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Kompozitoriau* brolis Kip
ras Petrauskas taipgi 

pritrenktas.
Pereitam “Keleivio” nu

meryje buvo, trumpai pra
nešta, kad parvažiavusį Lie
tuvon Miką Petrauską pri
trenkė perkūnas.

Dabar gi galima paduoti 
apie tai platesnių žinių, nes 
iš Lietuvos atėjo laikraščiai, 
kurie aprašo šitą įvykį su 
visomis smulkmenomis.

Anot “Lietuvos Žinių,” 
buvo taip. Parvažiavęs iš 
Amerikos, Mikas Petraus
kas apsigyveno savo tėviš
kėj, Dusmeniu miestelyje, 
Trakų apskrityje. Tenai bu- Į 
vo ir jo brolis dainininkas 
Kipras, ir pulkininkas Urbo
nas.

Rugpiučio 10 dieną buvo 
vežami rugiai į Petrauskų 
klojimą. Dangus niaukėsi,! 
pradėjo žaibuot ir visi sku- • 
binosi, kad lietus nepagau-j 
tų rugių. Besiskubinant, vie- ■ 
nas vežimas su rugiais už- j 
kliuvo už klojimo vartų. 
Kipras Petrauskas nubėgo 
padėti jį paliuosuot. Mikas 
stovėjo prie lango ir žiurė
jo. Tuo tarpu tik—blykst, ir, 
trenkė!

Tuojaus užsiliepsnavo vi
sas gyvenamas namas, kloji
mas ir kitos triobos—visos 
užsidegė ir visos sudegė. Be- 
to da perkūnas parbloškė ir 
sutrenkė Kiprą Petrauską,; 
numetė nuo šieno pulkinin- j 
ką Urboną, kuris tenai mie-Į 
gojo, pritrenkė šunį ir visiš-Į 
kai suardė Kipro šautuvą.

Mikas Petrauskas tuo tar
pu gulėjo visai be žado ir 
be... drapanų. Žaibas nuplė
šė nuo jo kūno netiktai dra
panas, bet nutraukė čeve- 
rykus ir toli juos numetė. O 
betgi atsipeikėjęs po 50 mi- 
nutų Mikas nieko apie tai 
nežinojo. Pasirodo, jog jį 
nukirto taip greit, kad jis 
nespėjo nei žaibo pamatyt, 
nei perkūno išgirst. Ir atsi
peikėjęs jis visai nežinojo, 
kad jis buvo pritrenktas, ne
žinojo nei kas čia pasidarė: 
triobos jau baigė degti, o 
jis pats gulėjo purvyne 
smarkiai lijamas lietaus. Jis 
pabandė keltis, bet negalė
jo : kojos buvo visai supara- i 
ližuotos. Paskui da pasirodė, 
kad ir keli šonkolia; sulau
žyti.

Savo trioboms sudegus, 
jis buvo nugabentas ir pa- ) 
guldytas pas kaimynus. Po ; 
trijų dienų jis buvo nuvež- : 
tas Kaunan, kur jį gydo par
važiavęs su juo d-ras Deve- i 
rjis iš Dabar

M. Petrauskas subandažuo- 
tas ir tik po dviejų mėnesių 
tikisi pasveikti.

LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS.

1924 metų pirmųjų 5 mė
nesių Lietuvos užsienio pre
kybos apyvarta siekė 197,- 
696,500 lit. ;iš jų eksportui 
tenka 104,580,100 ir impor
tui 93,116,400 litų.

Išvežimas sulig valstybė
mis skirstomas taip:

Amerika
Belgija 
Danija
Čekoslovakija 7,577,100 
D. Britanija 26,977,200 
Olandija
Francija
Švedija 
Vokietija
Latvija
Kiti kraštai
Įvežimo suskirstymas su

lig valstybėmis toks:
Amerika
Belgija 
Danija
Čekoslovakija 3,763,700 
D. Britanija
Olandija 
Francija 
Švedija
Vokietija 
Latvija 
Kiti kraštai

2,901,200 lit.
1,356,800 ”
2,050,200 ”

i ”
M

2,686,000 ” 
1,802,000 ” 

109,300 ’’ 
40,523,500 ’’ 
13,921,100 ”
4,585,700 ”

3,567,600 lit.
204,700 ”
500.100 ”

7.368.200 ”
2,516,800 ”

808.100
3,547,300 ”

59,418,800 ”
59,418,800 ”
8.590.200 ”

6 LIETUVIAI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIAUS 

NELAIMĖJ.
Comwall, Conn.—Perei

tą sąvaitę čia tapo sužeisti 
6 lietuviai automobiliaus ne
laimėj. Jie važiavo nuo Bun- 
ker Hill kalno ir smarkiai 
įsibėgėjo. Pakalnėj kelias 
užsisuka, bet įsibėgėjęs au
tomobilius nušvilpė tiesiai, 
paliko kelią ir tvojo į medį. 
Visi važiavusieji išlakstė į 
visas puses ir vėliaus buvo 
nugabenti i Torringtono li- 
gonbutį. Išskyrus vieną mo
terį, visi sužeistieji yra iš 
Brooklyno bei New Yorko. 
Jie buvo atvažiavę čionai 
vasaroti.

FRANCUZAI IR BELGAI 
APLEIDŽIA RUHRO 

KORDONĄ.
Šį utaminką belgai ir 

francuzai jau apleido muitų 
kordoną Ruhro krašte, pa
likdami muitų reikalus pa
tiems vokiečiams.

MAURAI PERKIRTO 
GELŽKELf.

Iš Afrikos pranešama, 
kad maurai išardę tenai is
panų geležinkelį tarp Tan- 
žyro ir Ceutos, sunaikino te
lefono ir telegrafo linijas ir 
užėmė ispanu pozicijas apie 
Bendiah.

I

KELEIVIS"
LITHUAN1AN WEEKLY

Publiehed by J. G. Geguži* * Co.—

Metai XIX
REPUBLIKONAI LAIMĖ- 

MAINE’O RINKIMUS.
šį panedėlį Maine’o vals

tijoj buvo renkamas guber
natorius ir kiti valdininkai. 
Rinkimus laimėjo republiko- 
nai. Jų kandidatas į guber
natorius, Ralph O. Brews- 
ter, gavo apie 40,000 balsų 
daugiau už demokratų kan
didatą Pattangallą. Keturi 
republikonų kor^fresmanai 
ir vienas senatorius į Suvie
nytų Valstijų Kongresą taip 
pat buvo išrinkti žymi<bal- 
sų didžiuma.

Maine’o valstija skaito
ma kaip ir rodyklė visos ša
lies ūpo, todėl jos rinkimais 
politikieriai labai indomavo. 
Republikonai dabar šokinė
ja ant vienos kojos iš džiau
gsmo, nes jie mano, kad jų 
partijos laimėjimas Maine’o 
valstijoj reiškia, kad prezi
dento rinkimuose ji irgi lai
mės.

Gruzijoj Bolževikai 
Sušaudė 24 Veikėjus.

MACDONALDAS RAGI
NA PASAULI NUSI

GINKLUOTI.
Anglios darbininkų val

džios pirmininkas socialde
mokratas MacDonald pada
vė Tautų Lygos susirinkime 
Ženevoj sumanymą, kad bu
tų sušaukta nusiginklavimo 
konferencija ir pakviestos 
visos valstybės. Jisai Įspėja 
susirinkusius diplomatus, 
kad didindamos ginkluotas 
jiegas valstybės nuo karo 
neapsisaugos, o tik greičiau 
prie jo prieis. Norint praša
linti karo pavojų, reikia ne 
armijas didinti ir kanuoles 
lieti, bet armijas paleisti ir 
ginklus panaikinti, kalbėjo 
socialistas MacDonald. Ir 
jo kalba rado pritarimo.

Kijeve sukilę žmonės sudau
žė Trockio stovylą.

Iš Rusijos ateipa kas sy
kis vis triukšmingesnių ži
nių. Kelias dienos atgal te
legrafas pranešė, kad Gru
zijos respuhjikoj prasidėjo 
sukilimas prieš bolševikų 
diktatūrą. Gruzija buvo vie
na nepriklausomų respubli
kų Kaukazo kalnuose, bet 
bolševikų raudonoji gvardi
ja užėmė ją varu ir pavergė. 
Užėmę šitą kraštą, bolševi- 
kai pradėjo vykinti savo 

! tvarką ir šaudyt žmones, o 
j ypač socialdemokratus. Gru
zijos liaudis šitai kruvinai 

: politikai pradėjo priešintis 
i ir galų-gale norėjo bolševi
kų valdžią nuversti. Bet 

.bandymas, matoma, nepa
vyko, nes dabar iš Tifiizo 
. pranešama, kad visi žymes- 
; ni Gruzijos veikėjai tapo 
j areštuoti ir 24 jų sušaudyti.
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* Tuo ■psčItTtaikirtš Lenin
grado atėjo žinių, kad tenai 
kilo visuotinas uosto darbi
ninkų streikas, ir kad tas 
streikas pasidaręs tokio rūs
taus pobūdžio, kad bolševi- j 
kų valdžia apskelbusi karo' 
stovį ir išstatė kulkasvai- 
džius prieš streikuojančius 
darbininkus.

Bolševikų žvalgyba (“če
ką”) dabar daro darbininkų 
namuose kratas ir kas diena 
streikierius areštuoja. Uos
tas esąs apsuptas kareiviais 
ir apstatytas anuotomis. Vi
sokie susirinkimai darbinin
kams uždrausti. Uždrausti 
netik masiniai susirinkimai, 

. bet uždrausta ir vaikščioti 
kuopelėmis.

Ūpas prieš bolševikų dik- 
i taturą pakilęs po visą Rusi
ją. Kijeve šiomis dienomis 
'tapo nuversta ir sunaikinta 
I Trockio stovyla, kurią bolše
vikai buvo pastatę vienoj

i

i

ISPANIJOS KARALIUS 
BIJOSI REVOLIUCIJOS.

Gautomis Londone žinio
mis, Ispanijos karalius bijo
si revoliucijos ir siunčia sa
vo pinigus į užsienį arba de
da juos į svetimšalių kom
panijas, kurios veikia Ispa
nijoj, ypač į Amerikos tele
fono kompaniją.

Ispanijos žmonės neri
mauja dėl nevykusio karo, 
kurį valdžia veda su Afrikos 
maurais. Manoma, kad grei
tu laiku Ispanijos armųa 
bus iš Afrikos atšaukti!. An
glija dėl šito irgi susirūpi
nus, nes ispanams pasitrau
kus, _____ ____ ...
francuzai, o Anglija nenori, kareiviai. Pasamdyti ky nie
kad francuzai tenai isigalė- čiai, žinoma, l

-------------:

i

joj buvo areštuota daug 
pirmevių. Valdžios agentai 
nori surinkti visus socialis-' 
tus ir sujungti juos su pasi
kėsinimu ant generolo Fuku- 
dos gyvasties, kurį vienas 
socialistas norėjo anądien 
nušauti. Suimtas šovikas pa
sisakė esąs nužudytojo so
cialistų vado Osugi šalinin
kas ir norėjęs atkeršyti ge
nerolui už jo nužudymą. 
Osugi buvo nužudytas perei
tais metais, tuojaus po že
mės drebėjimo. Pasinaudo
dami abelnu sumišimu, ja
ponų militaristai tada įtaisė 
socialistų skerdynę Tokios 
mieste ir kartu su kitais so
cialistais nužudė Osugi. Ge
nerolas Fukuda tuomet bu
vo Tokios miesto komen
dantu ir atsakomybę už so
cialistų skerdynę pasiėmė 
ant savęs, pareikšdamas, jog 
tas “patriotiškas darbas’’ bu
vęs atliktas jo įsakymu. Už
tai šitą žmogžudį dabar ir 
šovė socialistas Vada; te
čiaus jis jo neužmušė, nes 
jo revolveryje viena gilzė 
buvo be kulipkos, ir kaip sy
kis šita jam pasitaikė iššau
ti. Antrą sykį šauti jis jau

KERENSKIO MINISTE- 
RIS PASMERKTAS 

MIRIOP.

sirašymo Brest-Litovslco tai
kos su kaizerio generolais, 
(3) dėl pagriebimo Rusijos 
valdžios, kas tiesė kelią su-

Bet vėliaus gyvastis jam do- grįžimui monarchijos, ir (4) 
vanota, nes jis pasižadėjo

remti sovietus.
Šiomis dienomis Maskvo

je buvo įdomi byla, kurio
je prieš karo tribunolą buvo 
teisiamas Borisas Savinko- 
vas, buvusis karinis Petro
grado gubernatorius ir karo 
ministerio padėjėjas prie 
Kerenskio valdžios. Bolše
vikų karo teismas kaltino ii 
tuo, kad per 7 metus jis be 
paliovos vedė kovą prieš so
vietų režimą. Teismo rūmai 
buvo prisikimšę aukštųjų

neturėjo progos, nes tuojaus | revoliucinei valdžiai su Ke- 
jį sugriebė policija.

dėlto, kad didžiuma Rusijos 
žmonių bolševikų diktatū
rai yra priešingi.

Tečiaus dabar Savinko
vas įsitikiųęs, kad jisai kly
dęs, ir todėl sugrįžęs Rusi
jon gatavas remti sovietų 
valdžią.

Išklausęs visų apkaltini
mų, Maskvos karo tribuno
las pasmerkė Savinkovą mi- 
riop; tečiaus kadangi jisai 
prisipažįsta darąs “klaidų” 
ir pasižada tarnauti sovietų 
valdžiai, tai jo sušaudymas

valdininkų, karininkų, ko- sulaikyta ir duota jam laiko 
munistų partijos visokių ko- apeliuoti. Jis apeliavo ir gy- 
mitetų ir jų žvalgybos agen- vastis jam tapo dovanota, 
tų.

Savinkovas pats yra ir 
buvo revoliucionierius. Caro 
laikais jisai organizavo už
mušimą ministerių pirmi
ninko Plėvės ir didžiojo ku
nigaikščio Sergejaus, kas 
buvo pirmais Rusijos re
voliucijos žingsniais. Griu
vus caro sostui ir suridarius

Kyliuose Didžiausi
- Potviniai.

ŽUVO 50,000 ŽMONIŲ.
Tūkstančiai kaimų stovi po 

vandeniu.
Kynuose prasidėjo baisus 

potviniai. Tūkstančiai kai
mų ir didžiausi plotai laukų 
stovi užlieti vandeniu.

I vakarus ir į šiaurę nuo 
Tientsin upės vanduo užlie
jo daugiau kaip 2,000 kai
mų. Daug žmonių prigėrė.

Kalgano apielinkėj prigė
rė 4,000 kiniečių. Tūkstan
čiai pabėgėlių spiečiasi i 
Pekiną.

Nesant telefonui ir teleg- 
iš tolimesnių

I

jvikai buvo pastatę vienoj žinios
; aikštėj už valstybės pinigus, provincijų ateina negreitai, 
Žvalgvba įieško kaltininkų, j t°del bijoma, kad daugelyje 
bet negali surasti. j™fn <™li

Matyt, kad bolševikai 
pradeda jau nepasitikėti ir 
raudonąja armija, nes šio
mis dienomis Kynuose pasi
rodė skelbimai, kad Rusijos ■ 

ju vieton žada lįsti armijon reikalingi kiniečiai

i

j

greičiaus šau
dys Rusijos darbininkus, ne
gu nišai kareiviai.

vietų žmonės gali pradėti 
mirti nuo bado.

Be telefono ir telegrafo 
sunku net sužinoti, kiek 
žmonių iš viso prigėrė, nors 

i apskaitoma, kad žuvusių 
skaičius bus nemažesnis, 
kaip 50,000. Gi skaičius pa
silikusių be pastogės siekiąs 
kelių milionų žmonių.

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO RUSIJOJ.

Iš Odesos pranešama, 
kad išėjęs iš tenai į Maskvą 
greitasis traukinys su žmo
nėmis, apie 200 mylitj nuo 
Maskvos iššoko iš relių ir 
sudužo. Šitoj nelaimėj 40 
žmonių likos užmušta irke- 
’.iasdešimts sužeista.

LAKŪNAI APLINK ŽEMĘ ! 
JAU SUGRĮŽO.

t

ANT KRANTO.
IŠPLOVĖ DAUG SILKIŲ

New Hampshire valstijoj, 
netoli Jennes “byčių,” jūrių 

Amerikos armijos laku- banga išnešė ant kranto ir
nai, kurie lėkė aplink žemės paliko ant sausumos daugy- 
kamuolį, jau sugrįžo iš savo bę silkių. Vietomis krūvos 
kelionės. Ši panedėlį jie bu-'buvo priverstos iki 2 pėdu 
vo apsistoję Bostone, o iš storio. Apskaitoma, kad iš- 
čia išlėkė per New Yorką j plautų silkių bus nemažiau 
W?shingtoną. kaip 1,500 bačkų.

I renskiu priešakye, Savinko- 
vas buvo išrinktas ministe- 
rių kabinetan. Kuomet bol
ševikai Kerenskio valdžią 
nuvertė, Savinkovas tapo 
anti-bolševikų judėjimo va
du. Jisai suorganizavo Ja- 
roslavlio sukilimą, per kurį 
miestas buvo sunaikintas ir 
daug kraujo pralieta. Potam 
jis vadovavo keliems sukili
mams Sibire ir Ukrainoj. 
Kuomet bolševikai ginklais 
išvaikė Rusijos žmonių iš
rinktąjį Seimą, Savinkovas 
organizavo armiją tam sei
mui ginti.

Prie visų šitų žygių jisai 
šitoj byloj prisipažino, ir 
kalbėdamas pakeltu tonu 
pasakė i teisėjus:

“Aš žinau jūsų nuospren
di iš kalno. Jus jau iš kalno 
esat nutarę mane sušaudyt. 
Aš savo gyvybės nebrangi
nu ir mirties nebijau. Aš pri
sipažįstu prie visų savo 
darbų, bet jie buvo ne liuoso 
noro darbai, nes pats sau aš 
nieko netroškau. Ir kuomet 
skelbsite man mirties baus
mę, aš prašau jūsų atsimin
ti, kad aš niekad nebuvau 
liaudies priešas, kad visą 
gyvenimą aš buvau revoliu
cionierius ir kad šimtą kar
tų ant mano galvos yra ka
bojus kilpa. Atsiminkit taip
gi, kad Rusijon aš dabar su
grįžau be bombų, ir kad sa
vo revolverį numečiau ša
lin kitoj pusėj sienos.’’

Prieš bolševikus Savinko
vas ėjęs dėl keturių priežas
čių: (i) dėl išvaikymo Stei- 
eiamoin ^pimo (2) dėl pa-

v

Rusijon jis atvažiavo 20 
rugpiučio. Pasivadinęs Ste- 
panovu, jisai perėjo sieną 
slapta, tečiaus bolševikų šni
pai, kurie sekiojo jo pėdo1- 
mis užsienyje, tuojaus jį su
ėmė. Jo suėmimas buvo lai
komas slaptybėj, ir slaptai 
buvo pradėta byla. Bolševi
kai paskelbė ją tiktai tuo
met, kuomet jis pasisakė, 
kad pirma jis “klydęs.” Jei
gu jis prie to nebūtų prisi- z 
pažinęs, tai jie butų jį su
šaudę ir niekas apie tai ne
būtų žinojęs.

AMERIKA LAUKIA NAU
JO ZEPELINO IŠ 

VOKIETIJOS.
Amerikos valdžia yra už

sakius zepelinų dirbtuvėj 
Vokietijoj milžinišką zepe- 
liną, kuris dabar jau yra ga
tavas ir apie 20 šio mėnesio 
ketina leistis kelionėn per 
jūres į Ameriką. Daug ak- 
vatninkų atsišaukia į tos ke
lionės komisiją ir siūlo dide
lius pinigus, kad leistų jiems 
tuo orlaiviu lėkti Amerikon.

VOKIEČIAI UŽMOKĖJO 
PIRMĄ MOKESTI.

Pereitą sąvaitę vokiečiai 
jau užmokėjo 20,000,000 
aukso markių, kaipo pirmą 
mokestį sulyg Dawes’o pla
no. Prancūzai tuo labai pa
tenkinti. Pradžia išrodo ge
rai.

ČILI RESPUBLIKOJ ĮVES
TA CENZŪRA.

Iš Buenos Aires praneša
ma, kad Čili respublikoj ant 
visų žinių Įvesta aštri cenzū
ra. Kariuomenė ir laivynas 
esą nusistatę prieš politikie
rius ir reikalauja, kad iš val
džios butų išliuosuota viso
kia politika. Senoji ministe
rija rezignavo, o jos vieton 
paskirtas naujas kabinetas, 
kuris '>.°dąs būti bepartyvi^



APŽVALGA į ū
DAWES IR DAVIS

Davses (ištark Doz) yra 
republikonų kandidatas į 
vice-prezidentus, o Davis 
(ištark Deivis) yra demo
kratų kandidatas i preziden
tus.

Kapitalistų spauda giria 
ir v ieną ir kitą. Abudu esą 
geri vyrai ir geri darbininkų 
draugai. Demokratas Davis 
net gynęs angliakasių orga
nizatorius, tų tarpe ir Moth- 
er Jonės, kada jie buvo kal
tinami West Virginijoj 1902 
metais.

Bet tai yra melas. New 
Yorko socialistų laikraštis 
“The New Leader” 30 rug- 
piučio numeryje paskelbė 
dokumentus, kurie parodo 
kad ponas Davis netik negy
nė persekiojamų angliaka
sių organizatorių, bet prie
šingai, padėjo anglių baro
nams sukišti juos kalėjiman. 
Kada angliakasių unijos or
ganizatoriai, tų tarpe ir se
nelė pagarsėjusi kaipo Mo- 
ther Jonės, pradėjo 1902 
metais organizuoti West 
Virginijos kasyklų darbinin
kus, tai ponas John W. Da
vis, dabartinis demokratų 
kandidatas į prezidentus, 
išėmė anglių kompanijai 
teismo uždraudimą (injunc- 
tioną), draudžiantį tiems 
organizatoriams eiti ant 
kompanijos žemės arba 
kalbėti į kasyklų darbinin
kus. Organizatoriai to už
draudimo nepaklausė ir bu
vo areštuoti, su jais ir Mo- 
ther Jonės. Paskui buvo tei
smas. Ponas Davis, kaipo 
advokatas, stojo kompanijos 

jam padedant, 
darbininkų orga- 
buvo nuteisti ka-

dėjo laužyt prohibicijos įs
tatymą. Ir kada vietos val
džia nieko nedarė, pakilo 
Ku Klux Klanas ir įvykino 
tvarką.

• Tai matot, kokie didvy- 
j riai ir patriotai tie gaivalai, 
kurie apsimaskavę nakties 
laiku užpuola ramių gyven
tojų namus, smaluoja ir žu
do žmones.

Jei norite, kad šitie “pat
riotai” įsigalėtų Amerikoje 
da daugiau, balsuokite už 
poną Davves’ą, nes jis karš
tai juos remia. Nors savo 
kalboj to nepasakė, bet iš jo 
žodžių reikia spręsti, kad 
jis ir pats yra kliuksas.

koks iš jo darbi-

atletu. Nuolatinis kun<» lavini* 
r as nuo pat mažens, paskui 
maistas susidedantis daugiau
sia iš pieno produktu, žuvies, 
rupios ruginės duonos, Finlan- 
di.ics klimatas ir garinė finų • 
pirtis—vis tai veiksniai, kurie 
prisideda prie išsivystymo stip
rių raumenų ir didelės ištver
mės. Trumpai sakant, papras
tas ir naturalis gyvenimo bū
das kartu su nuolatiniu besila- 
vinimu yra šitų rezultatų šal
tinis.”

norėdami juos išėsti ir jų 
vieton įstatyti komunistus.

