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Smarkus žemės drebėjimas 
pietų Amerikoj

PACIFIKO DUGNE IŠ
RAUTA DIDELĖ SKYLĖ.

Vanduo čiulpiamas į vidų 
sukėlė baisų sumišimą 

ant jūrių.
Chile respublikoj, pietų 

Amerikoj, buvo smarkus že
mės drebėjimas, paskui jū
rių banga užliejo 1,200 my
lių pakraštį, nunešdama 
nuo pamatų daug triobų. 
Volienaro miestas tapo be
veik visas sunaikintas, žmo
nių žuvo nemažiau kaip 1,- 
000, ir keliolika tūkstančių 
paliko be pastogės.

Spėjama, kad laike žemės todėl kada indijonas nori 
gaut sau moterį, tai jis pri
sitaikęs kur nors užmuša 
kitą indijoną ir pasiima jo 
moterį. Prie šitos mados jie 
esą taip jau pripratę, kad

ŽUDO VYRUS, KAD GA
VUS JŲ MOTERIS.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Ecuadoro respublikos (pie
tų Amerikoj) baltimorietis 
prof. B. F. Wallis, kuris per 
du metu tyrinėjo tenai že
mės sluogsnius. Jisai parsi
vežė su savim daug nuodin
gų vilsnų (vilyčių) ir kito
kių įrankių, kuriuos lauki
niai indi jonai tenai da tebe
vartoja savitarpinėse kovo
se. Prie to jisai pasakojo 
įdomių dalykų apie tų lauki
nių gyvenimą. Pas juos esą 
mažiau moterų, negu vyrų,

I

HERRINO BYLA JAU 
PRASIDĖJO.

Marion, III. — Pereitą są
vaitę čia jau prasidėjo byla 
dėl Herrino skerdynės, ku
rioje buvo užmušta keliatas 
streikuojančių angliakasių 
ir keliolika streiklaužių. I 
teismą buvo atvesta 46 kal
tinamųjų, bet 41 jų paleista, 
lakusiems renkamas prisai- 
kintujų suolas.

ORLAIVIS NUPUOLĖ 
VANDENIN.

Pereitą nedėldienį ties 
New Yorko miestu lakstė 
orlavis. Jis visaip vartėsi 
ore, o žmonės žiūrėje iš apa
čios ir plojo rankomis. Bet 
sykį besiversdamas jis šovė 
žemyn ir stačia galva pasi
nėrė į jūres. Lakūnai buvo 
išgelbėti, o orlaivis nusken
do.

Anglija ruošiasi 
prie kares.

drebėjimo Chile pakrašty 
truko jūrių dugnas, nes 
staiga visu pakraščiu van
duo buvo sučiulptas į žemę. 
Tuomet vanduo griūdamas 
iš toliaus į nusekusią vietą, niekas to neskaito prasižen- 
išsiliejo toli ant sausžemio girnų ir užmuštojo moteris 
ir .pridarė labai daug blė- eina su užmušėju be jokio 
dies. Daug laivų uostuose pasipriešinimo.
buvo sudaužyta, o kiti buvo, Pinigų pas juos nėra ir 
išnešti ant sausžemio, ir te- prekybą jie veda mainyda- 
nai paliko. 1 mi vieną daiktą ant kito.

Valdžia rūpinasi bena-l 
miais.

ŽUVO 80 ANGLIAKASIŲ.
Pereitam "Keleivio” nu

mery buvo rašyta, kad neto
li Spangler, Pa.,Kanglių ka
sykloj ištiko ekspliozija ir 
užbėrė apie 100 darbininkų. 
Dabar pranešama, kad išvi
so toj nelaimėj buvo užmuš
ta 80 mainerių.

Keičia ateivystes įstatymą.MASKVA NUSIGANDO 
FAŠIZMO.

Komunistų Internaciona
las susirūpinęs galvoja, kas 
reikia daryt, kad sustab
džius fašizmą, kuris iš Ita
lijos pasiekė jau Vokietiją, 
l^enkiją, Rumuniją, Vengri
ją, Čeko-Slovakiją ir plečia
si vis toliau.

