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100,000 KAIMIEČIŲ EIN A 
ANT SOFIJOS.

l’rie valstiečių sukilimo pri
sidėjo miesto darbininkai ir 
paskelbė generalį streiką.

Bulgarijoj užsiliepsnojo 
nauja revoliucija. Sukilo 
preš militaristų valdžią visi 
kaimiečiai ir kiti nuverstojo 
Stambulinskio šalininkai. 
Prie kaimiečių prisidėjo 
miestų darbininkai ir ap
skelbė Bulgarijoj generali 
streiką. Tarp revoliucijo- 
nierių ir valdžios jėgų buvo

KRITO 70 BRAZILIJOS 
KAREIVIŲ.

Brazilijoj eina revoliuci
ja. Žinios iš Buenos Aires 
sako, kad Rio Grande de 
Sul provincijoj sukilėliai 
netikėtai užklupo valdžios 
kareivių stovyklą ir pradė
jo šaudyt. Kareiviai pabėgo, 
palikdami savo ginklus ir 70 
vyrų užmuštais.

ANGLIJOS AMBASADO
RIUS AMERIKOJ 

REZIGNAVO.
Iš Londono pranešama, 

jau keletas aštrių susirėmi- kad greitu laiku Anglija 
mų, kuriuose daug žmonių prisius naują ambasadorių 
buvo užmušta ir sužeista. i Washingtoną. Dabartinis 

Smulkių žinių apie reVo- ambasadorius Geddes rezig- 
liucijos bėgi sunku gauti, nuojąs, nes nesveikas esąs, 
nes valdžia Įvedė aštrią cen
zūrą ir paskelbė karo stovį. 
Valdžia stengiasi teisybę 
slėpti, nes jai sarmata nuo 
pasaulio, kad taip greitai 
prieš ją sukilo žmonės. Ji 
užginčyja beveik visas ži
nias apie revoliuciją, nors 
ir jos pačios pranešimai ro
do, kad revoliucija verda. 
Štai ką sako jos ofigalė ži
nių agentūrą:

"Kai kuriose pietų Bulga
rijos vietose, 20 rugsėjo ko
munistai mėgino apskelbti 
sovietizmą. Trįs šimtai ko
munistų ketverge po pietų 
atakavo Stara-Zagaroj ka- 
zarmas, bet buvo atmušti ir 
pasitraukė, palikdami 5 už
muštus ir 10 sužeistų. Apie 
200 vyrų puolė Čirpaną. 
Puolimas nepavyko,ir puoli
kai pasitraukė. Jie išardė 
geležinkeli ir todėl sudužo 
vienas traukinys. I

"Persekiodama šituos ko
munistus, žandarmerija 30 
jų užmušė ir sužeidė. i

"Nova-Zagoroj 300 komu
nistų atakavo rotužę ir su’_ 
prefekturą. Jie apskelbė te
nai sovietų respubliką, ku
ri gyvavo 15 valandų. Pri
buvo iš Jamboli kariumenė 
ir revoliucijonierius išvijo. 
Komunistai neteko 34 žmo
nių užmuštais. Didžiuma 
kitu buvo suimta. Daugelis 
pasidavė liuosu noru ir ati
davė ginklus. Iš valdžios 
pusės du buvo užmušti ir 8 
sužeisti."

Taip skelbia pati valdžios 
agentūra. Tuo tarpu priva
tinės žinios sako,kad 100,000 
ginkluotų kaimiečių eina 
ant sostinės Sofijos, ir kad 
nusigandęs karalius Boris 
jau atsisakęs nuo sosto. Ap
skelbus darbininkams gene- 
ralį streiką, sustojo geležin
keliai ir nutruko visokis su
sisiekimas. Sostinė esanti tas, tebėra da neatidarytas, 
izoliuota ir negali susižinoti JĮ atidarysią 
su provincijomis.

• automobilių Tabrikantą 
i Fordą. Senelis Debs atsa
kė: "Fordas daro gerus ve
žimus suhįg jų kainos, ir 
jis yra labai popularus žmo
gus. Todėl aš visai nesiste
bėčiau, kad jis butų nomi
nuotas Į prezidentus; o jei 
jis bus nominuotas, jis tu
rės puikių šansų būti iš
rinktas."

RADO UŽMUŠTĄ KABA
RETŲ ŠOKIKĘ.

! Los Angeles mieste buvo 
atrasta savo kambaryje už- 
mušta žinoma tenai kaba- ’*grand jury' 
retų šokikė Ethel Wiiliams 
Šalia jos lavono sėdėjo jos 
dviejų metų vaikutis, kuri 
dabar paėmė buvęs kitą syk 
jos vyras Cass.

I 
i 
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I. W. W. APSKELBĖ 
UOSTŲ DARBININ

KŲ STREIKĄ.
I. W. W. unija apskelbė

LENKIJOJ ŽUVO 110 
ANGLIAKASIŲ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad anglių kasykloj netoli laiv‘ų £• darbininkė
Dombrovos 22 rugsėjo isti- * -
ko eksplioziia ir 110 darbi
ninkų tapo palaidota žemės 
gelmėse. Penkiasdešimts 
lavonų ijau išimta ir mano
ma, kad likusieji taip pat 
bus žuvę.

Darbo Departamento Wa-| 
shingtene sako, kad šian
dien Amerikos doleris, pa- 

SLATUROS NARIUS, lyginus ji su doleriu 1913 
metais, yra vertas tiktai 65 

. žinoma, pats dole
ris nesumažėjo, bet jo per
kamoji gale. Ką 10 metų at
gal mes galėjom nupirkti už 
65 centus, šiandien reikia 
mokėti jau 100 centų.

1920 metų gegužės mėne
sy dolerio vertė, palyginus 
ją 1913 metais, buvo nupuo
lus net iki 40 centų. Pernai 
pavasari ji buvo pakilus iki 
71 cento, bet šimet vėl krito 
ir dabar stovi apie 65c.

siduot francuzams.II

Kova eina tarp Ku Klux centus. 
Klano ir valstijos guberna

toriaus.
Oklahomos valstijoj daro

si negirdėti dalykai. Guber- 
torius Walton apskelbė ka
rą Ku Klux Klanui, kuris te
nai tiek Įsigalėjo, kad nepa
tinkamus sau žmones pra
dėjo rykštėmis plakti. Bet 
kovoti su jais yra sunku,nes 
išrodo, kad jų yra didžiuma 
valdžioje ir visuomenėje. 
Jie nutarė sušaukti speciali 

j" ir apkaltinti 
gubernatorių vagystėse.Gu- 
bernatorius tuomet apskel
bė karo stovi ir tam "grand 
jury" susirinkti neleido. Ta
da "kliuksai" surinko reika
lingą skaičių legislaturos 
narių ir sušaukė speciali le
gislaturos (valstijos seimo) 
posėdi, kad išmetus guber
natorių laukan. Diena legi- 
slaturai susirinkti ši sereda.

Gubernatorius mobiliza-

KAIP STOVI DALYKAI PRIEŠINTIS BE GINKLO 
ISPANIJOJ PO REVO- i NĖRA GALIMA.

LIUCIJOS. 1
Ispanijoj dabar viešpa- Visiems fabrikams ir kasy-

streiką ant Didžiųjų Ežerų
ir pajūriais, reikalaudama vo visos valstijos miliciją ir 
paliuosavimo politinių kali- įsakė milicijos vadui šaudyt 
nių. Streikas turėjo prasi- legislaturos narius mirtinai, 
dėt pereitą subatą, bet lai- jei jie bandys -seredoje po 
vų kompanijos sako, kad 
jos apie streiką nieko neži
nančios.

ANGLIJOJ DREBĖJO
NAMAI.

Pereitą sąvaitę Anglijos 
rytų pakrašty smarkiai su
drebėjo namai 
indai nukrito nuo lentynų, du McFerrin šovė ir užmu- 
Vienkart su „ __ ___ _
buvo girdėt koks tai duslus dukterį užtai, kad ji nuėjus Šysime vėliaus, 
dundėjimas “ 
noma, kad 
drebėjimas.

TĖVAS

Netoli
ir vietomis gelžkelio

NUŠOVĖ DUK
TERĮ

Covingtono, Ky., 
darbininkas

«. •? 

var-

tuo drebėjimu šė 14 metu amžiaus savo

LAIVYNAS DAUG NU
KENTĖJO NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO.
Tokios žiniomis, Jokoha- 

“t! mos mieste per žemės dre- 
sunaikintas 

tik ką 
Iš- 

pri- 
$50,

liejimą buvo 
skraiduolis "Naka,” 
pastatytas karo laivas, 
viso žemės drebėjimas 
daręs japonų laivynui 
000,000 nuostolių.

EINŠTEINAS VAŽIUOJA/ 
RUSIJON.

Berlino žiniomis, Rusijos 
mokslininkų draugijos pa
kvietė Maskvon vokiečių 
mokslininką Einšteiną Ru
sijos sąlygoms patyrinėt. 
Einšteinas yra pagarsėjęs 
nauja savo teorija apie san- 
tikiūotę (relativity).

MINIA UŽPUOLĖ DE
TROITO POLICIJĄ.

Detroite buvo toks atsiti
kimas, 
policija 
Lorenc, 
lenkę mergaitę, kaltinda
ma ją pavogime $100. Ka
dangi mergaitė prie kaltės 
neprisipažino, tai policija 
pradėjo ją kankinti ir kišti 
| vandeni su ledais. Mer
gaitė peršalo, gavo plaučių 
uždegimą ir mirė. Šita ži
nia taip sujudino žmones, 
kad susirinko apie 5,000 mi
nia ir užpuolė policiją. Ka
da pastaroji pradėjo daryti 
tvarką, vienas iš minios da
vė policmanui plyta i galvą 

i Policija tą žmogų suareš
tavo; minia puolė tą žmogų

Kelios dienos atgal 
suėmė Vladislavą 
13 metų amžiaus

tauja generolų diktatūra. klon]s. ?U_hr„°i^raf?!u!lakyta 
Nuvertę civilę valdžią, mi- ...........................
litaristai ėmė šeimininkauti 
savotiškai. Visų pirma jie 
nutarė vesti užpuolamąjį 
karą prieš Afrikos maurus 
padidintomis jėgomis. Pas
kui jie paskelbė Įstatymą 
prieš separatistų judėjimą 
Katalonijoj. Katalonija yra 
Ispanijos provincija ir norė
jo nuo pastarosios atsiskir
ti. Todėl generolai uždrau
dė dainuoti katalonų himną 
ir uždraudė vartoti kitokią 
vėliavą. Kas varys prie
šingą propagandą arba pla-džia turi siųsti pinigų jų 
tins neprielankius militari-' pragyvenimui. Šitokia po
stų diktatūrai gandus, to- litika baisiai brangiai lėšuo- 

q naudos iš jos nesimato 
jokios. Todėl geriau prie-

tuoj pradėt darbus.
Ši panedėli Vokietijos val

džios galva štresemanas pa
skelbė, kad Vokietija dau
giau nesipriešins francu
zams Ruhro ir Rheino kraš
tuose, nes priešintis be gin
klo, tylomis, nėra galima. 
Nuo to laiko, kaip franeuzai 
tucs kraštus užgrobė ir kaip 
vokiečiai pradėjo "tylomis 
priešintis," beveik visi fab
rikai ir kasyklos stovi užda
rytos; tūkstančiai darbinin
kų visą laiką nedirba ir val-

kius generolai žada šaudyt 
i 24 valandas po suėmimo.
Seni valdininkai mėtomi sui pasiduoti ir pradėti dar- 
iaukan arba patįs rezig- bą okupuotose žemėse 

prašalintai, šitaip nutarė dabar su
šaukta Berline konferenci
ja, kuro je dalyvavo 300 at-

pietų rinktis i posėdi. Jis 
sako, kad legislaturos di
džiuma yra Ku Klux Klano 
nariai, ir jei jie susirinktu, 
tai tas posėdis butų ne legis- -r jęp0 rįaušės, kurio-
laturos susirinkimas, bet ge g policmanai likosi sužei-

Klux Klano mitmgas^ku-gti. policjja tada pasitrau- 
įio tikslas. yra nuversti le- -r snstinrini-
galę valstijos valdžią.

Kuo tas pasibaigs,

nuoja.
jau 49 civiliai gubernato 
■iai. < .

Prašalinti valdininkai žą- kovų Įvairių poktinių'įarti- 
la organizuoti respubliko-ĮiUt darbininku organizacijų, 
nu partiją, kurios tikslu ža-.Raip lygiai prekybos ir pra
dą būti nuvertimas kara-monės kompanijų " '
’iaus ir dabartinio militari- puotų žemių. 
lio režimo. InndAti '

Bilbao mieste ‘areštuotai 
daug anarchistų.

,kė ir pasišaukė sustiprini- 
!mą. Apie vidurnakti minia

po žeme. Ma- pas savo tetą plovė jai grin- 
tai buvo žemės dis. Piktadarys areštuotas.

IŠGĖRĖ NUODU, NU
KRITO NUO 6 LUBŲ.
Clevelando hotelv vienas 

svečias atsigėrė nuodų ir iš
virtęs per langą nuo 6-tų lu
bų užsimušė ant vietos. Ho- maldas.

KU KLUX KLANAS UŽ
VALDĖ WASHING- 

TONĄ.
Washingtonas yra pilnas 

"kliuksų.” Šiomis dienomis 
Baltuose Rūmuose jie turė
jo net savo Įkurtuves ir pa- 

, Taip sako kun. Ba
telyje jis buvo užsiregistra- sil E. Newton, imperialės 
vęs kaipo H. A. Martin iš 
Detroito. Bet policija spėja, 
kad jis vra iš Nevvarko, 
N. J.

III

i iš oku-
i /.ciucų. Apkalbėjusi 

padėti iš visų pusių konfe
rencija patvirtino valdžios 
nuomonę, kad geriau prie
šui pasiduot ir kaip nors su
sitaikyt. šitas nutarimas 
bus da paduotas Reichstagui 
užgirti.

VOKIETIJOJ POLICIJA 
UŽMUŠĖ 12 DARBI

NINKŲ.
Berlino žiniomis, Sorau 

mieste, Brandenburgo pro
vincijoj Įvyko kraujo pralie- 
Įimas užpereitoj su bato j: 12 
darbininkų buvo užmušta ir 
daug sužeista. Priežastis to
kia: fabrikai dirba trumpą 
laiką ir už gaunamą algą 
larbininkai negali pragy
venti. Ilgai žmonės kentėjo 
r tylėjo, bet užpereitą pėt- 

’iyčią maisto kainos pakilo 
la daugiau. Dėlto kilo 
‘riukšminga demonstracija, 
r krautuvninkai maistą at
pigino. Policija Į demons
traciją nesikišo ir viskas 
pasibaigė ramiai.

Bet miesto majoras slap- 
a nakties laiku parsitrau

kė policijai sustiprinimų ir 
ubatoj iš ryto sustatė juos 
mt rinkos. Kuomet darbi- 
linkų delegacija nuvykus 
<as majorą reikalavo, kad 
jis tuos sustiprinimus atim- 
ų, ant rinkos susirinko di
lelė žmonių minia. Policija 
nanydama, kad minia ren
giasi ją atakuoti, nieko ne
akydama pradėjo šaudyt. 
Darbininkai išbėgiojo ča
ižiausioj panikoj, paiikda- 
ni 12 savo draugų užmuštų 
r daug sužeistų.

Kitas kruvinas darbinin
kų susirėmimas su policija 
'vyko Freiburgo mieste, Ba
lėno provincijoj. Darbinin
kai buvo Įtaisę demonstraci- 
:ą, i kurią policija pradėjo 
šaudyt ir vieną žmogų už- 
nušė, o keliatą sužeidė.

Plauleno mieste, Saksoni
joj, buvo susirėmimas ko
munistų su rojalistais. Muš
tynėse sužeista 12 žmonių.

MIESTO VANDUO 
BAIGIASI.

Mansfield, Mass. — Šio 
miesto galva perspėjo gy
ventojus, kad taupytų van
deni, nes jei nebus lietaus, 
tai miesto vanduo pasibaig
siąs i 3 dienas.

Netoli šio miesto yra ang
lių kasykla, kuri iki šiol bu
vo apleista ir stovėjo pilna 
vandens. Bet šĮmet susitvė
rė žydų kompanija ir nu
pirkus tą kasyklą pradėjo 
pumpuoti vandeni laukan. 
Pumpavimas ėjo visą vasa
rą, ir kaip tik kasykla tapo 

'išpumpuota, toj apielinkė. 
į prapuolė šuliniuose vanduo į Miestas traukė vandenĮ iš 
artezaniškų šuliniu, 

Haverhill, Mass. — Bat- tie baigia užtrukti.

NAUJI PINIGAI VOKIE
TIJOJ.

Berlyno žiniomis, Vokie
tijos kapitalistai organi
zuoja, ar jau suorganizavo, 
naują valiutos banką, kuris 
išleis naujus pinigus. Nau
ji pinigai bus paremti auk
su ir vadinsis "bodenmarkė- 
mis.” Kiekviena bodenmar- 
kė atstovaus 358 gramus 
gryno aukso ir dalinsis į 100 
"bodenfenigių.” šitie pini
gai busią nepriklaisomi nuo 
valdžios. Pamatinis banko 
kapitalas, kuriuo remsis 
nauji pinigai, busią 2,400,- 
000.000 boden markių.

Ku Klux Klano tarybos na
rys. Jisai tvirtina, kad slap
toji reakcininkų organiza
cija turi 227 savo narių At
stovų Bute ir 27 Senate. Be- 
to 5 "kliuksai" esą dabarti
niam kabinete.

CUKRUS VĖL PA
BRANGO.

Cukraus trustas pereitą
Vėliausiomis žiniomis. Ja- sąvaitę vėl pakėlė krautu- 

ponijos sostinėj Tokio da- vininkams kainas anb cuk- 
bar randasi 530,000 žmonių raus. Pirma krautuvimn- 
be pastogės. Tuo tarpu atei- kai mokėdavo $8.40 šimtui 
na žiema ir juos laukia sun- svarų, o dabar turės mo- siuvių unija čia pradėjo or- 
kus likimas. keti $8.65. ganizuoti visų dirbtuvių

530.000 ŽMONIŲ BE 
PASTOGĖS.

PRADĖJO VAJŲ PRIEŠ 
NEUNIJINES DIRBTU

VES. bet ir

ATIDARYS AUKSO 
GRABĄ.

Iš Londono pranešama, 
kad Egipto faraono Tuten- 
chamuno aukso grabas, ku
ris šią vasarą buvo atkas-

ateinančią 
žiemą. Kodėl reikia laukti 
žiemos, nepasakyta.

70 ŽMONIŲ ŽUVO 
BAŽNYČIOJ.

keti $8.65.

KUNIGAS LAUŽO MOTE
RYSTĖS SAKRAMENTĄ.

Jau ir kunigai pradeda 
nepripažinti moterystės ry
šio amžinumo, štai, episko
pai'.! kunigui T. P. Bridges 
nusibodo gyventi su viena 
pačia, ir jis reikalauja "di- 
vorso” su teise vesti kitą 
moterį. Kun. Bridges kuni- 

! gauja Alabamoi. IĮ
ORLAIVIS PADARO 255 j

I

i

ganizuoti visų dirbtuvių 
šiaučius. Keliems dirbtu
vėms, kur nėra unijos, šio
mis dienomis buvo pristaty
ta reikalavimai, kad pripa
žintų uniją ir mokėtų darbi
ninkams unijos nustatytą 
mokesti. Klayman & Co. 
dirbtuvė atsisako tuos rei
kalavimus išpildyti, tai te
nai apskelbta streikas. Su 
kitomis dirbtuvėmis eina 
derybos.

I

Iš Japonijos pranešama, MYLIAS J VALANDĄ, 
kad laike žemės drebėjimo Suvienytų Valstijų kari- 
Tokios mieste 70 krikščio-ųiio laivyno lakūnas, leite- 
nių susirinko savo bažny- nantas Harold J. Brow, per- 
čion ir pradėjo melstis, kad eitą sąvaitę sumušė visus 
Dievas juos išgelbėtų. Baž- greitumo rekordus pasauly- 
nyčia sugriuvo ir visi jie žu- je, padarydamas į vieną va- 
vo po jos griuvėsiais. landą 255 mylias.

UŽDARĖ SKEBŲ
___  dirbtuvę:.

Brocktono čeverykų 
r.ia, Diamond Shoe Co., pra
neša, kad ji uždarė savo 
dirbtuvę, kur buvo daroma 
po 90 tuzinų čeverykų i die
ną, ir perkėlė tą darbą i 
Brocktoną.

CALIFORNIJOJ IŠDEGĖ 
MIESTAS.

Pereitą sąvaitę Califor- 
nijoj išdegė Berkley mie
stas. Nuostolių ugnis pri
darė apie $10,000,000, o ap
draustų namų buvo tiktai 
už apie $4,000,000. Taigi 
šimtai žmonių išėjo ubagais, 
išsinešdami tiktai tą, ką jie 
ant pečių turėjo. Sudegė 
brangiausi knygynai ir 
daug kitokių Įstaigų. Keli 
tūkstančiai žmonių pasiliko 
be pastogės.

NEW YORKAS PASILIKO 
BE LAIKRAŠČIŲ.

Anksti ano utarninko rytą 
New Yorke sustreikavo vi
si presmanai laikraščių 
spaustuvėse. Nors kiti spau- 
•» vninkai dirba, bet pres

ai anams sustreikavus, nėra 
kam laikraščius spausdint 
ir utarninko rytą New Yor- 
kas buvo be laikraščių.

fir- NEVY YORKAS SUVAL
GĖ Už SI 0.773.462 SŪRIO.

Per pereitus metus New 
Yorko miestas suvalgė dau
giau kaip 50,000,000 svarų 
sūrio, už kuri užmokėta 

j$10,773,462.

Reikalingas
PRIE "KELEIVIO”

Linotaipistas
Pastoviam žmogui vieta už

tikrinta ir rami.
Taipi gali atsisaukt vyras ku

ris norėtų mokintis spaustuvės 
amato.

KELEIVIS”
255 Broadvay,

So. Boston, Mass.
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APŽVALGA B
KO JIE TENAI VAŽIUO

JA?
Prieštaraudamas Klarai 

Sheridan, kuri per Ameri
kos ir Anglijos spaudą pra
stai atsiliepė apie Lietuvos 
kultūrą ir tvarką, p. 
Naujokas Brooklyno 
nybėje” klausia:

"žingeidu hutu žinoti, ko ('ki
re Sheridan važiavo Lietuvon 
Juk tenai jai. kaipo tokiai arti
stei, nėra svarbių knygynų nei 
muzėjų. Jeigu ;i artistė ir au
torė, tai jau turėtų žinoti iš pa

saulio istorijos, kad Lietuva 
buvo per amžius Maskoliuos ca
rų slopinama ir liežiama, ir kad 
kiekvieną lietuvių tautiškos 
gyvybės apsireiškimą carai, 
kaip New Yorko ugnagesiai, su 
visu smarkumu gesino.

Tai yra labai nevykęs 
argumentas. Iš jo išeina, 
kad jei nuvykai i sve
timą sali, tai jau kritikuoti 
jos neturi teisės. Jei toji ša
lis ar jos tvarka tau nepa
tinka, tai .nevažiuok tenai. 
Nes jei esi toks gudrus ir

-Jonas 
"Vie-

susidaro. Mes nuolatos 
skaitome apie mokslininkų 
ekspedicijas tai Egiptan, tai 
į Afrikos girias, tai ant že
mės ašigalių.

Tose ekspedicijose begalo 
daug vargo ir pavojaus. Jau 
šimtai žmonių jose žuvo, o 
vis dėlto kiti važiuoja. Ir 
dabar viena ekspedicija yra 
išvažiavus i šiaurės ledynus.

Kogi jie tenai važiuoja? 
—paklaus p. Naujokas. .Juk 
tokie mokslininkai turėtų 
žinoti, kad tenai jiems nėra 
nei knygynų, nei muzėių.

Bet jeigu jie nevažiuotų, 
tai tos "pasaulio istorijos" 
visai nebūtų, ir nebūtų tada 
kas i knygynus ir muzėjus 
dėti.

RADEKAS SMERKIA VO
KIEČIŲ KOMUNISTUS.
"Naujienos" paduoda ko

munistų generolo Radeko 
raportą, kuri jisai rašė apie 
Vokietijos komunistus ko- 
misarui čičerinui, bet kuris 
pateko Į socialdemokratų 
rankas ir tapo paskelbtas 

moki kritikuoti, tai turi jau, "Vorvvaits'e.” 
iškalno žinoti, kokia kiurį Savo raporte Radekas ra- 
tvarka ^r kokie žmonės— šo čičerinui, kad Vokietijos 
turi žinot apie tai iš "pašau- komunistai esą tikri chuli- 
lio istorijos.” , Įganai ir šelpti juos Rusijos

Bet kokioj "pasaulio isto- plngais neužsimoką, nes— 
rijoj" yra aprašyta dabartį-į 
nė Lietuva? O Klara Sheri-į 
dan tik apie dabartinę Lie-- 
tuvą ir kalbą. Jai išrodo! 
juokinga, kad Kauno polici
ja ar milicija, gyvendama j 
palyginamai šaltame krašte, i 
Įsitaisė karštųjų kraštų ke
pures ir nuolatos save saliu- ■ 
tuoja. Ji pajuokia tuščią iri 
kvailą valdininkų putimąsi. ‘ 
Ji kritikuoja Kauno viešbu
čius,kur per visą sąvaitę tik
tai sykis mainomos patali
nės, kur už maudynę reika
laujama iš svečių po 3 dole- Į 

, rius, ir kur sargas jaučiasi; 
esąs svarbus asmuo. Ji pa-! 
stebi, kad šalis apkrauta di-j 
deliais mokesčiais , nes 
ant 2,000,000 gyventojų lai
koma 80,000 vyrų armija. 
Ji nurodo, kad Lietuva su 
nieku nekariauja, o betgi 
savo piliečius valdžia laiko 
karo stovyje.

"Vienybės" bendradarbis 
to neužginčyja. Jis nesako, 
kad šita rašytoja meluoja.