Šitokį vajų jie vedė ir 
prieš “Darbo" redaktorių 
Pošką, kuris jiems nepatiko, 
kad jis socialistas. Būdamas 
džentelmanu ir nenorėda
mas su nekultūringais gai- 

tvarto 
Poška 
unijos

mas yra toks pat, kaip ir vi
sų kitų lietuviškuių klerika
lų nusistatymas. Karo metu, 
kuomet Rusijoj griuvo caro 
valdžia, Lietuvos klerikalai 
tuojaus su jungė Lietuvą 
“amžinais yšiais” su Vokie
tijos imperija ir jų galva 
vvsk. Karevičius net Berly-* * 

• nan buvo uuvažiavęs prašyti 
kaizerio, kad . padalytų iš 
Lietuvos “krikščioniškai 
konservatyvę monarchiją" 
su vokišku karalium. Kada 
kaizeris nepasiskubino, Lie
tuvos klerikalai pasikvietė 
ant sosto princą Urachą ir 
net gyrėsi, kad tas išmokęs 
jau “Tėve musų” lietuviškai 
sukalbėti.

Vokietijos revoliucija mū
siškių klerikalų planus iš
blaškė. Urachas negalėjo 
Lietuvos sosto užimti, kaize
ris karą pralaimėjo, ir mū
siškiai klerikalai turėjo jau 
savo politiką taikyt prie 
aliantų. Lietuva tapo ap
skelbta respublika. Praėjo. 
nuo to laiko jau keliatas me
tų. ir rodosi, kad visi jau už
miršo, kas tuomet dėjosi.

Bet kun. Kemėšio pasikal
bėjimas dabar su Anglijos 
valdininku parodo, kad 
Anglija neužmiršo, kas per 
paukščiai yra mūsiškiai kle
rikalai. Ji turi “juodą ant ( 
balto,” kad karo metu mū
siškiai jėzuitai norėjo par-' 
duoti Lietuvą kaizeriui, o 
dabar nori atiduoti ją kata
likų bažnyčiai. Ir todėl An
glijos valdžia žiuri į dabar
tinę Lietuvos valdžią su ne
pasitikėjimu. Tokio kunigo 
Kemėšio, kuris atstovauja 
Lietuvos klerikalizmą, Ang
lijos valdžia nenori net į 
savo šalį įsileisti. Tai yra 
stačiai “black eye” krikščio
niškai Lietuvos valdžiai.

valais iš “Laisvės” 
turėti reikalų, drg. 
padavė generaliam 
ofisui rezignaciją.

Klaipėdos Krašto Rinkimų 

Belaukiant.

Liepos 30 d. Seimas rati
fikavo Klaipėdos konvenci-

dilbiams, 
tiečiams

” “mažieji”—vals- 
liaudininkams ir 

kairesnėms grupėms.ją, kuria šis kraštas inkorpo- net
ruojamas i Lietuvos valsty-(Tačiau reikia turėti omeny, 

i kad bendrame klausime linkbes sąstatą.v *

Nuo konvencijos ratifika- centralinės valdžios nusista- 
vimo laiko inkorporuotasai tymo jie laikysis bendro 
kraštas privalo pradėti nor-1 fronto. Tik socialiniuose 
malu gyvenimą. i klausimuose gali kilti ir ap-

To normalaus gyvenimo Įsireikšti jų klasiniai skirtin- 
sąlygas sudarys vietos Sei-(gumai.
mėlio išrinkimas ir rinkimai i Stambioji ir smulkioji vo- 
į bendrąjį Lietuvos Seimą. ; kiečių tautos buržuazija bal- 

Einant konvencija, pir- [suos už tautinį “vokiečių sa
mieji rinkimai į vietos Sei-( rašą, 
mėli turi įvykti ne vėliau še- 
šių savaičių nuo konvenci
jos įsigalėjimo dienos.

Tiesa, konvencija nenu- i bus išstatytas ir “lietuvių 
mato termino, kuriuo turi' tautininkų” sąrašas, bet jis 
būti atlikti rinkimai į bend- i mažai turi vilties laimėti dėl 
rajį valstybės Seimą, tačiau aukšto (25,000) renkamojo 
tarptautinės praktikos tai-(skaičiaus. Vietos gi lietuvių 
syklės irgi nurodo maždaug darbo žmonių dalis balsuos 
tą patį laikotarpį.

Klaipėdos krašto atstovy- ( 
bės pasirodymas Lietuvos 
Seime labai svarbus.

Pirmiausia ta atstovybė 
parodys tikrąjį, viešpatau
jantį Klaipėdos krašte gy
ventojų ūpą ir jų nusistaty
mą svarbiausiais Lietuvos 
valstybės klausimais.

Be to, Klaipėdos krašto 
atstovai gali įnešti atmainų 
į politinį Seimo frakcijų san
tykį ir tuo paveikti į musų 
bendrosios politikos kryptį.

Iš anksto galima spėti, 
jog klaipėdiečių atstovų bal
sai vargu beeis krikščionių 
demokratu blokui i “sveika
tą.”

Dabartiniai Lietuvos val
dovai “krikščionys” tai nu
matė ir kiek išgalėdami vil
kino rinkimus Klaipėdos 

(krašte. Bijodami, kad klai
pėdiečiai sustiprins opozici- 

i eiti pasivaikščioti. Pas pos eiles ir krikščionių demo-

“AMERIKONIŠKA VAL
DŽIOS FORMA”

Sakydamas per “Labor 
Day” prakalbą, prezidentas 
Coolidge paleido šūvį į La 
Follettą, kurį kapitalistai 
skaito “amerikoniškos val
džios” priešu. “Mums nerei
kia svetimos valdžios for
mos,” pasakė ponas Coolid
ge. “Mes nenorim, kad šią 
šalį valdytų bankai, korpo
racijos, arba kuri nors viena 
klesa; laikykimės geriau 
grynai amerikoniškos val- 

. džios formos.”
Tai yra labai kvailas ar

gumentas, taip kvailas, kad 
net ir buržuaziniai laikraš
čiai jį kritikuoja. Pavyz
džiui, A. Brisbane Bostono 
“American’e” rašo:

“šaudydamas Į La Follettą. 
prezidentas sako, kad mums 
nereikia svetimos valdžios for
mos. Bet La Follettas juk nėra 
svetimas žmogus. Jis Amerikoj 
gimęs ir jis amerikonas. O kai 
dėl musų valdžios formos, tai 
ji kaip tik nėra amerikoniška. 
Jeffersonas ir kiti pasiskolino 
ją iš Francijos filozofų, o ne iš 
raudonveidžių Amerikos indi- 
jonų. Vadnasi, musų valdžios 
forma yra svetima; mes jos 
čia neradome.”

Da juokingesnis yra pre
zidento pasakymas, kad 
šios šalies valdžia nesanti 

i nei bankininkų, nei korpora
cijų valdžia.

Juk visi gerai žino, kad 
visa šios šalies policija, visi 
teismai ir visi kalėjimai yra 
laikomi daugiausia tik kor
poracijų ir bankų intere
sams ginti. Da niekas nema
tė tokio stebuklo, kad kilus 
ginčui tarp kokios kompani
jos ir jos darbininkų, polici
ja areštuotų tos kompanijos 
viršininkus. Bet darbininkai 
laike streikų visuomet areš
tuojami ir baudžiami. Kada 
Bostone anais metais su
streikavusi policija prisidė
jo prie darbininkų organiza
cijos, tai ponas Coolidge, 
kuris tuomet buvo čia guber
natorium, padarė viską, kad 
visa šita policija butų praša
linta, o jos vieton suorgani
zuota nauja. Prie darbinin
kų unijos policija negali 
prigulėti, jis pasakė. Bet 
prie republikonų partijos 
jai prigulėti valia, nes ban
kininkai ir korporacijų pre
zidentai taipgi daugiausia 
republikonai.

Ir visa to akyvaizdoje po
nas Coolidge sako, kad jis 
esąs priešingas bankininkų 
ir korporacijų viešpatavi
mui!

Drg. Poška.

Minėdamas drg. Poškos 
vardą, neturiu mintyje jį 
komplimentuoti, kaipo kokį 
didvyrį, bet noriu pasakyti 
teisybę apie joypatą. Aš ne
su nei kriaučius, nei unijis- 
tas, ir tie reikalai man ma
žai terūpi. Drg. Pošką pa
žįstu vos keliatas metų. Pas
taruoju laiku jis yra kriau
čių unijos organo reakto
rium ir dirba Amalgamated 
Clolhing Workers of Ame- 
rica unijai. Aš pažįstu taipgi 
daugelį kitų veikėjų Ameri
kos lietuvių tarpe—redakto
rių, organizatorių ir šiaip 
jau vyrų, kurie veikia dėl 
darbininkų labo, bet lygaus i 
Poškai, kuris taip butų atsi-1 
davęs savo darbuotei, dar į 
nežinau. Ir gali būti, kad 
kriaučių unija, netekus drg. 
Poškos prie savo organo, 
negreitai kitą tokį gaus.

Drg. Poška lankėsi nese
nai Bostone su kriaučių 
su-eiko reikalais. Skaityto
jas man netikės, kiek drg. j 
Poška čia padėjo energijos, į 
kaip uoliai rūpinosi, kad ’ 
streikas tęstųsi kuotrum- 
piausiai ir kad jis butų lai-( 
mėtas. Čia jis, būdavo, ke
liasi lyte nuo 5 vai., kad nu- i 
bėgus ant viršininkų susi
rinkimo ir aptarus reikalus : 
pirma, negu streikieriai su
sirinks į svetainę. Tokie su
sirinkimai tankiai tęsdavosi 
iki 11 vai. vakare. Kada jis 
pareidavo namo apie 12 i 
vai. nakčia, dar būdavo už
siima diskusijom apie kriau
čių streiką arba, žiūrėk, 
nori r_______ ___ _____
mus nei mados nėra, kad ei- kratų kabinetai gali būti 
ti pasivaikščioti po 12 vai.; nuversti, jie visgi mokėjo 

: nuo 
isikiši-1 *■ i

♦ J

Vokiečių tautinis sąrašas 
atstovaus centralinės Vo

kietijos nacionalizmą. Gal

KĄ KUN. KEMĖŠIS SUŽI
NOJO ANGLIJOS 

KONSULATE.
V ažiuodamas Lietuvon 

kun. Kemėšis norėjo apsi
stoti Anglijoj, todėl užėjo į 
Anglijos konsulatą New 
Yorke gauti savo pasportui 
reikalingą vizą. Anglijos 
valdininkas tuojaus jega- 
masčio Kemėšio ir užklausė: 
“Ar tamsta vis da tebema
nai. kad Lietuvai sveikiau 
butų susidėjus su Vokieti
ja?”

Kun. Kemėšis pradėjo 
gintis, kad jis niekad taip 
nemanęs ir dabar taip ne
manąs: bet Anglijos valdi
ninkas jam šovė:

“Atsiprašau, aš turiu juo
dą ant balto, kad karo metu 
tamsta tokios nuomonės lai- 
keisi.

Pradėjus Kemešiui bažy- 
tis, kad jis taip nemanęs, 
Anglijos valdininkas jį per
traukė :

“Atsiprašau, dar vienas 
klausimas: ar tamsta vis da 
tebesi tos nuomonės, kad 
valdžią Lietuvoje turi paim
ti į savo rankas katalikų baž- 
nycia?

Kun. Kemėšis pradėjo ir 
nuo to gintis. Bet Anglijos 
valdininkas pasirodė esąs 
gerai informuotas. Kuomet 
kun. Kemėšis prisiekė, kad 
jis niekad nebuvęs tos nuo
monės, kad katalikų bažny
čia turėtų paimti Lietuvoje 
valdžią, anglas jam pastebė
jo:

“Ai'gi tamsta Amerikos u 
Lietuviu Rvmo Kataliku Fe- > 
deracijos kongrese 1918! 
metais neįrodinėjai, kad į 

, Lietuvos katalikai turi orga- j ■ 
■ nizuotis, kad į savo rankas Į . . .
'valdžią paimti?” (daugiausia juoda duona ir
i Pamatęs, kad jis yra su- ližiovinta žuvimi, kurią jie 
gautas, kun. Kemėšis prade- Inevirintą. O Evening 
jo teisintis: ' World’o” bendradarbis ma-

“Tas galėjo būti, bet ka- (n.°’ ka^ ^najlabai stip- 
, « i*i 1 * i t yy> i c’tankai ir katalikų bažnyčia, 

tai ne viena.- ir tas pats da-
i lykas.”

Anglijos valdininkas ant
I to atššovė:

“Bet katalikai juk turi 
taip daryti, kaip kunigai 
jiems liepia.”

Šitą savo pasikalbėjimą 
kun. Kemėšis paskui aprašė 
“Darbininke,” o iš “Darbi
ninko” jį persispausdino 
klerikalų “Draugas” 2 rug
sėjo numery.

Taigi kun. Kemėšis suži
nojo Anglijos konsulate la
bai įdomių dalykų. Jisai su
žinojo, kad Anglijos val
džia atydžiai seka Lietuvos 
klerikalų politiką, ir kad ši
ta politika jai nepatinka.

Kun. Kemėšio nusistaty-

i

pusėj ir, 
areštuoti 
nizatoriai 
lėjiman.

Tai ve,
ninku “draugas”!

O kaip apie poną Dawes? 
Gal tas geresnis?

Kalbėdamas anądien Au
gusto mieste, Maine’o vals
tijoj, ponas Dawes išgyrė 
Ku Klux Klaną ir fašizmą 
kaipo geriausius “tvarkos ir 
istątymų” gynėjus. Jis išau
kštino net tokius Klano dar- ■ 
bus, prie kurių patįs klanie- 
čiai nedrįsta prisipažinti.

Suglaudus, jo kalbos turi
nys buvo šitoks: Kliuksai 
yra geri piliečiai. Jie nori 
palaikyti tvarką ir šalies įs
tatymus. Tik atsiminkit, kas 
atsitiko Oklahomoj. Guber
natorius Walton, kaip tik 
žmonės jį išrinko, tuojaus 
prašalino Oklahomos Uni
versiteto prezidentą, o jo 
vieton įstatė socialistą, kad
tas skleistų priešingą Ame
rikos konstitucijai mokslą. Į 
Negana to, jis apskelbė am-! 
nestiją ir atidaręs kalėjimą ! 
paleido visus kalinius, kurių 
tarpe buvo daug socialistų 
ir kitokių maištininkų. Ar 
galima tokį d arba pavadin
ti patriotišku? Žinoma, kad ‘ 
ne. Ir štai, K u Klux Klano • 
organizacija sukilo prieš 
gubernatorių AValtoną ir 
nuvertė jį. O štai ir kitas, 
kliuksų patriotizmo pavyz- 
dis. Herrino apielinkėj įsi-: 
vyravo baisi anarchija. Fo- 
reineriai pradėjo nepaisyti 
įstatymų ir tyčiotis iš musų 
įstaigų. Jie užpuolė ir iššau
dė apie 20 streiklaužių vie
loj kasykloj. Paskui jie pra

I

f

t
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KODEL FINAI GERI 
ČAMPI JONAI?

Šią vasarą Paryžiuje buvo 
suruošta tarptautinė sporto 
paroda, žinoma kaipo Olym- 
pijada, kurioj dalyvavo be
veik visų tautų sportininkai.

Iš visų dalyvavusių tenai 
tautų geriausia pasižymėjo 
finai, ypač bėgimo lenkty
nėse su finais niekas negalė
jo susilyginti. Amerikiečiai 
tuo labai susidomėjo ir jų 
spauda dabar bando išrišti 
klausimą, kodėl finai tokie 
geri čampijonai. Nevv Yorko 
“Times” korespondentas, 
kuris dalyvavo Paryžiaus 
Olympijadoj, aiškina nepa
prastą finų energiją ir išt
vermę tuo, kad jie minta

rius raumenis dėlto, kad jie 
“maudosi šaltame vandeny
je, gi žiemos laiku trinasi 
sniegu ir voliojasi po jį.”

Bet finų laikraštis “In- 
dutrialisti”, kuris eina Du- 
iuth mieste, kritikuoja šitas 
nesąmones ir sako:

“Jau nuo 25 metų Finlandi- 
jos mokyklose yra įvesta pri
verstinas kūno lavinimas. Visa 
šalis yra palinkusi prie atleti
kos dalykų. Vargiai rasite to
kį kaimą ar kaimelį, kur nebūt 
vietos atletikos organizacijos. 
Atletiški žaidimai ir kontestai 
sudaro žymiausią dalį beveik 
kiekvieno pikniko ir vasaros 
šventės- Nors šitas visos šalies 
užsiinteresavimas atletika ne
turi tikslo gaminti profesio
nalus atletus, betgi jis sudaro 
pamatą, kuriuo pasiremiant ga
lima išaišknti atsiradimą gerų

DRG. POŠKA PASITRAU
KĖ NUO “DARBO.”

Rugsėjo 5 dieną drg. Poš
ka pasitraukkė iš “Darbo” 
redakcijos. Jo vietą užėmė 
komunistas Pruseika.

“Darbas” yra lietuvių 
rabsiuvių organas, kurį lei
džia amalgameitų rabsiuvių 
unija. Toj unijoj yra ir ko
munistų, kurie, Maskvos 
agentų diriguojami, be pa
liovos veda šmeižtų kampa
niją prieš unijos viršininkus,

nakčia—mes atsakydavom. j gerokai “apsidrausti 
žinoma turėdavo nusira-, -<neprašvtu svečių- 

minti, vietoj pasivaiksciop-! . . • - .- J * -"i naminius
Jie “pataisė” 

o kartu

mo, gaudavo šalto vandens i”10 J 
maudynę. ^us-

Jo rūpesčiai neužbaigia- statutą,
mi. Tai jis su informacijom konstituciją. Ta prasme, mi- 

jnisterių kabinetui nepasiti- 
ikėjimas gali būti priimtas 
įtiktai absoliutės Seimo bal
sų daugumos.

Tokiu budu busimajai 
Klaipėdos atstovų įtakai bu- 
buvo užduotas nemažas 
smūgis. Kadangi spėjama, 
kad Klaipėdos kraštas iš
rinksiąs 6 atstovus—tai tik 
jiems visiems prisidėjus prie 
opozicijos galima laukti po
zityvių rezultatų.

Kas gi per vieni bus tie 6 
Klaipėdos krašto atstovai?

Šiek tiek susipažinus su 
vietos sąlygomis ir politi
niai visuomeniniu gyventojų 
pasiskirtymu, galima many
ti, kad krikščionių demok
ratų blokas vargu ar susi
lauks sąjungininkų.

Klaipėdos krašto darbi
ninkuose ir šiaip biednuo- 
menėje vyrauja socialdemo
kratai ir vietomis komunis
tai. Klaipėdos krašto social
demokratai dvasiniai yra 
bendrosios Vokietijos so
cialdemokratu partijos da
lis.

Ūkininkai pasiskirstę į 
“didžiuosius” ir “mažuosius 
laukininkus.” “Didieji” lau
kininkai savo klasine padė
timi, su kai kuriomis patai
somis atatiktų musų “ūki
ninkų sąjungai” arba “žem-

pas “Keleivį,” tai pas “Dar- į 
bininką,” tai pas “Sanda
rą,” ir vis apie streiką. Mano 
draugas neiškentęs kartą. 
prasitarė į Pošką, kad jis 
(Poška) neesąs nei katali
kas, nei sandarietis, tai 
kamgi čia tiek rūpintis apie 
tuos laikraščius. Drg. Poška 
į tokią pastabą atrėžė vyriš
kai: Unija susideda iš vi
sokių pažiūrų žmonių, todėl 
ir reikią žiūrėti, kad tie 
žmonės butų pilnai infor
muoti.

Apie streiką nei kalbos— 
jis turi būti laimėtas taip, 
kaip unijos yra nustatytas 
reikalavimas. Mes dar mė
ginome kritikuoti, kad strei
kuoti ir negauti daugiau už
mokesčio, tai nei neverta. 
Bet su tokiu argumentu ne
pasirodysi prieš Pošką. Jis 
nurodo, kad streikas nevi- 
suomet yra reikalingas tik 
pinigų, daugiau užmokes- 
ties gavimui; gvarantija 
darbo esą svarbiau. Šis strei
kas reikalinga todėl, kad 
daugelis kriaučių unijistų 
tankiai nedirba net po ke
lius mėnesius, nes darbo 
nesą. Tuom tarpu gi bosai 
atiduoda darbą į skebša- 
nes, kur darbas atliekamas 
daug pigiau. Ir ot, šitokia
me atsitikime streikas nėra 
išvengiamas. Reikia privers
ti bosus duoti darbą unijos 
darbininkams pirmoj vietoj.

Drg. Poška yra neišse
miamos energijos žmogus ir 
pilnai ateidavęs tai unijai 
tarnauti. Draugas.

• už kairiuosius sąrašus.
Į Klaipėdos kraštas gali
• pasiųsti į Seimą 2-3 social
demokratus, 2 vokiečiu ir 1

l “laukininką.” Koks bus tas 
laukininkas sunku spėti, 
nors mažųjų laukininkų ga
na daug.

Iš čia matyt, kad esamo
mis politinėmis apystovo- 
mis visa Klaipėdos krašto 
atstovybė užims vietą opozi- 

■ ei jos eilėse.
Tatai suprato musų “ka-

i demai.”
i Ne be reikalo pate kuni
gas Krupavičius buvo nuva
žiavęs į Klaipėdos kraštą. 
Krikščionių demokratų blo
kas uosto, ar negalėtų Klai
pėdos krašte rasti sėbrą. Ta
čiau protestantų krašte kri
kščionių demokratų misija 

'yra ne taip lengva. Gal būti 
ilgainiui vokiečių dvarinin
kų ir buržuazijos klasiniai 
reikalai privers juos pulti į 
musų krikščionių demokra
tų glėbį, bet kol kas dėl to 

j reikia paabejoti.
Šiaip ar taip, krikščionys 

reika- .demokratai negali ilgai vil- 
Seimo!kinti rinkimų Klaipėdos 

su juo ir krašte ir paveikti i jų išva
das.

Todėl Seimo opozicija, 
kuri iš Klaipėdos krašto 
gaus paspirti, galės ja re- 
mianties likviduoti krikščio
nių demokratų politika. M. 

(“L. ž”)

KAIP APSAUGOTI VALGĮ 
NUO MUSIŲ.

Kiekviename metų laike 
yra svarbu apsaugoti valgį 
nuo dulkių, bet kuomet mu
sių sezonas prasideda, yra 
pavojinga neparupinti ko
kio nors parankaus budo, 
kad neprileidus musių prie 
valgio. Virti valgiai, kurie 
yra padėti nuošaliai atauši- 
mui, arba šilti valgiai, kurie 
lieka po valgio, ir kuriems 
reikia ataušti prieš dėsiant į 
šaldytuvą, butų daug sau
gesnė j vietoj, jei jie butų 
įdėti į šėpeles padarytas iš 
sietų. Tokias šėpeles galima 
laikyti bile kur, jei tik ran
dasi užtektinai oro cirkulia
cijos, ir jos apsaugos valgį 
nuo musių ir pelių. Tas šė
peles galima padaryti su ko
joms, kas neprileistų skruz
džių prie valgio, jei jos ran
dasi. šiltame ore valgių, ku
rie greit genda, nereikia ki
tur laikyti, kaip tik šaldytu
ve ; žiemos, pavasario ir ru
dens laike didelė, gerai ven
tiliuojama šėpelė užima šal
dytuvo vietą ir sutaupo daug 
Pinigų.