Bolševikų organas ”Prav- 
da” sako, kad fašistų judėji
mas darosi tarptautinis ir 
virsta pavojinga politinė ir 
ekonominė jėga. "Pravda" 
ragina komunistus organi
zuoti prieš fašistus frontą 
ir fortifikuoti savo pozi
cijas.

X ———————— 
PENKIESE NUŽUDĖ 108 

ŽMONES.
Šiomis dienomis Maskvo-i 

ie areštuota 5 banditai, ku-: 
rie prisipažino nužudę vie
nų metii tarpe 108 žmones. ■ 
Visos piktadarystės buvo, 
atliktos plėšimo tikslais. 
Vienoj vietoj razbaininkai Į 
užpuolė krikštynas ir užrms j 
šė tenai 18 žmonių. Kitoj 
vietoj jie išskerdė visą šei
myną iš 8 žmonių. Užpuoli- i 
muose jie visuomet iššaudy-. 
davo visus žmones,, kad ne
liktų liudininkų.

1 '

NORI ATIDARYT AMERI- 
l KOS DURIS Iš NAUJO.

LAIVYNAS JAU GATA
VAS J MŪŠĮ.

Ir tuo pačiu laiku diploma
tai važiuoja taikos konfe

rencijom
Pareikalavus turkams, 

kad aliantai pasitrauktų iš 
Konstantinopolio, Anglija 
pradėjo ruoštis prie karės. 
Jos laivynas Viduržemių jū
rėse jau mobilizuotas ir sto
vi pasirengęs į mūšį. Jis yra 
sukoncentruotas Dardane- 
lių apielinkėj.

Londone Anglijos minis
teriai nuolatos laiko konfe
rencijas ir daro slaptus pla
nus. Spauda kaltina francu- 
zus, kad jie neremią Angli
jos ir todėl turkai pasidarę 
tokie drąsus. Londono "Ti- 
mes" sako, kad padėtis šian
dien daug pavojingesnė, ne
gu 1914 metais, prieš didžią
ją karę.

Vienok tuo pačiu laiku ir 
Anglija ir jos neva draugės 
Francija su Italija rengiasi 
Lauzanos konferencijon, 
kur bus vedamos taikos de
rybos tarp turkų ir graikų. 
Turkų delegatai jau atva
žiavo tenai. Tik šitie turkai 
jau nebetokie, kaip 1918 
metų sultono atstovai, kurie 
su nusižeminimu prašė 
aliantų susimylėjimo, nes jie 
buvo .sumušti. Dabartiniai 
turkai eina konferencijon 
sumušę savo priešą ir jau
čiasi pergalėtojais. Jie pilni 
pasididžiavimo ir pasiputi
mo. Susikalbėti su jais alian- 
tams bus nelengva, o juo la
biau, kad jų tarpe nėra vie
nybės — francuzai neken
čia anglų, o anglai fran
cuzų.

Ton konferencijon bus 
pakviesta ir Rusija, bet tik 
tuomet, kai bus svarstomas 
Dardanelių klausimas, ku
ris paliečia Rusiją.

I ŽVĖRIŠKAS UŽPUO
LIMAS.

So. Bostone šio panedėlio : 
naktį buvo užpulta ir žvėriš
kai sumušta Peterso šeimy
na, kuri gyvena po No. 47 
Woodward st. Užpuolimas 
įvyko vidurnakty, kada visi. vėl pradeda grįžti. Fabrikai 
miegojo. Peterso vaikas pir- . ir kasyklos pradeda dirbti 
mutinis pabudo išgirdęs na- • pilną laiką ir kapitalistai 
mie kaž kenc žingsnius ir at- jaučia darbininkų stoką, 
sikėlęs nuėjo pažiūrėti, kas j O kadangi Amerikos val- 
vaikščioja. Razbaininkai! ūžia tarnauja kapitalistų
tuojaus davė jam į galvą ir reikalams, tai Washingtone 
parmušė. Triukšmui pasida- jau kilo sumanymas pakeis- 
rius, pabudo pats Peters ir ti dabar esantį imigracijos 
atsikėlė rinrpti kas nasida- įstatymą, taip, kad iš Euro- 

pos galėtų įvažiuoti čionai 
daugiau darbininkų.