- Reiškia, jis pyksta, kam ji

"Visi pinigai, kurie tik buvo 
siųsti Vokietijon, buvo tik be 
reikalo išmesti. Visas (Vokie
čių komunistų) judėjimas turi 
pogromų judėjimo pobūdi, ir 
geriausia kas galima apie ji pa
sakyti, tai kad tas judėjimas 
yra anarchistinis, bet anaiptol 
ne komunistinis. Partijos Įsa
kymai nebuvo pildomi, raudo
nosios bandos, kurios vadinasi 
šimtininkų būriais, darė nesą- 
moniškus puolimus ūkininku, 
šitie beprotiški užpuldinėjimai 
ūkininkų padarė tik tai. kad 
iššaukė aštriausių protestų ir 
pasipiktinimo 
darbininkuose, 
Mečiuose.

"šitokį taip

keletą struip-
p. Čarneckis buvo 

ir "bepytyviškas“

n t vėju pažangioji vi- 
ęrali t ii: vieną daiktą 
kad ji buvo teisinga

liet musų

žiuodanus ištikimai atliko mar-; 
šrutą per klebonijas, už ką ži-' 
noma musu klerikalų laikraš
čiai dar paraše 
snių, kaip 
mandagus
•žmogus.

"Šituo 
suomenė 
pabrėžti,
kritikuodama p. Čarneckio ne- 
budria politiką, kurią pagalinus 
ir Lietuvos valdžia turėjo pa
viršium pripažinti, atšaukda
ma ji iš Amerikos,
visuomenė ir dabar yra teisin
ga. kad Kaune yra bandoma 
amerikiečius tiktai paglostyti 
ir nuraminti p. Čarneckio at
šaukimu iš Amerikos ir perkė
limu į Londoną. Juk Londone 
reikia atstovo dar budresnio, 
negu Amerikoje: nes Londo
nas yra tai vieta, kur daugelis 
Lietuvos ateities klausinių bus 
rišama. Ar sugebės p. Čarnec
kis tokiame verpete orentuotis, 
mes labai abejojame, žinodami 
kaip Amerikoje nepajėgė su
cementuoti lietuvių opinijos."

Iš kur mes atėjome? 
Kurlink mes einame?
Ir, pagalios, kas mes esa

me? Ar musų čia buvimas 
turi kokios nors reikšmės, 
ar ne? Ar mes esame pasto
vi visatos dalis, kuriai lem
ta gyventi per amžius; at
gal, kaip mokslas mano, mes 
čia atsiradome priepuola- 
mai, nelyginant kaip tara
konas barščiuose, be virėjos 
žinios ir noro?

Tai yra klausimai, ku
riais kiekvienas iš mus indo- 
mauja.

aut žemės, kur ji galėjo uz-i 
silaikyt.

Ir kuomet mes čia triu
šiam ir kovojam, povaliai 
tobulėdami,, saulė tuo pačiu 
laiku eina vėsyn. Amžiams 
slenkant, jos liepsnos darosi 
jau nebe tokios žiaurios. Ir 
ateis laikas, kada visai at
vės. Musų žemė tada užšals 
ir apmirs, kaip užšalo mė
nulis, kur kitąsyk buvo mu
sų laikina prieglauda.

Ar yra tam prirodymų? 
Nėra jokių — bet taip pat 
nėra prirodymų ir tai nuo
monei, jog žmogus buvo 
Dievo sutvertas.

("Boston American*).

komunistų 
patvirtina, 

rašytoji! lu-

kad jeigu tik

KOMUNISTAI PRILMA 
DA VIENA BURŽUAZI

JOS IšMISLĄ.
"Naujienos” rašo:

"Lietuvių bolševikų spauda 
ėmė agituot už sportą, kadangi 
Maskvos ’lzviestija’ įdėjo 
straipsni, kuris Įrodinėja, kad 
sportas nėra buržuazinis užsi
ėmimas. Kol ’lzviestija’ nebu
vo taip parašiusios, tol viso pa
saulio tikintieji komunistai nie
kino sportą.”

Ir Brooklyno 
"laisvė” tatai 
nes vieno savo 
pomisji sako:

"Man rodosi.
mes sportą neskaitysime bur
žuaziniu užsiėmimu, kaip kad 
iki šiol skaitėme, tai šiuo klau
simu vargo neturėsime. Pa
vyzdžiui. dabar pradėta orga
nizuoti jaunuoliai. Jie atėję 
prisirašyti prie organizacijos 
ar kuopos, pirmiausia; klau
sia, ar bus rengiami šokiai, 
žinoma, jiems atsakoma, kau 
bus. ir jie rašosi. Bet jeigu 
kiekviena Amerikos Dari i- 
ninku Pav v.jus kuopa turėtų 
Įsteigus taip vadinama spurto 
skyrių, tuomet vieton pažadė
ti jaunuoliams šokius, reikėtų 
žadėti sp'-rią, ir aš esu tikras, 
kad jie n--»bn dėtųs- prie jau 
nuo" i ,in;zacij-cė ”

Vadinasi, komunistai 
priima šitą buržuazijos iš
misto dėlto, kad prisitaikius 
prie minių, kurioms dau
giau rupi šokiai ir bolių svai 
aymas, negu darbininkų 
klasės reikalai
Stačiai stebėtis reikia, kaip 

pas tuos mekliorius greitai 
viskas keičiasi! čigonas ku
melėmis taip tankiai nemai
no, kaip komunistai maino 
savo pažiūras ir "principus." 

Mes nenorim būti prana
šais, bet mums rodos, jog 

(nebetoli tas laikas, kuomet 
Taigi Radekas parodo, jog. jų vyskupai paskelbs, kad 

!visi komunistai turi nešioti 
! škaplierius ir atlikti ”vely- 
!kinę,” nes minios didžiuma 
da irto reikalauja.

I -------
POPIEŽIUS KETINA IŠ

EITI Iš VATIKANO.
Nuo to laiko, kaip katali- 

išvažiuoja kų bažnyčios galybė sugriu- 
Kiek girdėt, jisai skiriamas vo ir popiežiaus svietiškoji 
Londonan. 
"Vienybė” 
jis netiko Washingtone, tai .Jie gyveno Vatikano palo- 
Londone da labiau netiks. ’ ' ■ ” ’’ ’ 1
77-tam numery ji rašo:

"Čarneckis pagalinus išva
žiuoja Lietuvon pabaigoje šito 
mėnesio. Jam išvažiuojant ne
bereikės sakyti kokių nors pa
lydėjimo kalbų, nes Ką ameri
kiečių lietuvių visuomenė apie 
p. Čarneckio darbuotę manė ir 
matė, tą savo laikraščiuose jau 
iškalbėjo. Lengvas ir nuolai
dus žmogus; jisai ištikimai sa
va partijai tarnavo iki pat pa- nepaiso, 
skutinių dienų, ir dar net išva- užsidaręs.

* <

tiek pačiuose 
tiek šiaip pi-

i 
i 
i

vadinami revo
liuciniai žygiai — baigia savo 
pranešimą Radekas, — buvo 
tik chuliganiškas darbas vei-- 
kiamas asmeniniais motyvais." i 

Tai yra labai Įdomus pa-Į
'liudymas komunistams.
' Bet da Įdomesnis yra Ra- 
deko pranešimas. t kad Vo-j 
kieti ja dar nesanti pribren- į 

sako teisybę, kam ji skelbia dusi socialei revoliucijai, ir j 
apie tai pasaulio spaudoje, kad komunistų partija turin 

O mums, rodos, kad pykti u da palaukti su savo pla
čia visai nėra ko. - Iki šiol -ais.

vis šauk-! Kada socialistai pasaky-imusų patriotėliai ________ .
davo: "Pasirodykim svetini--davo, jog Rusija nepribren- 
taučiams!" Ir štai viena’dus socialei revodiucijai, tai < »• . . _ • H_____ _______•____ -X

pažiūrėt. Ji pažiurėjo ir pa-
1 sakė, kaip mes išrodom.

Musų patriotams tas ne
patinka, lygiai kaip nepatin I 
ka mažiems vaikams, kuo-j 
met mokytoja atranda pas i 
juos daug klaidų. Bet jeigu 
mokytoja vaikų nepeiktų ir 
klaidu iiems nenurodvtu, 
jie nieko mokykloj neišmok
tų.

Kritika reikalinga netik- 
l tai vaikams,bet ir dideliems. 
_ Žmogus savų ydų tankiai 

nemato, bet svetimas jas pa- 
- stebi. Ir Klara Sheridan 

parodė pas mus daug neto- 
_ bulumų, kurių musų patri- 
-y otai patįs negalėjo pastebė

ti. Protingas žmogus netu- 
. retų už tai pykti ir ginčytis, 

bet pasakyt ačiū ir stengtis 
tas ydas pataisyti.

"Vienybės" bendradarbis 
galvoja kitaip. Kam Lietu
va nepatinka, tesrul tas ne- 

z važiuoja tenai, jis sako. Ir 
ko tenai važiuoti? Juk iš j 
"pasaulio istorijos" turė
tum žinoti, kaip tenai yra!

Žmonės važiuoja dėlto, 
kad jie nori tyrinėti, nori 
daugiau patįs žinoti ir 
kitiems pasakyti. Tokiu 
budu ir "pasaulio istorija"

I

svetimtautė nasirvžo mus i Komunistai visuomet piestu 
—t- .‘.-.-„v.-. ■----- Įstodavo. Dabar gi jų stra

tegas sako, kad ir Vokietija 
Ida nepribrendus. O juk Vo
kietija tuo žvilgsniu stovi 
i kur kas aukščiau, negu Ru- 
tsija.
Į r- - ~ ‘ “

socialistų pusėje tiesa.

ČARNECKIS I LONDO
NĄ NETINKA.

Lietuvos Atstovybė VVash-' 
ingtone jau oficialiai pas
kelbė, kad šio mėnesio pa
baigoje buvęs atstovas p. 
Čarneckis jau

Bet Brooklyno valdžia panaikinta, popie- 
mano, kad jei žiai iš Vatikano neišeidavo.

Vienas mokslininkas, šal
tai analizuodamas chemini 
procesą, reikalingą kiekvie
no žmogaus atsiradimui, 
juokiasi iš tų, kurie mano, 
jog žmogus gali būt nemir
tinas. žiūrėdamas per mi
kroskopą jis mato padidin
tam pavidale gamtos pa
slaptis, suveda brolių Hert- 
vigų patyrimus ir mokslin
gai kalba apie ainių celės 
branduolį. Jis užreiškia, jog 
mokslas gali matyti žmo
gaus tvėrimosi procesą ly
giai taip, kaip mato viščiu
ko vystymąsi kiaušinyje. Jis 
sako, kad kiekvienas naujas 
sutvėrimas yra niekas kita, 
kaip tik rezultatas cheminio 
proceso, per kuri susijungia 
tėvo ir motinos kokybės. 
Turėdamas gi pradžią, žmo
gus turi turėti ir pabaigą. 
Žmogus — dviejų kokybių 
mišinys — negali būti ne
mirtinas, taip kaip negali 
būti nemirtinas alus, apy
nių ir selyklų mišinys.

Po šita nuomone mes sa
vo parašo nededam. Teisy
bę pasakius, šiandien mes ir 
nemanėme kelti mirtinumo 
ar nemirtinumo klausimą. 
Mes norėjome pasiūlyt visai 
kitokią sugestiją.

Saulė yra liepsnojanti 
medžiaga, neapsakomai di
delė, neapsakomai aštri mu
sų akims. Jos liepsnos sauja 
i erdvę per šimtus tūkstan
čiu mvliu.. Jei musu žemė 
nukristų ant saulės, ji su
tirptų, taip kaip mažytė! 
sniegurėlė sutirpsta nukri
tusi i liepsnojančią girią. Ir 
labar mes nemanome, kad 
mes galėtume kada nors at
eityje ant saulės gyventi, 
jei mes daleidžiame, kad ji 
visuomet bus tokiam stovy 
je.

Bet buvo laikas, o tai bu
vo šimtai milionų metų at-

Lietuvos kunigai truk 
de jaunimo darbą.

Vienas "Keleivio” skaity
tojas iš Rietavo mums rašo:

"Čia susitvėrė Lietuvos 
Jaunimo kuopa, fcurią kuni
gėliai labai keikia. Rugpiu
čio 15 d. šitos kuopos pa
stangomis buvo surengtas 
R. V. B. salėje vakaras: bu
vo statoma scenoje 'Užburti 
Turtai’, penkių veiksmų 
drama. Kunigėliai darė ką 
tik galėjo, kad žmonės i tą 
vakarą neitų. Tą pačią die
ną Rietavo kunigas iš saky
klos šaukė: 'Jaunuoliai ka
talikai, nesidėkit prie tos 
organizacijos, nes ji bedie
viška ir jos vadai bedieviai.’

"Ant stulpų tą rytą buvo 
išlipyti net lapeliai, kuriuo
se buvo draudžiama: ’Lietu- 
viai-katalikai, i bolševikų 
jaunimo vakarą nesilanky- 
kitf Po lapeliais buvo pasi
rašęs: 'Fašistų Pildomasis 
Komitetas.’ žinoma, tas 'fa
šistų komitetas’ yra niekas, 
kitas, kaip ti£ tas pats ku
nigas.

"Bet nežiūrint visų musų 
jegamasčio trukdymų, pu
blikos prisirinko pilna salė 
ir vakaras visiems labai pa
tiko. Kunigo su gaspadine 
nebuvo: bet jų tokiuose va
karuose ir nereikia. Jų vie
ta bažnyčioje.”

Liuosas Jaunuolis.

Biiurus melas.
(Atviras laiškas ''Vienybės’’ 

redaktoriui.)

į

Bolševizmas ir naminis karas 
Vokietijoj.

šią žiemą Vokietijoj kils atiduodami žmonėms, kurių 
bolševizmas, o paskui narni-1 jus visai nežinot ir kurių 
nis karas. Taip pranašauja kartais galit net nenorėti. 
Kari von VViegand, kuris ra- štai, pavyzdys, sako rašyto- 
šinėja iš Bėdino Amerikos jas : 
laikraščiams žinių. Jis sako,; "Vienas mano draugas, 
kad tai esanti ne jo vieno, o anglų laikraštininkas, norė- 
Leveik visų vokiečių nuomo-Įdamas turėti Perline pato- 
uė. Beveik risi Vokietijos gią gyvenimo vietą, nusipir- 
politikai ir finansininkai anuomet visą bloką, susi- 
pranašaiiją savo faterlandui dedanti iš 23-jų apartmen- 
šitokią ateitį, jei Francuzija'tų. Jis užmokėjo už tą Wo- 
neatmainvs savo politikos: 4,000 dolerių. Paskui

"Berline ir didelėj Bran-' miesto komisija ji sekves- 
denburgo provincijos dalyje, Į t ra vo, ir už visus'pereitus 
o taipgi Saksonijoj, Turingi- )netus iš 22 šeimynų jis ga
joj, Brunsrike ir vidurinėj'vo randos tik 1,200 markių, 
Vokietijoj ateinančią žiemą kurias dienai tabako ne
susidarys Raudonoji Vai- galima nusipirkti. Bei jis 
d
pastatys ant 
Taurėje stiprią sargybą ir! 
apsiskelbs 1 
nuo raudonojo Berlyno. 
Aukštoji Silezija. Rytų Pru
sai, Pomeranija ir dalis 
Meklenburgo pakels prieš 
Berlyną ginklus. Kitaip sa
kant, kils naminis karas.”

Prie bolševizmo Vokieti
ją verčią iš vienos pusės 
franeuzų durtuvai, o iš ki
tos pusės badas, 
uemą vietomis tenai jsivi- ^aj0 va}džia nepajėgia paža- 
iau* I.ezima^ taiįbot, ir kapitalistai šiandien
Berlyne dabar jau nesą J0', daugiau išnaudoja liaudį,ne- 
kios abejones. .Tiesą j>asa-j?u įta(ja nors, nes visoms gy 
kius, tai Saksonija, rui ingi- venj-mo reikmenims kainos 
ja ir vidurine V okietųa n . nustatytos aukso pagrin- 
net Pa,ts Berlynas jaudabai C;U 0 ajgas darbininkams jie 
pradeda įaudonuoti. (tebemoka popierinėmis mar 

M'iegana nurodo, Kaip Ru-Įkėmis, kurių perkamoji ga- 
ęijos bo.sevikai veda taip >- j.as ^iena darosi vis ma- 
Vokietijos darbininkų agi-,žesRė ir mažesnė 
tacųą, ir sako:

"Pasidarė jau visiems ži-į--------  -------- -
noma tie*»a, kad bolševizmas ~
turi daugiausia pritarimo, Į 
kuomet žmogaus pilvas tuš-į 
eias. O vokiečiai dabar la- į 
bai alkani ir kas diena jie!
lieka vis alkanesni, daryda- spausdino anglų astronomo 
miesi tuo budu vis daugiau Ryves pastabų apie gyveni- 
ir daugiau pribrendusiais mą Marse? Rvves per ištisus 
bolševiku teorijoms. Prie metus studijavo paslaptin- 
bado ateinančią žiemą pri-'gą planetą per stipriausią 
sidės dar šaltis, nes Vokieti- teleskopą, Tenerife Įtaisytą, 
iai tapo atimtos beveik vi- Astronomas pastebėjo, kad 
sos anglių kasyklos ir šalis Marso poliusuose žiemą ma- 
pasiliko be kuro. ; tomą kažkokia balta, bliz-

”Smarkiausia bolševikų ganti, apskrita masė, kuri 
agitacija dabar varoma Sak vasaros metu mažėja. Iš to 
sonijoj, kur daug fabrikų ir aišku, kad tai Marso poliu- 
kitokių pramonės centrų, sai sniegu uždengti. (Taip 
Suagituoti darbininkai vie- spėja dauguma astronomų), 
tomis jau-verčia iš ofisų lau-, Tai reiškia, kad ant-Marso 
kan didelių kompanijų pre- yra vanduo ir oras, o kadan- 
zidentus ir vedėjus. Dres- gi Marso poliusai maždaug 
deno mieste pats policijos taip pat nutolę kaip ir že- 
viršininkas pataria darbi- mes poliusai, tai manoma, 
ninkams organizuotis Į šim- kad ir planetos klimatas pa- 
’’ (Hundertschaften). našus i žemės klimatą. Aiš- 

kiai. pastebimos atmainos, 
kurios būna Marse, kaip an
tai kanalai, iškišuliai čia di
dėja, tai čia mažėja, kas nu- 
įodo, kad pasaulyj, nutolu
siam nuo musų per 40 mili
jonų mylių, gyvenama. Pa
stebėtas taip pat spalvų ki
timas, kuris greičiausiai 
pareina nuo augalų, nes tas 
pats pastebėta ir žemėj, jei 
pakilti nuo jos paviriųausi 
Jei yra vanduo, oras, auga- 

, tai yra visos sąlygos

ir tuo budu* Ugi šiol nežinoma, ar ten yra

Ižia. Bavarija atsimes arba Į pagali rendų pakelti ir ne- 
t savo rubežiaus|gaii pasakyt^ kas jo namuo- 

turėtų gyventi, o kas ne. 
nepriklausomai Aną dien jis siūlė man tą 

b Rprl-vrin l ■ * * - * * * - . —bloką už dyką, kad tik nusi
kračius rūpesčių.”

Tas tečiaus nereiškia, kad 
(Vokietijoj kapitalizmas pa- 
Įžabotas, kad privatinė nuo- 
| savybė tenai panaikinta. 
(Visai ne. šitokiais patvar
kymais spaudžiami tiktai 

. .. ;namu savininkai ir smulkus

.a^.bia! biznieriai. Stambaus kapi
tonai ĮS1V\- valdžia npnaičeria rma.

Įvairios Žinios.
Gyvenimas Marse.

Nesepai "Daily Mail" at- 
dino anglų astronomo

Gerbiamasis:
Rugsėjo 13 d. "Vienybėje,” 

kurios Tamsta esi redakto
rium, ant trečio puslapio bu
vo išspauzdintas biaurus 
melas. Šmeižikas, pasislė- 

_ ------------ -—_ .pęs po "Socialisto” slapy-
gak kuomet .MENULIUI;yardžiu, šmeižia kriminaliai 
mūsiškė žemė išrodė lygiai muSu ištaiga ir jos žmones, 

sako, kad "Keleivio 
saulė išrodo. Ir jei tuomet 
gyveno ant mėnulio žmonės, binkTkai/lr kad kTto tokio 

pragaro, kaip "Keleivio" 
spaustuvė, nerasi visam pa
saulyje. Jis dar meluoja, 
buk "Keleivio" darbinin
kams mokama tiktai apie 
§10.00 Į savaitę algos ir 
priduria, buk per 
tingą Michelscnas 
kumščia moterį, 
gyvas da nesu 
vęs.)

Praleisti šitą šmeižtą ty
lėjimų negalima, nes žmo
nės tuomet galėtų pamany
ti, jog visa tai tiesa. Taigi 
aš prašau, kad Tamsta tą 
korespondenciją kaip nors 
atšauktum artymiausiam 
"Vienybės” numeryje. Jei 
Tamsta nenorėtum to pada
ryt; tai aš busiu priverstas 
jieškoti kitokių būdų tam 
šmeižtui sugriauti.

Su priderama pagarba,
S. Michelsonas, 

"Kel.” redaktorius.
So. Boston, Mass.A 
Rugsėjo 21, 1923.

P. S. Kopija šito laiško 
nusiųsta ir "Vienybės" re
daktoriui p. J. D. Sirvydui. 

S. M.

taip, kaip šiandien mums Jis sako, kad "Keleivio” 
saulė išrodo. Ir Jei tuomet spaustuvėj yra mušami dar- 

jie turėjo dėkuoti mūsiškei 
žemei už šilumą ir gyvybę, 
kaip šiandien mes dėkuoja- 
me saulei. Jiems turėjo išro
dyt, kad Įkaitusi, liepsno
janti žemė, kurios ugnis da
bar tik per vulkanus ret
karčiais prasimuša, yra pa
prastas ugnies kamuolys, 
padėtas savo vietoje tam. 
i<ad jiems šviestų ir šildytų.

Jie negalėjo Įsivaizduoti, 
kad čionai galėtų ateiti ka
da nors žmonės gyventi, 
taip kaip mes negalim Įsi
vaizduoti, kad žmonės galė
tų kada nors -apsigyventi ant 
saulės skritulio.

mas-mi- 
sumušęs 

(Aš kaip 
nieko užga-

žemė 
tokio

Bet laikui bėgant 
atvėso. Ji atvėso iki 
laipsnio, kad mėnulis, ne
gaudamas nuo jos šilumos, 
užšalo ir apmirė. Gyvybė 
nebegalėjo tenai ilgiau būti.

ciuose užsidarę, ir tas užsi
darymas turėjo reikšti lyg 
ir kalėjimą. Tuo budu jie 
lyg ir protestavo prieš pa
sauli, kuris atstume juos 
nuo oficialio politikos stalo. 
Bet šitas popiežius rengiasi Atsimokėdamas už teiktąją 
šitą tradiciją sulaužyt. Sa- jam kitąsyk šilumą, 
koma, kad jis ketina atida- lis dabar tiktai kilnoja mū
ryti Vatikano duris ir išeiti su jūrių vandenis ir teikia 
Į svietą, nes vi stiek niekas musų

kad jis sėdi tenai i eiles rašyti. Gyvybė išmirė 
’ant šalto mėnulio, o gimė

menu-.

poetams Įkvėpimo

tinęs 1
Kai kuriose Saksonijos 
vietose paskutinėmis dieno
mis šitos šimtinės jau prida
rė turtų savininkams labai 
daug baimės. Sostinėj 
IJ^esdene ir kituose miestuo
se buvo jau kruvinų riau- v • V SIU.

Maždaug tokia padėtis 
esanti ir Turingi joj.

Beriine, kur randasi Prū
sijos ir krašto valdžių sėdv-V •. V
bos, minių spaudimas esąs 
nepaprastai didelis. Gatvė- ĮaL 1 .
<e organizuojamos didelės žm°gui gyventi. Bet visgi 
demonstracijos, ir tuo budu ligi šiol nežinoma, ar ten yra 
valdžia priverčiama daryti žmonės, ar ne. 
beveik viską, ko minios rei- -------------
kalauja. Sovietai Rygoje Įsisteigia

Šituo budu \’ra išleista 
jau labai radikalių įstatymų, ’ 
ir paskutiniais šešiais mėne
siais tvarka pradeda krypti 
bolševizmo pusėn. Vienas 
tokių pavyzdžių yra namų 
Įstatymas. Vokietijoj dabar 
niekas negali savo namų iš- 
nuomuoti nei kambarių iš
leisti. Namų savininkas ne
gali nei rendos nustatyti, 
nei gyventojų pasirinkti 

į Viską sprendžia miesto pas- 
įkirta komisija. Jei jus turė
site savo namuose daugiau 
kaip tris kambarius, tai tris 

j paliekami jūsų šeimynai, o 
likusieji sekvestruojami ir

I

banka.
I *

Šiomis dienomis Rygoje 
busiąs Įsteigtas Sovietų Ru
sų bankas, kurio Įstatai jau 
Įteikti kompetentingoms 
Įstaigoms. Latvių vyriausy
bei pareikalavus, f banko 
valdybą, kurią sudaro 5 as
mens, busią priimti 3 lat
viai. Bankas finansuosiąs 
pirmoj eilėj Rusų tranzito 
prekybą ir jo operacijos 
kaipo privatinio banko bu
siančios labai aprybotos. 
Banko pamatinis kapitalas 
sieksiąs 50 milijonų latvių 
rublių.

■
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PLYMOUTH, PA. 
Parapijom] susikirtimas su 

kunigu Struckum.
Tarp musų pavapi jonų ir 

kunigo Struckaus iškilo di
deli nesutikimai ir kuomi 
užsibaigs, kol kas nežinia. 
Parapijonai kaltina Struc- 
kų už važinėjimosi su tūla 
•parapijonka po girias ir rei
kalauja nuo kunigėlio pasi
aiškinimo. Eet kunigėlis, 
vieton aiškintis, tik pasijuo
kė iš parapijonų. Tuomet 
parapijonai sumanė sušauk
ti mitingą, kad prieš kunigą 
užprotestavus. Bet kunigas 
neleidžia jiems po bažnyčia 
susirinkt. Kas daryt? Rei
kia kreiptis prie bedievių ir 
prašyt pas juos svetainės. 
Taip ir padaryta. Nusisam
dę jie A. Stravinsko svetai
nę ir ant 26 rugpiučio su
šaukė parapijonų susirinki
mą. Susirinko beveik pilna 
salė moterų ir vyrų. "Mai
klo Tėvas" atidarė susirin
kimą ir paliepė visiems už- 
silaikvt ramiai. Tuojaus 
pradėta svarstyt, kas reikia 
daryt su kunigu. Pasigirsta 
Įnešimai, kad reikia prašyt 
pas vyskupą kito kunigo, 
nes šitas negeras. Po mažo 
triukšmo ir ginčų renkamas 
komitetas važiuot pas vysku 
pa. Išrenkami tie patys žmo
nės, kurie aštuoni metai at
gal per vyskupo rankas par
sitraukė Struckų iš Wana- 
mie, Pa., pasirašydami kad 
koKtik Struckus 'norės, tol 
jis galės būti šv. Kazio pa
rapijos klebonu.