Tą šėpelę galima padary
ti iš sietų, kurie vartojami 
langams.

t



Kas skaito ir rašo 
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To niekas nepeikia

CHICAGO, ILL.
Socialistų išvažiavimas ir 
komunistų juodašimtiš- 

kumas.
Pereitą sekmadieni Įvyko 

LSS. VIII Rajono, LDLD. 
Rajono ir LSJ. Lygos išva
žiavimas i Beverly Hills miš
kus. Išvažiavimas buvo “Bi
rutės” kalnely, nes toje vie
toje Birutės choras tankiai 
rengdavo savo išvažiavi
mus. Tai graži vieta, apau
gusi žole ir dideliais ąžuo
lais, po kuriais malonu pasi
slėpti nuo saulės kaitros. To
je vietoje LSS. Rajonas jau 
antru kartu rengė savo išva
žiavimą.

Pirmiaus socialistai reng
davo savo draugiškus išva
žiavimus Jefferson Forest 
Preserve miškuose. Bet kad 
komunistai tą vietą pavertė 
komunistiškų idėjų jomar- 
ku, pasaulinių r-r-revoliuci- 
jų dirbykla (žinoma, ant 
orderio) ir kuomet komunis
tai per “Laisvę” kokiai nors 
šaliai užsteliuodavo r-r-re- 
voliuciją, tai tuojaus būda
vo komunistai iš darbininkų 
ir renka dolerius, todėl ta 
vieta paliko komunistiškų 
jomarkų ir sorkių darymui. 
Užtai socialistai ir paliovė 
rengti tenai išvažiavimus. 
Dabar jie surengė visai ki
toj pusėj miesto.

Apie ketvirtą valandą 
žmonės būreliais artinosi 
prie paskirtos vietos, nes bu
vo garsinta, kad bus keli 
kalbėtojai, kurių norėjosi 
kiekvienam išgirsti. Tad pu
blikos prisirinko nemažai. 
Bet kadangi šiemet vasara 
buvo nepaprastai lietinga, 
tai atsirado daug pelkių, ku
rios priveisė nepaprastai 
daug uodų, kurie neduoda 
žmonėms ramiai pasilsėti 
tyrame ore. Kad apsigynus 
nuo tų ikirių sutvėrimų, vi
sur kūrenosi ugnis ir nors 
durnais žmonės nuo jų gy
nėsi.

Prasideda programas. 
Rengimo komiteto pirminin
kas P. Skamarakas pirmiau
sia perstata kalbėti inž. K. 
Augustinavičių. Kalbėtojas 
socialistams ir socialistams 
prijaučiantiems lietuvių dar
bininkams pasakė turiningą 
ir pamokinančią prakalbą. 
Kalbėtojas tarp kitko nuro
dė, kaip kapitalistą kontro
liuojamoji spauda palenkia 
visuomenės opiniją kapita
listų naudai; nurodė, kad 
renkant šalies viršininkus 
balsavimuose dalyvauja tik 
50 nuošimtis turinčių balsa
vimo teises, o kita dalis vi
sai neidomauja kas ir kaip 
šąli valdo ir tvarko; tokie 
piliečiai, kurie nesirūpina 
šios šalies politine ir ekono
mine tvarka, daro skriaudą 
netik visuomenei, bet ir ša
lies kultūrinei gerovei. Kal
bėtojas nurodė, kad šią šąli 
valdo tiktai apie 700,000 
kapitalistų ir kad viešpatau
jančios dvi partijos, demo
kratų ir republikonų, nors ir 
turi skirtingus vardus, jų sie
kiai ir tikslai yra vienodi— 
ginti kapitalistų, o ne darbi
ninkų reikalus. Todėl šiai 
šaliai yra reikalinga trečia, 
stipriai organizuota partija, 
kuri gintų darbininkų reika
lus, panaši Į Didžiosios Bri
tanijos Darbo partiją, kuri 
galėtų paimti valdžią i savo *

jas ir Įgyvendinti šalyje de
mokratiją. Pradžią tokiai 
partijai davė Progresyvio 
Politinio Veikimo konfe
rencija Clevelande, kuri no
minavo savo kandidatu i ša
lies prezidentus La Follettą. 
Jis taip jau prisiminė ir apie 
Lietuvių Socialistų Jaunuo
menės Lygą, ragindamas 
priaugančią jaunuomenę 
šviestis ir lavintis, kad ji 
paskui galėtų tinkamai už
imti vietas senųjų socialistų 
veikėjų ir varyti pradėtą 
darbą pirmyn.

Po to kalbėjo J. Čeponis 
apie Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją, nuro
dydamas, kad draugija yra 
išleidus daugeli darbinin
kams naudingų ir reikalin
gų knygų ir ragindamas 
kiekvieną darbininką pri
klausyti prie šios draugijos.

Čeponiui baigus kalbėti 
užlindo komunistai ir pradė
jo savo mali-malienę. Pir
mas “kalbėjo” Andriulis. 
Jis dar nenorėjo viešai paro
dyti savo paprasto nachališ- 
kumo, tad kalbėjo kiek 
mandagiau. Tik baigdamas 
savo kalbą jis pradėjo kabi
nėtis prie socialistų, bet vi
sus savo priprastus biau- 
riausius šmeižtus ant socia
listų paliko kitam “kalbėto
jui,” kuri Andriulis ir jo 
frentai buvo atsivedę. Ko
munistai jau iš kalno buvo 
prisirengę. Jų didysis ilga
kaklis dalino socialistus 
šmeižiančius lapelius, ku
rie, kaip sako pažistą jo gy
venimą ir praturtėjimo bū
dą, kaip tik jam pačiam ata- 
tinka. žinoma, dėl visų tų 
šmeižtų socialistai negalėjo 
nutylėti, kilo atsakinėjimai, 
ginčai. Komunistai tuo ma
nė diskredituoti socialistus, 
bet jie to neatsiekė. Tik tiek 
nemalonumo socialistams 
padarė, kad išardė ramų ir 
smagų išvaž avimą. Bet iš 
kitos pusės, girdė jusieji 
šmeižtus, pamatė visišką ko
munistų juodašimtiškumą ir 
begėdiškumą.

Man pačiam prisiminė 
laikai po 1905 m. Rusijos 
revoliucijos, kada visoj Ru
sijoj iš visokių tamsunų bo- 
siakų buvo organizuojami 
kliubai “istinno russkich Ru
dei.” Paprastai Rusijos žmo
nės tuos organizuotus pa
daužas vadindavo juoda
šimčiais, dėlto, kad jie visur 
organizuotai eidavo ardyti 
socialistų susirinkimus. Ka
dangi Rusijos revoliuciniu 
judėjimu vadovavo social
demokratai, tai ir tie juoda
šimčiai savo laikraščiuose, 
ir lapeliuose labiausia ir 
niekindavo socialistus. Pa
našiais juodašimčiais dabar 
virto komunistai, kaip ir 
Rusijos juodašimčiai, taip ir 
komunistai svarbiausiu savo 
uždaviniu stato kovą su so
cialistais. Rusijos juodašim
čiai kovojo prieš socialistus 
už palaikymą kruvinojo ca
ro Mikolai despotizmo. Ko
munistai gi kovoja prieš so
cialistus už palaikymą dar 
kruvinesnio Nikolai Lenino 
paliktojo despotizmo. O 
despotizmas, kokis jis nebū
tų, yra vienokis, jis yra des
potizmas ir kitokio vardo 
neturi. Gal tik komunistų 
despotizmas yra keleriopai 
žiauresnis ir nuožmesnis.

s cariniai juodašim-

j

rankas, panaikinti korupci- Rusijo

'čiai ir lietuviški ir ne lietu- šiaip apie Babravičių pasa- 
viški komunistai dirba vieną kęs: “Nėra pasaulyje lygaus 
ir tą pati darba, vienokis ~ 
yra ir jų juodašimtiškumas.

Kabardinas.

•

Babravičiui kito dainininko, 
su taip gražiu ir išlavintu 
balsu.” Šis svetimos tautos 
laikraštis musų jaunam dai
niui pasakė tą, ko jis pilnai 
yra vertas. Mes turime di
džiuotis, kad Lietuva jau pa- 
jiegė išauginti tokius dailės 
milžinus. Brooklyniečių ir 
apielinkės lietuvių yra būti
na pareiga išgirsti gerb. 
musų dainių Juozą Babravi
čių dainuojant. Kitos pro
gos vargu sulauksime, nes 
Babravičius trumpu laiku Įs
tos Į Chicagos Operą dai
nuoti.

BROOKLYN, N. Y.
Dainininko Babravičiaus

koncertas.
Žymiausis lietuvių daini

ninkas Juozas Babravičius 
duos pirmutini savo koncer
tą Brooklvn, N. Y., rugsėjo 
28 dieną, ruimingoj ir gra
žioj koncertų salėj “Acade- 
my of Music.” Šioje salėje 
duoda koncertus netik žy
mesnieji Amerikos daininin
kai, bet ir viso pasaulio dai
nininkai, kurie tik atlanko 
Ameriką.

Kaip tik spėjo pasklisti 
gandai, kad Juozas Babra
vičius atlankys Brooklyną ir 
duos koncertą, tai žaibo 
greitumu prasidėjo užsižin- 
geidavimas ir klausinėji
mas vienų pas kitus “kada 
atsibus koncertas ir kur?” 
Žingeidumo atbalsiai duoda 
suprasti, kad Brooklyno lie
tuviai visi kaip vienas tik ir 
laukia ateinant rugsėjo 28 
dienos ir visi būriais sueis Į 
didžiulę “Academy of Mus
ic” salę, kad palikus tą visų 
laukiamą sveti-dainininką.

Brooklyno visuomenė tu
rėjo progos patirti iš laik
raščių apie dainininką Juo
zą Babravičių ir jo malonų- 
švelnų dainavimą. Tik netu
rėjo progos girdėti ji dai
nuojant. Brooklyno lietuvių 
kolonija yra viena iš senes
niųjų ir turinti Įvairių laik
raščių, visuomenės veikėjų, 
ir šią koloniją nei vienas 
Lietuvos šviesesnis visuome
nės veikėjas bei dailės-meno 
reiškėjas nėra palikęs neat
lankęs. Brooklyniečius yra 
pasiekus žinutė tuo laiku, 
kaip tik spėjo dainininkas J. 
Babravičius uždėti koją ant 
Dėdės Šamo žemelės, bet 

i neteko iki šioliai išgirsti ji 
dainuojant. Brooklyniečiai 
norėjo lyg ir užpykti ant 
gerbiamo dainiaus už neat- 

, lankymą, bet dagirdę, kad 
jis tikrai duos koncertą rug
sėjo 28 dieną visi sušvelnė- 
į jo, pykties reiškena prany
ko ir visų veidai paliko su 
linksma šypsą. Visi sako: 

Į “susilaukėme.” 
i Dainius Juozas Babravi- 
i čius yra garsus visoje Euro
poje ir yra davęs koncertu 
didžiunijai Įvairiuose Euro- 
pos miestuose ir visur ir vi
suomet apie jo gražų daina- mėšlyno—sparnais plasno-

Brooklynietis.

syta tomai komplimentų, maiškiniai iš po juosmenio 
Vienas anglų laikraštis yra

WATERBURY, CONN.
Komunistų piknikas. Bim
bos pamokslas ir moterų 

blauzdos.
Rugpiučio 31 d. buvo čia 

piknikas, už Lakewood eže
ro. Rengė ji komunistai var
du A.D.P.L.S. 57 kp. Kadan
gi per “Laisvę” jie bubnyjo, 
kad ten bus Įvairus progra
mas: bus visokių žaislų, lai
mėjimų, šokių, na ir Bimbos 
pamokslas, tai ir aš suma
niau nuvažiuoti.

Publikos buvo mažai. Gal 
ir užteks bimbai už spyčių 
apmokėt, nes munšainą 
smarkiai gėrė būreliais susė
dę “Laisvės,” Vilnies” ir 
“Darbininkių Balso” skaity
tojai—komunistai. Kur tik 
pasisuksi, tai žiūrėk už krū
mų draugai su draugėmis 
ant pievutės susėdę, po ble- 
kinuke rankoj laiko ir trau
kia. Aš iš karto negalėjau 
suprasti, ką jie ten geria, 
nes kaip ištraukia po bleki- 
nukę, tai kaip kuri draugė 
net pasipurto ir užsigeria 

j vandens, kuri atsineša iš 
I ežeruko pasisėmę. Bet sodės 
j tai neperka ir negeria.

Man praeinant pro šąli 
•vieno tokio draugų būrelio 
tūlas komunistas pasišaukė 

i mane ir pripylęs Į blekinu- 
ke munšaino duoda. Aš ran- I *■ 

1 ka pamojęs nuėjau sau. 
' Klausau, keikia, girdi, tur
būt jis yra “Keleivio” ir 
• "Naujienų” skaitytojas, kad 
nenori su mumis “pasilinks- 

; minti.”
Na, pagalios 5 vai. po pie

tų prasideda programas, ku
ri išpildė “Laisvės” Redak
torius Bimba. Ištikro, tas 

h žmogelis kaip pradeda savo 
tą spyčių poryt, tai atrodo 
tikrai lyg tas gaidys ant 
rrtack’nn_ cnamoic
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■ vimą yra laikraščiuose para- ja ir gieda. Plaukai susivėlę,
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išlindę ir ant viršaus kelinių Įtik jai papuolė, .'dirtinai su-

Ežerėlis tarp kalnų New Hanipshire

I 
I

uždribę, suodini, o kelinės 
susiraukšlėję. Susirietęs jis 
rankomis skerečiojasi, na. ir 
vis tą pačią giesmę drožia.

Vietiniai komunistai iki 
šioliai vis girdavosi, kad 
prie jų tos A.I).P. priklauso 
daug narių, yra “milžiniš
ka” kuopa Waterburyje. 
Bet dabar Bimba ėmė ir iš
plepėjo, girdi: “Waterbury 
randasi tūkstančiai susipra
tusių lietuvių darbininkų, 
tačiaus prie darbiečių-ko- 
munistų kuopos priguli vos 
keli nariai.” Na tai kurie iš 
jus dabar esat melagiai— 
Bimba ar Krasnickų fami- 
lija? Argi tas netiesa, kad 
jusu ta A. D. P. L. S. 57 kp. 
ir kitos ‘komunistiškos su- 
saidės susideda vien tik iš 
Krasnickų šeimynos? Juk 
dabar Bimba pats tą pa
tvirtino.

Dar turiu priminti, kad 
tame piknike iš šalies bežiū
rint matėsi gana keistų da
lykų. Mat, laike Bimbos pa
mokslo vieni buvo ant kelių 
suklaupę, kiti atsisėdę, o da 
kiti sugulę ant pievos. O tū
los draugės komunistės 
(turbut perdaug patrauku
sios iš blekinukės) atsisėdo 
ant kalnelio, kelienius pa
statė biskuti peraukštai, o 
draugai, komunistai (sen
berniai) sugulę ant pievutės 
pakalnėj, bežiūrėdami i 
draugių blauzdas seilę ryjo. 
Nebuvo jiems kada klausyt 
ir Bimbos pamokslo. Ta
čiaus, namo einant, girdėjo
si kalbant, kad, girdi, reikia 
kas nedėldienis čion Bimbą 
pakviesti ant tos pievutės.

Žemaitukas buvo atsine
šęs pundą “dvasiško-komu- 
nistiško peno,” bet niekas jo 
nereikalavo. Mat, komunis
tams yra munšainas geriaus 
traukti, negu knygas skaity
ti.

Svečias.

PITTSBURGH, PA.
Gąsdino tankos ekspliozi- 
joj žuvo 9 žmonės ir sunkiai 

apdegė 13.
Rugpjūčio 29 d., apie 4 

valandą po pietų. The Peop- 
les Natūrai Gas Company 
ant Forbes St. parsivežė ga- 
solino tanką apie 10 tūks
tančių galionų Įtalpos. Vos 
privažiavus prie stoties ko
kiu tai budu toje tankoje ge- 
sas užsidegė ir ekspliodavo. 
Degančiu gasolinu lapo ap
lieta visa apielinkė. Žmonės 
eidami gatve visai iš neju- 
čių pasijuto esą ugny, ir kol 
ugnagesių pagalba pribuvo, 
tai ugnis viską šlavė, kas 

degė 9 žmonės, o 13 labai 
apdegė. Apdegusių tarpe 
randasi ir lietuvis Antanas 
Tarvydukas.

♦ ♦ ♦

Cigelienė pagijo ir ruošiasi 
prie vestuvių.

Cigelis ilsisi žemelėje, o 
jo moteris Marijona jau pa
sveiko nuo žaizdos ir jau 
turi išsiėmus apsivedimo 
“laisnius” su South Sidės b 
saliunčiku, delei kurio ir ta 
tragedija Įvyko. Nors dar 
tik apie pora savaičių laiko 
kaip ta tragedija Įvyko, bet 
jau ruošiamasi prie vestu
vių. Ir kaip girdėti, tai žada
ma iškelti iškilmingas ves
tuves ir sakoma busią val
gymo ir gėrimo i valias.

Tai matot, kokių keiste
nybių atsitinka tame musų 
senajam Pittsburghe.

I ♦ ♦ ♦

Visuomeninis judėjimas 
apmiręs. Pas mus, Pittsbur
ghe, per šios vasaros karš
čius nieko nėra veikiama iš
skiriant piknikus ir “mėne
sėlio šviesos” gėrimą. Aš tu
riu pasakyti, kad Pittsbur
ghe “mėnesėlio šviesos” 
pramonė gerai bujoja.

Žinoma, gal nebūtų taip 
bloga, jei tik gėrimu viskas 
užsibaigtų, bet “mėnesėlio 
šviesos” gėrimo pasekmės 
kur kas toliau siekia. Kiek 
tai Įvyksta visokių mušty
nių, susirgimų, šeimynų pa- 
irimų ir kitokių baisių atsi
likimų. Ir aš turiu pasakyti, 
kad “mėnulio šviesa” ir vi
suomenini judėjimą baigia 
naikinti.

Reporteris.

BRADDOCK PA.
Kartuvių inžinierius jau 

Broddocke. Parapijonų var
gai dėl kunigo.

Gai-susis keikūnas ir kar
tuvių inžinierius kun. Gar
mus jau randasi Braddocke 
apie šešta savaitė ir jau su
spėjo pasižymėti savo Įgim
tais "gabumais” — naikini
mu bedievių. Ir, žinoma, jis 
vartoja jam priprastas prie
mones—keiksmus ir vienų 
žmonių pjudymą prieš kitus. 
Ir jis mano, kad viskas eina 
Dievui ant garbės. Neapsiei
na ir apie kartuves neprisi
minęs. Aš nemanau, kad to
kia to jagamastėlio darbuo
tė neštų Dievui garbę. Grei
čiausia iš to turi naudos vel
nias, nes sukvailintos davat
kos griebiasi net ir prievar- 

jtos tuos menamus bedievius 
1 nuvaryti i bažnyčią ir at- 
i versti prie Dievo. Dažnai 
Įvyksta susikirtimų ir netik 
kad išsivadinama “gražiais” 
žodžiais, bet prieinama ir 
prie muštynių.

Braddocko lietuviai netu- 
i ri giliuko ant kunigų. Pir- 
' miau kiek laiko čionai kle
bonavo kun. Abromaitis, 

i bet šis mylėjo gerti ir mažai 
; kada būdavo blaivus, tai tu
rėjo prasišalinti iš parapi
jos ir už kiek laiko pasimirė. 
Paskui buvo atvažiavęs ku- 

: nigas Tamuliunas. Su tuo ir
gi los pačios bėdos — gėri- 

l mas. Ir per tą kunigėlio di- 
I deli gėrimą parapijonai tu- 
■ rėjo daug negarbės ir kla- 
patų, kol iškrapštė kun. Ta- 
muliuną. Žmonės sako, buk 
kun. Tamuliunas likęs ir iš 
kunigystės išmestas. Per ko
ki laiką musų parapijonai 
neturėjo jokio kunigo, o da

bai- susilaukė to garsaus ku
nigo Garmaus, ale šis irgi 
ne kažin ką galės išdaryti, o 
tik supiudvs žmones, dau
giau nieko.

Korespondentas.

BAYONNE, N. J.
Parapijonų vargai ir kiti 

dalykai.
Pažangesni parapijonai 

nepasitenkina kunigo P. 
Saurusaičio su gaspadine 
šeimininkavimu. Kun. P. 
Saurusaičiui išvažiavus ant 
atostogų, parapijonai sušau
kė susirinkimą 24 dieną 
rugpiučio, kad pasitarus 
kaip kunigo ir jo gaspadinės 
visai atsikračius.

Susirinkus žmonėms Į 
svetainę ir dar mitingui ne
prasidėjus, Įėjo vienas pa
rapijonų J. A. ir laikydamas 
vienoj rankoj plakatą, o ki
tą ranką iškėlęs aukštyn, 
pradėjo rėkaut. Vienas žmo
gus paklausė jo kodėl jis 
taip raudonas. J. A. su pasi
didžiavimu atsakė, kad iš
gėręs tris šnapsus, tai ir rau
donas. Kitas kunigo pantap- 
laižis J. N. lakstė po gatves 
ir jieškojo pienų, kaip išar
džius susirinkimą. P-nas J. 
N. taip darydamas turi tam 
tikrą išrokavimą, nes pora 
metų atgal jis išsinešė iš 
klebonijos pijaną, kuris bu
vo pirktas parapijonų pini
gais, todėl ir turėjo būt vi
sada klebonijoj.

♦ ♦ ♦

Rugpiučio 20 d. tapo ban
ditų nušautas lenkų veikėjas 
bučeris Vacį. Žebrovskis. 
Jis ėjo iš susirinkimo Buil- 
ding and Loan lenkų drau
gijos ir nešėsi pinigų 4,500 
dolerių, surinktų už šėrus, 
nes Žebrovskis buvo kasie- 
rius. Prie pat jo namų durų 
banditai prišoko ir užko- 
mandavojo pakelti rankas 
aukštyn. Jam rankų greitai 
nepakėlus vienas šovė 
ir Žebrovskis susmuko. Nu
vežtas ligoninėn po penkių 
valandų pasimirė. Banditai 
tuoj buvo sugauti. Pasirodė 
buvę tris ir v si lenkučiai.

Vienas iš Bayonnės.

HOMESTEAD, PA.
Vyčių seimas ir šeiminės 

iškilmės.
Rugpiučio 26 d. čionai 

buvo Lietuvos vyčių seimas. 
Apie seimą aš mažai ką ga
liu pasakyti, nes i katalikiš
kus seimus pašaliniai neisi- 
leidžiami be kunigo paliudy
mo. Tik tiek galiu pasakyti, 
kad tas jų seimas buvo visai 
neskaitlingas ir nieko tokio 
nepaprasto nebuvo.

O apie parengimus tai tik 
ši-tą galiu pasakyti. Buvo 
lošta trijų veiksmų veikalas 
“Nuvytosios Gėlės.” Lošėjai 
buvo vietiniai vyčiai. Loši
mas buvo silpnokas, nes 
dauguma lošėjų neaiškiai 
kalbėjo ir kartais buvo sun
ku suprasti ką kalba. Jiems 
reikia dar daug mokintis, 
kad galėjus kiek geriau su
lošti.

Vakaro programą šiek- 
tiek pataisė daininikai: Či- 
žauskas su savo motore, pa
nelė Elena Lelioniutė ir ki
tos artistiškos spėkos impor
tuotos iš toliau. Buvo garsin
ta, kad šiame vakare daly
vaus ir Lietuvos atstovas p. 
Bizauskas, ale kažin kodėl 
nesimatė. Pašalini*.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Ale voras kalbėt nega
li. Tas, vaike, ir parodo, kad 
jis dūšios neturi.