Iždo sekretorius Mellon 
šitą sumanymą užgyrė ir 
nėra abejonės, kad Ameri
kos duris vėl bus atidarytos 
Europos ateiviams. Tik po
nas Mellon, kaipo praktiš
kas kapitalistas, pataria 
įvesti prie imigracijos kokių 
nors pasirinkimo priemo
nių, taip kad butų įleidžiami 
tik sveiki ir .stiprus darbi
ninkai, naudingi išnaudoji
mui, o kitokios rųšies atei
viai neįleidžiami. \

Jo manymu, kada atsida
rys Amerikos durįs ir pri
važiuos pigių darbininkų, 
tai ir visas gyvenimas Ame
rikoj turės atpigti. Dabar 
daiktai esą brangus dėlto, 
kad darbininkai brangus.

j atsikėlė žiūrėti, kas pasida
lė. Razbaininkai sučiupo iį 
virtuvėj ir parmušę pradėjo 

i spardyt. Jie sulaužė jam vi
sus šonkaulius kairiam šone. 
Kada Peters neteko sąmo
nės, užpuolikai pasigavo jo 
20 metų dukterį vienais 
marškiniais ir pradėjo ją 
atakuoti. Besigindama mer
gina nuvirto laiptais žemyn 
ir nusilaužė kaklo kaulą. 
Paskui užpuolikai pabėgo.

Darbai pradeda eiti geriau 
ir kapitalistams reikia pigių 

darbininkų.
"Geri laikai" Amerikoj

K

TURI SUGRĄŽINT 
UNIJAI $177,000.

Teismas Detroite pripaži-
APIPLĖŠĖ PIENIŲ.
Springfield, Mass., tris 

ginkluoti banditai užpuolė 
ant tilto pienių ir štai ką jie - 
jam padarė: sumušė revol
verių rankenomis, atėmė pi
nigus, įmetė du kartu į upę, 
užkimšo burną, surišo užpa- 
Iy rankas, atvarė.ant gelž- 
kelio stoties, parmušė ir, pa
likę gulintį be žado, pabėgo.

DEMONSTRACIJA PRIEŠ 
HARDINGĄ.

Pereito j subatoj į Wa- 
shingtoną iš New Yorko, 
Baltimorės ir Philadelphi- ■ 
jos suvažiavo daug žmonių, 
kurie su muzika ir plakatais 
Įtaisė ties Baltais Rūmais 
demonstraciją prieš prezi
dentą Hardingą ir įteikė 
jam reikalavimą, kad jis pa-! 
leistų politinius kalinius, ku-! 
rie sėdi federaliuose kalėji
muose da nuo karės meto.

"IŠRADĖJAS" TURI UŽ
MOKĖT $40,000. ARBA 
SĖST BELANGĖM.

Mineolos miestely, netoli 
Ii New Yorko, žmogus, ka- New Yorko, tūlas Louis En
gdamas miške malkas, rado right pasiskelbė išradęs to- 
žmogaus galvą. Akys buvo kią mašiną, kuri iš durpių 
išdurtos ir dantįs ištraukti, padaro gazoliną po du cen- 
Tiesta vieta, kur gulėjo gal- (tu už galioną. Toks išradi- 
va, ant medžio buvo padary- .mas žadėjo milžiniško.pelno, 
tas kryžius. nes gazolinas parsiduoda

Atradimas šitos galvos apie 25 centai už galioną, 
padaro jau ketvirtą sumėsi- Taigi Enright suorganizavo 
nėtą ~ logų, atrastą New kompaniją ir pradėjo par- 
Yorko apielinkėse vieno mė- davinėti jos šėrus žmonėms, 
nėšio bėgiu. (Už tuos šėrus jis surinko

Andai buvo atrastas upėj, $40,000.00. 
plaukiantis žmogaus kūnas' Bet iš jo mašinos gazoli- 
be galvos. įnas nėjo ir jis atsidūrė teis-

