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Ekspliozija kasykloj 
palaidojo 100 žmonių.
IŠIMTA JAU 50 LAVONŲ.

Nelaimė atsitiko šį panedėlį, 
susirinkus maineriams prie 

darbo.
Spangler, Pa. — šio pane

dėlio rytą čia atsitiko baisi 
nelaimė. Nusileidus anglia
kasiams į Raleigh Coal Co. 
kasyklą, už kokios pusės va
landos pasigirdo iš po že
mės baisus sprogimas ir 
tuoj per šaftą išsimušė de
besiai durnų. Baimė pakirto 
visiems kojas, nes visi su
prato, ką tai reiškia. Mote- 
rįs su vaikais tuojaus pra
dėjo rinktis prie kasyklos 
verkdamos, kad jų vyrai 
bus jau žuvę.

Tuoj buvo suorganizuota 
gelbėjimo partija, kuri nu
sileido kasyklon ir nepoil- 
gam išnešė 3 sunkiai sužeis
tus darbininkus. Jie buvo 
jau netekę žado ir abejoja
ma, ar pasiseks juos atgai
vinti. Paskui iškelta da tris 
angliakasiai; jie buvo da gy
vi, bet labai apdegę.

Skaičius moterų prie ka
syklos vis augo. Lietus pu
sėtinai lijo, bet jos nekreipė 
į tai domės. Liūdnas buvo 
reginys: verkė moteris ir 
kartu su jomis verkė dan
gus. Toks jau darbininko li
kimas!

Ekspliozijos laiku kasy
kloj buvo apie 100 mainerių. 
Kompanijos valdininkai sa
ko, kad nuo ekspliozijos už
griuvo žemė ir toliaus į ka
syklą ineit nebegalima, pa
kol nebus atkasta žemė. Bet 
Pittsburghe gautos žinios 
sako, kad iš užgriuvusios 
kasyklos išimta jau 50 la
vonų.

i

REIKALAUJA ATŠAUK
TI INJUNCTIONĄ.

Gelžkeliečių unijų advo
katas Richberg Chicagoj 
padavė apskričio teismui 
reikalavimą, kad išleistas 
injunctionas prieš gelžke
liečių streiką butų panai
kintas, nes tas streikas jau 
pasibaigė. Tas injunctionas 
labai varžo gelžkeliečių or
ganizacijas ir dabar jis ne
turi jokios prasmės. Bet jus
ticijos departamentas nori, 
kad injunctionas pasiliktų 
ant visados.

AUDEKLINĖS GALI Už- 
SIDARYT.

Medvilnių audimų fabri
kantai labai susirūpinę, kad 
negali gauti medžiagos savo 
fabrikams. New Bedfordo 
ir Fall Rivero audeklinės sa
vo bovelną jau baigia ir jei 
naujos medžiagos greitai 
negaus, joms gali prisieit 
užsidarvt.

SAULĖ NEREIKALINGA, ŽiniOS iš LietUVOS LfiNKV UŽPUOLIMAS.
Ligi šiol visų buvo mano- _______ ’ , 2/ v

ma,kad be saulės negali aug- g YLA SU ANGLAIS DĖL — Spalių 7 d. apie 6 vai. ry
ti jokie augmenįs. Žmonės 
buvo tos nuomonės, kad 
augmenims, kaip ir gyvu
liams, reikalingas taipgi ir _ 
pasilsys: per dieną jie auga, tarti su viena Anglų firma, 
o per naktį silsis. i’—«— —

Minnesotos universiteto j 
profesorius R. B. Harvey ši-j 
tą nuomonę dabar išblaškė.1 
Jisai prirodė, kad augmenįs I 

Į gali puikiai augti prie elek-} 
įtros šviesos ir kad saulei 
I jiems nereikalinga. Jisai au-j 
gino skiepe prie elektros! 
šviesos kviečius, avižas, mie
žius, rugius, bulves, grikius, 
salotas, žirnius, dobilus,' ri- 
dikučius ir linus. Ne vien tik 
šitie javai augo, bet daug 

į greičiau noko, negu prie 
saulės. Pavyzdžiui, kviečiai 
išaugo, išplaukė, peržydėjo, 

į pribrendo ir nunoko į 90 die- 
, nų. Tuo budu per metus ga- 
ilima gauti trejatą javų su 
mokslo pagalba, čia nerei- ; 
kia Dievo prašyti nei ”pa- 
gados”, nei lietaus. Elektra 
šviečia, ir javai turi augti.-

į Leipalingis, Seinų apskr.

LINŲ SUTARTIES. i
Įvedus anais metais Lie

tuvoj linų monopolį, Lietu- 
įvos vyriausybė padarė su- 

ikuri turėjo tuos linus par
duoti komiso dėsniais. Da- 
jbar panaikinus linų mono- 
1 poli, tenka užbaigti ir pre
kybines operacijas su ta fir- 
jma. Lietuvos vyriausybė te- 
• beturi dar parduoti linų, ku
rie buvo anais metais ati
duoti tai Anglų firmai ko- 
misan: būtent Liepojui — 
1,500 tonų ir 2,000 tonų An
gluose.

Kadangi vykdant tą linų 
pardavimą esama nuomonių 
skirtumo tarp Lietuvos vy
riausybės ir p. Tilden Smith, 
tos Anglų firmos atstovo, 
tai p. finansų įhinisteris pa
siūlė Tilden Smithui visus 
nesusipratimu^ esąnčius 
šioj byloj, likviduoti trečių
jų teismo keliu.

Turkai užėmė

DRĄSUS UŽPUOLIMAS.
Chicagoje, Nathano Tei- 

teibaumo kailių sąkrovoj, 
šį panedėlį banditai apiplėšė 
11 žmonių ir pabėgo su $25,-} 
000 vertės kailių ir pinigų. 
Savininko moteris buvo pri
smaugta ligi pusiau mirties; 
jai atimta $3,000 vertės auk
so ir deimantų..

VAIKAI UŽMUŠĖ 
POLICMANĄ.

Providence, R. I. — Tris 
vaikėzai čia užmušė polic
maną P. F. Pepiną, kuris 
norėjo juos pagauti. Vienas 
jų paleido akmenį ir patai
kė policmanui į galvą. Jis 
Krito ir už 15 minutų mirė. 
Vaikai pabėgo. Užmuštasisi

t _ _ _ _ _ _______ _______

! paliko pačią ir šešetą vaikų.
—

KONFISKAVO ANGLĮ.
Scranton, Pa.

nuo čia yra miestelis Olyph- 
ant, kuriam pritruko an
glių. Nežiūrint, kad mieste
lis stovi ant kasyklų, bet ku
ro negauna, nes anglių kom
panija išsiunčia anglis į di
desnius miestus, kur ji daug 
brangiau gauna. Olyphant 
miestely turėjo' užsidaryti 
mokyklos ir kitos visuome
nės įstaigos.

Išėję iš kantrybės, 2.000 
miestelio gyventojų sukilo 
pereito nedėldienio rytą il
su pagalba savo policijos ir 
ugnagesių nuvyko ant gelž- 
kelio stoties ir užgriebė vi
sus vagonus su anglimis. 
Miestelio "burdžius” (majo
ras) užsilipęs ant vagono 
pasakė prakalbą, ir žmonės 
tuoj pradėjo pilti anglį iš 
vagonų į trokus ir vežti ją į 
mokyklas, bažnyčias ir ki
tur.

Visą laiką prie savo žmo
nių stovėjo miestelio polici
ja ir ugnagesiai. Buvo atvy
kus ir kompanijos policija, 
liet bijodama, kad ugnage
siai neišmaudytų ją šaltu 
vandeniu, nieko žmonėms 
nedarė ir apsisukus nuėjo 
tau. .

EDISONAS GAVO ŽINIĄ, 
KAD JIS JAU MIRĘS.
Kažin kuo pasiremdami 

kai kurie laikraščiai aną
dien paskelbė, buk Edisonas 
miręs.

Kada jo sekretorius pa
klausė jo, ar jis nenorėtų tą 
paskalą užginčyt, didis elek
tros genijus nusišypsojo ir 
atsakė: "Neturiu laiko!”

$9.25 TONAS ANGLIES 
PRIE KASYKLŲ.

Kietųjų anglių kompani
jos sutiko pardavinėti savo 
anglį prie kasyklų ne bran
giau kaip $9.25 tonui. 0 pa
gaminimas tono anglies 
kompanijoms atsieina tik 
nuo $2 iki $3. Ir valdžia nie
ko sau iš to nedaro: tegul 
anglies trustas plėšia žmo
nes, juk šiandien kapitaliz
mo dienūs!

to lenkų kareiviai su parti
zanais, vadovaujant kari
ninkams, kurių vienas turė
jo leitenanto laipsnį, skai
čiuje 70-80 apsupo Guronių 
kaimą Leipalingio valse, ir 
susirėmė su stovinčiais kai
me 20 lietuvių milicininkų. 
Miške stovėjo ištisa grandi
nė reguliarės lenkų kariu
menės. Įvyko smarkus susi
rėmimas užsitęsęs virš pus
valandžio. Nukauta 3 lietu
vių milicininkai. Milicijos 
nuovados viršininko padėjė
jas Daunoras sužeistas į pe
tį ir milicininkui Lozazai su
žeista dešinės rankos pirš
tas. Be to užmušta to kaimo 
gyventojas Kazys Visockas, 
kuri lenkai, paklausę pavar
dės, nusivedė už kluono ir 
sušaudė, o to pat kaimo gy
ventojo Vaišnoro duktė su
žeista durtuvu į galvą už 
tai, kad klausiama nepasa
kė lenkams, kur yra jos bro
lis. Be to, granata sužeista 
Saltonas. Pasakojama, kad 
iš lenkų pusės yra 3 užmuš
ti. Sužeistų skaičius nežino
mas. Lenkų kareivių gran
dinė iš pradžių šaudė iš miš
ko į kaimą iš-kulkosvaidžių, 
o kuomet įbėgo į kaimą, mu
šis ėjo šautuvais ir rankinė
mis granatomis. Daugely to 
kaimo triobų langai išdau
žyta, krosnys granatomis 
sugriauta, daiktai sudrasky
ta. Gyventojams padaryta 
daug nuostolių. Paimta 2 
milicijos arkliai, apiplėšta 
gyventojai. Lenkai išbuvo 
kaime neilgiau pusvalan
džio; po to skubiai pasi
traukė.

Konstantinopolį

Netoli SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

Rhode Island pakrašty 
blaivybės valdininkai šį pa
nedėlį sugavo laivą su deg
tinės šmugeliu. Konfiskuo
ta 140 skrynių gėrimų.

BIZNIERIUS NUSIŠOVĖ.
Amesbury miestelyje^ šio 

panedėlio naktį nusišovė 
stambus biznierius Morrill. 
Pirma jis nušovė savo pa
čią iovoj, o paskui pats nusi
žudė. Kada vaikai subėgo, 
abudu tėvai buvo negyvi. 
Manoma, kad nepasiseki
mas biznyje buvo tragedijos 
priežastis.

CHICAGOS ALDERMA- 
NUI PADĖJO BOMBĄ.
Chicagos aldermano O’To- 

ole namuose pereito panedė- 
lio naktį sprogo bomba, ku
ri išmetė jį iš lovos ir ap
griovė jo namą prie West 
Garfieldo bulvaro.

PER AUDRĄ SUŽEISTA 
50 ŽMONIŲ.

Čklahomos valstijoj pe
reitą savaitę pakilo baisi 
audra, per kurią buvo su
griauta apie 30 namų ir 50 
žmonių buvo sužeista, o 5 
užmušta.

40 METŲ KALĖJIMO Už 
PAGROBIMĄ MER

GAITĖS.
Muskegan, Mich. Tūlas R. 

R. VVilson pasigavo čia išei
nant iš bažnyčios 11 metų 
mergaitę, pasisodino ją au- 
tomobilin ir išvežė girion. 
Vėliaus farmerys rado ją 
girioj suplyšusiom drapa
nom ir sudraskytu kunu, 
nes ji vaikščiojo arškėčių 
tankumynais. Parvesta pas 
farmerį namo jj sunkiai ap
sirgo ir gal būt mirs. VVilso- 
nas, kuris paliko ją girioj, 
tapo areštuotas ir žmonės 
ant jo taip įniršo, jog val
džiai prisiėjo apstatyt kalė
jimą stipria sargyba, kad jo 
nenulinčiuotų. Kad žmones 
nuraminus, Wilsono byla 
buvo priskubinta ir teismas 
jį nuteisė nuo 35 ligi 40 me
rų kalėjimo.

PATI UŽMUŠĖ VYRĄ 
MERGINA.

Tūla Mrs. Catherina 
sier Philadelphijoj nušovė 
savo vyrą ir jo stenografis- 
tę, 20 metų amžiaus mergi
ną. Ji rado juodu vienų du 
ofise ir pradėjo šaudyt. Pri- 
saikintujų suolas ją ištei
sino. atstovui įteikti notą.

SU

Ro-

AUKSAS VALSTYBĖS 
IžDAN PLAUKIA.
Kauno iždinėje stovi išti

sos eilės iš kaimų atvykusių 
žmonių, norinčių mainyti 
auksinius pinigus į litus. Pa
sitaiko, kad paprastas kai
mietis atneša pusę pančekos 
aukso ir laukia, kol jam iš
mainys į "savus pinigus” 
Kaikurie nesilaukdami eina 
keisti į privatinius bankus. 
(Ar nevertėtų iždinei kiek 
sukrust, kad tas auksas nei
tų privat. bankams. Red.). 
Kiti atsineša prisirišę ryšu
lius ostmarkių, kad iškeltus 
jas į litus. Matomas didelis 
liaudies susidomėjimas nau
jaisiais litais ir tvirtas pasi
tikėjimas jais.

DAVĖ ŠAULIŲ VALDI
NINKUI f ŽANDĄ.
"Lietuvos Žinios” sako: 

Šaulių Sąjugoj dar vienas 
sukirmijęs dantis išlūžo. I 
Taip vad. sporto instrukto-j 
rius žydas šulginas patar-Į 
navęs kelis mėnesius ir ga-l 
vęs atostogų su alga, rengė
si išvažiuoti į Olandiją, šul
ginas pareikalavo, kad cen
tras išduotų išvažiavimo 
liudymą ir jo žmonai. Valdi
ninkui atsisakius rašyti liu
dymą šulgino žmonai, kaipo 
nieko su Š. S. neturinčia ben
dro, šulginas pastarajam 
davė į veidą. Reikia tikėti, 
kad tai bus Senojo Kontin
gento didvyris, ir kad jo pa
sielgimas pagreitins š. S. 
Centro radikalinį apvalymą.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
MASKVOJE.

Lietuvos atstovybė Mask
voje dabar yra persikėlusi į 
naują butą (Povarskaja 24). 
Nedidelis atstovybės name
lis turi du aukštu su kiemu 
ir garažų. Namas naujai at
remontuotas.

Pačioj atstovybėj dabar 
darbuojasi viso 13 žmonių. 
Komisija Taikos Sutarčiai 
vykdyti dabar negauna ga
limybės tęsti savo darbe, 
nes Rusai nebeskiria mišrios 
komisijos posėdžių. Rusų 
komisijos pirmininkas yra 
atleistas ir naujas dar nepa
skirtas. Lietuvos vyriausy-J 
hė dėl to trukdymo paveoe J Amerikos aukso karaliaus 
atstovui įteikti notą. Morgano.

VOLDEMARAS 
NUTEISTAS.

Spalių mėn. 18 d. Kauno 
miesto ir apskrities I nuova
dos Teisėjas išnagrinėjęs 
bylą, kurioje prof. Voldema
ras buvo kaltinamas Kauno 
Apygardos Teismo Valsty
bės Gynėjo Baudž. Stat. 
2631 str. (platinimas pra
manytų ar iškraipytų žinių, 
kad tuomi kenkus valstybės 
Įstaigoms arba vyriausybės 
veiksmą niekinus), nuspren
dė pabausti A. Voldemarą 
penkioms paroms arešto.

ATMOKĖJO $3,784,000,000 
SKOLŲ.

Suvienytų Valstijų iždo 
sekretorius Mellen praneša, 
kad nuo 1919 metų valdžia 
atmokėjo jau $3,784,000,000 
savo skolų žmonėms. 1919 
metų rugpiučio mėnesy jos 
'kolos siekė $26,596,000,000, 
□ dabar ji skolinga $22,812,- 
900,000. ’

Tos skolos buvo užtrauk
tos daugiausia bonais karės 
reikalams. Kas pirko boną, 
tas skolino valdžiai pinigus.

VOKIEČIAI NORI PASI
SKOLINT $119,000,000.

Vokiečių valdžia įteikė 
aliantų atstovams raštą, 
prašydama, kad jai butų 
leista pasiskolint užsienyje 
500,000.000 aukso markių 
($119,000,000) savo finan
sams sustiprinti. Paskolą 
vokiečiai tikisi gauti iš

FAŠISTAI ILGAI NE
GYVUOS.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
kan atvyko iš Franci jos 
Jean Longuet, pagarsėjęs 
socialistų vadas, kuris keti- 

I na kalbėti čia apie porą mė
nesių.

Kaip tik Longuet išlipo iš 
laivo, tuojaus jį apspito laik
raščių reporteriai, prašyda
mi paaiškinimų, į visokius 
jų klausimus. Daugiausia jie 
indomavo, ką jis mano apie 
Italijos fašistus, kuriuos ka
pitalistų spauda skaito to
kiais didvyriais.

"Fašistai, tai naujos ma-i 
c’.os razbaininkai,” atsakė 
Longuet, "ir ilgai jie negy
vuos. Fašistų judėjimas bu
tų galėjęs gyvuoti viduram
žiuose ; bet musų gadynėj jis 
neatsako gyvenimo reikala
vimams.”

ITALIJOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Romos žiniomis, Taran- 
tos mieste, pietų Italijoj, 
gauja fašistų užpuolė ant

SULTONO SOSTAS 
, PANAIKINTAS.

Kėniai Paša apskelbtas 
muzulmanų prezidentu.
Turkų nacionalistai jau 

paėmė Konstantinopolį į sa
vo rankas. Senoji sultono 
valdžia ir jo sostas tapo pa
naikintas. Turkija liko res
publika, o Kernai Paša—jos 
prezidentas.

Rafet Paša paskirtas 
Konstantinopolio guberna- 

} torium.
Nacionalistų valdžia Kon

stantinopoly buvo apskelbta 
pereitą subatą. Mieste pra
sidėjo didelės iškilmės. Žmo
nių sujudimas buvo toks di
delis, kad aliantų policija 
pradėjo į minią šaudyt ir 
keliolika turkų užmušė ir 
sužeidė. Turkų valdžia tuo
met įteikė aliantams nota, 
kad jie tuojaus ištrauktų iš 
Konstantinopolio savo ka- 
riumenę. Aliantų taryba at
sisakė tai padaryti, todėl 
turkai sudraskė paliaubų 
sutartį ir pradėjo traukti 
savo spėkas į čanaką (prie

socialistų susirinkimo ir pa-i Dardanelių), kur stovi An- 
kėlė riaušes,* kuriose buvo glijos kariumenė. Kuo tas 
užmušta 7 žmonės. pasibaigs, sunku pasakyt.

I

ŠILTOJI SROVĖ TARPI- 
NA ŠIAURĖS LEDUS.•

Nuo Meksikos Įlankos 
šiaurę t 
okeanu šilto vandens sro
vė, kuri paprastai yra vadi
nama Gulf Stream vardu. 
Jei ne šita srovė, tai Angli
ja, Greenlandija ir Norvegi
ja butų ledais ir sniegu ap
dengtos žemės, bet šiltoji 
srovė išleidžia į orą tiek ši
lumos, kąd tose šalyse gali 
užsilaikyti gyvybė.

Dabar nuo tos srovės at
siskyrė viena šaka ir nukry
po j šiaurėt- Okeano rytus.} 
Šito pasekmė buvo tokia, 
kad daugybė salų, kurios 
buvo per amžius apdengtos 
ledais ir sniegu, dabar išėjo 
aikštėn ir gali būt, kad su 
laiku tenai atsiras gyvybė.

1}
plaukia Atlantiko}

i

I

Į

i pasibaigs, sunku pasakyt.
I Subatos vakarą Konstan- 
i tinopolio universiteto stu- 
įdentai įtaisė demonstraciją 
ir nešdami pro Anglijos at
stovybę Kernai Pašos pa
veikslus šaukė: "Lai gyvuo
ja musų prezidentas Kernai 
Paša!” "Lai gyvuoja jauno
ji Turkija!” "šalin sultonas, 
šalin monarchija!”

Tamsesni turkai, pripratę 
tikėti, kad sultono valdžia 
buvo pastatyta paties Die
vo, negali suprasti šitos re
voliucijos ir mano, kad nau
joji valdžia, tai atėję iš An- 
goros "bolševikai”, kurie 
pavers šalį griuvėsiais.

AREŠTAVO FARMERĮ 
Už ŠAUDYMĄ VAIKŲ.
Cambridge, VL — Čia ta

po areštuotas farmeris Da- 
vis, kuris pašovė tris vaikus 
per "raganų vakarą’’, kuo
met vaikai Amerikoje 
vaikščioja apsitaisę viso
kiom maskom. Būrys šitaip 
apsitaisiusių vaikų atėjo ant 
Daviso farmos ir pradėjo 
farmerį gąsdint. Bet Davis 
juokų nemėgsta ir paėmęs 
karabiną pradėjo šaudyt. 
Trįs sužeisti vaikai dabar 
guli ligonbuty.

II BOLŠEVIKŲ NUTEIS
TA SUŠAUDYMUI.

Šį panedėlį Maskvos teis
mas nuteisė sušaudymui 11 
bolševikų, kurie būdami val
džios audimo pramonės val
dyboje varydavo šmugelį ir 
apgaudinėdavo valstybę. Jų 
byla tęsėsi apie sąvaitę 
laiko.

1

TURKAI NELEIDŽIA 
ALIANTAMS IŠLIPTI.
Turkų valdžia pranešė 

aliantams ir Amerikai, kad 
be tam tikro leidimo jų ka
riški laivai negali išsodinti 
savo kareivių ant Turkijos 
žemės.

šitas pranešimas, matyt, 
buvo išleistas dėlto,kad Tur
kijos uostuose pasirodė ke- 
liatas aliantų ir Amerikos 
kariškų laivų. Negana to, 
turkai ■ pareikalavo, kad 
aliantų laivai saliutuotų 
Turkijos vėliavą.

Tuo pačiu laiku turkai rei
kalauja, kad aliantai tuo
jaus atiduotų jiems visus 
turkų geležmkeh'us Europoj 
ir Azijoj.

TREČIOJO INTERNACIO
NALO KONGRESAS.
Pereitą nedtidfenį Petro

grade atsidarė k< “ 
metinis komunistui 
cionalo kongi 
vyko delegat 
Intemacional 
ZinovjovM^j 
didžiauMK 
duotis 
listtfą H
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PRASIDEDA KOVA SU 
ŽYDAIS.

Lietuvoje prasideda smar
ki kova su žydais. Paskui i- 
nis „Trimito” numeris be
veik visas pašvęstas antise
mitinei agitacijai. Po ap
galviu „Morodiorai” tūlas 
įdilgintas tenai rašo: •

"Man anksčiau nebuvo gir
dėtas žodis morodioras; neži
nojau nė ką jis reiškia. Tik 
laike didžiojo karo Rusijoj te
ko girdėti tą žodį vartojant ir 
sužinoti jo prasmę. Gal būt tą 
ktisų žodį pagimdė kaip tik tas 
baisusis karas.