—Tu. tėve, irgi negalėjai 
kalbėti, kuomet buvai ma- Į 
žūtis. Tai kaip tuomet buvo 
su tavo dūšia: ar tu ją tu
rėjai, ar ne?

—Ale aš buvau pagal 
Dievo paveikslą sutvertas.

—O ką tu žinai, 
kaip Dievas išrodo? 
jį matei kur?

—Šventas raštas,

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Gerą dieną, tėve.
—Na, vaike, tai dabar aš 

atėjau pas tave, kad tu man 
išvirozytum, kur eina dūšia 
po smerties, kada žmogus 
pasikaria. Pereitą sykį tu 
man žadėjai šitą klausimą 
išklumočvt.

—Bet kodėl tu. tėve, ši
tuo klausimu taip susirūpi
nai? Nejaugi tu manai paka
binti ant virvės savo “gene
rolišką stoną"?

—Ne, vaike, lietuviško 
vaisko generolas tokios 
kvailystės nedalys. Aš klau
siu tavęs šito klausimo va- 
luk to, kad po vyčių maneb- 
rų anądien turėjom diskuci- 
jas apie žmogaus dūšią, ir 
pasirodė, kad nei vienas ne
žino, kur ji žmogui pasiko- 
rus eina. Vieni sakė, kad ji 
pavirsta į pelėdą ir nakti
mis rėkauja medžių šakose: 
kiti sakė, kad ji eina stačiai . 
Į peklą; vienas gi prirodinė
jo, kad žmogus visai dūšios . 
neturi. Už tokią bedievišką nebūtų, tai kaip žmonės pa
šnektą zakristijonas davė lėtų jo pikčerį numalevoti?

—Gal norėjai pasakyt 
paveikslą," ne “pikčerį"?
—Jes, vaike.
—Gerai, tėve, aš tau pa- 

Dievo pa- 
viską apie žmogaus dūšią iš- veikslas pasidaro. Kiekvie- 
aiškinti. Užtai aš ir noriu, nas Dievas yra pačių žmo- 
kad tu, Maike, man pagel- nių prasimanytas, ir todėl 
bėtum. Jo paveikslas visuomet yra

—Aš, tėve, irgi esu tokios panašus į tuos žmones, ku- 
nuomonės, kad žmogus du- rie jį prasimano ir garbina, 
šios neturi. J Japonų Dievas turi geltoną

—Kibą tu pasiutai, Mai- veidą ir kreivas akis, nes 
ke! (taip išrodo patįs japonai.

Gerai, tėve, jei tu tiki į Katalikų Dievas yra pasko- 
dušią, tai pasakyk man, kas lintas nuo žydų, todėl jis tu- 
ji yra. ' ri ilgą žilą barzdą ir pana-

vaike, yra toji šus i žydų rabiną. Juodvei- 
z • . - Į t <-

ką Dievas įpūtė džiai gi sako, kad Dievas 
turi būt juodas ir panašus Į 

’. O jei tu, tėve, pa- 
voro, tai jis tau 

1 pasakytų, kad Dievas yra 
—Jeigu šitaip, tai ir voras J didelis voras, kuris tupi vi- 

nes jis dury didelio voratinklio ir 
valdo visą pasauli.

—Taip negali būt, vaike. 
Tikras Dievas yra tiktai vie- 
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tėve. 
Ar tu

gu to juodveidžio.
—Ar tai tu. Maike, mano 

žodžiams netiki?
—Ne, tėve, žodžiams be 

faktų aš netikiu. Aš netikiu, 
kad tu esi sutvertas sulyg 
Dievo paveikslo, ir todėl ne
tikiu. kad tu turi dūšią.

—Tai tu nori pasakyti, 
kad aš gyvenu kaip gaivi
as?

—Aš to visai nesakau.
—Bet tu sakai, kad aš du

sios neturiu. 0 žmogus be 
dūšios, tai juk vis viena, 
kaip galvijas.

—Visai ne. tėve. Žmogus 
yra žmogus, nežiūrint ar jis 
turi dūšią, ar ne. Iš kitos vėl 
pusės galvijas visuomet bus 
galvijas, kad tu ir dvi dū
šias jam įpustum.

—Vaike, man tavo šnek
ta nepatinka ir aš nenoriu 
su tavim daugiau kalbėt. Aš 
mislinau, kad tu man paaiš
kinsi apie dūšią, o tu mane 
visiškai subalamutijai.

—Man gaila, tėve, kad 
mano kalba tau nepatiko. 
Pasaulyje visuomet taip bu
vo, kad teisybės žmonės ne
mėgo. Kada pirmutiniai 
mokslininkai pradėjo aiš
kinti. jog žemė yra apskri
ta, kunigai juos ant laužo 
degino kaipo “bedievius." 
Šiandien gi visi jau žino, 

i kad žemė yra apskrita. Šian- 
I dien svietas juoktųsi iš to
kio žmogaus, kuris pasako
tų, kad žemė yra plokščia 
kaip blynas. Taip bus, tėve, 
ir su dūšios klausimu: šian
dien bažnyčia persekioja 
tuos žmones, kurie sako, 
kad dūšios nėra: bet praeis 
keli šimtai metų, o svietas 
juoksis iš tokio žmogaus, 
kuris sakvsis turįs nemirti
ną dūšią.

—Ar tu žinai. Maike, jei
O jis ture- Įas Dievo nebijočiau, kad aš

vaike, 
parodo, kad Dievas yra i 
mus panašus.

—O kas tą šventraštį pa
rašė?

—Maižiešius.
jo žinoti, ba jis pats su Die
vu kalbėjosi.

—Ne. tėve, tu šventraš
čio nežinai. Maižius, kuris 
prirašė daug pasakų apie 
žydų Dievą, niekad jo savo 
akimis nematė. Jis sakosi 
tik jo balsą girdėjęs. Bet aš 
duodu galvą nukirsti, kad 
jis ir jo balso negirdėjo.

—Olrait, vaike, jei Dievo

tau kirsčiau šoble, tai tik 
šlapia vieta paliktų, kur tu 
stovi.

—Nekirsk taip smarkiai, 
tėve, kad nenusikirstum sau 
galo nosies. Verčiau eik na
mo ir gerai apgalvok ką aš 
tau sakiau, o tuomet ir pats 
pripažinsi, kad mano tiesa.

Svarbus Laiškas iš Lietuvos

jam per ausi, 6 jis zakristi
jonui atgal, ir ant galo jiedu “ 
beveik susipyko. Aš šoblę 
išsitraukęs liepiau jiems su-į 
sigadyt ir prižadėjau pats aiškinsiu, kaip 
viską apie žmogaus dūšią iš-

.......... . Užtai aš ir noriu.

Kad galėčiau aš nupinti...
Kad galėčiau aš nupinti 
Eilių vainikus
Ir su jais vargšus dabinti, 
Skelbt kitus laikus.
Kad galėčiau jiems paduoti 
Pagalbą varguos 
Ir nelaimėse paguosti, 
Padėti darbuos.
Kad galėčiau aš nubraukti 
Ašaras vergams,
Griežtą kovą visur skelbti 
Nelaimėms, vargams. 
Tada tikslas būt gyventi 
Ir ramiai numirti, 
Nereikėtų be laiko senti, 
Liūdėsi patirti... Ant. S.

—Dūšia,
dvasia,
žmogui. Be dūšios žmogus 
butų paprastas molis, netu- nigeri. 
retų nei gyvybės, nei ražu- , klaustum 
mo.

Kaunas, 1924 
Rugpiučio 15

Gerbiamieji Draugai!
Jus, gyvendami ten už ju- 

rių-marių, dažnai pasvajo- 
jate apie tą šalį, kur dauge
lis jūsų esate gimę ir augę. 
Jus privertė apleisti savo 
kampeli caro valdžios 
smurtas: kariuomenė, per
sekiojimai už knygas, už 
dalyvavimą darbininkų ju
dėjime. Jus bėgote į laisvės 
šalį, kur negalėjo jus pa
siekti caro budelio ranka, ir 
suspausta širdimi laukėte, 
kada nukris retežiai nuo 
Lietuvos darbo žmonių ran
kų, kada užtekės jiems lais
vė. Tai buvo svajonė, bet 
graži, džiuginanti ir gaivi
nanti svajonė. Daugelis var
go ir mirė su šita svajone.

Po karui, virš lavonų ir 
griuvėsių krūvų, sužibo lais
vė, praskambėjo tautų ir 
darbo žmonių išsiliuosavimo 
obalsiai ir... vėl sutemos 
dangų aptraukė.

Lietuva, tapusi laisva, ne
priklausoma, pateko tuoj Į 
savos vergijos rankas. Jos 
laisve pasinaudojo savi iš
naudotojai. Ir dabar Lietu
vos liaudies gyvenimas ski
riasi nuo anų laikų gyveni
mo jei bent tik tuo, kad prie
spauda yra sava, o ne sveti
ma. Turime lietuviškus kalė
jimus, turime lietuvišką ink
viziciją. Skirtumas tik tas, 

’ kad musų lietuviška prie- 
spauda yra žiauresne ir jos 
priemonės šlykštesnės, negu 
caro žandarų.

Draugams amerikiečiams 
nesinorėtų tikėti, kad jų 
svajonės butų taip užviltos, 
kad čia yra taip bloga. Bet 
jie gali pasiteirauti tų, kurie 
buvo grįžę Lietuvon ir, kaip 
plaštakės į žvakės liepsną, 
metėsi Į tą laisvę ir, nusvilę 
sparnus, turėjo atgal grįžti, 
kas galėjo, o kas negalėjo, 
tai ir smilksta, kaip žalias 
nedegąs, be vilties dėl geres
nės ateities.

Tai va, gerbiamieji drau
gai, kokios pas mus naujie
nos. Iš anksto turite žinoti, 
kad nieko linksmo ir malo
naus neturime jums praneš
ti, o tik galime pasiskųsti su 
savo vargų vargeliais. Kai 
pasiskundi kam, padejuoji, 
pasidaro ant širdies leng
viau.

Bet pas mus dabar toki 
laikai, kad nei skųstis nega
lima, nes turime bumas už
rištas ir krikščionišką bizū
ną prieš akis pakabintą.

Apie tokius didelius daly
kus, kaip spaudos, žodžio ir 
susirinkimų laisvę pas mus 
negalima nei svajoti. Taipgi 
pas mus krikščioniškoje Lie
tuvoje niekas nebetiki ir to
kioms nesąmonėms, kaip 
teisybė, teisėtumas ir t.t., 
nes teisėtumo nieks nesilai
ko ir teisybę kalbėti už
drausta. Mus laikraščiams 
bendradarbiauja ponas cen
zorius, kurs uoliai seka, kas 
rašoma ir tuoj teikiasi iš
braukti, kas nereikalinga, o 
nereikalinga skaitosi Lietu
voj tai, kas yra teisingai pa
rašyta apie kunigų ir zakris
tijonų valdžios tamsius dar
bus ir darbelius ir apie jų 
švento surėdytam netikumą.

Ponas cenzorius daugiau
sia bendradarbiauja “So
cialdemokrate.” Jis dažnai

m. 
d.

darė arti 10 skyrių. Kaune 
irgi rengiama šiomis dieno
mis atidaryti skyrius, tik ap
skrities viršininkas nedavė 
leidimo steigiamajam susi
rinkimui, kurs turėjo Įvykti 
rugpiučio 10 dieną.

Kunigija klerikalizmą 
taip supynė su religija, kad 
niekaip jų neatskirsi, ir to
dėl žmonės neapkęsdami 
klerikalizmo, drauge neap
kenčia ir religijos, kuri yra 
klerikalizmo Įrankis.

Lietuvos klerikalai savo 
elgesiais prisidirbo sau daug

vis ŠĮ tą išbraukia, palikda
mas laikraštyje baltas vie
tas nemokantiems pasiskai
tyti. Bet pestebėjęs, kad tas 
baltas vietas daug kas skai
to ir jomis domisi, Įsako 
spaustuvėms jas užpildyti 
kuom nors kitu, kad žmonės, 
prisiskaitę uždraustų daly
kų, neimtų apie juos pla
čiau šnekėti ir išvadų daly
ti, kas gali kartais pakenkti 
ramiam kunigų ir zakristijo
nų viešpatavimui.

Turbut vėl neužilgo grįš 
tie laikai, kada darbininkų 
spauda gyveno užsieniuose 
ir Į Lietuvą buvo gabenama 
ant pečių, kontrabandos ke
liais.

Iš darbininkų gyvenimo, 
tai butų galima pasakyti, 
kad jau dabar virto kitas la
pas.

Kauno fabrikuose iki šiol 
viešpatavo taip vadinama 
Darbo Federacija. Ji Įsigalė
jo čia tokiu budu. 1919 ir 
1920 metais Kauno darbi
ninkai buvo komunistų Įta
koje. Tuomet buvo Kaune 
Biuras, kuris vienok neper- 
ilgiausia tegyvavo, nes val
džia, ėmusi persekioti ko
munistus, išardė ir CentralĮ 
Biurą. Persekiojimai siste- 
matingai augo ir pasiekė to, 
kad nei vienas darbininkas 
negalėjo būti garantuotas, 
kad štai žvalgyba nenutvers 
jo ir neikiš Į kalėjimą. Visas 
darbininkų profesines są
jungas valdžia skaitė komu
nistinėmis ir visas iki vienai 
išgriovė.

Tuomet tai iškėlė savo 
šlykščią galvą viršun minė
ta Darbo Federacija. Ji bu
vo sudaryta klerikalų, kad 
sugriovus darbininkų vieny
bę Lietuvoje. Valdžia ją pa
rėmė ir ji su bizūno pagalba 
užviešpatavo ant darbinin
kų, bet moralio pagrindo ji 
darbininkuose niekad netu
rėjo, nes darbininkai dėjosi 

i ją tik todėl, kad ištraukus 
iš jos kokios nors laikinos 
naudos arba kad išvengus 
valdžios Įtarimo ir persekio
jimo.

Darbo Federacija trium
favo. Su darbininkais galų- 
gale ji pradėjo visai nesi
skaityti: nori ar nenori, tu
ri Į ją prigulėti, jeigu nenori 
darbo nustoti. Mat, su fab
rikų administracija buvo 
jos susitarta apie tai ir per 
administraciją būdavo kas 
mėnuo išskaitoma kiekvie
nam darbininkui iš jo algos 
po vieną litą Federacijos 
naudai.

Pagaliau Federacija iš
krėtė darbininkams dar to
kį šposą. Kunigo Vailokai
čio mėsos fabrikas turėjo 
atliekamų dešrų, kurios, sa
ko, buvę grąžintos iš užsie
nio, kaipo netinkamos. Ku
nigas Vailokaitis, kaipo 
praktingas žmogus, nenorė- 
o, kad dievo dovana nueitų 

ant niek, taigi dešras pave
dė sunaudoti Darbo Fede
racijai. Ši atidavė jas savo 
nariams patogiomis sąlygo
mis (ant išmokėjimo). Bet 
dešros pasirodė supuvę, dar
bininkai ėmė nuo jų sirgti ir 
jos prisiėjo išmesti. Viena 
nėščia moteriškė, užvalgiusi 
tų kunigo dešrų, apsirgo ir 
numirė.

Taip Darbo Federacija vi
są laiką darbininkais rupi-

nosi. Galų-gale šita jos glo
ba tapo jiems nepakenčia
ma ir darbininkuose prasi
dėjo masinis bruzdėjimas 
prieš ją. Tai buvo šįmet 
prieš rugpiučio 1 d. Ta die
na buvo paskirta Federaci
jos vėliavai šventinti ir fab
rikuose darbininkams buvo 
Įsakyta tą dieną švęsti ir 
nedirbti. Bet kadangi Fede
racija darbininkams už tą 
dieną užmokėti neapsiėmė, I 
tai jie ir nesutiko jos švęsti, 
o Federacijos agentą Ko- 
valski, kurs labiausia už
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šventę agitavo ir buvo di- priešų ir politiniame ir vi- 
džiausias Federacijos šulas | suomeniniame gyvenime. 
Tilmanso fabrike, darbinin- Laisvamanių judėjimas — 
kai apstumdė ir išmetė iš tai dar vienas naujas fron- 
fabriko laukan, reikalauda- tas prieš klerikalų galybę, 
mi administracijos visai jį 
pašalinti.

Darbininkai, sukilusieji į moję eilėje socialdemokra- 
prieš Federaciją, panorėjo j tinio nusistatymo žmonės— 
susikurti sau profesinę me-' proletarinė inteligentija ir 
talo darbininkų sąjungą ir i darbininkai. Liaudininkai 
rugpiučio 3-čiai dienai buvo į daugiausia laikosi nuoša

liai. Jie laisvamanybę skai
to nelabai butinu reikalu ir 
todėl nenori kol kas susiter- 

ilioti ja krikščionių akyse. 
Jie tikisi, turbut, kad krikš- 

; čionis gal kada nors vėl juos 
prileis pasėdėti ant valdžios 
kėdės ir palaižyti tautos py
rago. Dėl visa ko jie dar ne
šiojasi kišeniuje škaplerius, 
kad sulyg reikalo galėtų 

i jais užsidėti.
Dar reikia priminti, kad 

Laisvamanių Draugija ne- 
j taip jau lengva buvo Įkurti: 
sako, Šliupas porą metų ve- 

• dęs derybas su Lietuvos po
nais, kol šie galutinai ją lei
do.

Pažvmėtina, kad i Lais-•i y c

jvamanių Draugiją stoja pir-

berengia savo steigiamąjį 
susirinkimą, bet valdžia, ga
vusi iš Federacijos Įsaky
mą, susirinkimo neleido. 
Buvo mėginta rengti antru 

. atveju susirinkimas rugpiu
čio 10 d., beT vrldžia vėl ne- 
daleido ir kažin ar leis kada. 
Taip darbininkams “laisvo
je” ir “demokratingoje” 
Lietuvoje surišama rankos 
ir neleidžiama tverti organi
zacijos paprasčiausioms e- 
konominiams reikalams gin
ti prieš savo darbdavius.

Bet šita muzika tuo neuž
sibaigė. Po to, kaip buvo iš
mestas iš Tilmanso fabriko 
Federacijos agentas Kovals- 
kis, netrukus atpyškėjo Į tą 
fabriką Darbo Inspektorius 
ir pradėjo policijos budu 
daiyti tardymą ir grasinti 
darbininkams visokiomis 
bausmėmis. Jis kelis kartus 
kreipęsis Į fabriko savinin
ką, kad tas paliuosuotų iš 
darbo tuos darbininkus, ku
rie vijo lauk Federacijos 
agentą. Kitose šalyse fabri
kų inspektoriai yra tam, 
kad darbininkų teises gintų, 
o pas mus kunigų valdomoj 
Lietuvoj—tam, kad darbda
viams ir valdžiai padėtų.

Pastaruoju laiku pribren
do Lietuvoje dirva ir laisva- 
manybei. D-ro Šliupo rupes
niu š. m. birželio mėnesyje 
Šiaulių apskrities viršinin
kas Įregistravo Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugiją, 
kuri turi teisės atidarinėti 
savo skyrius visoj Lietuvoj.

Šios draugijos §2 šitaip 
skamba :

Draugijos tikslas yra:
a) susisiekimas ir susi- 

bendrinimas laisvosios 
minties žmonių bei tų, ku
rie savo Įsitikinimais nepri
klauso prie organizuotųjų 
bažnyčių ir jų apeigų ir 
kurie šiaip mažai tevertina 
organizuotąją religiją;

b) laisvamanių teisių ap
saugojimas Lietuvos respu
blikoje ;

c) prigimtinės etikos ir 
jos uždavinių: kas gera, 
gražu ir dora gyvenime py
kinimas;

d) augusiujų ir jaunuo
menės etinės kultūros dės- 1 
niuose auklėjimas ir lavi
nimas. - i

Vos draugija tapo Įregis- gavo per nosį! 
truota, kaip jau tuoj Įvai
riose Lietuvos vietose atsi-

GAVO PER NOSĮ
Naujas “Sandaros” re

daktorius įsimylėjo Į tūlą 
vytę. įsimylėjo ir pradėjo ra
šyti jai visokių komplimen
tų savo laikraštyje. Ji esan
ti išmintinga katalikė, atei
nanti “Sandaros” nusipirk
ti, važiuojanti ant sandarie- 
čių piknikų ir t.t. Vienam 
“Sandaros” numeryje buvo 
net kelios skiltįs pašvęstos 
tos vytės aprašymui. Kitos 
katalikų merginos irgi buvo 
giriamos.

Bet vytės tų pagyrimų iš 
“Sandaros” redaktoriaus ne
tik nepriėmė, bet dagi išva
dino ji “proto ligoniu.” štai 
kaip viena jų atrėžia jam 6 
rugsėjo “Darbininko” vieti
nėse žiniose:

“Nesuprantama protligė 
užėjo ant So. Bostono san- 
dariečių. Savo šlamštelyje 
‘Sandaroje’ pavadino mane 
pavyzdinga vyte ir kad aš 
pati nusiperkanti ‘Sandarą’ 
ir galas nuo galo atydžiai 
perskaitanti.

“Aš kaip gyva nebuvau 
‘Sandaros’ ofise, nesu nie
kad pirkusi to laikraščšio ir 
nesu to šlamštelio čiupinė- 
jusi iki man pakišo paskuti
nįjį numerį, kur rašyta apie 
mane.

“Emilė Romanauslcaitė.”
A adinasi, lept per snapą! 
Jau kad nesiseka žmogui, 

tai nesiseka. Bandė jis so
cialistus kritikuoti — gavo 
per nosį; pradėjo prie vyčių 
merginų meilintis—ir čia

JAUNA LIETUVAITĖ 
KALTINAMA ŽMOG

ŽUDYSTĖJ.
Šiomis dienomis Chicago- 

je tapo areštuota Ona Vala- 
niutė, jauna lietuvaitė, ku
rią policija kaltina prisidė
jusią prie nužudymo tūlos 
Gaennslen pereitą pavasarį. 
Visų pirma dėl tos žmogžu
dystės buvo areštuotas An
tanas Valanis, Onos Vala- 
niutės 19 metų amžiaus bro
lis, ir da vienas vaikėzas 
Policijos tardomi jie ir pasa
kė, kad prie tos žmogžudys- 
tės buvo prisidėjusios da 

Juodvei- dvi merginos, būtent minė
toji Valaniutė ir tūla Luci’.ė — — w « • j — JL y i

turėtų turėti dūšią, 
irgi gyvas ir turi protą.

—E, koks ten pas jį pro
tas!

—Tai tu. tėve, voro gerai nas, ir tai yra musų, katali- 
nepažįsti, kad taip kalbi, kų Dievas. 
Jei tu prisižiūrėtum, kaip Į —Bet tai yra tiktai tavo į

gudriai jis gaudo muses į nuomonė, tėve.
vadas sako, kad tikras

kai jis tą tinklą suaudžia, i Dievas yra juodas. Kaip gi Marshall’iutė. Žmogžudystė
1 1/ūin vei lzorl ni 1 vt nločl m / k f J be

savo tinklą ir kaip meisteriš-

nusistebėtum, kaip . tu dabar prirodysi, kad ta
vo nuomonė teisingesnė, ne-

tai tu 
daug jis turi proto.

buvo papildyta plėšimo tiks
lais.

Anot tos žmonių pasakos, 
“durną ir bažnyčioj muša.”