Spalių i d. netoli zoologus- man už apgaudinėjimą žmo- 
kojo sodo. Bronxe buvo at- nių. Bet Enright prie apga- 
rasta žmogaus galva suvy- ' vystės nenorėjo prisipažinti, 
niota italų laikraštin. Į ir kad įtikinus prisaikintu-

Keliom dienom praslin-'jų suolą, kad jis nėra apga- 
kus, už kokios pusės mylios' vikas, atgabeno teisman sa- 
nuo tos vietos buvo atrastas vo mašiną, prikimšo durpių, 
žmogaus liemuo suvyniotas pradėjo sukt, ir iš kito galo 
klijonkon. ~ .ėmė varvėti gazolinas.

Spalių 10 et tuščiam kie-Į Išrodė, kad ištiesų mašina 
me buvo atrasta žmogaus gera ir kad jos išradėjas bus 
ranka ir koja. i išteisintas. Bet tarp prisai-

Beveik tuo pačiu laiku kintujų teisėjų butą vie- 
Brooklvne atrasta didelės no mechaniko. Jis pradč- 
moteriškės dvi kojas ir vie- jo tą mašiną egzaminuoti, ir 
na ranką. Visa tai buvo ap- pasirodė, kad joje yra pa- 
vyniota laikraščiais ir kli- slėptas rezervuaras, kuris 
jonka. j'

Policija daro tardymą, dytas. . ...
bet kol kas negali nieko su- Pasirodė, kad tas "išradę- laksto ir jiesko vagilių, 
sekti. jas” netik žmones apgaudi- ----------

_______ i nėjo; bet ir teismą norėjo MOTERIŲ KTOI NŲODI- 
$8.055.075 BAUSMĖS. apgauti. Už šitokį suktumą 
Mississippi valstijoj vy- teismas nusprendė, kad En- 

riausis teismas uždėjo ke-right sugrąžintų apgau- 
lioms apdraudos kompani- tiems žmonėms $40,000.00, a^tavo lenkes,^ viena

kad ios buvo slapta Jis apsiėmė užmokėti pi- Nellie Kulik.

RADO ŽMOGAUS GALVĄ
Ant Staten Island’o, neto-

| Bet iš jo mašinos gazoli
nas nėjo ir jis atsidūrė teis-
I

PAVOGĖ Už $33,000 
DEGTINĖS.

Albany mieste iš uždary
to saliuno pavogta 16 bač
kų tikros senoviškos degti
nės, kurios vertė apskaito
ma j $33,000. Kuomet vagis 
pradėjo risti tas bačkas lau
kan ir krauti jas i troką, ap
linkui susirinko didelė mi
nia žmonių, bet visi manė,

ŽUVO 200 KINIEČIŲ.
Iš Sangchajaus praneša

ma, kad netoli nuo tenai ant 
jūrių užsidegė laivas 
Šing”, kuriuo važiavo 
žmonių, įr visi-žuvo.

"Ta
200

buvo iškalno gazolinu pripil- * ^a(^ ^ai valdžios agentai.

riausis teismas uždėjo ke- i ight sugrąžintų apgau-

Dabar blaivybės valdininkai

JO SAVO VYRUS IR 
VAIKUS.

Chicagoj policija dabar
v , n • t ■» • •l 

vadinasi Tillie Klimek, kita 
“ , Abidvi yra

tamsios ir dievobaimingos 
katalikės.

Tillie Klimek tapo suimta 
dėl kėsinimosi nunuodyt da- 

vyrą. Jos gi

TURKAI PAKORĖ
SULTONO GENEROLĄ.
Turkų nacionalistai pako

rė <8 buvusius sultono valdi
ninkus, tų tarpe Konstanti
nopolio komendantą gen. 
Emin Pašą, buvusį karės 
tribunolo narį pulk. Fettah 
Bejų ir buvusį justicijos mi- 
nisterį Ali Rušidą.