"Nemoku aš ji kitaip paaiš-į 
kinti, kaip tik pavyzdžiu. Karo i 
lauke mūšio metu, kada mirtis 
aplinkui laiko išskleidusi savo! 
juodus sparnus, niekam neži
noma, kurį kovos daiyvi kurią! 
valandą ir minutą ji gali šaltai 
tais sparnais pridengti, štai i 
vargo ir bendros nedalios į 
draugai du kareiviai guli ant 
lauko silpnai apsikasę. Vienam 
jų pataiko priešininko kulka į 
krutinę, mirtinai sužeidžia; jis 
blaškosi priešmirtinose kančio
se. Jo draugas, vietoj to, kad 
nelaimingam pagelbėjus, tuo
jau puola iškraustyti jo kiše
nes, nukabinti laikrodėli, nu
mauti nuo piršto žiedą... šitoks 
visiškai sužvėrėjęs žmogus, 
kuris neatsižvelgdamas i jo- i 
kias aplinkybes iš kito nelai-j 
mes puola pelnytis, yra vadi-i 
namas morodioru. čia nurody
tas pavyzdiš rodo mums ryš
kų. bet siauroj prasmėj, moro- 
dioro tipą. Yra morodioru, ku
rie ne iš vieno žmogaus, bet iš j 
visos tautos, visos valstybės 
nelaimių godžiai pelnosi, daro 
sau laimę. Taigi, apskritai 
imant, morodiorais yra vadi
nami tie žmonės, kurie savo 
asmeniniems tikslams naudo
jas kitų nelaimėmis. Kas yra 
dalyvavęs didžiajam kare, tas 
yra matęs morodioru apkrau— 
tančių mirštančius. Su tokiais 
buvo elgiamasi trumpai ir 
griežtai: jie buvo tuojau su
šaudomi I”

Tokių „morodioru” dabar 
esą ir Lietuvoj. Tai esą šmu
gelninkai ir visokie pelna-

tik gauname gintis. Musu jau
noj valstybėj daug netvarkos, 
daug yra visose srityse darbo. 
Musu negausingas būrelis švie
suomenės, labiau prasilavinu
siu piliečių. ėmės uoliai dirbti. 
Vieni apšvietą skleidžia, moky
klose mokina, kiti muziką, me
ną kelią, treti stengias savival 
d.vbes ir Valstybės aparatą to
bulinti, dar kiti sali nuo priešą 
ginti. Ūkininkai rūpinas, kad 
duonos nepritruktų. O tuo tar
pu žydams nerupi 
valstybės gynimas, 
ros kėlimu.

nė musu 
nė kultu- 

nė jos gerinimą 
ar atstatymas, žydams tik ru
pi musų visų kišenių tuštini- 
mas, musų krašto turtų i savo 
rankas suėmimas. Mes stebi
mės, kaip žydai taip greit pra- 
lobsta. Nėr ko stebėtis. Pasa
kyk, brolau, ar tu nepralob- 
tum, jeigu tau niekas daugiau 
nerūpėtų, jeigu tu per dienas 
ir naktis tik galvotum, tik sva
jotum. tik šnipinėtum, tik dai- 
rytumeis. kąip čia ką nusukus, 
kaip čia ką apgavus. Jei taip 
darytum, tai ir tu pralobtum' 
O žydai tik taip ir daro. Turė
dami visose srityse daug kitų 
darbų mes vis kentėme. Bet 
dabar, kada jie mums aiškiai 
skelbia kovą, tai mes turime 
tą skelbimą priimti. Musų švie
suomenė, musų visi dori pilie
čiai, kitus darbus silpnindami, 
turi imtis gynimosi nuo žydų 
išnaudojimo.”

rųšies tos kainos ai ’iai ir’ 
matomai butų užrašyto : b* 
kad miestuose ir miesteliuose. 
iš savivaldybių, k-
tarnautojų sąjungų ir milici
jos atstovų butų sačiarytoA 
tam tikros komis i os, kurio- 
pereitų krautuves ir patikrin-; 
tų, kokiais daviniais vaduojas-: 

•tis krautuvininkai kainas nu- j 
♦statė; c) kad asmenys, kurie, 
aiškiai spekuliatyviu dirbtini:! 
budu yra kainas pakėlę ir že- j 
mindami lito vertę palaiko! 
markių vartojimą kaip Lietu
vos priešininkai, butų hai»-Į 
džiami ne piniginiu.'; į atwu- 
domis, bet prekyb..- ,; tenro : 
atiminiu, uždiauai. u 
laikui vesti prekybą, ary-j 
mu į koncentracijos . • yklas, 
o ypatingai spekuliacija pasi
žymėję butų ištremti iš Lietu
vos; ' tokių asmenų 
butu paverčiamos 
vais; d) kad butų 
prabangos dalykų

Kaip tą kovą su žydais 
vesti. „Trimitas” žada pa
aiškint savo skaitrtojams 
kituose numeriuose, o tuo-i 
tarpu liepia žydus boiko-i

”1) Nepirk nieko, be ko šian
dien gali apsieiti, nes kaino, 
žydų ir kitų šmugelninkų dvi
gubai, keturgubai pakeltos; 2) 
nepirk nieko pas žydus ir ki
tus perkupčius, kurie kainas 
yra begėdiškai pakėlę; 3) 
remk kaip Įmanydamas kope
ratyvus: įsirašyk i koperaty- 
vo narius, dėk pinigus į kotte- 
ratyvų kasas, kur tau mokės 
nuošimčius, kaip ’oanke, bet tu 
tuo savo ir viso musų krašto 
reikalus paremsi; stengkis vis
ką pirkti tik koperatyvuose, o 
viską parduoti tik per koperu- 
tyvus; 4) nieko neparduok už 
ostmarkes—auksinus; už vis
ką reikalauk tik litų ir centų.

'Jei tu labiau susipratęs, ge
tai
su i

Įtuoti:

grobiai, kurie plėšia Lietu-; 
vos žmones. .
; Toliaus „Trimitas” jau! 

aiškiai sako, kad tie „moro 
diorai”, tai žydai. Girdi:

"Lietuvos žydų didelė dau
guma žiuri į rytus; rusų kalbą 
ne tik patys vartoja, bet ir sa
vo vaikus pirmiausia ne lietu
vių, o rusų kalbos mokina. Jie 
pas mus rusieizmą palaiko. Už
tenka pasiklausyti gatvėje^be- 
kalbant, *; kaip paaiškės šitas 
dalykas.”

Bet tai esą ne viskas. Įve
dus dabar Lietuvai savo pi
nigus, žydai pakėlę kainas 
ant tavorų įr nori numušti 
litų vertę. Tik .pasiklau-į fosforo prieš žydus. Kai ku- 
svkit:

"Žydai, turėdami savo ran
kose daug turtų, nerėmė musu Į 
pinigų išleidimo reikalą. Jie 
nepirko Lietuvos banko akcijų, 
manydami, kad be jų tos akci
jos nebus išpirktos ir 
Lietuva be žydų pagelbos ne
pajėgs išleisti savo pinigus. 
Todėl nė vienas žydas ir nepa
teko j Lietuvos Banko Valdy
bos narius. O labai gerai, kad 
taip atsitiko. Be žydų pagelbos 
Lietuva išleido savo pinigus. 
Visos Banko akcijos išpirktos. 
Litai išleisti ir jų vertė tvirta. 
Už 10 litų pirk dolerį. 6 už do
leri pirk 10 litų. Musų pinigai 

, brangus, kaip doleriai, žydai 
čia nosis nuleido. Bet jie ėmės 
kitų priemonių musų pinigams 
kenkti. Jie turėdami savo ran- 
kost yęjk visą prekybą, pakėlė 
keletą karto prekėms kainas. 
Jie tvAją ostmarkių
vartojimą, žodž.
paskelbi etaromMf &0-> 
kovoj jfe yra puoli»!'

i
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riau šį dalyką supranti, 
vaikščiok pas kaimynus 
laikraščiais ir knygelėmis, kur 
šis dalykas aiškinamas;0*‘aiš
kink mažiau suprantantiems.

”Į šitą ekonominę kovą mu
sų visuomenė turi stoti taip, 
kaip ji stojo prieš Hymansą 
arba želigovskininkus.”

t

Ir iš laikraščių matyt, kad 
visuomenė smarkiai subruz
do prieš žydus. Kaune buvo 
sušauktas didelis mitingas, 
kurio atmosfera buvo pilna

į

į

t

■
Kaip bolševikai užvaldė Rusiją.

(Penkių metų sukaktuvėms paminėti)

•B—"

kestivs, ir kitoniškomis pabau
domis, o kurie esame atsiža
dėję Rusijos caro, tai jie mus 

. k;ito ir išsižadėjusiais Lietu
vos. Ar mes esame atsižadėję 
ava Tėvynės, ne; jeigu jie, 

tit (jolitikieriai, 
geruoju 
ris savo samanotų bakužių ir; 
išeisime į savo gimtinį lizdelį 
nes esame ir busime ištikimi j 
Tėvynei Lietuvai Tas būrelis Į 
politikierių neatskirs mus nuo 
savo ;; i^kės, vieną milijoną, 
po gri' sriio ?2 d. šių metų, su 
tokia žmoniška įvesta
mums i-egist ra c i ja.”

Ir kun. Šlavimas pasiūlęs 
;riešais tą registraciją tam 
tikrą rezoliuciją, kuri bu
vo priimta vienbalsiai.

Taigi yra ir kunigu, 
nesibijo pasakyt teisybę.

į

A-

dienai nėra būtinai 
kol kainos nebus

r

I 
i

i

rie kalbėtojai, pavyzdžiui 
Janulevičius, pasakė, kad 

į žydai, tai „baisi sąrančią, 
Į kuri alinusi derlingą Ru- 
Įsiją, dabar nutupė ant der- 

_P'’ngos Lietuvos”. Jo nuomo- 
ir todėl Įre» t0^e krašto alintojai tu

rėtų būt. per 24 valandas iš 
Lietuvos ištremti. To paties 
reikalavo ir kitas kalbėto
jas, Pr. Indriūnas. Kalbėjo 
taipgi finansų ministeris Pe
trulis ir kiti. Prof. Krėvė- 
Mickevičius reikalavo ir žy
dus ir lietuvius šmugelnin- 
kus statyti vienon eilpn, nes 
jie visi lygus.

Ant galo mitingas priėmė 
sekamą rezoliuciją:

”1) Reikalauti, kąd Ministe- 
rių Kabinetas kuogreičiausiai 
išleistų atatinkamus parėdy
mus: a) kad visoj Lietuvoj vi
sose prekybos įstaigose ir 
krautuvėse visoms prekėms ir 
produktams kainos tuojau bu
tų nustatytos litais ir centais 
ir kad prie kiekvienos prekių

I

i. MbI mums

o mefl

. ... i Kadangi šįmet sueina 
., x. . ■ penki metai nuo įsteigimo iu, tai mes išmušime du- r •. v. . . S •...... Ibolseviku diktatūros Rusi- oamahuL’iP/ni i . . • w • •į joj ir is tos priežasties bol- 

'įšeiizmo šalininkai visur 
•rengia tų sukaktuvių pami- 
i liejimui prakalbas, kuriose 
komunistų agitatoriai kelia 
i padanges bolševikų nuo
pelnus, tad lai bus leista 
man bešališkai aprašyti, 
kaip bolševikai užvaldė Ru
siją, ką jie žadėjo ir ką da
vė žmonėms. Kadangi Rusi
jos revoliucijos perversmo 
laike man teko gyventi Pe
trogrado apielinkej, kur vi
rė visa- revoliucijos kova, 
lai manau, kad mano pasa
kojime nebus padaryta 
daug klaidų. Priegtam tu
riu pareikšti, kad aš'esu 
darbo žmogus ir nepriklau-

BEVEIK VISI PRIEŠ 
REGISTRACIJĄ.
„Naujienos” padarė tž

ką

arp
savo skaitytojų anketą re- sau jokiai partijai, todėl ir

giduos bolševikams. Tuo 
tarpu Leninas su savo par
tizanais užpuola ant Tauri
jos rūmų, nušauja du mi- 
nisterių kabineto nariu Šin- 
garevą ir Kokoškiną, o ki
tus suima ir sugrūda į kalė
jimus. Kerenskiui pasiseka 
pabėgti. Užėmę Petrogradą 
bolševikui paskelbia soviętų 
tvarką (v kist sovietovi. 
Valsčiuose ir miestuose iš
renka bolševikų tarybas, į 
vietas komendantų Įstato 
savo komisarus,_ panaikina 
teismus, o naujų teisių ne
garsina ir paskelbia valstie
čiams ir darbininkams lais
vę. Tamsus žmonės, neturė
dami supratimo, kas yra ti
kroji laisvė, susikrausto į 
turčių namus ir kotelius, 
naikina papuošalus, plėšia, 
grobia, nepaklusniuosius 
žudo ir vis šaukia „svobo- 
Ja”. šitokioj liuosybėj, šito
kiam sumišime bolševikai 
pradeda organizuoti savo 
raudonąją armiją, i kurią 
pirmiausia susirašo visokį 
brodiagos, tinginiai ir plė
šikai. Kas tik išdrįso prasi
tarti prieš šitokią bolševiku 
„laisvę”, buvo sušaudytas 
ant vietos. Suorganizavę 
apie iš pusantro miliono 
raudonąją armiją,- bolševi
kai užgrobia telegrafų, tele
fonų ir geležkelių stptis Į 
savo rankas ir pradeda leis
ti įsakymus po visą Rusiją. 
Bet Maskva ir rytpietinė 
dalis Rusijos nepripažįsta 
bolševikų valdžios. Ten jie 
siuačia matrosus ir raudon
armiečius ir per kraują Įve
da savo tvarką. Mokyti ly
rai ir partijų vadai reika
lauja, kad bolševikai su
šauktų Steigiamąjį Rusijos 
Seimą. Teisybė, bolševikai 
bu tuo reikalavimu sutiko ir 
išleido pranešimus, kad 
kiekviena partija pasiskirtų 
sa’u numerį ir paskelbtų sa
vo programą. Balsuoti į 
Steigiamąjį Seimą buvo leis
ta liuosai, kas už kokią par
tiją norėjo. Kada partijų at
stovai suvažiavo Į Petrogra
dą daryti konstituciją, tai 
pasirodė, kad bolševikų at
stovai yra mažumoj. Tuo
met Leninas pasakėt „Rusi
ja šimtmečius gyveno be 
konstitucijos, galės gyventi 
ir toliau”, ir įsakė žydui 
Hurickiui su buriu raudon- 
artniečių išvaikyti Seimą. 
Kuomet užbaubė bolševikų 

žmonių 
išlakstė

Todėl jie sumanė fronto ar
miją visiškai demobilizuoti. 
Jie išleido pranešimą karei
viams, kad jie visus ginklus 
suvežtų prie geležkelio sto
čių ir patįs keliauti! namo 
pas savo šeimynas. Karei
viams to tik ir reikėjo. Jie 
su džiaugsmu metė ginklus 
ir leidosi i namus. Gi kariu- 
menės viršininkai slapta iš- 
•lėgiojo į Maskvą,Charkovą, 
Rostovą, Belgradą ir kitus 
miestus tverti baltąją gvar
diją kovai su bolševikais. 
Tokiu budu senosios val
džios paskutinė jiega-kariu- 
menė tapo1 pakrikdyta.

Kadangi ant fronto gin
klų buvo perdaug ir raudo
noji armija negalėjo jų nei 
pusės sunaudoti, tai bolševi
kai bijodami, kad fronto ar
mijos ginklais neapsigin
kluotų priešingos jiems jie- 
gos, prašė vokiečių, kad jie 
ruoš ginklus pasiimtų.

Apsidirbę su senąja ka- 
riumene, bolševikai paskel
bė kovą buržuazijai. Prasi
dėjo po visą šalį plėšimas ir 
turtų konfiskavimas, čia 
žiūrėk, žydas popą už barz
dos tąso, o ten raudonar
miečiai krautuves tuština. 
Dvarponiai ir kapitalistai 
hėgo iš Rusijos kai perkūno 
Įspirti. Didesniuose mies
tuose. kaip tai Petrograde, 
Novgorode ir kitur raudon
armiečiai plėšė ir einančius 
gatvėmis žmones. Nuo mo
terų atiminėjo branzalietu*, 
laikrodėlius ir žiedus, o ki
toms ir viršutinius drabu
žius nuvilko. Nuo „buržujų” 
vyrų batus nuo kojų nu
traukdavo ir palikdavo ant 
sniego basus šokinėti. Jeigu 
sausio mėnesy, 1918 metais, 
kas nors iš Amerikos darbi
ninkų butų parvažiavęs į 
Rusiją ir pasirodęs Petro
grado gatvėse, tai beabejo- 
nės butų buvęs apskelbtas 
„buržujum” ir nurėdytas 
iki plikam kunui.

Kaimuose darėsi tas pats. 
Ėjo pulkai nuskurusių kai
miečių. į dvarus ir šaukdami 
„Tovarišči, svoboda!” —y 
ėmė gyvulius, javus, žodžiu 
sakant, lygino kalnus su klo
niais. Tokis naikinamo dar
bas tęsėsi gana ilgą laiką. 
Iš mužikų niekas beveik ir 
nesvajojo, kad savo darbu 
ką-nors sau pasigaminti. 
Kam čia dirbti, juk turtų 
yra užtektinai, reikia, tik jų 
prisiplėšti!

Tas viskas vedė šalį į pra
žūti. Bolševikai su tuo blo
gu nekovojo. Jie tik perse
kiojo priešingas sau parti
jas, kimšo į kalėjimus so
cialdemokratus ir socialre- 
voliucionieriųs, kurie per
spėjo žmones nuo pragaiš
tingos bolševikų taktikos.

Ar galima tad stebėtis, 
jeigu po poros metų šitokio 
destruktyvio bolševikų dar
bo Rusiją ištiko neišvengia
ma katastrofa — badas? Ir 
)X) šiai dienai ten milionai 
žmonių kenčia skurdą, ne- 
dateklių ir miršta badu.

Tai matot, ką suteikė Ru
sijos žmonėms penkių metų 
bolševikų viešpatavimas. Jie 
vedė darbo žmones į rojų, 
bet... paklydo ir nuvedė į 
pragarą. Bepartyvis.

gistracijos klausinėj. Iki 1 
lapkričio atsiliepė 5,884 
žmonės, kurie dalijasi šiaip:

Už registraciją 
Prieš registraciją 
Neaiškiu 
Viso — —
Anketa da nepasibaigus, 

bet jau ir šitos skaitlinės ga
na aiškiai parodo, kad pa
žangus žmonės beveik visi 
registracijai yra priešingi.

■ < ______________

(KLERIKALAI BUVO SU
MUŠTI RINKIMUOSE.

’ Pasirodo, kad Elta pame
lavo ^amerikiečiams apie 
Lietuvos rinkimus. Ji sakė, 
kad naujam Lietuvos Seime 
klerikališki „pažangiečiai” 
turėsią 3 nuošimčius balsu, 
o klerikalų prietėliai žydai 
—5 nuošimčius. Elta, tyčia’neva išvien su kitomis revo- 
ar netyčia, gerokai sumaži-Į bucinėmis partijomis, kar- 
r:o socialdemokratų laimėji-!iu darė slaptus suokalbius, 
mus ir .visai užslėpė komu-j kaip paėmus valdžios vairą 
nistu 5 išrinktus atstovus, ji savo partijos rankas. Bir- 

„Naujienos” dabar va i želio mėnesy, 1917 metais 
iš Kauno telegramą, 
praneša. 1 
išrinkta:

”10 socialdemokratų. 20 
Valstiečiu Sąjungos atstovu, 
38 krikščionių demokratų. 2 
žydu, 2 lėnkn. 1 vokietis ir 5 
komunistai. Viso 78.’’

Taigi pasirodo, kad rinki- 
’ muose, proporcionaliai i-! 
man t, laimėjo tik socialde- ’ 
mok ratai ir komunistai.

Prakišo truputį liaudiniu-į 
kai su valstiečių sąjunga, 

Įneš pereitam Seime jie tu
rėjo 29 atstovus, o dabar ga- 

įvo tik 20.
Tiesa, socialdemokratai 

irgi poros vietų neteko, bet 
tai dėlto, kad visas atstovų 
skaičius šiam Seimui tapo 
sumažintas. Sulyg tos pro- 
porcijos, kokią socialdemo- 

i kratai turėjo Steigiamam 
Seime, dabar jiems reikėtų 

i turėt tik 9 vietas; o jie ga
riu 10.

Liaudininkams gi sulyg 
tos proporcijos šiame Sei
me reikėtų turėt apie 23 at- 

i stovus; o jie gavo tik 20.
Taigi kuomet socialdemo- 

i kratai proporcionaliai susti
prėjo, tai liaudininkai grįž- 

Į ta i Seimą daug silpnesni.
Bet daugiausia prakišo 

i kunigo Purickio partija, 
i krikščionys demokratai. 
(Žydai, kurie pereitam Sei- 
;me rėmė mūsiškius šmugel- 
ininkus klerikalus, taip pat 
likos šiuose rinkimuose su
mušti. 0 pono Smetonos at
buloji Pažanga negavo nei 
vieno atstovo!

95
5723

66
5.884

mano pasakojimas nebus 
nukreiptas palaikymui ku
rios nors partijos pusės. Esu 
teisingas žmogus ir pasako
siu vien tik teisybę.

Griuvus carizmui, Rusiją 
laikinai valdė koalicinė val
džia. kurios priešaky buvo 
Kerenskis. Tuo tarpu iš vi
sų salių pradėjo grįžti i Ru
siją revoliucionieriai ir re
voliucinių partijų vadai. Vi
si jie buvo priimti žmonių 
>u atvira širdimi ir džiaugs
mu. Grižo iš užsienio ir bol
ševikų vadai Leninas, Troc
kis ir kiti.

Visos revoliucinės parti
jos telkėsi krūvon, kad atsi
laikius prieš tamsias cariz
mo jiegas, kurios buvo tuo 
laiku dar gana stiprios. Bol-

!

krautuves 
koperaty- 
uždrausta 
įvežimas į

ljetuvą; e) kad visoms paštų 
ir savivaldybių įstaigoms kuo- 
tankiausiai butų pranešamas 
pinigų kursas ir kad jis butų 
skelbiamas tose įstaigose vi
siems aiškiai matomais užra-i 
šais: f) kad koperatyvams bu
tų duotos palengvintomis sąly
gomis valdžios žymesnės pini
ginės paskolos užpirkimui di
desnėmis 'partijomis prekių ir 
sudarymui urmo sandėlių, iš 

' kurių koperatyvai galėtų gauti 
prekių nepriklausomai nuo 
spekulentų urmininkų.

”2) Kviesti visus piliečius, 
kuriems brangi Lietuvos ra
mybė ir gerovė, imtis tokių 
priemonių kovoj su išnaudoto
jais krautuvininkais ir šmu- 
gelninkais: a) boikotuoti tas 
prekybos Įstaigas ir krautu
ves. kur kainos dirbtinai ke
liamos ir kur tyčia palaikomas 
ir.arkių-auksinų , vartojimas; 
apie tokias Įstaigas ir krautu
ves skelbti spaudoj. Susilaiky
ti nuo pirkimo tokių dalyki;, 
kurie Šiai 
reikalingi,
nustatytos teisingai; b) visais 
galimais budais remti kopera- 
tyv.us: Įsirašyti į koperatyvu 
narius, dėti įdėlius į koperaty- 
vą kasas ir banką, kad padidi
nus jų apyvartos kapitalą, rei
kalingą didesnių partijų pre
kių užpirkimui; stengtis viską 
pirkti tik koperaty.vuose ir 
parduoti tik per koperatyvus; 
c) nieko neparduoti už vokie- 1 
čių markes ir ost-markes, o už 
viską parduodamą reikalauti 
tik litų ir centų; d) pastebė
jus, kad krautuvininkas spe
kuliatyviu budu dirbtinai bus 
pakėlęs kainas, tuojau šaukti 
milicijos atstovą ir reikalau
ti protokolo sustatymo; e) 
kuogreičiausia vokiečių markes 
ir ost-markes’ ar.ban
kuose išsikeisti į iitiis. nes 
markių vertei puolant, jas lai
kantis neša nuostolius; tuo da
rydamas ir sau ii» visam kraš
tui žalos;

”3) Kviesti, kad kunigai 
bažnyčiose iš sakyklų, o vi
suomenės organizacijos ir vei
kėjai per spaudą, susirinki
mus, mitingus ir paskaitas aiš
kintų žmonėms Lietuvos pini
gų įvedimo svarbumą, jų ver
tę ir tas priemones, kurių vi
suomenei reikia imti kovoj su 
šmugelninkais ir apgavikais. ’

KUNIGAS, KURIS SAKO 
TEISYBIŲ.

Ne visi kunigai yra kleri
kalai ir šmugelninkai. Pasi
taiko ir tarp jų gerų žmo
nių. kurie gina darbininkų 

(reikalus ir kovoja su šmuge
liu. Toks pasirodė esąs Day- 

'tono (Ohio) lietuvių klebo
nas Slavynas. Kaip praneša 
! „Dirvos” korespondentas, 
Daytone buvo masinis lietu
vių mitingas delei registra
cijos, apie kurią kalbėjęs 
kun. Slavynas. ir štai ką jis 
pasakęs:

"'Broliai ir seseris: būrelis 
išsigimėlių politikierių išleido 
toki skaudų įstatymą mums 
gyvenantiems Amerikoj, išti
kimiems Lietuvos Močiutės su- 
nams ir dukterims, su $10 mo-

1

„Naujienos dabar gavo iželio mėnesy, 1917 metais 
\Urį!.;ie išleido atsišaukimą Į dar- 

kadH Seimą tapopi^kus ir kaimiečius, ku- 
' riame pirmu kartu jie ap- 
! šaukė visas kitas partijas 
buržuazinėmis, vien tik bol
ševikų partiją jie gyrė, kai
lio tikrą vargšų partiją. Ta
me atsišaukime bolševikai 
užvaldę Rusiją žadėjo dar
bininkams suteikti viską, 

!kas galima ar negalima. Mi
tinguose bolševikų kalbėto
jai šaukė: „Mes pastatvsi- 
ne Rusiją ant tikrų socia

lizmo pamatų, nebus nei 
turčių, nei skurdžių, visi bus 
lygus. Kiekvieno darbinin
ko stunoj bus gramafo- 
nas„... Žmonėms tie saldus 
bolševikų agitatorių žodžiai 
patiko ir jie iš visos kruti
nės šaukė: „Lira, svoboda!” 
(Valio 1 iuosybė). Trockis, 
Joffe ir Leninas kone visus 
Petrogrado dirbtuvių dar
bininkus ir dali garnizono 
kariumenės patraukė į savo 
partiją. Tuomet jie užgrobė 
:š Putilovsko arsenalo kul
kosvaidžius, susėdo į šar
vuotus automobilius ir važi
nėdami po gatves ėmė šau
dyti į kitų partijų einančias 
gatvėmis manifestacijas. 
Ant gatvių Nęvski Prospekt 
ir Sadovaja 3, 4 ir 5 dieno
mis liepos žuvo nuo bolševi
kų šūvių nemažai žmonių. 
Naujosios valdžios diktato
rius Kerenskis, nesitikėda
mas bolševikus nugalėti 
ginklu, padarė su jais taiką 
ir du bolševikų partijos va
du Trockį ir Sokolnikovą 
Įsileido į ministeriu kabine
tą. Tas .Leninui labai patiko.