Teko girdėti,,kad parapi
jos komitetas jau lankėsi 
pas vyskupą, bet nieko ne
pešė. Vyskupas atsisakė 
duot jiems kitą kunigą.

Kunigas Struckus, daži- 
nojęs apie parapijonų lan
kymąsi pas vyskupą, 9 d. 
rugsėjo išrėžė jiems "pui
kų" pamokslą, išvadinda
mas nepaklusniuosius asi
lais, mulais, arkliais, galvi
jais ir kitokiais "gražiais" 
vardais. Baigdamas pamo
kslą kunigas Struckus pa
reiškė:' "jus esat peržiopli, 
kad kunigą išmest. Aš čia

gas žmogus gali pats su 
ganyt, nereikia jam ganyto 
jaus. J. S.

I

FOUNTAIN, MICH. 
Iš ūkininkų gyvenimo.

Nors šįmet vasara buvo 
gana sausa ir lietaus beveik 
nepasirodė per pusantro mė
nesio, bet javų derlius buvo 
pusėtinas. Javii kainos šį
met augštesnės, negu tuo 
pat laiku pereitais metais.

Pereitais metais, pagerė
jus miestuose darbams, 
daug lietuvių ūkininkų, ku
rie buvo pradėję ūkininkaut 
porą metų atgal ir su maža 
pinigų, apleido savo ukius ir 
išdūmė Į miestus. Daug iš 
apleidusių ūkininkų Fount- 
aino apielinkėj, buvo karšti 
munšaineriai, kuriems ne
pavykus su rūgštele ir jų 
sindikatas paįrs.

Fountaino apielinkėj yra 
susitvėrus lietuvių ūkininkų 
progresyvė draugystė, prie 
kurios priklauso kone visi 
progresyviškesni ūkininkai, 
iš kurių susidaro gražus bū
relis. Susirenka jie pirmą 
r.edėldieni kožno mėnesio, 
palei Round Lake, Sheriden 
Tovvnship salėj.

Lietuviai ūkininkai tarpe 
savęs sugyvena neblogiau
siai, nors ir išsiranda vie- 
na-kita iš moterėlių, kurios 
su liežuviais kelia revoliuci
ją ir juokina svetimtaučius. 
Taip, pavyzdžiui, man teko 
būt ant vieno, kaip lietuviai 
vadina, "šėlo” (auction sa
le). Stovi keli būreliai lietu
vių ir jų moterėlės. Iššoko iš 
būrio viena moteris su pirk
tais juodais plaukais (ant ži
los galvos), ir atsistojus per 
dešimts žingsnių atstu nuo 
kito būrelio lietuvių pradeda 
rėkt ir koliot vieną lietuvi 
lietuviškais žodžiais, 
timtaučiai sužiuro, ir 
juokautu manydami 
"močiutė" pakvaišo, 
jau paklausinėt, kame daly
kas. Sužinojau, kad užpul
tas žmogus yra gana rimtas 
ir progresyvus. Ta moterėlė 
turi labai palaidą liežuvi ir 
nuo jos apšneku ir pletkų 

busiu, kol tik norėsiu, ir jus daug lietuviu nukenčia. Ne-__ _ _________

avelięerinimi.i keliu, kasimui ka-
• nalų ir tt.

Medicinos daktarų Flori
dos valstijoj yra labai ma
žai, bet dentistų pusėtinai 
daug. Bažnyčių čia matosi 
irgi labai mažai, žmonės yra

> linksmo budo ir nesaumy- 
liai, kaip rytinėse valstijose.

. Pragyvenimas nebrangus. 
, Vidutinius pietus gali paval- 
. gyt už 30 ar 35c<- Namų ran- 
, dos irg'l pigesnės, negu Phi- 

ladeh >hi j o j. Darbiu ink a i
Miami mieste uždirba po 20 
ir 22c. i valandą.

Sausio mėnesy Miami 
Beach vanduo labai šiltas. 
Atlantiko krantai čia yra . .

' daug augštesni, negu Atlan- salos iki Key V, ėst 
: tie City. Čia ant okeano .f _ ‘ ’ . ’ . _

krantų, prie vandens, augaįhi. 
daugybė augštų koknut me
džių ir visokių gėlių. Kok- 
nutai užauga arbūzų didu
mo ir vienoj krūvoj jų yra 
po 20 ar daugiau. Ant vieno 
koknut medžio būna iki .200 
vaisių.

Už trijų myliu nuo Miami ..... . . x
i pietus randasi didelės mili- įsJL:ro; jeijp eta atsitiktų 
onieriu sodybos arba dvarai.;1 .
čia turi dvarą ir Jenning W. p?.geL-os jau nebūtų gali- 
Bryan, buvęs tris kartus de-;^" 1
mokratų kandidatas i Suv. > 
Valstijų prezidentus.. Jo 
dvaras turi 272 akru žemės, vandenio. Valgiams ir kito- 
šitose milionierių sodybose kiems reikalams vandenį 
yra visokių gėlių ir medžių, reikia pervirinti. O gėri-

Turbut visame pasaulyje ne
rastum gėlės ar medžio, ku
rio Čia nebūtų.

28 d. sausio apleidau Mia
mi. Tarp Miami ir Florida 
City matosi labai gražių u- 
kių ir sodybų. O nuo Flori
da City iki Key Lacgort tę
siasi pustynės, maždaug pa
našios kaip nrie Ailantic Ci 
ty. Čia yra nedidelė sala, 
vadinama Long Key, ant ku
ries yra keliūtas puikių kote
lių. šita sala yra iabai pui
ki. Iš vienos pusės ją apsu
pa Atlantiko vandenynas, o 
iš kitos pusės didelė Meksi
kos Įtaka.

Važiuojant nuo Long Key
■ matosi 

daugybė didelių ir mažų sa- 
Traukinys bėga apie 4 

\alandas per menkos vertės 
salutes ir tiltus iki pat West 

: Key. Ant vieno tilto kai va- 
ižiavom krašto niekur nesi- 
’matė. Traukinys ėjo per tą 
tilta apie tris kvoterius va
landos. Važiuojant tuorni 
tiltu keleivius apima baimė.

I

kokia nelaimė su traukiniu,

ina gauti.
Nuo Florida City iki Key 

West nėra tinkamo gėrimui

Sve- 
ėmė 
kad 

Prie

man nieko nepadarysit ’. bereikal’o ją lietuviai vadina
Tai šitaip kunigas "pa- "sena ragana", šita "sena 

dėkavojo" parapijonams už ragana" gyvena apie 3 my- 
jo šėrimą per daugeli metų, lios Į vakarus nuo Foun- 
Suprantama, parapijonai tain, su trečiu vyru. Butų 
kunigo prašalinti negali, geistina, kad jos vyras ir jos 
nes kaip bažnyčia, taip ir giminės stengtųsi kaip nors 
kunigas priklauso vysku- ją pamokyti, kad ji neužpul- 
pui. Tiesa, parapijonai savo dinėtų žmonių prie publikos 
kruvinais centais bažnyčią ir nestatytų savęs ir visų 
pastatė ir ją ligšiol užlaikė, lietuvių ant pajuokos sve- 
bet tą savo savastį 1898 m. timtaučių akyse, 
aprašė vyskupui. Su Burba Girdėjęs,
priešaky, nuvežė "deedą” ____ ___
vyskupui ir atidavė. Ųž tai KeLI0NėS PO PIETI-
jie gavo nuo vyskupo po ei-. 
garą.

Jeigu musų parapijonai
butų protingi žmonės, tai
jie savo turto svetimiems ________________
neatiduotų, bet patys jį vai- valstijose yra paniekinti, 
nvtii ir Tiptnrpl’i tokiu r>p-•

NES VALSTIJAS, 
žinių žiupsnelis.

(Tąsa)
Juodieji žmonės pietinėse

riytų ir neturėtų tokių ne
smagumų, kokius turi šian
dien. Pagalios, jeigu praei
tyje tokią klaidą padarė, tai 

‘jau bent ateityje turėtų pa
našių klaidų vengti. Jeigu 
jums kunigas nepatinka, 
neturėkit su juo reikalo, ne
duokit jam pinigų, o tuomet 
nereikės jo varyti, jis pats 
iš jūsų parapijos išvažiuos.

Pažiūrėkit, kodėl laisvų 
žmonių kunigai neskriau
džia. Mes, laisvieji, savo rei
kalus aprūpinant ir be kuni
gų pagelbos. N u įnirusiems 
laidoti turime savo laisvas 
kapines, ant kurių kiekvie
nas laituvis gali nusipirkti 
sau lotą. Lotai parduodami 
pigiai ir ant išmokesčio, at
sižvelgiant Į pirkėjo išgalę. 
Gyviems gi jokie kunigų 
"patarnavimai," jokie zaba- 
bonai ir mulkinimai nerei
kalingi. Kiekvienas protin- tuos pinigus sunaudoja pa-

Jiems’ nevalia niekur mai
šytis su baltaisiais. Trau
kiniuose jiems yra atskiri 
kambariai, o gatvekariuose 
atskiri suolai užpakalyje. 
Valgyklose juodveidžiams 

irgi yra atskiri kambariai 
Abelnai, juodveidžiai pieti
nėse valstijose nėra skaito
mi žmonėmis.

Policijos pietinėse valsti
jose yra visai mažai. Dienos 
laike dar galima pamatyti 
vieną-kitą policijantą da
rant tvarką ant gatvių, bet i 
po 12 vai. nakties policijan
tą ant gatvės jau sunku su
rasti. Mat, čia nėr tiek daug! 
vagysčių ir plėšimų, kaip! 
rytinėse valstijose, tai poli
cijai nėr kas veikt. Tuo ta r-' 
pu, kai rytinės ir vakarinės' 
valstijos išleidžia milionus 
dolerių ant policijos ir teis
mų, tai pietinės valstijos

AR ZINAI

3 Turkiškuišdirbėjai augsciausioet rij

N tai buvo, žinomi ir rūko

BOKESof
10 or 10

KĄ PERKI?
ORS HELMAR cigare-

mi per daugiau kaip penkio-
* lika metų, jie visada pasiliko

tokie pat. Permainos koky
bėj nebuvo. HELMAR tebė-

tokie pat šiandien, kokie
kad buvo padaryti pirmieji.

Kada jus perkate HELMAR
cigaretus, jus gaunate tyrą 
Turkišką Tabaką. Kada jus
perkate paprastus cigaretus, 
jus rūkote pigesnį tabaką.

HELMAR yra supakuoti
kietuose skrynutėse. Skry
nutės apsaugoja juos nuo su-
silaužymo ir susimankymo.
Paprasti dgaretai yra supa
kuoti Į pundelius.

ATMINK SKRYNUTĘ IR
VARDĄ

mui vartoja lietaus vandeni, I yra Malėtų vai. ir priklauso ’ 7) Lipniako dvaro žemė, 
kuris subėga nuo stogų per i K. Buraitei-Mackevičienei, i kuti yra Jonavos vai. ir pri- 
tam tikras dūdas (paipas) i i paliekant buvusiai savinin-! klausė Liudai Kosakauskie- 
’ ’ " kei nenusavinama normą 80 i nei;

ha. 8) Noreikiškių dvaro že-
5) žižmaukos dvaras, mė, kuri yra Garlevos vai. ir 

Bendrų, Batanavos ir Ste-į priklausė Jankeliui-Berui ir 
panuvkos palivarkai,Kaista- Abromui-Maušiui Fran- 
dalio vienkiemy, Grobastos karos;
malūno^ žemė ir Raistadalio; <j) Armeniškio dvaro že-
" ........ ’ ' mė, kuri yra Seredžiaus vaL

ir priklausė Agnieškai Ra- 
tenštrauchitnei, paliekant 
buvusiai savininkei 80 ha. 
Armeniškių dvaro centre.

10} Skarulių dvaro žemė, 
kuri yra Janavos vaL ir pri
klausė Katarinai Andrieje- 
vienei, paliekant jai nenu
savinamą 81.98 ha.;

11) Naudvario palivarko 
žemė, kuri yra Veliuonos 
vai. ir priklausė Aleksan
drui Vakseliui, psdiekant 
jam 80 ha. Naudvario pali
varko centre;

12) Pikčiunų dvaro žemė, 
kuri yra Seredžiaus vai. ir 
priklausė Konstantui Žilins
kui.

Rokiškio apskrityje:
1) Onuškio dvaras ir 

B ruzgių karčema rietė, ku
rie yra Juodupės vai. ir pri
klausė Komaro Įpėdiniams, 
paliekant buvusiems savi
ninkams nenusavinamą 160 
h?., žemės normą;

2) Rokiškio dvaro 100 ha., 
neparduoti Rokiškio dvaro 
sklypai ir Palušnių buto pa
livarkas, kurie yra Rokiš
kio anskr. ir priklausė J. 
Pšezdzieckiui;

3) Degučių dvaras ir De
gučių palivarkas, kurie yra 
Abelių vai. ir priklausė J. 
Malčanovui;

4) Savinčiunų dvaras, ku
ris yra Svėdasų vai. ir pri
klausė Vanslavičiaus Įpėdi
niams, paliekant buvusiems 
savininkams nenusavinamą • 
160 ha. žemės normą;

5) Asiklio arba Maceniš- 
kio, Gabriškio ir Paragupės 
vienkiemių žemė, kuri yra 
Rokiškio vaL ir priklausė, 
Jonui Pšezdzieckiui.

Trakų apskrityje:
1) Abromiškio dvaras, 

Mijangenių II palivarkas ir 
Girvoraiščių palivarkas, 
Užugorkos ūkis, Mižiklės ir 
Vispos palivarkai, kurie pri
klausė Vilgelmo-Lucijono- 
Karolio Broel-PJeterio Įpė-

kubilus. -
Key West miestas yra ne

didelis, turi 18,719 gyvento
jus. Jam plėstis jau beveik 
nėra kur, nes jau veik visa 

?.la apstatyta namais.
Key West’e geležinkeliai 

pasibaigia ir iš čia trauki
niai grįžta atgal i Miami. 
Čia yra nv.iki laivų prieplau
ka, orlaivių stotis ir tris sto
tys bevielio telegrafo. Visa 
Key Wost sala yra apgink- 
’rota. Nuo Meksikos ir Ku
bos pusės stovi didelės ka- 
nuolės. Iš šios salos nie
kam nevalia išeit be komen- 
?:anto paso.
Key West angv'ventas dau

giausia ispanais, čia nieko 
daugiau neaugina, kaip tik 
bananas, koknatus ir biski 
daržovių. Jokių dirbtuvių 
nėra ir užtai darbininkų pa
dėjimas sunkus. Pragyve
nimas čia brangesnis negu 
Jacksonvillėj, Miami ir ki
tur. Prasti pietus 55c. Oras 
neapsakomai karštas. Sau
sio mėnesy čia taip karšta, 
kaip Philadelphijoj liepos 
mėnesy, čia yra daugybė 
musių ir uodų. Žmonės nak
timis savo lovas uždengia re
tu audeklu,kuris yra ištemp 
tas ant tam tikrų rėmų, ne
lyginant lietsargis. Be to 
audeklo naktimis negalima 
butų miegoti, uodai užkapo
tų.

Jacksonvillėj. Palm Beach 
ir Miami nėra tiek musėlių 
ir uodų, žmonės be jokios 
apsaugos naktimis ramiai 
sau miega.

švariausias ir gražiausias 
miestas pietinėse va’-tljose 
yra Miami. čia daug Nevv 
Yorko m i Homerui turi savo 
kieminius raibus.

Užvis nerangiausi žmonės 
vra ant Key West salos. Jie 
vaikščioja apsnūdę, ištižę, 
tartum jiems ko trūksta.

30 d. saurio išvažiavau Į 
Havana, Guba.

(Bus daugiau^
Z*. M. Joris.

KURIE DVARAI DALI
NAMI.

Lietuvoje dabar yra arba 
turi būt dalinami šie dvarai:

Seinų apskrityje:
1) Aštrosios Kirsnos dva

ras, Resurso ir Bogateliaus 
palivarkai ir Šešupės pieva, 
kurie yra Rudaminos vals
čiuj ir priklausė Mečislavo 
Įpėdiniams, paliekant savi
ninkams 320 ha.;

2) Jasemauskos dvaras ir 
Bulakovo du palivarkai, ku
rie yra Rudaminos valsčiuj 
ir priklausė Albinui—Ka
ziui Bončevskiui, paliekant 
buvusiam savininkui nenu
savinamą normą 80 ha.;

3) Straigių dvaras, lairis 
yra Šventažerės valsčiuj ir 
priklausė Sakalausko Įpėdi
niams, paliekant buvusiems 
savininkams nenusavinamą 
normą 160 ha. to dvaro cen
tre.

Utenos apskrityje:
1) čulų dvarą, Parom ių 

ir Stirnelių vienkiemį kurie 
yrą Malėtų valsčiuj ir pri
klausė L. Povstanskiui, pa
liekant buvusiam savininkui 
nenusavinamą žemė3 normą 
80 ha.;

2) Ubagų kaimo ūkis, ku
ris yra Užpalių vai. ir pri
klausė M. Teodoravičiaus 
Įpėdiniams;

j 3) Aluntos ir Rasakalnių 
i dvarai, Zigeliškių, Juodiš- 
kių I ir II palivarkai, Zige
liškių. Sabališkių, Pakryžės, 
šimėniškių, Užlajos ir Ko- 
miniškių, kurie yra Aluntos 
vai. ir priklausė Tadui 
Pomernackiui, paliekant bu
vusiam savininkui nenusa
vinamą žemės normą 80 ha.;

* 4) Anomislio dvarą, kuris

palivarkas, kurie yra Malė
tų vai. ir priklausė B. Peski- 
nui, paliekant buvusiam sa
vininkui nenusavinamą 80 
ha. žemės normą ir žemę, 
kuri užima pramonės įmo
nę;

6) Linkeliškių vienkiemi, 
kuris yra Utenos vai. ir pri
klausė K. čižikovui;

7) Kirklių III dvar., Bala- 
lių I, Balalių II ir Kerų dva
rai, kurie yra Skiemonių 
vai. ir priklausė Klementi- 
nai Mackevičienei, palie
kant buvusiai savininkei ne
nusavinamą 80 ha. žemės 
normą Kirklių III dvaro 
centre;

8) Liliškių dvaras, PaviliŠ- 
kių ir Malkėstų palivarkai, 
kurie priklausė Sofijai Ko- 
panskienei, paliekant buvu- 
siai savininkei nenusavina
mą 80 ha. žemės normą Mal
kėstų palivarke:

9) Liaužadiškio ir Vese- 
luvkos dvarai, kurie yra 
Skiemonų vai. ir priklausė 
Vlądui Maleckiui, paliekant 
buvusiam savininkui Liau- 
žadiškių dvaro centre nenu
savinamą 80 ha. žemės nor
mą;

10) Al kūnų dvaro ii* Raš- 
tiniškių, Kiemaičių, Tromiš- 
kių, Sosnuvkos ir Smelin- 
kos palivarkų žemė, kuri 
yrą Malėtų vai. ir priklausė 
Jono Tiškevičiaus Įpėdi
niams.

Kretingos apskrityje:
1) Jakubavos dvaro žemė 

apie 120 ha. prie šašaičių 
kaimo, kuri yra Kretingos 
vai. ir priklausė Parčiausko 
Įpėdiniams!

2) Gargždų dvaras ir 
Analyno palivarkas, kurie 
yra Gargždų vai. ir priklau
sė Gabrielei Krasickienei, 
paliekant buvusiai savinin
kei nenusavinamą 80 ha. že
mės' normą ir pramonės 
Įmonės žemę;

3) Kartenos dvaras ir
Lignugariškių palivarkas, 
kurie yra Kretingos-vaL ir 
priklausė Sofijai Velepols- 
kienei, paliekant savininkei______
malūną su jo užimama že- diniams;
mei ? 2) Tauckunų dvaras, ku-

4) Karklėnų ir Aleksan- ris yra Raišedorių vai. ir
dravos palivarkų žemę, kuri - * - * -....................
yra Kulių vai. ir priklausė 
Bogdano Oginskio Įpėdi
niams.

Kauno apskrityje:
1) Naugardiškię, Mikala- 

vo, ir Pavytės dvarai, kurie 
yra Garlevos vai. ir priklau
sė Marijai Tiškevičienei;

2f Kikonių dvaras, kuris 
yra Vendžiogalos vai. ir pri- 
ldausė Vimbrui, paliekant 
buvusiai savininkei nenusa
vinamą 80 ha. žemės normą;

3) Valeravos dvaras, ku
ris yra Vendžiogalos vai. ir 
oriklausė J. Cholodui, palie
kant buvusiam savininkui 
nenusavinamą 80 ha. žemės 
normą to dvaro, centre;

4) žemutinės Kalvos dva
ras, Jakubiškio palivarkas 
ir Pagojų vienkiemis, kurie 
yra Vendžiogalos vai. ir pri
klausė Ignui Davnaravičiui, 
paliekant buvusiam savinin
kui nenusavinamą 80 ha. že
mės normą Žemutinės Kal
vos dvaro centre;

5) Bernariškių, Ringovės
L ~............ ’ ’ .
rie yra Vilkijos vals. ir pri
klausė Jonui Tiškevičiui;

6) Antoniškių dvaras, ku- 
is yra Vendžiogalos vai ir 

nriklausė Grigorijaus Kun
cevičiaus Įpėdiniams, palie
kant jiems nenusavinamą 
80 ha. žemės normą;

-J*

priklausė M. Malinauskio 
Įpėdiniui, paliekant buvu
siam savininkui nenusavi
namą 80 ha. žemės normą;

3) Drabušnikų dvaras ir 
Viktoriškių palivarkas, ku
rie yra Onuškiu vai. ir pri
klausė E. Sakalšukui, palie
kant buvusiam savininkui 
nenusavinamą 80 ha. Dra- 
bužnikų dvaro centre;

4) Vilumų ir Krauciškių 
kaimuose ūkiai, kurie yra 
Kruoniu vai. ir priklausė Z. 
Skalskiui;

5) Pakolinkų palivarkas 
ir Tolkiškių kaime žemė, ku
ri yra Onušiškio vai. ir pri
klausė Cholstauskio Įpėdi
niams;

6) Zebinos palivarkas, ku
ris yra Kaišedorių*' vaL ir 
^riklausė B. Romeriui;

7) Anušoto palivarkas ir 
šimkaučiznos ūkis, kurie 
yra Kaišedorių vai. ir pri- 
kkusė Benediktui-Jonui 
Ti k^vičiui;

8) Alekseikos, Kėtaviškio, 
Kukiškių ir Novosodų ūkiai,

ir Žalakiškių palivarkai, ku- kurie yra Onuškio vaL ir 
riklausė Alsufijevo Įpėdi

niams ;
Tuodklonės. Ramošiš- 

į—vii, Skinimų ūkių, 
Sofijuvkos ir Samankos 
nkin žemė kuri yra Onušiš- 
kių vai. ir1 priklausė Elzbie
tai Gružauskienei,
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Pasikalbėjimas 
Maikio SU Tėvu

Veislių kryžiuotė.
žvilgsniais, yra geresnės ar 

blogesnės?
Niekas, o niekas taip la

bai neužinteresuoja moksli
ninkų, kaip gyvybė. Kiek 
laboratorijoj tyrinėta, kiek 
svarstyta (filosofuota), 
kiek knygų ir straipsnių gy
vybės klausimais parašyta, 
bet... bet vis tik nežinoma, 
kaip gyvybė atsirado, kas ji 
yra. Viskas, ką. šiandien 
mokslas apie gyvybę žino, 
tai gyvybės pasireiškimo 
žymes, arba faktus. O tais 
faktais juk yra gyvo daikto 
augimas bei didėjimas, veisi
masis, jautimas, judėjimas, 
etc., o augštesniuose gyvū
nuose, kaip tai žmonėse, 
net ir savęs žinojimas, vadi
nasi, turėjimas sąžinės.

Bet ir kitokių gyvybei 
dirbant faktų bei žymių pa
sireiškia. štai, tik imkime ir 
sukryžiuokime veisles, o 
tuoj pamatysime naujų da
vinių.

Daržovių ir javų auginto
jai gerai žino, kad viena ir! 
ta pati veislė ilgainiui nu
blanksta. tarytum, nusidė- 

.vi, nusilpnėja, numažėja ir-' 
ant galo maža kam betinka, 

i Bet štai apsukrus ukinin- 
Įkas ima ir sumaišo vienos 
(evxwas su kitos veis- 

Kolumbo.lės sėklomis. Aha! Kada jis 
'gauna vaisius, tai ir atsiste- 

Buvo laikas, ka-jbėti nebegali iš 'puikių davi- 
buvo priverstas n ių.

_ Naktis buvo ilgos; Ką visa tai reiškia? Vai, 
amsios, o žiburio pas pir-kad sukryžiavotos veislės 

nebuvo.įduoda tokių vaisių (vaikų), 
*į kurie ir gyvingumo ir sti

prybės daugiau turi, negu 
jų tėvai turėjo.