IIGNOTAS AUGULIS api 1 'I 
atvyko Amerikon is K ' -i i 
Kamajų vai., Rokišk.o aį 
kokių nors žinių apie jį. ■ .. 
pranešti Lietuvių Biurui, I 
Language Information S.-

119 W. 41st St , N w T i a <

ti u ap.-i vedini ui merginos, 
y vanaslė.-. kad ir SU 
:1c butų graži ir gera 
uą au žinių suteiksiu 

■ną duosiu kiekvienai.
ig st. I tuoii Cit), Conn. 
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ra nešk 
lės UI b 
tu vaik 
padine

bti AKRk FARMA
Art! Canton, 13 mylių nuo Bostąno, 

9 kambarių namas su 
tais ir garo šiluma; 
Kama $5,500, — 
mainys ant namo

A. 1
2.61 W. Br»adway

GERBIAMI TAUTIEČIAI
Dvi geros ūkės ant pardavimo, ne

toli nuo miesto, tik dvi mylios, prie 
gero indelio kelio, žemo gera, ake- 
:ių, su geromis triobomis, stuba su a 
dnljiais kambariais ir taipgi geri 
staldai d<l gyvulių Apie 60 akerių 
ariamos žemės, o kita yra gtrioa 
Daug vaisingų medžių. Kaina ^3,800. 
Anf a fartna akerių 1h- ti lobų <iir- 
bama žeme ir labai gera, kaina 
Priežastis pardavimo yra tokia: esu 
na-lė ir tiek daug žemes negaliu val
dyt tai bent katrą farmą parduodu, 
o’ant kitos pati gyvensiu, has nori 
atvažiuoti pirkti, tai meldžiu 
ii ant šio adreso: I68!

MRS. A. SZ.MAIL
B>\ 333. Madison. Florida.

me priversti vaidinti beveik 
kasdien. Todėl kviečiame 
•Jus, tautiečiai, lankytis ir 
šiokiomis dienomis. Mu»ų 
“Dzimdzi-Drimdzi” Jums 
suteiks linksmo vaidinimo 
ir juokų, o priedas “Laisva 
Lietuva” sužadins Jūsų šir
dyse lietuvio vardą ir kvies 
visus talkon Vilniaus atva
duoti iš po lenkų-okupantų 
letenos. . ;.

Dz imdzi-Drimdzi.

atsirado tokių, kurie viso
kiais šlykščiais budais pra
dėjo savo vientaučius išnau
doti. Paskutiniais laikais to
kių sukčių šaika atsirado 
Chicago, III. Taip kartą b i- 

[ vo skelbiama kokia tai ste
buklinga ir labai brangi 
knyga po penkis doleriu;. 
Nekurie ir pasiuntė pinigus. 
O ką gavo? Nagi dešimts 
centų vertės knygutę! Paga
lios pradėjo rodytis apgar
sinimuose koks ten mėnesi
nis žurnalas “Piršlys”— 
§1.50 ant metų. Žingeidumo 
dėliai pasiunčiau tam apga
vikui prenumeratą balan
džio mėnesyje. Tiesa, vieną 
egz. balandžio mėnesio ga
vau, kartu gavau ir paragi
nimą, kad daugiau prenu
meratorių parinkčiau.

Bet po tam. laukiu mėn ■- 
sį, kitą ir trečią, “Piršlio“ 
kaip nėr, taip nėr. štai ir 
ir vėl liepos mėnesyje pasi
rodė “Keleivyje” riebus 
kaip lašinių paltis, apgarsi
nimas, brangių knygų ir 
“Piršlys“ už pusę kaino 
Man vėl teko laimės “Pirš
lio’’ antrašą pagauti. Para
šiau užklausimą tam begė
džiui, kodėl man laikraščio 
nesiunčia, bet iki šiai dier.ai 
negavau nei atsakymo, nei 
“Piršlio.”

Todėl perspėju visuome
nę, kad tokiems blogo noro 
apgavikams nesiduotų per 
apgarsinimus save išnaudo
ti.

\ r u improvemen- 
suuiiia, puikus sodas. 

; tik $12>oi įnešti ai ba

Vienas mano pažįstamas turi pamatinės svarbos kraš- 
turėjo tokį atsitikimą. Jam to ekonominei ateičiai. Pro- 
teko būti dideliam mieste, jektas priimamas dviem 
Miesto sodne jis pastebėjo 
didoką žmonių būrį. Būrio 
vidury ant suolelio sėdėjo 
dievobaimingo veido žmo
gelis ir dėstė tris kortas. Kas 
atspėdavo kortą, tas laimė
davo tiek pinigų, kiek pats' kių minučių, 
pareikšdavo.

Lošėjų nestigo ir lošė
jams sekėsi,—beveik kiek
vienas “banką pastatęs“ iš
lošdavo.

Pabandė laimės ii mana
sis pažįstamas. Nors neturė
jo pinigų, bet pagundos stu
miamas pastatė penkis rub
lius ir... prakišo. Mat, neat
spėjo kortos. Pinigų neturė
damas, gavo palikti laikro
dį.

Eidamas galvojo: kode’ 
taip sekėsi lošti kitiems ir 
kodėl nepasisekė jam. Tą 
galvosūkį jam paaiškino la
biau prityręs miestelėnas: 
visi tie susitelkę apie dievo
baimingo veido žmogutį su 
kortomis buvo viena monel- 
ninkų kompanija. Jie lošė 
žymėtomis kortomis. “Išloš
davo” jie dėl pašalinių akių, 
bet pasigautas svetimas vi
suomet prakišdavo.

Ta istorija prisimena man 
ir dabar, žiūrint į musų poli
tikos vairininkus. Štai jau 
ketvirti metai vedamas poli
tinis azartas trimis korto
mis. Tos kortos vadinasi, 
krikščionys demokratai, 
darbo federacija ir ūkinin
kų sąjunga. Lengvatikis pi
lietis spėlioja, kuri korta ge
resnė. Pasirenka tikriausią, 
ant jos padeda savo viltį ir... 
lieka apgautas. Nesupratė- 
liui žiūrint iš šalies atrodo, 
kad lošimas “padorus.“ Ir 
tik akyliai žiurintieji arba 
tie, kurie jau palydėjo savo 
laikrodį arba liko išvilkti 
iš paskutinių marškinių, tik 
tie supranta, kad vienmin
čių kompanija gudrų žaislą 
narplioja.

Kada gi musų liaudis su
pras to žaislo paslaptis? O 
juk rodos nebūtų sunku, juk 
tiek yra faktų, kurie duoda 
mąstymui medžiagos. Paim
kime tik paskutinį laikotar
pi-

Pirmasai Seimas buvo pa
leistas todėl, kad kokie tai 
“žydbemiai” ir, žinoma, so
cialistai neleidę krikščioniš
kiesiems geradariams pasi
darbuoti žmonių gerovei. 
Taip griaudeno žmones ka
demų agitatoriai besispaus- 
dami į antrąjį Seimą. Fede
racija žadėjo darbininkams 
aukso kalnus; ūkininkų są
junga—palengvinti ūkinin
kams mokesnių naštą, la
biausiai storavojosi kunigai. 
Tie anais 
net naują 
ką” tiems, 
socialistus.

Agitacija davė reikalingų 
vaisių. Kademų kompanija 
gavo daugumą ir per ištisus 
metus galėjo parodyti savo 
gerą širdį. Ir parodė. Darbi
ninkai nesusilaukė nei vieno 
naudingo įstatymo. Dabar; 
už ekonominį streiką juos ’ 
sodina į kalėjimą. Ūkinin
kai nesulaukė mokesnių 
naštos sumažėjant. Užtat 
vargšai kunigai liko aprū
pinti valdininkų algomis.

Svarstomas Seime geižke
lių statybos klausimas, kuris dabar jau ir iš lietuvių tarpo lietuvių kolonijas, tad esa-

i

laikais išgalvojo 
“smertelną grie- 
kurie balsuos už

Pajieškau Jono Visocki ■. 
gai gyvenu Ni w Kensinvt ■> . I’ . 
num *668 2nd Avė. Tunu s\a uų r. ■ 
kalą, žinantieji malonės pranešti ar- 

I ba oats lai atsišaukia. Lu -i!.. ai ■ 
kingasc ČHAS STADOL

P. O. Box 159, Puma, su . Pu
J)

n 
m 
ėi

V A S
, So. Boston. Mass.

au a, vedimui merginos ar- 
nejaur.esnės 2.5 metų ir ne

pageidaujama tokia, kū
limą gyvenimą Aš esu 30 

akinas, nevartoju svaiginan
čių. tunu biskį turto Kuri 
iti . pažintį, malonėkite at- 
!>ei laišką, atsakymą duosiu 

.< i. (31 )
7 So. 1 nioa avė., Chicago. III.

l-PAJUOKAI TĖVO ST ASIO J U 
KO. Girdėjo, kad gy\ena C
Ohio Meldžiu mano brangus tcc. 
atsišaukti, arba ka- zn.ote
si, malonėkit pranešti šiuo •- 

MIJSS AN.NTE JACiK -i".:
274 Bolton St., S> Bo<,,,:.. Ma

REIKALAVIMAI.
1* KJIEŠK U L \IKROD1N1NKO
Gera, apsipaz.,nusio su tuo amątu. 
ii ;,.i> nuolatinis, valandos trumpos, 

tis g. ra (39)
r. valukonis

5 Bruadvvay. So. Boston. Mass.

,m> \\RV REIKALINGI PRIE 
bo kiekviei (38)

CARROl.L’S AGENCT
21 Ali) n St., Hartlord. Conn.

skaitymais. Bet čia įsimaišo 
galingas bankininkas, kun. 
Vailokaitis ir visas projek
tas tiek pat sutartinu krikš
čionių rankų kilstelėjimu

' sugriaunamas. Užteko pen- 
kad kademų 

kompanijos nuomonė pasi
keistų dėl to svarbaus klau- 

' simo.
Griūva koalicinis kabine- 

; tas. Turi gimti valdžia gry- 
I nai krikščioniška. Bet krikš
čionims nepatogu išvažiuoti 
aikštėn, tik savajį trejetą 
pasikinkius. Tuomet tie pa
tįs krikščionis, kurie šiaip 
žydų vardo neapkenčia, 
kreipiasi į žydų frakciją, 
kad juos palaikytų. Gauna 
smūgį i veidą... šlapia maz
gote. Krikščionių meškerė 
pasigauna iŠ tautinių, mažu
mų tik kazokų vachmistrą 
starovierą Jeriną. Sodinasi 
į savo tarpą naują sėbrą ir 
toliau stumiasi.

Bet įdomiausias klausi
mas—tai savivaldybių. Opo
zicija vadino krikščionių su
manymą savivaldybių grio
vimu, kademai gi—savival
dybių pertvarkymu. 0 su
manymo tikslas aiškus,—at
imti liaudžiai galimybę or
ganizuotis ir augti, nes sa
vivaldybėse sėdi ne krikš
čionių plauko žmonės. Ir to
dėl reikia juos išblaškyti, 
kad lengviau butų laimeli 
rinkimus i tretįjį Seimą. 
Apie tą tikslą krikščionių 
prasčiokėliai kalbėjo atvirai 
(tik ne viešai).

Kaip krikščionis iškėlė 
savo sumanymą ir kaip jie. 
liaudies prigrasinti, traukė
si atgal, apie tai jau buvo 
rašyta. Man dabar rupi ki
tas klausimas. Kaip atrodo 
tų visų faktų šviesoje žmo
nės, kurie laiko dabar val
džios monopoliją Lietuvoje?

Pasakykit, gerbiamieji, at
gali rimta ir save gerbianti 
partija svarbiu politikos 
klausimu keliūtos dienų bė
gy pakeisti savo nuomonę. 
Gi čia net ne viena partija, 
o tariamos tris. Ir tai be gin
čų. be motyvų pareiškimo. 
Kun. Šmulkštys pakelia ran
ką ir jį vergo klusnumu seka 
tiek federacija, tiek ūkinin
kai. Savo nuomonės turėti 
nevalia. Yra ne atskiros 
frakcijos, bet viena gražiai 
susitarusi kompanija. Ji, 
kaip cirke mokinta, šoka 
virvės šokį ir balansuoja 
tarp visiškai priešingų kits 
kitam visuomenės sluogs- 
nių. Bet tas kojų vikrumas 
pastebimas tiktai akyliam 
dabotojui. Viešumoj gi dar
bo federacija kryžiavojasi 
už darbininkų reikalus, ūki
ninkų sąjunga—už ūkininkų 
ir net vienas kitą užpuldinė
ja tartum priešai. Ar tai rim
ta taktika, ar tik žaislas žy
mėtomis kortomis?

Juozas Girėnas.

i

i

i

i

i

Šiuomi noriu perspėti pla
čiąją visuomenę netikėti vi
sokiems pigios rūšies apgar
sinimams. Por apgarsini
mus jau labai Jaut e^ro no
ro lietuvių tapo apgauta
Tais apgavikais tankiausia skirti s-ertadienius. kadan- 
budavo svetimtaučiai. Bet gi norime aplankyt; k-a*

i

i

Kazimieras Judeikis.
103 So. 21st St., 
S. S. Pittsburgh, Pa.

Artistų iš Lietuvos 
Gastroles.

Juokų teatras
“Dzimdzi-Drimdzi.“

Maršrutas:
Mass. valstijoj. Pirmieji 

spektakliai bus So. Boston?:
20 rugsėjo Lietuvių Sve

tainėje “Dzimdzi-Drimdzi“
21 rugsėjo parapijos salė

je “Dzimdzi-Drimdzi.“
23 rugsėjo parapijos salė

je “Munšainas.“
24 rugsėjo Lietuvių Sve

tainėje “Munšainas.“
Brighton 25 rugsėjo 

“Dzimdzi-Drimdzi.“
Montello 26 rugsėjo 

“Dzimdzi-Drimdzi.“
Haverhill 27 rugsėjo

U. Kliubo salėje, 324 River 
St., “Dzimdzi-Drimdzi.”

Lavvrence 28 rugsėjo L. 
U. Kliubo salėje, 41 Barke- 
ley St. “Dzimdzi-Drimdzi“.

Nashua 30 rugsėjo, šv. 
Kazimiero salėje, 119 Temp- 
ple St. “Dzimdzi-Drimdzi.“

Cambridge 1 spalių 
“Dzimdzi-Drimdzi.“

L.

i

į Worcester 2 spalių Lietu
sių salėje, 29 Endicott St.
i “Dzimdzi-Drimdzi.” Ten 
' pat 4 spalių “Munšainas.”

Worcester 5 spalių Šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
“Dzimdzi-Drimdzi.“ 4 spa
lių ten pat “Munšainas.”

Nonvood 7 spalių parapi
jos salėje “Dzimdzi-Drim-

Gavę iš visų vietų palan
kų atsakymą ir pasižadėji
mą mums padėti surengti 
vaidinimus, mes tariame vi
siems širdinga ačiū.

Įspėjame gerb. publiką, 
tad mes negalime visiems

P. S. Maloniai prašome ir 
kitų valstijų laikraščių at
sispausdinti. Kitose koloni
jose maršrutas bus paskelb
tas vėliau. D-D.

Pajieškau pusbroliu Poxi’<. L’zic 
rėlio iš Troškūnų ir Inu :<> f J . 
Striogos iš Levanišiią Jie patįs v 
lonės atsišaukti arba žinant:./ 
sis pranešti sekančiu adresu: 

ANDRIUS STR1UOGA
P. O. Box 254. Ford ( :ty. Pa

1>; 
užmok'

RUSIJOS KUNIGAIKŠ
TIENĖ PAGAUTA 

VAGYSTĖJE.
šiomis dienomis Paryžiu

je buvo areštuota už vogi- 
i mą krautuvėse šilkinių daik
tų Eugenija Galicina, žino
mojo Rusijos kunigaikščio 
Mikalojaus Galicino žmona. 

: Ji tapo nuteista dviem mė
nesiam kalėjimo ir užmokė
ti 25 frankus pabaudos.

1
i

I

Pajieškau Antano ėupai io E!/ j. _ :.)a j.
parapijas
Paris ma
žino kur 

esti. riJ.1) 
Monika Čupaičiukė-Romikaitienč

bietos Čupaiėukės, j', na. : 
nenų sodžiaus, Jurbarko 
Pirmiau gyveno Chicago." 
lonės atsišaukti, arba r ;<s 
jie gyvena, malonėkit piane

48 O Street. So Boston. M i

REIK \1.ING A 500 VYRU ant ta-
k<> farmų. Darbas kasdien. (39»

Aš, Ona Grabauskiutė, . ■iji.-sk 
savo pusbrolio Jurgio šidlau. > ii 
dviejų sūnų Jor.o ir Vinco. t m 
Onos Šidlauskų Jie paeina is Viz: 
nio parapijos, šešvalakiu i 
dėjau gyvena Chicago. iii 
juos žinote, malonėkite man p:a 
už ką busiu labai dėkir.j 

A. SKRUPSK

kaimo, gir- 
I Kas apie

Adre

Ėox 32. Cliffside, N. J

i

< 3M

Ąš, Bronis Baltis, pa.ie.kau :;\o 
tėvo Stanislovo Balčio Jis mane pa
liko mažą jau 11 metu ir as labai t .- 
riu svarbų reikalą Malonėkit atsi
šaukti šiuo adresu: (:;s)

BRONIS BALTIS
597 N. Riverside St \Vaterbury, Ct

ne 
fei 
te

REIK M.INGAS PARTNERIS
J pelningą biznį n ikalingas part- 
ris. Pageidaujama, kad turėtų šei
rio laisiiius ir apie $3000. Klausk.- 
paaiškinimo. (38)

JOHN LIM1US
2(i 1 Howe St.. Methuen. Mass.

VISU ŽINIAI!
Už visokios rūšies smulkius ; 

pasigarsinimus, kaip tai: pajies- 
kojimus. ąpsivedinius, įvairius 
pranešimus, pardavimus, pirki- j 
mus, skaitome po 3c. už žodį uz < 
sykį. Norint tą patį apgarsini- į 
ma patalpinti kelis sykius, už į 
sekančius sykius skaitome 2c. į 
už žodį už sykį ;

"Keleivio” skaitytojams, ku.- 
rie tur užsiprenumeravę laik
rašti ir už pirmą sykį skaitome . 
po 2c. už žodį., • . <

Už pajieškojimus giminių ar- ; 
ba draugu skaitome po 2c. už ; 
žodį pirmą sykį; norint tą patį < 
pajieškojimą talpinti ilgiau, < 
skaitome po lc- už žodį už kieti- < 
vieną sykį. !

■‘Keleivio’’ skaitytojams, ku- j 
tur užsiprenumeravę laik- J 

rasti, už pajieškojimus giminių < 
ir draugų ir už.pirmą sykį skai- ; 
tome po Te. ’bz tddį. ’

Pajieškojimai su. paxeikslais . 
kainuoja daug brangiau. Norint į 
patalpini pajieškojimą su pa- į 
veikslu, reikia prisiųst fotogra- ; 
fija ir klaust kainos. ;

Siunčiant pajieškojimą arba j 
apgarsinimą reikia prisiusi kar- < 
tu ir mokesti ■

KELEIVIS”
255 BROADWAY. •> :

SO. BOSTON. MASS
•* I

Pajieškau savo pusses ris K: ln- 
ros Kentrus, paeina is Vi, i-Miiiu v::l . 
Žabikų sodos. Kas apie ją žinote r. 
lonėkite man pianešti arba p;ui 
aLsišaukia šiuo adresu: < ":»)

TAVA DORA YONATIS
82 Davis St., Providence, R I

rie

PAIEŠKOJIMAI
Pajieš’au savo vyro JONO 

LISAUSKO, seniau gyveno KaJama- 
zo<>. Mich Iš Lietuvos Vilniaus rėi, 
Traku apsl:.. Plasapninkų kaimo. Jis 
prasišalino iš Cambridge. Mass.. 1922 
m. prieš Kalėdas ir paliko mane cu 
dviem mergaitėm Alina ir Levokada. 
Tegul jis pats atsišaukia, nes aš vis
ką dovanosiu. Žinantieji apie jį ma
lonėkit pranešti, už ką skiriu dovaną.

MARIJONA LISAUSKIENE
5 Marion st' E. Cambridge. Mass..

Aš. Marijona Bielevičiiitė, pajiev- 
kau savo pusb.rilio Willimo Waš'<e’c- 
vičiaus Girdėjau kad gyvena W r- 
cester, Mass. Meldžiu atsišaukti a—- 
ba jeigu kas apie jį žinote, malonėki
te pranešti šiuo adresu;

MARĖ BIELEVIČIUTĖ
36 Borger. st.. Paterson, N. J

Pajieškau savo tikrų brolių Liud
viko ir Vinco Warpi >tą, taipgi dvieią 
pusbroFų Kazimiero VVarpioto :r 
Aleko Jugmiro. Turiu prie jų svarbą 
reikalą. Kas apie juos žinote, malo
nėkite man apie juos pranešti arba 
patįs lai atsišaukia

ANNA VVARPIOT
11357 Deųuindre St, Detroit. Mich.

Jieškau Adomo Kazakevičiaus. Vil
niaus :ėd.. Trakų apsk.. žežmarių pa
rapijos. Krušonių kaim. 20 metu rt- 
eral gyveno apie Scranton, Pa Turu 
labai svarbų reikalą dėl jo naudos. 
Maierč’ it atsišaukti arba žinantieji 
pianeškite. ar jis gyvas ar miręs, už- 
ka busiu dėkingas.

jitrgTs polaimo
4520 Chcne St.. Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Izidoriaus Žu
kausko, Vėjukų kaimo. Viduklės pa
rapijos, Raseinių apsk. Pirmiau gy
veno Ser’nton. Pa. dabar rtežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti, turiu daug 
svarbių reikalu n'vąnešti:

JOS. ŽUKAUSKAS 
1514 Ross Avė, Scranton, Pa

APSIVEDIMAI
. Pajieškau apsivedimui mergir 

arba našlės, gali turėti vieną merg. 
tę, nuo 30 iki 40 m., kad ir senes 
bile gražiai atrodytų ir sutiktų 
civili šliubą Butų geiai. kad turėtu 
kiek pinigu ir kad butų teisinga ir 
mylėtų švarų gyvenimą As esu naš
lys 37 m., gerai atrodau, turiu vien * 
sūnų 6 metų. Esu laikrodie:nk ;; :: 
turiu pirmos rūšies sinių da .tų 
krautuvę, viršaus ŠIO.1 i'1 Su pirmu 
laišku meldžiu priausti savo pave' •- 
lą. ant pareikalavimo giąži: siu. Pla
čiau pasiaiškinsime per laišką

1. B. Aokserius
10463 Corliss Avė.. Chi

os
li
ne 

m t i

III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 20 ir .”,i> metu: pa
geidaujama tokia, kuri mylėtų dorą 
gyvenimą ir pasiturinti, ir kad sutik 
tų ateityje gyventi ant ūkės.

Aš esu 31 metų vaikinas, nevari- - 
ju svaiginančių gėrimų j r nerūkau: 
turiu pradžiai pinigų Myliu literatu 
ra ir taikų gyvenimą Akys rusvos, 
plaukai tamsus, 5 pėdų ir I ce’i’i 
aukščio, sveriu 150 svaru Norėti: u, 
kad mergina nebūtų aukštesnė- .. - 
mesi'.ė ga i būti. Su piimu lai-ku 
meldžiu prisiųsti ir paveiksią, kur į pa
reikalavus sugrąžinsiu (38)

J. A. B
O Box 122, Shei’s :i. (’<>•:!:.

PARDAVIMAI
PIRK GERK BIZNI BROCKTO.VE

Parsiduoda su visais įtaisymais tri
jų gyvenimų namas, kitas—6 kamba
riu. 6 karų garadžius. taipgi ir busi- 
r.ess — MEAT MARKET su visais 
forničiais ir taisymais, koki tik yra 
reikalingi buėernei ir grocernei Biz
nis išdirbta* ir pelningas, randasi 
tirštai apgyventoje koiionijoje. Namai 
neseni ir randasi dailioje vietoje. 
Pardavimo priežastį savininkas pa
aiškins asmeniškai. (39)

Kreipkitės šiuo antrašu:
JOSEPH K AST kNTIN AVlčl A 
38 Emmet St.. Brockton, Mass.