Bolševikai tuomet dar 
drąsiau pradėjo varyti agi
taciją prieš kitas partijas. 
Jie prie savęs patraukė ir 
Baltijos jūrių laivyno juri
ninkus, 
dviem 
„Rosi ja’’ 
žiuoja N e vos upe Į Petro 
gradą ir iškėlę bolševikų vė 
liavas grasina miestui bom
bardavimu, jeigu Jis nepia-

Komunistai savo spaudoj 
dažnai guodžiasi, kad i jų 
prakalbas mažai žmonių .at
silanko.

Žinant komunistų kalbė
tojus, visai nenuostabu, kad 
žmonės i jų prakalbas nesi
lanko.

L. M.

tf

vi

Tie 15 d. spalių 
šarvuotais laivais 
ir ”Avrora” įva-

kulkosvaidžiai, visi 
išrinktieji atstovai 
iš Petrogrado.

Išvaikęs Seimą, 
pasiuntė praporščiką Kri- 
lenką pas vokiečių kariume- 
nės vadą Hindenburgą, kad 
sustabdytų mušius ant fron
to, o Joffe ir čičeriną pa
siuntė i Brest-Litovską. Da
rant šiuos žygius bolševikai 
išleido proklamacijas i gy
ventojus ir kareivius ant 
fronto, kad karė jau pabaig
ta ir kad taika su vokiečiais 
yra daroma be jokių anek
sijų ir kontribucijų. Karės 
nuvarginti kaimiečiai ir ka
reiviai nebeišmano kaip 
džiaugtis bolševikų žygiais. 
Toliaus Leninas išleidžia 
Įsakymą Į veikiančią kariu- 
menę, kad panaikinami vi
sokį cinai ir kad generolai, 
oficieriai ir kareiviai patįs 
sau nuplėšytų epoletus ir 
medalius nuo šinelių ir mun- 
dirų, nes visi esą lygus. Tas 
Įsakymas sukėlė kareivius 
prieš oficierius ir generolus, 
ir kurie tik nenorėjo nusi
imti epoletų bei medalių, 
tiems kareiviai nuplėšdavo 
prievarta. Paprasti karei
viai savo oficierius pradėjo 
vadinti „tovarišciais”.

Nors šituo gudriu savo 
žygiu Leninas išardė armi
joj discipliną, bet vistiek iš 
frontinės armijos bolševi
kams dar gręsė pavojus.

Leninas

KAIZERIS APSIVEDĖ.
Pereitą sąvaitę apsivedė 

buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilius, kuris dabar gyvena 
Olandijoj. Jis paėmė Reusso 
kunigaikštienę Herminą, 
kuri yra našlė ir turi kelia- 
tą vaikų. Pirmoji kaizerio 
žmona nesenai mirė.

PRIGĖRĖ 135 RUSAI.
Tokio žiniomis, 135 „bal

tųjų” rusu, kurie pabėgo iš 
Vladisvostoko laivu, susidū
rė ant jūrių su kitu laivu ir 
visi žuvo.
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

i
I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia
i. i --------

PHILADELPHIA, PA. inas mažutis žmogelis, vadi- 
(Nuo musų korespondento) namas bolšęvikučiu, didele e w . z-..y-vv*lxIza v,nlGn • O1O Amn_

Ir vėl lietuvis nužudytas.

PHILADELPHIA, PA.

gerkle rėkia: "Kad čia Ame- 
, , , ,x. . . . . rikoje jau tokia sistema, kad
Jonas Adomaitis (Adams), ^^./mirė, katė mirę, koks 

kuris gyveno 1224 So. Han-i ujvs žmogus mirė, 
eock st., užpereitos subatos - - • • - —
vakare liko peršautas, o ne-į 
dėlioj mirė ftft. Sinai ligon-L 
buty.

Apie 
vakarą 
ne [ 
Front ir VVharton st. Tuom-J 
tarpu suėjo trys vytai ir pa
prašė saliuninko gerti. Ša- 
liuninkas jiems davė gerti

eock st., užpereitos subato».r • nemirsiu, stipsiu, pa
stipsiu. Man ’Laisvė’ turės 
j būti uždėta ant pilvo, pa- 

x samdysiu heną, pripirksiu 
11:30 vai. su^a^os .rnunŠainės, tegu v^sį links- 

- vėlioms buvo saliu-. nes esu komunis-
pas Joną Maomkj ant ias”Stipk, pa- 

jdvėsk!”
Veikimas nupuolė.

Philadelphia visuomet vei- 
ir paprašė, kad jie užmokė- Į;jme būdavo atsilikus, ši
tų $1.20. Vienas jų išsitrau- niet gi visai nupuolė. Mažai 

’..... : ‘pastatęs į kas rengiama, o jeigu kas irkė revolveri ir 
prieš saliuninką pasakė: 
"Štai tau pinigai!” ir išbėgo 
nemokėjęs. Tuomet Jonas 
Adomaitis išėjo laukan ir 
buk jiems pradėjęs sakyti, 
kad jie užmokėtų. Vienas 
galvažudžių davė Adomai
čiui plyta Į galvą, o kitas pa
leido šūvi ir peršovė. Galva
žudžiai nubėgo ir niekas ne
žino. kas jie toki buvo. Ado
maitis sakė galėtų juos pa
žinti, tik vardų nežinąs.

Jonas Adomaitis buvo 29 
metų, stipraus sudėjimo. 
Mylėdavo išsigerti ir kazy- 
riuoti, bet blogo mažai kam 
yra padaręs. Paliko broli Vi
limą ir senutę motiną.’Vili
mas yra labai rimtas ir ge
ras vyras ir tankiai Joną 
šelpdavo, kuomet tas ne
dirbdavo.

Ant - Front ir VVharton 
gatvių yra labai didelė ”bo- 
mija”. čia per amžius būda
vo daugybė visokių vagių. 
Policistai patįs jų bijosi.

Tas saliunas per nekuri 
laiką buvo uždarytas. Ši ru
deni Jonas Mabuikis atida
rė. Neperseniai "Džianuks” 
pats susišaudė saliune su 
"bomais” ir buvo areštuo
tas; dabar vėl žmogžudystė 
Įvyko tame saliune. Lietu
viams patartina šalintis nuo 
tokios vietos, nes tai pavi
jinga vie-a.
Norėjo pagelbėti, papuolė i 

"džėlą”.
Pranas Paulauskaš, kuris 

gyvena ant So. Hovvard st., 
netoli to saliu.no, kur Ado
maitis buvo peršautas, ištu
pėjo per naktį džėloj ir kaš
tavo apie $100.00.

Kuomet žmonės subėgo 
pamatę Adomaiti peršautą, 
tai kiti bėgo pas Praną Pau
lauską prie telefono, kad po
liciją pašauktų, nes saliune 
telefono nėra. Kada polici
jos vežimas atvažiavo, tai P. 
Paulauskas važiavo sykiu i 
Jigonbuti už perkalbėtoją. Iš 
ten, ji ir kelis kitus policija 
nusivežė i nuovadą išklausi
nėti, ar jie ko> nematė. Poli
cija išklausinėjusi juos at
leido. Paulauskas eidamas 
norėjo išsiimti nosinę iš ki- 
šeniaus ir betraukiant nosi
ne, išpuolė revolveris: poli
cija pamatė ir Paulauską 
uždarė. Paulauskas šiaip- 
taip per telefoną susijieško- 
jo kokius ten žydų politikie
rius ir tie rytą teisme pasa
kė, kad jis esąs bartenderis. 
Magistratas klausia Pau
lausko, o tas atsako, kad ne 
bartenderis. Mat, nesusikal
bėjo, kaip sakyti. Na, ir vėl 
Paulauską uždaro, 
ateina detektyvas, 
"Duok $50.00, tai 
Paulauskas davė ir 
tratas jį paliuosavo.

Paulauskas sako,

Paskui 
sako: 

išeisi.’’ 
magis-

Paulauskas sako, kad ir 
kitiems šunims davęs kyšių, 
ir išėję jam iki šimto dole
rių.

Žmogus kartais papuola 
bėdon be jokio reikalo.

Nori "stipt”, bet ne "mirt”.
Aną nedėldienj girdžiu 

k Ii ube keli kriaučiai sustoję, 
diskusuoja tarpe savęs. Vie- visiems pa

parengiama, tai be energi
jos, ir publika i tuos paren
gimus nesilanko. Seniau, bū
davo, per prakalbas ar kon
certus žmonių pilnos svetai
nės, o šįmet kas ką neren
gia, visuomet tuščia. Vieni 
meta bėdą ant bolševikų,kad 
tie keldami triukšmus tau
rininkų prakalbose, atgrasi
no publiką ir nuo savų pa
rengimų. Kiti sako, kad 
žmonės, girtuokliauja na
mie užsidarę, šiaip ar taip, 
bet publika ! parengimus ne
eina.

Darbai eina gerai.
Darbai šiuom tarpu Phi- 

ladeiphijoj eina gerai. Tūli 
sako, kad ir veikimas nu
puolė dėlto, jog visi dirba ir 
neturi laiko visuomenės ar 
darbininkų reikalais užsiim
ti. žmonės buvo išsėdėję po 
metus be darbo, tai kuomet 
dabar pradėjo dirbti, nukra
tė rankas nuo politikos ir 
sako: "Reikia žiūrėti iš ko 
duoną valgai.”

Bile amatninkui atvykus 
Į Philadelphiją darbas ne
sunku gauti, nes čia reika
laujama visokių amatinin
kų.

Cukernėse, kur dirba dau
giausiai lietuviai, lenkai ir 
rusai, darbas eina dieną ir 
naktį, ant 2 permainų, po 12 
vai. Į parą.

Baldwino garvežių dirbtu
vėj, dirbdama dieną ir 
naktį.

Gazaunė dirba rišu srnar- 
kuiRu.

Garbamės dirba ir šven
tomis dienomis.

Audinyčios ir verpinyčios 
dirba pilną laiką.

Hoteliuose ir restauraci
jose daug lietuvių dirba, 
darbininkų reikalauja kas 
diena.

Kriaučiai dirba su virš
laikiu.

O apie namų ir dirbtuvių 
statymą nėra kas nei kalbė
ti. Čia šįmet tiek daug stato, 
kiek niekuomet nestatė.Prie 
budavojimo darbininkų la
bai stokuoja. Plesteminkai 
uždirba nuo 13 iki 20 dole
rių Į dieną. Ir daug kitų 
amatninkų gauna daugiau 
mokėti, negu unijos paskir
ta mokestis.

Daug lietuvių atvažiuoja 
ir skundžiasi, kad negalima 
lietuvių surasti. Kadangi 
Philadelphija yra didelis 
miestas ir lietuviai gyvena 
išsiskirstę po visą miestą, 
tai kurie atvažiuoja, patar
tina užeiti pas Sabą Mankų, 
1201 Vine st. Ji galima rasti 
nuo 11 vai. ryte iki po vienai 
dieną. Yrą tai labai sąžinin
gas ir geras žmogus ir pas 
ji galima visokių patarimų 
gauti, ir jis nurodys kokiose 
dalyse miesto lietuviai gyve
na. Jis gyvena tik už trijų 
blokų nuo stoties ir nėra 
sunku ji surasti.

Mankus yra visiems phi- 
ladelphiečiams gerai žino
mas kaipo smarkus biznie
rius ir geras žmogus. Kas 
tik i kokią bėdą papuo
la,'tuoj visi pas Mankų, ir jis 
visiems padeda.

CLINTON, INU 
Rezoliucija prieš registraci

ją ir Lietuvos Atstovybę 
Amerikoj.

Kadangi Lietuvos valdžia 
paskelbė per savo atstovybę 
^Vashingtone patvarkymą, 
litriuomi Įsakoma visiems 
Amerikoj gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams užsire
gistruoti Lietuvos Atstovy
bėj iki 9 d. gruodžio, 1922 m. 
ir užsimokėti 10 dolerių me
tinės duoklės;

Kadangi neužsiregistra- 
vusięms grumojama atėm- 
mu • Lietuvos pilietystės ir 
konfiskavimu jų turto Lie
tuvoj :

Kadangi šis Lietuvos val
džios patvarkymas yra dar 
negirdėtas istorijoj, nes ir 
buvęs rusų caras nedarė to-

kiu žiauriu patvarkymų sa-jstovybę, kuri atstovauja nejvusiems iš kitur darbas ne- 
vo pavaldinėms, — į Lietuvos liaudį, bet daugiau-sunku gaut.. Tik uždarbiai

j Todėl mes, Clinton, Ind. i rūpinasi savo partijos rei- Į menki: dieniniams moka po 
lietuviai, visuotiname susi- įšalais. . 35c. už valandą, o dirbantię-

į rinkime 22 d. spalio, 1922 m., į Griežtai 
! Kazimiero Mickevičiaus i Eietuvos v ;
svetainėj. 459 N. 7th st., nu-Įninkamus natvarkvmus iri 
tarėm griežtai protestuoti 
prieš t-oki I.ietuvos valdžios 
bandymą apiplėšti gyvenan
čius Amerikoj Lietuvos pi- 
’iečius, kurie rėmė Lietuvą 
visais galimais budais. Taip
gi atsišaukiam i Amerikos 
lietuvių visuomenę, kad nei 
vienas nesiregistrųotu, nes 
tita registracija yra sugal- NE\\ TON J PPKK FALLS, 
rota tam tikros partijos MASS.

j žmonių su tikslu pasipini- Vąrgų-vargcliąi.
gauti ir sustiprinti baltas! Senai jau ’Keleivyje” 

I teroras Lietuvoj. •
Taipgi protestuojame į nin vargus. Darbai šiuo tai-Į įregistravę tam tikrus>’ar- 

I prieš dabartinę Lietuvos At-’fu eina kiek geriau. Pribu- dus. kurių žymesnius čia pa-

ji nuo štukių uždirba kiek 
daugiau. Mašinšąpėse dirba 
po 45 valandas savaitėje, o 
iaundrėse po 40 valandų.

Didžiausias musų žmone
lių vargas yra tame, kad jie 
begalo Įsimylėjo i munšąi- 
iią. Vieni dirba, kiti perka— 
visi geria. Bravorėlių privi
so galybė, kurie konkuruo
dami varo platų biznį. Jau 
pora žmogelių nuo munšai
no išsikraustė iš proto., Vie-! 
nas sėdi "kreizauzėj”, o ki-’ 

Fas palojo žiūrėdamas i mė-i 
ma_ nuli ir vėl grižo prie darbo. į 

j tesi apie šios kolonijos žmo-! Musų bravorėliai turi už-j

LitCtl

Mickevičiaus j Lietuvos v
Inetinkamus patvarkymus ir 
'pakeistų Atstovybę Yva- 
shingtone unkamesniais ir 
daugiau Lietuvai atsidavu
siais žmonėmis.

i Rezoliucijos Komisija:
i Pirm. Pranas Pechkitęs, 

Sekr. Domininkas Liauka 
ir Antanas Povilonis.

I
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YRA TAI EAGLE PIENO 
PASIDIDŽIAVIMO REKORDAS.

Jei norit plačau dažinori apie šita stebuklingą kūdikiu 
maistą, iškirpkite šio paskelbimo kuponą ir pasiuskit jį 
The Bprden Company, ir gausit, visai dykai, ką norėsit, 
ar knygos jusu kalboje apie kūdikiu penėjimą, mažiems 
valgiu gaminimo knygutę, kūdikiu knygutę, arba virėjys- 
tės knygą, kur pasakoma kaip daryti skaniu valgių su 
Eagle Pienu. Įvardinkit ko norit, šitas patarnavimas yra 
jums vien už parašymą.

Paduokit savo krautuvninkui nuolatinį užsakymą Eagle 
Pieno, ir vartokit jį atsidėję per tam tikrą laiką, ir pama
tysit kaip jusi? kūdikis augs stipryn ir sveikyn- Eagle 
Pienas lengvai suvirškinamas, saugus, ir patikėtinas kū
dikių penėjimui.

Tapo priparodyta. kad kūdikiai penimi Borden s Eaglę 
Pienu geriau auga ir rodo geresnį kūno brendimą, negu 
tie, kurie penima kitu kokiu ypatingu pienu.

Eagle Pienas nėra dirbtinis kūdikių majstas. Gydytojai 
žino, kad pienas yra tobuliausias maistas subudavojimui 
kūdikio kaulų ir raumenų, ir jo augimui, žinoma, jei pie
nas yra grynas. Eagle Pienas gi yra garantuoto grynumo 
pienas, sumaišytas su grynintu cukru — niekas daugiau. 
Jis suteikia proteinų, druskų ir sviesto riebalų, reikalin
goje proporcijoje, lygiai žiemą, lygiai vasarą.

Daugiau Negu Kiti Kūdikių 
Maistai Sudėti j Vieną

Kaip plaukia laiškai I Laiškai iš susikimšusių mies
tų ir mažų miestelių pajūriuose, ir kalnuse. Ir pa
veikslai! Kūdikių, kurių senelės rekomendavo 
-Eagle Pieną, ir kūdikių, kuriems daktarai išrąšė j j 
kuomet motinos negalėjo penėti gamtišku budu. 
Mes turime keturias dešimtis tuksiančių laiškų — 
dėkingų laiškų, rašytų iš liuoso noro, pasakančių 
kaip Eagle Pienas išaugino kudikj.

*
Daugiau kūdikių išaugo ant Eagle Pieno, negu ant visų 
kitų maistų sudėtų į vieną! Tą pareiškimą pilnai patvirti
na tūkstančiai nelauktų padėkavoniu, kurias dėkingos 
motinos įr gydytojai mums kasmet prisiunčia. Paklausi- 
atėkit pas savo kaimynus, kur tik gyvenat, apie Eagle 
Pieną. Aplink save visur rašit Eagle Pieno kūdikių.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building. New York.

minėsiu. Užvis garsiausias 
buvo "Žydų Rojus”, bet die
vas užleido ant jo koronę — 
užklupo ji guzikuočiai ir iš
varė iš biznio. Kitas bravo- . 
ras, kuris irgi garsus, vadi
nasi "Švarc’. Šio bravoro 
meistras atrodo kai tikras 
Švarc: turi dideli pilvą, ma
žus akinius, kalba kai gar
nys, gieda kai žuvis. Trečias 
bravoras vadinasi ”Kimazo 
Rojus”, ketvirtas
viską Užeiga”, Įlenktas — 
"Peisarokė su Cibuliais” ir 
tam panašiai.

Jeigu tie bravorai neuž
darys savo durų ir nesiliaus 
nuodiję žmones, tai "pon- 
dziau” man padėk, jų savi
ninkų vardai bus paskelbti 
laikraščiuose.

Neutono Kryžius.

"Lietu-

SALĖM, MASS.
Protestas prieš registraciją.

Kadangi Lietuvos Atsto
vybė VVashingtone, kalbėoa- 
ma ouk tai vardu Lietuvos 
valdžios, paskelbė Įstatymą, 
kuriuomi Įsakoma visiems 
gyvenantiems Amerikęj 
Lietuvos paliečiams užsire
gistruoti ir pasimokėti po 
2 0 dolerių už pasus;

Kadangi tame paskelbi
me grasinama, kad tiems, 
katrie nesiregistrųos ir ne- 
užsimokė^ 10 dolerių, bus 
atimta prigimtos pilietybės 
tiesos ir konfiskuojama jų 
nuosavybė Lietuvoje, —

Todėl mes, Salėm, Mass. 
lietuviai, prigulinti prie šv. 
Petro ir Povilo draugystės, 
susirinkime, laikytame 22 d. 
spalio, 1922 m., nutarėme 
griežtai protestuoti prieš 
šią begėdišką prievartą.Męs 
pareiškiame, jogei nęsire- 
gistruosime ir neduosime 
nei vieno dolerįo stiprini
mui reakcijos Lietuvoje.

šv. Petro ir Povilo drau
gystės komitetas:

A. Adams, 
J. Plagas, 
P. Bakanauskas.

I

MILLINOCKET, ME. 
šis-tas iš lietuvių gyvenimo.

Miliinocket miestelis yrą 
žinomas daugiausia tiems 
lietuviams, kurie dirba miš
kuose prie kirtimo medžių 
popieros dirbtuvėms. - Tie 
tankiai ši miesteli aplanko. 
Daugelis lietuviu, kuriems 
atsibosta miškų darbas, Ap
sigyvena šiame miestelyje ir 
gauna darbą dirbtuvėse. 
Darbų čia šiuo tarpu ne
trūksta, visur jų galima 
gauti.

šios kolonijos lietuviai 
nieko o nieko visuomenės 
labui neveikia. Jie yra atsi
davę vien tik blogiems dar
bams. Didžiuma lietuvių už
siima vien tik munšaino da
rymu, kuriuo svaigina savo 
protus ir naikina sveikatą. 
O koks tų girtuoklių stubo- 
se yra nešvarumas, tai sun
ku ir apsakyti. Vienas lie
tuvis už girtuokliavimą ir 
nešvarų užsilaikymą buvo 
^patrauktas teisman ir užsi
mokėjo bausmę. O du kiti 
lietuviai yra pastatyti po 
kaucfja už darymą svaiga
lų. Jų teismas atsibus po 
naujų metų.

Tūlo lietuvio skiepe buvo 
užlaikomas ”hotelis” kur su- 

! sirinkdavo munšaino gar
bintojai savo vargus .pa
skandinti. Ant nelaimės apie 
tą "hotelį” sužinojo "dėdė” 
ir Įsilaužęs Į vidų atėmė nuo 
besilinksminančių 7 bonkas 
rojaus skystimėlio. "Kote
lio” savininkas turėjo užsi- 
mokėt 100 dolerių bausmės.

Tai matote, kokiais lietu
vių darbais mes galime pa
sigirti.

L. Pilietis.

(T<m kortttpvndencijų ant I *WL)

saliu.no


4 KELEIVIS

Krikščionių demokratų poli
. •

tika Lietuvoje.
Krikščionių demokratų 

partija, turėdama didesnę 
pusę "rankų” Lietuvos Stei
giamam Seime, jau treti 
metai valdo sulyg savo 
krikščioniškai - katalikiškos 
nuožiūros "šventą” Lietuvą. 
Per šiuos tris metus, musų, 
valdžioje esantiems klerika-i 
lams diena dienon prisieida-, 
vo patirti, kad jų aukso die-f
nos jau praėjo, kad toliaus. 
norint užsilikti prie valdžios 
ragaišio, reikia griebtis 
ypatingų priemonių, kad ap
gynus savo pozicijas, — rei
kia didelių pastangų, kad 
dar nors kiek ilgiau išlai
kius ištroškusius laisvės ir 
žemės Lietuvos darbo žmo
nes savo naguose. Kaip ir 
visuomet panašiuose atsiti
kimuose, tapo griebtasi se
nų politinės ir dvasinės 
pri««paudos priemonių, kad 
nors kiek ilgesniam laikui 
užmarinti Lietuvos darbo 
klasės sąmonę, suklaidint i 
juos ją troškimuose išsiliuo- 
sūoti iš ekonominės ir dva
sinės vergijos.

Lietuvos klerikalai jau se
nai patyrė, kad patogiausiai 
yra visuomet žarijas sveti
momis rankomis žarstvti. 
užtat ir čia jie pradėjo uoliai 
jieškoti kantrių ranku, ku
rios pildytu jų nešvarius su
manymus ir ant kurių, rei
kalui esant, galima butų su
versti atsakomybę už visus 
nepasisekimus.

-Jieškojo ir surado. Lietu
vos Socialistų-Liaudininkų- 
Demokratu partija nudžiu
go, kada krikščionys-demo- 
kratai pasiute jiems dalintis 
valdžia, būdami Steigiamam 
Seime daugumoje, ir, ilgai 
negalvodami.sudarė koalici
ni kabinetą kartu su krikš
čionimis demokratais.

