.” Į ja yra maždaug tokio dy-
Žodis "piutis,” reiškia Idžio, kad jei padėti ją j At

plauti. Ar p. Tarvydas pri-rlantiką, tat ji išpildytų visą 
lygina kunigus prie piovėjų okeaną tarp Anglijos ir A- 
žolės su dalgiu, ar prie vilkųĮmerikos.” 
iš krūmų,— nepasakė. Ir nė
ra reikalo. Mums užtenka 
žinoti kunigų amatą ir jųjų 
darbus, o pats prilyginimas 
savaime išsiaiškins.

"Na, tai gerai kad jos čia 
niekas nepadeda,” atsakė 
nusijuokęs žmogus, ”nes ki
taip Amerikos lietuviai ne
galėtų apsiginti nuo visokių 
aukų rinkėjų.”

Garsiausiai skamba juo
kas. kuomet pasitaiko girdė
ti žmogelį kalbant serioziš- 
kai, o jo žodžiai skamba hu- 

Tu Ten moristiškai. Perskaitykite šį

Vienas matematikas iš- 
skaitliavo, kad žmogus pa
daro 2,263 žingsnių, pakol 
pereina vieną anglų mylią.

Kadaise skaitydavau "A-'bet kad vargšas nesupranta 
merikos Lietuvy” replikas • skirtumo tarp Seimo ir ka- 
apie p. A. A. Tūlį, ir many-'1**’—------ j-1-1-—
davau, kad "Amerikos Lie
tuvis" taip apie jį rašo iš pa
vydo, nes buvo sakoma, kad 
taip Tulys, taip "Amerikos 
Lietuvio” redaktorius p. Jo- 
kubynas aspiruoja į "Sanda
ros” redaktorius. Asmeniš
kai aš p. Tūlio nepažinojau, 
o iš jo "literatiškų gabumų" 
buvau matęs tik kelias jo pa
rašytas pasakaites.

Bet birželio pradžioje tu
rėjau progos jį pamatyti as
meniškai ir girdėti jo pra
kalbą. Važiuodamas iš Chi
cagos į Bostoną prie "San
daros” už redaktorių, p. Tu
lys buvo apsistojęs Pittsbur- 
ge ir čia pasakė prakalbą. 
Iš tos prakalbos pasirodė, 
kad jis turi didelį "pašauki
mą” kovoti prieš socialistus, 
ir jei jis turėtų daugiau nuo
vokos apie politiką ir žinotų, 
kas dedasi platesniame pa
saulyje, gal tas jo "gabu
mas” nebūtų toks mizernas. 
Bet vargas, kad jis turi dau
giau drąsos, negu žinojimo. 
Ypač jis pasirodė didelis ig- 
norantas Lietuvos politiko
je. Klausant jo kalbos nesi
norėjo net tikėti, kad čia 
kalba busiantis redaktorius, ____ _
kuris eina redaguoti sandą-llitiką nusimano, kaip jis

įbineto, tai sumaišė dalykus 
(ir iš savo prakalbos padarė 
košę.

Prakalbai pasibaigus, iš 
publikos atsistojo vienas 
žmogus ir paklausė, kur kal
bėtojas girdėjo, kad Lietu
vos Seimas butų paleistas? 
Čia poną Tūlį išgelbėjo pra
kalbų pirmininkas p. J. Vir
bickas, paaiškindamas, kad 
kalbėtojas turbut "suklydo," 
nes Seimas nesąs paleistas.

Aš maniau, kad jaunasis 
redaktorius tik kalbėdamas 
daro tokias "klaidas,” o ra
šydamas gal tokių nesąmo
nių neprirašys.

Bet apsirikau. Jau teko 
matyti keli jo redaguoti 
"Sandaros” numeriai, o įs
pūdis negeresnis, kaip ir iš 
jo prakalbos. Išrodo, kad 
rašydamas apie politiką ji
sai informacijas semia iš 
sapnininko. Jis porina, kad 
"klerikalai virpa ant papė
dės,” "socialistų liekanos ka
sasi," "socialistų nėra,” ir tt.

Argi.tai sutinka su gyve
nimo tikrenybe?

Šitaip rašydamas p. Tulys 
apgaudinėja netik pats sa
ve, bet ir "Sandaros” skaity
tojus, kurie tik tiek apie po-

lumo nei šventumo, kaip ir 
kiekvienoje politiškoje par
tijoje, nes katalikystė yra 
kaip tiktai gudri politiška 
partija, nepripažįstanti jo
kių kitu politiškų partijų ir 
nesiskaitanti su jomis kur 
tiktai turi savo galę—di
džiumoje gyventojų ar at
stovų seimuose, ką mes ir 
matome musų tėvynėje Lie
tuvoje, kaip ir musų gyveni
me čionai Amerikoje. ]

Katalikystės tikslas yra mus tikinčiųjų. Katalikiški 
valdyti visą svietą visokiais vadai.kunigai; pasiremdami 
suktumais ir apgavimais, dievišku autoritetu, viską 
prievarta ir išnaikinimu niekin0> kas lietuviška ir 
priešų po priedanga tikybos. tautišk.u kas reiškia pažan. 
Katalikystei yra vis viena. ga ir apšvietą. Ačiū musų 
nulupti katiną arba tautą, kunjgam$> lietuviai buvo net 
jei tiktai mato sau iš to užmiršę savo kilmę—tautiš- 

Katalikystė išrado ka j į vardą—ir vadinosi tik- 
dieviskus įstatymus viso-tai katalikais, paskui palio

kams reikalams ir viską kais. Tai vis buvo • 
pridengia . dieviškumu sa- kvmai< kurie yra ildomi ir 
voj naudai, ir piakeikimu šiandien pagal nu rodymus 
priešų. archivyskupo Zecchini, Kau-

Bet katalikystės vadai ne- ne. Kaip žydai, taip ir kata- 
sivadina "katalikais,” nes likai tveria savo valstybes 
savo nešvariais darbais valstybėse, kuriose jie gyve- 
greitai nubaidytų nuo savęs na.
tikinčiuosius, kurie suteikia Atmindami laikus, kada 
katalikiškiems vadams-kuni- katalikija viešpatavo, degin- 
gams visokią galę-spėką už dama ant laužų mokslinin- 
pažadus linksmybių dan- kus ir kitokių įsitikinimų 
gaus karalijoje. Katalikys- žmones, visi pažangiosios 
tės vadai vadinasi visokiais dvasios ir demokratijos ša- 
vardais, net priešų vardais, lininkai, turime susispiesti, 
kaip ana . "krikščioniškais | kad musų visas darbas Lie- 
socialistais” Austrijoj ir ki- tuvos atbudinime-atstatyme 
tur. Lietuvoje katalikų va-nenueitų veltui, matapt kaip 
dai vadinasi "krikščionimis musų katalikiški vadai sie- 
demokratais,” "ūkininkų są- kia prie vidurinių amžių ga- 
junga,” "darbo federacija, dynės, steigdami vienuoly- 
"ateitininkais," "pavasari- nūs, dominikonų, kazimie- 
ninkais” ir dar kitokiais var- riečių, pranciškonu ir kito- 
dais. Bet visi jie yra katali- kių, tai palaikvdami cenzu- 
kai-politikai ir vis tie patįs, rą ir savaip bausdami laik

raščių leidėjus be teismo. 
Politiniu ir ekonominiu ke
liu musų katalikiški vadai 
kas kartas veda Lietuvą į 
tolesnę pražūtį. Tiktai pa
imkime Lietuvos Laisvės Pa
skolą ir Lietuvos Piliečių 
Sąjungą Amerikoje. Paskui

lietuviška ir

riečių laikraštį ir mokinti jų 
organizaciją. Klausant jo 
kalbos rodėsi, kad matai 
žmogus prieš save paprastą 
pliuškį, kuris barškina apie 
tokius dalykus, apie kuriuos 
jis neturi jokios nuovokos. 
Pavyzdžiui, jis pradėjo kal
bėti apie Lietuvą -ir vis at
kartodamas šaukė, kad "Lie
tuvos kunigai paleidę Lietu
vos Seimą.” Mat, tuo laiku 
buvo rezignavęs Galvanaus
ko kabinetas, ir p. Tulys ma
toma buvo apie tai skaitęs 
"Naujienose” ar "Keleivy,"

įvairiais vardais jie vadina
si tik todėl, kad parodžius 
savo tikintiems nasekėjams, 
jog katalikystė nieko bend
ra neturi su tūlų grupių 
darbais. Katalikystės var
das yra naudojamas tik 
svarbiausiuose atsitikimuo- _________ ______ _
se, pav., Lietuvos preziden-1 daugeriopas laužymas kons- 
tas turi būti katalikas, kuo- titucijos, pačiu katalikų pri- 
met Lietuvą valdo "krikščio- imtos, paleidimas Seimo, da- 
nys demokratai. Sulyg vai- bar, galiausiai, nuvertimas 
domosios partijos, preziden- ministerijos delei asmeniško 
tu turėjo būti irgi "krikščio- kunigo Vailokaičio pelno — 
nes demokratas” —katali- už ką jie su tikra katalikiš
kas liuteronas arba kalvi- ka drąsa visur už savo dar- 
nas- bus apkaltino tikruosius de-

Katalikai yra krikščioni- Sokratus, pastatė Lietuvą 
mis nedaugiaus ir nema- ant gėdos pasaulio akyse, 
žiaus, kaip rusai provoslavai Padarė Lietuvai dideliau- 
arba visi kiti sektantai —sius nuostolius—visa tai ma- 
protestonai, baptistai, me- tant. turime vis daugiaus 
todistai ir visi tie, kurie darbuotis apšvietime tų sa- 
praktikuoja krikštą. Bet nelaimingų brolių-seselių, 
demokratijos (žmonių vai- kurie savo nesusipratimu 
valdžios, savivaldybos) pas palaiko tą oligachiją Lietu- 
musų katalikus "krikščionis vos nelaimėms didinti, 
demokratus” nėra nei kris- Taigi katalikiškų kunigų 
lo, nes demokratija yra ka- vadovavimas nėra Lietuvai 
talikystės priešas. Katali-ant sveikatos, ką mes nuola- 
likiškos valdžioš forma ir tos turime aiškinti katali- 
vardas yra TEOKRATIJA, kams. Lietuvystė tai ne ka- 
tai yra Dievo valdžia per ku- *“,:1 ‘ ’*
nigus, kada DEMOKRATI
JA yra pačių žmonių valdžia 
— savi valdyba. Teokratija 
skiria valdininkus visam 
laikui nepaisant žmonių no
ro. Su teokratija sykiu ei
na AUTOKRATIJA iš Die
vo (kunigų) malonės, vien- 
valdybė. kaip ana buvo ca
ras, keizeris, ar bile kara- 

politinius klausimus liūs, kuris vienas valdo šalįj^v....^
ir ]ejdžja įstatymus ant,000,000. 1_____  ____
liaudies nenaudos. Po auto-'randasi Chili roviiicijopj

pats.
Taigi, aš girdėjęs p. Tūlio 

prakalbą ir dabar pamatęs 
jo plunksnos "gabumus“ lai
kraštyje, turiu pasakyti, kad 
"Amerikos Lietuvy” buvo 
pasakyta apie jį teisinga 
nuomonė. Todėl aš patar
čiau Tuliui daugiau pasimo
kyti, kad įgijus šfbkios-to- 
kios nuovokos nors apie lie
tuvišką politiką, kad aiški
nant i ......................
nereikėtų griebtis sapninin
ko.

talikystė, ir oligarchijos va
dus visados vadinkime tik
ruoju jų \\ardu—katalikais 
ir ne kitokiais. Tautietis.

KALGANE PRIGĖRĖ 
700 ŽMONIŲ.

Iš Pekino pranešama, kad 
pereitą sąvaitę potvinis už
liejo Kalgano miestą ir pri
gėrė 700 žmonių. Blėdies 
P^tvinis pridaręs apie $2,- 
nzv' Kalgano miestas

Socialistas, kratijos dar eina ARISTO- netoli Kynų"šeštinės*.
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B . • Į šiuos leidimus reikia ge-

Amerikos pramones centrai.
  (Valstijas, jei dėl kokios prie- 

Tankiai pasitaiko, kad delphia, Pa., Pittsburgh, žasties jis butų neįleidžia- 
imigrantai, atvažiavę į Su- Pa„ Camden, N. J„ Newark, mas imigracijos įstatymų, 
vienytas Valstijas, keliauja N. J., Milville, N. J.'ir Vine- bet tiktai parodo, kad sve- 
* x ’ ’* 1 ------------- ♦ timžemis grįžta po laikino

pasisvečiavimo užsieny ir 
yra skatomas kaipo nekvoti- 
nis imigrantas. Jam sugrį
žus jis Įleidžiamas be kliū
čių. Pavyzdin, jis turi tak
sus užsimokėti. Jei nemoka 
skaityti nei rašyti, jį palie
čia tas Įstatymas, kuris s;i- 
ko, kad tik tokie nemokan
tieji svetimžemiai yra liuosi 

Mezgimų fabrikai—Phila- nyo skaitymo bandymų, ku-

LjEROVe s skYRIUS 
DĖL APR0 PINIMO' 

motinų ir jų
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

Į tą dalį šalies, kur negali land, N. J.
naudoti savo patyrimų. Kepurių pramonė —Dan- 
Elektrikierius kartais va- būry, Conn., Philadelphia, 
žiuoja pas gimines Į vaka- Pa. ir New York miestas.

Geležies ir plieno valsti
jos —Pennsylvania, Ohio, 
Indiana, lllinois ir New Yor- 
kas. Pittsburgh, Pa. ir Cle
veland, Ohio, yra pasaulyje 
pagarsėję geležies ir plieno 
centrai.

A .

Aš. Ona Šimanskienė Cerneviciutė, 
pajieškau savo tikro dėdės Antano 
Kuklierius ir pusseserių Marijonos, 
Jievos. Uršulės ir Aien- s Kuklieriti- 
kių. Paeina is Suvalkų rėd. Mariam- 
polės apsk., valsčiaus ir kaimo Gude
lių, Skriaudžių parapijos Pirmiaus vi
si gyveno Bridgepcrt, (’or.n . o dabar 
nežinau kur randasi Malonėciau su
sirašyti Meldžiu ats šaukti šiuo ad
resu: ONA ŠIMANSKIENĖ 
5288 Flo. ida avė., Detroit, Ai: h.

rus ir neužilgo jis rugoj'a, 
kad atvažiavo i šalj, kur ne
turi progos gauti sau tinka
mo darbo. Kitas imigrantas, 
atvažiavęs nuo ūkės Euro
poje, apsigyvena New Yor- 
ke ar Chicagoje, ir jam sun
ku yra konkuruoti su kitais r™“™,---*».*«.- . ..
darbininkais. Priežastis to delphia, Pa., New Yorko rie venę Suv. y alsUjose 
yra tame, jog naujai atvy-miestas, Reading, Pa., Mii- I 1S ^et.u . - 
kusieji darbininkai nori ap- \vaukee, Wis., Utica, N. y.,' YazlU0sl.ant2. 1—r“; 
sistoti prie draugu ar gimi- Amsterdam, N. Y., LowelI,iHaftu lvaz*avo teisėtai

•> penkis metus ištisai prieš iš- 
, ir kad pirmu 

\ . U.o 
nių. Bet kita svarbi priežas-?»Iass. • dabar grįžta iš užsienio.
...............................................  Ody išdirbvstė -Phila- GrjztantB iš užsienio turi 

.. Pa.,’ Milu-auke.., ^,' veikas.ir pereit.medi-
tis yra imigranto nežinoji- <
mas Amerikos pramonės ap-delphia. , .... .
linkybių, o ypatingai pramo- Wis„ Chicago, Ilk, Newark,ika^ įsegzaminavimą ir t.t.