Likusieji sultono valdinin
kai dabar bėga iš Turkijos, 
taip kaip po revoliucijos iš 
Rusijos bėgo caro činov- 
ninkai.

joms $8,055,075 pabaudos arba eitų kalėjimam
už tai, I
susidėjusios į trustą ir nu- nigus. 
statydamos kainas baisiai ----------
plėšdavo žmones. TRAUKINYS SUDAUŽĖ

________ | AUTOMOBILIŲ. 
1,000,000 BAČKŲ ALIE- •

JAUS DEGA. <----------» ---------- , .. . . .
Mouston, Tex. — Netoli daužė automobilių, kuris to, kad ji padėjo jai nuodus 

nuo čia užsidegė 1,000,000 važiavo skersai geležinkelį, sutaisyt.
bačkų aliejaus, kuris pri- Automobiliuje buvo užmuš-j Kaip policija dabar suži- 
klauso Gulf Production tas tėvas ir jo 6 mėnesių nojo, Klimekienė_ turėjo jau 
kompanijai. Liepsnos ir du- mergaitė. Motina išliko kelis vyrus ir 15 vaikų, ir 
mai matyt už kelių mylių, gyva. _ _ beveik visi jie nunuodyti.

Alton, N. H. — Pereitą ne- bartinį savo \ ‘ ./
dėldienį traukinys čia su-‘kaiminka Kulik suimta del-

JAPONAI NEGALI BUT 
AMERIKOS PILIEČIAIS.
Vyriausis Suvienytų Val

stijų teismas Washingtone 
nusprendė ši panedėlį, kad 
japonas negali išsiimti pilie
tiškas popieras ir tapti šios 
šalies piliečiu. Manoma, kad 
šitas nuosprendis sukels 
daug triukšmo diplomati
joj, nes juo pažeminama ja
ponų tauta ir užgaunama 
valstybės unaras.

K YNUOSE SIAUČIA juo, kad buvęs gelžkeliečių
10,000 RAZBAIN1NKŲ. brolijos pirmininkas Barker 
Honano provincijoj Ky

liuose labai Įsigalėjo razbai- 
nnkų gauja, kuri dabartiniu 
laiku turinti apie 10,000 na
rų. Jie pasižymi daugiausia 
tuo, kad pagauna svetim
taučių misionierius ir pas
kui reikalauja brangaus iš
pirkimo.

Pereitą sąvaitę jie sumu
šė valdžios kariumenę, kuri 
buvo prieš juos nusiųsta. Jie dieni mirė nuo munšaino 
turi dabar savo rankose vi- viena moteris ir vienas vy- 
są plotą tarp Pekino ir Han- ras, o šeši kiti sunkiai apsir
ijau. Susisiekimas gelžkeliu go ir dabar guli ligonbutyje. 
tarp tų dviejų miestų per
trauktas. Dabar valdžia iš
siuntė prieš juos da dvi bri
gadas pėstininkų.

EKSPLIOZIJA SUŽEIDĖ
12 ŽMONIŲ.

Ant Huntington avė., Bos
tone, šį paned. ekspliodavo 
tanka Prest-O-Lite gazo, ir 
ekspliozija buvo tokia smar
ki, kad sudrebėjo visas Back 
Bay distriktas. Buvo sužeis
ta 12 žmonių ir išbirėjo 
daug langų.

SULTONO PAČIOS 
MELDŽIASI.

Paskelbus turkų naciona
listams, kad sultono sostas 
panaikinamas, jo dvare už
viešpatavo didelis nusimini
mas. Ypač susirūpino jo pa
čios, kurių jis turi pilną he- 
i’emą. Jos kartu su vyriau
siuoju kunigu dabar karštai 
meldžiasi, kad Allachas iš
gelbėtų jų valdoną.

turi sugrąžint tai unijai 
.$177,000 pinigų ir turi duoti 
pilną atokaitą už likusius 
$40,000, kuriuos jis sakosi 
išleidęs organizacijos tiks
lams.