Telephone 3656-J

PARSIDUODA BEKERNĖ
Labai pigiai; apielinkč apgyventa 

lietuviais ir lenkas Iškepame apie 
jono duonų į sąvaitę, duonos kaina 2 
svaru—13c. Gera proga bekeriams, 
nes turiu du troku, minkymo mašiną 
ir kitus reikalingus įrankius Priežas
tis pardavimo išvažiuoja savininkas 
Lietuvon (39)

LIT H U A NIA N B A K E R Y
59 Linierick St.. Gardncr. Mass.

PARSIDUODA N AM AS vienos fa 
milijos su bučerne ir visais įtaisy
mais araba be buėernės; prie bizniavo 
streeto. visokių tautų žmonėmis ap
gyventa vieta. Parduodu greitai, nes 
vyras mano serga, turiu važiuoti į 
Lietuva. • (38)

11Ė LENA J A N K A U S K1E N Ė
1 to Law rence. St.. l.oueil. Mass.

FARMOS
ŪKĖ ANT PARDAVIMO

40 akerių. visa dirbama žeme, bu
dingai geri, aplinkui sodas visokių 
vaisių, geros mašinerijos išdirbimui 

i ūkės. 3 geri arkliai. 9 melžiamos kar- 
Į vės, l kiaulės, 5 ož 200 vistų.

Parduosiu arba mainysiu ant mies- 
I to prapęrtčs su lengvomis išlygomis 
Į Čia klimatas visada vienodas, vpatin- 
i gai nusilpnėjusiems užtikrinu, kad at- 
I gausite čion sveikatą Platesnes in- 
I formacijas suteiksiu per laišką. (38) 

•JOS GUDAS
R I. Box 32. Folev. Alabama.

I I’ARSIDUOD \ PI IKI ŪKĖ.
9 akeriai žemės išdalinta į lotus po 

<><» pelių pločio; kaina S!,sO(» Yra geri 
budinkai. 6 kambarių stuba. geras di- 

] delis skiepas, vandu > 
; boję; gesolino sU išinas 
stubos ant tos 
išdirbtas, prie 
sodas, daugybė 
vietoj, aplink anglies kasyklos ir dirb- 

■ tuvės ir pačiam viduryje miestuko; 
anglis po ūke neparduota. Kas norėtų 

' tokią vietą įsigyti, atsišaukite tuo
jaus Parduot turiu dėlto, kad pirkau 

i kitą didelę ūkę ir turiu tą vietą per- 
; leisti pigiai (38)

JON AS USKUS
152 tVestern avė. Moundsville. W. Va.

:eras di- 
ir elektra stu- 

100 pėdų nuo 
faimos, biznis gerai 
didelio kelio Gražus 

greipsų; parankioj

P.-.jieškau draugą ir draugių gy- 
vcnnnčin šiam® mieste Čia visai 
mažai lietuvių yra ir a.š negaliu 
su ia s susipažinti Ma'onėkit at
sišaukti ant šio adreso arba piltis 
atsiiankykite į namus art šio ad- 
i eso: joset’h daukant 

PINTE HOTEL
1540 N. Saginav St.. Flint, Mich

. Aš, Augustina:- Mateika, pajieš
kau savo brolį Ignotą Moteiką, ku
ris paeina iš šilaikių kaimo. Obe
liu valsčiaus. Rokiškio aDsk Jis 
paskutiniu laiku gyveno Burling- 
ton. N. J Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos Malonėkit atsišaukti pat
sai arba jei kas žinot, meldžiu pra
nešti, uz ka o'jsiu labai dėkingai

Al GUSTAS MOTHKA
J V e_t A’ • . Brirtgoport, Uotu:.

i
i Is

į.

EXTRA BALTIMORIECIAMS
Reikalingas patyręs arba norintis mokintis už 
inšiurins agentą vyras, pardavinėt "triple” ajisau- 
gojimo gyvasties su akcident insurance policies- 
Klauskit:

HARRY M. CAPLAN
United Life & A.ccident Insurance Co.

STOCK EXCHANGE BUILDING
210 E. Redwood Street. Baltimore. Md.

MUZIKOS VEIKALAIS

ITik ką Lšėjo iš spaudos astuoni nau ji muzikos 
veikalai. Dainavimui su piano akoinponemcntu. 
Audra Prieš Dieną ('-olo) ... 
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi, DąinOs (Solo arba Duetas) ..................
Noktumos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. 
Piemenėlis (Duetas) .........................
O, Laisve (Mišrani Kvartetui arba Chorui). . 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ...

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už 
Siųsdami užsakymus, siuskite ir pinigus, 
kant pašto Money Orderi sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. O, Box 16, So. Kosinti.

. . . $1.00 
.75 
.50 

$1.25 
.50 
.50 
.75

$ 1.00 
išper- I

i.

F\RM\ PIGIAI GREITAI
parduodant.

(ks akrai žemės, 30 akrų dirbamos, 
<l-iu- miško, kuris vienas gali apmo
kėt "už farmų Farmos žeme yra la
bai derlinga, auga komai, bulves, 
sienas, daržovės ir visokie javai, (tė
ra 12 kambarių stuba, didelė barne, 
vist::.inkai, didelis sodas įvairių vai
siu medžių; viena karvė, vienas ark- 
lvs, visos vištos, farmos įrankiai, ve
žimai ir mašinos. Farma randasi ar
ti miesto, kuriame yra dirbtuvių,, 
marketų ir mokyklų Kaina už viską 
tik 5.2900, įnešt’ $15(M), likusius ant 
lengvo išmokėjimo Jeigu jus norit 
geros apsaugos, pirkit šią farmą.(oi)

NATHAN MEISLER 
UNCASV1LLE, CONN.

F\RMA, IŠI.MTINNA1 BAKGENAS
150 akerių farma. 80 akerių geros 

lygios žemės, apsėta komais, avižo
mis, bulvėmis, didelių medžių ir sie
nojų. 14 karvių, 1 veršis, 2 jaučiai. 
1 bulius, 2 arkliai, 150 vištų, 4 kiau
lės. 1 gasolino inžinas malkom piauti, 
visi nauji ūkei įrankiai, vežimai, ka- 
rukai. masinos; didelis vaisių medžių 
sodas, geras 8 kambarių namas, 2 di
delės barnės, geros ruimingos višti- 
nės ir keliūtą kitų budinkų Geras pie
nui kelias. 2 niailės nuo miestelio ir 
marketų. 1 automobilius Viskas par
siduoda už $6,800 Į mokėt J2.5OO, kit
kas ant lengvų išmokėjimų. Gera pro
ga Skubinkitės. (37)

NATHAN \VEISLER
1 Bank St.. New London. Conn.

Draugas ir Draugė!
Parduok man savo liuosą lai

ką. Parašyk laišką šiandien. 
Adresas: (41)

G. I. DAUGĖLA
193 Grand St.. Box 9 

Brooklyn, N. Y.

Tikra pagelba nuo ne
virškinimo, Bloating * 

ir užkietėjimo.
Daktarai, kurie praktikuoja dau< me) 

tų yra labai nustebę kap greit , 
ta gyduolė veikia tokiuose 

atsitikimuose.
•Jei jūsų daktaras dar iki šiol nėra 

jums užrašęs tos gyduolės, tik nuei- 
kit į aptieką ir nusipirkit vieną bute
lį: ji vadinasi Nuga-Tone. Ji yra la
bai maloni vartoti ir jus galite gauti 
visam mėnesiui apie už $1 Jus nu
sistebėsite, kaip greitai ji veikia. Nuo 
nevirškinimo, bloating, užkietėjimo, 
kep. nų neveikimo, prasto apetito, gal
vos skaudėjimo, stoką ambicijos, pras
to miego ir t.t. niekas negali susily
ginti su šiomis gyduolėmis. Pabandy
kit tik porą dienų ir jus nusistebėsit, 
kaip sustiprins jūsų veikimą, ambici
ją, pep ir punTh Ji suteikia atšvieži
nantį miegą ir jus pajausite tuojaus 
geriau

Išdii bėjai Nuga-Tone žino labai ge
rai, kad ji pagelbės tokiuose atsitiki
muose ir jie yra privertę visus aptie- 
korius, kad davus garantiją ir sugrą
žinus jus'4 pinigus, jei nepagelbsti. 
Rekomenduojama, garantuojama ir 
paiduodama visų gerų aptiekorių

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUAKT’O LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUŠKAITĖS yra skirtingos nuo 
parišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūrų nei sprer.žinų. Nenuslen- 
ka ir neatsiremia į kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na- 

I mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša. įogei šitokiu budu išsi
gydo. .Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebiangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Expozicijoj, San 

I Francisco. Procesas atsįtaisymo yra 
naturalis ir daugiau nereikia dėvėt 

I diržų Mes prirodysim tai pasiųsda- 
i m i jums Plapao išbandymui visiškai 
I PYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
I mums. ♦ (.)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stuart’s IJIdg.. St. Louis, Mo.

i

i

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

"Trijų Metę Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Monev 
Order'iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas Lirhaania
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Išlaidos didžiajam karui 
b ivo neapsakomai didelės. 
Smulkiau jas ištyrė ir ap
skaitė p. MacDonaldas, “En- 
cyclopedia Americana” re
daktorius. Jis skiria jas i 
dvi rūšis: i tiesiogines ir ne
tiesiogines. Tiesioginės iš
laidos tos. kurios padarytos 9.998 

veiks-' 
kurios 
žuvu-

sunai-

EILIŲ KNYGA

i

i

i

LU 
enku Barde

ar
Supi ant ui 

gauti gėriai 
r.ėra taip svarbu, k.

ltame ore

Koks buvo dievas Perkūnas?

Papuošta daugeliu spalvuotą puikią paveiksią, 
223 pusią p. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamų 

dekiamuot ant viešu susirinkimų.
Knygoje trijų rusių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠE1MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygynų minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 
Audimo apdarais $1.25.

pašla-
pčitiii'

SO 2T
• vali" 
pramo 
dant’

kUDIKiv 
EROVes skYRIUS

Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes daug jų jau 
nebėra).

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

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

-KELEIVIS”, 
255 Brnadway. So. Bos ton. Mass

BAŽNYČIOJ UŽMUŠTA 
10 ŽMONIŲ.

Netoli Nevv Orleans mies
to, Louisianos valstijoj, aud
ra sugriovė seną katalikų 
bažnyčią ir užmušė 10 žmo
nių, kurie buvo tenai pasi
slėpę nuo lietaus. Be to d a

žymi moteris laikraštininke Lady Bathurst, kuri leidžia dien
rašti "Moming Post” Londone.

Perkūnas buvo vyriausia seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo- i 
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

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

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su-i 
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuviu tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą ?

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

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar- . . . .
hintoju iki krikščioniu gadvnės. J žmones tapo sužeisti.

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.
desnės ir tikresnės išlaidos, 
negu kitos, nes jos apima 
ne vien dabartinius laikus, 
bot jos ilgai dar atsilieps ir 
ateities gentkartėse.”

Oficialias ir neoficialiais 
pranešimais abi kariavusios 
pusės nustojo iš viso apie 

771 kareivių negyvais. 
' o su mirusiais ir dingusiais 
bo žinios 12,990,576 žmo
nių. Per Napoleono karus, 
pradedant nuo 1790 ir ligi 
1912-13 metų, per 125 me
tus, žuvusiais kare netekta 
tik apie pusė to skaičiaus ka
reivių. Bet be kareivių nuo 
rupesnio, vargo, baimės, ba- 

. d o ir ligų žuvo apie 10.000,- 
000 civilių žmonių, kurie 
privalo būti pridėti prie 
bendro karo nuostolių skai
čiaus. Ypač daug žuvo nuo 
influenzos, kuri buvo tiesio- 

■ginis karo išdavinys; nuo 
jes visose šalyse žuvo apie 
6.000,000 žmonių. Apie 
4,000,000 armėnų, siriečių, 
žydų, graikų ir kitų žuvo 
nuo turkų ir kitų pogromų. 
Rusijoje sąryšy su karu žu
vo apie 2,000,000 civilių. 
Rumunijoj 800.000. Vokieti- 

jjoj 800.000, Austrijoj ir 
Serbijoj apie 1,000.000. Už
imtuose Franci jos ir Belgi
jos vietose civilių mirtingu
mas buvo labai pakilęs.

Apskaitant. kad kiekvie
nas žuvusis civilis ir karei
vis vidutiniškai galėjo iš
dirbti dar apie 3.000 dolerių 
vertės turtų, gausime milži
nišką sumą—67,000.000,000 
dolerių nuostolių. Į netiesio
ginių karo išlaidų skaitme
nis reikia Įskaityti dar turtų 
nuostolius sausumoj ir ju
rose, sumažėjusios gamybos 
nuostolius, karo nukentėju
sių šelpimo nuostolius, ku
rių Olandijai padaryta apie 
672,000,000 dolerių, Šveica
rijai—apie 250,000,000 dol.. 
Švedijai—429,800,000, Nor
vegijai—130.000,000, Dani
jai—90,000,000 ir apie 178,- 
200,000 dol. kitoms šalims.

Sudėję čia visas išlaidas 
ir nuostolius visų kariavu
siųjų pusių ir neutralių ša
lių. gausime:

Tiesioginių išlaidų 
183,333.637,097 dol.

Netiesioginių: Nuostoliai 
gyvybėmis:—Kareivių 

33,568,471,280 dol.
Civpių 33,568,471,280 dol 
Turtų nuostoliai: 

Sausumoj 29.966,000.000 $ 
Juroje 6,800,000.000 ” 
Gamybos nuostoliai 

45,000,000.000 ”

tiesioginiai karo 
mams; netesioginės, 
apima nuostolius dėl 
siu kare gyvybių, dėl 
kintų turtų, dėl gamybos su 
trukdymo, atitraukus ge 
riausias žmonijos jiegas nuo 
jos; kurios apima taip-pat 
nukentėjusių dėl karo šelpi
mą, padarytus neutralėms 
valstybėms nuostolius ir pa
našias kitas.

Tiesioginės karo išlaidos 
Įvairių autoritetų yra ap
skaitomos nuo 183,333,637,- 
097 ligi 210,175,000,000 do
leri. Apskaityta, kad vidu
tiniai viena karo diena vi
suose frontuose kainavo 
apie 123,000,000 dolerių. 
Liepos mėnesy, 1914 metais 
visas pasaulis turėjo aukso 
iš viso apie 84,750,000,000 
vertės. Šitos sumos pakako 
tik apie 40 ar 50 dienų. To
liau visas karas buvo veda
mas kredito budu. kuriam 
tikslui buvo spausdinami 
vietomis be skaičiaus popie
riniai pinigai, bonai, pasko
los lakštai ir kita.

Imant atskiromis šalimis, 
didysis karas joms kainavo:

Santarvės ir jos pusės 
valstybėms:

Amerikai 22,625,252,843 S 
Anglijai 44,029,011,868 ” 
Franci jai 36.40,000,000” 
Rusijai 
Italijai 
Belgijai Į 1,000,000,000 
Rumunijai 1,600,000,000 
Serbijai 
Graikijai 
Japonijai

Brazilijai, Kinijai, Kubai, 
Guatemalai, Haiti, Hondu- 
rasui, Liberijai, Juodkalni
jai, Lietuvai, Nikaraguai, 
Panamai, Portugalijai, Sano 
Marino ir Siamui—visoms 
apie 500,000,000 dolerių.
Vokietijos ir jos sąjunginin

kų išlaidos.
Vokietijai 40,150,900.000 

dolerių.
Aust rijai-Vengri jai 

20,622.960.000 dol.
Turkijai 1,430,000,000 
Bulgarijai 815,0'0.000 
Netiesiogines klaidas tik

sliai apskaityti yra neapsa
komai sunku. Illinojaus uni
versiteto profesorius Bogart.! 
parašęs knygą “Tiesioginės į Nukentėjusių šelpimas 
ir netiesioginės didžiojo ka-i 1,000,000,009
ro išlaidos” ir laikomas di- Neutralių nuostoliai 
dėlių karo išlaidų žinovu, Į 1,750,000,000
dėl tų išlaidų taip rašo: “Gy-; -----------------------
vybių pražudymas ir tautų Viso $337,980,579.657. 
nuskurdinimas kare yra di- M.
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STRAIPSNIS
Kondensuotas pier.a 

imius ir mėsinius v 
‘••.'.įima atsidėti du! v 
Tas tiesa tik kalbai: 
ją rūšį. Kaip ir su 
y;a visokių rusių Motino- 
toti tokį pieną, kuri.' ū>r: 
pažinta. Didžiuma pa- 
Eagle Brand, de:to, kad j:.- 
u? Kitas rūšis. Patartina v 
pačią rusi visados.

' .likis turi teisę 
' l iekas
.as, ypatingai 

KŪDIKIO DANTYS
Sveikam kūdikiui dantys r.; 

'•nlti tarp šešių ir septynių n 
Pirmieji dantys vadinami 
niais”. Jų pasirodymo 
įvairuoja. Priežiūra tų dant; 
i ai svarbi. Juos reikia du sy 
nuvalyti švelniai trinant 'nov 

i vate s gumulėliu, kurį reiki: 
pinti i borinės rūgšties tirpirį. 
ryta iš pusės šaukštuko borą.-; 
miežio viena oainte verdar.ėi 
dens. Vaikui augant, reikia jį : 
kinti vartoti šepetuką Antrųjų 
sveikumas ir stiprumas daug r 
so nuo priežiūros teikiamos 
niams dantims

Antrieji arba amžinieji dar.t 
prastai pasirodo apie šeštus- 
*us metus Jų yra 32. I.aba svarbu 
juos tinkamai prižiūrėti. Dauu.i: Ii; 
galima išvesti iš blogų dantų. Gor 
prižiūrimas dantis vargiai kada gė 
da. Patartina kūdikio dantis 
gzaminuoti geram spėriai: 

šr-si menes:;.' taip, kad pat 
'ima butų tuoj sustabdyti pa

Atmini!, kad "žiupsnelis 
mo, vertas svaro gyduolių. ”

AR TAVO KŪDIKIS N EDA- 
SVERIA?

Labai patenkinamų pasekmių rauta 
nesenai gydant nedapenėjimą mokyk
los vaikų su Eagle Pienu. Blogai mal
šinami kūdikiai tuoj pradėm ■
gavę Eagle Pieno i savo valgį. Neku- 
rie augo du syk negu paprastai Visa 
gi grupė gavo vidų t.- po septi
nius svarus daugiau negu kūdikiai 
penėti paprastu iš bonkučių pienu. O 
nuo to laiko mokytojai pastebėjo, kad 
sudikiai netik sveikatoje ir vikrume 
paūgėjo, bet ir sparčiai mokintis ėmė.

Kaip greit jūsų kūdikiui pas .• .do 
•'antys, pratinkite jį prižiūrėt; ?.vo 
dantis. Nuvalykit jam dantis su _ .;-••• 
pirštu, apvyr.iojant jį minkšta ski:d:;i 
ru ir uždedant Colgate’s Ribt 
ta! Creare Vėliaus mokink t 
reguliatiškai valyt savo d 
Colgate’s, kuris vakarus labai

Skaityk’* šitus straipsniu-. kės sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

ra pn
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L1TTLE JULIUS SNEEZER
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WHAT ARE 
MSU OOJNG?
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g ARc VOU ? !

Nauji Raštai.

PALINKSMINS JLSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigus geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam konverte, užrašius aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. markę.

"KELEIVIS” SO. BOSTON. MASS.

I

►

►var-

Chicago. III.

niore. M<1

GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.
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22,593,950,000
12,413,998,000

399,400,000
270,000,000

40,000,000

Muzikos veikalai.
Antanas Bačiulis išleido 

sekančius savo kompozici
jos veikalus, kuriuos gali
ma pas ji gauti pažymėto
mis ant jų kainomis:

“Audra Prieš Diena” (so
lo) 81.00.

“žvaigždutė” (solo) ir 
“Aušta Rytas’’ (duetas) 75c.

“Oi, Dainos” (solo arba 
duetui) 50c.

“Koktumas” (duetas bas- 
sui ir sopranui) $1.25.

“Piemenėlis” (duetas) 
50c.

“O, Laisve” (mišram 
kvartetui arba chorui) 50c.

“Myliu” (mišram kvaile-: 
cui arba chorui) 75c.

Extra Baltimoriečiams
Turiu ant randos 5 ruimus 

norėtų galėčiau duoti ir bu 
imorieėiai, kuriems rib .i 

Sanai atsikreipkite; pr.ga 
įegu kitur.

MRS. A V.’AITK
103 So. I’oppietan St. Bai

IM
RESTlN’

WHAT- ON 
THE SOFA ?

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stiprią 
ir vikriu vaiku negu 
visi kiti kūdikių mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motinu 
liudijo jo vertę kai
po kūdikiu maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja ji dėlto, kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikiu sa
vi rškomas.

Nėra jokią abejonių 
apie jo grynuma ar
ba puiku rezultate 
Eajgle Pieno dėl Kū
dikiu penėjimo, 
visados grynas 
šviežias.

Jis

Jei nežinai kaip 
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą 
paskelbimą ir mes pa
siusime jums penėji- 
iimo instrukcijas, Kū 
dikiu Knygą ir kito
kias brangias infor
macijas dykai.

THE BORDEN COMMNY 
Borcten BHjLNewY<nk

NO! 0« 
THE 
FLOO*!

Mazgok-
Nebraižyk 

Savo Dantų 
Kuomet jūsų ran
kos susipurvina ar 
valot jas trindami 
su smėliu? Lauki
niai taip darydavo, 
bet civilizacija i to 
vietą panaudoja 
muilą.

Kaip ankstyvieji 
laukiniai mazgoda
vosi rankas, ir jus 
šiandien galit pa
imt stiprų, žvyruo
tą dantų valytoją 
ir nušveisti nuo 
dantų jų delikatną 
palivą — tečiau tas 
yra pavojinga.

Colgate’s nuvalo ir 
nuskaidrina dantis 
bet netrina ar ne
suraižo jų. Dakta
rai ir Dentistai vi- 
.sur rekomenduoja 
Colgate’s. Pirk tū
belę šiandien.

Geri Dantįs, 
Gera Sveikata.

BY BAKE!
NO! 

ive 
ROULEO 
IV UP.’

W c ——

y? u
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SKAITYK GYVENIMĄ 
VISĄ GYVENIMĄ!

GYVENIMAS
MĖNESINIS GRYNOJO MOKSLO ŽURNALAS 

Leidžiamas Mokslo Draugų 
Redaktorius Dr. A. Karalius

GYVENIMAS kiekvienam svarbus, nia'onus, reikalingas ir nau
dingas.

GYVENIME surasite paskutines mokslu naujienas.
GYVENIME mokslas yra išdėstomas taip aiškiai, kad kiekvienas 

lengvai gali suprasti kad ir keblius dalykus.
GYVENIMAS netarnauja jokioms partijoms ar sektoms, bet 

tik vienam grynajam mokslui, kuris siekia pažinti tikrų 
tiesų ir tikrenybę.