Reikia pripažinti, kad šie 
pastarieji pradžioje pasiro
dė begale sukalbami ir ne- 
siskupino pažadėjimų: jie 
sutiko užleisti Soc.-Liaud.- 
Dem. net kelis ministerių 
portfelius, jų tarpe dargi 
ministerio-pirmininko. Soc.- 
Liaud.-Dem. to pasirodė 
daugiau negu užtektinai ir į 
jie su "švenčiausiu" pasiry-j 
žimu stojo dirbti bendrą 
darbą su klerikalais.

Ir pradėjo krikščionys-de- 
mokratai svetimomis ran
komis žarijas žarstyti. Mi
nisterių kabinetas, kaipo 
pildomoji Įstaiga, turėjo vi-j 
šame kame klausyti nurody
mų Steigiamojo Seimo dau
gumos (būtent: krikščionių- 
demokratų bloko), taip kad 
esantiems valdžioje soc.- 
liaud.-dem. liko tik pildyti 
gaunamus Įsakymus. Ir ji? 
kantriai viską pildė. Jų kan
trybė buvo tiesiog anioliš- 
ka: būdami socialistais jie 
ištikimai sutiko, kad ligi 
paskutinių laikų butų palik
tas visoje Lietuvoje karo 
stovis, kuomet jau dveji 
metai praėjo, kaip apie joki 
karą nieko negirdėti. Būda
mi socialistais jie patys 
smaugė Lietuvos darbinin
kų spaudą, naikino profesi
nes darbininkų sąjungas ir 
persekiojo kairesnes socia
listines partijas. O krikščio
ny s-demokratai tik trynė 
rankas ir džiaugėsi. Jų agi
tatoriai rodė darbininkams 
pirštu Į soc.-liaud.-dem. mi- 
nisterius ir gudriai šnibždė
jo: "Tai matot, kokie tie 
jūsų socialistai, jie jus dar
bininkus pramanytų, tai gy
vus suėstų." Visas nuodė
mes valdininkų, visus politi
nius, nepasisek i mus jie vers
te vertė ant sėdinčių prie 
ministerio portfelių soc.- 
liaud.-dem., o per juos ir 
abelnai ant visų socialistu. 
O tie nabagai vien tik pildė

jų Įsakymus. Ir tokiu bud u, 
būdami valdžioje, jie varė 
giliai išdavikišką darbą. Jie 
ramia sąžine leido toliaus 
viešpatauti karo stoviui, ne
sant tam rimto reikalo, vien 
delio. kad to labai norėjo 
klerikalai. Kartu su karo 
stoviu visur viešpatavo ka
ro — komendantų sauvalė, 
kariška žvalgyba grūdo i 
kalėjimus, koncentracijos 
stovyklas susipratusius dar
bininkus ir kairiuosius so
cialistus. kur jie išbūdavo 
po dešimts ir daugiau mėn. 
be teismo ir tardymo ir, ga
lų gale nesuradus jokių ap
kaltinimų paliuosuojami. 
Komunistai jau seniau buvo 
paskelbti šalies išdavikais ir 
už prigulėjimą prie komu
nistų partijos kiekvienam 
igręsė pavojus papulti karo 
lauko teisman ir mažiausiai 
būti ištremtiems iš Lietuvos 
ribų. Už prigulėjimą prie 

I Revoliucinių Socialistų- 
Liaudininkų Partijos armi
jos teismas nuteisė kalėti li
gi dviejų metų visą eilę as
menų. Ir tik Lietuvos Social
demokratų Partijai buvo 
leista viešai gyvuoti, bet ir 
tai ant tiek tik. ant kiek ji 

i nevedė aktyvės propagan
dos darbininkų tarpe, reiš
kia. ant kiek ji buvo Parti
ja vien tik ant popieros. G' 
'žengdami darbininkų tar- 
pan socialdemokratai visuo
met sutikdavo žiaurią 
kontr-žvalgybos skyriaus ir 
karo komendantų ranką 
kuriems vienatiniu argu
mentu buvo koncentracijos 
stovykla, rapnikas ir vieti- 

; nių klebonų nurodymai 
Darbininkų spauda buvo vi
są laiką uoliausiai slopina
ma. nei vienas kairiųjų so 
ciaiistų laikraštis negalėje 

i išleisti daugiau vieflo-dviejų 
'numerių ir tuos-pat tuojaus 
l konfiskuodavo, o redakto
rius tupdydavo šaltojon. Bet 
užtat žydėte žydėjo klerr 
fališkai juodašimtiška 

j spauda. Klerikalai per savo 
tain vadinamą Darbo Fede- 

i raciją pradėjo veržtis dar- 
jbininkų tarpan. šmeiždami, 
j provokuodami ir abelnai vi
sus socialistus.

i Visą administraciją civily 
jie pasistengė suimti Į save 
rankas, kariška kontr-žval- 
gyba tarnavo išimtinai iv 
tikslams, karo komendantą' 
daugumoje buvo taip pat jų 
žmonės, vienu žodžiu, visą 
valdžios aparatą jie pasi
ėmė faktinai Į savo rankas 
ir dviejų-trijų ministerijų 
portfelius padovanojo soc.- 
iiaud.-dem., kadangi šie pa
starieji abelnai jų reikalams 
daug kenkti negalėjo, o la
bai buvo klerikalams pato
gus tuo žvilgsniu, kad visas 
savo nuodėmes galėjo su
versti ant jų, o pertai ir ant 
visu socialistų.

Čia kyla klausimas, ar 
soc.-liaud.-dem. nenumanė 
kokią rolę jie lošia šioje ko
medijoje?" Į tai galima tik 
tiek atsakyti: jie negalėjo 
nematyti, negalėjo viso te 
nežinoti. Anaiptol, jų tarpe 
tankiai girdėjosi dargi pro
testo balsai, bet jie niekados 
neparodė rimto noro palai
kyti savo žodį veiksmu ir 
bemaž ko du metu pildė vi
sus krikščioniškai-klerika- 
liško Steig. Seimo daugumos 
norus.

Vėl kyla klausimas, kodėl 
jie taip darė? Kairesniems 
socialistams senai buvo aiš
ku kodėl. Todėl jie visa tai 
darė, kad faktinai patys bi
jojosi socialistų iš kairės, 
todėl, kad jie patys, tik per 
nesusipratimą buvo pasiva
dinę socialistais, todėl, kad 
jie patys atstovavo Lietuvos

stambesniuosius ir viduti-juanius ūkininkus, gi su darbi- NeSVietlŠKl 1CDW| 21&U 
ninkais jokių ryšių neturėjo1

• ir bijojosi jų bemažko la-j 
biaus negu klerikalai.Trum
pai sakant, juos skyrė nuo 
krikščionių-demokratų vien 
tik pažiūros Į bažnyčios ir į 
valstybės santikius, nes jie5 
sulyg savo pažiūrų yra 
pingi demokratai, būtent: • 
vidutinės ir smulkios buržu-\.iame aprašoma 
azijos partija. Socialistų ■ - - ......

nūnai okupuotoj 
Lietuvoj

"Keleivio" skaitytojas P. 
]1?‘i Špokas iš Haverhill, Mass. 
^ ■gavo laišką*nuo savo brolio 

i'iš okupuotos Lietuvos, ku- 
nesvietis- 

. ... . . ,-. 1Siki lenku milicijos žiauru-
kaires jie bijojosi nemažiau ,nai Dalį to laiško čionai 
už krikšč.ąem. ir veikė;;.ll iname 
prieš juos kaip pnes bendrą; ....
priešą. i ”Dąbar parašysiu, ką da-

Bet galu gale ir senas jau-h’o lenkai mus^ kraste- 
Lybiai "Kada lenkai šaukė oku

liaru vytis [puotos Lietuvos jaunuolius į 
kariumenę. tad visi lietuviai 
ir baltgudžiai nutarė nesto
ti. Užtat lenkai rugpiučio 
mėnesy atsiuntė baudžiamą
ją miliciją, kad sugaudytų ir 
i;ubaustų nepaklusniuosius. 
Dabar čia prasidėjo baisiau
si kankinimai visame kraš
te. Yra daug tokių atsitiki
mų, kad suima nestojusio 
sunaus tėvą, ir jeigu jis ne
pasako, kur jo sūnūs randa- 

tai baisiausiai ji kankina. 
Kartais prikala nelaimin
gam tėvui i kojų padus ma
žų vinučių ir liepia šokti. 
Arba i panages bado adato
mis, liepdami pasakyti, kur 
yra sūnūs. O jeigu pagauna 
;ą jaunuoli, kuris yra nesto
jęs Į kariumenę. tai taip nu
kankina. kad nebūtų nei vie
nai valstybei tinkamas: tan
kiausia išlaužia ranką arba 
koją ir prikurinę pirtį laiko 
durnuose per kelias dienas.

"Vienas nedoras žmogus 
paskundė kitą esant lietuvių 
šauliu. Lenkai Įskųstąjį su
ėmė ir visai]) kankino, rei
kalaudami prisipažinti. Ne
paisant biauriausiu kankini-

Ar žinot, kodėl žydai ne
šioja barzdas? Ogi todėl, 
kad barzda yra puikus koš
tuvas zupę valgant ar ge
riant ką-nors, nes per plau
kus viskas puikiai išsikošia, 
taip kad jokia bakterija ne
papuola į burną. Mat, žydai 
labai "myli" švarumą, todėl 

ii- koštuvas reikalin-jiems 
gas.

koštuvas reikalin-

valdo Leninas ir 
o Lietuvą dabar

sudraskė 
moteriškei kelines.

tis "susinaravija". 
taip pat pradėjo 
ir soc.-liaud.-dem. Priežas
tis tam atsirado svarstant 
liaudies švietimo klausimą 
Steigiamam Seime. Klerika
lai išseno jau žino, kad ge
riausiai žmogų galima ap
akinti tuomet, kada jis ne
įstengia pats kritingai gal
voti. būtent, jo jaunystės 
dienose. Jie senai dasiprotė- 
io, kad geriausias būdas pri- 
sižvejoti sau šalininkų — tai 
skiepyti jau mokyklos suole 
savo pažiūras Į jaunas vaikų 
širdis. Jie senai žinojo, kad 
Įmesta vaiko sielon sėkla 
Juoda paskui norėtą vaisių, 
užtat jie visuomet stengė-i 
užgriebti i savo rankas pra
džios ir augštesni mokslą, 
kaipo galingus Įrankius lai
kyti šalį savo įtekmėje. Čia 
tai jie ir susidūrė mirtinai 
su soc.-liaud.-dem. Ir, nega
udami surasti jokio kom- 
oromiso turėjo galų gale po 
Jgo sėbravimo ir persiskir
ti. Dalykas maž-daug buvo 
štai kame: klerikalai suma-j 
nė. kad katalikiškoje Lietu-1 
voje vien tik "geri* katali
kai mokytojai gali krikščio-.

lenkai musų krašte. 
"Kada lenkai šaukė oku-

1

i
i

!

si

niškai vaikus mokyti ir nu-Imu žmogus gynėsi, kad jis 
sprendė pravesti Įstatymą. su šauliais nieko bendro ne
šuly g kurio liaudies mokyto- turis. . Tuomet Įsiutę lenkų 
jai privalo savo mokyklose inkvizitoriai atpiovė tamjai privalo savo mokyklose 
dėstyti ir tikybos mokslą. 
Bet, kadangi, bedėstydami 
bažnyčios dogmas jie gali 
kartais pradėti platinti ko
kias nors "erezijas”, užtat 
vietinių partijų kunigams 
curi būt leista sekti, ar ne- 
orasilenkia mokytojai dės
tydami katekizmą su Baž
nyčios įsakymais ir, kartą 
-ūži no j ę panašų faktą, jie 
turi teisės reikalauti per 
kvietimo ministeriją, kad 
lanašųs mokytojai butų nuo 
savo pareigų pašalinami. 
Toks įstatymas turėjo ati
duoti visus liaudies mokyto
jus faktinon kunigų val
džion ir paversti juos vien 
■ik klerikalų politikos Įran
kiais. šitame tai plane ir 
narnate sau didelio pavojaus 
soc.-liaud.-dem. Jie suprato, 
kad praėjus panašiam įsta
tymui jie bus visai atskirti 
largi nuo savo stambiųjų ir 
vidutinių ūkininkų, kai jie 
nuktos bent kokios Įtakos 
priaugančio i kartoj. Ir štai 
ligšiolei sugyvenami soc.- 
liaud.-dem. pradėjo spirtis 
visomis keturiomis prieš ši 
įstatymą, o kadangi krikš- 
eionys-dem. taip pat supra
to gerai jo vertę, tai jie nu
barė taipgi už jokius pinigus 
nenusileisti savo seniems 
talkininkams. Ir prisiėjo 
-kirtis.

nelaimingam žmogui ausis, 
lupas ir liežuvi. Tas viskas 
dėjosi Lydos apskrityje. Ar
tinasi tie baudžiamieji len
kų būriai ir prie musų. Žmo
nės laukią jų, kai paskutinio 
teismo."

ŽARIJOS

K. žvainys.
(Toliau bus)

IšSMALAVO FARMERJ.
Netoli Ogdensburgo, Ne\\ 

Yorko valstijoj, penki žmo
nės užpuolė farmerį P’ergu- 
-oną melžiant karves tvar
te. nurengė jį, ištepė šilta 
-mala, paskui apibarstė 
plunksnomis, surišo, išvežė 
miškan ir užmovę ant gal
vos maišą pririšo prie me
džio. Ji paliuosavo vėliau 
kaimynas.

Ferguson sako, kad jo už- 
ouolikai buvo apsisiautę 
baltom skraistėm, kaip Ku 
Klux Klano nariai nešioja.

Rusiją 
Trockis, - _ .
valdys penki žydai. Mat, tie 
penki žydai persvers Lietu
vos Seimą į vieną arba kitą 
ousę. Jeigu žydai prisišlies 
prie klerikalų.‘tai klerikalai 
ir vėl šeimininkaus Lietu
voj. Bet jeigu žydai eis iš
vien su liaudininkais ir so
cialdemokratais, tai pažan
giųjų bus viršus. \ adinasi, 
žydams turės pataikauti ir 
vieni ir kiti.

A. G ar bukas.

- Akmenės miestely, Mažei- už "neteisingą apkalbėji- 
• kių apskričio, dvasiškas tė-'mą".

velis Balčiūnas padarė dide-j Išsėdėjęs keliatą dienų 
IĮ skandalą. Buvo taip. Keli kalėjime, vokietys šiaip- 
karčemninkai, kun. Balčiu-!taip pasiliuosavo ir paėmęs 
nas, vietos aptiekorius, f ei-' advokatą padavė kun. Bal- 
čeris, akčižininkas ir vokie- j čiuną teisman už užpuolimą 
tys Podė įtaisė andai žalu-;jo moteries.
mose už miestelio baliuką, 1 Byla greitai turbut nebus 
amerikietiškai tariant —įir vokietys vargiai ją lai- 
pikniką. Pasiėmė jie gero
kai degtinės ir išvažiavę Į 
mišką pradėjo gerti. Movė 
gerai ir kunigėlis Balčiūnas, 
o prisimovęs pradėjo grai
bytis apie moteris. Iš pra
džių visa tai ėjo juokais, bet 
ant galo dvasiškas tėvelis 
parsivertė vokiečio Podės| 
pačią (ji lietuvė) ir pradėjo 
jau ne juokais ją plėšti. Mo
teris pradėjo priešintis ir 
šauktis pagalbos. Vokietys 
atbėgo savo pačią ginti, bet 
dvasiškas tėvelis jau buvo 
jai kelines suplėšęs.

Vokietys baisiai supyko ■ 
ant kun. Balčiūno ir nuva
žiavo pas vyskupą su skun- 

f du. Žinoma, varnas varnui 
’ nekertą Į aki, ir vyskupas j 
kunigo nenubaudė. Bet ku- 
nigaš vistiek supyko ant vo

mės, nes kunigų valdomoj 
šaly sunku teisybę rasti. 
Kunigas Balčiūnas stato 
pulką davatkų, kurios prie 
to atsitikimo ir būti nebuvo, 
bet visos liudija, kad "pro- 
testonas apkalba tėvelį ne
teisingai”. Pati Podienė ir
gi kažin ar liudys prieš ku
nigėli, nes ir ji katalikė ir 
su "dvasišku tėveliu" senai 
jau bičiuliuojasi. Vokietis 
Podė turi ketvertą vaikų, 
bet nei vienas į ji nepana
šus: visi jie panašus į kun. 
Balčiūną.

Kunigo draugai aptieko- 
rius, felčeris ir karčeminin
kai taipgi neliudys prieš jį. 
Kaip kunigas voliojo mote
rį, tai visi jie šaukė: "Kuni
ge, taip negražu, negražu”’ 
bet kaip dabar reikia teis
me pasakyt teisybę, tai jie 
ginasi: "Visi buvom girti, 
ir kaip tenai buvo, nieko ne
atsimenam.”

Tai ve, kas darosi kunigų 
valdomoj Lietuvoj, 

skiepe, 12 Vernon st., Wor- dę areštavo ir uždarė cypėn Ten buvęs K. R. 
eester, Mass. Lietuviškas . .......................................  ---=^77^-^-=

Juokublvnas sveria 200 sva- »/■ ••• •• •> •
rų Kaip jie priima amerikiečius

Juokublynas susideda iš 
sekančio štofo: 5 bušelių 
P.P.P., 7 galionų G.G.; 3 
saujų Mik; 131 gorčių Guz; 
ir šešių pėdų Tai Mat. Visą 
štofą reikia sumaišyti ir su
vertus į Molio Motiejų kep
ti ant kibirkštėlių iki pasi
darys Juokublynas. Juoku
blynas reikia iškelti iš Mo
lio Motiejaus su Jono Plono 
Šakėmis.

Zecerio Frontas.

Amerikoniškuose restora
nuose teko matyti visokių 
blynų, kaip tai: blueberry 
pie, apple pie, lemon pie, 
chocolate pie, raisin pie, 
neach pie ir custard pie, bei 
juokųblyno niekur nema
čiau.

Anais metais laikraščiai 
paminėjo apie lietuvišką kiečio, kad tas ji skundė, ir 
.Juokubiyną, bet lietuviškuo-l nutarė "pamokyt" protesto- 
se restoranuose nepasirodė, i na, kad "dvasiškos asabos 
Dabar "Tėvynė" 42 No. pra-’skųsti nevalia. Pasišaukęs 
neša, kad juokublynas yra' paklusniąją sau miliciją,kū
ant parodos Paltanavičiaus nigas Balčiūnas vokieti Po-
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i

"N au j ienos” paskel bė.kad 
komunistų lyderis priklauso 
prie Ku Klux Klano. Ir koks 
čia tame dyvas! Juk komu
nistai "eina i minias", tai jų 
visur turi būti. Nuvažiuokit 
Į Kentukės kalnus pas mun- 
šainierius ir ten rasit vieną- 
kitą komunistų lyderi.

Washingtono agronomi
jos biuras ragina žmones 
valgyti žiogus, kurie esą la
bai maistingi. Dabar ameri
kiečiams bus naujo darbo: 
vieton naikinti žiogus, jie 
pradės juos auginti ir val
gyti-

Šis atradimas galbūt nau
dingas farmeriams, bet ne 
miestų gyventojams. Ot,kad 
taip koks biuras atrastų, 
kad 'blakės yra maistingos, 
tuomet nudžiugtu ir mies
tiečiai.

1 -

Sakoma, kad senovės žmo
nės gyvendavo po kelis šim
tus metų. Bet man rodosi, 
kad jie tik augdavo greitai, 
o gyvendavo trumpai, štai 
kad ir Kristus, per Kalėdas 
gimė, o per Velykas mirė-t- 
ii- jau buvo didelis vyras, su 
barzda ir su ūsais. O juk 
tarp Kalėdų ir Velykų vos 
tris mėnesiai laiko.

Davatkos sako: "nelygink 
žmogų prie gyvulio". Aš ir
gi sakau, kad neverta gyvu
lį prie davatkos lygint. Žiū
rėkit. šunis Lozoriui kaulus 
atnešdavo, o mėsą patĮs su- 
ėsdavo. Gi davatkos mėsą 
neša kunigams, o pačios tik 
kaulus graužia.

Vienas "Keleivio” skaity- Daubaras žino, kad jis nie- 
tojas rašo mums iš Lietu
vos :

Gerbiama "Keleivio” Re
dakcija ! Meldžiu įdėti Į laik
raštį mano pranešimą, kaip 
Lietuvos valdininkai elgiasi 
su grįžtančiais iš Amerikos 
lietuviais. Atsitikimas, apie 
kurį aš čia noriu pakalbėti, 
man teko savo akimis ma
tyti 26 rugsėjo Mažeikiuose. 

• Mažeikiuose yra muitinė, 
"Tėvynė" sako, kad "Lais- kur tam tikri valdininkai iš- 

vė" pasivijo savo besikolio- krečia visų bąksus ir apžiu- 
jimais gazietą "Saulę", 
kam čia "T." ; 
ką visi senai žino.

kuo Lietuvos Respublikai 
nėra nusikaltęs ir kad so- 
dint ji kalėjiman neturi už 
ką, bet žmogus nenori su 
akyplėšom reikalo turėti ir 
vėl duoda penkinę, kad grei
čiau pasiliuosavus.

Ir taip sugrįžęs iš Ameri
kos lietuvis yra varomas per 
"šerengą”, pakol pripildo vi
sų valdininkų ir milicininkų 
kišenius.

Tai ve kaip jie čia priima 
sugrįžusius iš užsienio Lie- 

. Ir ar įvažiuodamas Lietu-. piliečius, 
atkartoti tą. von keleivis nesiveža ką už-Į len buv£s

’i drausta. Taigi pro čia grį-! (Pilnos rašytojo pavardės 
' žo iš Amerikos Julius Dau- nededam, kad Lietuvos val- 
i baras, kuris vežėsi daug dininkai jam kartais neat- 
knygų, tarp kurių buvo ir keršytų. —Red.). 
"Kardo" dviejų metų kom-! 
pietas, gražiais apdarais ap
raišytas. Pamatę' "Kardą", 
šaunus musų valdininkai 
nusigando ir nori jau atimti 
kitas knygas. Daubaras ma
to, kad jau bus velnias, tai

rašo:
Chinietis

"Boston American" 
"New York.
Won Chen Sing pastatytas 
prieš teisėją už mėtymą iš
matų per langą saliune, pro
testavo per 15 minutų nie
kam nesuprantamoj kalboj. 
Septyni perkalbėtojai nega- 
galėjo suprasti chiniečio 
kalbos, iki vienas lenkas, iš 
publikos, pasisiūlė teismui 
už perkalbėtoją. Pasirodė, 
kad chinietis kalbėjo vien 
tik lenkiškai."

Kažin ką "Sandaros" re
daktorius pagiedos apie 
naują "lenką" p. Sing? 
Lauksim protesto...

"Tėvynės" 42 No. skaitau 
V. S. Jokubyno laišką ar. F. 
S. Zurvvellui. Laiškas irgi 
parašytas daugiau lenkiš
kai. negu lietuviškai. Sakau, 
kad ir sekasi tiems lenkams ’ 
Pamislykit, net "čainame- 
nas" Won Chen Sing ir lie
tuvis V. S. Jokubvnas, nors 
nemokėdami lenkų kalbos, 
betgi statosi lenkais. Tai lai
kai !

Kaip matyt, tai "Sanda
ra prakišo $100 ir negaus 
Kuryer Codzienny" spaus

dinti. Kažin ar sandariečiai 
norės duoti nors centą ant 
žioplų laižybu? O gal "San
daros" administratorius 
vienas atskaitęs $100 iš 
"Sandaros" mašinų fondo?

Neužilgo pamatysim nau
ją skandalo debesį "Sanda
roj". Incognito.

duoda valdininkui Naudžių- 
nui $-5.00 kyšio. Ponas Nau
džiūnas kyši priėmė ir nu
ėjo sau kitan kambarin, o 
"Kardą" paliko ant stalo; 
bet pirm išeisiant kitam ke
leiviui atėmė dar drukuoja- 
mą mašinėlę. Tiesiog bandi
tizmas!

Daubaras tuo tarpu lau
kia ir laukia, bet knygų jam 
niekas neatiduoda. Vėliaus 
prieina prie jo sargas Anta
nas Laucius ir sako, duok 
man keturis dolerius, tai ga
lėsi sau važiuoti su knygom.

Matydamas tokią beteisę, 
neiškenčiau neįsikišęs ir 
pradėjau prašyt sargo, kad 
atiduotų knygas be kyšio. 
Sargas dolerį nuleido. Sako, 
duok tris ir važiuok sau. 
Bet Daubaras nenorėjo dau
giau duoti kai du doleriu, ir 
nuvažiavo j Biržus.

Ponai valdininkai supyko 
ant Daubaro, kad jiems ne
pavyko išplėšti iš jo dau
giau dolerių, ir jie nutarė 
jam atkeršyt. Jie tuojaus 
mušė Į Biržus telegramą, 
kad tenai jį perimtų ir iš
krėstų.

Nuvažiuoja Daubaras Į 
Biržus, o tenai jau milicija 
io laukia. Tuojaus jį suima, 
iškrečia ir grasina kalėjimu, rankas.