Bet šičia klausimas jau 
gatavai prieš akis stovi: jei
gu taip yra su daržovių ir 

ap-|javų veislėmis, tai ar tik ne- 
—Maike, kaip aš žiuriu, i švietė naktį žiburiais ir pa-’gaii 

tai kuo daugiau tu mokinie-' naikino tamsą. Kodėl tad jis nių veislėmis

i
Ar kryžiavos veisles, imant Trumpai sakant, vaikai igy- 
jas biologiniu ir psychiniuja konstitucijinę disharnio-

‘Ve. augštai protiškai stovį 
kaukaziečiai susimaišo su 
žemai protiškai stovinčiais 
kiniečiais. Daviniai tokie, 
kad vaikai būna protiškai 
silpnesni už kaukaziečius,

Ką reiškia Amerikos miestų 
vardai.

i Niekas taip aiškiai nepa- panijos nariai apgyveno
niją. bet jie stipresni už kinie- rodo Amerikos žmonių pa-i Bostoną 1630 m. Daugumas

Bet tai tik spėjimai. Prak- eitis. Vadinasi, čia dvasioje ėjimo, kaip Amerikos mies-Jtų gyventojų buvo puri- 
tikos mokslininkai visai ką atsilikę kiniečiai laimi. Bet tų vardai. LLL.l___ ‘
kitą sako, štai, Hoffman bąi ly£*°s papėdės sto-;gracjjos vilnis paliko savo 
duoda faktų, kad kiniečių ir kaukaziečiai ir kinie- ženklą ant šiaurių Ameri-!

čiai susijungia, tai jie nieko kos žemlapio. Kaikuriuose 
nepralošia, dūrime todėl iš-'atsitikimuose buvo tik maži 
vadą, kad augstai intelekte ženklai, bet pirmų gyvento- 
Į>akilę rasės gali maišytis be'jų, ypatingai ispanų, anglų 
jokios baimės, nes is to nie- įr francuzų, ženklai aiškes

ni, nes jie pastatė savo vė- 
kad i kryžiuo- liavas ant naturališkų uos- 

principą nemenkos įta- tų, arba toliaus viduje, ku
rios vietos vėliaus tapo

tikos mokslininkai visai ka atsilikę kiniečiai laimi. Bet vardai. Kiekviena imi-į tanai iš Lincoinshire, Ang-
• ----------• .............................. lijos Kugsėj0 17, 1630, buvo

balsuota pavadinti miestą 
''Bostonu’’ po vardu miesto, 
iš kurio jie atvažiavo iš Lin- 
colnshire.

Buffalo, New Yorke, pri
mena indi jonų dienas. 1764 
m. pulkininkas Bradstreet 
jo kovoje su indijonais pa
budavojo Fort Erie skersai 
upę. 1870 metais indijonų 
šeimyna "Senecd", baltų 
žmonių išvyta iš savo vie
tos, apgyveno vidų. Sekan
čią žiemą, anglų šeimyna, 
kurią indijonaii pagavo, gir
dėjo juos vadinant upę Buf
falo. Indijonų apgyventa 
vieta ir tapo pavadinta mie
stelis ant Buffalo upės.

—Svekas-gyvas tėve! Kur
gi taip trauki nosį nuleidęs?

—Jei tu, vaike, nori žinot, 
kur aš einu, tai paklausk 
gražiai, bet apie mano nosį 
nekalbėk, ba tai ne tavo biz
nis. Supranti.

—Atleisk, tėve, jei aš už
gavau tavo nosies unarą. 
Daugiau aš taip nepadary
siu. Taigi gal pasakytum, 
kur taip žingsniuoji?

—Aš einu. Malke,
—Pabandyk, tėve,
—Kaip tai neit?
—Pabandyk atprast 

miego.
—Maike,

ji apskrita, jis buvo išjuok
tas ir bepročiu apšauktas, 
šiandien gi ir vaikai mokyk
lose
yra 
buvo tiesa. Taip gali būt ir L 
su miegu.
d:i žmogus 
miegoti.
ir ti
mutinį žmogų
.Vaikščiot girioje potamsiai 
nepatogu, todėl jis atsigul- 

s /.davo po egle ir laukdavo, 
nei v. rytas ateis. Ir taip jis

'priprato prie miego. Bet su 
nuo . laiku žmogus išrado ugnį, o 

vėliaus ir elektra. Jis ;, -j

kas ima ir sumaišo 
mokinami kad žemė’veislės sėklas 
apskrita ir

liavvajiečių sukryžiavo jimas 
duoda netik fizinę, bet ir 
dvasinę pusę daugiau išsi
plėtojusią, vadinasi, dides
nę ir tobulesnę. Tas pats pa
stebėta susimaišiusių baltų
jų su kiniečiais vaikuose.

Atrodo, kad tikrą rugia- 
piute veislių kryžiuotės 
principas turi bejungdamas 
juodukus su baltaisiais. Juo
dukų- ir baltųjų kryžiuotės 
vaisius į 
vadiname. Taigi dirstelėki
me į mulatus.

Amerikos civilio kąro lai
kuose daktarai, egzaminuo
dami mulatus, noroms ne-;giausi. 
noroms priėjo prie išvedi
mo, kad' jie yra silpni fiziš
kai, daug silpnesni už ne
grus ar baltuosius. Sakoma, 
kad mulatai ir prie nevai
singumo palinkę. Tai taip su 
jų kunu; o kaip su dvasia? 
Šičia ytin gerų davinių gau
ta. Pasirodė, kad mulatai 
yra kur kas dvasiškai sti
presni už juodukus. Mulato 
kaukolės duobė yra didesnė 
už negro, taigi jis daugiau'pn 
smegenų sutalpinti gali, na, tys, etc. Bet štai maišytųjų, 
ir liuosiau tos smegenis gali tai pasitaiko labai siauri 
plėtotis.

Dabar pažiūrėkime į veis 
lių kryžiuotės davinius tik 
tai dvasios akimis. Čia pa-L _ _ . .
matysime, kad augštai kul- kad visokie šių dienų žmo- 
turoje pakilęs žmogus, susi-rėse <’ _ / ..
junges su žemai stovinčiu, nenormalumai daugiausiai

i

kam žalos nebus.
Manoma,

tės i 
kos turi ir nekultūringų

| žmonių labai žemas socialis,šiaurių Amerikos kontinen- 
:stovis, vadinasi, menkas pa- to dideli gyventojų centrai. 

__ _____ _________ ; zinimas gero ir blogo. O pa- Miestai Suvienytose Valsti- 
paprastai mulatais kėlus tamsių žmonių etiki- jo<se gavo daugelį savo var- 

arba moralinį stovį, gal- (|ų nuo kitų pasaulio dalių.
kad tada, juos sumai- 
su apšviestais žmonė- 
vaisiai nebūtų perblo-

Galų gale dar vieną svar
bų dalyką pajudinti reikia. 

‘O tai yra šitas. Kai rasės su- 
sikryžiavoja, tai antrosios 
jų genkartės galvos kaulai 
nebūna kaip reikiant sime- •; 
triški, proporcijoningi ir su
siglaudę. šiaip jau atskiros 
rasės žmonių galvos kaulai 
kaip tik savo didume ir vie
toje. Vadinasi, kakta ir pa
kaušis yra kaip reikia, taip- 

t ir žandikauliai, ir dan-

si, tuo durnesnis daraisi. 
Kur gi tu matei, kad žmo
gus galėtų nuo miego at
prast? Aš, vaike, nuo pyp
kės negaliu atprast, o kaip
gi aš atprasiu nuo to, kas 
man prigimta?

—O kaipgi tu žinai, tėve, 
kad miegas yra tau prigim
tas? O gal tai toks pat pri
pratimas, kaip ir pypkės 
rūkymas?

—Aš tą žinau valuk to.
Maike, kad mano nabaš- 
ninkas tėvas kas naktį mie
godavo, mano dėdė miego
davo, ir aš, ačiū Dievui, bai
giu jau septintą kryželį, o 
be miego da niekad negalė
jau apsieiti. Tik sykį, atsi
menu, per veselijas nemie
gojau, tai pareinant armobi- 
jas ant stryto beniažko ne
užmušė.

—Visa tai gali būt tiesa, 
tėve; bet tai da neparodo, 
kad miegas yra tavo prigim
ta ypatybė ir kad tu negalė
tum nuo jo atprasti.

—Nausa; gyvas daiktas
be miego negali būt.

—Netiesa, tėve. Skruzdė 
visai nemiega, o gyvumo 
pas ją daug daugiau, negu 
pas tave. Ji dirba dieną ir 
naktį, ir dirba ištisą savo 
gyvenimą. O jei skruzdė 
gali visą savo amžių budėti, 
kodėl žmogus negalėtų?

—Aš, Maike, negaliu tau 
to išvirožyt, ba geografijos 
aš nesimokinau; ale aš ži
nau, kad pasilsis žmogui rei
kalingas, ir tu klausk ko tik 
nori, kiekvienas tau tą patį 
atsakys.

—Tu taip sakai, tėve, ir
gal kiekvienas taip nasakvs.i" . ~... . ' •. .
Bet ar tu žinai, tėve, kad.lse,t du mihonai metų, pakol 
žmonės tankiai nežino, k,pš tavęs išdils miego papro- 
jie sako? Juk per ištisus j tvs. Tuo tarpu gi, lik svėi- 
simtmečius jie sakė buk že- kas, tėve!
mė yra plokščia. Kada Ko
lumbus pareiškė, jog jis ga- tum ! 
lįs apie žemę apvažiuoti, nes aš da nebuvau girdėjęs!...

Albany, New Yorko sosti
nė, buvo pavadinta anglų! 
kunigaikščio Albany vardu.'

Chicago yra indijonų žo- -------------------------
dis ir Odžibva indijonų kai-Į Dcnver apgyveno aukso 
boję reiškia "laukinių svo
gūnų vieta”.

Minneapolis. Minnesotoje,
vra :

jieškotojai 1815 m. Sekan
čiais metais buvo inkorpo
ruotas kaipo miestas sulvg 

nukaltas iš dviejų žo-! laikinos legislaturos pa
uzių, būtent, iš upės vardo gerbti generolą J. W. Den- 
Minne (haha), kas indijonų ‘ver, kuris buvo Kansas gu- 
kalboje reiškia "juokiantis t bernatorium.
vanduo”, ir iš graikų žodžio j Holandai pirmiausia ap- 
"polis", kas reiškia "rnies-' —j ------
tas".

St. Paul, toj pačioj valsti- tą ir pavadino "Vilties Ma
joj, gavo savo vardą nuo ko-^niais.” Miestas pirmiausia 
plyčios, kurią 1841 metais pavadintas Neuton. Vėliau 

misionierius tenai permainytas į dabartinį 
pavadino šv. Po-• vardą, pagerbimui ministe- 

;rio Stone gimimo vietos
• ’ • A H J *

------- -------__________ . , Ispanai rado San Franci- '------------------------1_ II_ •_ _ •r’ ! - T** • _ • TT 1 • f •• •
____ i 

kia ’ tuojaus". [1848 metų buvo dalis Mek-
Spokane yra gyvenusios Sikos. 1776 m. franciškonai 

tenai indijonų šeimynos zokoninkai Combon ir Po- 
vardas ir reiškia "saulės lou apsigyveno ant pusiau- 
vaikai”. j salio, kur dabar yra San

Philadclphia graikų kai- į rancisco miestas, ir jie 
boję reiškia "broliškos mei- Įsteigė Dolores misiją. Ta 
lės vieta". į vieta pirmiausia buvo" ispa-

nuo Amerikos revoliucijo-1 g ardas "San Franeisco”
,      - - >

pasivadinus "Cincinnati” j gavo vardą "Švento
vardu dėlto, kad jos nariai, l^'anciškaus", kuomet ispa- 
kaip ir garsusis rymietis nai 34 atrado 1769 m. Ispa- 
Cincinnatus, palikdavo ža- nai <vra pripratę duoti var- 
grę ir eidavo kovoti už ša--dus vietoms sulvg bažnyti- 

_ ’ ' ’ ’ o ni'° kalendoriaus.
j reikalas. Į Pittsburgho vardas su-
| Omaha yra indijonų pul-'jungtas su Jurgiu Washing- 
ko "Omaha" vardas. " į tonu. Jurgis Washingtonas, 

s s vardo prasmė būdamas oficierium koloni-
I neaiški, bet manoma, kad jališkais laikais, 1753 m. bu
tai, bus iškraipytas indijonų vo gubernatoriaus Dinvvid- 

, . _ . , y iš Virginijos, pasiųstas
yra vieta, kur uogos sulaikyti franeuzus, kad ne- 

j pereitų rubežiaus. Kitais ’__ X- •_ 1 • . .
.fiestas Suvienytose ja pabudavoti fortą, kur 

V alstijose. Tas miestas yra šiandien Pittsburghas stovi.

I

i

gyveno Hartford, Conn.
1633 m. čia pabudavojo for-

žandikauliai, o plati galva, vienas 
'dantys paprastai labai dide- pastatė ir 
ji, etc. IHnt isterijos srity pilo vardu.

tai dvasios akimis, čia na- jau ne vienas yra pasakęs,h.Seattle buvo pavadintas; Anglijoj, 
kad visokie šių dienų žmo-jSivas indijonų giminės va-! Ispana 

dantų iškrypimai bei do vardu ir jų kalboje reiš-'seo. Pirmiau Kalifornija iki 
i daugiausiai — u—

'— nieko nelaimės. Veikiau- paeina nuo įvairių rasių su-
■................... ’ • ’ J-------- 1-Įsimaišymo, arba susikryžia-
laimės, nes nors vaikai gal- vimo. Beabejo, kad tame ne
būt ir bus biskį dvasiškai mažai yra tiesos, 
stipresni už silpnesne pusę, V is dėlto veislių kryžiuo- 
’ - • • • ‘ • u£ tė dar tik labai paviršuti-

Į tvirtesnę pusę. Išeina todėl, niai 
kad čia silpnesnis laimės.

Ir kaip tik pats gyveni
mas žmones taip mokina.

I
Į

Į šiai išeis taip, kad daug pra
_ -i • ..-i

I
tI

ibet užtai bus silpnesni

s.'maišymo, arba susikryžia
vimo. Beabejo, kad tame ne-

ąli taip pat būti ir su žmo-! 
s Pažiūrėkime.

!negalėtų panaikinti miego?! Biologijos profesorius S. 
—To nebus, Maike. j J- Holmes sako, kad vienas
—Kodėl? Į mokslininkas (Boas) daręs
—Todėl, kad miegas vra H.0-1' .sr’ty txrinėjimus. Jis 

prigimtas. ~ ~ I Pn raiaus?ai ■ SUČaįęS ■ aUg^'
m • -i i tumą nekuriu baltosios vci--Tu, teve ir vėl su savo-sife žmoni kuj in{Kjo_ 

prigimimu Bet as tau pa-nų veisfe ' na> 0 ant gį0 LIETUVIŠKŲ BOLŠEVI- 
kad ir png.mto maišytą, vadinasi, baltųjų KŲ DOROS PAVYZDYS, 

susijungusiu su indijonais.! r>. , , , •Na. ir ka gi manote? Vai,l..,B.imb? liaB« verkia per 
pasirodė,'kad maišytieji yra > ,aP,e ,,^v0 :
augštesni ir už indijonus, ir,p’'*’ }r ,sa'<0- nesanR
už baltuosius. apuokai mes nebijome savo

Pzv • • 'darbu. Nagi, pažiūrėkime,ro tokiam tyrinėjimui iri , o. , • •
gautu javinių, ištikryju,! Pradėjus drg. Bimbai is- 

I reikia manyti, kad babujū ‘9>s.kai verkšnoti ir reKaa- 
|su indijonais susijungimai H. pašiau straipsni i Lą 
i'radaro maišytos veislės Pac?3 Laisvę , rugpiucio 6. 
žmones netik didesniais, bet knns lr P°\.^?PraPJan;'a' 
ir tvirtesniais. • •" ’

Bet faktas yra faktu, kad 
veislių sujungimo principas 
ne visur ir ne visada lygiai 
dirba ir lygius vaisius neša. 
Mokslininkai Įrodė, kad 

Į įvairias tabako rūšis sujun- 
ausį. Maike, tai tu manęs gus, išeina labai silpni ir 
prie gorilos nelyginsi! pnaži vaisiai. O nekurtos rų- 

—Matai, tėve, kaip grei-, s.V‘%*tai vos tik spėja užsi- 
tai tau miegas išėjo! Jei tu lne£sJ;! ir bematant miršta, 
ateitum pas mane tankiau ^au. .^^a pad veislių

: - - i. * • • . i susi jungimas kai kur veikiapasiginčyt, tai ir nepamaty-jnd^an?ai 
tum, kaip atprastam nuo į Tas įaį esą ir su neku. 
miego. Dabar eik namo. tė-;riais gyvuliais ir žmonėmis;’, 
ve, ir gerai apgalvok, ka aš'veislių sumaišymas nepatai- , . - . .
tau sakiau. Tečiaus neban- s0? bet dar labiau sudarko detl ta straipsni
. . 2. . -■ juos ! Buvau prisiuntęs minėta.

civk atprasti nuo miego ant/ Ne vfe. 'redakcijai ir užadresuotą
svk. Žinok, teve, kad ant d kiausjnia žjuri Topinard konvertą su stempa, kac 
syk ir vuodega tau nenukri- «akOt kad įabjau artimų ar_ rankrašti gražintų, jei ne
to. Išėjo milionai metų, pa- ba giminingų veislių susi-las^ talpinti. Bet
kol ji nudilo, kada tu liovei- jungimas negali blogo pa- rankraščio negaunu. Tada 
si laipiojęs po medžius ir daryti, tečiaus tolimesnių parašiau kitą laišką, jo rei- 

!kada tas Išvaros nrietai- arba mažiau gamingų vei- kalaudamas. Tr štai kokj ga- 
kadatas Išvaros nrietai-^ susijunginias g^s gu_ vau atsakymą nuo drg. 

sijungusių veislių ainius ir(Paukščio:
silpnais, ir mažais padaryti? ”Rugs. 3, 1923. — V. Šir- 
Suencer ir Humphrey tvir- vydui, Brooklyn, N. Y. — 
tino, kad labai tolimų (sve- Gerbiamasai:— Atleiskite, 
timų) rasių susijungimas kad jūsų reikalavimo nega- 
išduoda nesanlydaus sudėji- lime išpildyti. ’Laisvės’ rė
mo vaisius. Tai reiškia, kad dakcijos yra nutarta negra- 
nors tėvų kūno sudėjimas žinti autoriams netalpintų 
buvo kaip reikia, bet vaikų polemiško turinio straips- 
buna nei šiokis, nei tokis. nių. Visus tokius straips-

i apibudinta tėra. Čia x
darbštiems mokslininkams Cincinnati vardas paeina pavadinta Yerba Buens. 
dar labai plati dirva. , * "

Med. Stud. Al. Margeris. nierių draugijos, kuri buvo buvp paimtas nuo užtakos,

įsakysiu, kad ir prigimto 
daikto kartais galima atsi
kratyti. Pavyzdžiui, musų 
protėvis buvo su vuodega, o 
mes vuodegų jau neturime. 
Vuodegos prigimimas yra 
daug aiškesnis, negu miego, 
o vis dėlto evoliucija ją iš
dildė.

—Ką tu čia, Maike, pliau-į 
ški apie vuodegas? Iš mano; 
familijos da niekas, ačiū į 
Dievui, vuodegų neturėjo.

—Tai tu, tėve, savo gimi
nių nepažįsti. Nuvažiuok į 
zoologijos sodą, o tenai 
matysi savo prosenį da gy
va. Jis vadinasi gorila.

—Kad aš tau žiebsiu per
tai tu manęs gus. išeina labai silpni ir

Pa-

šys,«tai vos tik spėja užsi-

su pusantra tiek ilgesniu 
drg. Bimbos prierašu (mat. 
Bimba yra vienas iš "Lais 
vės” redaktorių). Tam 
prieraše visokių nebūtų da 
lykų draugutis pripasakoji 
ir faktus pakraipė. Aš rug 
piučio 26 ir vėl plunksną 
ranką ir atitaisau, kadang 
tas garbingas darbininkt 
klesos neva ricierius drą 
šiai, it gaidys ant tvoros, už 
dainavo: "Mes nesami
apuokai, mes nebijome savi 

I darbų.” Ir kasgi?
Redakcijos Atsakuos( 

Laisvės” redakcija atsisa

grę ir eidavo kovoti už ša 
įlies laisvę, kada tik budavi

|r-ius dedame Į arkyvą. Su 
pagarba, V. Paukštys, 'Lai
svės' Red.”

Ir viskas. Nekalbant jau 
apie teisę autoriaus atsiimti I — - - 
raštus, kurie laikraštv ne-^ 
telpa (tai buržujinė teisė ir -Mine kas^įį:idie
velniai jos nematei), as tik kja .,vro 
noriu atkreipti visų atydą Pan ’ ”' ,
ta • fakta. kad Bimba ir jo. \ .. I- , . ----------draugai Verkia, buk ’Tėvy-L^’ ^L^?aS?±„mi!1C1:
ne" neįsileidžia jų raštų, o-

'patys bijo kaipžydas švęsto ‘^miestas yra sjanoien rmsnurgnas stovt.
; vandens, kuomet kas nors j -^urį buvo ispanų Francuzai irgi pabudavojo
Uarašo faktais apie jų dar- H™ *Jk!,181? Ispanų fortą, kuri jie pavadino

us ir protavimo sistemą. irA- j.ul^e Aug^s- oit Duo.uesne. lu>8 me- 
m-lr dabartiniu lai-'tais generolas Forbes už-

kada tas lygsvaros prietai
sas tau liko nebereikalin- 

Ir gali būt, kad turės

—Tfu, kad tu suburbė- 
Tokios durnos kalbos

’avyzdžiui, Bimba meia- 
Jngai net skundžiasi, buk 
Tėvynė” nedėjo jo straips- 
lio "Kurie Sakome Teisy
bę”, kuomet "Tėvynė" tą 
traipsnį įdėjo. Kitas jo 

1 raugas (M. Pūkis) skun- 
Ižiasi, kad jam "Tėvynė” 
iždarė bumą. Aš jo klau- 
iu: ar jis pakels protestą 
•ries "Laisvę”, kad ji uždą- ? 
o burnas raštams, Į ku
buos atsakymo negali duo- 
i? O pažiūrėkime, kaip dal
iai Pūkis nurašo: "Blogu
mą jisai (Vitaitis) suverčia 
’.nt politinių pažiūrų opozi- 
•ijos, o apie savo vienmin

čius nieko nesako, štai čia ir 
pasirodo neteisingumas.”

Taigi,—žiūrėsime ir lauk
sime, ką Pūkis ir jo draugai 
pasakys apie "Laisvės" re
dakcijos neteisingumą, jei 
jie taip verkia apie "Tėvy
nės” neteisingumą.

V. Sirvydas.

1758 me- 
------------------------ ------------.------ generolas Forbes už- 

ku ten yra 6,192 gyventojau puolė francuzų fortą ir ap- 
Kolonistų vedėjas, Pedro galėjo ji. Su Washingtono 
Menendez de Avilis, pir- Į patarimu, užimtas fortas 
miausia pamatė žemę rug- buvo pavadintas Pittsburgh 
piučio 28 d. (Švento Augus-'pagerbimui Britų ministe- 
tinoj dienoj), 1565 metais ir Tių pirmininko.
todėl jis pavadino šią vietą: Pirmieji gyventojai Ro- 

Augustin. .................Ichcsteryjc apgyveno ta vie-
i Richmond, Virginijoje tą 1788 m., bet pirmas na- 
5 ra kitas senas miestas, mas buvo pastatytas 1812 
1607 m. tirinėtojų būrelis su m. Pirmieji savininkai buvo 
kapitonu John Smith važia-(trys vyrai iš Marvland: Na- 
vo James upe ir birželio 3 d.'thaniel Rochester, William 
pastatė kryžių ant mažų sa- Fitzburgh ir Charles Car- 
ų skersai tos vietos, kur da- roll. 1817 m. miestelis inkor- 
bartmis Richmond miestas poruotas kaipo Rochester- 
randasi. Pirmieji gyvento- ville ir penki metai vėliau 
tojai ten nuvyko 1609 m., permainytas į Rochester, 
kuomet kapitonas Smith imant vardą nuo vieno gv- 
nupirko nuo indijonų plota ventoįo

- *!ch™ndod New Yorkas turi savo 
pa\*<,ino None- vardą nuo Yorko, Anglijos 

sych- 164a m. buvo ten pa- kunigaikščio.
statytas Charles fortas. Ka-; ® .
pitonas Wm. Burd, kuris tu- Cievelandas, Ohio buvo 
rėjo daug žemės ant James pavadintas vardu matinin- 
upės, aplankė tą vietą rug- ko atvažiavusio iš Connecti- 
sėjo mėnesy, 1733 metais, ir Cut matuoti tą žemę, 
nutarė Įsteigti RichmondSovietai Įveda rykštes.

Caricino gubkomas nuta- miestą. Miestas gavo savo 
ręs įvesti kaltų baudimui vardą nuo jo panašumo į ki- 
rykštes. Viena moteris už tą miestą Richmond ant 
susipykimą su trestu jau Thames upės, Anglijoje, 
buvusi išpliekta rykštėmis. Massachusetts Bay kom-

Detroito vardas yra pa
imtas iš francuzų kalbos 
(jie pirmutiniai tenai apsi
gyveno) ir reiškia "siau
ras”. F.LJ.S,
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PARDAVIMAI

į

(40)

APSIVEDIMAI

moterį Mortą

Kauno 
Ga rainų 
ine'džiu

merjrinps.
Aš esu 35 

, Rašykit

Adolnh Svirusis 
VVabansia avė., Chicago. Iii.

kurios no- į 
vaikinais, 

(40) i

saro 
gui'.. 

. Na- 
kad gyvena 
labai svar-

j giminių, diaugų bei pa- 
ų, paeinančiu iš Tirkšlių vals- 

Meldžiu atsišaukti šiuo aure- 
(42)

Pajieškau brolių Vinco ir Mat -všj 
Gavėnų. Suvalkų rėdybos, Mariampo- 
lčs apskričio, Balsupių kaimo, Ke-. 
turvalakių parapijos. Meldžiu atsi-, 
šaukti.

■iuo natauiiu rugniu- 
k va!, vakare,•Lil iu-

Mažeikių ap'kr., 
Klišių kaimo.