Nepraleiskit nei vieno Gy venimo numerio.—Išsirašykite Gyvenimų 
visiems metams.—Tapkite Mokslo Draugais.—Gyvenimo vieno nu
merio kaina 2<>c.—Vienų metų prenumerata ^2.00.

Siųskite užsakymus ir laiškus šiuo adresu:
G Y V E N I M A S

3303 So. Morgan Street,

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORA H GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 NVINDSOR ST, p . CAMBRIDGE, MASS.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Basanavičiaus atsišaukimas , pos 28 d., 5 vai. po pietų vil- 
į anglų tautą. Į kas atbėgo į Užginto kiemą,

Anglų literatas — žurna- ■ taip pat aplankė ir Dainių 
listasp. Major O\ven Rutter, • dvarą. Piemenis dažnai vil- 
šioniis dienomis viešįs Klai- kus miške mato, 
pėdoj, kreipėsi į d r. Basana- i 
vičių parašyti į anglų tautą 
atsišaukimą, kuriame butų 
išdėstyta, ko trokšta lietuvių 
tauta iš anglų tautos. Tą at
sišaukimą p. Rutter žadėjo 
išplatint po visą Angliją. P. 
dr. Basanavičius sutiko tokį 
atsišaukimą parašyt.

Plunginių apylinkėse gy
ventojai labai susirūpinę ir 
išsigandę vilkų. Naktimis 
negali arklių su kumeliukais ! 
i ganyklą leisti, bet turi šer
ti namie. Moterįs vienos bi-Į 
jo i mišką eiti uogauti. Vai- i 
kai naktimis sapnuoja vii- i 
kus, o dieną dreba ir niekur i 
nuo motinų neatsitraukia.

; būvu delei miglu užtruktiOrlaivis ”New Orleans

pasaulį. Juomi skrido leitenantas Nelson.
Islandijoj- Vienok jis pasekmingai užbaigė savo kelionę aplink -j
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Vešiai

I' •<

nu<> 
’UO-

rsij^

•4

■

Lietuvoje
tijų Unijos

Kaiše
į Liet 
aili. 1S 

1AN

Praleiskit Kaledtts
Su 3 it "J

I

f

i 
I 
i

Geriausias Kudii.iui—Vartoki!

Butrimonyse. Bažnyčia dar 
nebaigta statyti, prieš karą 
surinkti pinigai nežinia kur J 
dingo, o dabar bažnyčios Į 
statymas Irgi neina priekyn. į

Iškėlė nuskendusį garlaivį.
Nuskendęs ši pavasarį 

ties Prienais garlaivis "Dar
bininkas” iš vandens iškel
tas ir jau remontojamas.

< i • mine...i-

Va 
. ngt 

ūkiant
LEVIATil 

e v.- Y ori 
I'O 6-tą. 
šia exk; 
iii į Kauną. 
. linini mirsi 
I švenčių, 
ionės, jus t; 
s kambarius, 
j patarnavi 

s kiekvieną di. 
įforma-.-ijų ras;

bar į
UN1TED STATĖS LINES 

15 Broaduay. New 1 ork »i>.)
arba jūsų vietini laivų ag.-rti 

75 Statė Street. Bostton.
Managing Oueratois !<>r 

l nited Statės Shipping Board

Neduok jam kentėt. 
Johnson’s Baby Poh - 
der sulaikys jį nuo 
verkimo. Jis taipgi 
geras nuo peršėjimo, 
išdžiovina odą ir iš
gydo nušutintus. Jei
gu jus norit, kad jū
sų kūdikis jaustųsi 
gerai vasaros laike,

pirkit Johnson’s Ba
by Powder. Tai ge
riausias kūdikių pau- 
«eri<. Jūsų daktaras 
ir aptiekorius tai pa
sakys jums. Pirkit 

vartoki!
kas-

šiandien ir 
jusą kūdikiui 
dien.tiek nedavė kalbėti. Lydi

mas švilpimu ir šauksmu; 
“Į bažnyčią! Purickio pagel- 
bininke, eik i bažnyčią',” Į 
turėjo pasislėpti. Tuo tarpu i 
musų draugai atidarė mitin- i ; 
gą, kuriame kalbėjo Taura- Į I 
gės kuopos organizatorius i 
dr. Minius. Per visą jo kai- ■ —
bos laiką žmonės užsilaikė i Užnuodyti saldainiai, 
kuoramiausiai, tik pritarda- ‘ KALTINĖNAI, Tauragės 

^T-'apsk .Iš ryto liepos 24 d.
Rimšaitė (apie 20 metų am- 

Musų žiaus), varydama žąsis i ga- 
i ilgai nykl4> ant kelio rado ryšuli, 

• , kuriame buvo keturi saldai- 
. 11 niai. Vieną suvalgius pajuto

Z— ■ Y? Y“__ X 1 zl .-Į

, pasikankinus, grižo Į na- 
. mus, o likusius saldainius 
atidavė šeimininkei Jureyi- 

' čienei, pranešdama, kad jai 
nuo saldainio pasidarė blo
ga, tačiau šeimininkė ne
kreipė dėmesio ir suvalgė li- 

, kusius tris saldainius. Nuo 
i to ji taip pat apsirgo ir tuo
jau kreipėsi Į gydytoją, ku
ris pripažino, kad saldainiai 
buvę užnuodyti. Mergaitė 
po trijų dienų sunkių kančių 
mirė, o Jurevičienė ja?, pra- 

i deda sveikti. Spėjama, kad 
tai outa keršto, nes velionė 
bylinėjosi dėl tėvų palikto 
turto. Dabar eina tardymą,-, 
het piktadaris kol kas nesu- 
ra; tas.

Panašių atsitikimi jau 
'buvo skelbta laikraščiuose, 
bet visgi dar žmonės neat
sargus su panašiais radi- 

I niais.

apie 9 vai ryto. Tuo metu 
sudegusio vaiko motina sy
kiu su kitais dvaro darbi
ninkais buvo darbe. Sudegu
siame name buvo 90 metų 
senutė, Paulauskienės moti- 

I na, kuri turėjo prižiūrėti ke- 
irojaus sėja nėšio J 9 d. pil. Tamošiūnas, ’ turįs vaikus, tame skaičiuje 
. Bet blogo i apie 20 metų amžiaus, par- vįeną tik šešių savaičių am- 

K~.......~ žiaus. Gaisro priežastis ne
žinoma. Ugnis pirmiausiai 

Motina pradėjo ji draus-; apėmė stogą. Vaikas miego
jęs ant buto viršaus, kur bu
vę ramiau, negu kambaryje, 
kuriame talpinasi šešių na
rių šeimyna, virtuvės du
rnai, tūkstančiai muselių 

i blakių ir kitų parazitų.
Nelaiminga motina savo 

i kūdikio lavono liekanas no- 
I rėjo palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis. Ji kreipėsi i 
vietos parapijos kleboną 
Luokėje, prašydama atlikti 
tas apeigas. Klebonas nuro
dė kokius žygius už kokią 
kainą atliekąs ir, kaipo be
turtei moterei, patarė pasi
tenkinti paprasčiausiomis 
apeigomis. Veltui moteriškė 
teisinosi, kad nieko neturin
ti, nieko negalinti atlyginti, 
kad viso turto beturinti tris 
vaikus, seną motiną ir tas 
drapanas, kurias turėjo ant 
savo kūno dirbdama dvaro 
laukuose. Klebonas, buda- 
damas tik XI kategorijos 
valdininkas, valdąs tik ke
lias dešimtis hektarų žemės, 
negalįs veltui žygiuoti ir pa
statė paskutinę kainą—ke
turiolika litų. Pinigus pasi
sekė suubagauti ir, prista
čius klebonui, laidotuvės at
likta “krikščioniškai.”

Javų derlius Lietuvoje.
šių metų šlapias ir vėlus 

pavasaris javams gera nelė
mė : rugiai žemesnėse vieto- j 
se išmirko, vasa 
buvo užsivilkusi.
pavasario pasekmes pataisė , sinešė į namus bombą ir pra
gena vasara, kuri užtektinai įdėjo ją ardyti, sukinėti, 
buvo šilta ir ne persausa. j
Tat gerai žėlė pievos, rugiai pt kad mestų nelemtą savo 
augo ir brendo geromis są- ’ darbą dirbęs. Sūnūs nepa- 
lvgomis. Nors šieno ir rugių į klausė ir, išėjęs į virtuvę, tę- 

>•1 sė toliau savo baisųjį darbą.
Staiga pasigirdo didelis 

sprogimas, nuo kurio nu
griuvo galas namo ir nulėkė 
stogas. Motina, atbėgusi ra- 

! do savo sūnų paplūdusį 
(kraujuose, nutrauktom ran- 
. kom, kojom ir išplėštu šonu. 
Nelaimingasis pasakęs, kad 
dar esą kambaryje tris bom
bos. Nors jau nepirmas toks 
atsitikimas, bet musų žmo
nės vis dar nesiliauja bom
bomis žaisti.

Rusai bėgdami paliko pas 
ūkininkus vežimus įvairios I 
medžiagos, kuria ją vartojo i 
šaudymui. Kaimuose žmo- ■ 
nės šaudo iš revolverių, ka-! 
ro šautuvų ir mėto bombas i 
be jokios naudos.

Net piemenis, ir tie kiek
vienas turi revolverį, šautu
vą, o kuris tikro neturi, pats 
pasidirba iš bet kurio vamz
džio. Žinoma, toks ginklas 
pavojingas: bešaunant tan
kiai vamzdis plyšta, nu- 

štus ir akis išsvilina, arba ki
tus sužeidžia.I

: -------- :-----Sučiupo 3 vežimus spirito.
JURBARKAS. Rugpiučio 6 
dieną, prie pat Jurbarko 
miesto, dėka budrių polici
ninkų, suimta kontrabanda 

jsu 1600 litrų spirito, 3 veži
mai 4 arkliais, nugabenta 
policijos nuovadom Kontra
bandos vertė siekia virš 20,- 
000 litų.

Tai dar iki šiol Jurbarke 
negirdėtas įvykis, kad kada 
nors butų pasisekę suimti 

Įtiek spirito, kurio čia iš Vo
kietijos nemaža kontraban
dos keliu atgabenama.

0 kiek nesugauna? Kad 
užkirtus kelią panašiems 
įvykiams, turėtų rimčiau su
sirūpinti ne tik policija, bet 
ir šauliai ir visi piliečiai, ku
riems rupi musų gerovė.

Tuo reikalu (šmugeliavi- 
mu) verčiasi daugiausia žy
dai, kurie net iš Veliuonos 
čia atvažiuoja.

Bomba nunešė namų stogą. 
PATAMOŠĖLIO kaime, A. 
Panemunės vai., liepos mė-

i

valymą kiek trukdo lietus, ir 
kai kur ūkininkams teko 
vežti ir ne visai dar sausas 
pašaras ir rugiai, bet tose 
vietose, kur buvo vėliau ker
tama kaip Lietuvos šiaurės 
dalyse paskutinės giedros 
dienbs padėjo rugius suvež
ti gan sausus.

Vasarojaus derlius išrodo 
irgi neblogas, ir jei jis ūki
ninkams pasisektų gerai su
valyti, galima bus sakyti, 
jog šie metai derliaus žvilg
sniu yra neblogi.

Į

Neleido laisvamaniams 
susirinkimo.

Šiauliuose yra įregistruo
ta “Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugija,” turinti tei
sės steigti visoj Lietuvoj sa
vo skyrius. Draugija įregist
ruota dar tik birželio mėli., 
bet jau turi arti 10 skyrių 
įvairiose Lietuvos vietose.

Šiomis dienomis buvo pa- į 
duotas prašymas Kauno ap-

I

skrities viršininkui dėl leidi- traukdamas “strielčiui” pir
mo 
draugijos naujai steigiamo 
skyriaus susirinkimą. Bet 
viršininkas leidimo nedavė, 
tik rengėjams pasakyta, 
kad prašymas perduodamas 
tikybų departamento refe
rentui, atsiklausiant jo nuo
monės.

Laikraščiams paskelbus 
apie busianti susirinkimą, 
paskirtą dieną i susirinki
mo vietą suplaukė daug pu
blikos, kuri su dideliu pasi
piktinimu, dėl sutrukdymo 
iš valdžios pusės, turėjo be 
nieko išsiskirstyti.

Tokia tai sąžinės ir susi
rinkimų laisvė demokratiš
koj Lietuvoj.

sušaukti ii- Kaune tos i

mi kalbėtojui. Veltui p. Sky- ' 
rius lakstė po minią, kiršin
damas klausytojus. ' 
draugui užbaigus, visi 
plojo kalbėtojui. Po to dar 
kartą bandė kalbėti Sky-}į^į^b^ 
rius. Įsikoręs tvoron, žadėjo 1 - - •
žmonėms druskos ir zupe- 
ro. Nieko negelbėjo ir zupe- 
ras.—vėl ji nušvilpė ir neda
vė kalbėti. Dar kalbėjo vai. 
liaudininkas Toliušis, ku
riam kalbant publika taip 
pat ramiai užsilaikė. Musų 
tamsiame kampelyje prade
da švisti. “Krikščioniškieji” 
čigonai jau nebeturi pasise
kimo.

Užpuldinėja merginas.
Apie Vytauto kalną Kau

ne pastaruoju laiku pradėjo 
atsitikti biaurųs dalykai. 19 
d. liepos kokie tai “pilietu- 
kai” užpuolė merginą ir ją 
Įžeidė. Liepos 21 d. vėl ko
kie tai asmenis užpuolė kitą 
merginą ir atimdami žiedus 
su pinigais ją Įžeidė. Pata
riama panelėms nevaikšti- 
nėti vėlai tose apylinkėse.

Pabėgo pašto viršininkas.
Naktį iš 7 į 8 rugpiučio 

dingęs su pašto kasos rak
tais Giedraičių pašto virši
ninkas Izidorius Garla.

Minimas Garla yra kilęs 
iš Vilniaus krašto Švenčio
nių valsčiaus, Burbos kaimo.

Manoma jis pagrobęs iš 
pašto Įstaigos geroką sumą 
pinigų bėgo savo tėviškėn. 
Tomis dienomis kaip tik 
praėjo pro Ževą i Giedrai
čius Įvertintas pašto pakie- 
tas virš 9.000 litų.

Nusišovė.
EŽERĖNAI. Sekmadieny, 
liepos 20 dieną nusišovė

Atrastas skenduolis.
Kaune šiomis dienomis 

i prie Palangos gatvės atras- 
; tas Nemune skenduolis Al- 
Į bertas Krauza, kuris liepos 
' 23 d. nuo baržos šokdamas 
■maudytis paskendo.

Narsus pavasarininkai. 
TRAKINĖ (Antanavo vai., 
Mariampolės apsk.). Birže
lio 8 d. (per Sekmines) Tra
kinės pavasarininkų kuopa, 
pirmin. Matijošiaus Drau
gelio vedama, atvyko Pur- 
viniškės kaiman ir tuojau 
atakavo Gitelzono smuklę. 
Priešui buvo pastatytas ul
timatumas: ar šv. Agotos 
ašarų, ar bus ugnim muša
mas. Giteizonas nepanorėjo 
peržengti savų sekminių 
šventės ir muši priėmė. Ki
taip sakant, liko apstumdy
tas pats ir jo žmona. Tuo
met buvo neaišku, koks puo
limo tikslas. Dabar atrodo, 
kad tai butą tik bandomieji 
manevrai prieš dideli pava
sarininkų supludimą i Šiau
lių miestą.

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinki! dar

bo žmonių laikraštį 
"KELEIVI.”

Vilkų pavojus.
RASEINIAI. Grįžo senovės 
laikai; dienos metu vilkai 
bėga iš miško i kaimus, kur 
gyventojams ramumo ne
duoda.

Plauginių apielinkėj (Ra
seinių vai.) per dvi savaites 
vilkai daug nuostolių pada
rė. Mažintui Vincui vieną 
naktį visas avis su ėriukais 
išpiovė, šunį sudraskė; Kun
drotui Juozui vieną verši su
ėdė, o kitą—sudraskė, jog 
turėjo papiauti. Legeckiui 
dvi avis su ėriukais suėdė. 
Vidauskiui visas avis išpio
vė, Izidoriui Elzbergui die
ną kieme šunį sudraskė. Lie-

Be kyšio nei žingsnio. 
LUOKĖ (Telšių apsk.). 
m. liepos 18 d. Biržuvėnų 
dvare sudegė vienas ordina
rininkų gyvenamas namas. 
Kaitų sudegė tame name 
buvusių darbininkų turtas ir 
sudegė darbininkės Pau
lauskienės keturių metų am
žiaus vaikas. Gaisras ištiko

š.

Minia nušvilpė klerikalus.
BATAKIAI (Tauragės ap
skrities). 27 d. liepos Bata
kiuose atsibuvo garsus šv. 
Onos atlaidai. Minios žmo
nių buvo suplaukusios Į at
laidus: kas pirkti, kas par
duoti, naujienų išgirsti, 
ba šv. Oną pagarbinti. Vie
tinės Batakių socialdemo
kratų kuopos buvo užregist- Ežerėlių pasienio policinin- 
ruotas mitingas, ir pamal- kas Kostas Daniulis. 
doms prasidėjus buvo ma-d .
noma pradėti mitinga. Bet nežinoma. Jokio raštelio ne- 
vietos “krikščionių štabas” 
sužinojęs apie musų mitin-
» _____  _ _ _ _
Ūkininkų Sąjungos skyriaus d. buvo didelis lietus su per- 
atstovas, pasišokęs ant ke- kunija.
dės, nuo žydo paskolintos, ūkininko Gursko
pradėjo pamokslą. Pirmais užmušė minėto ūki-
žodžiais išplūdo socialdemo- ® Z“'. , , nm sūnų 21 m. pntrenke ir
Kratus ir vai. liaudininkus, į sunkjaj ?užeidė, bet nuga- 
o paskui, pamatęs minioje bentas i ligoninę yra vilties,

_ , litu/ z.aiz.iiu yaovcmo.

išplūdo ir juos komu- Gretimame dvare arklį su
trenkė. Taigi akyvaizdoje 
tokių liūdnų atsitikimų, pra
vartu butų ūkininkams 
griebtis taisytis perkunsar-

Nusi- 
šovimo priežastis šiuo tarpu 

paliko. Vedamas tardymas.

Baisi perkūnija.
gą, patįs suskato mitinguoti. VELAIKIAI. Rugpiučio 2

Požerunų stoties gelžkelie- kad nuo žaizdų pasveiks, 
čius, 
nistais ir dar kitokiais žo-, 
džiais, kurie tik rusų žanda
rų buvo vartojami. Paskui 
plūdo susirinkusius žydus, gius, kurių musų sodžiuje 
‘‘mėsininkus” ir “miesčio-‘ “=“
nis.” Gal dar butų ką pludęs, 
bet pasipiktinusių žmonių 
švilpimo palydėtas nulipo 
nuo “tribūnos,” užleisda- Į 
mas ją kun. Dagiliui. Bet1 
tam “tėveliui”

veik nėra.

Banke areštavo žmogų.
Emisijos Banke sulaiky

tas pik Radzvilas, kuris mo
kėdamas 5,000 litų valdžios 
pinigų. įkišo neteisingą vie-

piliečiai ir ną 50 lit. Jisai tardomas.

Kunigų keiksmai 
sakyklose.

BUTRIMONYS. Ne naujie- 
t na, kad per pamokslus ku
nigai barasi ant “bedievių” 

I ir kviečia davatkas i atvirą 
i kovą su jais. Bet musų kuni
gas ir bardamasi išeina iš 
padorumo ribų. Jis ypač at
sižymėjo liepos 20 d. Vos 
spėjo pabaigti evangeliją, 
tuoj pradėjo rodydamas 

' pirštais Į toliau stovinčius 
parapijoms kolioti tariamus 
bedievius, vadindamas juos 
pasiutusiais šunimis, vel
niais, o kreipdamasi i moti
nas pasakė, kad prakeiktos 
tos motinos, kurios tokius 
(“bedievius”) vaikus gim- 

ido ir verčiau butų jei juos 
mažus pasmaugtų, negu kad 
užaugę jie tampa cicilikais.

Tokio kunigo pamokslo 
žodžiai panašus i girtuoklio 
plūdimus smuklėje, o pata
rimas motinoms smaugti 

į vaikus jau tikrai nežmoniš
kas. Ir visgi ten toki kunigai 
turi ambicijos vadovauti pa
rapijos bei valsčiaus gyve
nime ir net jų nuomonės 
klausia aukštesnės sferos 

j apie vietos gyvenimą.
Dėlto ir liūdnos mintįs ap

ima matant, kad musų val
dančios partijos stengiasi 
pavesti musų dar nekultū
ringus kaimus nekultūringų 
kunigų globai.

Lietuvos kunigai dabar 
’aip įsipolitikavę, kad visai 

Į nesirūpina tiesioginiais baž
nyčios reikalais, štai kad ir

i
i
1

Tauragės miestelis 
tvarkomas.

Šiais metais Tauragės 
miesto valdybos iniciatyva 
pradedama tvarkyti miesto 
gatves. Jau grindžiama tur
gaus aikštė, dirbama šali
gatviai.o

Japonijoj dabar siaučia 
smagenų plėvės uždegimo 
liga, kuri pavirto jau epide
mija ir kaip šluota šluoja 
žmones, šikoku valstijoj i 
vieną parą mirė 876 japonai 
nuo tos ligos.

Jųs dabar galit gaut — 
Puikų Kalendorinį Laikrodėlį 

, Su paauksuotu 
peiliuku ir re
težėliu tik už 
$6.50. Šis pui
kus laikrodėlis 
parodo 7 die
na.; i sąvaitę 
ir 31 dieną mė
nesy. taipgi 12 
mėnesių me- 

.nenulio, valan
das ir miriutas. Laiką rodo teisin

ai, pilnai ga- 
Artistiški nikeliniai k<i- 

ornamentuolalabai 
gražu- Nesiųsk pinigų, tik pri- 
siųsk savo vardą ir adresą. Kai 
gausį . . .
ką. tai užmokėsi pastoriui 86 50, 
piidedart persiuntimą. Pinigus -u- 
grąž.insim, jeigu nebūsit užganė
dinti (-)

PEKO CO. Dept. K , Box 368.
Madison Sų. Sta.. New York Citv

>

Ati \ <

tuose, permainas

gai. šviicariški vidur 
rantuotas 
sai, puikiai

Nesiųsk pinigų 
savo ' \ .
laikrodėlį, retežėlį ir peiliu-

IHDŽIAl ŠIA PLUNKSNŲ ĮSTAIGA 
SUVIENYTOSE V t ESTUOSE

Mes par- 
duoda me 
plunksnas 
musų pačių 
surinktas ir 
nesugadin
tas Mes ga
lim išsiųsti 
tyras plun

ksnas, maišytas su pūkais arba tyrus 
pul.us. Mes siunčiam orderius po vi
są Ameriką Rašyk šiandien į di
džiausia plunksnų įstaiga (39)

ALBERT STETZ
138 l’assaic Street. Ilept. 5, 

I’ASSAIC, N., J. (Litli.)

l

HAMBtRGl'lERICANLINE
TRUMI’IAL'SIS KELIAS i

LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas savai

tė. Geriausi musų laivai
••Resr.lute.” "Rciiance,” 

’*Albert Bailiu,” 
”Deutschlai:d”

veža I. II ir III klesų pasažie-' 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Norint Clay," "’Cleveiand.” 

’AVestphaiia." "’Rar.sa” ir 
"Thuringia.”

UNITE!) AMERICAN LINES 
JULIUS ROTTENBĖRG.