N. J.. Peabodv, Mass. ir t Nereto tečiaus manyti, 
Camden N T ikad sykj lleistas> tal ir Vi‘

Medžiu ir medinių daiktų suomet bus įleistu Grįžtan- 
 ....... ........... . —YVashington. Or?-.tls l7’etlrazėmls tur. lypoa, 
draugai ar giminės gyvena, gon, Wisconsin, Louisiana,1 jU kltals 1,mieSrantąis ispi - 

~ .................................... Mississippi, Arkansas, Ala- dytl V1S”S migracijos ka
bama ir North Carolina vai- __ -

stijos.
Popieros išdirbvstė—Newj 

York, Maine, Massachuset- 
ts, Wisconsin, Michigan. 
Pennsylvania, C.— - _Z_„ 
Hampshire.

Alilejaus pramonė —New 
Jersey, Texas, Ltmiuiuid, . .. . . •
Pennsylvania. Oklahoma ir.'?z% Jlet,uri kretptis pas ar- 
Louisiana valstijos. l‘,m,.au’> konsu 'ar'

_ .. J , i ką, kad prisiųstų jiems aph-
.. C1,os ~ ^.renton’(kačijos blanką. Aplikacijos

* ’ . forma nekvotinei imigraci-
. Guminių daiktų fabrikai jos vjzai yra mėlynairski-

Louis, Mo.,^ Haverhill^Mass., — Akron, Ohio ir Trenton, riasi nuo kvotinės tuomi, 
'T . į kad pastaroji balta. Nekurie

... _ Laivų statymo vietos — tokių svetimžemių norėtų
Guminių cebatų pramonė New Jersey, Pannsylvania, sugrįžti pirm negu ivairųs 

Massachusetts ir Connecti- ( alifornia, Mashington ii’Amerikos konsulatai bus ap
rūpinti reikalingomis vi-

nes geografijos. Nėra reika
lo pramonės ar žemdirbys
tės darbininkams apsistoti 
tuose distriktuose. kur jų centrai

Beveik kiekvienoje valstijo
je yra daug tos pačios tau
tos darbininku ir ūkininku.*

Sekantis aprašymas inima 
svarbiausias pramones ir 
kur tos pramonės randasi.

Žemdirbystės Įrankiai — 
Racine, Wis., Moline, III. ir 
Springfield, III.

Automobilių centrai—De
troit, Mich., Cleveland, O., 
Indianapolis, Ind. ir Chica
go, III.

Kurpių pramonė—Brock- N. J. ir Camden, N. J. 
ton, Mass., Lvnn, Mass., St. Guminiu daiktu

Nekurie svetimžemiai iš
važiavo užsienin, kol dar 
'nebuvo naujo imigracijos 
listatvmo. Prieš sugrišiant 

dhio'irNevr jie turi gauti nek'?tinf
j gracijos vizą, prie kurios jie 

-- j turi teisę kaipo nekvotiniai 
c2ifomh,iii?,igrantai- .K.ad .gavus toki«

t.

f

STRAIPSNIS S2

z.i: dur.či'is nv'tinos turi būti atsargios 
Žindi mo laikotarniu motina neturė

tų persidirbti Dažnai motinos, ku
ries iš pradžių turi užtektinai pieno, 
randa, kad jis mažta, kuomet jos su- 
gri-zo prie nan'.ų. Li._
turi sunkiai dirbti žindimo 
• iu, bet darbzs 
kai 
tik po šešių savaič 
riai stiprios 
laiku pieno tekėjimas pilnai 
to.

Reikia vemrti nuovargio 
bimo. pasilsint laike darbo, 
pagulint penkias minu' 
da. duos motinai progos daugiau 
darbo atlikti negu kitaip, kad sau- 
g:au galėtų atlikti. Kad gavus dau
giau nailsio, gerai yra motinai penė
ti valka atsilošus aiba pusiau ku 
lir.t Tas duos jai 15 ar 20 minutą 
pasilsėjimo ka.; keliatą valandų. Nei 

nei kūdikis neturėtų uzsnus- 
negu penėjimas visai pabaig-

ų darbe Kitos molinos 
laikotar- 
laipsniš- 

motinų 
būti pil- 
Su šiuo 
nusista-

turėtu būt: 
sunkinai ;as Didžiuma 

ių tegali 
užsiimti darbu.

persidir-
Dažnai 

itas kas valan-

motina 
ti pirm 
tas.

Pasibnvijhnas
nors forma pastbovijimo, pa- 

arba pasismaginimo

New York City, Boston, N. J. 
Mass. ir Manchester. N. H.

New York.
šilko pramonė —Pennsyl- zu formomis. Tokiuose atsi- 

vania, New Jersey, N«v tikimose Amerikos konsu- 
.York ir Connecticut. Pater- las užvizuos jų pasportą, 
sen, N. J. yra pagarsėjęs šii- pridėdamas tokį tfžrašą: 

Į "Duotas vieton imigracijos 
ir imigracijos ins- 

Chicago* Ilk, ’pektoriai uoste Įleis tokius 
.v„ 0..— išpildžiusius visus

ha, Neb„ New Yorko mies- imigracijos vizų reikalavi- 
. -Vienok, reikia priro-

Pajieškau brolio Petro Tiškaus, yv- 
vcao.apie i’uriki k. N. Y., taipgi šv<»- 
j_eri<> Vaciv.o Sladučausko, ^yvenu- 
so Fiedonia. N Y As smrrižau tik iš 
Lucjos ir norėčiau t-j-i 'i loti.

JADVIGA TIŠKA1TĖ 
Subačiaus Stotis. Lithuania.

Norėčiau žinoti, kur randami J nas 
Bla&gis. Antanas Skaisgiris ir J u j* 
zas Vaitiekuitis. Jie visi 1912 m. gy
veno Brooks Altą 
aus 
juos 
rr.an jų adresus 
bus reikalas.

A J DAMIJONAITIS 
340 Hardinę St., Worcestvr, Mass

Skaingiris 
Jie visi 1912 m.

Csnada. Juos pa- 
mtddžiu atsišaukti arba apie 
žinantieji malonėk'ti suteikti 

nes'yrą labai svar-

Pajieškau savo draugo Antaco 
Kundresko. Pirmiau jis gyveno Na
tomis, Iii, o dabar nežinai, kur Tu
riu svarbų reikalų, malonėkite at. i- 
šaukti M KRUKAUSKIUTC 
2069 I-awley St.. Detroit, Mich

eut valstijose.
Vario, misingio ir žalva

rio pramonės —Waterbury, 
Conn., Detroit, Mich., New 
York City ir Chicago, 111.

Sviesto, sūrio ir konden- ko miestas, 
suoto pieno pagaminimas — Skerdvklos ir mėsos paka- vizos, 
Wisconsin, New York, Min- vimo vietos — Chi“~7 ’
nesota. Michigan, Ohio, Illi- Kansas Citv, Kansas, Omą- kaipo 
nois, Iov/a ir California. į _ ____ ___ ' ________  _

Konservavimas (vaisių ir taį Sioux City, Iowa., Indi-mu 
t.t.) — California. Mary- anapolis, Ind. ir St. Louis.'dyti, kad tokie svetimžemiai 
land, New York, New Jer- jfo. pirmiau teisėtai gy veno Suv.
sey, Pennsylvania, lllinois, 
Indiana, Washington, Mai
ne ir Oregon valstijose. ______ ___ _

Vyrų drabužių išdirbystės i.paSsaic, N. J. 
centrai—New York, Chica-. gujj^ 19-9 m pyventojų^v^en-Vfas Valstijas apsig;

pi-\Baltimore, Md., Phi- skaičiaus, iš viso Suvienyto- 
ladelphia. Pa. ir Rochester, ya]stijose yra 581,068 
N. V Moteriškų drabužių Svetur-gimę ūkininkai, 
centrai —New 7ork, Phila- ♦ ______________
delphia. Pa. ir Chicago, III. I 
NewatSdrdmoM“FS W tesimos fflž- 
River, Mass., Pawtucket, R. Į 
I.. Lowell, Mass., Philadel-' 
phia. Pa., Lawrence, Mass.,' 
Passaic, N. J., Utica, N. Y.,1 
Baltimore, Md. ir Gastonia,! 
No. Carolina. _ Į Imigracijos viršininkai iš-

Cigarų ir cigaretų išdir- leido patvarkymą apie leidi-'sius. Tokie pratęsimai Dus 
bystė —New York City, Ri- mų davimą svetimžemiams duodami prašantiems, pada- 
chmond. Va., Tampa, Flori-j važiuojantiems užsienin pa- vus aplikaciją raštu. Ir tokie 
da ir Philadelphia, Pa. jsisvečiuotų. Tie, kurie mano laiko pratęsimai bus duoda-; 

Anglių kasimo pramonė Įsigyti tokius, leidimus, gali.mi tik tokiems svetimže-' 
miams, kurie turi sugrįžimo 
leidimus ir negali būti skai
tomi tų svetimžemių klasėj, 
kurie būdami užsieny nega-

'•>

I

pirmiau teisėtai gy veno Suv.
Vilnonio audeklo centrai Valstijose, nes tik teisėtai 

Phila- Įleisti svetimšaliai tegali lei- 
delphia. Pa., Providence, R. dimą gauti. Taipgi turi pa- 

Į tvirtinti, kad jie grįžta i Su-

venti ant toliaus, ir kad jie 
išvažiavo tarpe trisdešimt 
dienų nuo dienos, kada jų! 
pasportai buvo vizuoti ir ke-! 
iiavo nepertraukiant kelio-! 
nes nuo išvažiavimo vietos.

Sugrįžimo leidimai geri 
tiktai ant tiek laiko, kiek 
juose pažymėta; bet sulyg 
Įstatymo, turint gerą prie
žastį, Imigracijos Komisio- 
nierius gali laiką pratęsti 
nedaugiau kaip šešis mėne- 

Tokie pratęsimai bus

Lavrence, Mass.,

tantiems svetini
žemiams*

inima daugiaus kaip . pusę gauti reikalingas formas 
valstijų. Akmeninė anglis nu? Imigracijos Komisionie- 
(anthracitas) kasama Penn-'riaus. Reikalavimas turi 
sylvanijoj—Pittston, Scran--but paduotas anglų kalboje. 
ton ir Wilkes-Barre apielin-[Adresuoti šitaip: Hon. Com- Įėjo gaut sugrįžimo leidimo, 
kėse. Minkštos anglies ka- .missioner General of Immi- ................
sykio®—Pennsylvania, West'gration. Department of La- 
Virginia. lllinois, Ohio, Ken- bor, Washington, D. C. Laiš- 
tucky, Indiana, Alabama, kas turi skambėti panašiai: 
Colorado, Virginia, Wyo- ,’ Dear Sir:— Please send me 
ming ir Iowa. a copy of Application Form

Vyru kalnieriai—Troy, N. No. 631, for a permit to re-
Y. (kalnierių miestas).

nes toks Įstatymas tuomet 
dar nebuvo Įėjęs galėn.

F.L.I.S.
I

a copy of Application Form j
««

enter the United Statės af-

į Redakcijos Atsakymai.
_______r Paliokui Katalikui. Nejau-

Vario pramonė —Monta- ter a temporary visit abro- gi Osceola Mills, Pa. vra tik
> • vi____ir, ’ u r>„„_____ ^.♦A.ll.r in 1:^4.....:.. _______•>

Kuri 
silinksminimo , _
yra reikalinga kiekvienam Per sąži
ningą motina, kuri būna stuboje nuo
latos sergėdama savo kūdikį nedaro 
geriausia dėl savo kūdikio. Buvimus 
ant oro ir smagus pasibovijimas, ku
ris nenuvargina, bot palaiko motiną 
su kūdikiu linksmame upe, yra abiems 
Ir-bai naudingi. Reikia vengti rūpes
čio, pykčio, ir stiprių susijudinimu, 
kadanįi jie įtarkuoja pieną. Motina 
turi pramokti save sukontroliuoti ir 
r.ureguliuoti savo gyvenimą dei ge
rovės savo kūdikio.

Sauiė yra didelis gydytojas
Nesunkus mankštinimai ore ir ant 

saulėj, ypatingai ėjimas, reikalingi 
gerai motinos sveikatai ir jos 
ramybei. Jei motina turi daug darbo 
atlikt: stuboje. ji neturės daug spė; 
kos pasivaikščiojimams, bet visgi ji 
turėtu nusistatyti praleisti tūlą die
nos dalį ant oro. Motinos, kurioms 
patinka smagus ėjimas, ras pasivaik
ščiojime gerą mank.štymą. Tik nerei
kia nuvargti Daržu prižiūrėjimas la
bai geras jei ne reryirš.

Stuboje irgi ujiiuihnga^šviežias c- 
ras lygiai motinai lygiai kudifriu’. 
tad miegami ir gjn’ąnami kambarij-i 
turi būti gera: išvėdinti.

______ . lygiai kuditiui. 
tad miegami ir gjfcenami kambarij-i 
turi būti gera: išvėdinti.

Jokiam kūdikiui nėra reikalo būti 
auka taip vadinamų kūdikystės ligų. 
Jei jo kūnas yra pirmos klesos padė
ti. jis jau gamtos yra aprūpintas su 
ginklu." Tik kada jo kūną paėdė ne- 
laper.ėjima-, jis lengvai ligų pagrie

biamas. Bet kiekvjenas kūdikis gali 
pilnai atsigauti, jei aprūpintas su 
tinkamomis sveikatos sąlygomis. Ap
saugojęs maistas yra geriausis sar
gas. Pridedant Borden’s Eagle Pieną 
prie jūsų kūdikio kasdieninio valgio, 
galėsite būti tikri, kad jo kūnas gau
na reikalaujamą kiek; sotumo. Jūsų 
kūdikis turėtu gauti du šaukštu Eag
le Pieno kasdien apart kitų valgių. 
Atmiežk du šaukštu Eagle Pieno su 
trimis ketvirtadaliais puodelio šalto 
vandens. Kiti vaisai labiau j> mėgs
ta su ginger ale. vaisių sunkomis, ar
ba suplaktu k aušriniu ir skanskoniu.