Nėščias vyras.
Musų skaitytojas, T. Si

mona vičius, prisiuntė mums 
iš Springfieldo, Mass., iš an- 

"Springfield 
l Ūnion” iškarpą, kur rašo- 
i ma, kad šiomis dienomis te
nai miręs nėščias vyras. 
Vietos chirurgas, Dr. C. A. 
Schillander, tyrinėdamas jo 
mirties priežastį, atradęs 
viduriuose tuštumą krepšio 
pavidale, ir toj tuštumoj 
(covity) buvo jau pusėtinai 
išsivystęs vyriškos gimties 
kūdikis. Jo augimas kas sy
kis ėmė vis daugiau ir dau
giau vietos viduriuose ir su
spaudė kitus organus, kad 
žmogus turėjo kentėti di
džiausių skausmų.

Daktarai, kurie matė šitą 
keistybę, sako, kad kitaip 
to apsireiškimo jie išaiškint 
negali, kaip tik tuo, kad to 
vyro sistemoj turėjo būt 
tam tikrų celių, iš kurių su
siformavo žmogystė.

i

HUGHES SVEIKINA 
FAŠISTUS.

Suvienytų Valstijų politi
kos vedėjas, žinomas kaipo 
valstybės sekretorius, ponas 
Hughes, rado reikalingu nu
siųsti Italijos juodašim- 
čiams telegramą ir pasvei
kinti juos, kad jiems pasise
kė paimti valdžią Į savo



KORESPONDENCIJOS. Tai šitokia yra munšai- 
nierių kultūra.

Munšaino Kolektorius.

KELEIVIS

las St., susidraugavęs su bo
su, persekiojo darbininkus. 
Pastarieji išmetę jį iš dirb
tuvės už toki jo "darbą”. Ir 
lai šis atsitikimas būna pa
moka kitiems pataikūnams, 
kurie laižosi prie bosų.

Tapo dar nubausta $99.99 
Skripka, kuris buvo netieso- 
t‘i boso pusininku ir organi
zavo skebų dirbtuvę. Baus
mę jis turės užsimokėti bė
giu dviejų mėnėsių. Skripka 

t- yra jau nebe pirmą syki nu-

BROOKLYN, N. Y.
Iš 54 skyriaus susirinkimo.

Spalio 27 dieną įvyko Bro- 
oklyno kriaučių 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas. 
Priėmus pereito susirinki
mo protokolą, buvo skaito
mas laiškas, kuriame prašy
la aukų politinių kalinių rei
kalais. Apsvarstyta šis pra
šymas ir paaukauta iš sky
riaus iždo 100 dolerių.

Buvo atsiųsta dešimts t . 
kietų delei apvaikščiojimp žiūrėtas tokiuose prasižen-

revo-
Tikie-

jienkių metų Rusijos 
liucijos sukaktuvių, 
tai nutarta priimti.

Išduota ir priimta 
tas komisijos, skirtos kny
gų peržiūrėjimui.

Išdavė raportą delegatai, 
lankantys bendrąją tarybą. 
Iš raporto matyti, kad šiuo 

’ iaiku New Yorke didelių ne
susipratimų tarp' firmų ir 
unijos neįvyksta; jei ir pa
sitaiko nesusipratimų, tai 
jie yra menkesnės svarbos. 
Buvo taipgi pranešta, kad 
liastaruoju laiku New Yor
ke tapo paskleista kokie ten 
lapeliai prieš unijos valdy
bą. Apkalbėjus lapelių pasi
rodymą bendroje taryboje, 
didžiumos delegatų tapo 
pripažinta kenksmingumas 
tu lapelių unijai. Buvo taip
gi išrinkta komisija ištirti, 
kas tuos lapelius išleido; pa
skiau patys kaltininkai pa
sirodė.

Bendrosios tarybos dele
gatų raportas priimtas.

Išdavė taipgi raportą ko
misija rengimui protestu 
mitingo prieš Lietuvos val
džią už išleidimą Įstatymo, 
kuris reikalauja, idant kiek
vienas Lietuvos pilietis, gy
venantis Amerikoje, užsire
gistruotų ir užsimokėtų 
taksų pirmą metą 10 dole
rių, o toliau po penkis dole
rius kas metai. Komisija ra- 
]x>rtavo, kad surengimui to 
masinio protesto mitingo 
ima dalyvumą apie dvide
šimts draugijų. Kalbėtojai, 
anot komisijos pranešimų, 
busiantys nuo visų pažan
giųjų srovių.

Matosi, kad žmonės yra 
Įtūžę ant Lietuvos valdžios 
už tokį Įstatymą. Ir ne ste
bėtina. Mes gyvename sve
timoje šalyje, tečiaus ir ši 
svetima valdžia neapkrauja 
mus tokiais mokesčiais, ko
kiais yra pasimojusi ap
krauti Lietuvos valdžia.

Toliaus ėjo rinkimas vie
no nario 54 skyriaus pildan- 
čiojon tarvbon. Išrinkta Mi
siūnas.

Po to svarstyta klausi
mas. ar gali manadžeriai 
priklausyt? unijai. Šiame 
klausime pasilikta prie se
nojo nusistatymo: būtent, 
tie manadžeriai, kurie bo- 
sauja, negali priklausyti 
unijai, gi tie, kurie ir mana- 
džeriauja ir sykiu dirba — 
tokie manadžeriai turi pri
klausyti unijai kaip ir bile 
kuris paprastas rubsiuvis 
darbininkas.

Šiame susirinkime taipgi 
tapo nutarta, kad dirbtuvių 
pirmininkai (čermanai) pri
valo laikyti savo susirinki
mus kas mėnuo, ir dirbtuvė
je turi būti vienas pirminin
kas (čermanas), o trys as
menys 1 j 
komitetam i

Delegatas raportavo apie 
padėti dirbtuvėse. Pirmiau
sia pranešė, kad seniau bu
vęs kontraktorius Brusokas 
nuėjęs Į skebšapę tarnauti 
manadžeriu. šiaip padėtis, 
kaip matyti iš raporto, dar
bo lauke nėra bloga. Peikti
nai tik pasielgė keli dirbtu
vių pirmininkai (čerma
nai), kurie patys nutarė sa
vo susirinkime nedirbti
viršlaikio, o kitą dieną pra
nešė, kad jų dirbtuvės dirba 
viršlaikį. Pranešta, kad Pe- 
truliavičiaus dirbtuvėje tu-

rapor

gimuose.
Draugai darbininkai, at

kreipkite domės Į šiuo du at
sitikimu ir pažiūrėkite, ar 
suteikė paminėtiems aukš
čiau darbininkams ką nors 
gero draugavimas su bosais. 
O ir tie, kurie draugaujate 
ir išvien su bosais einate 
prieš unija — žinokite, kad 
ir jūsų niekas nepaglostys.

Unijos Koresp. J. B.

NANTY GLO. FA. 
Apie lietuvius ir darbus.
Čia lietuvių yra pusėtinas 

būrelis, tik niekas apie juos 
nepaduoda jokios žinelės i 
laikraščius. Gal manote, kad 
niekas iš čionaitinių lietuvių 
nemoka rašyt? O taip, jie 
net perdaug visko moka, tik 
neturi tokiem dalykam lai
ko. Mat, dirbant darbą nė
ra galima rašyti, o parėjus 
iš darbo reikia eit nuo stu- 
bos Į stubą ir gerti munšai- 
?ią. Netik vyrai, bet ir tūlos 
moterėlės munšainą geria 
ne iš stiklelių, bet tiesiog iš
bonkų. Visi tie girtuokliaij 
priklauso Romos trustui ir. , , . - -
braidžioja po prietarų dum-; 
blyną.

Gražiosios lyties jaunimo
šioj koloniioj visiškai nėra. . _ ,. .. ;
0 senbernių yra apsčiai. Jei- reikėjo mokėti du į
gu pribūtų iš kitur koks tu- /v , Augiau; kas vieną die-i 
žinąs merginų, tai kiekvie- ^.uvo turtingas, tai antį 
na gautu po nusidėvėjusi 1 -Y ?JaPs pasijuto su tais pat 
senberni pinigais jau beturčiu.

APSISAUGOKITE APGA
VIKO.

Kiek laiko tam atgal atsi
bastė i Binghamton, N. Y. 
M. K. B., karštas ”Laisvės”: 
šalininkas, ir tuoj leidosi su 
krepšiu per stubas, kaipo 
agentas, rubus pardavinė
damas. Žmogus yra iškal
bus, moka save ir savo kro- 
mą gerai išreklamuoti, o ki
tus išniekinti, ir, žinoma, 
pasisekė jam keletą žmonių 
prisikalbinti, kad užsisaky
tų pas jį rubus. Kada surin
ko keletą desėtkų dolerių 
nuo žmonių, tuoj ir dingo. 
Keletas iš pirkusių aplaikė 
tuos "pirmos klesos” rubus, 
bet nei vienas negalėjo ne
šioti, turėjo nešti pas siuvė
ją. Kiti nieko negavo.

Mes, žemiau pasirašę, lie
kam nuskriausti, taigi per- 
sergstim visuomenę, kad ap
sisaugotų nuo tokių "agen
tų”. Girdėjom, kad‘jis val
kiojasi Brooklyn, N. Y., jau 
su kitu bizniu, kaipo pa
veikslų piešėjas.

Mateušas Ceplejus, 
Frank Šiupirnis, 
J. Undrijunas, 
J. Zikevičia.

KALĖDOMS 
BESIARTINANT.

i

į 
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Iš ateinančių j Ameriką 
žinių matyt, kad Lietuvoje 
gyvenimas jau Įeina i tikras 
vėžes, iš kurių buvo išstū
męs nelemtasai auksinu ir

šiandien, taip ir rytoj, ir 
visad.

Geistina tik, kad Lietuvos 
žmonės kodaugiausiai tų Ii-, 
tų turėtų. Nusmukus auksi
nų vertei iki žemiausio laip
snio, neperdaugiausia litų 
žmonės už juos gavo. O čia 
Kalėdos artinasi — žmo
nėms pinigų reikia: ir ai-Į

Į^oms mokėti, ir šventėms 
linksmiau praleisti, ir dova
noms savo mylimiesiems nu
pirkti.

Todėl jau laikas mums, 
Amerikos Lietuviams, siųs
ti Kalėdų dovanas — pini
gus NAUJAISIAIS LIE- i 
TU VOS LITAIS savo gimi-l 
nėms, savo draugams, savo 
pažįstamiems. Tikriausiai 
ir greičiausiai tos Kalėdų 
dovanos pasiekia vietą siun
čiant per BALTIC STATĖS 
BANKĄ, 294 Eighth Avė., 
New York, N. Y., nes tasai 
Bankas ne vien kad gvaran- 
tuoja pinigų neliečiamybę, j 
bet ir duoda geriausĮ patar-j 
navimą: pinigai išmokami j 
pilnomis sumomis iš arčiau-1. 
šio gavėjui pašto, be jokių 
trukdymų ir vilkinimų.Kiek 
litų bus pasiųsta, tiek gavė
jas ir gaus, nes visas išlai
das Bankas apmoka pats.

Atkeliavusieji iš Lietuvos I 
i žmonės pasakoja, kad tu-' 
pintieji laivakortes išpirk
tas BALTIC STATĖS 
BANKE, 294 Eighth Avė., 
New York, yra geriausiai 
aprūpinami kelionėje: grei
tai gauna išvažiavimo po- 
ipierius, nereikalauja mokė
ti jokiems agentams už pa
tarnavimus, yra saugojami 
ir globojami visu keliu, gau
na gerus ir švarius laivus su 
atskirais kambariais, gar
džiais valgiais ir visais pa
togumais, o iš New Yorko i G?radžius 
greitai nuvežami į keliavi-1miS’ V,SU! 
mo vietą.

Todėl kaip siuntime pini
gų, taip ir pirkime laivakor
čių kelionei iš Lietuvos ar Į 
'Lietuvą reikia kreiptis vien 
Į tikrai lietuvišką Banką 
šiuo adresu:

[ Mat, ką buvo galima viena 
'dieną pirkti už 1,000 auksi
nų, tai ant rytojaus jau už 

_____1* *1 — • V _ . •

Dabar, kuomet ivesti Lie
Darbai čia eina silpnai. Įuv*°je savi pinigai — litai 

Dirbama tik puse laiko.!lr kainos viskam nustatytos -- i • * T»jj«f-nvnrtc!
tur yra daug. Čia egzistuoja n?1P nereikia abejoti apie 
2 lokalai U. M. W. of A. uni-’^^ perkančiają vertę: 
jos, bet nedaug jie darbinin
kų reikalais rūpinasi, ■ nes 
darbo sanlvgos vietomis yra 
aršesnės, negu neorgani
zuotų darbininkų. Nettie- 
ton, Pa., pirmiau buvo uni
ja, bet dabar ją išardė. Tas 
pats ir Twin Rocks, Pa. — 
pusė darbininkų dirba, o pu
sė vis dar streikuoja.

* C. K. Nightingak.

Vartojamas 
Kur tik 
Žmonės 
Turi 
Dantis

įtaigoje

ltalijoj kiltesnės moteris, kurios di
džiuojas savo gražumu, žino puikumą 
žibančiu ir spindančių dantų., Ir ten, 
kaip ir čia, gražesnės moterįs atrado, 
kad du kartu per dieną vartojimas 
Colgate’s Dantų Valytojo padaro nu
sišypsojimus skaistesniais.

COLGATE’S išvalo saugiai ir švariai. Jis 
turi gardu skoni, kuris dantų valymą padaro 
-magiu. Didelės mieros triubelė. kaina 25c.

Geri Dantis Gera Sveikata

“Cblęrate” vardas aut toiletinių daiktų, gvarantucja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. įsteigta 1X06 m.

5
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i - Fritncij >». Vokietijos, Italijos ir 
kitų salių: miera 5Aįx8 colių. Samte
lius ir kainą siunčiame už 20c. (46)

K P URB1S
I*. O. Bo.v 223. Grand Rapids, Mieh.

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA 11OLYOKE. MASS.
Viršininkų adresai:

I irm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 \Vhiting avė., Holyoke, Maso. 

Pageib. Antanas Ražukevičius,
580 So. Sumrner st.,

Holyoke, Kasa. 
Sekretorius Domininkas Velička.

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasieribs Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st., Holyoke, Mass.
Ka.-os globėjai:

1 Aleksandras Sagaila,
588 So- Sumrner st.,

Holyoke, Mass. 
£ Stasys Pikturna,

593 Bridge st., Holyoke, ^Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

357 Park st., Holyoke. Mass.
Susirinkimai atsibuna antrą nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holvoke. Mass.
LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, ILL, 
Pirminirkas Kaz. Grinius,

802—8th st ..
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka. 

1320 S. Victory st.
Ivasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: VV. Tijūnaitis, 

1126—lOth s t.
J. Povilaitis. 1206—lOth sL 

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st. 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st. 

Susirinkimai atsibuna paskutini 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st.

— I
Pajieškau savo sesers Antaninos! 

Rimontaitės, Kauno tėdybos Šiaulių i 
apskričio. Stungių kaimo, šeši metai! 

. . i kaip .išvažiavo iš Amsterdamo, N. Y.Londono (larbininku dien- ir nieko nežinau apie ja. .Meldžiu at-j 
rastis "Herald” sako, kadrišaukti kas žino malonėkit..-.. .. m i •• i • .. i man pranešti, nes tunu svarbų rei-u.naujoji Turkija busianti i kai^. (47) 1
tvarkoma socialistišku bu- į 

(du. Taip pareiškęs pats Ke-1 
mal: "Aš nesu komunistas.

i Bet nauja musų valstybė 
: bus taip sutvarkyta, kad 
j nedaug skirsis nuo socializ- 
■ mo."

1 *

i
■

KEMAL PAŠA ESĄS Už ! 
SOCIALIZMĄ.

T zv VA Z'l ZA zs 11 W 1VA Irt. /J 1 AVA '

NEGIRDĖTA NAUJIENA 
VVORCESTERIEčIAMS.

Parankioj vieloj lietuviai atidarė 
GARADŽIU. Mes laikome gerus me-!
chanikus, kurie taiso visokias be skir-Į 
tumo mašinas gerai ir pigiai. Taipgi į 
užlaiko Gasolinų ir A-liejų mašinoms, i 

; atviras dienomis ir nakti- I 
...... Visus lietuvius prašom kreiptis j 
pas mus ir užtikrinam gerų ir užga- 

. Pėdinanti patarnavimą. (47) !
JUOZAPAS F. ZAKARAS 

Savininkas
3 Harrison si., AVorcester. Mass.

Pajieškojimai

Louis Kimont
20 Svva.n si., Amsterdani, N. Y.

APSI VEDIMAI.

Jieškau apsivedimui merginos arba 
■'.ašies, nuo 28 iki 38 metų amžiaus. 
Aš esu vaikinas 38 metų amžiaus, 
moku gerą amatų ir uždirbu gerai, 

i negeriu svaiginančių gėlimų ir esu 
i "laisvas. Taipgi norėčiau gaut laisvų 
j draugę. Meldžiu su pirmu laišku pri- 
I siųsti paveikslų. Atsakymų duosiu 
j kiekvienai. Meldžiu rašyti šiuo adre
su: T. W. (45)

1312 W. Washington Blvd.,
Chicago, III.

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

Telefonas 5112*W.

| Or. A. Gorman-GuinaiKkK
•A LIETUVIS
$ Valandos: nuo

nuo
K nuo -----
$ Nedėliotnis nuo 10—12 dienų.

705 N. Main st. kamp. Broad aL 
« MONTELLO, MASS.

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnūs kaip 30 metų. 
Gali būti ir su vaiku. Aš esu 30 me
tų. turiu .sferų darbų, uždirbu gerai, iš 
amato endemenas. Kurios mylit apsi
vesti atsiliepkit prisiųsdamos savo 
paveikslus, kuriuos ant pareikalavi
mo sugražinsiu. Aš turiu turto lig 
tuksiančio. (46)

I
| Phone, West 2491

i DR. J. JONIKAITIS
I
I «
I4
I.

Laikas: 1--3 ir 7—9 vaL vak. 
3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

L. D. S.
2220—137 st., Indiana Harbor, InJ.

:monių privažiavusių iš ki-v’?* BALTIC STATĖS BANK.
294 Eighth Avenue, 
New York, N. Y.iitas yra ir bus litu kaip

Aš. .Jonas Daugėla, pajieškau Ma
to Siivinsko, Jono Jurono ir Onos 

! i'aulauskiutės, po vyrui Gumauskie- 
j r-ės. Pirmiau jie gyveno Škotijoj ir iš 
i ten išvažiavo Amerikon. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žinot 
man pranešti, už ką busiu dėkingas, 

john Daugėla
Sydney Alines, N. S., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Kuri mylėtų apsivesti, meldžiu tuo 
jaus atsišaukti ir savo paveiksią pri
siųsti šiuo adresu:

J. A. L.
31 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

HAMILTON, 0NT, 
CANADA. 

Apie darbus ir lietuvius. 
Rudeniop darbai čionai 

pradėjo mažėti, bet vistik 
geriau eina, negu pereitais 
metais. Darbininkai didžiu
moje neorganizuoti, todei įt
aigos tapo žymiai apkram
tytos. Pragyvenimas nepi
gus, namų randos taipgi be
galo augštos, kas darbinin
kų padėjimą pusėtinai ap 
sunkina.

Iš lietuvių gyvenimo i e- 
smagu nei rašyti, nes nieko 
gero čionai nėra veikiama. 
Aš manau, kad niekur nėra 
taip žemai kultūroj nupuo
lusiu lietuviu kaip čia. Di- 

turi įeiti dirbtuvės dziuma jų garbina tik mun-

® Columbia ®
DUODA TAU GERIAUSIĄ.

kaitės rodoma Cdumbia 
Grafonola Typo L-2, apdary
ta į Anglišką rudą raudon
medį. Aprūpinta su devy- 
niom rekordų aibumom.

Kaina <175.00. 
L1 dešinės rodoma Columbia 
Grafonola, Typo D-2, apda
ryta į raudonmedį, sviesti 
ar-žuola, tamsų aržuolą. ir 
ankstyvą Anglišką aržuoią. 

Kabia 860.00.

Antanas Plevokas jieško savo bro
lio Valerijono, paeina iš Upeliškių 
kaimo. Vabalninku parapijos. Girdė
jau. kad randasi Brooklyn, N. Y. Jis 
pats ,ar kas žino malonėkit pranešti. 

J. Šidlauskas
! 329 North avė.,

North Abington, Mass.I---- ... ...-----------------------------
Pajieškau savo brolio Konstantino 

••erusio, kuris pii iniau gvvend Droo- 
' lyn, N. Y., ir Juozo Mikino, kuris 
išvažiavo į Kanadą, taipgi Vicento 

! .!'.epulio. Visi paeina iš Kauno rėdv- 
i b''’. Telšių apskričio, šide-ikių vals
čiaus. Raišelių kaimo. Meldžiu atsi- 

į saukei arba žinantieji praneškit.
Uranas Jeriutis

555 Orchard st,, VVarior Run, 
Peely, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 45 iki 50 
metų amžiaus, geistina, kad nors kiek 
mokėtų angliškai kalbėti. Mylinčios 
y ražų ir linksmą gyvenimą atsišau- 
|-.:t šiuo adresu:

Mikolas Vaitkevičius
Box 623, Nanty-Gio, Pa.

I

Pajieškau ONOS DRUL1LTĖS, pa
eina iš Suvalkų red., Garliavos para
pijos, Grabavos kaimo. Fajieško 
Magdė Jankauskiutč. Turiu dėl tavęs 
svarbų reikalą pranešti. Malonėkit 

j itsišaukti po šiuo adresu:
JOS. RU DINUKAS

52a Court st., Scranton, Pa.

Kada perki ("olumbia
produkciją naujų dainų.. _ ___________ _
y,ausiu artistų. Jie visuomet aiškus, garsus ir gt-ro balso, 
žemiau paduodam * surašą, puikų išsirinkimą šių puikiu 
< oluml ia Rekordų, likite pas tuos, kuriuos norite pridėt 
prie jūsų rinkimo dėl švenčių ateinantį mėnesį, ir kad at
neštų linksmumą bėgyje ilgų žiemos vakarų.

10 coliu 75c.

rekordus, tu perki .geriausia r<- 
šokių ir instrumentinių dalių ge-

I’ajieškau pusbrolio Jono Širvins- 
I.o, is Katino gub., Rokišaio apskr., 
Patilčių kaimo, Onuškio parapijos, 
-lis gyvena Cievelande ir vadinasi, 
rodos, Šimonio pavarde. Kas jį žino 
arba jis pats, tegul atsišaukia, nes 
atėjo jam svarbių žinių iš Lietuvos. 

■Juozas Širvinskas (45)
255 Broadtvay, So. Boston, Mass.

E-7479

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir persiskyrusios, 
nieko nekenkia, kad ir su kūdikiu, 
nepaisant tikėjimo, nesųnesnės kaip 
3<* metų. Aš esu 29 metų, pusėtinai 
pasiturintis, kalbu 7 Raibom. Mergi
nos arba našlės, mylinčios šeimyniš
kų gyvenimą, malonėkite atsišaukti 
ir su pirmu laišku prisiųsti paveiks
lą, atsakymų duosiu kiekvienai. (.71 

P. B.
928 Onaida st., Siiamokin, l’a.

i

> -...........................— -
VALUTKEVIČJAUS š

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNER1OS
Susideda iš 27 įvairių gydan* 

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemati
nių, dispepsiją, išpūtimą, lieme
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

T re jaukų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkevičiaus Šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale st.. Montelto, Masa.

kaip 
Gripj

stam-

REIKALAVIMAI.

REIKALINGI VYRAI IR MOTE
RIS prie darbo Knitting Mill. Geras, 
švarus darbas ir geros algos. Nėra 
streiko. Adresas: (48)

THE BA1LEY KNITTING MILLS 
FORT PLAIN. N. Y.

PAJIEŠKAU VYRO. KURIS NO
RĖTU DIRBTI ANT KARMOS. No
rintieji tokį darbą užimti tuojaus at- 
sišaukit per laiškų. Atsakymų duosiu 
kiekvienam. • (46)

CHARLES E. SIMONS
Bov 111. West Exeter. N. Y.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė .M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti per 
money orderį, arba įdėjus popierinį 
dolerį į laišką. Adres, okit taip:

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellwood ave„ Baltimore, Md.

(šainą ir prastais pasielgi
mais žemina lietuvių vardą.' 
Suprantama, yra kelios šei
mynos ir padorių lietuvių, 
kurie veda gražų ir pavyz
dingą gyvenimą, čia gyvuo-1 
ja S. L. A. 278 kuopa, kuri' 
turi išviso tik 16 narių.

Pora savaičių atgal vieti-’ 
nes munšainerių kuopos pir
mininkas darė balių, Į kurį 
sukvietė visokio plauko sve
čių. Nekurie tų svečių prisi
gėrę munšaino pasiuto ir 
ėmė visokius šposus daryt. 
Nekurtuos prisiėjo į ligon- 
biitį gabenti.