KELEIVIS

i

---------------------E-JPONA3 ----------------------------
Z .'J'r k kekių iaformacijų norit 

r«rį-::j - itkcj Svorio Toblgėia
V tį Kūdikių knyga

Varpąs
Adresas

Koperacija ir darbininkų 
judėjimas Lietuvoje.

je dvasioje. Tik tokie ko pe
lyty vai bus ramstis darbi
ninkų kovoj už socialistinę 
tvarką. Ten, kur koperaty- 

noro i*cilrio iniida-1

D A TTETA^/1 TTlf A T 1 Pajieškau ajK-ivedlmui
A VUCfdIVvVUHA-1 arha našlės be vaikų, nuo Ž

>retų. Aš esu 29 metų, 
turtingas, vuiu gerą užs» 
> >u gauti gera ir gražią urou.gy. 
pirmu laišku pris>ųskit

vo nėra, reikia imtis inicia- 
koperatyvus ir reikia kurti, tyvos ir issyk duoti kopera- 

Bet kaip? Ka daryti su l.n’ui darbininkišką krypti, 
koperatyvais, kur iie yra, Kttr vartotojų bendrovė jau 

yra, man rodosi, nereiktų 
kurti naujos, bet tik reikia, 
kad koperatyvai darbiniu- ( 
kams, o ne turtingiesiems 
tarnautų. Tik ten, kur kope- 
ratyvas yra stambiųjų ūki
ninkų rankose ir kur darbi
ninkams nėra vilties, kad 
keperatyvas su laiku virs 
darbininkų klasės reikalų 
gynėju, reikia kurti savo 
koperatyvas. Bendrai, kaip 
kokiame atsitikime pasielg
ti. tas priklauso nuo vietos 
sąlygų. Kas liečia sąjungas, 
tad galima pasakyt, jog ko
kios bendrovės, tokios ir ją 
sąjungos.

Dažnai tenka girdėti pa
sakymų, kad vartotojų ben-' 
drovė jungianti visus varto
tojus, todėl negalinti būti 
vienašalė ar, gink dieve,1 
partinė. Tiesa, visi žmonės 
yra vartotojai. Ir klebonas 
"vartoja” ir darbininkas 
vartoja. Tik reikia atsimin-, 
ti, kad ne visi vartotojai yra 
vienoki. Neturtingų darbi- 
ninku, bežemių ir mažaže- 

konfe- -vra baugiau, todėl ir 
kur nebūtų kalba- bendrtnės

uTN^ inia ir aiškinama apie kojie-.neturtingiems
. Darbimn-• • • •• - ' ' a«» i-nti t-on

Vienybėje — silpnųjų 
galybė.

Šiek tiek apsišvietęs dar
bininkas žino, jog darbinin
kai tiktai tada laimės, kai 
iie eis išvieno. Be vienybės 
nebus šviesesnių laikų. To
dėl darbininkai ir jungiasi j 
savo organizacijas. Kiek
vienas mąstantis darbinin
kas žino šiandien, kas ta: 
yra profesinė sąjunga ir 
kas tai yra Socialdemokra
tų Partija. Be tų organiza
cijų nėra darbininkui gali
mybės tapti žmogumi.

Socialdemokratų Partija 
siekia dabartinę tvarką pa
naikinti ir Įgyvendinti kitą, 
kuri darbininkams bus tei
singesnė. Partija atstovau
ja darbininkams Seime lei
džiant Įstatymus ir prižiū
rint jų vykdymo. Profesinė 
sąjunga rūpinasi daugiau 
darbininkų uždarbio kėlimu 
ir geresnių darbo sąlygų iš- 
derėjimu. šitos abi organi
zacijos dirba darbininkų 
naudai ir turi dirbti kon- 
tnkte* . , .... na nei vieno profesinės są-

Ara dar viena darbininkų įung0S ar partijos susirin- 
orgaiuzacija, kuri1 Lietuvos kimo suvažiavimo, 1 '
darbininkų tarpe dar mažai 1
tėra žinoma. Tai yra darbi-L— ;
ninku koperacija. uaromin-p?aciią ir jos reikšm£ Kiek_ 
kas parduoda save, jis paj;-,viename susirinkime turė- 
duoda savo darbo jėgą. knygučių pardavimui,
ku, kad aaroininKas nori uzjkur Įdomaujantis tuoj galė- 
savo brangiausią turtą, sa- gauti sau ir nusipirkti.

^ran^iau j Kur yra progos, suruoški-
” "ime vieną kitą paskaitą. Pa

daliau visi profesinių sąjun- 
įgų darbuotojai pagal voki
me apie tą darbą, susipažin- 
ikime su juo, tada galėsime 
Į ir kitiems daugiau ko pasa
kyti ir daugiau draugų pri
traukti.

Kur imti lėšų? Klausimas 
t begalo svarbus, bet Į ii at-' 
'sakymą teikia pirmųjų ko
pė ratininkų pavyzdys. 1843 

. , - - . jin. Ročdelio mieste 28 audė-
ta^ u- -jai nutarė kurti vartotojų b I loįvhimn I - - . * c

i>
22 iki 29 
zi ažus ir 

HlOA. N’ - 
Su 

savo pjfvcak- 
iia, aU'akjma <h:osiu kiekvizr.

Į J. A. P. 1219 E. 83-rt! 8t..
Clev<-iu.,i, Ohi

Mike Gavėiias
932 Bank St., VVaterbury. C 'na.

bet netarnauja bėdnuome- 
nei ? Ar šalia esančių reikia 
kurti nauji koperatyvai, ar 
pasistengti senuosiuose su
daryti darbininkų daugu
mą?

Toliau kils klausimas, iš 
kur imti žmonių, kuomet jų 
profesinėms sąjungoms ir 
musų partijai taip labai 
trūksta. Nemaža kliūtis bus 
ir lėšų klausimas. Iš kur pa
imti pinigų krautuvei ati
daryti? Kaip prikalbinti 
darbininkus dėtis i kopera- 
tyvus? »

Tuos visus klausimus ne
galima su plunksna rankoje 
išspręsti. Juos turės pats 
gyvenimas išrišti ir nurody
ti tuos kelius, kuriais turi
me eiti. Svarbų žingsni at
liks profesinių sąiungų ir 
Socialdemokratų Partijos. 
suvažiavimai savo sprendi
mais. Bet kai ką norisi jau 
d„’__ ■ paliesti. Kaip pri-

žmones? Tenepraei-

■p i* y.*’ >m 'k;

Jg. ■** f rz /iPv

Pajieškau Vinco Kubaičio, 
redvbos. Raseinių apskričio, 
kaimo. Turiu svarbų reikalą 
atsišaukti.

John Jakštas
826 Bank St., Waterbury, Conn.

Aš, Ignas Šliaukus, pajieškau gi
minių, pažįstamų ir draugu. Aš pa
einu iš Kauno rėdybos, Tauragės ap- 
-kričio, Laukuvos parapijos, Ivoniš- 
kių kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Ignas Šliaukąs
768 B-.mk St., M’alerbury. Cunn.

B).h VRNĖ
i vi.-.a nri.šiner 
110! u. Bizni' 
tarpe lietuvių 
Priežastis 
biznį!

)XT l’ARDAMMO su 
:a. arki.u. vežimu ir 

gerai išJii Kas, vieta 
ir ienkų. Kaina maža, 

pardavimo — turiu kita 
(30) 

I'RANK VVIE H
81 First St.. Low.H, Mass.

“ dabar
’ traukti

Jūsų
Metai Svarbiausi

Pirmieji

POVILAS ČEREŠKA, paeinantis
Ukmergės apskr., Balninkų para

pijos, Juodpurvių vienkiemio, atsi
šaukite pats 1 J 
malonėkite pranešt jo adresą; busiu 
laba: dėkinga. Girdėjau, kad gyvena 
St. Louis, Mo. Turiu labai svat'oj 
reikalą.

Mrs. Anna Baevinka
2312 E. Fayette St., Baltimore, Md.

PARSIDUODA NAUJA 
KOSTANTINKA.

iaina $300, parduodu labai pigiai, 
eilės balsų po kiekvienu alavišiu, 

i:p kaip nauja Klauskite: (39)
MIKE SUDAK

151 Spruce St.. Lawr»tc~. Ma^s.

tuojaus aib.i i |>ARSIDUODA BL ČERXE IR GRO-
' SERVE. I.ab >i giroj viet-j, art 
Į kampo Ur.ion ir Haverhid sts. Vieta 
■ apgyventa daugiausia lietuviais ir 
tci kais. Priežastis p.in’av.no. skau
dėjimai kojų. J.- ’gu ka- nupirkęs no
rėtų, tai padV-tr.’i dirbt paini prie 
žmonių prioras. Dalbas del 4 žmonių 

PETER DY1AK (11)
100 Uniur st.. cor. Ha e.hill st..

Lavvre.nce, Mass-.

Pajieškau draugo Ramusis Vala- 
-i>r,o. Pandėlio miesto. Rokiškio apsk, 
Kauno gub. Mudu su juo iš mažens 
,as> pa žinom, tai norėčiau susirašvt: 
aiškais. Meldžiu atsišaukti arba kas 
•.pie jį žinot, nraneškit šiuo adresu' 

Kazimieras V ilkas
32A Morris st.. W. Lyn.i, Mass.

Pajieškau Juozo Kunigonio ir Mar
lenos Plešiniutės. taipgi kilų giminių 
draugu ir pažystamų. Malones atsi
šaukti šiuo adresu:

Juozas Šankus
1134 E. 21 st.. Portlana, Ore.

MILUS, MASS.
MILUS. MASS. Pąrsiduoda keli ak- 
-ai lotų, tinka daržam' ir stuboms. 

arti stoties. d’rbt’jvių ir tt.. e era m* 
miestelyje. Parsiduoda labai pigiai, 
tai yra tikras barmenas. Ma7yrf ma
ne tuojaus.

D. B. OLIVER. MILUS, MASS.

imti. Bet darbininkas turi j 
vis tik dali savo darbo ati-į 
duoti
Metii gale 
kitas L„_ 
tiek ir tiek ’pelno”. Tas pel
nas yra neapmokėta darbi
ninko darbo dalis. Bet dar
bininkas ne tik save par
duoda, jis turi ir pirkti. 
Miesto darbininkas perka į 
maistą ir kitus daiktus, so
džiaus darbininkas taip pat į 
perka silkes, 1' * 
nes ir kitą ką. Darbininkas 
pirkdamas prekes beveik vi
sada permoka. Pirklys ji 
antrą kartą apvagia. Pirk
liai moka kainas užkelti, jie 
moka ir prekes blogesnes 
Įduoti, žodžiu, darbininkas 
!"e?CI-a u\kJll?).g?mDinJ0^’ tuvėlę. Tuo pačiu keliu teks 
ir kaipo vartotojas. Bet jei-jr muslj vargo žmo- 
^ll. ?1S1 yle?? F1,1^10, į?: nėms. Pasigailėjimo nėra 
valsčiaus darbininkai ir kiti;ko jr n^ra - ko.laukti. Kas, 
bėdinieji susidėtų ir įkurtų L suprato> tam lėšų klausi_; 
savo vartotojų bendiovę,!rnas nepepus nepergalimas, i 
tad juk tada tas pelnas, kurį jg kur žmonių kope- 
siandien tenka kiautuvmin-ira^vvams vestį? Paprastai į 
l;ams, tektų patiems daibi-j^^ klausimą atsakoma, 
lunkams. Tokia vartotojų ka<£ patyS žmonės be- 
bendrove parduotų darbi- birbdami išmoks ir bus tin- 
ninkams geresnes prekes, kami vedėjai. Tas be abejo 
tie apgavimų, nes juk tai teisinga, bet vis dėlto neuž- . 
pačių darbininkų krautu v e., m jokime, kad koperatvvui 
Negana to, toks koperaty-’., .............. - •
vas (vartotojų bendrovėj! ■ 
sykiu su profesine sąjunga 
ir Socialdemokratų Partija 
Įsteigtų knygyną, skaity
klą, kur darbininkai 
šiek tiek apsišviesti, 
dies namai, kuisai 
kultūringi Įtaisymai 
darbininkams lengviau Įtai
syti Koperatyvai butų mu
sų mokykla, kur mokintu- 
mės bendrai ūki vesti ir tuo 
keliu ruoštumės prie 
lizmo. Susidėję visi 
ninku koperatyvai' Į 
sąjungą galėtų imti 
mybą i savo rankas.

Be abejo, koperatyvas 
bus toks, kokie jo nariai. 
Jei, pavyzdžiui, susidėję du 
klebonai ir trys vikarai 
Įsteigs vieną koperatyvinį 
bravarą. tad iš tokio ’kope- 
ratyvo” darbininkai džiaug- 
smoMieturės. Jeigu ūkinin
kai Nusitarę Įkurs ūkininkų 
kredito koperatyvą. tad ir 
iš čia tiesioginiai darbinin
kams ne kas teks. Kas kita 
koperatyvai, kur dauguma 
narių darbininkai, kurie 
apie savo reikalus nusima-

turtingajam dykai. 
‘ > kapitalistas ar 

koks savininkas turi

bendrovę. Visi kūrėjai buvo 
nedarbo ir skurdo išvargin
ti darbininkai. Per vargus, 
p? kelis skatikus rinkdami, 
jie galop surinko tiek, jog 
galėjo vienoj siauroje, gat-’ 
ivėj atidengti mažutę krau-i

; turi 
s tarnauti. Į 

Apie koki ten ideali nepar- 
tyvumą šiandien kalbėti, 
kuomet kunigai ne tik iš ko- 
peratvvų, bet iš bažnyčių ir 
iš žmogaus sąžinės daro jo- 
marką, reiškia perdaug tu
rėti naivumo. Ne pataikavi
mas ir tylėjimas, bet kova ir 
tiktai kova gali koperatv- 
vus sustiprinti. Sustiprėję 
kunigai, be abejo, visus ne
ištikimus ir nepaklusnius 
išmes už kalnieriaus ir tuo
met bus ’nepartyvųs varto
tojai.”

Vartotoju bendrovės turi 
tarnauti darbininkų klasei 
ir gindamos bėdnuomenę, 
kaipo vartotoją, turi dirbti 
kontakte su profesinėmis 
sąjungomis ir Socialdemo
kratų Partija, kurios kovo
ja už darbininko, kaipo ga
mintojo ir kaipo žmogaus, 
teises.

Ad. Andriejunas.
(”Sojeialdemokratas”).

ELIZABETH, N. J.
Svarbus pranešimas lie 

tuviams.

tad juk tada tas pelnas, kur, k
I-a-* irvoą■»t-ąit’ivy 1 n į , *” *« •

iratyvams vesti? Paprastai 1 
i klausimą atsakoma, 

ys žmonės be-

vesti reikią prasilavinusiu 
ir prekyboj nusimanančių 
žmonių. Tame reikale neuž
tenka gerų norų ir žodžių, 
bet reikia būti "kupčiumi”. 
Koperatyvai turi prašalinti 
privatų pirklį, todėl aišku, 
kad pirkliai griebsis visų 
priemonių, kad tik darbi
ninką nuo koperatyvo at- 
Laiažius. Tad reikia būti pa
siruošus kovai. Vartotojų 
bendrovių sąjungos kai ka
da ruošia kursus, reikėtų 
ten pasiųsti iš partijos ir 
profesinių sąjungų vieną 
kitą žmogų, kuris baigęs to
kius kursus galėtų imtis 
darbo. Ruošiant musų par
tinius ar profesinius kur
sus. koperacijai reikia skir
ti žymią vietą. Ne iš sykio, 
bet palengva bedirbant su
siras žmonių. Dabar vienas 
svarbesnių klausimų: kaip 
padaryti. kad vartotojų 
bendrovės persiimtų darbi
ninkų socialistine dvasia? 
Tas nereiškia, kad jos turi 
būti partinės, bet jos turi 
ūkio srity eiti prie gamybos 
jierėmimo Į visuomenės 
rankas ir kas gal dar svar- 

no. Taigi tokius darbininku biau, auklėti savo narius to-

galėtu 
Liau- 

ir kili 
butų

socia- 
darbi- 
vieną 

ir ga-

Draugai ir draugės, bu
kite atsargus, nes atvažiuo
ja čionai darbininkų mul
kintojas Jukšelis. Kai tik 
Elizabethe darbai eina ge
rai, tai šitas žmogus vis at
važiuoja aukų rinkti ir par
tijų tverti. Bet kaip tik dar
bai čia sustoja, tai Jukšelis 
prapuola, kad niekas nežino 
nei kur jis būna. Kai pinigų 
pas mas nėra, tai jam tada 
nereikia nei darbininkų or
ganizuoti nei partijų tverti.

Girdėjau, kad dabar tas 
komunistų mekliorius vėl 
ketina čionai atsibaladot ir' 
linkti aukas. Taigi patarti-' 
na. kad lietuviai neitų to 
mulkintojo klausyti ir pini- i 
gu jam neduotų. Jei jam- Į 
reikia pinigų , tegul jis eina ■ 
dirbti, taip kaip mes visi • 
dirbam. Tinginių šelpti ne 
reikia. I ■

Simpatija.

A. A. 
Kazimieras Jasutis

Persiskyrė su 
čio 5 d.. 1923 m.,
voje, Kauno gub., 
Akmenės valsčiaus, 
Velionis turėjo 78 m. amžiaus, paliko 
dideiiam nuliudime 
dukterį U. Ragauskiene ir keturis sū
nūs: Praną. Joną ir Klemensą Lietu
voje. ir Antaną. Amerikoje, ir dau
giau giminių. Aš, Antanas, jo sūnūs, 
vardan mano visų giminių, tariu šiuos 
liūdnus žodžius: Ilsėkis tėveli, Akme
nės kapuose!

ANTANAS B. JAS UTIS
i 1 Alder st., VVaterbury, Conn.

Jo pradžia gyvenime remiasi ant maisto, kurį jis 
gauna per dvyliką pirmųjų mėnesių. Valgis, kad 
subudavojus stiprius kaulus ir kojas, turi būti 
maistingas, sveikas, ir, tuom pat sykiu, lengvai 
ir pilnai suvirškomas. Jei negali žindyt kūdikio, 
Eagle pienas turėtų būti Jūsų pirmutinė mintis. 
I'er virš 65 metus, motinos rėmėsi ant jo. Dak
tarai visuomet pataria Eagle Pieną, nes jis yra 
saugus ir lengvai sutaisomas maistas.

Eagle Pienas yra tyras karvės pienas sutaisy
tas eu cukrumi, speciališku Bordeno būdu, kuris 
padaro jį maistu kūdikiams geru. Su Eagle Pie
nu, niekuomet neprisieina mainyt kūdikio maistą, 
nes jis suteiks kūdikiui visus elementus reikalin
gus kūno augimui. Suteiks jam galę panešt save 
tvirtai, kuomet pradės vaikščiot

Eerirstok Vartojus Eagle Pieną

Kuomet kūdikis pradeda valgyti stambesnius 
maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė svei
katą ir stiprumą jam ir trim gentkartėm kūdikių. 
Palaikykit Eagle Pieną kūdikio virtam maiste. 
Metines pc visą šalį įdomaus mūsų knygute, tal
pinančia pamokinimus, kaip gamint maistus ma
žiem vaikam. Joje yra netik tie pamokinimai 
maistui su Eagle pienu, vaikam, bet ir naudingi 
patarimai kasdieniniam valgiui.

Ncdapenėtam Kūdikiui

Nesenri tarpe mokyklos vaiku daromi eksperi- 
nteniai parodė, kad Eagle Pienas yra ypatingai 
veiklus gydyme nedapenėtu vaiku. Tie, kurie ga
vo Eag’e Pieną gavo kelius svarus daugiau, negu 
kiti. 'Jok? fėjos raportavo juos genaus išrodant 
sveikiau ir kad moksle jiems geriau sekėsi.

2- v informacijų, savo kalboje, kaip penėt kūdi- 
ar sužinot kaip pažint ar jis nedapenetas. ar kiek tu- 

svert. ar kokio ūgio turėtu būti, koki maista duoti, ar 
kitu r.-aiineu informacija. iškirpkit kuponą šiame skelbi
ke. ir prioiūskit mums, ir mes prisiųstai jas jums dovanai.

THE ĘORDEN COMPANY 
resn Building New York

il.ithuanian

BUNASKOS
Rusijos prieš-karinės bumaškes; 

po vieną, po tris, po penkis, po de
šimts ir po dvidešimts peni is rublius. 
Visi gerai žino, kad tęs bumaškos yra 
puikiai ir artistiškai, gabių artistų, 
padarytos — tai tikri dailės tvari
niai. Daugelis perka šitų bumaskų 
del paminklo, kol dar jos visui neiš
nyko. Dešimts bumaškų galima nu
plikti už vieną doleri. Reikalavimus 
siųskite ant šio adreso:. (40)
LiTHl .TANIAS BOOK EX€HANGE 

- , _. — . . .. j 837 IV. 34th Piacc, Chicago, 111.meros dirbtuvei, i uriu svarbų reisą- | 
ą iš Lietuvos, malonės atsiliepti kuo-' A
greičiausiai arba žinantieji teiksis 
•panešti. (40)

Marcelė Levonee'TČiutė aą- 
’ieškati dėdžių Kazio ir Mykolo Juc- 
:žių. jie paeina iš Ži roščių parapija'. 
K--m i’t'<r.ė'. Trakų apskričio. At- 

■< šaukit patįs arba kas žinot mano- 
■lėkit pranešti. (40)

Miss M. Levorceviėiutė
34 B&aeon Street, helsea. Mas-. f 
-------------------------------------------------------------|
Jieškau švogerio Petro Pivoriūno. 

Miliūnų kaimo, Kupiškio parapijos, 
Kauno gub. 2 metus tarnavo Suvien. 
Valstijų kar’umenėj: pirm ka’iumi- 
•ės gyveno Rumford, Me. ir dirbo po- 

~ 'a svarbų reika-

Domicėlė Gedvilaitė jieškau 
pusbrolio Petro Sinko; Kauno 
Telšių apskr., Plungės parapijos, 
vaišių kaimo. Girdėjau 
Philadelphia, Pa. Turi 
bų reikalą; meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žinot, malonėkit pranešti, 
busiu dėkinga. (40)

Domicėlė Gedvilaitė
71 McKinnie avė., McKess Kocks.Pi

Paiieškau savo vyro Aleksandro 
Dudučio; jis paliko mane su mažais 
vaikais ir man p?r sunku vienai varg- 

>. Jeigu jis neatsišauks, tai ženy- 
siuos su kitu. Jis via.ant tiesios ko
jos šleivas ir kairioj akyj tur ženklą, 
myli gert ir mažai dirba. .Jeigu k-s 
>>kį žmogų natėmytn, duokit man ži- 
lią. Geriau tegul jis pats atsišaukia. 
Mano adresas: (401

Mrs Anna Dudutis
231 Devon ferrace, Kearnev. N. J.

Pajieškau Jurgio Montvilos, prieš 
arą gyveno Shebovgan. Wis., anks- 
iau kiek gyveno Delroit. Mich.. pas 

Joną Mart’nkaitį rr Mykoliukų. Turiu 
labai svarbia žinią del jo iš Lietuvos, 
iis pats arba kas apie jį žino, malo
nėkite pranešt šiuo antrašu: 

V. R. Ambrozaitis
425 Broad'.vay, So. Boston, Mas

Pajieškau brolio MIKOLO SAMUO
LIO ir sesers Jicvos Samaoliutės. Mr- 
riampolės apskrič., Kvietkiškio valse. 
Patašinės kaimo. Brolis girdėjau gy
veno Washingtone, sesutė Shenan- 
ioah, Pa. Meldžiu patiems atsišauk
ti, arba kas pirmas apie juos praneš, 
gaus $5.00 dovanų. (44)

J. Samuolis. 12063 St. Aubin avė. 
Hamtramck, Mich.

Pajieškau 
'ūstamu. 
ėiaus.

Pajieškau atsivedimui 
nesenesr.ės kaip 30 metų, 
metų, turiu savo propertę, .
angliškai. Atsakymą ir platesnį apie 
save paaiškinimą duosiu kiekvienai.

Tom Biiier Webster. No. Dakota.

101) Pajieškau merginos. Aš esu 
vaikinas 22 m. senumo, gražiai atro- 
!au. turiu gerą užsiėmimą ir pinigų 
’3.()0O.

102) Pajieškau merginos atba 
tašlės. Aš esu našlys, turiu vieną 
aiką 7 metu. Esu 35 metų. Pinigų 
uriu $5,000.

103) Pajieškau merginos moky- 
'os ir gražios. Aš esu vaikinas 24 m. 
senumo, pabaigęs biznio Colltge. Pi
nigų turiu $6,500.

Taipgi 
ie nori 
>ašlėms.

retume t 
klauskit

mes turime 200 vaikinų, ku- į 
susipažint su merginoms ar 
Taigi merginos, 

susirašinėt su
________  informacijų pas 

SOČIAI. AID BIUREAU,
105 5V. .Monroe St., R. 412, 

Chicago. Iii.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
.arpe 24 ir 30 metų senumo. Aš esu 
nainerys 38 metų, pėdės gaunu po 
šimtą ir daugiau. Aš nejieškau tur
tingos. tik kad butų protinga ir kad 
mylėtų gražu gyvenimą. Aš esu lie
tuvis ir todėl jieškau sau draugės 
geros betuvaitčs. Meldžiu atsišaukti 
ir prisiųsti paveikslą, kuri ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. Platesnių ži
nių suteiksiu per laišką. (39)

Pa.il Pranaitis
Boa 43, Edgarton. W. Va.

Telefonas
Marine 6332-1V.

Hotel Mallash
Vienatinis Lietuviškas Hotelis 

Atlantic City

10 SOUTH MICH1GAN AVE^
ATLANTIC CITY, N. J.
Petras Valasinas, Savininkas.

Musų Motelis randas netoli 
vandens, tarpe Pennsylvaaia ir 
Keading stočių, vienas 
nuo Young Milioninės 

plaušos.

blokas 
prie-

KAM*UŽLAIKOM PUIKIUS 
BARIUS IR SKANIUS 

VALGIUS. (39)

NAUJIENA!
GARD1NER PIANO CO. 

Nauji Player Pianai $365.00.
ir augščiau 

Lietuviški Uoliai del 
Plaver Pianų 60c. ir augščiau.

472 Westminster Street, 
PROVIDENCE. R. I.

Rašvk B. Simonavicius. (40)

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo
paveikslo.

S>«lutt;.'<ui ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

T»ikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja SalutarąT

Salų tarą Riterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 

_______gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
merginos Kadangi neranda iam lygaus, nei už 

jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbčjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO.. Ine..