Jūsų kūdikio oda '-'ra laoai opi. t-- 
del jus privalot būti atsargus, kuo
met ! udiki maudot ir kame maudot. 
Colgatc’s Babv Castile Soap yra spe
cialiai išdirbtas kūdikiams < finuos 
Colga;e & Compnny, kuri skaito.ua

i didžiau? a išdii beste tuaic'inių daik- 
, tu sviete. Jus busit apsaugoti, kuo- 

met šios firmos išdirbinius naudosit.

PAJIEŠKOJIMA1

BORDEN
COMBKNY

BORDEN
BUILD1NG
NEW YORK

/GYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja Eagle 
Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie

nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas.
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prisiūsk mums šita
paskelbimą ir mes
Kiidiiiių £a/g» lr

jums pasiusime penėjimo instrukcijas.
kitokį** brangias informacijas, dykai*

i 
I

Aš. Juozas Jokimaitis, j.eškau sa
vo brolių Jono ir Prano Girdėjau gy
vena Amerikoj Aš paeinu iš Kaui <> 
rėd., vieta vadinas Gištus Musų gi
mimo vieta buvo Suvalkų rėdyboj. 
Meldžiu atsišaukti j PARS1DLODA pigiai, prie valsti-
« n° » s u A . j°s kt‘!io; 16 akerių žemės, 185 vaisių
jb R. R. Avė., Bridgepoit, Conn i medžių. 4 šeimynų namas, miesto van-

' ’ 77 riluo, gazai, elektra, vištinyčia, bamė,
Pajieškau švogerio Petro Akstino, jų minučių į mokyklą, dirotuves. 

jyveno Ncrtli Easton, Mass.| Klauskit W. Roufenberg. 271 l’ly- 
niouth St.. Bridgenater, Mass.

piimiau g;
Girdėjau, kad daber randasi Worces 
brv. Turiu svarbiu žinių iš Lietuvos 
Malonėkit atsišaukti arua kas zin<' 
kur jis randasi, malonėkit pranešt.

V SAVICKAS
109 W. 6th St.. So Boston, Mass

Pajieškau brolio Juozapo Pipinė ■, 
Biržų vai Seniau gyveno Kast Moli
ne, III. Kas apie ji žino malones pra
nešti. ANDRIUS PIPINĖ 

Apušinės vienk., Nem. Radviliškio 
vai.. Biržų apsk., Lithuania

KAS IŠGYDYS?
Viena moteris serga metai 

ir niekas negali ją išgydyti, 
atsirastų toks žmogus, kuris 
tų ją i 
vaną.

laiko 
Jeigu 
galė- 

š'iydvti. tai gautą didelę do
kas butų ligone užinteresuo- 

tas, lai kreiniasi šiuo antrašu: (31) 
KRANK YANULEV1CH 

Bok 13, Lyon Mauntain, N. Y.

Pajieškau savo brolių Jono ir Juo
zo Kurdimavičių. Jiedu paeina iš 
Kauno rčdybos, Ukmergės apsk, 
Anykščių miestelio Girdėjau, Jonas 
gyveno Shenandoah, Pa., o Juozas St. negu kitur 
I/juis. Mo Girdėjau, kad abudu yra I 
niiię. Jeigu kas apie juos žinote, ma-i 
lonėkite pranešti, turiu iabai svarb i1 
dalyką iš Rusijos. Mano antrašas:

JULIJONA VIRBICKIENĖ
P. O. Box 646, Arnold, Pa. (31)

Extra Baltimoriečiams!
Turiu ant raudos 5 ruimus, jeigu 

norėtu galėčiau duoti ir burdą. Bal- 
timoriečial. kuriems reikalingi kam
bariai atsikreipkite; proga geresne 

(33) 
MRS. A. VVAITKUS

103 So. 1‘oppleion St.. Baltimore Md.

i DR. E- G. KŪNAS
p? Išvažiavo Lietuvon ir 

sugrĮž atgal Rugsėjo- 
P September mėnesio pa- 
S baigoje ir vėl praktikuos 
5 mediciną po senovei sa- 
įg vo senoje vietoje: 
g 2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

S ’ Provizorė 
S E. E. KLINIENE
I 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.,

Philadelphia, Pa. _
l7eS71SHSHSeSBSZ£ES2SHSc5HSHSc5e5125dj
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EXTRA PRANEŠIMAS!
Pasiskubinkite nusipirkti dar liku

sias daktariškas knygas po vardu 
; RECEPTAI IR SEKRETAI-. Kny- 
' gos kaina tik vienas doleris. Rašyk 

tamsiai geltonu šiandien ir gausi daug naudingu vi-
• ‘ • T\rn-nnTTT-/'iI YT’ ___ _ ___

Pamokinimai visai trumpi; kaip pa
sigaminti sau naudingus gėrimus, ir 
kaip geriau ir pigiau gydvtis 
reumatizmo ir skaros ligos.

WM. MATULIONIS
603 N. Madisnn St..

\VEST ERANKFORT. 1LL. U.S.A

I
Pajieškau savo vyro ANDRIAUS 

BABILO, Kauno gub, Ukmergės ap
skričio; 22 metų. 1---- ------------------------------ _ .
plaukų. 5 pėdų 5 colių aukščio, sveria siems INSTRUKCIJŲ—pamokinimu 
150 svarų; ant kairės kojes šlubas— ” ' - *■ ——.........
sužeistas. Mes atvažiavom į Detroitą 
ir iš čia jis prasišalino 12 d balandžio, 
palikdamas mane su 5 savaičių kūdi
kiu. Kas toki žmogų patėmytų malo
nėkit pranešti. (311

MARIJONA BABILIENĖ
3929 Yemans St., Detroit, Mich.

Pajieškau švogerių Vinco ir Mari
jonos Tamošaičių: atvažiavo iš Škoti
jos 1906 metais į Montreai, Kanada, 
labai meldžiu jūsų atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti (32, 

-JONAS BESASPARIS 
2736 Roosevelt avė.. Detroit. Mich.

APSIVEDĮMAI
Pajieškau apsivedimui laisvų pa

žiūrų vyro, našlio ar gyvanašlio, tar
pe 40 ir 50 metų amžiaus, be vaiki: 
Turėtų būt pasiturintis arua biznie
rius. Aš esu 40 metų, pasiturinti, no
riu dėt bizni, bet neturiu pagalbinin
ko Pamatę ši pajieškojimą atsišau- 
kit, aprašydami apie save plačiai, tai 
greičiau sueisime į draugišką gyveni
mą. Su pirmu laišku prisiuskit savo 
paveikslų ir konveitą su pašto ženk
leliu ir savo adresu. Paveikslus su
grąžinsiu visiems. A_ B.

P O. I>ox 47. Bcaver Brook, Pa.

senos

3

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*

LIGAS.

/ Tel.:’ Kichmond 14lbl Dr. David W. Rosen
£ Kalba Lietuviškai, Lepšiškai ii 
' Rusiškai.
g GYDO GURAUSKAS !B
> SLAPTAS
5 VALANDOS;

8 iki
2 iki
7 iki
H ANO V EB ST,

5 BOSTON. MASS.
i\\\V\\V\XSSXXVXV

♦

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

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

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithuania.

Nuo 
Nuo 
Nuo
<21

DAKTARAS

G. GEORGIADE
Iš Paryžiaus Universiteto 
Atidaro gydymo ofisą po 

numeriu
480 BOYLSTON ST.. BOSTON 
Specialistas nervu ligų, kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

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

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI mer
ginos ar bevaikės našlės, turinčio.-, 
keliatą šimtų dolerių dėl pradžios po
roj gyveninio. Aš esu U metų am
žiaus. turiu tris faunas ir kitokį i 
turto. Atsiliepiant prašau aprašyti 
savo amžių ir jei galima prisiųsti ir 
fotografiją. GEORGE DEBACKlkS 

'io Box 696, Standard Oil Co., 
C’nris Columbia Canip.

Toledo, Ohio.

V
i 

I 
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=• Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
Maži kūdikiai negali nirkuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidii- 

r.ii užki tėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reiklia* jų.<» 
motinos! Prižiūrėk it juos rūpestingai. Pridabokit, kai jų viduriai 
veiktų kiekvieną •dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausis vidurįų 
t .'k i t< jurtas. duokite jiems Bambino—Kūdikių Geriausi DrauZų. 
Kūdikiai m«*gsta ji. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bcnka 35c. aptiekose ar tiesiai iŠ laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th Street

Paiieškau apsivedimui našlės arbi 
proting s merginos, kuriai nusibodo 
dirbti. Aš esu 4d m. amžiaus, 5 pėdų 
8 colių aukščio, Amerikoje baigęs 
au'štają mokyklą, linksmo budo, my
lintis dainas ir muziką. Turiu gera 
čystą amatą. Koznai duosiu atsaky
mą Viską apie save parašykit ir 
prisiuskit paveikslą ANTON Sl'ONiS 

P. O. Gen. Dolivery, Detroit. Mich

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 25 iki 35 metų am
žiaus. Aš esu 36 metų amžiaus, turiu 
savo gyvenimą. Merginos ar našles 
be skirtumo tikėjimo, marmėkite 
kreiptis su laišku, duosiu kiekvien u
atsakymą. WM. STANKEV 1C1US(311, 

žikį Rockweil avė, Pontiac, Mich. i

Brooklyn, N. Y.

I
II 

PARDAVIMAI |
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeipu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

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 ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
.-neterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turim-. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite‘gaut genis vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET. BOSTON, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

Dr.LEOJ. PODDERišP- . ado
Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir ski.ro*. nalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

I 
I 
I 
I

10 lietuvių šeimynų?
Jonui Lakštingalai. Kad

na, Arizona, Michigan, Ut- ad., Respectfully, vours”...
ah, California, Tennessee, j
Colorado, Idaho. New Mexi--mą. su kuria galės gauti lei- Worcesterio komunistai po 
co. Wyoming ir Nevada. [dimą sugrįžti Į Suv. V aisti- SLA. seimui vaikščioja nusi-

Elektriškos mašinerijos— jas, ir taipgi kitą formą No. minę, tai ir nedyvai. Vienok 
Chicago, Ilk, Cleveland, 0., 634, kuri turi visus reikalin- juos dar labiau erzinti ne- 
New York miestas, Phila-'gus patarimus kaip aplika-.verta, 
delphia, Pa., Lynn, Mass. ir^ciją išpildyti. Šių formų ne-Į *».»-
Newark, N. J. įgalima gauti iš laivakorčių ’rie rašot po sląpivardžiais

Žvejojimas—Maine, Mas-'agentų, bankierių ir kitų ir norit, kad jūsų korespon- 
sachusetts. New York, Wa- privačių įstaigų, bet galima dencijos tilptų, visuomet pa- 
shington, Oregon ir Califor- gauti tik kreipiantis pas rašykit savo pilną vardą, 
nia. Imigracijos Komisionierių pavardę ir adresą redakci-

Stiklo pramonė —Phila- Washingtone. jos žiniai

Aplikantas tada gaus for-

Korespondentų žiniai. Ku-

PHILADELPHIA. PA.
BIZNIS IR NAMAS parsiduoda 

labai pig'ai. Bucernė ir Grosernė, ge
roj vįctoj, lietuvių ir angių apgyven
ta, b:znis išdirbtas per daug metu. 
Kas pirmas atsišauks, tas laimės, ne< 
pigiai nupirks. Priežastis rardavimo 
—nesveikata. Paskubėkit atsišaukti 
JACOB TENTSER REAL KAST AT E 

i 711 E. Passyunk Avė..
Pajieškau savo tėvo Igno Aimana-’ Philadelphia. I a.

vičiavs. .Jis paeina iš Slabados, Kal
varijos pavieto. Suva’ku red. Meldžiu 
jo r ;«ti< s atsišaukti arba žinančių 
rwr ?pie jj praneš i, nes turiu prie 
jo lab’i svarbu reika’ą ir noriu su 
juo pąs:-iatvti.

ADELE JA 
lėuig Vernon .

f
Ji

PARSIDUODA RĘ-TOR \N.\S 
Geroj vietoj, aplinkui dirbtuvės, 

bb.nis geras. Prie restorano yra 4 
kambarini gyvenimui. Noriu parduot 

’ greit ir išvažiuot ant farmos. (30) 
,'KAUSKIKNR I 
, U urcester, Mast. •

P. L. 103 Metropolitan \»e.. 
BROOKLYN. N. i.
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Sveikatos Kampelis.
ORAS IR MUSU SVEI

KATA.
Kaip žuvis vandeny, taip 

žmogus ore gyvena.
Storas oro shiogsnis turi

verta ; Palaima seniems ir jauniems < 
daryt Į kurie jaučiasi visai

De- giminiauti. Tokiems ' 
ką reikia daryt Į 

užsinuodi-Į
‘ JUS.
i Galima betgi ir kitokiais ; 
. keliais einant angliarugšti-' 

mi užsinuodyti. Štai ve, pe- Nu^-Tone svzrąži 
čiui besikurinant angliarug- 
štiš darosi. Jeigu tik pečius l raudoną kraują, 
taip uždarytas, kad anglia-IY!*s irJ.8biausia: 
lugstis laukan negali išeiti, -ą, gerą apetitą ir 
o račiaus gali kambarin jei- «■
t i, tai aiškus daiktas, kad 
kambario atmosfera anglia- 
rugštimi persigers. Tada 
oras pasidarys visai netikęs. 
Jeigu daug angliarūgšties 
prisirinks, tai oras bus visai 
pavojingas.

Kai žmogus perdaug ang- 
, tai štai;

.. . . įkas su įuo pasidaro: Jaučia;
gyvuliai gali (dingas, bet čia apie tai ne-;g. ?V()S sunkumą ir skaudėji- 

Kalbame. kvaista; ausyse skam-
Angliarugštis. jba; muskulai pasidaro silp-

Angliarugštis žmogui ne-j111- ištižę; širdis eina kaip: 
tik nenaudinga, bet da irįp^šėlus; mėslungiskas trau- 

"................... ik mas; žmogus alpsta ir
I miršta.