E-7<m

E-4180

>7D7

E-3624

pieną Mergytė. Valcas. 
J Mergužėle, eikš pas 

i mane. Polka.
I Orkestrą '‘Kaunas”.
r Visi lipo, visi 
j T repukas. šokis.

■ Lietuviška Orkestrą
L “Kaunas”.
č Medžiotojai.

Dalis pirma.
J Medžiotojai.

Dalis antra.
Juozas Piieniunas ir

, Pijušas Lušnakojis.

Jau kad aš augau, 
šia nedėiėię.

M. Petrauskas, Tcnr.

šienapjūtė. Polka-maz. 
h nr upelis teka. Polka.
Armonikų Duetai."

E-3315

■>231

i;-::i!»2

E-2709

Naujoji gadynė.
Dainius.

M. Petrauskas, Tcnr.

Stumbriškių Polka. 
Jurgiuko kazokas.
Armonikos solo.

I Plaukia sau laivelis, 
j lopšinė.

Marė Čižauskicnė, 
Sopranas.I

Giedu dainelę. 
Gegužinės daina.

Marė Čižauskicnė.
Sopranu.;.,3.

Ant bangu Dunojaus.
Valcas.

Brangenybės. Two-steo 
<)rkestra.

Pajieškau savo drauges Katrinos 
Raubier.čs. Meldžiu atsišaukti arba 
kas žinote n'ian praneškite, busiu la
bai dėkinga. (45)

Albina Cutaitė
21 Norv. ocd st.. Fitchburg. Mass.

Pajieškau savo sesers Novar-
šienės, p<> tėvais Žilinskaitės. Meldžiu 
atsišaukti, turiu labui svarbų rei
kalą. (46 )

Barbora Umantienė
248 Grand st., Brooklyn, N. Y.

j Pajieškau savo drahgų Jono ir Sta
nislovo Viškeškų. Jie yra nuvažiavę 

l iš Argentinos i North America, ir 
| praėjo jau keturi metai, kaip aplai- 
kiau nuo jų passutinj laiką.

Į norėčiau su jais susižinoti.
Benediktas Braziulis

Casilla de Correo 591 
Buenos Aires, Argentina.

laibai 
(46)

Aš. Marė Jokubkaitė, pajieškau 
• savo brolio Leono .Jokublros, Kauno 
rėdytos. Šimonių parapijos, Grubių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite, už ką busiu dė
kinga. (46)

Miss Mary Jotiubkaitč
5’2 St. Pntrick -t,, Montrvnl, Cnn.i I i.

REIKALAUJAME AGENTU, mo
terų ir merginų kiekvienoje apielinkč- 
jc (galėtų dirbti ir vyrai). Patyrimas 
nereikalingas. Dirbti pilnų arba liuosą 
nuo darbo laiką. Pardavinėti naujai 
išrastą dalykų, dėlei moterų ir mer
ginų. Yra neatbūtinai reikalingas ."r 
naudingas. Reikalaukite informacijų 
arba sumpelio. Rašykite:

JOHN MICH EI.
Gen. Dėl. Chicago. iii.

(46)

PARDAVIMAI.

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAfflS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—a po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

*
PARSIDUODA GERAS PIANAS 

PIGIAI; matyt galima vakarais nuo 
6 vai.

14 Hanilin st., ant 3 lubų. 
Cambridge, Mass.

PARSIDUODA PULRUM1S. 5 sta
lai, biznis labai geras. Priežastis par
davimo — tai kitas biznis. Norėdami 
padaiyt per žiemą pinigų, parisiu- 
bėkit. Nepraleiskit geros progos.

P. K.
255 Broadnąy. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA ŽEMĖ LIETUVOJ.
.-u triobom, 25 dešimtinės. Norintieji' 
pirkt parvažiavę į Lietuvą pašinai;-1 
z.’okit, nes parduodu labai pigiai. I 
Kreipkitės šiuo antrašu:

HELEN KETVIRTIS I
XI Endii’oit st., Worrcster, Mass.

t
a ii

70 DAINŲ!
Choru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorajių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų, kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway. So. Boston, Maso

20
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ŽĄSYS
čios šviesios saulės kraštą, dėti ne ant skiepo grindų.
Jus nugalėsite visas kliūtis,z l>et ant lentynos

e išlaikysite visus sunkumus,' 
ir kvapieji laukai džiaugs- 

j niingai priims jus i savo glė- l t
bi. medžiai puikuoniai links-1 i^-kas šaknimi 
mai šnibždės, laisvos šiltos 
mėlynųjų marių vilnys gie
dos jums begalinę* laisvės, 
giesmę.

Garbė drąsuoliams! Gar-’
bė laisviesiems!- I ... v - . r.

Mano siela lekia su jumis, i ,į*•*“.»*? '"enesio je.-
pilkos, laukinės žąsys. I-®*1 sK?ntO!! l’,les saln«’ 

Aš trokštu šviesios saulės, 
trokštu laimės, laisvės!

Bet aš silpnas, ir aštrios 
mano saugotojų akys, ir

!

ADVOKATAS |

H G. McDOVVELL !
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- 2 
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ ’ 
DUODA \ ĮSIEMS DYKAI, 9

KREIPKITĖS UVATLsK.'l ?
ARBA LAIŠKU <-• 3

H. G. McIX)WELL |
Su U.vLL ST, Kooui 617, 4 

MAY YORK. N. Y. J

1

. Lapkričio 25
9

27

s, ir gana toli 
_. Tik gerai

i!

"DIRBK IR MELSKIS**.
"Dirbk ir melskis", ponai sako, 
"Buk palankus aukštai Valdžiai; 
Jei tau vargus Dievas teikia. 
Kęsk nuolankiai, meiliai, saldžiai."

Jus, žmonelės prakaituoti. 
Dirhat, trusiat sunkius darbus: 
Kūjais trankot jus pulsuoti, 
Žemės gelmių imat skarbus.

Ką gi polnot sau ant galo? 
Kokiais rūbais kūną rėdot? 
Koki pietus jums ant stalo? 
Kokiuos rumuos atsisėdot?

Nepątyrę jokio labo,
Alkstat. šalat, purvus brendat, 
Nuo lopšelio iki grabo.
O kur skarbus anuos dedat?

—Ponai tunka, dailiai rėdos 
Anais vaisiais jūsų vieko. 
Dykaduoniai, tie be gėdos. 
Viską ryja: jums nėr nieko.

Aukso taures- vynu pildo. 
Skamba stygos, dūdos gaudžia; 
šilko rūbai kūną šildo.
Brangus rūmai juos priglaudžia. 

Ak. jus bitės, ar negaila — 
Tranai jūsų midų ėda,
Kreipkit i juos gy li smailą: 
Save ginti juk ne gėda.

Darbininkai, mieli broliai. 
Vargams jūsų nebus galo.
Kol taip dirbsit, kaip ikišioliai. 
Kol nesieksit idealo.

Eismontas.

vienas nuo kito.
nunokusius reikia skinti.

Kopūstus reikia dėti 
’................. is i viršų.

Aukštai danguje skrenda 
ilga virtinė žąsų. Jos lekia Į 
pietus ir kažką tarp savęs 
gagena.

Skardus, drąsus garsai 
lekia Į žemę.

Apie ką jos gagena, delko 
ginčijasi, karščiuojasi, ką ir 
kuo tikina?

Ne aš, kur liūdnas seku 
jas laisvai lekiant, galiu su
prasti jų laisvą gagenimą.

Aš tik jaučiu jame kažką 
artimą, brangų, laukiamą" 
Lekianti iš aukštybių garsai 
gaivina, masina i save., bet 
silpnumo, nepasiekiamo 
troškimo jausmas bevilčiu 
ilgėsiu sunkiai, skaudžiai 
slegia krutinę, ir aš liūdnas 
seku tolima lekiančią virti
nę...

Ne aš vienas klausausi tų 
garsų.

Jie veikia ir i t^s aure na
mines žąsis, kur tingėdamos 
sutupė lankoje ir nenoromis rėpsoti.

> peša žolę. ' ___r ___ ____ _
Jos tiesia savo ilgus bal- jauna, jaunutė, kaip mano! 

tus kaklus, lenkia Į šoną gal
vas, nervingai vaikšto iš 
vietos i vietą.

Tos. kur jaunesnės, pra
deda retkarčiais apie kažką 
rūpestingai gagenti

Senės Įbedė i žemę snapus 
ir dedasi nieko negirdinčios 
ir nematančios.

Bet aure iš viršaus pasi
girdo garsus šauksmai; vi
sas pulkas sugageno kartu, patauja.

Ar jis pastebėjo lankoje mane, tai jos žvilgsniai ma- 
namines žąsis ir šaukė jas-ne visą paskandina šaltoje 
pas save i erdvę, ar tat buvo [juroje. Jaučiu kūne šalti, o 
džiaugsminga daina skais-'širdv — kartų skausmą.

ties žeme j Aš numirštu jos žvilgs-
i niuose.

Ji išėjo i gatvę. Pranyko 
gaujose žmoniškųjų

f

I

Saliero? be jokio mazgoji
mo turi būti Įdėto* galvo- 

: mis Į viršų i ilgas, gilias dė
žes, pripildytas sausa žeme.!

Tomatės gali būti laiko-

I sausai nušluostytos ir padė
tos ant lentynos skiepe. Turi 
būti žalios, tvirtos ir gerai 
išaugusios, ir kaip tik p ra- J _ > > • * •

LLOYD
Dubeltavais Ąriubiniais 

Laivais i

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN 

Labai išplaukia kas antrų 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trečia K Iena. Puikus uzua- 
ryli kambariai dėl 2, 4 ir 
6 'ypatų.

(IIAS. KAUF.MAN 
19*2 Mfasaiaalen Sl„ 

BoMou. Mass.

i a” • koi f’e<’a nokti galima jas varto-skaudziai kimba į mano bal- . , .„-i.,, „„„ > _ji.„.. . . ti. Laikas nuo laiko reikiatąjį kuna 10 ilgas žagaras... . . . •
i Ir aš sėdžiu prie slenksčio 
savo paniuriusiu, nejaukių 
namų ir bijau tikėtis, bijau 
norėti...

Vertė D. č. R.

•prižiūrėti ir nunokusias iš-! 
imti ir vartoti. Supuvusias

galima dėti Į 
įas nuo laiko iš-

(2*

i

MANO DUKTĖ.
Aš jau sukumpęs senis, 

tinku tik i kanapes baidykla 
’. o ji dar šešiolikos 

metų tiktai, visiškai dar

seno troškimai. Ji graži ir 
linksma be galo. Ji klės-

reikia išmest
Obuolius į 

bačkas ir laik _______
imti supuvusius. Bet jeigu 
obuolius manoma laikyti iki;

pavasariui, jie turi būti pan
ikomis nuskinti ir nesudau
žyti. Patartina obuolius ap
vynioti minkšta popiera.

Grasios ir ant kiek laiko 
gali būti padėtos. Pamaran
čius ir citrinus taip pat ga
lima laikyti, liet reikia an-Į 

' yvnioti minkšta popiera. į
at- Pamarančiai per ilga laika '

1— •• *■ _ * I
I ti pirmais jaunystės ; 
|skleistais pumpurais. Ji vi
sa dar kvepia pavasariu.

Kai aš neturiu kasdienės
duonos musų, tai atsigulęs giai peržiūrėti, išimant! 
kampe kambario ant grindų minkštas, padėti Į puodynę j 
žiuriu Į jos akis.. Žydrios ir vandeniu apdengti. Ant' 
akytės, pridengtos tykiais puodynės judėti torielką ar-- 

i blakstienais, manimi vieš- ’ Tr - 1 ‘
Jei tik dirstels i

čiai, tekančiai 
saulei — nežinau. 

Tačiau naminės žąsys su
prato tą’šauksmą.

Jos. pakilo iš savo vietą,’vuilų.
nubėgo, sunkiai suplasnoja-1 Tada aš pašokęs i

• • • W ' • .• I 1 • 1 • .
ZN Z* ■»»■*-* r> ■» n ZN V *• ZN 1 Z^ I » ZX I « TZV« w a.

ga su gagenimu, kuris rodė-idant imis 
si plaukiąs iš aukštybių, pa-1 išvertęs, 
kilo i orą... j

džiaugsmingas jų gage- žiausi, spiegiau... 
nimas galinga banga pa-j

i

B. —

Skaitj’k šią naujiena. 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KA -TIK PAGERINTAS - SUSTI- 
PRlNTAS IR PRAPLATINTAS SA
KO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIU L1GIJ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSU CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
džiaugėsi salutako bitte- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI. NES YRA DAUG GE- 
Rr.AU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt ' 
visus norus bei užsakymus į trumpų : laikų.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite. tai neimkite kitokio, bet rei- 

1 kalaukite tiesiog iš musu.
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 

CO, DEPT. 1S.
1707 So. Halsted st, Chicago. UI. • 

l!

j

I

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
pęr LiverpoolĮ

aliejum deginamų laivų:
ALGER1A ...............
ANDANIA (naujas) Gruodžio
AUSON1A (naujas)... Sausio

TAIPGI Iš NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija į 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos vai.- , 
bes, kas UTARN1NKAS. ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų.

A^t naujų, didelių, patogiu, greitų, 
aliziTunn -- * — - ------

i
I
I
I

Llk.lLVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTAUN1NKAS. ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo C»----- j_l_ - ', Šouthamptone
MAVRETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA 
Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SH1P 

COMPANY LIMITE!) 
126 Statė st, Boston, Mass.

'gerame padėjime stovi šal-j 
į toj vietoj.

Spanguolės reikia atsar-; 
ą, tai atsigulęs giai peržiūrėti. išimant!

; ir vandeniu apdengti. Ant'
i ba lentą. Vandeni reikia: 

ijermainyti syki ant mene- ’ 
šio. ‘ Į

žiemą galima nupirkti į 
daug šviežios mėsos ir pa-; 
kabinti skiepe. Ploni šmote-! 
Hai, kaip tai. aviena, gali 
būti pamirkyta i avienos la-l 
ju (suet) ir kuomet reikia j 
virti arba kepti viršų leng
vai galima su peiliu nuimti. į 

Kalakutus, vištas ir kitus' 
paukščius ir galima laikyti 
pakabintus vėsioj vietoj.Rū
kytus kumpius, rūkytus lie
žuvius ir rūkytą jautiena ir, 
žuvis Įdėti i lininius maišus 
ir pakabinti. Sūdyta kiau-' 
liena ir sūdyta jautiena turi 
būti laikoma sūdytame y’an-' 
denyje ir gerai uždengtose ! 
bačkutėse. i i

Kiaušinius padėti Į kai-' j 
kių vandenį. Daugelis šei-: * 
mininkių kiaušinius deda i ! 
avižas arba sausą druską. ! 
Nors toki kiaušiniai negali ! 
būti sulyginti su šviežiais, ! 
bet jeigu gerai padėti, yra 
gana geri. F.L.lJS. |~"

gy

_ _ s iš savo
sios sparnais Į žemę, ir stai-'guolio lyg pasiutęs liūtas 

; grieždamas, akis 
į išvertęs, sugniaužtomis 
j kumštimis draskiausi, dau-
-------

’ Ji išėjus i gatvę atsidavė 
sklydo danguje, ir tolimos Įtartinam kariui, valdinin- 
virtinės juodi taškai susto- kui. auksadančiui speku- 
jo, numirė vietoje. ilentui, pirkliui, bankininkui,

—Kilkite’... "..................................
šviesą!... šaukė 
laukinės žąsys.

—Pirmyn!...
mis!... Lekiame!, 
apačioje Įsikarščiavę bal-:

Į laisvę ir ir kunigui!...
viršaus’ švintant ji grįždavo vėl 

i pas mane.
su ju-| Pikta ji buvo, kaip gy- 
atsakė vate.

Keikė savo gražumą, tė- 
sai.-. Įvą, motiną ir rovė savo

Džiaugsmingai, su baime plaukus, ir draskė krūtis 
ir viltimi suplakė mano šir- nagais parėjusi namon,kuo
dis. ~ jmet buvo visą praeiviu gla-

—Greičiau!... Dieve pa- moneta ir nubučiuota.
dėk!... Pirmyn, pirmyn!...! Taip ji gulėdavo ant grin- 
šnibždėjo be prasmės mano du, kol neišsigaruodavo iš 
virpančios lupos... * 1“~ 1:1

Bet sočios, riebios narni-į
nes žąsys jau leidosi žemyn. ’ }>až velgdavo Į mane ir i sa- 
Jos smarkiai puolė į žemę,'/n '
sunkiai kvėpavo ir karščia
vosi.

Jauniklės dar bandė kilti, 
kažin ką šaukė tiesdamos 
kaklus Į bėganti toli dangu
je pulką, ir meldimas ir su
sisielojimas girdėjosi tame 
šauksme... O senės, piktos ir 
susigėdusios, murmėjo, lyg 
teisindamosis, lyg pykda- 
mos, ir matydamos žilą, se
ną kerdžių keliantis ir, 
imant Į rankas ilgą žagare, 
pačios nuėjo Į ji...

Aukštai danguje, drąsiai 
ir garsiai gagendamos, vėl 
lekia pirmyn pilkos laukinės 
žąsys, o pro mane, gailiai 
klykdamos, bėga jos baltos, 
riebios, aptingusios sesers, 
skaudžiai varomos supyku
sio kvailo senio... 0 aš sė
džiu prie slenksčio savo pa
niurusių, nejaukiu namų, 
ir vėl juodas nepermatomas 
ilgfeys siaučia mano sielą, 

bo kirmėlės, sunkios, aptin- 
gupies, vartosi smegenys?, 
& skauda begalinis

iš

Mes 
?• •••

w

KADA?
Metai po metu, kaip marių vilnys,
Vis bėga... ir mainos kitais...
Bet kada-gi ta laisvė, kurios trokšta širdys, 
Gerovę pasauliui paskleis?...

Kada brolis broli skriausti paliaus.
Kada-gi lygy bė tarp žmonių viešpataus?... 

Kada-gi vargdieniai, tiek amžių kentėję. 
Po jungu turtuolių, laisvę atgaus?... 
Kada-gi sulauks, ko širdingai taip laukia. 
Kada jie kentėti paliaus?...

Kada-gi tuos pančius vergijos numes,
Ir po ilgu kančių atilsi ras?...

Kada jie tą tikslą, skriaudų tiek kentėję. 
Po ilgų vargų ir kančių-atsieks?... 
Ir vėliavą laisves iš kraujo ištrauktą. 
Kaipo pergalės ženklą išties?...

Kąda-gi sulauksim laikų tų šviesių.
Galą skriaudos, vargų ir kančių?...

Gal daugel dar metų praeis... Bet ta laisvė. 
Brolybė, lygybė, Įvykti turės;
po vėliava laisvės, iš kraujo ištrauktos, 
Vienybė pasaulyj žydės!...

Gal ne šiandien, ne ryt, bet’tas laikas
[užstos,

Kad laisvės giesmele pasaulis giedos!...
V. A- lis.

i

11įmoiaahdIsv®1^riAMER1CAU«lZ
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I

! Į LIETUVĄ
| Greitas pasažierinis kelias nuo 

NE\V YORKO IKI LIEPOJAUS

Lapkričio 2

Geriausias ir tiesiausias susineši- 
ni: s per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdaino nuveža <>a- 
sa.'.ierius tiesiui i I’iLIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Y-»rko

Lapkričio ii

Gruodžio 9
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- ciams.
Užsisakant vieta kreipkitės prie 

vietos agentų arba pas
HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Mau.

Gruodžio 2

t—-r;.

A

II ' . . ------ --------- *■ V. -J

• per l.otlienburgų, Švedija, Pasažieriai 
j jous transferuoti ant jūrių tiesiai i

__________ J-T" • --* ■*•—*^* 

bus trairsieruoti ant jūrių tiesiai į 
LIEPOJ V

S. S. STOCKH0I M 
Lapkričio 25

S. S. DROTTNINGHOLM
Gruodžio 9, Sausio 13. 

Trečios klesos kainos:
I HAMBURGĄ--------------- $10X50;I DANZIC.A ir PILIAV A $196.50
I L1EPOJŲ >r KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieria; turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos.
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
StVEDISH AMERICAN LINE.

1 21-24 Stote Street, New York City.

f!
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LAIVAKORTES P IIM I C U S
\ ^oVYSYmioAUS^VISkI! Šun9& USTCVCiN gva- 

V?R^VfrklAM GIMINES Iš LIETU- 
c^Sft’RIiuSKA KAS-

VISOM
PRADEDANT

Ls(^VXfML PASPORTO IKI 
PA SODINI MO ANT LAIVO

Tik ką išėjo iš spaudos ■■ -į

“DĖL PINIGŲ” !
Puiki trijų aktų Tolsto- $ 

Tada, pamačius savo ku- jaus drama. Pastatymui X ? 1 - - - • •" • ‘

igah os tvankus likeras. 
Paskui pabudus blaivai

■ <?. t pamačius savo ku- jaus cirama. * aciavjmu; 
ne žaizdas nuo girtų vyra reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir x

- merginos.
”Del pinigų.” Knygutės kai- 
na 35c. Gaunama ^Keleivio” 5 
knygyne.

dantų, staugdavo, lyg vilkė 
netekusi vaikų.

Tuomet aš sužadindavau 
jes sąmonėje žmogų, kur 
kas aukštesni už minią jo- 

IsioF meilužiu vienos valan
dėlės.

Alano duktė, tuomet tap
davo aukštesnė visų žmo
nių

Pet vakarui atėjus, jau 
saū’ei nusileidus, ji vėl pri- 
gerdavo moralisto glėbyje

S. Pasakaitis.

FARMOS!

Ktip laikyt daržoves, 
vaisios ir mėsą.

Sekantis nurodymai yra 
naudingi kuomet norima pa
laikyti valgomus daiktus* 
ant kiek laiko:

Bulvės turi būt sudėtos i

Į PARSIDUODA FARMA.
125 akrai žemės. 5-5 

tos ir. užsėtos javais, 
medžių, daug miško, 8 
2 barnės,

; -linkai. 1 
j arklini, J trakas,
jos, vežimai i.- pakinkai. P: 

ĮsiduoJa ant vietos po 10c.
f?rsndasj p.-ie

.ilės iki rr:i?,-tui. 2‘į i 
» stočiai, mokyklos 
mes. T,«»i įriti tuojau. 
Už viską tik 
I.iku. ieji ant 
anebškni.

L KIRVIAN

akrai apdi.-;>- 
li>u vaisinių 
ruimų stabo. 
4 kiloki bu- 

i, 2 
mažinę ri- 

Pienas par- 
už kvor- 
vie-kelH. [j | 

inuiiiu fki || ■
; ramia • || 1Pttr- (U.

■5500. Ine.št!___
’enovu -? Jyjrų.!

2 vi.štininkai............— .
taipgi ]s melžiamų karvių 

1 trokas, visokios 
vežimai ir pakinkai.
. la

tą. Si f
~ r*
gel
arti fa r 
duota.
f-2t ><>■>.
Eaš} kit

k. r. i>. 4,

t ,£k,<?12? yh- P šaltą, tamsią vietą, ’l
snnkies. antin- Morkvas;’ paSteXkus ir! 

roj. ‘s galima laikyti skiepo! 
-v-.r-n.-g Wfl„vio vi lžen’ese’ arba žeme pripildy-( 
akąusnaa, nėra manyje va-;tose jr
Bot, nėra noro, neri«l j|fl(8

‘tu0? Dytius ir arbūzus reikia i
n ž^y»l Jy Mo*!* b»"a- nuskinti ir laikas nuo laikoj 

gimtinę, į anais- skuduru nušluostyti ir pa-

Morkvas, pastemokus ir.

NAUJOS HUNKSHy LOVOS 
Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Supi
ginimų knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lotų, i 
Pąduškų ir Plunksnų. ?’n«ų ; 
dirbtuves kainos yra ląbai! 
žemos. Dešimts dienų iyj 
ir mes už moka m uz ešpre-Į

X

tol

Tandyiųųi -------------------—... «« v^F«c-
uarzovea_,^ Kostutneriai užganėdinami visur, 

l'asiųsk atvirutę šiandien reikalauda- 
! mas d? kai Icnvgos ir sampalų piunkmų 

(5-1 
American Feather & l’illow ('•.

Deak F 12, NaahvUle, Tonu

Lietuviškai - Lenkišką Aptieka
Jeipu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir tirų ii?ų. T aipgi turime nuo visokių slap
tingų li^ų ir geriausius patarimus nuteikiame, nuo patrūkimo 
de! vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiui, ^pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų užd.vką. Tolei jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, ta-j ateikite j APTIEKĄ po numeriu 

100 SALĖM STREET. BOSTON, MASS.

________ __ - v><-<K<irkX»iU.1t

JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LITHBAMAN TKAVEL BURĖM . SSa
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y. i

[ i

• »

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma- 
ioni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekVeno plaukus.

v

R&ffles
vra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia 
kartus panaudojus jas iš palvos visiška: 
pranyks ph-iskonos. Palaikymui sveikos 

galvo* odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit
Kama 65 centai aptiekose, arl>a r.ž 75 centus prisiunčiama 

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

KM-IH Se. Si- Brooklyn, N. Y.