Dept. 18
1707 S. Halslcd SU Chicagv. UL
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"Eisi, ponaiti, va šituo ta
keliu. ten už krūmų bus 
kryžkelė — pasuk į dešinę 
pro medinį kryžių ir už kal
nelio pamatysi kaimą," — 
aiškino Jonui pražilęs senu- 
kąs nenulaikydamas arklio. 
Jonas vikriai, iššoko iš vežė
čių. padavė žmogeliui kelis 
popierinius pinigus ir lazde
le pasiramsčiuodamas nu
ėjo krūmais. Saulė ką tik 
buvo pasislėpus už susnudu- 
sio miško, o jos liepsnojan
čiuose žarnose patekėjo žy
dri vakarinė žvaigždelė ir 
sveikino seneli mėnesį, ku
ris rimtas ir sukaitęs kopė 
dangaus mėlvnėn laiminda
mas po dienos rūpesčių su
migusius vargšus. Šiltas vė- 
jalis, pūsdamas iš pietų kra
što, nešiojo drėgną, skanų 
dobilų kvapą, o ten toli — 
j»aupėj, kur jis mažas laks
tydavo ir su kaimo draugais 
maudydavos, mieguistai 
kurkė liūdnas kurkliukas. 
Klykė rasotoj pievoj griežė
lė pasislėpus ir jai neatsilik
dami tamsiųjų naktelba 
draugai balsingai čiauškėjo 
alksnyne. Pamažėl, besidai
rydamas į visas puses, Jo
nas perėjo krumus ir prieš 
jo akis, tartum nenurims
tanti siūbuojanti jura, išsip
lėtė lygus padūmavę vasaro 
jaus laukai. Kiek laisvės sie
lai juose — manė Jonas ei
damas siaura ežia. Rodos 

• laukai be jokio galo, visur 
ramybės sapnas slaugo mie
gančius vargšus. Tylu ir slė
pininga, tik kiek toliau — 
ant neaugšto kalnelio, kurį 
žmonės pakaruoklių kapais 
vadina, mirksi išbalus ugne
lė. Vienas jis taip pat tarp 
laukų žaliųjų, štai tie patys 
keli pakrypę samanoti kry
žiai tebestovi sargyboj ka
daise nusižudžiusių žmonių.

Auga keli lapuoti medžiai. 
Pažino Jonas kalnelį ir vi
sos apie jį girdėtos pasakos 
vėl prisiminė, kai kad ma
žam pasakodavo vakarais 
miela mamytė. Tenai ilsis 
prigėrę, pasikorę žmonės ir 
be krikšto vaikai.

Dar prieš jo išvažiavimą 
Amerikon, rado šeimininko 
daržinėj pasikorusį ubagą 
ir pakasė kalnelio smėly. 
"Gal naktigoniai, gal paži 
tarnų rasiu”, — prasitar

DOLERIAI
(.

:’vi<kas. Lupa žmogui kailį I"“: 
da geriau, kai kitais laikais, ma 
kinkų, labai sunku gyven- 
J.” — kalbėjo Stepas paiši- 

! .a ranka paremdamas gal-; 
ą. "Apgavo žmones, žinai— 
udresni, ką su jais. Balsa

vę. balsavo, galas ten žino, 
rėkė vis nerinkit socialistų 
— bažnyčias sugriausią tie, 
jkgi viską gerai padarysią, 
o dabar vistiek. Sunku, Jo
nai, darix> žmogui Lietuvoj 
gyventi."

Sunkios mintys pynės Jo- 
pradėjo savo ameriko- • ^p^alvoje gildant Stepo nu- 

šką pypkę kimšti. "Ale su- ^kundunu*. Amenkoj jis 
įgai, sudužėjai, nėra dvvo, f!1 f e!?s- kau te''7le

‘čia kalbėjo ten dolerių rinkėjai 
i apie gražiai tekančias upes, 
'apie pasakingus miškelius, 
tik nesakė koks čia didis 
skurdas viešpatauj’a, kai 
nauji tautiniai spekuliantai 
valandomis tunka iš vargšų 
prakaito. "Blogai. Stepai" 

Reik \t- 
“ Nis i dide- 
vienam sun- 

Tai pasakęs Jo-

e 
cav0 e 

kitifui*olei ii.1; ir uoleriai, visi 
iiiigai niekis."
Stepas arčiau prie ugnis 

tado prislinko, 
:inę Kulką ir ėmė 

i- na kudiotą tūba 
<al mūsiškės ruky 
raginta 
galiu jieškodamas tinkamos 
■.urijes užsidegimui. Jonas 
irgi

I

•»

<
•S

i 
į

j 
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'grįžus vėl kalbėjo linguoda idurys buvo praviros, pro- 
(kurias ji atsargiai išstvįk-io- 

> nuėjo prie kamarėlės. 
■Lukterėjo kiek ir sumišusiu 

____ i protu Įėjo, jas atidarius, 
žinoma, galėjai ir ge- Pro mažą balanomis su

mi
naitį, 
nėra, 
siau. 
riau 
prašau, labai prašau...” Jis donas mėnuo ir ji lvg

išsiėmė ce-
> leisti gt l- 
aka. ’še, 

i. namie,
— kalbėjo jis pa-

ad nepažinau — kur 
alyginti. Kai išvažiavai 
ausis vaikėzas.
•įdarysi
•n tuoj,

Na. lai

Nieko ne-
- Amerika, mat, 
bra. kitoks šmu

lis. .Na. lai sakyk, kurgi ir 
ui g;, venai, jau bene jienki 
etai, kai tėvukai skundės, 

•ui nerašąs.” "Po svietą 
ankiaus, platus, jis" — at- 
Aiė Jonas, užsidegęs pyp- 

"Su amerikonais 
vokiečius

♦

t .
tkė

i S. S. LEVIATHANKamarėlėn prašysiu po-i jus 
u vėsiau tenai, musių:!"1 

aš jau ir lovą patai
, galėjai ir ge- Pro mažą balanomis sus-iš

rasti, tik vėlu dabar, ta langeli švietė pilnas rau- 
' ‘ w ko

tylėjo žiūrėdamas, jam liud- drebančiomis rankomis iieš- 
. kojo už kaniko. Jonas sma- 
. giai prasižiojęs, atmesta 

galva knarkė, o po gaiva bu- 
. vo prigulta ranka, gi kitą 
lengvai padėjęs ant kruti
nės laikė. Senutė stovėjo 
prie spintos keletą minučių, 
paskui išsiėmė iš užančio 
skustuvą ir tartum kojomis 
nesiekdama žemės priėjo 
artyn. Drebėjo jos kojos, 
akyse vyzgė protarpiais vi
sokios ugnys, o galva ėmė 
ūžti peklos bildesiu, taikant 
šaltus skustuvo ašmenis į 
pat gerklę svečiui. Traukė 
iš viso vieko mykdama ir 
skustuvas iškrito iš rankos. 
Paskui ir ji pati lyg galin
gos rankos išsviesta prieme- 
nėlėn sugriuvo apsikabinda
ma piestą. Nebegirdėjo,' kai 
sušniokštė čiurliu papliupęs 
kraujas iš Jono gerklės, 
kaip ilga putojanti jo sriovė 
užpylė sieną ir Kristaus pa
veikslą. Jonas lyg perkūne 
trenktas šoko iš lovos bai
siai kriokdamas ii* dideliu 
sunkumu vėl sugriuvo ant 
laito. Tenai voliojos, kėlės 
dar keletą kartų, spardės 
kriokdamas ir stingančiais 
nagais plėšė kietą molinį 
laitą, kol žiauri slėpininga 
tyla nusileido ant jo. Lukte
rėjus ji priėjo artyn. Jonas 

, tuąpiet gulėjo atmetęs kru
viną pašiauštais plaukais 
galvą. Iš jo burnos tarp su
krekėjusių raudonų kraujo 
putų styrojo išlindęs sti
priai sukasto liežuvio galas, 
o rankose laikė gniuštus 
sausų žemių, šalti baimės 
šiurpuliai greit ją vėl išvarė 
priemenėn. kol sugirgždė
jus durims uždusęs Įėjo se
nukas. Jis negreit atgavęs 
kvapą pradėjo švięgiu vir
pančiu balsu kalbėti: "Vaje, 
motin. Dieve tu mano, klau- 

. , . syk nelaiminga. Nežinai, tu 
paimkmi vežjnai ka būtumėm pada- 

nors pinigų, nei čia rg Doleriai, prakeikti dole- 
ir riai, jiems niekuomet aukų

Greičiausias—Didžiąsias—Puikiausias

v

i>l

na ir gera buvo, kad toji se
na močiutė, nors nepažinda
ma, tokia širdinga ir miela.

"Tiesą sakė smuklinin
kas, pas kurį buvau šiądien 
užėjęs alaus išgerti, kad ji 
gera senutė,” — atsiminė 
Jonas. Padėkojęs jai ir dar 
prižadėjęs ryt primokėti, iš
ėjo nešinas lempelę gulti. 
"Ryt tesužinos jie, kad aš 
jų sūnūs”, — lengvai prasi
tarė Jonas, priverdamas dū
lis. Pastatė šviesą ant mažo 
langelio ir ėmė dairytis pe
lėsiais atsiduodančiomis ka
marėlės sienomis. Viskas 
rodos taip-pat, kai paliko. 
Apsidairęs . ir pastovėjęs 
kiek, ėmė rengtis gulti. Il
gos kelionės išvargintas, 
greit jis Mžmigo saldžiu ir 
ramiu miegu. Senukai tylė
dami sugrįžo kambarėlin ir 
vienas po kito vėl sugulė. 
Keliolika minutų gulėjo jie 
tylėdami. Balzgana mėnu
lio šviesa gaudė sutemas 
srrįtelėj, kurios drėgnos ir : 
rūsčios žiurėjo iš kerčių į : 
juos gulinčius arti susiglau
dusius. Užsirydama kuomi j 
tai, tartum džiovininkė, se- 1 
nutė pradėjo išlėto kalbėti. 
Balsas jos truputį drebėjo 
tariant žodžius ir išplėsto
mis akimis pro aptriaušėju- 
sias blakstienas smaigstė 
senuką j priglaudusi savo 
gyslotus kelius prie jos šil
tų kojų.

”Ot, tėvai, kad nors pusė, 
nors dešimta dalelė tų pini
gų mums paliktų. Nebepri- 
sįeitų lietuje, vėjuose ir šal
čiuose vargti. Duonos vi- 
Įsiems metams prisipirktu- 
me, bulvių hutų, užsibaigtų 
įiictikę varau, dienos.” 
. "Nėra 
davė,” 
nelis.

”0 žinai, tėvai,
1 • lKiek 
nuodėmės nei nieko, 
nepasižins dei to, tiek daug neužtenka. Vaiką savo bu- 
tu”- . „ . ... tumėm nužudę. Tylėsi tu,

Ką kaibi paimkim,^ o nelaimingoji iki karsto,
mirštant jis dovanos tau ir 
man.” Senukas nusviedė sa
vo rudinę ir atsikosėjęs tę
sė toliau savo sumišusią 

.... t ,, įkalbą.
pasiimkim.... j ”Man užėjus ir paprašius 

ale tai smuklininką degtinės, jis

Keliauk Lietuvon ant pasauly Didžiausio Laivo
K.:<k: keliaur: Lioiuvoti arba kvieti ;4iriin<s iš Senos Tč' Viičs, pa- 

si.u.adct kel>enčs sruv:ūmais ant įausto, sjreičiansjo ir
ĮRii'i’au.-'io laivo.

Pu.Culo ju.'if smagias kumh.'.rC'ius, dideles pasivaikščiojimui de
nis, socialius kambarius, užtektinai Įvairiu ir geriausiu valgių, man- 

patu: na' itna nuo larnų, kori, ms rupi, kad būtumei patenkinti
Kc’iau ;ant ant šio S.V. valdžios iaivo p r Cherbourg’ą i SuUth- 

ampton'a, kur agentai rnnsų prižiūrės ir upsa'.ig >s jūsų kelionę iki 
i pat vietų. ,

Laivei GEORGE WASHINGTO.\Ą AMERICA ir kiti S. \ . Li
nijų. plaukia tiesiai i lltvaunų.

IVl trečios klasos kainų ir kii j i:u'orn;:k-iji» rašykit:

. UNITED STATĖS LINES
75 Stale Sta Agentai visuose didesniuose miestuose, B-rsion, Mass. 

Kanados ofisas: Qu_-cn St., \V., Toronto
Manajrinjr Operatore for

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

"Blogai.
— prasitarė jis. ”
siems dirbti, spiestis 
les šeim ynas - 
ku kovoti." T 
nas atsisveikino su Stepu ir 
leidosi kaimo link. Jis perli
ne tvorą ir perėjęs skersai 
daržo dobilieną pasisuko to
lyn, kur toliau nuo kaimo 
prie vieškelio dunksojo sena 
aptriaušėjusiu stogu jo tėvų 
grįtelė. .......................
si beldė 
širdimi 
sigirs 
balsas.

"Gal ir jie nebepažins?..."
— galvojo Jonas, o tuo tar
pu grįteiėj pasigirdo negar
si kalba ir sunkiais šliau
žiančiais žingsniais priėjęs 
senukas paklausė iš prieme
nėlės:

"Kas ten?
"Įleisk, tė\Tik, esu pavar- 

Amerika greit atmaino gęs uakeleivis, gal vandens 
atsigersiu.”

Sužviegė durų kyšavielas, b 
sugirgždėjo lentos, ir prieš į 
Jono akis atsistojo žilas, į 
lyg pražydus obelė, vargų į 
sulenktas senelis. Balti it 
sniegas jo plaukai driko 
raukšlėtu veiJu, pro atlapą 
drobinių marškinių krutinę 
matės dvi storos pajuodę 
gyslos. "Palauk, ponaiti, aš 
išnešiu, viduje tamsu, kur 
ten — prasta musų grįtelė, 
su durnais."

Niekis, tėvuk, man kojas 
labai skauda, pasėdėsiu 
kiek, atsigersiu ir, jei nega
lima pernakvoti — išeisiu,"
— atsakė Jonas.

"Nepažįsta" — pamanė 
jis: "paseno, vargšai, skur
das kankina juos." Senelis

1

•• >•-*
1 ’*<
• ukso kasyklose dirbau ir 

ai šiek tiek susitaupiau, 
tisprendžiau grįžšti.”

"Žinoma, kur ne. vis jau 
;vas kraštas, žmonės savi, 

per-

< 
■» 
i

1

u>u amerikonais kare 
vau, vokiečius mušėm 
aneuzų žemėj, paskui dar

as kraštas, žmonės savi
■ m orėms pasiilgsti” 
t aukė ji Stepas.

"Pavargai gerokai, ką ten 
■ kalbėti, bet — žinoma — 
kariką parsivežei. Pats at
mainei, ir gyvenimą dabar 
mainysi. Tai sakyk gi. 

aip ten, Amerikoj, — vi- 
tip čia kalba, musu Ona ir- 
• rengiasi?..."

: amošiunas. iškratęs i nagą- - -- ”
Nie- 

•pradėjo Jonas:

■»

C

klausė<

r

; elenus savo liulkos.
j. o, kas ten,
"Kad aš atsimainiau — tie- 

nogu. Dirbti prisieina ne
igėjai. Išpurtau, mat, lyg
• buzas nuo karščio fabri- 
uose. Mirksti ir mirksti
• akaite, o čia užpakaly rė- 
•a dar "ariap". 0 tų niaši-

tarškėjimas ir žviegi-

c

>

■» -J • .

11 lt

r įas, jos viską iš žmogaus iš- 
«iulpia, lieki koks tai mėsos 
j abalas, nieko augštesnio 
nebegalvojantis. Nors, tiesą
t 
J

b“

___ _ re 
Jonas labiau plastančia šir
dimi ir greičiau pradėjo eiti 
artyn. Pakelės pievose, nors 
nesimatė per drėgną ūkaną, 
liet girdėjos, kaip prunkštė 
arkliai žvangindami geleži
niais pančiais ir kur tai ne
toli sulojo užkimusiu balsu 
šuo. Priėjęs artyn,, pamatė 
gulinti ant alkūnės Tamo
šiūnu Stepą, ir nei nepaju
to, kai suriko artyn eida
mas: "Sveikas gyvas, Ste
pai!” Šis pakėlė galvą, pa
žiurėjo Į ji delną prie kak
tos pridėjęs, ir negarsiai at
sakė, žiūrėdamas Į ji: "Svei
kas, sveikas!” ”Ar jau nebe 
pažįsti, Stepai, kad taip nu
stebęs žiuri?” — paklausė 
Jonas. "Tai, mat, nepažįstu 
pono, o kas gi. toks 
kur?...” •— atsakė Stepas. 
"Aš — Jonas, sūnūs Mėkie- 
nio.” ”A, tai Jonas, pone 
Die, tai iš Amerikos,” kalbė
jo kratydamas Jono ranką. 
"Sėskis va, pasikalbėsime" 
— ir pastūmė jam žemą 
rėčkutę atsisėsti. "Sakyk tu 
man, nepažinau ir gana. Su
grįžai mat, a? Tėvukai svei
ko vis nuaimanuodavo, sako 
dingo musų Jonukas, kaip 
akmuo juroj. Paseno ir jie 
vargšai, akimis nebeprima
to, kągi — šmotas metų. Bet 
dirba, da ir šįmet gano kai
mo bandą. Nudžiugs, bra, 
labai nudžiugs, tokio svečio 
susilaukę. Žinoma, ir su do- Į 
lėl iais, — visi prie skatiko tu ••t ingesniais 
grįžta, o kad žinotum dabar alaus bravorą.

1S

Skubiai priėjęs pa- 
i duris ir drebančia 
ėmė laukti, kol pa- 
mielas pažįstamas

AR ŽINOT, KAD —
Pagal pranešimą iš Vladivostoko, į r 

1

i*

vietos Sovietu valdžia skubiai per
taiso sadon Mainas 7 Iš $600 pėdų 
mainų ’OOO pėdų jau pertaisyta ir ten 
darbas eina. Šios mainos yra turtin
gos švinu. Ar žinot kad iš viso rūko
mojo tabako nėra geresnio už Turkiš
kų Tabaką, iš kuro daromi Helmar 
Turkiški cigaretei?

ir nereikia, juk jau 
— rimtai atsakė se-

a sakius, ten ir niekas kito 
egalvoja, kaip tik: doleriai, 
abrikos, mašinos ir kiti iš- 

mislai. Negirdėsi, kaip pas 
Dius, dainelių, pasakų, taip 
' irdingai nepasikalbėsi. Sie
los žmonių kaip ir nėra 
.Amerikoj, jiems doleriai 
viską parūpina. Už juos iš 

isc svieto atvažiavę artis- 
ai padainuoja, visokie ra- 
vtojai knvgu prirašo ir ki- . ± , , ...
ės dvasios reikalus atlieka. S1 „tuo . tarpu skambančiai 

broliuk, gražus, 
I sgalo turtingas, pažiurė
jus, kraštas, bet pasauly nė
ra kito krašto, kur taip iš
naudotu ir darbais kankin
tų žr 
kris kruvinas ir 
tas. O, doleriai — 
galas.” p2

"Sunku, mat, Jonai, vie
nok apmoka, tai jaiggerai," 
kalbėjo toliau Stepas, daž- ---— , - --
r-ai degutinėn pasižiurėda- me. v^ndens ir padavus Jo- 
reas. "Čia taip-pat ne rojus, [.ui atsisėdo kita pus stalo 
vlv.kis, pinkis, ivg juodas kaltindama. Ta pati senute 
jautis — vos mivą pramai.|v»w«net stovėjo Jo"® .Ry
tini. Ne tik kad skatikas?^* t^k dabar rauks,iŲ didės- 
liktų, bet kartais ir duonos 
stingi, laikai sunkus pas 
mus, nieko neišdarysi.”

"Dabar gi savi valdo, ne
jaugi negeriau, kai pirma, 
žmonėms?" — teiravos Jo
nas. Jis paskui išsiėmė sida
brinį portsigarą ir abu užsi-j 
rūkė minkštus popierosus. į 
Stepas nusičiaud£jęs pątry-į 
nė akis ir tęsė toliau savo j 
pasakojimą: "Nežinau, gal! . F—
kai kam ir geriau, tik ne rai, leiskit kur nors pemak- ]:artu kambari, kažin ko pa- 
darbo žmogui. Kunigai sei- ■ vct:.” Jor.zc :Sc:trzu!:ū vic * * *......................
me, kunigai ministeriai, vi- Rą kezulą dolerių raudona 
šokiais pirmininkais — nie-,timpele apjuostą, p-,~
kur be jų, o ką jie supranta auksinų ir padavęs senutei 
darbininko reikalus?... Žiu-gimtinę, sukišo visus į kiše- ėjus prie lango apžiurėjo ji 
ri savo reikalų ir tiek. Va nę. yjona keistai spindantį ir
kad ir musų klebonas, sens-! "Prastoka pas mus, po- sulenkus Įsidėjo užantin, 
ta jau, o vistiek susidėjo sū naiti, ką daryti — dovanok Nežinomas* erzinantis bai- 

ir atidarė jau...” — kalbėjo ji 
Jų rankose ina kamarėlėn, o paskui su- čiau,

i

c

Amerika,

CUNARDI
AR NORITE ATSIIMTI į 
GIMINES Į AMERIKA?

2829 ‘Lietuviai atvažiuos j čia 
ši metų.

Leisk tnasų raštinei Kaune 
pagelbėti Jūsų g-imlnčms iš
gauti pasportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, 
turintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintų dieną. 
Cunard laivakortės yra .sreros 
kelionei ant AQLTTANIA, 

MALRETA- 
•inusia jurų kelionė 
•>3 ir Amerikos.

-; k e s:i n ini or .r. aci jų, 
susižinoti su musų 

musų raš-

i

ęžjM
į]

ERMAN

Cunard

BERENGAR1A
NxA, greič 
taip Lšetuv

Dei ssji 
malonėkite 
vietiniu agentu taną 
tinėje.
Cunard Line
123 Štate Si..
Boston. Mass.
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'kaip gi tu paimsi, pabus, do
leriai pas jį, kad ir paim
tum, vistiek sužinos, mainy
ki juk prisieis?’..." — atsa
kė senukas.

lai visu
"Užmuš pabudęs,

iI
Ba o.i

4

LNITEDAMl^ANUNES 
(RkRRIMAN LINE) 

JOINT SERVtCE W1TH
HANBUPG AOTCAN LINT 

Trumpiausias kelias j 

LIETUVA 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86. North 
River. pėda nuo 46 "atvės, 
New Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Kesoiutc”, "Reliance”, 
"Albert Baliin", 
*'Dentseh!ar.d" 

veža I, II ir III klesų pasa- 
žierius. Taipgi populeriai 
laivai ”.Mount Clay”, 
"Cteveland”, ’AVestphalia”, 
”Hansa” ir ’Thuringia”. 
UNITED AME3ICA.1 LDlES 
JULIUS kOTTENBERG. i 

260 Hanover S t. Boston. Mass. 1 
arba pas kitus agentu*

I

NORT
i 
š LLOYD

LAIVAKORTĖS
Justi giminėms I.ietuvoie per

BREMENĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečiu laivo

COLUMBUS
arba ant kitu vienos klesos lai
vu. Autorizuota Unija Lietuvos 
Valstybes dei Emigracijos. De
ivi informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GERMAN LLOYD
192 Washington St..

Boston. Mass.kokia tu glusė, ką dabar zi- pasveikino su Jono atvažia-
• y y •■v 1 ___ *

vimu. Viską nusakė: kai jis 
tęsė buvo užėjęs ir ką kalbėjo.! 

_ . - ’Geresnės jam degtinės da-.
Lūs: ’ Paimk valtutiną, su Vė. Melskis, dėka vok Dievui,!

i 
Į 
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nai, koks, iš kur jis.”
"Kas čia sužinos,” —

; bobelė-glostydama jo plau-
b..__ c..

į:

atsikosėjęs iš Įdubusios kru
tinės, ėmė kalbėti'grįtelėn:

"Kelkis, motin, ponas no
ri užeiti pasilsėt, vandens , . . ... . --------------- ,---- -----------------
rask!..." Senutė, vienplaukė <u™’o parsus skerdziam ir atitolino nelaimę.

lapė nelos... Taip toli nuo Senutė žiurėjo į jį drebė
simo, niekas juk pas mus (įarna. beprotiškomis stiklo 
(neužeina. Laimė rankose, akimis ir klausės negalėda-į 
jai tik užmiega, įeisi buk ko m a nei žodžio beištarti, 
į jieškodamas, jei miegos ir j 
■apsiruoši bematant?...’’ 
i "Ar išdukai!
kai gi ; ------------

"Ėt, tu ir bobos nevertai, 
tėvai, bailys koks tai, ką gi 
jis tau padarys, miega ge
rai. o jei ne. sugrįši ko nors 
pajieškojęs.” "Ne!” — per
traukė senukas: "negaliu 
taip, kad nors įsigerti butų. 
g dabar bijau.” 

į Eik tat, miestelin keli b audo'damas bučiavo kruvi- 
žingsniai — negi truksi, tik: 
netižsižiopsek" — ragino ji i bučiavo iki ryto, 
atsikėlus iš lovos. |

Atsikėląs senukas tyliai j 
apsivilko savo rudinaitę, už-

žmogų. Kiekvienas ju do- ^ysikėlus ir
* • nrakaituo- ZibaI° uzdege ją

~ prie stalo. Balkšva jos švie-
apšvietė suodinus sieno

jus, o senutė, padėjus lem
pelę ant medinės kaladėlės, 
surado molini Duodeli.nrisė-

suradus mažą M ne,0!t- Ta.’P toli nu0

žegnokis, 
juk tai žmogus. “

Paskui tik pasvyravus 
■puolė ant išdžiuvusiu gyslo
tų senuko pečių ir isteriškai 
pravirkus bučiavo juos.

‘Kas yra, kas, džiaugkis, 
kalbėjo glauš-

5?

motin?... — kalbėjo glaus
damas ja prie savęs senu
kas. ”AS "

f f

LAIVAKORTES-—FRHGV SIUNTIMAS-
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDA ir KITUS POE
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIU Iš LIETUVOS. PARSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PRIDENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET. —NEVV YORK. N. Y.

‘nis tinklas driekės jos tam- 
biu veidu.
į Krutinę gi jos puošė visa’ 
kolekcija įvairių brostvų. ■ 
"Tai iš kur gi ponaitis?...1 
Prisieina, mat, ir tamstoms 
nakties bludumu eiti...” — 
užklausė rankas ant keliu 
sudėjus.