Kol žmogus visai nenumi- 
les. reikia viską daryti, kad 
gyvybę jo kūne išlaikius. 
Taigi, tuojaus ji reikia iš
nešti i tyrą orą. Jeigu tik po 
re.r.ka randasi deguonio, tai 
įf.m duoti. Jeigu jis jau ne
bekvėpuoja, tai reikia veidą 
ir krutinę šaltu vandeniu 
sulieti; paskui reikia dirbti- 
n: kvėpavimą duoti. Jeigu 
širdis jau sustojus, tai reikia 
suduoti per krutinę toj vie
toj, kur širdis yra. Reikia 
duot jam Įkvėpuoti amoni- 

lios. Gerai yra visą puskvor- 
’te stiprios ir karštos kavos i 

ggjrnėšlažarnę Įleisti. Adrena
linas yra labai geras daiktas,

' ja deguonie, bet vistiek jo 
niekad nepritrūksta. Čia ne 
•vienas paklaus, kodėl? Vai, 
: to Jei, kad, matote, gamtoje 
Įnuclatos eina elementų jun- kvapo, 
:gimasis ir skirstymasis. Pa- <’

(guonio niekas nedega, 
guenis yra svarbiausias pasakyti, 
oro elementas. Jeigu ne de- angliarugstimi 
guonis, tai visi gyvuliai ir

(žmonės turėtų tuoj aukštyn 
(kojas užversti. Tai nejuo- 
kai.

Gesuonis.
Gesuonis taipgi neturi nei 

, nei spalvos. Jis ir 
degimo nepalaiko. Tiesa,

nusilpę
rūkstančiai stimulą patogumą ir pa

lengvinimą tik Į keliai ą dienu.— 
i ra tiesiog ppslebčun*. kaip 

Nuga-Tcue greitai veikia.
žiną atgal gyvu-1 

silpniems r.ei- 
.1 is būdavo ia 
stiprius nėr-i

1v

apsupęs visą musų žemę. Tą V\ zdžiui, kai žmogus savo žmogus daug gesuonio Įkvė- 
orą paprastai vadiname at-|krne išnaudoja deguoni, tai puoja. bet maža naudos iš iu 
mosi era. Taigi, mes gj-ve-,jis išleidžia, geriau sakant, ....................... ......
name, tarytum piaukiojame; iškvėpuoja ji angliarūgšties kvėpuoja. ...___ ;
ar maudomės^ ątmosteroj.! formoje, arba deguonio ir i žmogaus kraują, negamina

■ . .“ . anglies sudėty. «»xx»v- nuuc
Rą atmostera reiškia svei- angliarugšti sugeria žmogaus kvėpavimui

Katos žvilgiu man regis, 8Ugnienis> ; J .................
visi žino. Juk dažnai tenka šviesai veikiant, augmenis į mentas. Žinoma, yra vietų, 
girdėti žmones sakant, kad,pn|iuosuoja deguonį, kuri ir;kur ir gesuonis labai nau- 
v«* piji jjTmncTnrta lakai nrac.'j.i -___- ? __ • * ,-j^in I ‘ x ___

turi, nes beveik visą ir iš- 
. Gesuonis neina i

kaip žuvys vandenyje.

katos žvilgsniu, man regis,
anglies sudėty.

augmenis.

šitą iškvė- kūne degimo, žodžiu, maža 
i nau- 

Paskui, saulės dingas ir reikalingas ele-

ve, čia atmosfera labai pras- žmonės ir
ta; kad tokioj velniškoj at-'vartoti. Taip eina ir eina, 
mosferoj sveikas nebusi;;
kad tokia atmosfera plau- . Defcupms gjh atmosfero- 
čhis ėste ėda; pagaliau, kad i J ^llinazeti. Pavyzdžiui, ke- 
tokia atmosfera visą kūną įmones yra kambary. Jie

I
lOKia aunosiera visą Kuna Į" •"Ųr.""'---’~~;uk nenauuinga, oei ua ir. 
ligi paskutiniuju nukamuo- “ Įkvėpuoja deguonį, kenksminga. Jeigu tik jos ;
ja. * IS'. įkvėpuoja angliarugšti. dau? yra> tai ž^ogus kaip

Vadinasi, apie atmosferą ’a ana^.1’ deguonis mažėja, 
sveikatos žvilgsniu žmonės C, aRgjiara&stis dauginas, 
turi pusėtinai numanymo..deguonies norma. 
Tik vargu jie tiek nusimano‘.tmosf?ro-ie J1'- Jei 
apie atmosferos sudėti ir Vp-guomes _ paliks daug ma-
• ., . _* ; •71011 y5QrtnL’inr>n 1 11< ..jos veikimą žmogaus kūne.

Todėl f
išdėstysiu atmosferos sudė
ti, jos veikmę žmogaus kū
ne ir veikmės davinius.

žiau, padėkime, apie 10* J, 
šitame" straipsny ‘£i ,'au fitok», or?.s ž,m0?ui 

kenks. Ir netik jis kenks, 
bet vargu žmogus jame gy
vas išbus. Plaučiai, matote, «v ax Tuminco uavnnuc. j . . . . .

Duosiu, taip sakant, pilnoka nc‘«aun.a deguonies, taigi ir 
atmosteros aprašymą svei
katos žvilgsniu.

Iš ko atmosfera susideda?
Atmosfera 

tam tikrų elementų, būtent: 
Deguonies (oxygeno), ge- 
suonies (nitrogeno), anglia
rūgšties (anglia-clvidegio, 
carbon dioxide), vandens 
garų, dulkių ir da keliatos 
dalykų, kurių apstis tečiaus 
taip maža, kad neverta ir 
minėti.

Orą galima saikuoti kaipK>-:on’es ^a^P šieno yra.

mudoniemsiems kraujo ru- 
ti liukams negali jo duoti, 
nes neturi iš ko. O tie rutu
liukai negali išnešioti deguo- 

susideda iš r.i po visą kūną, nes jo ne
gauna iš plaučių, žmogus 
tuomet trokšta, alpsta arba 
ir miršta.

Matome dabar, kodėl rei
kalinga kambariai išvėdinti; 
k. dėl reikalinga miegant at
darą langą laikyti; kodėl 

fyra gera išeiti Į sodą ir ty- 
jru oru pakvėpuoti, kur de- 

ir vandeni. Todėl atmosferą} Normalus oras, tai yra 
galime imti kvortomis, gor-ioras, 
čiais ar kitokiais saikais.?d 
Tad galime aiškiai nusakyti, 
kiek katro sudėtinio oras tu
ri. Pavyzdžiui, paimkime 
šimtą kvortų oro, išskirsty- 
kime tam tikrais budais i 
sudėtinius, ir štai ką gausi
me; deguonies 21 kvortą,' 
gesuonės 78 kvortas, o ang-;tie, kurie silpną krutinę tu- 
liarugšties tik 3 šimtines da-lri. Mat sveikos, didelės kru- 
lis (.03) kvortos. (tinęs žmogus, jeigu deguo-

Dabar paimkime šituos uiies atmosferoje norma bus 
atmosferos sudėtinius atski-1 jr mažesne, vistiek pa
rai ir 1 
juos pasikalbėkime.

Deguonis
Deguonis yra svarbiau- ti; todėl jis turi stengtis ty- 

sias žmogaus gyvybei ir; ro oro gauti kuodaugiausiai. 
sveikatai oro sudėtinis. Be; o tai padaryti galima namų 
jo žmogus negali gyventi.' langa atidarant ir kambari 
Žmogaus kūne visados turi gerai išvėdinant; paskui, 
eitf degimas, o be deguonio nereikia sėdėti ir snapsoti 
juk tokio degimo fenais ne- i karčiamose ar bolinėse, kur 
u:,, t.__ r_: r.
kime, kaip visą tai pasidaro. • b'ant fabrike, reikia langas 

Kada žmogus Įkvėpuoja1 atsidaryti; stengtis kiek tik 
orą i plaučius, tai ten rau-į galima ant oro išeiti, tai yra 
donie.ji kraujo rutuliukai i per visus vakarus nerūkti 
pasigauna deguonio daleles namie. Žinoma, yra tokių 
ir išnešioja po visą kūną. $i- • neišmanėlių, kurie beveik vi- 
tos deguonio dalytėlės >jun-’ sados prieš lango atidarymą 
giasi su maisto ar kitokių ‘protestuoja. Jiems reikia 
medžiagų dalvtėlėmis, na ir dalyką išaiškinti, kad jie ži-

bematai miršta. Trjs dalis 
iš 10.000 dalių oro yra nor
mali angliarūgšties apštis 
atmosferoje. Jeigu tik jos 
ore yra daugiau, tai ora> 
jau nėra taip geras žmogaus 
kvėpavimui, kaip kad jis tu
rėtų būti.

Angliarūgšties šaltinių 
yra gana daug. Jos daug iš
kvėpuoja gyvuliai ir žmo
nės; paskui, daug anglia
rūgšties duoda rūgimas iri 
puvimas; pagaliau ugnia-Į 
kakliai ir dirvonžemiai ne-i 
mažai jos išleidžia.

Vis dėlto ore beveik visa
dos yra vienoda angliarugč 
ties apštis. O tai todėl, kad , .. x., , ,-r .
augmenis daug jos sunaudo- 
ja. be to juk ir vėjas išnešio
ja. taip sakant, išskirsto, at- 
skiedžia, o jau augalai kaip 
tik ją pagauna, tai ir su
skaido i deguoni ir grvnang- 
lį-

. . - - Paprastai žmogus jkvė-
kuns turi paprastą r>Uoja angliarūgšties Deveik

J’ra 20 kvortų per valandą. Jeigu 
kambarys nedidelis, o jame 
randasi keli žmonės, tai an- 

7* gliarugšties apstis greitai 
dauginasi. Sakykime, 5 vy
rai sėdi kambaryje; taigi Į 
valandą jie iškvėpuoja 100 
kvortų angliarūgšties; jeigu 
jie sėdės ten 5 valandas, tai 
angliarūgšties pasidarys net 
500 kvortų. Toliau oras pa
sidarys visai nepakenčia-

(deguonio normą 21 c'<, yr 
i k.bai geras džiovininkams 
jnes džiovos baciliai bijo de 
guonio, kaip velnias kry
žiaus.

Kiekvienas žmogus turi 
stengtis kuodaugiausia būti 
tvrame ore, bet juo labiau

vartoti. Reikia dirbti, kad ir 
visą valandą, nes kartais pa
sitaiko net ir už daugiau 
laiko žmogų atgaivinti.

Da apie orą yra daug ge
ru ir naudingų dalykų pasa
kyti. bet bijodamas, kad ši
tas Straipsnis perdaug ilgas, 
visa tai pasakysiu kituose 
straipsniuose, o dabar už
teks to, ką čia pasakiau.

AL Margeris.

kiek platėliau apie lėktinai jo gaus, nes galės 
smarkiau ir tankiau kvėpuo
ti. Bet silpnos krutinės žmo
gui yra sunkiau tai padary-

nuvariusiems, 
ir muskulam: 

sudaro 
suteikia daug spėkos.

 u teikia atšviežinantį ntie- 
. .--- , ’ .„ gerą virškinimą,

neimaių ėjimą lauk, daug entuzia'.-į 
mo ir ambicijos. Jei jus nesijaučiate 
gerai, jus privalote pabandyti Nuga- 
Tore. Jums nieko nesamuos, jei 
jums ir nepagelbėtų. Nuga-Tj.ne yra 
malonus vartojimui ir jus pradėsite 
jaustis gėliau į keliat; dieną. Jei ju
sti daktaras nedavė jums recepto dėl 
Nuga-Tone. tik nueikite pas aptieko- 
riu ir gaukite butelį. Vartokite ji tik 
keliat* dienų ir jeigu jus nesijausite 
geriau ir neisrodysite geriau, sugrą
žinkite likusią dalį aptiekoriui, o gau
site atgal savo pinigus. išdirbėjai 
Nuga-Tone žino labai gerai, Kad jisi 
suteiks jums tiek daug gero ir jie įsa- • 
kė visiems aptiekoriams duoti jums 
•’urantija arba pinigus grąžinti, jei; 
ius neužganėdins. Žiūrėkite guranti-: 
ją ant pakelio. Rekomenduojamas,; 
garantuojamas ir parduodamas pas į 
visus aptiekorius.

«
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KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus. į 
' kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
j tem padaryta, kad jus išgydyti nuo. 
kvios. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- j 
resno negu diržas Jokių diržų ar j 
sorenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri-' 
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI (-> '

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bldg- St. Louis. -Mo.

S"I
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KNYGOS 
iš Lietuvos 

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražią ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakykit iliustruotą, 
nešini popuięraus mokslo 
nala "KI LTI R X."
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose $3, pusei metų $1 50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metu 12 litų.

Knygos bei žurnalas yra gra
ži ir naudinga dovana gimi
nėms ir draugams;

Adresas:
KUATUROS BENDROVĖ 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI. L1THUANIA.

mč- 
žur.

f 
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Dideliu Bargenu 
Krautuvė

MALIAVOS IR GELEŽINIAI DAIKTAI 
PIGIAI S1O.M1S KAINOMIS BOSTONE

.MES SUTAUPYSIU JUMS DAUG PINIGŲ ANT GELEŽI
NIU DAIKTU. STOGŲ, STIKLŲ. MALIAVŲ IR 
.'I.AL1AVOJ1.MO JRANK1Ų.

ATEIKIT PASIŽIŪRĖTI 
Lhkai pristatėm ant vietos 

SOUTH END HARDWARE C0. 
1095 WASHINGTON St, BOSTON, MASS.
Arti Dover Street Klevelio Telef. Beach 5.353 — 53o2

VS*^*^^*^*** ****^*^*»*^*^^A<*»* ***********

■**********<
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20. Vertės Už $10.
Knygos, Lekcijos ir “Piršles” Gaunama už Pusę Kai

nos iki Rugpiučio- August 1 Dienai.
DAUG GERB. TAMSTA:—

Kadangi Tamsta esi knygų ir laikraščių skaitytojas, todelgi 
mes pasiūlome Tamstai Įsigyti čia garsinamų knygų, lekcijų bei 
"Piršlį” už pusę kainos, jeigu liktai imsite nemažiau 20 dol. vertės, 
tai mums prisiųskite tiktai 10 dol., o jeigu imtumėte ir daugiau taip
gi prisiųskite pusę tos kainos, kiek yra vertas tavoras vokuojant 
pilna kaina. Bet jei imsite ir mažiau negu viršui pasakyta kaina arba 
imsite nors vieną knygą arba užsisakysite tiktai vieną “Piršlį”, taip
gi leidžiam labai numažinta kaina kaip kad yra pažymėta prie kiekvie
nos knygos, lekcijos arba “Piršlio”.