UGIJU ATYDAI!
T^iy»Lk4-|'|vroVėliavų, Kokardų, visokių Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
A-/11 UvU VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS’CO., 90-92 Ferry St. N«wark*N. J.

» i i . ■■■ ..... ............

iersgvit
(16) J

Luinam, C.ynn.

Tarp Hew Yarko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centrahnės 

Europos.
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st.. laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli 

valgymui kambariai, salionai ir puikus dėka: 3-čios 
klesos pasazieriams.

Laivai ”Hai»s>a”, ’’Bayern”, ’'Wuertteml>erg" ir ".Moui<t
. Cfay” tur; kelis specialius kambarius.

Pradedant su kovo mėnesiu, 1923 metų, du trijų sriubų 
laivai, Resolute ir Reliance, kurie veža pirmos, antros 

ir trečios klesų pasažierius, išplauks kas antras 
Utarninkas.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų. 
JULIUS BOTTENBERG, 260 Hanover st, Boston. Mass.
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PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 

LIETUVOS IR LENKIJOS
Iimokaai bms labai Jg’aftat

Me* parduodam Laivakortę* akt vfe? geriausią Hniją. 

LAIVAKORCtŲ KAINOS;
| Kaunu iŠ Bostono ar Nev Yorta *105.15. Karės taksų W-

Musų atstovai išvažiuoja ) 
teikti Jums visokių infonnaeijų ir 
nuvažiavę. Siunčiami per tkuO pfa 
Ateikit* ir pasikalbėkit su

JULIUS
260 HANOVKR ST.

. P^tir^'beti ag Jogų draugais 
boa po rpatiika jų priežiūra.

iGy Ine. 
BOSTON, mass.

i



* KELEIVIS

Laisvę pažinę—jungo 
nevilksim.

jos pripuola 23 kovo, o kitą 
syki, kaip ve 1916 metais, 
nušoka net i 23 balandžio.

/ - -

LIETUVIAI! įminkime sau ir mes savo so-
šįmet suėjo lygiai 600 me- stinę! Tenesiranda nei vie

tų nuo to laiko, kaip Lietu- nos kolonijos, kuri
vos Kunigaikštis Gedemi- ^apvaikščiotų Vilniaus su- 
nas, stebėtinu savo sapnu Jįaktuvių. (Jau pervėlu. — 
sujudintas, įsteigė Vilnių, tų * ,•' 
vieną iš gražiausių pasaulio- Ta Vilniaus sukaktuvių 
miestų,, 
sostinę. v .

Per tuos 600 metų Vilnius mybes sargyboje stovinčiai 
buvo Lietuvių tautos širdi-. suorganizuotą Lietuvių pa-1 
mi ir siela. Daug kraujo bu- triotis^ą visuomenę — Die
vo pralieta, kad apgint: tą tuvos šaulius, 
savo sostinę nuo pasikėsini-! Te visos Lietuvių organi
nių įvairių grobsiu kaimy-‘nacijos pagerbia musų seną 
nu, norinčių ją sau pagrobti ? Vilnių, skirdamos iš savo iž- 
ir ten įsigyvęnti. | . '

Taip! lietuviai savo'Vi!-

Vilnių — musu proga pasinaudodami pa-
*'remkime musą nepriklauso-!

— . 1 * j • • I

4o atatinkamas duokles tam 
_______ _ __ _ ... " 1 svarbiausiam musų 

nįų amžiais gynė ir gins ir Mautos tikslui, 
neatsižadės jo, ligi kol Lie
tuviu tauta gyvens šiame Lietuviai turime čia išvien 
pasauly.

Kas gi yra mums tas Vil
nius? #

Vilnius — tai musų tas 
stebuklingas miestas, p kuri 
nuo seniausių laikų keliavo
me pėsti, važiuoti ir klupsti, 
jieškodami ten nuraminimo 
ir palaimos.

Vilnius — tai musų isto
rinis ir kultūrinis centras, 
musų paguoda, musų pasi
didžiavimas.

Vilnius — tai tas šaltinis, 
iš kurio semia musų tauta 
visą savo galybę.

Vilnius 
širdis, 
dreba visas galingas musų 
Tautos kūnas.

Vilnius — tai tas musų 
dainų—

'„Miestas brukavo tas,
Ašarėlėms apmazgotas”...

' Visų partijų ir pažiūrų

eiti.

Atminkime, kad visa Lie
tuva privalo būti nedaloma 
ir laisva!

šelpkime Lietuvos šauliu 
Sąjungą!

Apvaikščiokime Vilniaus 
sukaktuves!

A. Žmuidzinavičius, 
Lietuvos šaulių Atstovas 

Amerikoje.

tai Lietuvos 
kurią užgavus, su

Nori taisyt kalendorių.
Metuose turėtų būt 13 

mėnesių.

Sulyg siūlomo pataisymo 
Velykų diena turėtų būt nu-

tais valdininkais. Tuomet jų 
darbas butų apmokamas iš 
valstybės iždo ir kunigai, 

i valdininkai, neturė
tų teisės kalėdoti, imti mo
kesnius už mišias, siiubus ir

Tą Vilnių laiko dabar pa
grobę didžiausi nuo amžių 
Lietuviu priešai — lenkai.

Ten, Vilniuje, musų bro
liai už žmogaus ir tautos 
teises kovodami kalėjimuose 
nyksta ir lenkų kankinami 
žūsta.

Ten, iš Vilniaus, iš tos 
musų šventavietės, lenkai 
gelenda peilį, kad pulti ir 
numarinti visą Lietuvą.

Amerikos Lietuvy! Ar ne
sudreba Tavo visa esybė, 
prisiminus šitą baisią tikre
nybę?!

Ar Tu neužsidegi visas 
apmaudu ir kerštu prieš tą 
gašlųjį slibiną, įsmeigusį sa
vo kruvinus nagus į musų 
Tautos gyvą kūną?!

Ar Tu nesi pasiryžęs stoti 
pagelbon atremti tą tyko
jantį, kad mus visus pa
smaugus, lenkų poną?!

Ten-, Tėvynėje pasilikę 
musų broliai susibūrė į ka- 
riumenės eiles ir šaulių 'bū
rius. Pasiry žę jie yra gyvas
tį savo atiduoti, kad Vilnių 
atvaduoti, kad apginti Lie
tuvą. Ir nevienas jau savo 
jauną galvelę paguldė, pa
stojęs kelią besiveržiančiam 
Lietuvon priešui.

Jų vieton stoja nauji 
tūkstančiai. Stoja jie savo 
noru, kaipo šauliai. Deja, 
daugumoj be ginklų ir 
silpni.

Amerikos Lietuvi, žuvu-i 
šiųjų ir pasiryžusiųjų už Tė
vynę žūti Broli! Stok šau
liams pagelbon! Lietuvos pi
liečiai likę Tėvynėje, mokė
dami mokesčius užlaiko ka- 
riumenę. Tu šelpk šaulius. 
Duok jiems kūno ir dvasios 
jėgos, duok jiems į rankas 
ginklą ir stiprumą, kad vel
tui nežūtų. Tu tą gali. Tu 
esi galingas savo išgalia. Tu 
per platųjį Okeaną gali pa
daryti savo tautą neįveikia
ma. Tu gali užduoti priešui 

, mirtiną smūgį, Tu gali at
vaduoti nelaimingą musu 
Vilnių.

i Amerikoj yra draugija, 
kuri rūpinasi pataisyt ka
lendorių. Ir reikia pasakyt, 
J:ad ji nori atlikti labai gerą 
darbą, nes dabar vartoja
mas kalendorius, nors buvo 
jau keliatą kartų taisytas, 
vis dar netobulas.

Pavyzdžiui, kokiu laiku 
rudeni diena ir naktis būna 
lygios ilgumu? Daugelis at
sakys, kad 21 rugsėjo. Bet 
kalendoriaus draugija sako, 
kad 23 rugsėjo, ir ji turi 
tam prirodymų.

Bet dienos ir nakties vie
nodas ilgumas butų dar 
mažmožis, jei musų kalen
doriuje nebūtų didesnių 
ydų. Pavyzdžiui, tūli mėne
siai turi po 31 dieną, kiti po 
30, o vienas tik 28? Negana 
to, ta pati šventė,daleiskime 
Kalėdos, vienais metais pri
puola nedėldienį, kitais pa- 
nedėlį, da kitais seredok 
ir Lt. •

Šitaip yra dėlto, sako ka
lendoriaus draugija, kad 
metai turi 365 dienas ir 12 
mėnesių — 365 ant 12 lygiai 
padalyt negalima, ir dėlto 
vienam mėnesiui prisieina 
priskaityt daugiau dienų, 
kitam mažiau.

Kad to neparankumo iš
vengus, draugija pataria 
įvesti 13 mėnesių po 28 die
nas ir vieną ekstra dieną 
padaryti ”Metų Diena”. 13 
kartų po 28, bus 364,- o pri
dėjus vieną ”metų dieną”, 
bus lygiai 365 dienos.

Tuomet visi mėnesiai bus 
lygus, kiekvienas turės ly
giai po 4 savaites, kiekvie
nas prasidės nedėlioj ir 
baigsis subatoj, taip pat 
kaip ir savaitės.

Tryliktajam mėnesiui pa
vadint draugija siūlo tarp
tautinį vardą ’*Sol”, kas lie
tuviškai reikštų „Saulis”. 
•Jis turėtų būt įspraustas 
tarp liepos ir birželio mėne
sių. „Metų Diena” turėti] 
būt prikergta arba prie lie
pos. arba prie šaulio, ir butų 
tarptautinė vidurvasario 
šventė, kaip dabar „Nauji 
Metai”. Paprastų savaitės 
dienų vardo ji neturėtų ir 
nesiskaitytų nei prie vieno 
mėnesio.

Iš „šokinėjančių” švenčių 
dabar juokingiausia išrodo

I

Lietuvių tauta apvaikščio
ję 600 metų Vilniaus sukak
tuves. krikščioniškos Velykos. Sy-

Amerikos Lietuviai! Pri- kį, kaip antai 1913 metais,

statyta syki ant visados iri kitus patarnavimus, nes tai 
kas metai butų tuo pačiu butų panašu į paprastą ky- 
laiku, kaip, ' pavyzdžiui, šių ėmimą.
Amerikoje ”Fordžiulajus” ačiau, reikia manyti,kad 
, -i t i \ kunigai nuo siu įplaukų at-(Fourth of July). sisal^ti nenori ir, reika-
' ~ (Jaudami algų, nori tik dar
Arnikas apsivedė so

itas» senu papratimu
uIuVlUlv* į Lietuvos katalikai užlaikė
---------- j tik savo kunigus, o daba)

Keistų dalykų atsitinka j norima uždėti pareiga padė
toj Amerikoj. Anądien Chi-Jti užlaikyti ir rabinus, po- 
cagoj kaž-kokie piktadariai |pus ir kitų tikybų kunigus, 
pavogė vienam lenkui inkš- " 
tukus, taip sakant, atėmė 
vvi iškurną, o dabar Main’o 
valstijoj, Galais miestely, 18 
metu amžiaus vaikėzas ap
sivedė su 70 metų amžiaus 
savo močiute. Bet keisčiau
sia yra tas, xkad tos senės 
pirmasis vyras da gyvas, ir 
tuo budu ji dabar turi du 
vyru: vieną 80 metų am
žiaus, o kitą — 18 metų.

Kadangi Suvienytose 
Valstijose Įstatymai nelei
džia tokiam atsitikime mo
teriškei tekėti už kito vyro, 
tai ii nuvažiavo su savo anū
ku i Kanadą šliubą paimti, 
ir tenai susituokę sugrįžo 
atgal i Galais, Me.

Nutaręs imti savo močiu
tę (motinos motiną) už pa
čią, vaikėzas kreipėsi pas 
savo tėvuką, o jos vyrą, 
klausdamas, ar senis sutiks, 
kad jo pati tekėtų už anūko. 
Atėjo ir senė prašyti savo 
vyro leidimo. Senis sutiko ir 
palaimino jaunavedžius, nes 
jis pats yra suparaližiuotas 
ir jau keliolika metų iš lo
vos nesikelia. Jis vadinasi B. 
Garnett. Vaikėzo vardas 
yra Clifford Eye.

Gavę senio sutikimą, jau
navedžiai nuėjo pas kaimy
nus pasiklausti ”rodos~. 
Kaimynai nesipriešino, ir 
jaunavedžiai išvažiavo Į Ka
nadą apsįvesti. Po kelių die
nų jiedu sugrįžo jau susi- 
ttiokę.

Tik dabar pradėta abejo
ti, ar toks apsivedimas gali 
būt Jegaiis. Teigu jis nelega- 
lis. tai anūkas negalės su 
močiute gyventi kaip vyras 
sirpačia; o jeigu apsivedi
mas Kanadoje bus pripažin
tas Jegaiis, tai senė gali būt ' 
patraukta teisman už biga- ! 
miją.

Kuo visa šita sensacija 
pasibaigs, tai lieka dar pa- 
matvt.

I

į

neš 
mis 
nuo 
turi 
bes

sulyginus tikybas teisė- 
ir neatskyins bažnyčios 
valstybės, visos tikybos 
vienodų teisių i valsty- 

iždą. Mvs visuomet rei
kalavome, kad bažnyčią už
laikytų parapijonai be vals
tybės pagalbos. Tuomet 
kiekviena tikinčiųjų grupė 
pati savo kunigus užlaikyt i 
ir savo bažnyčia rūpintųsi ir 
nereikėtų katalikams rūpin
tis rabihų ir kitų kunigu iš
laikymu, o žydų ir kitu ti
kybų kunigams nereikėtų 
tykoti atlyginimo iš valsty
bės iždo. V-as.

Gimė suaugę krūvon 
dvynukai.

Gamta kartais mėgsta 
„šposus”, krėsti, štai, Nau- 
gatuck’o miestely, netoli 
’Vaterburio, garnys atnešė 
tūlai Lopiti porą, dvynukai, 
kurių pilvukai ir krutinu- 
kės buvo suaugę krūvon.

Vaikučiai tuoj mirė ir 
A.Vaterburio ligoninėj buvo 
išskrosti (išravidavoti). Pa
sirodė, kad vienas jų turėjo 
dvi širdis ir dvejas kepenis, 
kuomet kitas neturėjo nei 
vienų. Pilvukai abiejų buvo 
susijungę ir veikė kaip vie
nas.

Apie 150 daktarų iš Wa- 
<erbury ir Naugatucko da
lyvavo prie šitos operacijos 
Ir nei vienas panašaus išsi
gimimo nebuvo dar matęs.

I

LAIVAS "DROTTNINGHOLM*’ 
IŠPLAUKĖ iš NEW YORKO.

Laivas ”Drottningholm”, pri- j 
klausantis Švedijos Amerikos j 
Linijai, išplaukė iš Nevv Yorko 
28 Spaliu su daugeliu lietuviu, ‘ 
lenku ir rusu pasažierią.

Algos Lietuvos I 

i 
I 
į

Baigdamas savo darbus ’
St. Seimas svarstė ”AIgų: 
nustatymo dvasiškijai įsta-! 
tymo pakeitimą”. Sulyg to 
pakeitimo algos dvasiškijai; 
pakeliamos daugiau kai dvi
gubai ir bendra pakėlimo į 
suma siekia daugiau 2 milfo- 
nų auksinų. Kunigams, tu
rintiems kr. demokratus sa
vo užtarėjais, tos algos pa-' 
sirodys mažos ir jie turbūt' 
pareikalaus sulyginti jų al
gas su valdininkų algomis, i* 

Evangelikų - reformatų, 
evangelikų-liuterių ir žydų 
tikybų atstovai, svarstant 
tą įstatymą, pareikalavo jų 
dvasiškių algas suderinti su 
valdininkų algomis. Be abe
jo, netylės ir kiti, kaip pra
voslavų, mariavitų, muame- 
donų ir kitų įregistruotų ti
kybų atstovai. Tokiu budu 
prieinama prie to, fcad vals
tybė turės mokėti algas net 
;okių tikybų kunigams, ku 
rios pačios savo kunigų iš
laikyti negalėjo.

Kyla gana įdomus klausi
mas. Jei kunigai nori gauti 
iš valstybės algas, tai priva
lo bųti priskirti kuriai nors 
ministerijai ir būti papras-

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

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

Kaip Naujai Gimęs!
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gerai žinomą gydytojams vijose šalyse ir jų 
prirašomą rrto nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
3yvybes organai, nervų sti
prumo žūt! ymas, nem iegąs, 
dvasinis slėgimas, histerija. 
re uralginiai skausmai, ar 
semus vk avalinio nuovargio 
jausmas.
Šitas puikusprenara  tas 
taipgi turi tam tycxa vaistą 
padarymui krau jo gausu m, 
raudonu, greitai tekančiu; 
jis sugre.žrna raudona svei
katos žūresj nublyškusiems 
veidams ir hesems žmonent>- 
suteikiakttno. Jis sugrąžina, 
cicryiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės 
ilgai prasitęsusios ligos, 
gripo, ar pefdejimų.
Be to Nuga-Tonc turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie .nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas, kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pykint, ą 
ar tulžies kliūtį. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotą liežuvį, pa
didina apetitą, ir sutvarko 
skrandį ir vidurius ta p, 
kad jie veikia natūraliai.

Nuga-Tone *ąPamėgink 
Musų Rizikų

Nuga-Tone atseina tik f 1.00 pakeliui— 
tižterUca 30 Hit-nų; 6 pakeliai tik už $5.00. 
Pamėgink Nusa-TofM'ą 20 dienu 
rižtku ir jei tau pasekmei nepatiks, sugražink 
likusią dali, o mes at iduasime pinigus atgal. 
Pasiųsk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežu . re 
centas. Nuga-Tonc yra taipgi pardavinėja
mas aptiekose ir yra ju garantuomas, kad 
jis suteiks pilną patenkinimą, arba bus 
pinigai sugrąžint*. Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio. ,

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelto.

NATTOVAL LABORATORY.
Dep. LI> < -1018 S. Wabash Ase., Chicago. 

Gerbiamieji: įdedu 8---------------- už----------------
pakeh-u.s Nuga-Tone'o. Aš imsiu Nuga-Tone ą 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią dalj 
pasiųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pingius.

Vardas__ __________________________
Oatv* ir num. a* *. P. D.---------------------

MUmU* VatotIK

i

Skausmus ir gčlimus nutildo

4*
PAIN-EXPELLER

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus,! 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo į 
kytos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenųsenka ir tuo bildu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsiaie jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PL APAO I.ABOR ATOKI ES
3058 Stuart Bldg.. St. Umis. M o.

V*izb»£<<nį!is uir*». S. V. Pat Ofiae.

&
DRAIKIAS REIKALE

PRADEK DIENA SO MUZIKA!

t
I i

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš mieiro su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skam
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Belo ši laikrodi galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke- 
iais tonais ir užganėdins tave ir tavo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta. 
Labai teisingai rodo iaiką ir pada
bins jūsų komodę, lentyną arba sta
lą. Laikrodžio didumas 10’- coliu 
aukščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim ši laikrodi už S dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit $1.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodi per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLiOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytų Valstijų rubežiaui 
reikalaujam pinigus iškalno. (?j

WESTERN SALES COMPANY 
2186 W. Chicago Avė., Ilept, G. JO, 

Chicago, Iii.

AŠ meldžiu šio laikraščio skai
tytoju, kurie kenčia nuo Roma- 
tizmo, Strėnų Suaudėjimo 
(Lumbaero), l’adasros (Gouti, 

parašyti man 
laišką, pade
dant savo var
dą ir • aišku 
adresą, o aš 
prisiųsiu dy
kai a ieno do
lerio vertės 
bonką išban
dymui mano

Rheumatic Gyduolių. Aš noriu 
prašalinti romatiziną nuo ken
čiančiu savo lėšomis. Jus pa
matysite. ką guli -partaryti 
Kuhn’s Rheumatic Iiemedy. Aš 
esu tikras, kad bus geros pa
sekmės ir jus pAtis i tai įsiti
kinsite pirma, negu duosite 
man bent vieną centą. Nebar>- 

j I dykit prašalinti romatizmo per 
j kojas ar skūra su pagelta plas- 
I terių ar kitokių daiktų. Ne- 
I bandykit išvilioti ji su linimen- 

I I tais, elektra ar magnetizmu. 
| I Nebandykit išvyt ji su užkal- 
į I bėjimti. Bet jus privalot jį pra- 

I šalini. Jis yra kraujyje ir jus 
1 I turite vyti ji laukan.

I Ir aš tikiu, kad »ta darbą at- 
| liks Kuhn’s Rheumatic Reme- 

■ I dy. Romatizmas turi išeit, jeigu 
i I jus pasiiiuosuosit. nuo skaus- 

I mo i;- kentėjimo."Mano gvduo- 
i I lės panaikina skaudžius dieg- 
! I liūs, muskulų gėlimą, gerklės 

I sutinimą ir sąnariu sastin- 
I grimą.
I Aš Noriu Prirodyt
| tai. jei tik jus man pavelysi-

į| Aš galiu daug prirodyt į 
j Į vieną savaite, jeigu jus para- 
; I šysite ir paprašysite mano 
, I kompanijos pasiųsti jums dv- 
• I kai vieno dolerio vertės bute- 
I I liuką gyduolių. Aš nepaisau 

I kokias kitas gyduoles jus var- 
I tojot. Jeigu jus nevartojo! ma- 
I no gyduolių, jų.s nežinot, ką 
I jos gali padaryt. Perskaitykit 

musu pasiūlymą žemiau ir rei
kalaukit ju tuojaus

Dolerio Butelis Dykai
Mes norime, kad jus išban- 

dytumet Kuhn’s Rheumatic Re- 
medy, kad žinotumėt jus ir 
tūkstančiai kitų, jog Romatiz- 
mas gali būt prašalintas, ir 
mes nenorime uždirbt ant Iš
bandymo. Išbanii.vkit — tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus 
atrasite, kad tas gelbsti jums, 
tuomet užsisakysite daugiau, I 
kad dabaigns gydymą, o tas 
suteiks mums neiną. Jeigu ban- I 
dym.is negelbės, 8oi ant to ir I 
užsibaigs. Mes nesiunčiame I 
mažą buteliuką. kuris neturi I 
vertės, i>si siunčiame pilnos I 
mieros buteli, kokie parsiduoda I 
aptickosę už dolerj. šis butelis I 
sunkus ir mes turime užmokė- I 
ti- Dėdei Šamui už persiuntimą. I 
Todėl jys privalote prisiųsti I 
25c. persiuntimo ir supakavimo I 
išlaidoms, o tuojaus aplaikysite I 
vieno dolerio vertės butelį dy- I 
kai. Priimant nereikės mokėt. I 
Kuhn Remedy Uo. liepi. B. W. I 
t835 MHwaukee avė. Cbirago,lll. I

l

i

I

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

TSvuLtMi
BAGLE BRAND 

(OMIOENSCDMUD 
Privalo būti pirmiausia pagelba. Jis yra rekameu- 
duojąnu.s per visus gydytojus.

Prisiąsidtc^itą pagarsinimą 
j The Borden Co., New 
York ir gausite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietuvių kalboj visai 
veltui, taipgi puikių kūdikių 
knygą.

I 
Užkietėjimas, diegimas, mėšiuugis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet uekankiuu šitos laimingos šeimynos.

BAMB1NO
V.nisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure 

greitai suteikia pagulti;} ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina. 

Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už. 40c, pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!Kūdikiai mėgsta jį!
F. AD. RICHTER & CO.

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

TIK PER TRUMPĄ LAIKĄ DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
SETAS 1 NAUDINGU IR BRANGIŲ DAIKTŲ TIK UŽ $5.98. 
Paprastu laiku mes juos parduodam už du syk didesnę kainą

Tik per trumpą laiką jus turit puikią progą nusipirkti puse kai
nos šiuos puikius daiktus. Štai priežastis, kodėl mes galim taip pi
giai juos parduot. Mes aplaikėm daugybę Garsių Vokietijos Gegutės 
laikrodžių ir Oro Šlubelių pagal seną kainą, pion negu naujas ta
rifas jėjo i galę ir todėl galime parduot juos pigiai, ko] tik jie išsi
baigs. Todėl užsisakykite tuojaus. Setas susideda iš: (1) Puikus 
Juodo Miško Gegutės Laikrodis, didumo 7’,įxll, padarytas iš 
brangmedžio ir rankomis 'išpjaustytos. Jo ėjimas nureguliuotts 
puikiai. Gegutė išbėgus per maža;? , dureies iššaukta valandas 
ir pusvalandžius.-Visas laikrodis yra puikus ornamentas stuboj. (2) 
Tikra importuota Oro Stubelė, kuri nusako orą per 24 valandas iš
kalno. Labai gražus modelis, puikiaiąubudavota iš brangmedžio, 
gražiai išpiaustyta. Termometras pridėtas Stt.Ęahrenheil skolomis. 
(3) Garsi siuvimo adata,"tai yra vienas iš parartKiūfusi’i daiktu, ko
kį tik galite turėti savo stuboj arba barnėj. Yra praktiškiausia tai- 
svrtąii pakinką, ceverykų, karpetų ir kitokių storų daiktu., Graži 
medinė likeriuota rankenukė. (4) Galvai šukos ir kartu garbrrituo^fj 
tojas. Gali sugarbiniuoti plaukus kartu juos šukuodamas. Šitie 
daiktai negali būt parduoti atskirai tokia žema kaina. Prisiųsk 
mums savo varda Ir adresą su 50c. dėl persiuntimo lėšų, o už daik
tus užmokėsi $5.98, kai juos aplaikysi. Užsiganėdinimas gvarantuo- 
tas arba pinigai bus sugražinti. Rašyk šiandien. (48)

UNION SALES COMPANY
15 So. Desplaines St.. Dept. 842, Chicago, UI.