"Reikalai, matuše, <
(turiu šmotą eiti, o pavargau basas išėjo pro duris. Jam 
neregėtai. Aš užmokėsiu ge-išėjus, senutė perėjo porą 

voti? Jonas išsitraukė vie- sirausė pečionėj, indaujoj 
pajieškojo. o paskui išsi-

”Aš, aš paploviau jį...
— vos girdimai ištarė ji ir, 
sudribo prie jo kojų, šis 
peršokęs jos kūną įbėgo ka- 

imarėlėn ir sugriuvęs balsu

dar!simaukė ant galvos kepurę
ir

na dar šilta sunaus galva,
' *............... .... (”L? ž.”)

P. čiūčelis.

i

‘-n

E
«

GAUTI DYKAI
Dailu sėta indu, padarytą iš 

tyros baltos porcettimos, gra- 
___ ^margintais pašaliais, 
susidedanti iš didelių paplok- 

._. ... , niaįrų iekštaičių 
pahnisko ir 

Tai yra 
niekados 

dykai šį

duktė ai

žiai

|ščhi lėkščių, 
puodelių, vieno 
vieno trilaus biiudo. 
tokia "proga, kokios 
nebesulauksi gauti 
indų sėta.

‘ Kiekviena moteris, 
vytas gali visą fci gaut be jo
kio cento. Visa, ko mes rei
kalaujam, supažindink su mu
sų Prabingties ir Dovanų pre
kėmis, nurodytomis musų kn- 
talioge, savo draugus.

Mes turime tūkstančius to
kiu indų setas, kuriuos nori
me DYKAI atiduot. Buk pir
mutinis savo mieste it*' gaUK 
juos. Mes jau išdalinome 

į tūkstančius tekiu dailių indų 
iQ .x 'ų. Mes norim vieną ir tau 
|įj duoti. Negaišuok, išpildyt 
Dj čia pridėta kuponą ir tuojaus 
ta siųsk jį mums.

HOME SVPPLY CO.
2] Dcnt. 706
h 121 Duane St.. N’ew York.

J| 12SŪ5?£a5ES-ei»-2S2S

ANERICA UNK
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Latrai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierins tiesiai į PILIAVA- 

;ROTTFRDAM ........ Rugsėjo 29
i VOLENDAM .................. Spalių 5
.RYNDAM ............. Spalių 13 j*; xew amsetrdam . . ", 
;; Musų laivai turi geriausios pa- 
!• U>gumus trečios k lesus paša žie

dams.
Užsisakant vietų kreipkitės prie

. vietos r.eentų arba pas 
BOLLAND AMERICA LINE 
r‘> Sfasc st., Boston. Mass.

I

e įCcfYU^v, v paoaui

paskui t; aukė iš už paišinos bolkės i 
?.eVH^ei R-štrų tėvo skustuvą. Pri->

I 
i 
I 
I 

i išeiJa- sas kartojo jos sieloj: ”Grei-į 
Grįtelės L

Įsidėjo

greičiau

i
H 

. Spalių 13 i! 

.. Spalių 20 VII
t

DOME SUPPLY CO.
, Dept. 706. 131 Duane St.

Nev York City
Pir.L'r, prižadėtą

DYKAI pietums setų x
Vardus .............................. .. ...............
Adresas ...................... ,.......... .......
Miestas ....................................... ..
Valstija .................... .................i...



ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rusių rankomis dirbtus
ITALIŠKUS ARMOMKUS.

apdarais.
kurioje ir žeme, ir žmonis yra ap- 
l.itur. pirmiau parsidavė į,u ri-OO,

f

i

i

i ir

STRAll’SMS 39

g,

Pamėgink

žmona

C'

.Valstija.

n

Patarimus Tėvams
i

pi rekomendavo
tokio

Mes 
:r

proya pamatyti 
kur kiekvieną 
atsitikimų tuk- 
išauga Pinisai-

Skaityk atidžiai šituos straipsniais 
kas savaitę ir pasidėk ateičiai.

turim 
skilvi, 
girdim

Vardai.,----------------------

Gatve ir nua. ar R. F. D..

NEPAPRASTAS BARGENAS 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

ir leng- 
ai .• uv:iškom.“K? formose.
Neskupėk su vandeniu atsigėrimui; 

onduo pagelbsti vidurių judėjimui, 
ant kūdikio valgio dėl ntau

vaikams žaisti su maistu; 
ių dor.ię nukreipti ar žaisti 

A 1^'3 r t.
: vaikams valgyti tarp val-

Dauguma vaiku nevalytu savo dantų
gu tėvai nepadarytu ju pareiga ir mokytu 
juos. Geriau yra jiems vartoti Colgate's 
Ribbon Beatai Crea dabar, negu vėliau 
kentėti blogu danty ir blogos sveikatos
Colgate s išvalo danus visiškai ir saugiai. 
Daktarai ir Dentistai visur rekoinenduoja 
Colnate’s.

Geri Dantis—Gera • Sveikata.

sugražinti. Rašyk šiandien.

UNION SALES CO., Ine
15 S. De^plaine; St., Dtpl. 217, 

CHICAGO, ILL.

aviivjiniu

Neduok kūdikiui 
:i.i ir t. r>.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)

KUNIGAS J. PŪKELIS 
NUTEISTAS KALĖ- 

J IMA N.
Kunigų karčiamų orga

nizatorius, Darbo i ederaci- 
jos šulas, Betygalos parapi
jos vikaras Juozas Pūkelis, 
Adomo Vilimo - Vilimavi- 
čiaus padėjėjas, laike rinki
mų Ugnionių bažnykiemy 
mitinge viešoje vietoje Įžei
dė L S. D. P. Betygalos) 
kuopos narį drg. T Alešiu- 
ną, pavadinęs jį vagiu. Taip 
pasielgė ir kitas krikščio
niškas didvyris Betygalos 

' vartotojų bendrovės vedė
jas J. Semaška. T. Alešiu- 
nas su pagelba L. S. D. P. 
Raseinių ajiskr. orgaiL Ko
miteto Įsitraukė kunigą J. 
Pūkeli ir .J. Semašką teismo 
keliu atsakomybėn, einant 
Laudž. statuto 530 parg.

Š. m. liepos m. 19 d. Ra
seinių nuovados taikos tei
sėjas išnagrinėjęs bylą pri
pažino kunigą Pūkelį ir Se
mašką kaltais ir nubaudė 
juos po dvi sąvaiti kalėjimo 
ir po 50 litų pabaudos.

Kunigas Pūkelis ne vieną 
priešingo nusistatymo žmo
gų yra panašiai Įžeidęs. 
Vertėtų visiems iškelti prieš 
ji bylas, kad užčiaupus ne
praustaburniui lupas.

Aštuntas Dievo prisaky
mas: "Nekalbėk neteisės 
prieš artimą tavo.”

J. V-nis.

Kaip žiūrima i valstybinius 
tarnautojus.

BIRŽAI. Siaurojo gelžke- 
lio Šiaulių—Biržų ruožo 
koiid aktorių Savickį 1921 
m. ištiko nelaimė. Jam tapo 
sulaužyta dešinė ranka. Vė
liaus jam ranką išėmė iš 
peties ir Savickis liko inva
lidas. Savickis, ilgus metus 
ant gelžkelio ištarnavęs, ga
lėjo ir toliau likti, užimda
mas sargo ar kitą atatinka
mą vietą, bet tapo iš tarny
bos pavarytas ir randasi da
bar Biržuose, bado ir skur
do apsuptas su savo šeimy
na kenčia begalini vargą. 
Buk esanti paskirta pensijai 
20 litu mėnesiui, bet jau pra
ėjo du metai ir tų dtelių litų 
neduodama.

P. Papartis.

Plėšikai.
KELMĖ. Važiuojant plen

tu nuo Šiaulių i Kelmę daž
nai čia užpuldinėja plėšikai. t 
Nesenai atvežė j Kelmę su-j 
šaudytą tam kely žmogų,) 
kuris vežė i Raseinius odas.) 
Tas žmogus buvo kurčias ir' 
sakės negirdėjęs, kaip plėši
kai jam liepę sustoti; tik

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios laito** 
pleiskanų luptuos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukų, naudokit liufltes.
Kaiua 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiuuėiame 

tiesiai iš laboratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Braoklvn, N. Y.

ant kaimynių trobesių ir 
veik nieko, išskyrus gyvu
lius, nebuvo galimybės iš 
ugnies beišgelbėti. Viso su
degė 8, visų 3 brolių Minkė-, 
ričių, trobesiai ir visas 
turtas, net ir maistas; 
tik ką ant savęs turėjo. Tro
besiai buvo apdrausti Vals
tybės Draudimo Įstaigoje. 
Atsargiau su ugnimiVieton mokyklos vienuo

lynas. a •
ANTALIEPTĖ, Ežerėlių 

apskrities. Prieš karą Anta
lieptėje buvo rusų vienuoly
nas su cerkve ir su vienuo
lėmis. Lietuviams paėmus į 
savo rankas valdžią, iš vie
nuolyno liko padaryta že
mesnioji žemės ukio moky
kla, o cerkvė perkrikštyta i 
bažnyčią. Vienuolių nebeli
ko. Bet dabar vėl sumanė 

j vietoj žemesniosios žemės 
j ukio mokyklos Įkurti vie- 
Įnuolyną su anioliškais spar
nais vienuolėmis. Kažin ko
kiam tikslui? Nejaugi pas 
mus vienuolynai labiau rei
kalingi, negu mokyklos?

Vietos Įstaigoms reikėtų jo skambinti varpais, žmo- 
užprotestuoti prieš toki žy- na gi būdama sena ir raiša 
gi — Įkūrimą vienuolyno, irgi negalėjo pavaduoti 
[išardant žemės ukio mokv-sergančio Vi’ro. Kuomet 
Ida.

Avelių kirpimas. AR ŽINOT, KAD —
A. PANEMUNĖ (Kauno jAKUTSKO Distrikta.s Kuris nni- 

_ i . ri - >• ‘’asi žirmrvtiniam kampejpskl.) I nnoniUDOS UVOllll daug* nukenčia nuo bloiroa Komunika- 
ganytojams, matvti, nelabai (,y«s ;tu sįim rijos .laiimis?

sekasi kirpti vilnas, ką uis- stiukus sudaryt t--p Lkuts;.., ir Jn- 
i.ut.sko susinešimą orlaiviais. Mano
mu, jogei orlaiviai galės lėkiot 220 
dienų į metus. 10 orlaivių jau nuskir-, 
a tam darbui. A- žinot. l.;ul papro
tį cigareta: \ ra padaryti iš paprasto 
aliuko, o Helmar Turkiški cigar» tai 

tedaryti iš iOOSe tyro Turkiško Ta- 
;>ako?

Kunigas kietaširdis..
RASEINIAI. Dievobai

mingi senukai P. Dabkus su 
i žmona ilgus metus rai navo 
varpininkais prio Raseinių 

'bažnyčios. Už tą darbą gau
davo špitolėje pri neįėjusį 
kambarėli. Be to, kiek pa- 
egdami eidavo dirbti ir kle
bono laukų. Užtai jokio at
lyginimo negaudavo. Mat 
dievobaimingi seniukai ti
kėjosi užsipelnysią dangaus 
karalystę, jei dirbdami kle
bono naudai padidins ir taip 
nemažus jo turtus. Bet štai 
senukas, nuėjęs, miškan 

:kaž kaip susižeidė ir negalė-

sergančio ^yro. 
darbininkai dirbę klebono 

Antalieptės liaudis nustos naudai, nustojo sveikatos,
Raseinių dekanas

i
■vieno šviesos žydinio, kurių i

sekasi kirpti vilnas, ką aiš
kiai parodo sekantis atsiti
kimas. Pastaruoju metu 
klebonas padarė mažą re-i 
monta bažnyčiai: viduie ši i fc fc V » (
tą pagražino. Prieš ir laike Į 
remonto iš sakyklos kvietė ■ 
parapijoms minimam reik?.-; 
lui aukoti pinigų. Aukomis, 
matomai labai maža tepasi-i 
sekė surinkti pinigų, todėl) 
teko jieškoti kitų būdų iš
laidoms padengti. Vienam 
klebonui tas Įvykdyti buvo: 
beveik negalima, nes aiškiai 
matė, kad žmonės pinigų 
neduos. Tuomet jis susi-) 
kvietė visas paklusniąsias; 
savo aveles iš Įvairių savo) 
gardelių: Šv. Zitos, šv. Ka
zimiero, blaivybės, pavasa
rininkų, federacijos ir kitų, i 
Ilgai tarėsi, šukė galvas ir; 
pagalios nutarė: nuo kiek-; 
vieno einančio išpažinties 
imti po vieną litą, o rinkimą) 
pinigų pavesti seniūnams, 
kurie tuč-tuojaus turi pra
dėti tą darbą. Pildydamas 
nutarimą, Panemunės se
niūnas Jurgelevičius rug-į 
piučio 10 d. š. m. eina su

kŪDIKiv 
EROVės skYRIUS

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS,

---------------------v------,------ ---------------  v---------- kunigas portfeliu pažastų ie rinkti 
ir taip Lietuvoje maža yra, Dočkus pareikalavo, kad jie j^ukų. Užeina pas vieną 
ypač ukio srityje. Pratęs ' “XJ“ ’* ’■— 52 ' -

kada buvęs peršautas, p.e- -lUOkite, kol dar galima. Nu
1.......   Lodei jis nesu- stoję mokyklos.šikai klausią, J 

stojęs ir liepę pasisakyti 
kiek turįs pinigų; f _ 
atsakęs teturis 2 litu 25 cen
tus; tada plėšikai atsakę: 
’*Nušovėm žmogų už 2 litu 
25 centus.” — Tas žmogus 
mirė Kelmės špitolėj į antrą 
dieną. Buvo užpuolimų ir 
ant kelio iš Kelmės į Rasei
nius ir taip pat nušautas 
žmogus už 100 litu, o jo sū
nūs (mažametis) peršautas, 
bet pasveiko.

Milicija daro žygių plėši
kus sugauti.

ypač ukio srityje. Protes- išsineštų laukan iš špytolės 
_ i-'ir užleistų kambarį naujai
, nustosite pasamdytam varpininkui.

l» vieno kultūros centro, o vai- Senukai prašėsi klebono pa- 
zmogu&įkai jūsų liks beraščiai, tani- likti juos nors laikinai kam-

sus ir vargs tą patį vargą, bary. Bet kur tau! argi 
kuri jus dabar vargstate. Dievo tarnui reikalingi be
taikąs susiprasti ir savo jėgiai senukai, kurie mažai 
teisių reikalauti. t£įah- jam uždirbti. Deka-

- ja. fili1y ras. «-< ... , —, •uas Dočkus padavė teisman 
i r taikos teršėjas -priteisė iš- 

iš špyto- 
buvo at- 
milicijos

I 
t 
I ♦
I

♦

Didžiausias Knygų ir Mokslo Išpardavimas 
BAISI \s'GALYP.ES VISOKIU KNYGŲ IŠPARDUODAME Už 

PUSE KAINOS.
čia dedame tiktai nekurias knygas; kurie norite daugiau, reika

laukite kataliogo, kerį gausite dykai.
LYTIES .MOKSLAS knyga, kuri užveria savyje didžiausias 

žmogaus lamo ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo S7JM, dabar 
leidžiame už X3J»o.

I IKTUVLsKAl-ANGLlšK AS ir ANGLIšKAl-UETkVIšKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygoje), be kurių nei vienas Ameri’toj gyve
nami.; Ii< tuvis apsieiti negali, pirmiau kainavo šlLOi), dabar lei
džiam.'' m. .<'>.50. Pilnais skuros

GEIMJR \E1JOS KNYGA, 
rašyti tain plačiąi, kaip niekur

::!«■ r>ardu<>dame po £>2.00, ir tai puikiai apdarytu!
ARITMETIKOS I.EKCUOS. iš kurie iš

ari ii kngviau, negu iš vadovėlio ar moky- 
.Š4<>.('>), dabar leidžiame už s2.<;0.
ANGLĮ KALBOS LEKCIJOS, iškuria iš- 
ir tie, ' ’ " ’ ' ” .. J
dabar leidžiame už $2.lJ!).
LIETUVIŲ RAgTIfthiKlOS KALBOS 

ringai rašyti išmoksta net ir tie, kurie 
per visą savo amžį 

ir vistiek taisyklingai rašyti
$20.00, dabar leidžiame už $1.00. 

Pinigus siųskite, nroney ortler,
dolerius registruotame laiške. Siunčiame ir per C. 0. D., vadinasi, 
kai gauni pašte siuntini, tai ten ir užsimoki.
Agentams duodam dar ligi šiol negirdėtai dideli nuošimtį. 

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

ADRESUOKITE: MIRGESIO KNYGYNAS
2023 SA1NT PAUL AVE» CHICAGO, ILL.

dabar a..............J___ 2____
L. K. MOKYKLOS 

rr.oksi aritmetiką greiči; 
tojo, pirmiau kainavo 

!.. K. MOKYKLOS 
nioksta angių kalbą net 
pirmiau kainavo 820.00, 

L. K MOKYKLOS 
LEKCIJOS, iš kurių taisy 
korespondencijų 
kirtosi

kurie iš niekur išmokti negalėjo.

rašė, iš visokia vadovėliu rao- 
neišnioko, pirmiau kainavo

Daugėja netikėtos mirtys.
VILKAVIŠKIS. Rugpiu- 

Čio 20 d. naktį apie 24 vžilan- 
dą Augiškių kaimo ūkinin
kas Albinas Demikšis su Gi
žų valsčiaus milicininku at
vežė i Vilkaviškio apskri
ties ligoninę jau nebegyvą 
savo tarnaite Adelę Slankė' 
vičiutę, 20 metų amžiaus, is 
Novininkų kaimo, Vilkavis 
kio valsčiaus. Sako, ji nusi 
nuodijusi uksusu. Ema tar
dymas.

"Geras” veterinerius.
GIŽAI (Vilkaviškio) ap

skričio). Granų kaime ūki
ninko Rudvalio piemuo ga
nė galvijus, ir gerokai užlei
do ant jaunų dobilų. Galvi
jai tuoj pradėjo pūstis, ir 
piemuo nieko nelaukdamas, 
išsiėmęs peilį, pradėjo bady
ti karvėms šonus. Gerai, 
kad pastebėjo vyresnieji, 
kurie likusias karves atgel- 
bėjo kitokiu budu. Pieme- 
nio subadytos karvės tuoj 
kojas pakratė.

Baudžia paleistuves.
KAUNAS, š. m. rugpjū

čio 28 j 29 dieną milicija su
laikė 3 paleistuves, ant ku
rių surašyti protokolai ir 
pasiųsti atatinkamoms įs
taigoms, kad jas nubaustų.

Gaisras.
D0TNAVA, Kėdainių ap

skrities. Rugpiučio 11 d. ry
tą netoli Valučiu kaimo nuo 
išmestų po išėmimo bičių 
korių žarijų užsidegė ūki
ninko Minkevičiaus klėtis, o nuėjo klebonijon paprašyti, 
vėliau ir artimesnieji trobė- kad juos laikinai paliktų)^- - - - - ---- --
šiai. Kadangi tą dieną butą kambary. Vietoj kambario i bant'so htų ^i rnėmJį iT ^y 
smarkaus vėjo ir žmonės klebono gaspadinė sumušė genant su šeimyna atlieka 
laukuose piovė rugius, tai senukę lazda, 
kol iš miesto spėjo atbėgti Tai toks artimo meilės 
gaisrininkai ir apielinkės pavyzdys. '
gyventojai, ugnis išsiplėtė Darbininkas.

kraustyti Dabkus 
lės. Tos operacijos 
liktos, rodos, su 
pagelba.

Kaitą Dahkaus 
iiuėjo kl<

IV ADA.
Mes rekomenduojame sekančius ”ne 

aiyk,” Bianydami kad vidutinė moti
na nėra tiek gerai informuojama apie 
avo ir savo kūdikio gerovę, kiek 
irėtų būti. Dideli žingsniai padaryta 

•i į žinių praplatinimui per valdžios 
'-taigas ir kitur, bet Borden’s Kom
unija, suprasdama kad tukstančiiii 

' adikių penimi su Eagie Brand Pie- 
: u, paduoda šitus nedaryk, užpik’y- 
. iui spragos.

Mes tyčiomis apleidžiami patai i- 
> •us apie gydymą, žinodami, kad to- 
■ ius patarimus geriausia gali suteikti 
■ydytojiis, kada reikia.

Nepenėk kūdikio per dažnai ar pei- 
sųg. - ■
Negildyk kūdikio vakare nenape- 

■■ėjus.
Negukb. k kuitikio vakare jei nebus 

erai viduriu, ’iuesavęs per dieną.
Neduok kūdikiui čiulpti tuščią bon- 

' -ate ar kitką nusiraminimui.
Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo- 

.ų ?>e daktaro patarimo.
Neduok kūdikiui arbatos, kaves ar

pas kitą, bet daug kas ne
nori duoti ir išmetinėja, kad 
imdamas pinigus jokio pa-į 
žymėjimo neduoda. Daugį 
kas ir visai atsisako duoti 
sakydami, kad dabartiniu; 
laiku nėra iš ko aprūpinti 
l uno reikalus, o bažnyčia 
tepalaukia geresnių laikų. 
Seniūnas priprastu jam 
metodu, tuos, kurie atsisako- 
duoti, išvadina bedieviais, „ . .. . . .
bolševikais ir prigrasina, Neduok kūdikiui šokolado, snidai- 
kad numirus iiems nebus' .-i- > *. . , tt • • t— 1 Neduok kūdikiui kif-tn maisto pzrm
vietos kapuose. Kaip girde- ietų h-tada tik po truputį 
jau, kunigas žada iš sakyk-> 
los ”pasarmatyti” tuos ku-i 
rie neduoda litukų; liet var-i .• IriO.

illičli k<lS lSSlgąs, lies Nepadaryk maisto daugiau, nerru 
kiekvienas Žino, ka:i UŽdir- Vi-nam sykiui. Geriausios

- asekmts gaunamos ksda pieno m-ši- 
: iri tik ka šyiežiai pagaminti.

N. vartok jokių kitokia guiaų prie 
, - •> ’>kuiis išskyrus čiulpiką.

ir.ų centų nėra. . Nepalik kudik io vieno su boakute.
Kupstas. Nepasitikėk kam kitam išvalyti iri

us ir bonkutes; prižiūrėk šitas' sva- 
, irius dalgi ua pati.
i Nepamiršk syki Į savaitę , kūdiki

kūdikiui čiuloti ix>nkutę il- 
h-t k<ii dvidešimts minutų.
Neleisk kūdikiui užmigti su čiulni- 

-jo. Nežaisk su kūdikiu po 
Lai ilsis ramiai nejudo-

GROMATOS!
Su gražiausiom dainom pas Tėvus, ’ NeOri 

Broiius. Seseris; pas Mergi-
s, Vaikinus ir t.t. '

, u burruteje
• algiuim? s.

arba'

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

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

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gera? žinomą gydytojams visose falys« ir jų 

nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 
atmintis, silpni nerangus 
3y vybčs organai, nervų sti
prumo žudymas, nerniegns. J 
dvasinis slėgimas, h isterija, ; 
neuralginlai skausmai, ąr ; 
sopus vien valinio n-jovorgio ’ 
jausmas.
Jykaspuikuspreparatas ■ 
taipgi turi tam tyčia vaistų 
padarymui kraujo gansum. j 
raudonu, greitai tekančiu; 
jis sugrąžina raudonų svei
katos žėrėsi nublvšIrusiems 
veidams ir Hesetns žmonėms 
suteikia kimo- Jis sugražina 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sekmes 
ilgai prasitęsusios ligos, 
gripo, ar perdėjimų.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo od<>s Ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas keęenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykirną 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

____ __ Nuga-Tone* 
"Musu Rizika

Nuga-Tone atseina tik $1. 00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų; 6 pakeliai tik už ą.a.00. 
Pamėgink Nuga-Tone', 20 dienų mUM| 
rišiku ir jei tau pasekmes nepatiks, sugrųzmk 
likusia dali, o ir.es atiduosime pintgus atgal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi parda»in*ja- 
maa aptiekose ir yra ju garantuomas. kad 
lis suteiks pilna patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio,

NATIONAL LABORATORY. .
Dep. LD- 4 -1018 S. VVabasb Avė.. Chicago.

Gerbiamieji:' įdedu S--------------—už-. __  
paketi-ius Nuga-Toneo. Aš imsiu Nuga-Tone, 
per 20 dienų ir jei man -nepatiks, aš likusią dalj 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingius.

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO 

Profesorių* daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTĄ S VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

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

G9 CIIAMBERS STREET. 
Phone: Haymarket 3390. 

Ofiso vak..idos:
8—9 A.M. 2—3, 7-41 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvararrtuoti. Musu kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- 
kr'lauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (39)

RUATTA SERENELU& CO.
817 Wue island Are., Upt. 24, 

Chicaro. III.

gronmt-; 25 centai. 36 gr. 50 centą. 
/

siuskit Yfcr.ey Oądcrį 
jK’.šio sianipomis.

ŽEMAIČIO SPAUDA
N. CIarion St., Philadelpliia.

Neleisk
'■‘■bandyk 

u ia»s v
Neduok

in.
Nanavciyk vaikams greitai maistą 

Vti. Lai ima užtektinai laiko rukram- 
iymui.

Neapleisk vaiko dantų. Tai svariu 
mė kurios nereikia užmesti.

P J

— į
Turėjo diegliui reumatizmą 

kairėjėj šlauny. j
i :»ried: 

Neragink vaiku valgyti. Jei jie k;
te atsl.'ako valgyti prie stalo, pasiro- 
įvyk su gydytoju.