Gesbiamas Tamsta, nepamirškite pasinaudoti šita proga kolei 
da šitų knygų kaina pigi ir kolei da mes jų turime. Mes turime šitų 
visų garsinamų daiktų gana mažai, pertai norime išparduoti, o nuo 
Rugpiučio 1 dienos, nemanom daugiau šitų garsinamų knygų turėti. 
Taipgi turime priminti, jei Tamsta nori kurių nors knygų, lekcijų 
imti po daugiau negu vieną, tai galite imti po tiek kiek kad yra rei
kalas._______________________________________________________________

Čia randasi visos surašytos knygos ir lekcijos, maloniai Jūsų pra
šome tuoj pasirinkti, kurios Tamstai yra reikalinga:

LYTIES MOKSLAS. Garsioji Dr. A. J. Karaliaus 
knyga, su daug paveikslu, kuriais atvaizduoja lytį 
ir jos sudėtį kaip vyro taip ir moters. Knyga drū
tais apdarais, pusi. 400. Taipgi vaizduoja paveiks
lais pasekmės lytiškų ligų ir protistucijos. šita 
knyga yra viena iš garsiausių knygų pas lietuvius, 
pertai vertėtų kiekvienam šitą knygą Įsigyti kol da 
jų galima gauti ir kol da jų kaina nupiginta. 
Kaina $7.00, bet iki Rugpiučio 1 d. tinklai $4.00.

1.

2. MOTERIS. Garsi Dr. Zužano knyga, Apie Moters Lyties Reikalus,
taipgi kita nauja ir g?fa knyga parašyta Dr. Karaliaus, Apie Ve
nerines Bei Lytiškas Vyru Lygas. Abiejų knygų kaina $1.50, bet 
iki Rugpiučio 1 dienai tiktai $1.25. __ _

3. BIBLIJA — PILNAS ŠVENTAS RAŠTAS SENO IR NAUJO ĮS
TATYMO. Knyga didelio formato, virš 1100 puslapių. Kam žingeidu 
žinoti šventa rasta ir jo visas slaptybes, tiems verta Įsigyti šita di-

• džiausią knygą — Pilną Bibliją. Knygą drūtais apdarais. Kaina 
$6.00. bet iki Rugpiučio 1 dienai tiktai $4.00.

FAMOl'S PAVEIKSLŲ KNYGA. Didžioji ir 
garsioji gamtiškų moterų ir merginų knyga su 
400 paveikslų, didelio formato su gražiais apda
rais. šitie paveiksjai yra nuimti gyvų moterų 
bei merginų viso pasaulio kraštuose. Knyga la
bai žingeidi ir verta Įsigyti kaipo brangu dailės 
kurini. Kaina $7.00, bet iki Rugpiučio 1 dienai 
tiktai $4.00.

DR. F. PUSKUNIGIS
AR ŽINAI BURTUS?

-Teiiru ne, tai prisiųsk $1.00 už 
BURTININKŲ KORTAS, su kurių 
paųelba galėsi atspėti laimę sau ir 
;::t;ei:is Nereik mokslo, nei krvgu, 

' kožna korta turi drukuatą paaiškini- 
. mr.

I.RAŽŲS LAIŠKAI dėl rašymo 
pas visus. Prisiųskit 25c. pašto stam- 

i po mis. c gausit 12 laiškų Už $1.00 
duodam 6 tuzinus. Adresuokit

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 X. CIarion SU. Philadelphia, Pa.

X GYDYTOJAS

I® VIDURINIU LIGŲ
VALANDOS:

9 iki
1 iki
7 iki

S 389____________
> SO. BOSTON. MASS. 
/ TeL So. Boston 2831

11 ryte
3 po piet
9 vakare
BROADWAY

I

Deguonis, kaip sakiau.

Be de-

LITTLE JULIUS SNEEZER ♦

Y0U MUŠT REMEmBER THĄT 
OLD MOT TO, PUSH-PUSH į 

ANO GO!

T TRieP TO TELU 
| YOU SOHfMMG, 
» &JT '/(X) VVOVtD'NT 
------------ 1 USTfeN> rr

<J Tel. South Boston 3520 
j, Residence Aspinwall 0870

| S. H. PnSirte-SiallM
< LIETUVĖ MOTERIS 
: > ADVOKATE
> 366 Broadvay, So. Boaton, Kam

mas.

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETK0IT. MICH.

ADYNOS:
12-2. 6-8

2‘ < angliarūgšties atmos 
fereje yra negera sveikatai, 
o jeigu žmogus ilgai bus to
kiame ore, tai bus ir pavojin
ga jo sveikatai. Jeigu ang
liarūgšties yra atmosferoje 
nuo 10 ligi 15 nuošimčių, tai 
tokioje atmosferoje žmogus 
nepagyvens,—čia graborius 
laimės...

vvn.v, Karčiamvse ar nui .
butų. Trumpai čia peržvel-;tvro oro niekad nerasi; dir- Ka reikia daryt angliarugs-

ir išnešioja po visą kūną. $i-1 neišmanėlių, kurie beveik vi- A a. J — . - — J —A ” 1 — _ ė. I •». A »>. ~ — I M. A. A w ^1 XX x-|

maisto ar kitokių ‘protestuoja. Jiems reikia
V „C .1 į V.V..., .... ---------., — — J-~ -1*

pasidaro degimas, kuris ga- • notų, kaip žioplai jie elgiasi, 
mina visa tai, kas kunui rei-, tada tylės.
kalinga. Deguonis, kaip sakiau.

Tokiu budu žmonės ir gy- yra dujos, kurios neturi nei 
vuliai baisiai daug suvarto- spalvos, nei kvapo.

gUT LETMfl j 

EXPLĄ>N? Į v.

TEL. EMPIRE 7365 <

DR. F. MATULAITE I

timi užsinuodijus?
Šitoje munšaino gadynėje 

angliarugstimi užsinuodyti 
yra labai paprastas daiktas. 
Matote, munšainą raugi
nant nemažai ir angliarūgš
ties pasidaro. Oras kamba
ryje pasidaro kupinas ang
liarūgšties. Čia munšaino 
dirbėjas labai lengvai gali su, 
Abraomu susigiminiauti. li
ne vienas jau susigiminiavo. 
Bet yra žmonių, kurie bai
siai nenori sų Abraomu susi-;

L>-..'

vaite ar dešimtį

Kolooijališkosios Dienos
Difoor- Wuhinctono ir Lafayetto: 
Kartikes ir karaliaus Jnrjrio. buvo 
pilnai Raiiojmęiu papročiu puikioms 
pouiimv ir jrralt-i -psirūatiusiem, 
vyram. papirkti saro ralvas su Xra- 
žia;. p-Tukais. J oi Su, paprotys -galio
ti) 1:4 šiol, tai šiandien daUKelis 
imonnj raistų papmpti po peruku 
pleiskanomis apdoncu.-, savo galvas. 
Tačiau vietoje to. jie šiandien naudoja

Ritffles
Plfiikanų mirtinąjį priešą, kuris, jei 
ištepsi jįjomt galvą kasdien per sa- 

dienų ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo.___ . __ ______ , ____„ _______ _______________ ____ _________  greitai ap
valia galvos oda nuo šių erzinančių baltų lupynų; niežėjimas tuojaus 
pranyks ir plaukai tuojaus atgaus savo natūrali, normali gražumą.
Rufflės gailina gauti visose aptiekooe po 65c. bonka, arba už 75c. prisiun- 
čiazr.e paštu tiesiai iš dirbtuvės.

F. AD. RICHTER & CO, 1M-114 Ss. Uk, BncMm R T.

orncRvųive yov will «£ver| 
REACH VOUft GOMJį--------

YOU VYOfl’T 
NEITHEfc!

BY BAKE*
THERE'S HAt>A-&OZMN 
KIDS AROUND THE 
COftNtR. S-.-EAt INO 
/aAsąnKC Reon w 
AUTOMO0nX, to r-

5. ARITMETIKOS 22 KNYGUTĖS {Lekcijos). Iš šitų knygučių bei 
lekcijų gana lengva išsimokinti skaitliuoti, nes čia praktiškiausių 
budu yra mokinama aritmetikos, nėra lietuvių kalboje nei vienos 
knygutės kaip šitos lekcijos, kur taip aiškiai ir suprantamai butų 
išdėstyta žemoji ir augštoji aritmetika. Pertai verta visiems įsigyti 
šitas lekcijas, kuriems reikia susipažinti su aritmetikos bei rokundų 
mokslų. Kaina $5.00, bet iki Rugpiučio 1 dienai tiktai $3.00.

G. ANGLU KALBOS 18 KNYGUČIŲ (Lekcijos). Kurie tikrai nori 
praktišku budu namie be mokyklos lavinties anglų kalbos, verta 
visiems įsigyti šitas lekcijas, nes įš šitų lekcijų gana lenkva susi
pažinti su anglų kalba. Kaina $5.00, bet iki Rugpiučio 1 dienai 
tiktai $3.00.

7. LIETUVIU KALBOS GRAMATIKOS 5 KNYGUTĖS (Lekcijos)-. 
šitos gramatikos lekcijos yra tinkamos pradedantiems lavinties lie-\ 
tuvių kalbos, tinkamai rašyti, nes iš šitų lekcijų gana lengva susi-; 
pažinti su visais svarbiausiais gramatikos dėsniais, norinti pažintį ’ 
tinkamai lietuvių gramatiką, tiems vertėtų užsisakyti šitos grama-: 
tikos lekcijas. Kaina $2.00, bet iki Rugpiučio J dienai tiktai $1.50. - :

8. “PIRŠLYS”. Mėnesinis laikraštis skiriamas nevedėlių reikalams/ 
paveiksluotas •rnergir.ą paveikslais. Laikraštis gana žingeidus, y-'; 
pačiai nevedusiems verta .užsisakyti. Kairia $1.50, bet iki Rugpiučio 
1' drehai\tiktaę.$1^5. (Ęftb.j’ei imtumėte iš čia garsinamų knygų 
bei lękcljų nenyžiau $10.6(Ų. taj ir "Piršlys?' kainuotų tiktai 75c.).

Toaėlgi, gerbiamieji čia visų kny^f lekcijų ir “Piršlio” kainos 
numažintos, pertai pasiskubinkite įsigyti fki Rugpiučio 1 dienai, nes 
nuo tos dienos nebus galima tų knygų ir lekcijų daugiau gauti pas mus. 
Taipgi, kaip kad viršiji sitkyto, Jei Knygri bei" ' lekc^u imtumėte už 
$10.00, tai galite pasirinkti "knygų, bei lekcijų • pilną ‘ Vertę už $20.00, 
o jei imsite už mažiau, tai prisiųskite taip kaip kad yra pasakyta prie' 
kiekvienos knygos,^ lekcijos bei. “Piršlio”'. Pinigus už knygas bei kitką, 
siuskite tiktai žemųąu pažymėtų antrašui

“PIRŠLIO*’ AGENTŪRA
71O W. 33rdSt„ Chfcagė, III.

P. S.‘. Lauksime vuo Jusi f. greito užsisakymo, nes Riigphuio 1 dien- 
na jau visai netoli, todelgi nelaukite paskutinės dienas, bet užsisakykite « 
tuoj. f

SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

Leidžiamas Mokslo Draug* 
Redaktorius Dr. A. Karalitis

GYVENIMAS kiekvienam, svarbus, nia’onus, reikalingas ir nau
dingas. * . ’

GYVENIME surasite paskutines mokslo naujienas.
GYVENIME mokslas yra išrfėstoiųtfs taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad jr (rėklius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms .partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam grynajam mokslui, kuris siekia pažinti tiknj 
tiibf ir tikrenybę. '

Nepraleiskit nei vieno Gyvenimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimu 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 20c. Vien* meti) prenumerata A2.0D. 

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
GYVENIMAS

3303 So. Morgan Street, chkiKo. m
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

vartų saugotojas juos atida-Didelė audra. b
ŽIEŽMARIAI. Birželio 14 d. ręs. 
apie 12 vai. dienos Žiežma
rių apylinkėje, Trakų aps
krities, užėjo didelė audra, 
didelis vėjas su lietum, kuri 
tęsėsi apie pusę valandos; 
gi labiausiai nukentėjo 
esantis netoli Žiežmarių 
miestelio Terliškių dvaras. 
Nugriauti keli trobesiai, 
daug medžių išversta (ber
žų ir liepų), nuostolių pada
ryta i keliolika tūkstančių 
litų. Netolimam nuo Žiež
marių kaime sugriautas 
kluonas. Audra pakenkė ir 
vasariniams javams, vieto
mis juos išplovė.

Prigėrimo vieta Neryje

Kaliniai ir šį netikėtai už
klupę, atėmė ginklą ir rak
tus. Atėmę raktus ir nuo iš- 
orinių vartų saugotojo.

Turėdami jau tris ginklus, 
kaliniai momentaliai įsiver
žė i kalėjimo raštinę, kur 
surikę "rankas viršun’’ nu
ginklavę ten turėjusius gin
klus asmenis. Kiti kaliniai 
to tarpu išmušę gretimais 
buvusio kalėjimo sargu gin
klų sandėlio duris ir, paėmę 
ginklų, bėgę iš kalėjimo gat
vėn.

Pirmas kalinys, kurs iš
bėgo per vartus, policininko 
nukautas. Bet tuojau išbė
go ginkluotų kalinių, kurie

automobiliai baisiai susiku- • 
lė ir tapo sunkiai sužeisti 6 
žmonės, kurių tarpe važia
vusieji iš gegužinės Šiaulių 
miesto burmistras p. Ubei- 
ka_ su žmona. P. Ubeikai ta
po petys perlaužtas, galva 
permušta ir iš abiejų ausu 
tekėjo kraujas, o jo žmonai 
sudraskytas veidas ir visa i 
smarkiai sutrenkta. P. Ma
tusevičius, Amerikos B-vės 
direktorius, tai negali nei sė
dėti, nei gulėti, taip sumuš-: 
tas. Kartu su jais važiavusi 
"Rūtos" dirbtuvės savininko 
jauna dukrelė sutrenkta. 
Abu šoferiai prie mirties. 
Visi nukentėjusieji patal
pinti i šiauiių ligoninę. Be 
šoferių, kurie guli visai be 
nuovokos, vargu greitu lai
ku išsigydys ir kiti, nes gal- 
vosna ir veiduosna stiklų 
privaryta. Tai vis tas svai
gusis gėrimėlis.

Keistas dvarininkas.

i

i 
I

KAUNAS. Sale Eigulių til- jau pradėjo. šaudytij lx>!ici-,višK0N7v dvlra's, Utaier-i
to žemyn Neryje yra didelė 
duobė, kur didelis smarkus 
vandens sūkurys. Jame jau 
yra daug besimaudančių pri
gėrę. Prieš karą bemaudant 
kareiviui arklį, sūkurys pa
gavęs ji apvertė aukštyn ko
jom ir nutraukė i dugną: 
vos-vos išgelbėjo. Praėjusi 
ketvirtadieni toje vietoje 
prigėrė, to sūkurio pagauti 
keturi žmonės. TrĮs karei
viai dar pavyko atsupti, gi 
ketvirtasis civilis ir paliko j 
auka. Rusai tą vietą buvo Į 
užtverę ir uždraudę joje j 
maudytis. Ne kitaip reikėtų 
ir dabar padaryti; juk tai 
nežinantiems ar neatsar
giems aiški nuolatinio mir-

ją ir susigriebusią kalėjimo 
sargybą.