260 Hanover St. Bcston, .M»%, 
arba pas kitus agentus.

Complete in Itself
Išgalanda gelažtę britvoje 

visai neišimant jos. Greitas. 
Parankus. Lengva išvalyt. 
Visas setas—britva su diržu 
ir extra gelažtėmis. $1.000 ir 
aukščiaus.

i

1
Vilei AitcrStrop Razor

SU KIT IR TAUPYKIT SU

Geriausia Sis Cord Spool Cotton 
ORĖSIU SIUVĖJU ATYDAI 

Norėdami gauti naudingą kny- 
ra apie drošiu siuvimą, siųskit 

. s<> 4c štamna i
|H£ SPOOL COTTON CO.. [>••*. O 

>IS Fovrth Av«.. N.w Vark
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v Prigėrė du kunigai.
Besimaudydami jūrėse 

anądien prigėrė du kunigai, 
kun. T. F. Keahane iš Brigh- 

Socialistai negavo leidimo tono jr fcun< W. J. Chittick 
taikos demonstracijai. 
Kadangi 12 rugsėjo Ame-Į Liaus.

likos militaristai i 
“Mobilizacijos Dieną,” tai 
Bostono socialistų organi
zacija norėjo surengti tą 
dieną taikos demonstraciją 
Boston Common sode ir pa
prašė majoro leidimo tam 
tikslui. Majoras atsisakė lei
dimą duoti, nes jis esąs prie
šingas pacifizmui (ramybės 
judėjimui), o ypač tą dieną, 
kuomet patriotai rengia 
ginklų šventę. Socialistai!

I 
I

Vietinės Žinios
’ kad iš po “Gabrieliaus at
silankymo pas jų gaspadi- 
nes “šventoji dvasia" nepa
dėtų ką nors tokio...

iš Framinghamo kliošto- 
. Pastarasis nemokėjo 

rengia j plaukti ir nublokštas van
dens i gilią vietą pradėjo 
skęsti; kun. Keahane buvo 
geras plaukikas ir bandė sa- 

jvo konfratą gelbėt, bet pa- 
I vargo ir abudu nuėjo dug
nan.

rus

I

I

Į

“Sandaros" rėdai 
bijodamas palikti senberniu, 
rodo vytėms savo širdi. o 
vytės... jam špygą.

Grinorkos bijodamos, kad 
koks apsiseilėjęs girtuoklis 
senbernis nepavadintų jas 

! “grinorkomis. todėl tankiai 
net ant vidurio gatvės arba 
ant laiptų duoda save gniau
žyti...

I * ____
i “Sandaros"

kuris yra nu- bijodamas, kad samlariečiai

f
i
4
I

I
9

I
4
I
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. Davatkų Gadzi«ln*. — Ir kitos links- , 
ni.>: dąit.os. Apart juokingų "Da- ' 

v.i kų Gadzinkų” telpa 30 įvairių j i,». < 
kir.gų dainų, eilių, parodijų, ir t.t < 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms J • 
deklamacijoms. Šešta pagerinta ' ’ 
laida. 18 pusL ............................... jOę <’

l ilku Reikia žmogui Gert ir Valgyt? <'
Dėlto, kad norisi, atsakys koks ; ’ 

emokša. Bet delkogi norisi? Delko d 
■ valgio žmogus silpsta? Ir delko <’ 

• a -as maistas duoda daugiau spėkų, ! > 
<itas mažiau? Delko žmogui reikia d 
cusraus, druskos ir kitų panašių da- < ’ 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši- J ’ 
tuos klausinius suprasi tiktai iš sitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mui.
Kaina loc.

Džian Bamboe Spyėiai. — Ir kito* 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyėiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai, 
laida.

Tel. So. Boston 506-XV

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LITI VIS DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

N EI >E1.1O MIS:

1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dienų. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Er<<adwav. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. MASS.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sellretųų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

• 8 Parmenter St, Boaton, Mat 
(Prie Hanover St.) 

l't-1. Richmond 668. (
Valandos nuo 9 ryto,iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

Lietuvis Optometristis

i
4

I

* Tel. South Boston 3520
* Residence Aspinwall 0870

: S. M. Puišiutė-Shallna
1 LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
! 366 Broadway. So. Boaton, Misa.
► Room 2.

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARN1S O. D.
447 Broadw*y, So. Boston, Mase

Norėjo pabėgti, bet 
nepavyko.

Nuo Deer Island pereitą 
sąvaitę buvo pabėgęs kali
nys Elkhill, I ‘ 

. teistas kalėti 15 mėnesių. Jis nesužinotu apie neisnia- 
tuomet norėjo, kad majoras! paliko savo vietoj “žmogų” *nymą ir nemokslumą. plie

skia “editorialus" rekliamuo- 
! damas save “mokytu." nors 

• apie pasauli ir politiką tiek_ _____________ _
Supranta, kaip vista apie (le- statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

į besĮ. Kaip Senovė* Žmonės Perstatydavo
Kad. ■ Sau Žemę. — Labai įdomus senovės................. - ---

i

I

redaktorius

duotų leidimą jų demonst
racijai 11 rugsėjo, bet majo
ras atsakė, kad jis ir to ne
galįs padaryti, nes tokia de
monstracija prieš “Mobili
zacijos Dieną” sumažintų 
pastarosios prasmę. Majoras 
tečiaus sutiko duoti socialis
tams leidimą tokiai demons
tracijai po “Mobilizacijos 
Dienos," jei jie tuomet norė
tų taikos demonstraciją 
rengti.

i susuktą iš drapanų, o pats ‘ 
'atsigulęs ant rąsto leidosi 
plaukti per jūrių susmaugą 
prie kranto. Bet sargai ji pa
stebėjo ir pasiviję sugrąžino 
atgal.

Antra pagerinta
128 pusi................................. 25c.

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa 
23 gražios eilės, daugybė straips- 

i.ių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota. 95 pusL ............................. 25c.

"Jaunystės Karšti*’'. Ir "Susižiedavi- 
mas Pagal Sutartie*". Labai už

imanti, meiliška komedija ir per-

Telefonas 5UJ-W.

i Or. A. Gorman-Gumauskas
| LIETUVIS

.4 Valandų*: nuo
i nuo

nuo

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

I Nedėliotai* nuo 10—12 dienų.
? 705 N. Main aL kam p. Broad *€. 

■1 MONTELLO. MASS.

i

! 

! » MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado I 
Specialistas Slaptų ligų moterų irryrų, kraujo ir akuroa. Kalba les- I 
riškai ir rusiškai. j

Telefonas Haymarket 3390 |
<9 CHAMBERS STREEf, BOSTON. MASS. I

Pagavo tris vagilius laužan- 
ties j seifą.

West Lynne pereitą savai
tę policija pagavo tris vagi
lius, kurie buvo Įsilaužę Į 
Cambridge Supply Co. ofi
są po No. 61 Bennet St. ir 
jau baigė daužyti dideli sei
fą su pinigais. Juos sugauti 
padėjo tūlas Bowers, kuris 
gyvena netoli- tos firmos ir 
išgirdęs nakties laiku dideli 
bildėši, o nematydamas jo
kio žiburio .viduje, nuspren
dė, kad tai veikiausia vagis 
daužo seifą, ir užtelefonavo 
apie tai policijai. Tuojaus 
pribuvo būrys policijos, ir 
vieni apstojo namą iš lauko, 
o kiti su revolveriais ir elek- 
trikinėmis lempomis ranko
se pradėjo krėsti namą iš vi
daus. Du vagiliai buvo at
rasti pasislėpę, o trečias pa
gautas šokant jam per tvorą 
Į kitą kiemą. Buvo iššauta 
keliatas šūvių, ir jis tuoj su
stojo.

Seifas buvo parverstas 
gulščias ir spyna buvo jau 
numušta. Prie seifo atrasta 
didelis kūjis ir keliatas durš- 
likų. Vagis buvo apsimovę 
pirštinėmis, kad nepalikus 
ant seifo savo pirštų ans- 
paudų. Policija mano, kad 
tai yra profesionalai seifų 
laužytojai, kurie operavo po 
visą Mass. valstiją, piešda
mi krautuves, aptiekas ir tt. 
Jų suėmime dalyvavo ir Jie- 
tuvis policmanas A. Dyčius.

Anglis pabrango.
Kietųjų anglių* kaina pa

kilo jau 25c. ant tono. Nuo 
1 rugsėjo kaina ant taip va
dinamos “chestnut,” “egg" 
ir “stove” anglių yra S16 to
nui. Tiktai pati smulkiausio
ji arba taip vadinamoji 
“pea” rūšis parduodama po 
$12 tonui.

KAS NORITE?
Kas norite gero ir gerai 

’ pagaminto valgio, meldžiam 
, užeiti i Savičiuno restoraną, 
kuris randasi ant Broadway, 

; po Nr. 244. Busit patenkinti, ji

į Dr. Henry M. Landau persikė
lė po numeriu 18 Chambers St..

■ Boston. šis pranešimas duoda
i mums progą pasakyti keliatą
I žodžiu apie daktarą Landau.
1 Jis gimė 1
' metai atgal ir atkeliavo i šią ša- i

__'filosofų daleidimai apie žemės išvaiz
dą. Pagal daugelį autorių parašė I 

i Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Iš-
— į virkščias Mokslas arba Kaip Atsira

do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. 
pO pusl............................................... 10c. į

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai su reikalingai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir angių kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 

! ’aida....................................................
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X MEDICINOS DAKTARAS

i C. J. MIKOLAITIS
4 Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 
/ nuo 7 iki 8 vakar*

į 107 Summer St, 
| LAWRENCE, MASS.

Jsilaužė per trijų namų 
sienas.

Prie Dudley streeto perei
tą savaitę vagjs išlaužė trijų lį apie 15 metų atgal. Pradžią* 
namų sienas skiepuose, kad mokslo jisai gavo Rusijos gim- j 
inėjus Į Liggett S aptiekos nazi.jose ir i šią šąli atvažiavęs ,
skiepą, kur stovėjo seifas su 
pinigais. Jie tą seifą su
sprogdino ir išnešė SI,500.

Reinkočių siuvėjai 
sustreikavo.

Pereitą savaitę Bostone 
sustreikavo 600 reinkočių 
siuvėjų, kurie priklauso 
Waterproof Garment Wor- 
kers Unijai. Jų perdėtinis 
sako, kad streikieriai nerei
kalauja nei algos pakėlimo, 
nei valandų sutrumpinimo: 
jie tik nori, kad darbdaviai 
laikytųsi padarytų su unija 
sutarčių.

šalia ke- 
Raudoni- 
Vaikščiot 
nereikia,

25c. 

Kodėl Aš Netikiu į Dievų? — Arba 
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gera* 

katalikas ir laisvamanis privalo
20c.

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSU 

KNYGYNE.

Ukrainoj apie 35 » 64 PU&L

studijavo mediciną Įvairiuose 
; universitetuose. Jis daug prak- 
j tikos gavo Bronx Hospital. New 
I Yorke ir \Vest Side Clinic, taipgi
New Yorke. kur jis specializa- 

i vosi ant venerišku ligų. Dabar 
' jis yra priskirtas prie Boston
Dispensary štabo. Daktaras 

• Landau kalba rusiškai ir vra la- i
bai malonus su ligoniais.

'KELEIVIO'
KNYGOS.i

i
i
Į
į ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi
. da nors būti kūdikių tėvai-.
’ turėtų perskaityti šita knyguti
: gal daktarą žloiitzerį sutaisė Ba-
j rabošius. Pusi. 23 ........................
Ii
I

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ka- 
butir.ai 

ę. Pa-

Į

10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė iksas. Pusi. 24' 10c.

tomis vietomis, kur 
yra Cambridge ir 

gatvės. Apie 150 šei- 
tenai jau gavo Įsaky-

Daug yra grybų.
Aplink Bostoną miškuose 

ši rudeni yra daug gerų gry
bų. “Keleivio” redaktorius 
nuvažiavo anądien su šei
myna netoli Tauntono ir pa
statę automobilių 
lio Įėjo miškan, 
kiai augo tiltais, 
ir jieškot jų visai
tik rauk ir dėk i maišą. Ir vi
si gražus, kieti, nei vieno su
kirmijusio.

Vienas žmogus rado Bos
tono apielinkėj du sėdžiu, 
vienas jų svėrė 10 svarų, ki
tas—45 svarus. Sėdys, tai 
retas grybas, ir jau kada jis 
auga, tai turi būt geri grybų 
metai. Angliškai jis vadina
si “polyprus barkeleyi.” Jis 
auga apie ąžuolų šaknis ir 
išrodo kaip suaugusi krūva 
koralų. Nors jis nėra labai 
gardus, bet yra valgomas ir 
turi gražią mėsą.

Griaus miestą ir ties naują 
gatvę automobiliams.

Bostono miesto valdžia 
nutarė pravesti automobi
liams naują gatvę nuo Scol- 
ley skvero iki Charles River 
pakraščio. Gatvė turės 100 
pėdų pločio ir jai pravesti 
reikės nugriauti daug namų. 
Ji eis 
dabar 
Court 
mynų
mą išsikraustyti ir pasijieš- 
koti vietos kitur, nes jų na
mai turi būt nugriauti. Du 
hoteliai taipgi bus nuversti. 
Už triobas miestas savinin
kams atlygins maž-daug jų 
vertės. Toks kelias automo
biliams būtinai reikalingas, 
nes dabartinėmis gatvėmis 
vėžiniai jau nebpeah* prava 
žinoti.

KAS KO BIJO.
Neteisingi žmonės bijo 

kad jiems kas neužsimintų 
apie jų neteisybes, o kuomet 
kas užsimena, tai draskosi 
ir pyksta.

Restaurančikai bijo, kad 
jiems kas neužsimintų apie 
muses (žinoma, tie, 
tingi jas naikinti).

kurie

‘Dvasiški tėveliai” bijo.

ai

I
Bttter than a MaitarJ Plaiftr

I

South End Hardware Co

Netoli Dover St. Elevciterio.

Telefonas: Beach 5353 ir 5352 ai*-ocr-aa

1095 Uashington St., Boston. Mass.

Mes sučėdinam Jums pinigų ant vi
sokių geležies išdirbinių: stogams 
dengti reikmenų, maliavų, ir įrankių 
prie maliavojimo.

Nuo Kosulio ir šakio. Galvos Skau
dėjimo. Kheuniatizmu ir Visokiu 
Skausmu ir Dieglio.

VISOSE APTIEROSE
35c «nd 65c, jar» and tube* 

Hospital >ize, $3.00

c
$ 
$
■Ac
c

$ 
c -s
>' 
§ 
c v'

PLAČIAI ŽINOMAS STORAS 
DIDELIU BARGENŲ-

MALIAVŲ IR GELEŽIES
Pigiausiomis Kainomis Bostone.

/ Tel.: Richmond 141* J

1 Dr. David W. Rosen \
■

I"KELEIVIS
255 Broadway, 

So. Boston. Mass.'

ANT PARANDAVOJLMO
Po numeriu 35 W. Seeond 

Bostone 3 kambariai—?12 į 
kambariai—S8 į mėnesį.
Kreipkitės pas:

A MIZARA
361 Broadwav, So. Boston. Mass. 
Tel So Boston 1337 ir 4127-M

o

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
Rusiškai.

GYDO CHRt«<IšK\8 
SLAPTAS 

VALANDOS.
Nuo
Nuo 
Nuo
$21

LIGAS.
IK

8 ik»
2 iki
7 IKI 
HANOVER ST,

BOSTON. MASS.

10 ryto.
3 dienų.
8 vakaro.

1

St.. So ; 
mėnesį.

(37) |

EMPLOYMENT OFFICE. 45 Cross 
Street. BOSTON. MASS.

Ofisas atdaras nuo 7 ryto iki 6 vak. 
S. GORALSKY

Duodam visokį darbą moterims ir 
vyrams.

PARDAVIMAI
MES PERKAM IR PARDUODAM 

VISOKIAS PROPERTES: gaukit ką 
norit. Pinigus dėl pirmo ir antro 
mortgičiaus Daskolinsim. Matykit 
mus. (40)

GREIGHTON A. MeINTOSH CO.
100 Bovlston Street. Room 931. 

BOSTON, MASS

Dr. H. M. Landau |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 
18 Chambers St, Boston, Mass. X
Specialistas venerišku ir inter- V 
nalių ligų. Taipgi gydo krau- « 
jo, skuros ir kitas ligas. 4 J
Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak.

Nedėldieniais: nuo 9 iki 4 Y 
Telcphone Haymarket 1436. L

i------------ ---------------------------------------------------------
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l| DR. F. MATULAITIS I 
‘V v

3322 HOLBROOK AVĖ., 
DETKOIT, MICH.

rd 1/1S

■X.

rfl

12-2, 6-8 |

BUK VISADA JAUNAS IR SVEIKAS. £
Ar nori sužinoti sekretą, kaip ilgai gyventi, visada būti jaunu links- 3 

mu ir niekad nesirgti? -.K
Nežinojimas gamtos slaptybės nuvaro milionus jaunų žmonių neti«ę “j 

į nelaikiną senatvę, bet ir į kapus. Žmogus gali įšggyvcnti suvirs “] 
šimtą metu ir gali būt jaunu, linksmu mažiausia iki Vi) metų, tik turi Jį] 
gerai pažinti gyvenimo slaptybę. Jį

Musų aiškus, praktiški, moksliški patarimai:—Kaip Užsilaikyti Jau- K 
nu ir Niekad Nesirgti—atidengs jums uždangą gyvenimo slaptybės. B

Bukite tikri, kad prisilaikydami musų patarimų pasveiksite jei ser- [“ 
gate. o jei nusenę—-atjaunėsite. Gi kurie dabar esate dar jauni ir 
sveiki, tai iš patarimų sužinosite, kaip ir toliaus užsilaikyti jaunais gJ 
ir sveikais. Jaunystė jr sveikata, tai brangiausias žmogaus turtas. jAJ

Prisiųskite mums popierini dolerį, o mes prisiusime jums Jaunystę nj 
ir Sveikatą. Tas vienas doleris sutaupys jums šimtus dolerių, kuriuos S 
praleidžiate bejieškodami sveikatos ir energijos. Tuojaus rašykite. S]

M. D. RAMSON g
Box 571, Los Angeles, Calif. į'j

u

f
1 
I 
I
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| DR. F. PDSKUMGIS ?

i

| 
!

I
PARSIDUODA

3 šeimynų kampinis namas, su vi
sais narankumais-improvements ir 
niazais, arti vandens-beach į City ' 
Point. South Bostone. Kaina ?10,5W 
ir S3.'XM) įmokėti, likusieji ant leng- : 
vų išlygų.

A. IVAS
36 i W. Broadvvay, S®. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO garadžius dėl 
<0 automobilių sykiu su lysu. 
žastis pardavimo—turiu kitą biznį.

Parduodu labai pigiai. C
271 Eerris St.. East Boston. Mass.
Tei. E. Boston 2390

i
I Amerikos Macochas. — Arba kaip ka-
• talikų kunigas Jlans Sc’nmith papio- 
; vė merginą Oną Aumuller. Su 
•paveikslais. 16 pusi....................... 10c.'
j Amžinos Dcinos. Šio' k: ■ cu'.ėj teina ■

!
I 44 gerinusių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
. namie taip ir susirinkimuose, 
'pusi. 32 ........................................... 15c.

Anarchizmas.
mokslą, parakė d-ras Faul Elzba-i 

cher, vertė Briedžių Karaliukas. |
29 pusl.................................. 1!k-! Parsiduoda saldainių ir I

Apie Dievą. Velnią, Dangų .r i’raga- g10serių krautuvė. Gyveni- i
rą. Parašė Robert G. In^ersoil. gar- ‘ . /nn 1

siausias pasaulyje kaib- u Bib- mo kambariai ant vietos. (37 
lijos prietarų naiki:; ja-. 72 i 112 F st. So. Boston, MkSS. 
pusl...................................................... 25c.

I
Ar Buvo

Nojus galėjo 
nas visų veislių 
na išsimėtę po 
Kaip jis galėjo 
savo rankoj sutalpinti ? 
tiek vandens, kad visą žemę apsem- ■ 
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip g

■■■I

i

PARSIDUODA .pigiai .sknrinis 
frontruimio setas, beveik naujas.

I’agal Proudh no ■ Klauskite vakarais nuo 6.
35 Covington St, So. Boston.

3 lubos. (37)

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki JI ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

389 BROADWAY 
Pri„ iį» SO. BOSTON. MASS,

biznį -5 TeL So- B®510" 2S:n 
( 38) i

DAKTARAS

G. GEORGIADE

I 
i 
Į i %

d i

’A

/-ino
Custom
Tailorin

■* >

Visuotinas Tvanas-? — Kaip 
surinkti į kelias Jie- 
gyvinu', kurie gyve- 
visą žemės kamuolį? 
tuos gyvūnus prastoj 

Iš kur ėmėsi

iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai. raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimtai 
kitu klausimų, į kuriuos negali at.sa 
kyti jokis kunigą-, yra nuosakiai i- 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo įdomi. Kas žodis — tai tak
tas; kas sakinys — tai naujas kunigų 
argumentas 
mokslas nuo
Kaina ...........

griūva, 
pradžios

Byla Detroito
tais. — Pirmą kaitų

puolė socialistus 31 <1. gruodžio, 1911.
Antrą kartą jie užpuoiė socialistus 31

t Katalikų sii Socialis-
Katalucai už-

I
S

■
■Ii

■ 
i a*

DĖL NEVIR1NIM0

•ustiprinimo įmoilptiėjaoiij 
ir stokos apottto vartok

SEVERA’S 
BALZOL.
A beina s *tiprintoja« 
vyrams ir moterims.

JI I

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMOK AKIUI
SIUTUS IR OVER- 

KOTl S siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso
me ir isprosinam.

A. SIMOK AITUS 
278 Broadwav.

SO. BOSTON, MASS.

i
I
I
I
»

»
□

✓

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 U iki 1 po pietų.

|l

Į

į ' Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
■ i Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* i 
n ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- Į

‘ .! „i: nuo galvos skaudėjimo, nuo nžsisenėjusio reuma-
................... nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 

? čių. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
S į ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir i 
H moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes Į j 
<! jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaru* ,

■ per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučš- Į
■ dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

} 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

4' kių ligų, kaip tai 
*• tizmo, nuo nusilp:

1

i

KNYGOS
iš Lietuvos

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROV 
siūlo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų suta
šą paske'bsim vėliau

Užsisakykit iliustruota, mė
nesinį ponulcraus mokslo žur
nalą •KULTURS”
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose ?3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei metų 12 litų.

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

Adresas:
KULTŪROS BENDROVĖ 

DV'»?O G VfV. 21. 
ŠIAULIAI. LITHUANIA.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

•\r žinai, kaimyne,—aš jums, teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su .avo 
.šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespūjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalavom ir 
varto jom Sveikatos Gelbėtoja, J. Ba'trėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbitf- 
gai pagarsejęn etik Vmerikoj, bet ir Euroryij ir kitose sa^yse. i aigi. mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baitrėno Biter;. kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokiu gyduolių užlaiko
SV EIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. QO.

J. Baltrėnas, Prop.
2560 W. Pershing Rd., Chicago, UI.

Jis maitina krauju paaugdo virini
mą. reguliuoja atidalinimus, »tipri- 
na organus prie normafiikos v«ik- 
rr.žs.

Kaina BO ir M *mtaL
Klauskit* pM apti*korius.

M 
ii 
w 
N

gruodžio, 1913 m. šioj k: .y gulė j išti- n

\ - ----------------
; sai telpa teismų rekordai ir 
j mai. kokių priemonių k.-itali 
įleidžia kovoj su socialis:.:i<

prirody
ti da*i-

S-i
■’5c.

* ».
i. - «K
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