Per kelias gentkortes 
motinos auklėjo ravo

Jaučiasi taip gerai kaip 
jaunas žmogus. »<

Ponas Geo. W. Malė iš IJareybuiy, Į 
'. Va., rašo: '"Galiu rekomer.Jooti j 

Nuga-Tene’ą kaipo "erą vaistą. Aš 
turėjau 
šlaunvj. 
vymui ir visas subloTėjau. T' 

j nerviškumą, nervuotumą. i....__ ,__
jjjerai miegoti ir ištisas valandas išęu- 
' lodavau negalėdamas užmigti. Dabar 
aš miegų įremi ir turiu |«crą apetitą, 

jirriiiu valgyt viską kas tik paptlola. 
■ Esu 57 metų, o jaučiuos taip kaip kad 
ijausdavaus jaunas būdamas. Nuga-, 
Tor.e ištaisė mane ir aš jaučiuos Taip 

‘žmogus.” Nuga-Tone tveria, sutaiso, 
: maitina ir atgaivina visas gyvyb-nes 
ir silpnas kūno dalis. Pamėgink ji 
pats ir į.-titikin'-. Vienam pilnam mė
nesiai griūtis tik Nuga-Tot’e
pardavinėja '’isi gerinu .i apiiekinin- 
kai tikrai garantuodami; kad suteiks 
pilną i»atcnkinimą. arba pinigai bus 
sugrąžinti (garantiją rasi prie kiek- 

. vienos bonkelės). arba tiesiog pasiųs 
' apmokėtu paštu National Laboratory 
• >038 Wabash AveM Chicago, pasiun
tus jiems $1.00, |

amerikietės 
..... . • - -. ----------- -——j.. kūdikius su

diegknj reuniaUzma kmreje Borden’s Eagle Pienu. Tą darė dėlto, 
Aš išgulėjau 30 dienas pa- Eagle Pieną joms

uiv.iau draugai ir dėlto kad jis užgadėdino. 
negalėjau ant nelaimės daugelis lietuvių 

inAt'nų nežino kodėl šitos puikios pa- 
•ekmės gautos. Eągle Pienas yra pui
kiausias ir gryniausias iš šviežaus, 
; itlKlus pieno, ir at.vdžiausiai grynin
to cukraus, tinkamai sumaišytų.

Kad ’iet’.’vė motina žinotai kaip 
•artot Borden's Eag’.e Pieną, Bordt’n 
Kompąpijn yra išleidusi lietuvių knl- 
boit pilnu- pamokinimus kaip paruo
šti Eagle Pieną kūdikiams įvairiu 
rinžin. ., ei nori Ltt pamok i ni m u. tai iš- 
i ildyl: kuponą, kuri mata* paskelbi- 
m;»ose šiame laikrašty ir pasiusk jį 

»;ii. ir ji jums bu noru p j sius 
visai dykai kartu su gražia kūdikių 
knyga.

Niekuomet pirmiau nebuvo 
pigaus išpardavimo kaip sis. 
siūlome importuotus iš Vienuos 
Italijos armenikus uz žemiausią kai
ną. Šitie armonikai padaryti iš pir- 
map klesos niaterioio, o ypač klevi- 

• “ ■ ' ,...................................................y-
"eriausiu. mekaniką. Naujos mi- 

pntkiai išdabinti, S bosai, 
žemutiniu, paprasta ks»i- 
Spocialė kaina laike šio 
88.95. Tokių armonikų 
šimtų. Prisiųsk 50c. pė'r- 

o už Armoniką uz- 
U žsiįranėdi- 

inigai »us

šiai, kurie padirbti su didžiausia aty ,---- -------- _..i.—..
Jos kcisai, 
1!.' raktu, 14 
na 820.00. 
mėnesio tik 
yra tik pora 
siuntimo lėšoms, 
mokėsi, kai ją anlaikysi. ,
nimas gvarantuotas arba pi ragai -----
sugražinti. Rašyk šiandien. (40»

čia mes 
žmfgis.K? 
dieną mes 
stančiam .amoniu 
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeats:kel:a po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad neikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinęs pinisai- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos prisikabina prie nuslob- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kasimi; savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumu savo viduriuose, tai tuo- 
Įaus reikalaukite J. Baltrėno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie-x 
siems' .žmonėms ir suteikia dau
giau gyimnm. energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
nerVnotiem vyram ir moterim ir 
vaikrmi nėra nieko geresnio per J. 
Baltrūno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kuri 1000 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 bonka $1.00. 
Brangus Prieteli. šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

t*rng Ghemi-ri (o. 
J. Daltrčnas. j’rop.

2500 W. Pershing Rd„ Chirago, JR. 
Pliene Lalayette WW.

GALYP.ES


B KELETV7S

Bagočiui priimt vakarienė 
ir prakalbos.

Šią savaitę atvažiuoja iš 
Lietuvos adv. Bagočius. Jis 
rašo, kad jis turi daug Įdo
mių dalykų pranešti ameri
kiečiams apie Lietuva, 
dėl susitarę jo draugai ir pa
žįstami rengia jam priimti 
vakarienę ir prakalbas atei
nančio nedėldienio vakarą 
Lietuvių Salėj. Kalbės ne 
vienas tik adv. Bagočius, bet 
ir drg. Poška, ”Darbo’’ re
daktorius iš Ncw Yorko, ir

Jonės ir prikalbino ji paloš
ti su jais kauliukais. Dakta
ras pabandė, ir tuojaus šim
tinę prakišo. Jis norėjo ją 
atsiimti, ir pralošė kitą šim
tinę.
tuos, 
lošė

Jis mėgino atsiimti 
ir i trumpa laika pra- tono i 
$-500. Gal jis butu ir.kasky yra dar nesenai atva- 

daugiau lošęs, h " p5“-*“* ■— p"-
neturėjo, todėl jis kreipėsi Į 
policiją. Žudikai tapo areš- 

To- tuoti. Vienas jų buvo laimė
jęs iš daktaro S400, o kitas 
— $100. Įstatymas sako, 
kad už lošimą kauliukais 
į abauda turi būt dvigubai 
tokia, kaip laimėtoji suma. 
Todėl Watson, kuris buvo 
laimėjęs $400, turėjo užmo
kėti $800 pabaudos, o Mills, 

žymesnieji vietos inteiigen- kuris išlošė tik $100, užmo
tai. Taigi, vakaras žada būt kė.io $200. 
labai Įdomus, _ ________ ,
kad svečių bus labai daug.

Rengėjai maloniai kviečia 
visus atsilankyti, ir prašo, 
kad tikietus visi nusipirktų 
iš anksto, nes jiems reikia 
žinoti, ant kiek žmonių va- Kaip 
karienę gaminti. O jie nori, 
kad valgvt ir gerti visiems 
butų Į valias.

Tikietus galima gaut "Ke
leivio” ofise.

ir tikimasi.

Atsidaro vakarinės 
mokyklos.

Pabaigoj šio mėnesio Bos
tone ir jo apielinkėse atsi
daro viešosios vakarinės 
mokyklos. Lietuviams, no
rintiems pramokti angių 
kalbos, patartina tas mo
kyklas lankyti, nes mokslas 
jose veltui. Paskutinė užsi
registravimo diena 27 rug
sėjo, tarpe 7:30 ir 9:30 va
kare. ’ Nueiki t i artimiausią 
jums mokyklą ir užsiregis- 
truokit.

Štai mokyklų surašąs lie
tuviu apgyventose vietose.

So Bostone, Bigeiow mo
kykla, kampas Fourth ir E 
Sts., ir Frederic W. lancoln 
mokykla, ant Broadvvay, 
prie K St.

Bostone, (West End) 
Washington mokykla, ant 
Norman ir So. Margin Sts., 
(North Endt Eliot mokyk
la, ant Wiggin ir No. Bennet 
Sts.

Roxburv, Dearborn mo
kykla, ant Orchard Park iri 
Chadvvick St.

Dorchestcr, Roger V;ol-| 
cott mokykla, ant Norfolk 
St., ir Edvvard Everett mo
kykla ant Pleasant St.

Brighton/Brighton moky- 
‘ ‘ Wa-

27

kia, ant Cambridge ir 
rren Sts.

Hyde Park. Hyde 
mokvka, ant Harvard 
ir Everett St.

Norintieji lankyti augš- 
tesnes mokyklas pasiklau- 
skit informacijų viršminė- 
tose mokyklose.

Park 
Avė.

Pasikorė ant loves galo.
Charlestoįvne. no nume

riu 13 Charles st., ši pane- 
dėli buvo atrastas pasikoręs 
ant lovos galo žmogus savo 
kambaryje. Kietas šniūras 
buvo užnertas ant jo kaklo 
ir pririštas prie lovos kojos. 
Valdžios daktaras pripaži
no, kad pakaruoklis išbuvo 
tenai negyvas jau apie sa
vaitę laiko. Jis vadinosi 
Stutzman ir nesenai atva
žiavo i Bostoną iš Detroito. 
Šešios savaitės atgal jisai 
nusipirko namą, o dabar pa
sidarė sau galą.

šeimynos vaiko, vardu Shu- §ssszs2s2sa5a5a5as2s25a5asasas25252sas2sa5252sasz5 
ra Cherkasky. i asai vaikas 
savo muzikos talentu nuste
bino ne vieną sios salios mu
zikos institutą. Manoma, 
kad nustebins jisai ir Bos- 

publiką. Shura Cher-

, o tėvais iš Ru-
ir

bet pinigu žiaves su save----------  _
’ • - • -• ‘sijos", kur kentė skurdą

badą.

Taigi dabar klausima 
kuris 
uis: 1 
mėjo
v b .

i. 
juodviejų laiminges- 

ar tas, ką daugiau lai- 
ar tas, ką mažiau ga-

Gaisras saldainių dirb
tuvėj.

Saldainių dirbtuvėj ant 
Cross streeto. Bostone, per
eitą subatą kilo gaisras. Bu
vo sušaukti viso miesto ug- 
nagesiai ir reikėjo padėt 

'daug sunkaus darbo, pakol 
ugnis buvo užgesinta. Iš 
i’monių nenukentėjo niekas, 
i bet materialiai nuostoliai 
gana dideli.

■

i

!

nuraminti senbernius.
Bostone nesenai buvo 
atsitikimas. Tuias šen-1 

vardu Jokūbas, pra-' 
nerimauti iri

Kartą jauna gaspadi- 
neiškentus paklausė: 

—Jokūbai, kas tau yra, 
ko tu naktimis jieškai. ką 1 
taip vėlai paremi gulti?

iŠ-:

So 
toks 
bernis. 
dėjo labai nerimauti ir 
naktimis pareidavo vėla 
•gult?
r p

LIETI VH LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ, \VAUKEGAN. ILL.

I ždėta 15 d. Liepos. 1906 m. 
Draugystės Administracija: 

Pirmininkas Kazimieras Grinius 
702—8rh st.. Kaukegan, 

Viee-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

1108 Sc. Prescott st,
VVaukegan,

m

n?

Svmphony Hali,
MASSACHUSLTTS AND HUNTINGTON AVĖ.

Nedelioj, 30 Rugsėjo - September. 1923
NlO 3:30 PO PIETŲ.

Shura Cherkasky
l.U'U frnonicnaiiš vaikas, 1! metų pianistas, išpildys nrogm- 

mi šių garsių muzikų: Hąndeiio, Bethoveno, Liszto, Mendelsoni. 
Ciiop.no ir EAcinnaiūnoto, louu getų sėdynių p<» $1.00.

T1K1ETAI: $1.00.. $1.50, .$2.00, ir $2.50.

§ g

f
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New I
England’ 

Coke

Patogumas Užtikrintas

I
I

Senos šalies Slaviškas Gydytojas
DR. MILAN MILOJEVVICH

SPECIALISTAS VIDURINIU LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir
\ yru ligų

417 WOOD STREET, - :-- P1TTSBUKGH. PA.
\ alandos: Paprastomis dienomis nuo 11 iki 1.

Nedėldieniais r.uo 1 iki 3. (24-6)

NbvEnoandCoke yra šilumos užtikrinimui 
žiemai.

Nev&OMoCoiS yra tyras ir kietas kuras 
lengvai išsidega ir ilgai 
dega.

NbvGnoMNDGM gatavas pripildyt jūsų 
anglinę geriausiu kuru 
jūsų namams.

NUT—FURNACE—EGG

New Encland Coke
111 Devonshire St, Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — M*in 2723-

*

f

PARDAVIMAI
PARSIDUODA PULltUtMIS SU 5 

SI YLAIS. Klauskite “Keleivyje.“ 
(11 f

Pranešimas Lietuviams
1 
I

LIETUVIO IIEMISTan

Dr.M.V,Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais o*štą
SO. BOSTON TeL So. Boetoa 821 

Ofiso valandos:
Neo 9:30 iki 12 

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik» 12 tP 
nuo 1 iki 5 vakare.

L. J. Pasakantis, 0. D
Akių Specialistas

Persikraustęs i nuosavius 
namus.

Naujo ofiso adresas:

447 BROADWAY,

PIGIAI PARSIDUODA GROSERNĖ 
ir tris kambariai sa rakandais.

(39)
3S9 No. 2nd St, So. Bueion. Mass.Užrašų raštininkas

Konstantine Tautvaiš
1218 So. Lineoln st,

North Chicago,
Turtų raštininkas Antanas Salucka

810—8th st, Waukesan. 111
Iždininkas Ka.-.'mierns Vaitekūnas

726—8th st, YVaukegan, 
Iždo globėjai: Jurgis Petraitis

1428 So. Prescott st, \Vaukegan, 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd, Waukegan, 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Liberty st, VVaukegan. UI. ii 
Juozapas Lingevičia

536 Porter st, Waukegan, 
'iav-alkos: Andriejus Delkus 

1032 So.

m

m
iii

n;
—Gero laiko iieškau,-

U džiai atsakė Jokūbas?
—Jčlgn 

tai gerą I 
—atsakė 
padmė.

Jokūbą 
mas ir 
šia:

—Na, tai pasakyk, gaspa- 
dinėle, kaip aš tą gerą laiką 
t din namie rasti?
—Nupirk man šilkinę dre- 

sę. tai pasakysiu, — atsakė 
gašpadinė.

Ant rytojaus Jokūbas nu
pirko gaspadinei šilkinę dre- 
sę ir laukia ”gerų laikų.”

—Imk. .Jokūbai, kirvi ir Suprantantis darbą prie Arklių 
eik Į skiepą malkų skaldyt, i” Trokų: alga gera. Kreipkitės 
netrukus ir aš ateisiu. ; hlišku ar ypatiškai pas
Jokūbas užkaito ir kai per

kūno trenktas atsidūrė skie
pe. Ten jis skaldo malkas,' 
kad net viskas dunda, ir j 
laukia ateinant gaspadinės.;
Bet Vieton gaSpdinėS UŽ PUS- išdirblmo akiniams stiklu, 

valandžio atėjo gaspadorius karna alga ir besimokinant.

’T abu SU ourdmgienum VI- Atsišauki! j dirbtuve.' Fl.ISV.ORTH 
sas malkas suskaldė. Paga- į‘.LA-CE prie School st.. arti Eyleston 

ros atėjo ir gaspadme mal- Hatfieid aiba Mr. ioCkhait‘ Teiefc- 
kų nešti Į virtuvę. Tn- ras: -Jamaica 2254. (40)
1 “ ~

kad 
neži 
ėjo anksti gulti.
ėsi apgautas, bet buvo ra-

1

tu butum gudrus, 
laiką rastum namie, 
i nusišypsojus gas-

paėmė žingeidu- 
jis prisispyręs klau-

Victoria st.
No. Chicago, 

Jokūbaitis
Picadilly Court, YVaukegan,

ir Jonas
47

rn t ir
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PARSIDUODA.
I-nbaj geroje vietoje, prie viešojo 

’ < 1:<>. parsiduod:: namai 6 kambariu, 
taipgi 8 lotai žemės: sų’ysds labai 
geros. Atsišaukite a,ba rašvsite:

WM. KAKAŽIS ' (40)
9 Rumford St_ Methu.-n, Mass.

F •.RSIDUGDA DU 1R1JU ŠEIMY
NŲ NAUJi NAMAI sj vėliausiais 

įt'.i-yniais: elek’rikos šviesa, garinė 
• s~eam) šiluma, aržnolinės grindys, 
ekstra gaziniai kaltintojai prie boile- 
> '.u dėl vandenio šildymo per vasarų 
K indų neša po $150 ant menesio. 
Kaina Jll.OOO. Išlygos lengvos. Kas 
: •■rėtų pirkt pigiai gerą namą, atsi
šaukite tuojaus, nes greit bus oarduo- 

CHAS URBON (40)
Main st, Cambridge. Mass. 

fel.: University 9524-M
s 75

IŠRANDAVOJU VIENAM AU
TOMOBILIUI G AR A OŽIŲ, la
bai parankioj vietoj, ąnt 769 
Cih Street. Garadžiuj yra elek
triką ir vanduo. Kreipkitės

J. STONIS ’
23S D St.. So. Boston. Mass,. _ ,._ Beveik nauja drabužių

Tel.: So. Boston '-26<-J. .:mašina pastatoma ant kojų:

PARSIDUODA PUSDYKIAI!
Žieminis ir vasarinis kotukas, dre- 

j .-dūkūs, urnon siutas, ktrpuiė, žaislai, 
'viskas gera ir švaru, tinka mergai
tei njo 10 15 metų;

Dubeltavos nikeliuotos paipos p; ie 
prosų ir gazlnių pečių, iš jų gazes 

1 neatsiduoda;
Į Beveik nauja gręžimui

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS KALVIS

Į Skrynutė auksinėms žuvytėms lai
kyt, stipri ir gera. Galima pamatyt 
vakarais aiba nedėliomis lig pietų.

35 Covington SL^cr.t 3-čiy lubu 
SO. BOSTONE.

i
1
i

šku ar ypatiškai pas
STANLEY ROKLAN

45 Mechanic St,
Newton l’pper Kalis. Mass.
TeL: Needham 526-M

REIKALINGAS VARAS mokintis
Bus mo- 
Kaip iš-

SOUTH BOSTON, MASS t

i
» 
i
i

I 
į 
i t

-------------------------------------------- —

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 di«a«.

Nwo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iU 1 v. ira pietų.

SereJomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” name

851 Broadvay. tarpe C ir D M.
SO. BOSTON. MASS.

PA-JlEšKAU MEKANIKO 
PRIE AUTOMOBILIŲ.

TeL: Hvde Park 1402—W.
i t

BetJo-g-^________________________ .
ubas buvo taip pavargęs,: iš SENO PADARAI NAUJĄ. 
ad Į gaspadinę nei žiūrėt! Kas turit pečiu kraštus ar J 

iurejo. Tą vakarą jis nu- šiaip apnikeliuotus daiktus su- J 
x. jųorg jau_ rūdijusius, paduokit man. patai- 

sysiu kaip naujus ir už pigią į S 
kaina. Parašykit atvirutę 

ysiu.
A. ARMANAVIČIA

35 Covington St..
So. Boston. Mass.

1

mus ir greitai užmigo.
Tokią štuką iam ištaisė pats aplank

gaspadinė susimekinus su 
savo vyru.

Reikėtų, kad ir kitus sen-Į 
berilius gaspadinės panašiai, 
nuramintu.

t

U:

V ..o ... • i F»nna turi parsidoot tuoj. ;
*--• i . lvailueniSKIS. • 170 akerių farma. 70 akerių dirbi- >

Arklvs įkando, jis skundžia 
ant $5,000.

Phillip Tobin iš Bostono 
apskundė abrusų ir žiurstų 
pristatymo kompaniją ant 
85.000 užtai, kad tos kompa
nijos arklys, stovėdamas 
prie šaligatvio, skaudžiai 
jam Įkando.

Į k ---- , . - ----- -  „
mos labai geros žemės. Didelis, 
žus namas, vanduo, maudynė, 
nas; didele bar nė karvėms i 
Iiams, 5 kiti budinka:

; Didelis ežeras, valtelės j 
gi 14 karvių, 2 arkliai, 
sos mašinos ir

$rra- 
. 1 £.
ark-

telefo- 
ir 

j ir visi geri, 
pasiirti 
200 vištų, 

farmos įrankiai. Pie
ną paima tiesiog iš namų, parsiduo- • 
da pieno per metus už S1800. Plotas | 
brangaus miško. Ta farma parsiduo
da kaip didelė piginybe. Kaina su i 
viskuom $6800; tuojaus įmokčt ’ 
$1800. Prie to da visi augmenys. Ra- . 
šykit tuojaus savininkei. * (oS) ■ 

MKS. MARY KIRjiAN
R. F. D. 1, Nor«ich Conn. į

MOKYKLA, i
Mokina: Lietuvių rašybos ir

taip- 
vi-

I “GYVENIMAS”
Sveikatos, lyties reikalų ir 

mokslo žurnalas,
Leidžia ir redaguoja 

DR. A. J. KARALIUS.

“GYVENIMAS“ — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

biausi kiekvieno žmogaus rei
kalai, būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
“GYVENIME“ rasi tai. kas ta- 

mistai kas diena reikia žino
ti. kas tamistos gyvenimą pa
daro smagesniu, laimingesnių 
ir lengvesniu.
"GYVENIMAS” neveda kon

kurencijos su kitais laikraš
čiais. nes “GYVENIMAS” vi
sais žvilgsniais kitokis, negu 
kiti musų laikraščiai.
“GYVENIMAS” r.e politikos ir 

ne partijų laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kalba parašyti straipsniai iš 
sveikatos, lyties dalykų ir mok
slo. Viskas parašyta taip, kad 
kiekvienas lengvai skaito įr no
ri skaityti.

Jei nori susipažinti su svei
katos reikalais, lyties dalykais 
ir mokslu, tai “GYVENIMAS” 
tamistai būtinai reikalingas. 
"GYVENIMAS” kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį į mėnesį. Adresas: 
“GYVENIMAS”

3303 South Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.
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i SO. BOSTON HARDWARE CO. g

Ar jus žinot tą. kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 
negaunate pinigų vertės tavorą?

Ateikite pas mus, mes užlaikom įvairiu tavorų: pentį), 
varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių įgnį 

įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. Vis- fenj 
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius 
daiktus. a

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

379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0122 yS
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Bargenas Maliavų ir Geležinių Daiktų!
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit j musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

Daugelis musų kainų via 251; žemesnės, negu jus mokat ki
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plumbingų ir elektros prietaisų.

Už dyką ant vietos pristatymas.
Telefonai: Beach 5353—5352.
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DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

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

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

South Boston 3520
Residenee Aspinwall 0870

S. M. Puišiutė-Shallna
LIETUVĖ .MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass.

X • Room 2.

J Tel.: Richmond 141®

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS;

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 diena.
Nuo 7 iki 8 vakar*.
821 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.
AMMMSMMMaeaMM
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PLUNKSNAS, Pukus. Paduškas. 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrėdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit:

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

Arti Dover St. Eieveito Stoties. ► 
s

k

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ;
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite < > 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- ! ' 
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenūjusio reuma- i , 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, r.uo uždegimo plau- ■ * 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų i Į 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir ; > 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes j ' 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus j Į 
per telefoną uždyką. Todėl, jeipi norite gaut gerus vaistus ir sučė- j ' 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu ' J

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. ;

Telefonas 5112"W.

LIETUVIS

K

25

DENTISTAS
Valandos: nuo 10—12 dieną;

2—5 po pietų;i

OR. R. M. FRIEDMH
p FC! A LĮST A S VENERIAKV 

UGV.
VYKV IR MOTERŲ 
f»<pgi kraujo ligą it 

ReuMatiaaMt.
*>t«arwloe: Nuo 9 ryto Iki

9 vakar*
l*«» WASHINGTON st.

BOSTON. MASS.

ut nuo
»,! nuo 6r-8 vakare;

Nėdėfiomia nuo 10—12 dien*.
705 N. Main st. kamp. Broad st. 

tį MONTELLO, MASS.

EUROPEAN FEATHER 
IMPORtlNG HOUSE

Lowell Street, Boston, Mass.

VIENATINĖ LIETUVIŠKA
5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKĖ 

t - ^ ŠEIMYNOS 5VEIKATA APTIEKAI j
H metų vaikas—pagarsėjęs 

pianistas.
Ateinančioj nedėiioj po pradinio mokslo, High SchoolJ 

pietų, Svmphony Hali, Bos- C-ollege. Muzikos, Piešimo, Nor
tone, bus koncertas Stebulė- siu, Akušeriui ir Komercijos;

Aptiek orystės. Dentisterijos, 
Advokatūros. Medicinos ir duo
da diplomas už kožną kursą. 
Mokyklos ir pragyvenimo lėšos 
labai mažos. Važiuokite į moky
klą. kad ir mažai turit pinigų; 
galėsit dirbti ir mokytis. Šitoj 
mokykloj gali mokslą pabaigti 
daug greičiaus ir pigiaus už ki
tas mokyklas. Mokyklos bertai- 
r.is prasidės Spalio-Octobcr pir
mą dieną. Dėl platesnių infor
macijų rašyk lietuviškai:

GARY STATĖ COLLEGE 
1404 Jackson St., Gary, Ind.

Katras jų laimingesnis?
Du šuleriu. Mills ir Wat- 

son, pasigavo anądien D-rą Iingo 11 metų pianisto, rusų

T PARSIDUODA 2 MURAI
I Išviso yra 34 gyventojai, po 2 ir 3 kambarius. Kampiniai namai

■ l_-«* «, 4 o 4 c n <• c n m nu i i mt/kNetoli nuo 
greitu laiku parduoti arba 
galėtų atsiskirti, nes vie-

U Dr. A. 6m-6umauskas I

ir reumafssko uždegimo galinta 
pasekeiinjai su

apie 7 metai kaip statyti, atsąl ančiam padėjime. 
Commonwealth Avė. Savininkai nori į 
išmainyti ant mažesnio namo, idant ■ 
ras išvažiuoja iš miesto.

įplaukų ant metų
Pirmas mortg'čius

Įnešimo reikalauja apie 825.°00. Kaina 
informacijų kreipkitės laiškais į

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

TeL Haymarket 5840 ir 5841.

SI9.C00 
$80,000 
$130,000. Dėl pilnesnių
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SEVERĄ^
gothARDOL

X <_______ y

Iši'rkinjao Irnimeofas

Geras vaistas dėl susinėsimo, 
issukicjo. fuumoi raumenįi šiyvunra 
skausmus strėnose ir šonuose.

MA.ftA Z O <)O CCKT.'l.

Kl^btkHe pas apdleRoriVs.

W. F. SEVERĄ ?
CEDAR RAPIDS. IOWA

BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, Žoles ir žiedus. 
Tikra Lietuviška TREJANKA............

Prisiunčia me Vaistus ir per paštą.
Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos ”V AISTUOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

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

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Ciiop.no