Tuojau buvo pranešta po-

“KELEIVIS ~
•s '■ - -- ---

I

gės apsk. šis dvaras priklau-!
so Ž. U. Ministerijai, nuo ku-1
rios jį nuomoja A. Jankaus- mų iš musų depo 14 darbi-i

Jungtinių Vaistyh
Trečia kliasa 

tarpaėnyse. švarų, 
dinti kauburiai 
žmonių; gera:' vai; 
tinua iftiąf; didcl 
koncertai.

ištirkite J. V. 
pirmiausia.

I NlTEi; STATĖS LINES
45 liroadKay, New York City.

7> Siate St., Boston. Mass.
Mznaging Operatore for •

L’.iitei Statės Shipping Board

f

\ IENAS METAS LIETUVOJ
Dabcr jus galit !4»U- 
•i.) V. \ aidžios eer- 
tiiu:Hta leidžiant ju- 
n>i.'. būt iš .Jungtinių 
Valstybių per šešis 
mėnesius, < su privi
legija paikinimo dar 

žr. i.r.i; mCrrsiam t be priikaity-

a planuojat kelionę į 
,:l::t aut vieną iš ge- 

Vaidžios laivų per 
ų Liniją.

ant šių laivų nėra 
•s, puircys, gSVc* 
įiei 2, 4 arba G 
;is; priininus pa- 
s de.nys; beno

Valdžios laivus

r
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HAMBURG american line 
TRUMPIAUSIS KELIAS' i 

LIETUVA
Laivai išplaukia kas sąvai- 

tė. Geriausi piusų laivai
"Resolųte,” ”Reliance,” 

"Alnert Bailiu.” 
"Deotsdilarjl”

veža 1, 11 ir 111 k lesų pasažie- 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Mount Clav,” ”U1 .•velarnl,” 
”Wes(pli;tlia,” "Rimša" ir 

"Thuringia.”
UNITED AMERICAN LIN’ES 

JULIUS ROTTENBERG.
260 Hanover St. Boston, Mass< 

arba pas kitus agentus.

bet kol atėjo būrys kareivių, 
suspėjo jau pabėgti iš kalė
jimo 74 kriminalistai (gal
važudžiai, vagįs ir kiti) ka
liniai. (Nuteistieji mirtimi 
lenkų šnipai nepaLėgo).

Kariuomenės pagalba tuo
jaus kalėjime tvarka buvo 
Įvesta.

Iš 74 pabėgusių jau sugrą- 
į žinia 38. Gauta žinių, kad, 
j be šių grąžintų yra dar su
laikytų kariuomenės daliuj 
ir policijos nuovadose, bet ■ 
skaičius jų dar neišaiškintas.

Daugelis išbėgo iš kalėji- 
ties pavojaus vieta, kurioje mo retežiuose ir jiems nieko 
kasmet keli ar net keliolika'daugiau neliko daryti, kaip 
žmonių prigeria. j sodnely sėsti ant suolelio, iš

_________ j kur jie sugrąžinti kalėjiman. 
Netvarka pašte. j Bet "narsuoliai" pagrobė 

TAURAGNAI, Utenos aps. Vokietijos atstovybės ir Til-j

licijon ir komėnchnturon, nfl^'fj - x/nintac " • j
hAnl nta-in h„rv« kalviu. k3,S’ J? ° Pl0US V™ ™nkų.toks: ariamos žemės 94 ha.,j

21 ha. dirvono ir 20 ha. pie
vų. Dvaro valdytojas per 
visą valdymo laiką nei kiek 
neprisilaiko dvaro darbinin- 

Ikų Įstatymo, santykiuose su 
darbininkais ir biauriausiai 
juos išnaudoja. Taip, š. m. 
gegužės mėn. 5 d. darbinni- 
kai, sužinoję apie nustaty
tas Įstatymo atJyginimo są-___________

■lygas, pareikalavo iš dvari- i kelis, ar tai ukius iš 10-20

Iš pradžių, kaip ir buvo 
laukiaukiama, p. viršinin
kas paskyrė liuosavimui 
tuos, kurie neturėjo jo sim
patijos.

Į tą skaičių pateko dau- 2: 
giausia gryni proletarai, tuo 
tarpu daug prie darbo yra 
tokių žmonių, kurie gali pil
nai gyventi iš savo turto, ar 
tai turėdami namus, net po

I

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter St„ Boston, .Ma«uu 
(Prie Hanover St) 

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

i^K v*

M NA (IRK
bremen

at zį

jninko už pernykščius metus 
algos sulyg Įstatymo. Tas 
reikalavimas tiek nepatiko 
dvarininkui, kad jis iš karto 
atstato iš esamų pas jj 6 
darbininkų keturis (nors 
jau po Jurginių): Sarapiną mis geižkelių valdyba davė 
Joną, Kaži Antaną ir Praną darbininkams teisę išrinkti 
ir StasĮ Morkūnus.

Paduota sundas Darbo

deš., o prie gelžkelio dirba j 
vien dėlto, kad užsidirbti pi- Į 
nigų, iš kurių galėtų pagir- i 
tuokliauti.

Bet Kauno dirbtuvių ir j 
depo darbininkų pastango-1

BALTIJOS- 
AMERIKOS 

LINIJA 
TIESIAI LIETUVON 

Iš New Yorko 
per Klaipėdą

!; S. S. ESTONIA ..............  July 30
i' S. S. Lituania.............. August 20
; Trečia Liesa i Klaipėdą .. 8107.00 
; Krvtnhariaose po 2, 4, 6 >r 8 lovos. 

Musų tiesus patarnavimas iš 
; Ncw Yorko i Klaipėdą suteikia lie- I 

i; tuviams pasažieriams "era progą ! 
;■ padaryti kelione malonia. |
J Kodėl lietuviai turėtų vartoti ; 
; Baltins-Amerikos Liniją

1. Tiesioginė kelionė iš porto j ; 
; portą
; 2. Visą kelionę vandeniu tuo pa-
; čiu laivu. i

3. Be geležinkelio važiavimo per ;
svetimas šalis. '

4. ’ Ant laivo vartojama lietuvių ; 
kalba.

; 5. Duodama daug ir geras mais-
Į tas.
■ 6. švarumas ir patogumas.

7. Malonus patarnavimas. ;
5. Krutami paveikslai ;
0. Kasdien koncertai laivo or- ; 

’ kestros.
10 Tik lietuviu vizos arba pas- 

porto reikia. i
Dabar jūsų proga. Pagal naują i 

i įstatymą, kiekvienas gali vykti sa- : 
i vo senon tėvynėn apsilankyti vie- ; 
; niems metams ar ilginus. Leidimas ■ 
; sugrįžti į Suv. Valstijas bus išduo- < 
tas keleiviams Amerikos Valdžios.

Dei visų tolimesnių informacijų 
ir laivakorčių kreipkitės j justi 

I agenta arba į
BALT1C AMERIC.4 LINE

9 Broadvay, N’ew York, N. Y.

V LIETUVĄ
PER BREMENĄ

Ant parankaus ir didelio 
Vokiečių laivo 

COLUMBUS
TIK AšTLONIOS DIENOS 

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

Delei informacijų Kreipki
tės prie vietos agentų arba i 
192 U'ashington St.. Boston. 

;92 \VASI1INGTON ST., 
BOSTON. MASS.

I 
I
ISU/

selfredUCING Ji
c O R S E T

NO
333X Į NORTH- CERMAN

LLOYD
iš savo tarpo, komisiją, kuri 
prižiūrėtų, ar. teisingai ad- 

atsako, kad ji Čia nieko ne- j bininkus, ar vadovaujasi jos 
gali padėti. Ir taip darbi- j duotomis taisyklėmis. Komi- 

Jsiia. išrinkta viršminėtam

peržiurėjo liuosuojamų dar
bininkų sąrašą ir rado, kad 
liuosuojama neprisilaikant 
jokių taisyklių. Bet virši
ninkas energingai pradėjo 
ginti savo nutarimą, išeida
mas iš savo asmeninės nuo
žiūros. Daugiausia viršinin
kas užsispyrė, kad paliuo- 
suoti darbininką M., kuris 
yra veiklus ir susipratęs so
cialdemokratas. Darbininkų 
atstovams pasisekė nors ke- 
turius iš liuosuojamų darbi
ninkų palikti, vieton gi jų 
buvo rasti kiti, jų tarpe du 
žmonės, turinti po 16-20 de
šimtinių žemes. Vieną iš 
pastarųjų administracija 
visgi žadėjo palikti, o darbi
ninką M/ grąsino prie pir
mos progos paliuosuoti. L 
todėl M. nors randasi sun
kioj padėty ir maitina šei
myną iš 4 žmonių, nėra pras
tas ar tinginys darbininkas, 
nors darbo gauti mažai turi 
vilties, bet dėl viršininko an
tipatijos buvo priverstas 
atsisakyti grižt atgal Į dar
bą, nes anksčiau ar .vėliau 
administracija ras būdą, 
kaip jo atsikratyti, bet bus 
paliusuotas jau ne dėl etatų 
mažinimo, o kaltinamas ko
kiame nors "prasižengime."

Šiomis dienomis Gatelių kai-jmanso arklius ir važiuoti pa- Inspekcijai, bet inspekcija ministracija .liuosuoja dar-
mo Emilė Miškinytė iš Tau-!pabėgo, 
ragnų pašto agentūros ga- ■ 7*ragnų pašto agentūros ga- j Vienas kalėjimo sargas
vo pakvietimą atsiimti da-sužeistas. ininkai iki šiol negauna algos!siia, išrinkta viršminėtan
mokamą laišką. Nuvykusi. Lina tardymas ir gaudy-.už pereitus metus, be to at-'tikslui iš depo darbininkų 
18 klm., radusi agentūros mas pabėgusių kalinių. (Ise-|Ci-t-^ 
valdininką, iš kurio gavo at-jo, tokiu budu, netikėta am- mos‘bulvės nei daržai (nors

bo J lolJl-A rior naco nPstllP I . X____ - J- _ _____ - k .

statyti nuo darbo, nesodina-

sakymą, kad laiško dar nesą. ‘ nestija). 
Sugaištis visą dieną grižo 
namo nieko nepešusi. Po 
kelių dientj nuvykusi, rado SALOČIAI, Bir.-Pasv. apsk. i 
valdininką nieku neužimtą Buiviškių kaime šių metų1 ______ _ ________
ir laišką jau atėjusį. Atvelykio sekmadieny Jonui KURŠĖNAI, "šiauliu apskr,

išsiuntė i Kauną apdraustą žinia kur pražuvo jo duktė ^eržiška iš Kauno rėžė išti- 
svarbų laišką. Negaudamas Marijona. Birželio 2 d. Eu-, kimiems savo klausytojams 
atsakymo, kreipiasi kelintas diškio kaimo ūkininko An- ("graudų” pamokslą. Man 
kartas (jau 3 mėnesiai) su tano Makricko šuliny jo tar-1 prisimena davatkėlių |x>sa- 
k^įj^f i agentūros valdinin- naitė, semdama vandenį už-.kis:—kad jau gražu, tai gra- 
ką', iš kurio gauna atsaky- griebė lavoną, kuris pasiro- žu pamokslą klebonėlis sakė, 
mą: "palūkėk, dar nedaėjo !dė pražuvusios Marijonos visi verkėme! Taip ir čia. 
iki Kauno." Nesuprantama, Balzarevičijitės. Nelaimiu-j Vietiniai federantai š. ir Š. 
kieno kaltė, kad Tauragnų ga prieš dvejus metus tar-(stovėdami, kaip aniuolai 
pašto agentūroje tokia be- navo už darbininkę pas mi- sargai, vienas iš kairės, an- 
tvarkė. Kaimo žmonės lėti, nėtą ūkininką. Spėjama, įtras iš dešinės, braukia ir 
kam reikia skųstis nežino, kad ji buvo Įsimylėjusi j tą'braukia gailias ’ašarėles.'Ki- 
Gal per spaudą, kam tas pri7 ūkininką, bet sužinojusi, Ti gi klausyto jai tuo laiku 
klauso, sužinojęs, perspės kad veda kitą žmoną, nusižu- j šypsojos ir pypkes kratė, 
Tauragnų pašto agentūros dė. Lavonas palaidotas ben-mes nebuvo ko klausytis. Vi- 
valdininkus, kad tokių apsi-'drujų kapų patvory. 1921 m.Įsiems ju giesmelė žinoma ir 
reiškimų daugiau nebepasi-, vienas turtingas Kubiliunųi reikia pasidžiaugti, kaip 
kartotų. kaimo ūkininkas nusinuodi-ikuršeniečiai darbininkai

--------- — Į jo degtine, bet mat jo Įpėdi- pradeda suprasti, kad fede- 
Riaušės Kauno kalėjime. ,niai turėjo pinigų, tai klebc- rantai daugiau klebonijomis 
"Keleivyje" jau buvo tru- nas palaidojo su visomis ce- rūpinasi, negu darbininkais, 

mpai minėta apie riaušes remonijomis bendruose ka-Nes juk jų šeimininkavimas 
Kauno kalėjime. Dabar at-Į kapuose. ’ r . —• - •
ėję iš Lietuvos laikraščiai! —-----------
paduoda štai kokių žinių. ! Gegužinių aukos.

Patikrintomis sunkiųjų ŠIAULIAI. Birželio 19 die- 
darbų kalėjimo, žiniomis,Iną per Dievo Kūno šventę 
štai koks ten buvo .27 birže-Į Dubių dvare, 13 kilometr. 
lio Įvykis. i nuo Šiaulių, buvo surengta

Djėną apie pusę antros ‘ didelė gegužinė, | kurią buvo 
valandos du ginkluoti kalė- labai daug sukviesta svečių, 
jimo sargai vedė 40 krimi- Svečius vežiojo aūtomobi- 
nalistų skyriaus kalinių į liais ir arkliais. Gegužinėje 
mokyklą, esančią tame pat griežė dųdų orkestrą ir buvo 
name, tik vienu aukštu že- bufetas su svaiginamais gė- 
miau.

Staiga kaliniai sargus už- smarkiai lakstė, neprisilai- 
puolė, sumušė ir, atėmę nuo laikydami jokios tvarkau 
jų ginklus ir raktus, atidarė kad kiekviename žingsny 
kai kurias to (kriminalistų)-buvo galima nelaimę sutik- 
skyriaus kameras, iš kurių'ti. Vis tai darė bufetas su Į 
prie šių 40 kalinių prisidėjo svaiginamais gėralais, nes 
kiti, buvę uždaryti., • i-l_. v—_ _

Nekeldami triukšmo jie • Baigiant gegužinę, 
sugebėjo išeiti kalėjimo kie- (čiai pradėjo vėl linksmai au- 
man. Pasibeldus į vidurinių tomobiliais šveisti į Šiaulius, 
vartų duris, nieko nepaste-’ Apie 11 vai. nakties 3 kilm.itaip aaugyDe peuarbių, o 
bėjęs ir nieko nesivylęs tų nuo Bubių dvaro susitikę prie jų dar prisideda išmeta-

'S

Meilės tragedija.
žemė dirvonuoja). Dabar 
paduota skundas vyriausia
jam Darbo Inspektoriui.