Jąs galit matyt ją savo 
namuose tik už

EXTRA
Su musą patentuotu stereostropu jus yalita m.'.tvt v:<ą Europinę 

Karę, kuri tęsėsi per keletą paskutinių meili Francijoj, Austrijoj, 
Italijoj, Rusijoj, Serbijoj ir jūsų tėvynėj. Jus pamatysit kovą laivy
no ir suhinarinu ant jūrių, muš; orlaivių ir zepelinų ore. sunaikintus 
laukus, kaimus ir miestus. Taipįęi galėsit matyt ir kitas gražias 

'šalis pasaulio. Viską matysit taip natūraliai, kad jums atrodys, 
jogei „buvote ant karės ir viską savo akimis matėt, šitie puikus pa
veikslai yra nutraukti Euro|«>j ir niekur jų negalėsit gauti, kaip tik 
pas mus. Tai ims jums gera atmintis didžiosios pasaulinės kares. 
Tie paveikslai nžinteresuos ir jūsų draugus, kuomet jie aplan
kys Jl’S U NAMlHT. Apsisaugokite nuo netikusio panašaus pa- 
dirbnno. šis yra patentuotas štereoskopas, kuris yra padarytas 
gražiai ir stipriai, su alumir.o apykrušėiais, mošr.štu apmuštas. Sy
kiu su juo si mčiame 150 Europos karės paveikslų tik už $4.50. Tai 
yra interesingas dalykas dėl visų. Nelauk, bet užsisakyk tuojau, 
nes šis specialis pasiūlymas tęsis trumpą laiką. Paskui jo kaina bus 
daug didesnė.
NESIŲSK PINIGŲ IŠKALNO. Tik iškirpk ši apskelbimą ir kartu 
su Juo prisiųsk mums tik 50c. persiuntimo lėšoms, o $-1.50 užmokė
si, kada aplaikvsi daiktus savo namuose. Rašyk tuojaus. z (-15-47)

GRANO NOVEI.TY COMPANY
UIS W. Augusta sL. ’ Dept. 3242, Chicago, UI.
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Vietinės Žinios
j oi ganizuotas razbajus, ku- tos vakarienė Neužmušit,! | PRAKALBOS,
ris vadinasi fašizmu, nega- kad ji bus nedėlios vakarą,

Pajuokia sandariem 
atstovą.

šią sąvaitę atėjo iš Lietu
vos pluoštas laikraščių. 
*’Lietuvos žiniose” randam 
įdėtą A. Ivaškevičiaus pa
veikslą ir paaiškinimą, kati 
tai esąs ”79 kuopų” Įgaliotas 
atstovas iš Amerikos.

Toliaus "Lietuvos žinios” 
jį pajuokia, sakydamos, kad 
jis per tris mitingus Kaune 
kalbėjo ir vis kartojo, kad 
Kaunas esąs "lietuviškas 
miestas, nes visi lietuviškai 
kalbą.” Vadinasi, didelę 
naujieną jis parvežė Kaune 
lietuviams. Jeigu ne jis, ta: 
jie tenai ir nežinotų, kokiam 
mieste jie gyvena.

Kiek mes girdėjom, tai A 
Ivaškevičių nusiuntė Lietu
von būrelis So. Bostono san 
dariečių, kad patirtų, kali 
tenai dalykai stovi, tartun 
jis geriau jiems apie tai pa
aiškins, negu buvę čia liau 
dininkų atstovai, žygelis 
.Natkevičius.

n

! ris vadinasi fašizmu, nega- kad ji bus nedegus % ą,
Į lės ilgai šumyt nei pačioj )9 lapkričio. Lietuvių Salėj, 

ant kampo E ir Silver gat
vių. __ _ __

Įžanga bus lygiai $1 ypa- Todėl Perkuųp ir dabar lietu 
tai.

Tikietus patartina nusi-

i

Italijoj, o jau apie visą pa
sauli nėra kas nei kalbėt. 
Pasaulį galės išgelbėt vien 
tik socializmas.

Traukinys užmušė moterį.
Pereitos subatos vakarą 

ant East Weymouth stoties, 
netoli Bostono, tapo trauki
nio užmušta moteris. Vė
liaus paaiškėjo, kad tai yra 
Liliana Taborienė, 30 metų 
amžiaus našlė, kuri buvo at
važiavus tenai atlankyt savo 
5 metų amžiaus sūnelį, ku
ris auga pas jos gimines. Ji 
atvažiuodavo jo pažiūrėti 
kas savaitė. Vaikutis šį kar
tą palydėjo ją iki stoties ir 
atsisveikinęs nubėgo namo. 
Moteris skubinosi per reles 
prie savo traukinio ir nepa
matė, kaip tuo tarpu atbėgo 
kitas traukinys ir užmušė 
ją ant vietos.

Francuzų socialisto 
prakalbos.

Pereitą nedėldieni Bosto 
ne kalbėjo drg. Jean Long- 
uet, Francuzijos socialisti 
iaikraščio ”Le Populaire' 
redaktorius, kuris šiomis 
dienomis atvyko Amerikon 
Drg. Longuet ererai vartoj; 
anglų kalbą ir jo pasiklau 
syti susirinko labai daug 
žmonių.

Jis kalbėjo apie dabartini 
pasaulio suirutę ir padarė 
išvedimą, kad iš to chaose 
žmoniją išvest galės vien tik 
socializmas. Vokietijos re 
paracijų klausimą francuzų 
vokiečių ir belgu socialistą, 
senai jau esą išrišę, tik kapi
talistų valdžios to nepaiso.

Socialistų sutartim, sunai
kintai Francuzijai atstatyt 
Vokietija turėtų parupin 
medžiagos, 
darbininkų. Jei taip būti 
padarvta, 
Francuzijos dalis senai jai 
butų buvus atstatyta. Da
bar gi niekas nesą padary 
ta ir žmonės tenai gyveną 
didžiausiam varge.

Kapitalistų valdžios rūpi
nas tik viena kitą apiplėšti 
ir dėlto visas pasaulis gyve
na nuolatiniam karės pavo 
juje. Pasibaigusi nesenai vi- 
sasvietinė karė buvo aiškus 
kapitalistų politikos rezul 
tatas. Kad ta katastrofa vė 
neatsikartotų, jie imasi vi
sokių priemonių: bandė 
tverti tautų lygą, buvo su
šaukę Washingtone nusigin
klavimo konferenciją, bet 
nieko iš to neišėjo ir karės 
pavojus neprašalintas. 0 ne
prašalintas jis dėlto, kad ne
prašalintos karės priežastis 
kurios gludi kapitalistinėj 
sistemoj. Panaikinkit kapi
talizmą, panaikinkit priva
tinį pelną, pastatykit gyve
nimą socializmo pamatais, o 
karės pačios išnyks, sako 
drg. Longuet.

Po prakalbų buvo klausi
mų, i kuriuos kalbėtojas at
sakinėjo rimtai ir atsargiai. 
Bolševikų valdžios jis nei 
pagyrė, nei pasmerkė. Apie 
Leniną jis pasakė, kad tai 
yra žymi istorinė figūra, o 
jo valdžia — didelis istorinis 
eksperimentas (bandymas'*. 
Pasaulio socialistai su Rusi
jos bolševikais nesutinka ir 
Maskvos įsakymų neklauso. 
Francuzijos komunistų par
tija, kuri norėjo priimti 
Maskvos discipliną, neteko 
daugiau kai pusės narių.

Užklaustas, ką jis mano 
apie Italijos fašizmą, drg. 
I/mguet atsakė, kad fašistų 
judėjimas yra galimas tik 
tokioj šalyje, kaip Italija, 
kur visuomet viešpatauja 
razbajus ir beteisė. Kapita-: ir • dailiai dekoruota, kad 
listams rodosi, kad fašizmas smagiau butų laikas pra
yra naujas pasaulio išgany-Įleisti.
mas. Bet tai yra klaida. Tas Taigi visi ruoškitės ant ši-

/ . ■ i

o Francuzij?

tai išgriauto]

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

Perkūnas buvo vyriausis seno- Rengia susivienyję sekančios or- 
vės lietuvių dievas. Jisai globo- ganizacijos: Amerikos Darbi- 
io lietuvių tautą tuomet, kuo- . nįnį.y Partijos Lietuviu Sekci- 
met ji buvo laisva ir galinga.

viai negali užmiršti.
Bet ar žinot, kaip jis išrodė,

pirkti iš kalno, nes prie du- k°kiu Stebuklų jisai darė ir-kaip 
- ... senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius,

rų riebus parduodami.
Tikietai gaunami "Kelei-•9* _ _ . . - . -

V10 I __ r_____ t r t_____
aptiekoj (ant kampo E st. ir i ant tuščios žemės sutvėrė lie- 
Broadtvay) ir pas LSS. 60-;tuvių tautą?
tos kuopos narius. į Ar žinot apie dievą Pa-

_______ I trimpą ?
Cambridge’aus lietuviai reu-| ,.Ar. > veikdavo vyrų

:dievai Pikuons. Kovas, Ragutis gia protesto mitingą pr r -r pįzįus, ar|)a nioteru deivės 
/- ■- registraciją. Į Gabija, Jura, Laumė, Milda ir

Ateinančiam nedėldieny, kitos ?
.12 d. lapkričio, 2_vaL po pie-į Jei to nežinot, o norėtumėt 

”, tai išsirašykit knygą 
mitingas vardu "Kokius Dievus žmonės

, , . .... . dievas Praamžius, kaip jis su-redakcijoj, p. Šidlausko naįkjno pasaulį, ir kaip paskui

jos 31 kuopa. Amer. Liet. Daro. 
il.it. Dr-jos 2 kuopa. Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Dr-stė. D.L.K. 
Vytauto Dr-stė, Birutės Kan
klių Choras ir Liet. Mot. Progr. į 

į Susi vieny j imo 13 kuopa.
Bus Nedėlioj,

LAPKRIČIO-NOV. 12, 1922 M.,| 
■•k • « — » a ■

j

I

Prasidės 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SALĖJE, 

kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass. 

Dainuos pagarsėjęs Rusų Dar- j 
uininku Choras iš Bostono. Kai-; 
bes Drg. A. Bimbo aiškins, kaip i 
Amerikos lietuviai darbininkai Į 
turi atsinešti į paskelbtą Lietu-• 
vos valdžios registraciją.

Įžanga DYKAI.
Kviečia Suvien. Draugijų 

Komitetas.

\

TAUPYK
ŠIUOS

LEIBELIUS

NL S. B. 2488 j

Dr. J. C. Landžiis
(GYDYTOJAS 1S LIETUVOS)
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9

506 BKOADU AY.
SO. BOSTON. MASS.

i

>

iVARTOK

STANDARD
IR

CULLENCE PIE1U
JŪSŲ VIRTUVĖJ KEPI
MO IR VIRIMO REIKA
LAMS.

TAUPYK ŠIUOS LEIBELIUS 
DELE1 BRANGIŲ 

DOVANŲ
PASIUSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIS RAN
DASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO, REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

■ jų dalis ir reikmenis (supplies). k- 
Irandavojatne automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertų, 
mekanika dėl sutaisymo mašinų. įt) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. Mat*. 

Telefonas: So. Boston 51370.

Tel. No. 550 X
U LIETUVIS GYDYTOJAS -į 

| Dr. Francis A. Reyndds 5 
11 (R1NGAILA) į

Ofiso valandos: $
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo < 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 5 
Nedėliomis nuo 1 iki 3. 3
419 MAIN ST, ATHOL, MASS. »

tų. Įvyks Cambridge’aus lie- žinoti.
tuvių protesto i
prieš Amerikos lietuvių re
gistraciją. Ši mitinga rengia 
visos progresvvės Cam-i ----- --.--.--r-.;- ?— i, ., , 1 v x * • i |vai ir tikėjimas, bet ir kitu tau-1bridge aus lietuvių ui augi-pradedant nuo saulės gar- 
jos ir kuopos, b ra pakviesta jhintojų iki krikščionių gadynės.! REIKALINGAS DARBININ- 

. __1 *._____ i pas lietuvi.
| apie 400 įvairių dievų. Podraug į Klauskit D. PILKĄ, 373
1 susipazmsit ir su tomis tauto- o . . . „
mis. kurios tuos dievus garbino. B™**“' (apt^koje). So. Bos.

| kur jos gyveno, kaip atsirado ir lon« Mass.
'kaip išnyko (nes daug jų jau------------------------------------------
nebėra). ŠILTI KAMBARIAI!

4 kambariai išrendavojimui, 
isi šilti ir dideli, puikiausios 

_________, vieta puikiausi, So. 
Bostone. Išduodu už prieinamą 
kainą. Dėl ženočių yra virtuvė 
su gesu ir pečium.

E. PLEVOKIENĖ
948 E. Broadwav,

So. Boston. Mass.
Tel. S. B. 1273-YV.

Garbino Senovėj?”
Toj knygoj yra aprašyti ne

tiktai visi senovės lietuviu die-' 2_ 1
bridge aus lietuvių ciiaitgi-jty, pradedant nuo saulės gar-j 
jos ir kuopos. A ra pakviesta Ihintojų iki krikščionių gadynės.! 
kalbėti J. Neviackas ir kiti!Tenai rasite aprašyta iš viso: KAS ant farmos 
kalbėtojai.

Mitingas bus laikomas po
$100 bausmės už peilį.
Italas Angele De Fipo tu- . -

ėjo užsimokėti So. Bostono numeriu 40 Prospect st., 
eisme $100 bausmės už tai. Patartina Cambridge aus 
<ad išsitraukęs peilį vaikėsi lietuviams susirinkti kuo
davo kamarotą Ignazio. jie-tsKaithngiausia.

Drutuolis Juška risis G r and 
Opera House.

i Lietuvis drutuolis F. Juš-^va ir ai-kia kalba, ant 
ika šio ketvergo vakare (9 d. ipopieros. turi aDie 300 pusla- 
lapkričio) risis Grand Ope- pių skaitymo ir kainuoja tik
ra House (ant. Washington ’tai $1.00. Tas pats dailiai apda- 
st., arti Dover st.). Jam rei
kės statytis su vienu iš ge
riausių amerikonų ristikų 
Lawson Pinkham.

Musų drutuolis F. Juška 
nereitą vasarą besirisdamas 
Mexikoj buvo sunkiai susir
gęs geltonuoju drugiu. Da
bar jis nuo tos biaurios ligos

lu susipyko dėl kazyrų.___  t
Nubaudė anglies pedlioriu.

Antonio Guseto, kuris 
pardavinėjo So. Bostono 
gatvėse anglį maišiukais, ši 
lanedėli buvo nubaustas So. 
bostono teisme užsimokėti 
<50 pabaudos už tai. kad 
pardavė 21 svarą ang’ių už 
25 svarus.

Išmetė "džiogą” per langą, 
bet nieko negelbėjo.

P<1S Kateriną Johnsonie- 
lę atvyko blaivybės agentai. 
Pajutus neprašytus svečius, 
moteris išmetė per langą 
?ilną "džiogą” munšaino. 
3et agentai vistiek ją su- 
•mė, o kartu su ja išvežė ir 
' vyrus, kuriuos rado pas ją 
rirtus.

pilnai pasveiko ir jaučiasi 
taip gerai, kad nesibijo nei 
vieno ristiko. Jis apsiima 
nutrenkti kad ir pati seni 
Zbyšką.

Apart Juškos šiose risty- 
nėse dalyvaus italų šampijo- 
nas Calza ir kiti.

Knyga netikybinio pobūdžio, | 
bet grynas mokslas. Ją perskai
tęs galėsi stoti i diskusijas ir ..nailfivn« 
sukirsti kiekvieną kunigą. i^auaynes,

Veikalas yra parašytas labai

■rytas. $1.25. Jis gaunamas ”Kt‘- 
įieivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

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

i

JAMES C. FLANNERY 
40 Court st., Boston, Mass.

I N š I U R I N A 
visokius daiktus.

Vakarais
1037 Dorchester Avė., 

Dorchester, Mass.

I

ŠTORAS GREITU LAIKU TURI 
BUT PARDUOTAS, biznį daro gerų, 

Įtari aisbaksj užpakalyje ir yra tin
kamas dėl bučernės. Klauskite po 

' num. 132 C st.. So. Bostone. (4’5)

i

PARSIDUODA City Point prieš 
?,at byčius 3-jų šeimynų namas, 17 
kambarių, taipgi Garadžius delei 6 
Varų. Elektra ir kiti parankumai. 
Rančos į -netus $1.440. Kaina $10,000. 
Reikalas turėti $4,000 įmokėti.

Kreipkitės pAs
MIK.y CORAN

722 Eighth SL. So. Boston, Mass.

TAUPYK
ŠROS

LE1 BELUS

REIKALINGI DU PENTERIAI 
pentyt namus iš lauko, turi but 
apsipratę su tuo darbu. Atsišau- 
kit pas

J. TAURINSKAS
9 Boston Place, Boston, Mass.

Užsisskykit Anglis Dabar!
Nes vėliau jų visai negausite. Dide
lius orderius anglių pristatome už 
daug pigiau, negu kur nors kitur (?)

LITHUANIAN AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broadway. 
South Boston. Mass.

-
Tel. South Boston 2613 

Residence Brookline 4739-M
SUSIME M. PUISHEA SIIALLNA

(PUlšIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broad way, So. Boaton. Maaa.

PARSIDUODA 8 APARTMENTU 
MŪRINIS NAMAS, po 4 kambarius 
kiekvienas apartmentas, West End 
daly miesto. Priežastis pardavimo 
išsidiRinimas palikto turto. Metinės 
įeigos Si.720; kaina S11.50O. Telefo
nas Dorchester 109Š-J. Šaukit po 6 
vakare. Be agentų.

PARSIIUODA RAKANDAI.
Keli mėnesiai pavartoti rakandai 

parsiduoda pigia kaina. Kreipkitės: 
259 Siher st_ ant pirmų lubų, 

So. Boston, Mass.

Visa šeimyna užtroško 
gazu.

Maldane po Nr. 386 
leighland- avė. nakties lai

ku užtroško gazu visa Daley 
=eimvna, net ir katinas bu- 
o atrastas negyvas. Mano- 

na, kad gazas netyčia pak
to atsuktas.

Pavogė seifą.
Ant Ridgevood gatvės. 

Dorchestery, atėjo Į žydo 
Coheno namus keli banditai 
r radę tik vieną vaiką, iš
siuntė jį laikraštį nupirkti, 

> patįs išrito seifą, įdėjo į 
:roką ir nuvažiavo. Seife 
buvo deimanto žiedas, auk
sinis laikrodėlis ir $150 pl
ūgais. Kada vaikas sugrįžo 
■u laikraščiu. "svečių” jau 
nebuvo, ir nebuvo seifo.

Jaunavedžiai bėdoj.
šešiolikos metų Marė 

Deeb užsimanė ištekėti, 
bijodamosi, kad valdžia 
duos leidimo, pamelavo 
rinti 18 metų.

Jos vaikinas. George 
mons, 
metų, 
jaunas.

Šitaip apgavę valdžią, jie
du gavo ”laisnį” ir apsivedė. 
Bet kadangi abudu buvo pli
ki kaip bizūnai, tai mergina 
oavogė nuo tėvo $200 pra
džiai gyvenimo. Tėvas Įpy
kęs išėmė varantą ir arešta
vo ją. Čia išsiaiškino tikras 
jaunavedžių amžius ir val
džia paėmė juodu už mela
vimą.

bet 
ne- 
tu-

Si- 
taipgi užsidėjo porą 
nes ir jis buvo per

Areštavo saliuninką.
Charlestovvne tapo areš

tuotas saliuninkas Donovar 
už tai, kad viešai pardavinė
jo degtine ir kad norėjo su
mušti policmaną, kuris nu- 
ipirko pas ji munšaino.

Ruoškitės ant vakarienės
So. Bostono socialistai 

rengia draugišką vakarienę 
• 9 šio mėnesio Lietuvių Sa
lėj. Valgiai ir gėrimai bus 
karšti ir geri; ”menu” susi
ries iš šitokių dalykų:

1. Alyvos, saldžiai-rugštųs 
agurkučiai ir kitokie prie
skoniai ;

2. Karštas kumpis ir šu
tinti kopūstai;

3. Kepta veršiena ir žali 
žirnučiai;

3. Kava ir pyragaičiai.
4. Aiskrymas;
5. Vaisiai.
Po vakarienės bus muzi

ka, žaislai ir kitokie pasi
linksminimai.

Salė bus gerai prišildyta

KTRAS VALUKONIS : 
[ 1 

Tik vienas lietuvis.
i Aukaorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- , 
iuodu ir taisau visokios rūšies < 

iaikrodžius, žiedus, lenciūgas ir Į 
šiaip visokius auksinius ir auk- o 
suotus daiktus. Darbų ir užsa- 1 
kymus priimu per pašt* ir iš. , 
pildau teisingai ir greitai. (?) i 

P. VALUKON1S - I 
J SO. BOSTON, MASS. | 

375 BROADWAY

K

Tai yra naujas ir geriausias 
ištisų metų aliejinis pečius 

desėtkais tūkstančių ūkių ir miestų virtuvėse
Naujausias New Perfection Aliejinis 
Pečius su Superfex Degintojais,padirb
tas kad atatiktų ir atatinka kiekvienam 
.stubos reikalavimui.
Virtuvėj išbandytas praktiškos ūkės 
šeimininkės, parodė, jog pagamint vaL 
gi penkiems šeimynos nariams išdegina 
kerosino tik už 3 centus ant sykio.
Kitas išbandymas padarytas Good 
Housekeeping Institute ir pasirodė,kad 
naujai išrasti Superfex Degintojai duo
da tiek-pat karščio kaip ir gesas. Ir šis 
garsus Institutas uždėjo užgirimo ant
spaudą ant šio pečiaus.
Matykit New Perfection Aliejinio 
Pečiaus veikimą pas jūsų pardavėją, 
stubos rakandų krautuvėj arba bile kur.

ST ANDARD OIL CO OF NEW YORK
26 Broadway

I■I Švari, nesmirduiti 
šiluma — tiek, Riek tik 
norit — ir kur tik norit 
— su Perfection Oil 
šildytojais. Dega as
tuonias valandas su 
vienu galionu Socony 
Kerosino.

PERFECTION
OilHeaters

T*L So. Boston 5q*-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 13 dina*.

N ao 2 iki * v ak 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pisi*

Seredomis iki 12 dien*. 
Ofisas "Keleivio” narna

251 Broadaray. tarpe C ir D et
SO. BOSTON. MASS.

*

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i> 

Rusiškai
GYDO CHRONIŠKAS » 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 
Nuo
Nuo

KOSULYS {

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dien*.
7 iki 8 vakar*. 
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

A F SEVERĄ CO
< t O AR RAPIOS. IOWA

Severos Gyduoles užlaiko 
.pimynos sveikata.

Paiingvins kosui, ir prašalins daug 
kentėjimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 9.5c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaus.

yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERAS 
COUGH BALSAM.

Išegzaminuoja akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytu* putaiaM 
už prieinam* kata*.
J. L. Pašakarniii O. D. 

377a BROADVAT 
SO. BOSTON. MASB.

z

EKSTRA MITINGAS!
Lietuvių Labdarystės Dr-jos 

ekstra susirinkimas įvyks pėt- 
ayčioje. 10 d. lapkričio, nuo 8 
vai. vakare, Lietuvių Svetaine- 
’e. Visi nariai, vyrai ir moters, 
nalonėkit pribut i minėtą susi
rinkimą, nes bus nominuojama 
\aldyba sekantiems metams ir 
išduoti raportai. K. žibikas.

I

i
i

i
SEVERĄ**

COLD AND CRIP TABLETS

Šalčiui ir Gripui ir Gaivos skaudė
jimui paeina nuo peršalimo.

Kaina 50c.

Vartok

SOCONY 
KEROSINA 
nes jis geriausias

321

NEW PERFECTION
Oi7 Range

su SUPERFEX Bumers

LIETUVIS OPTONETRISTAS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)