Graudus pamokslas,
Kovo mėn. vienas žmogus, Balzarevičiui iš nakties ne-Birželio 1 d.’ čia federantas

rūpinasi, negu darbininkais.
... ____ s

privedė prie to, kad darbi
ninkas sutinka dirbti už du...---— - uz.

j litu dienai arba už vieną pa
valgymą (tokių dalykėlių 
Kuršėnuose ikvaliai). Bet 
darbių čia labai daug ir visi 
tyko vedant gelžkelio, bet 
federantai, talkavodami sa
vo "dėdėms,” ir tą vilti iš
plėšė. ’ '.P

ralais. Automobiliai taip

• •
šoferiai labai buvo linksmus, 

sve-

Gelžkelio darbininką liuo- 
savraas.

RADVILIŠKIS, Šiaulių aps. 
Radviliškio gelžkelio depo 
nuo 1. VI padienių darbinin
ku ir amatininku skaičius 
mažinamas 10%. Tuo budu 

i Radviliškio depo netenka 14 
žmonių. Apie šio liuosavimo 
motyvus ir pasekmes nekal
usiu, nors liuosavimas ža
lingas pačiai valstybei, o 
jypač darbininkams, nes ir 
Itaip daugybė bedarbių.

k
I

»

Nemo suplonėjimo Garsėtas 
No. 333 tikras bargenas. Jis 
turi žemą viršų ir vidutinį 
andaroką. Padirbtas iš drūto 
ružavo ar balto kotilio. ?>J:era 
->4 iki 36. kaina tik S3J.H).
Nemo Hygtcnic-Fa.hlon Inuinite 
I-O-i'-- I6th St., New York (Depe. S.)

| Dr. H. M. Landau
i---------------

i
Į

X ■ TELEFONAS 1OT7

« MEDICINOS DAKTARAS 
T C. J. MIKOIAmS
2 Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų,
> nuo 7 iki 8 vakare

2 107 Summer St,
LAWRENCE, MASS.

Tel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS 3

A. L. KAPOČIUS i
LITUV'IS DENTISTAS <

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną <
Nuo 2 iki 9 vak Į 
NEDĖLIOJUS: J

1 v. po pietų <
Seredom’s iki 12 dieną. <
Ofisas "Keleivio’’ name. ’

251 Broadv.-av, tarpe C ir D St. < 
SO. BOSTON. MASS. '

I
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Išegzamir.uojJ skis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atiticsinu 
ir arnblyopiskose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARNIS O. D.
117 Rroadway, So. Ko-ton. Maxa

Telefonas 5112*W.

Dr. A. Gotm-GimisHs.
LIETUVIS DENTISTAS '

Valandos: nuo 10—12 dieną; 
nuo 2—5 po pietų; 
nuo 6—8 vakare;

Nedaliomis nuo 10—12 dienų-
705 N. lfain at. kemp. Broed M. 

MONTELLO, MASS.

,S25>5HS2S2SZ32S2S25ZS252S252Sa5Ęį

Lietuvis Ootonetrūtis K

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 4 
18 Chantbers St., Boston, Mass. S 
Specialistas venerižką ir inter- s 
nalių ligų. Taipgi gydo krau- 3 
jo, skuros ir kitas ligas.
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. S 

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 Y 
Telephone Haymarket 1436. S

SIUKIT IR TAUPYKIT SU

Geriausiu Six Cord Spool Cotton 
DRESIU SIUVĖJU ATYDAI

Norėdami "auti naudingą kny
gą apie dresių siuvimą, siuskit 
laišką su 4c. štampu j
THE SPOOL COTTON CO_ D^t. O 

31S Fourth Ava.. Naw Tark

_________________ <___________________ K

B«ttcr than a Mattard Platttr

F

To** *^*7

Complete in Itself
Išgalanda geiažtę britvoje 

visaj neisi man t jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir ertra geležtėmis, $1.000 ir 
aukščiaus. •*

-- ' •

VdetžlutcrStrop Razor

Nuo Kosulio ir šalčio. Galvos SkntS 
dėjimo. Rheumatizmo ir V isakii) 
Skausmu ir Diegliu.

t VISOSE APTIEKOSE
35c ••d 65e, M» and tubes 

HospitM »&c, 33.00

Pranešimas 
Visiems Draugams ir 

Kostumeriams

n

Turime garbes, šiuomi pranešti, kad SALUTA
RAS DRUG & CrtĖMICAL CO. persikėlė iš senos 
vietos, 1707 So. Halsted St., j naują: 689 W. 18th St., 
Chicago. III. Tel. Canal 6417. v ? <'

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 j musų naują- i 
vietą, čia paduotu adresu, o mes prisiusime jums i 
kuogreičiausiai. (—)

Su tikra pagarba, |

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

Cnicafco, III.

I

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
•j

%



e v I Jurgis Laužonis paėjo iš
a Vilniaus rėd., Alytaus apsk.,VlCUnCS Alllins Jezno parapijos. Mirdamas 

paliko sutaupytų apie $1,500 
pinigu. Daktarai, ligoninė ir 
ualaidojimas lėšavo apie 
$400 ir už $100 manoma pa
statyt ant jo kapo pamink
lą, o likusį tūkstantį dolerių 
jo draugai žada nusiųsti jo 
sunui Jonui.

MIRĖ DAUG LIETUVIŲ.
Džiova nukirto J. Peldžių
Pereitą sąvaitę apie Bos

toną mirė 7 ar 8 lietuviai, tų 
tarpe ir gerai So. Bostone 
žinomas J. Peldžius, namų 
ir farmų pardavimo agen
tas.

Peldžius buvo nesveikas 
jau nuo pat pavasario, kar
tais smarkiai kosėjo, tečiaus 
visą laiką vaikščiojo, važi
nėjo, ir niekas nemanė, kad 
jis galėtų taip greit mirti.

Apie porą sąvaičių atgal 
ji§.nuvažiavo ant farmos pa
silsėt. Bet vieta tenai pasi
rodė nepatogi, ir 15 liepos 
jisai persikėlė ant Mizarų 
farmos, netoli Sharono. Jis 
turėjo automobilių ir da 
pats juo važiavo. Tą patį ...
vakarą da prašė Mizarų L Kaitusiai gyvena po No. 
vaiku, kad išpildytų jam ap- s^-> paeina iš Kau-
likaciją naujam laisniui au- P,° Pandėlio parapijos, 
tomobilių operuot, nes jo , . . ■
senas laisnis buvo jau pasi-j ar ^a^ai nusiminę, 
baigęs. Bet jis jautėsi jau j _ .. ,
nebegerai: tai bandė gulti, L Nuvaz,avo_ant ^ernicko 
tai vėl keltis. Naktj visi nu- 
ėjo gulti. Kada Mizarai iš .x .... ,
ryto atsikėlė, Peldžius buvo f^vaitę pasklido ganda. 
jau nebegyvas. Daktarui jii d Rokas Pernickas užsi- 

' išravidavojus, pasirodė, kad mušė—maJmvojo^namus, nu- 
džiovos buvo suėsti jau visi . mto nuo pakabintos lentos

: $7,500 00
Kampinis muro namas. 20 

' šeimynų ir 2 storai, labai ge
roj vietoj netoli Krankliu 
Parko, apie 7 metu senumo, 
su naujausios mados Įtaisy
mais, elektra etc. Pirmas 
banko mortgičius .<•'>< 
ant 6‘<. Kandu SIS. hkij“) 

į per metus,, išlaidų 
j i u j gryno pelno lieka ST.-VH'.bOBaltusų duktė nepabudo po į^;. nJus Galima pj,.kt pi. 
ope acijos. g— .p su n,ažu Įnešimu. ar-

i mainu ant ma
žesnio namo. Taipgi priima 
mortgičių kaipo dalį Įmokė- 
jimo. Matykit: <30)

TITUS P. GRE\ IS 
395 Broaduay. 

So. Boston. Mass.
Tel. So. Boston 2340.

Pereitą sąvaitę po opera- J „alima 
cijos mirė Juozo ir Onos ™t
Baltušiu 8 metų dukraitė Li
lijana. Vieną dukterį žmo
nės turėjo, ir tos neteko. Tū
las laikas atgal jai buvo pa
daryta operacija dei apen- 
dieičio, bet ta operacija ne-i 
nusisekė ir daktarai patarė 
ia pataisyti. Taigi dabar ir 
"pataisė” — kaip užmigdė 
mergaitę, taip ir neatsikėlė 
daugiau.

* & ar
io Netekę dukraitės, tėvai da-

i

šermenų, o Pernickas gyvas
South Bostone pereitą

.s,

plaučiai.
Prie tinkamo užsilaikymo 

ir gydymosi, gal ir butų ga
lėjęs velionis išsigydyti.1 Bet 
niekas tuo nesirūpino. Jis 
buvo nuėjęs pas kelis lietu
vius daktarus, tai tie vietoj 
nusiųsti ligoni į sanatorija, 
paėmė tik užmokestį ir iš
leido. Peldžius pats vienas 
buvo nuvykęs j Massachus- 
setts General HospitaI, bet 
tenai jo nepriėmė. Tokia 
jau mada tose ligoninėse: 
jos priima pacientą tiktai 
tada, kada daktaras ji at
siunčia.

- Ir taip, neturėdamas tin-. 
karnos priežiūros, J. ici--, . 
džius krito džiovos auka. aups>

SOMERVH.LĖ.1 
PARSIDUODA 

šeimynų medinis -lama.-. 15 kan>- 
ai visais naujausios mudo-

Rendos ?11S mėnesi

i> J OLSEIKA.
409 Bruadu ay. Room 3.

Si. Boston. Mass. Tel. S. Boston t'213

•>
iy. 

'taisymais. 
Kaina $11.300. I.en

•i.

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

TIKRI PALM
BE ACH $0.75 
SIUTAI O—

• >I

VYRAMS TIKRI
Lininiai 

KNICKERIAI 
•>.75 ir J}.75 

zr^r,r»>’'
BATROBIAI

-5-.00 ir i>-00

NAUJAS LOTAS
VASARINIŲ

DRESIŲ
FIBRE 
DRESES
Miera 36 iki 50

Įvairių Spalvų
antros lubos

CITY POINT
3 šcimvnų medinis nsnias, 17 kan:- 

'ariu, visi įtaisymai. E’, ktros svie- 
os Rendos neša $1320 į metus Kai

ta $12.SO,)_ Mažas įnešimas Plai 
žinių kreipkitės pas .'•avini:. <;>

D J OLSEIKA.
409 Brnadway. Rocn: i.

J i. Boston. Mass. Tel. S. B’J>;»n 921 i

BROOKLINE
Turiu ir dideli’i mūrinių namu, kai 

ruoš palių parduoti labai prit inamai 
ar sumainyti ant mažesnių namų ar 
>a ant ūkių. Todėl nepamirškite. (311 

D J OLSEIKA.
41'9 Broar|»ay. Room 3.

S >. Boston. Mass. Tei. S. Boston 02i '

VAIKU Vakacijų Siutai
* Drūti, pusiau Vilna su Bovelna. 

Vaikams nuo S iki 17 metų.........
Extra Nickeriai 1.50

Vaikų Skalbiami Siutai Vaikams
a ir 10 metu

Puikus audeklas, graži šviesiai pilka spalva, su dviem i 
guzikais.su diržiuku. Miera 10-12-14 ant to paties stalo r

Vaikų Maudymosi Siutai f* * drūtos bovelnos m m*
Mėlyni ir juodi, baltais ir geltonais apvadais, pilno kirpimo' 

Miera nuo 28 iki 34 > ■ V
Pusiau Vilnoniai ir Bovelniniai Maudymosi Siutai $1.00

Vaikų Bluzelės ir Marškiniai, atvežti iš dirbtuvės. 5A_ 
Kai-kuric brokuoti ............................................. DVC

Vaikų Skalbiamos Kelinės Kh55c
Daugiau Vaikų Pančiakų, 20c pora

PRINTED 
VOILES 
DOTTED 
VOILES

ir ant vietos užsimušė. Per- 
nicką visi southbostoniečiai 
pažįsta, nes jis yra jau se
nas šio miesto gyventojas, 
priklauso beveik prie visų 
pirmeiviškų Organizacijų? ir 
beveik visose yra kasierium, 
delko jis ir pramintas net 
"finansų ministerium.” Tai
gi gandas apie jo mirti api
bėgo South Bostoną gana 
greitai ir žmonės jau pradė
jo rengtis i jo šermenis. Ket
virtis su Mikaloniu tuojaus 
sėdo i f ordą ir nuvažiavo. 
Norėjo da ir vainiką nupirk
ti, bet gėlių krautuvė buvo 
jau uždaryta. Nuvažiavo ii • 

p“Uj dairosi, kur čia Pernickoi
1 ’y, o Pernickas iškišęs]
galvą klausia: ko jus jieš-i 
kot ? Mes jieškom tavo šer- i 
menų, šie jam atsako, žmo- ] 
nės sako, kad tu užsimušei. i 

O Pernickas juokiasi ir] 
--- ‘S j

L, 
lenta biskį pasviro, ale aš 
nenukritau ir neužsimu- 
šiau.

PARSIDUODA NAMAI BRiGHTON
2 stubos po 2 šeimynas. :>o 7 kam

barius su visais įtaisymais -sl4.5‘H': 
3 šemynų po 6 kambarius—-<G. |.Vi; 3 
šeimynų po 5 kambarius su įtaisy
mais—$7,500. Kreinkitės pas

B. AJAUSKA
58 l.inccln St., Brighton. Mass.

Telefonas 2902.

PARSIDUODA
Parsiduoda Tabako, Saldainių ir 

"vąjrių daiktų krautuvė w> olesaie 
'raina. Biznio daroma ' į sav ::tę 
-ailma pirkti ir narna, kuris neša ant 

metų $1680 randos. Kaina .514.' 
147 AVebster Avė..

E. Cambridge Ma>s.

Lietuvių daktarai, tiesą pa
sakius. nei nežinojo, kad jis 
turi džiovą. Kiekvienas jų 
sakė vis kitokią ligą.

Peldžiaus laidotuvės buvo ■ , . , . . .,x. _
19 liepos. Jį lydėjo apie 50 ?ako,:.tai melas. As giltine 
automobilių. Ant kapinių S. ,ir ak^ nemačiau. Tiesa

PARSIDUODA RAKANDAI
Dinir.tr Room geras .r gražus se

tas ir sudedama skurinė ieva. Kam 
-eikalirgar pfrkti. tegul atsišauk i 
-patiskai Vien tik vakarais gai:m i 
nane rasti namie

446 Sixth St.. So Boston. Mass

Michelsonas pasakė trumpą 
prakalbą ir, atidavę pasku
tini patarnavimą, draugai 
grižo nuliūdę namo.

Velionis buvo labai doro 
ir ramaus budo žmogus. Vi
siems nusilenkdavo, visiems 
patarnaudavo, visiems buvo 
geras. Amžiaus turėjo 38 
metus, Amerikon atvažiavo 
apie 14 metų atgal. Iš Lie
tuvos paėjo nuo Taujienų, 
Ukmergės apskričio, Kauno 
i ėdybos.

Amerikoje būdamas pri-

SENAS TAISYTOJAS
Vėl sugrąžau j So. Bostonų

o darbo. TAISAI" VISOKĮ! S < 
VERYKUS ir visi žino, kad du: 
išdarau pigiai ir gerai. Taing: 

valom čeverykus Nepamirškite s 
•ero draugo. Vieta netoli Lietu 
Salės A. ABAZORII S

301 E St.. So. Boston. Mass.

a-

Daugiau Vyrišką Trenčinių čeverykų
Padirbtu Suv. Valstijų valdžiai- Dubeltavi padai. Veršio sku- 
ros viršus. Kai kurie jų Gocdyear WelLs. visa sku- A 
ra valdžios peržiūrėta. Miera 9, 91/*, 10. 10įį» ir 11 u<vu

Daugiau Vyriškų Sliperių
Daugiau Tennis1 čeverykų Vyrams,* M(JtėtimšTr’*vai-* 
kams.

DAUGIAU ŽAIDIMUI ONFORDŲ 
Daugybė Moteriškų Baltų žaidimui Osfordų .. 95c

DAUGIAU 
SKRYBĖLIŲ

4

Panamos Skrybėlės 4.00 
šiaudinės 95c, 1.45,175

■ I I ■ I
SKRYNIOS IR VALIZOS

GerosSkrynios •<.t.:...................2.25 iki 30.00
Skurinės Valizos........................................................6.75
Automobilių Reisai ........... 9.00
Moteriškų Skrybėlių Skrynios................................4.50

UNITED SHOE C0RP0- 
RACIJA SURENGĖ AVA

LŲ MADŲ PARODĄ. 
Parodo kaip siuvami moder

nišku budu avalai.
Norintiems pamatyt, kaip 

modernišku budu yra siuva
mi avalai, patartina nueiti 

į pasižiūrėti Avalų Madų Pa- 
; rodos, kuri tęsiasi Mecha- 
nies Buildinge, Budelėse 107- 

gulėjQ prie lietuvių socialis- _____________ _ _____
tų organizacijos ir prie ke
lių pašalpinių draugijų. So., ______®.............................
Bostone paliko tikrą brolį, pasiimti geru sanvičių, kuriuos 
o Pittsburge pusbrolį. Tėvai 
abudu jau mirę.

Lai būna jam lengva sve
timos šalies žemelė!

Draugas.

VAŽIUODAMI I PIKNIKUS 
■. Užeikite gardžiai pavalgyti ir

padaro lietuviškame restorane, 
ant 244 Broadway, So. Bostone.

A Simonaviėia ir A. Savičiunas 
savininkai.

REIKALINGAS VYRAS 
| Mokintis srerai bučemės ir 
grosernės darbą, tur mokėt ge

trai angliška kalbą ir tur mokėt 
East Cambridge uje pe.r- važiuot automobilium. Darbas 

eitą sąvaitę mirė Jurgis užtikrintas. Atsišaukit tuojaus. 
Laužonis, 67 metų amžiaus’ 
vyras. Lietuvoje yra likusi 
jo moteris Domicėlė ir sū
nūs Jonas, kuris dabar tar
nauja Lietuvos kariuomenė
je kapitonu.

Amerikoje velionis išbuvo J‘so'
apie 22 metu. Pastaruoju' 7 
laiku dirbo Boston BridgeJ f ....
Works kompanijoj. Apie kok^'mėn7siria^^^^  ̂
porą sąvaičių atgal apsirgo 
vidurių liga, pradė> spiau- 
dyti kraujais ir buvo nuga
bentas j Cambridge miesto • 
ligoninę, kur pagulėjęs vie- _ v .
ną parą ir mirė. I PARSIDUODA 3 šeimynų na-

Velionis neprigulėjo prie mas: randos neša $5/ 00 -niene* 
jokios organizacijos, tai ii s-v- Parduot noriu greit* nes tu* 
palaidojo, draugai, daugiau- nu iš\až[u°L 
šia tuo rūpinosi Tonas Ta- A- kRASNAUSKAS 
>nulll.nas, I 177 H St.. Sn. Boston. Mass

Jurgis Laužonis mirė nuo 
patrūkimo.

J. PATERSON 
1143 Commonvealth Avė., 

Brookline, Mass.
REIK ALINGA MOTERIS prie da- 

. l-ojimo dviejų vaikučių, švarus kam- 
Įbarvs ir mokestis paltai sutartį. Atsi-

So. Boston. Mass.

NORIU DARBO ANT KARMOS
Kad butų pas lietuvį farnter; art

...........; ‘/;.j
Kreipkitės pas: J. Skrickus, 175 SiL 
ver st. So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI

PENTORIAI
Išpopieriuojam. išpentir.ari 

baltinam lubas, namus ir t.t 
atliekam greit, pigia: ir gerai

ALBERTAS KASPERAVlčIA
158 7th St.. So. Boston. Mass. 

Tel So. Boston 0246-R.

L>arb<»
< 36 J

STOGDENGIS
(Kooferis)

Mes darome visokius stogus 
ir taisome senus- Darbą gvaran- 
tuojame ir padarome atsakan
čiai ir pigiai. A^. Ivaškevičiaus 
ir kitų lietuvių namų savininku 
iarbus darau suvirs per 15 me
tų ir kožnas namų savininkas 
gali manim pasitikėti, kaipo pa
tyrusiu stogdengiu. (33)

MARTIN ROOFING CO.
361 W. Broadway, į
So. Boston. Mass.

A. Ivas Real Estate Ofise 
ant antrų lubų į

Tel. So. Boston 0605.

Lengvasis Beismentas ir 
Apkrautasis Sulleris

KITAS GINGHaNO SKANDALAS
Atsimenat, kuomet porų sųvaičių atgal mes jums davėm BATES. 
RED SEALS. KALBURN1E ir TOILE-Dl -NORD S už PENKIO
LIKĘ CENTŲ? Didžiuma AUKŠTOS KILMĖS DIKTATO 
R1Ų sakė, kad mes DURNIAI, ir taip toliau, sakė, kad yra tikrai 
skandališka parduot taip pigiai šiam sezone.

IR VĖL rASIOTMAS KITA PANEDELj
Pirmos rūšies DOLORES, 32 cjlių ZEPHTR GINHA.MS ir SEUL- 
R1TY 32 colių CHAMBRAYS. nukirpti nuo pilnų didelių šmotų, 
visi pilnos spalvos, lygiai kvietkuoti ir margi. Katine, Effects ir t.t.

IMKIT KIEK TIK NORIT
ISc PENKIOLIKA CENTU 15c

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata, c

9ĖL NEVIRINIMO

sustiprinimo nusilpnėjusį j 
ir stokos apetito vartok

SEVERAS 
BALZOL.
Abelnas stiprintojas 
vyrams ir moterims.

Jis maitina kraują, paaugdo virini
mą, reguliuoja abdalinimus. stipri
na organus prie normahškos veik
utis.

Kaine 50 ir 85 centai.

Klauskite pas aptiekorius.

VV F SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIOS, IOWA
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Extra sunkass BALiiNlU 2-4 jardo platumo, KOt
pilnai sukirpto. Laconia Brand. jardas............... ....................
tikro Kt.\rKLM 3Z colių siu. z nudarytas trepes ir l’eobie 
audeklas lygus ir išmargintas, jardas .........................
Jardo platumo BEOUETO išmargintas VO1LE, Pirmos Ku- < G<" 
sies, nukirptas uu> pilnų šutote, jardas ...............
L»aug AliAMi 32 colių puikaus 1 issue GlN'GHAMS, kviet- 
kuotas ir išmargintas jardas ............................
Apie 50 jardų puikaus išmarginui DKESS CREPES. 36 colių, 
su taškais ir kvietkais. jardas .......... .............................
\ iena skrynia Pirmos Rūšies NINGPO puikaus išmarginto 
PL1SSE CREI’E.8. jardas ....................... ..........................
Vienas bunčius 36 colių sunkaus BLOCTON'E CRErON’NES. 
Gvarantuotos spalvos nuo saulės .......... ........................... ■
PASSA1C 36 colių Puikus išmargintas CHALL1ES, nukirp- 4 TFė 
tas nuo pilnų šmotų, jardas ........................ ....................... “ *

TIKRŲ VILNŲ BLANKETOS IR KALDROS
Sveria tris svarus. Tvirtų spalvų. .Mėlynų. Ružavų, Le- 5C *7C 
viandrų, 66x80 col.. pirmos ruses, gaujos. Tyros ******
Paimero staliais tinklo skreenas. 33 colių platumo. Balta* ir 4
•'ima r trintas, jardas ...........  * ’ * *...................
Daugybė tikro G1LBRAE DRAVVN CLOTH. Nukirptas nuo 
pilno šmof.J, jardas ................‘’ C .
(iražaus Glenuood spausdinto Jsųuard DEMMS. jardo pia- ggę 
tumo. pilnai kirptas, jardas...........  ...............................
tX Galey ir iJirds FELiCIEN TiSSLE GINGHAMS. 25^ 
l/auTyl^ likučių 36 colių gerai išbaltinto N AINSOOKS ir 4 
LAH'N'S, jardas .......................    * TT čf
Likučiai 36 colių dėl FIRANKV. taškuoto Marųuisettes, « g C 
S^rims ir Etamincs ,jardas ........... • • ............... * _
Nauias bunčius 36 colių ART BURLAPS. Pirmos Rūšies, 20®

-ųnkiiSVmportuoto vĖNETI AN audimo. 32 col. Eg0 
Kerai išaustos bovdnos, jardas

laido’it ir Padišln Užn'kalai Specialiai Pigiai!

LENGVASIS BEISMENTAS
DAUGYBE PALYVUOTŲ

Kepimui Bliudų
Visi Pirmos Rūšies su štampeliu

Prirengti Pardavimui ant Panedėlio
Mėlyni ir Balti KAVOS VIRDULIAI, Penkių Kvortų .. 95<- 
Mėlyni ir Balti KAVOS VIRDULIAI. Aštuoniu Kvortų $1.25 
Mėlyni ir Balti RYŽIŲ VIRDULIAI, Vienos Kvortos .. 95c 
Mėlyni ir Baltį RYŽIŲ VIRDULIAI. Trijų Kvortų .. $1.25 
Mėlyni ir Balti MAIŠYMO BLIUDAI, Dvieju Kvortų 
Mėlvni ir Balti MAIŠYMO BLIUDAI. Tri jų Kvortų .. 
Mėlyni ir Balti MAZGOJIMO BLIUDAI. 11\x3', coliu 
Mėlvni ir Balti MAZGOJIMO BLIUDAI 1I’<x3'2 coliu 
Mėlvni ii* Balti KAMBARIAM AI. Maži ......................
Mėlvni ir Balti KAMBARINIAI Vidutiniai ....................
Mėlvni ir Balti KAMBARINIAI. Dideli ..........................
Mėlvni ir Balti DENGTI PUODAI, Vienos Kvortos .... 
Mėlyni ir Balti DENGTI PUODAI, Dviejų Kvortų .... 
Mėlvni ir Balti Koštuvai. 10% coliu ..............................
Mėlvni ir Balti KOŠTUVAI. 11’i coliu ..........................
Mėlvni ir Balti PUODUKAI IR LĖKŠTELĖS. Svkiu .. 
Mėlvni ir Balti GĖRIMO PUODUK AI. ’ 2 pantės..........
Mėlyni ir Balti SOUSO PUODAI. Trijų Kvortų ..........
Mėlyni ir Balti SOUSO PUODAI. Astuonių Kvortų ....
Mėlyni ir Balti PREZERVŲ KATILĖLIAI, šešių Kvortų 50c 
Mėlvni ir Balti PREZERVŲ KATILĖLIAI, Aštuon. Kv. 65c 
Mėlvni ir Balti PREZERVŲ KATILĖLIAI. Dvi!. Kv. .. 95c 
Mėlvni ir Balti KAVOS IR ARBATOS PUODAI. 1 kvort 50< 
Mėlyni ir Balti KAVOS IR ARB ATOS PUODAI. 2 kv. 75c 
Mėlvni ir Balti ARBATOS KATILĖLIAI. .‘J'-į Kvortų 85c 
Mėlyni ir Balti ARBATOS KATILĖLIAI 4 Kvortų .... 95c

25c
35c 

i 40c 
i 65c
35c
45c
65c
45c
55c 

- 45c
65c
2oc
15c
65c
95c

v

Knickcrbocker persiu- QA< 
tos paklodė* 72x90 coi. **** 
\TLAS sunkiai persiūtos pak

lodės. 81x90 colių. $1 00
rž ............... “
SUARON sunkios b* na-
•dodėr*. X!x90 col., 
už vieni ............... —

; n— hiukv |

*1.25 I

nOBJf.UOTI
fiai. 12x36 i 
rimn ..........
STAN'DIS’i

n* —n
ST *

už *

! "^deškų užvalk- 
colių. už 20‘ 

UŽV’lkala’. 
didumo. 23‘ 
didumo. 25‘

GROSERIAI tamsiam KAMPE
HAWLEY STREET

Sausa Jautiena, 5-oz stiklinė ........................................
šrimsai. Kenas. Paprasto Didumo ..........................
Van Camp's Binzai. 3 kenai už................ ....................
Armour’o Išgaruodintas Pienas. Aukšti Kenai. 3 už . 
Tetley’s Orendžių Pekoe Arbata, t, svaro Pakelis . . . 
Tams, Assortuoti Sakai. 15-oz. Stiklinė........................
fakhoma Biskitai. 4 Pakeliai už....................................
Palmolivc Muilas. 4 šmotai už............................
Sardinkos Alyvų Aliejuje. Kenas ..........................
'.UX. 3 vienam kostumeriui. 3 pakeliai už ..............
AGURKAI saldus ir rūgštus. Kvortine.Stiklinė........
Makaronai. 8-oz. 3 pakeliai už........................................
Cukrus, 10 svarų maišelis.............. • •....................... .

guzikais.su
Dinir.tr