2 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Lynn, Mass. pereitą nedėl-

Po Lvnną dabar eina kal
bos, kad pereitos pėtnyčios 
ar subatos naktį tenai atėjo 
iš Maine’o botas su alkoho
lim ir sustojęs už miesto 
netoli pakraščio iškėlė savo 
tavorą ant kranto, o tenai 
šmugelninkai susikrovė jį 1 
automobilius ir nusivežė na
mo. Subatoj iau pilnas mies
tas buvęs degtinės ir ji taip 
atpigusi, kad paintė buvo 
siūloma po $1.00. Sakoma, 
kad nuo šitos "importuotos” 
degtinės žmonės ir pradėjo 
sirgti.

PLĖŠIKAS PERŠOVĖ 
KRAUTUVNINKĄ.

Somerville, Mass. Pereito 
nedėldienio vakarą jaunas 
vaikėzas i nėjo fruktų krau- 
tuvėn ir išsitraukęs revolve
ri pareikalavo, kad savinin
kas parodytų, kur jo pinigai 
stovi. Kada savininkas jam 
parodė stalčius, banditas šo
vė ir .sunkiai savin, sužeidė. 
Bet paleidęs šūvį, matyt, ir 
pats persigando, nes pagrie-

40 ŽMONIŲ GĖRĖ APR1E- bėiš stalčiaus tik $11, palik- 
TOS KARVĖS PIENĄ. damas da apie $130, ir pabė- 
Goldsboro, N. C. — Tūlas go. Iš lauko stovėjo du jo sė- 

laikas atgal pasiutęs šuo čia 
apriejo karvę, žmonės ne
kreipė į tai domės ir karvė 
dabar pasiuto. Valdžia liepė 
ją užmušti, ir 40 žmonių, 
kurie gėrė jos pieną, atiduo
ta gydymui.

forai, kurie išgirdę šūvi taip- 
pat persigando ir pabėgo.

Peršautas krautuvės savi
ninkas Ancoshian turbut 
mirs, nes kulipka įlindo jam 
j šoną. .......... .

PANAIKINS KAPITALIS
TŲ TEISMĄ.

Kansas valstijoj buvo taip 
vadinamas "pramonės teis
mas”, kas ištiesų buvo kapi
talistų teismas. Ir buvo iš
leistas įstatymas, kad darbi
ninkai neturi teisės strei
kuoti, pakol tas teismas ne
duos jiems leidimo. Visa tai 
įvedė kapitalistų bernas gu
bernatorius Ailen. Bet da
bartiniuose rinkimuose 
žmonės užtai jį sumušė, o iš
rinko Davisą, kuris pasiža
dėjo tą teismą panaikintu Ir 
Davis dabar sako, kad kaip 
tik jis užims gubernatoriaus 
ofisą, tuojaus pasirūpins tą 
teismą ir jo įstatymą panai
kinti.

APIPLĖŠĖ REPUBLIKO- 
NŲ BUKLŲ.

Chicagoj tapo apiplėštas 
republikonų partijos1 ofisas 
ant 30-tos uardos. Ofise bu
vo apie 20 žmonių, kuomet 
-nėjo revolverius atkišę 3 
banditai, liepė visiems pa
kelti rankas, iškraustė vi
siems kišenius ir surinkę 
$1,740 pabėgo automobi
liu je.

TARP RUSIJOS IR LEN
KIJOS PERTRAUKTA 

SANTIKIAI.
Iš Berlino atėjo žinių, kad 

tarp Varšuvos ir Maskvos 
likos pertraukti visi diplo
matiniai santikiai ir abidvi 
šalis atšaukė savo atstovus. 
Nesutikimai, rodos, kilo dėl
to, kad Izmkija atsisakė 
pripažinti bolše' ikų atstovą 
Obelenskį kaip; tikrą amba
sadorių.
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RURLIAI KAIPO POLITI- rio 
N1S ARGUMENTAS.
Kovodami prieš darbinin 

kus, Anglijos torai (atžaga 
reiviai) sugalvojo gudini 
argumentą. Jie prisiperka' 
rusiškų rublių ir, dalindami 
jucss mitinguose už dyką, 
sako minioms:

Šitas šlamštas, kuri mes čia 
piras dalijame, kitą syk buvo 
tikras pinigas Rusijoj. Tai bu
vo da tuomet, kada Rusiją val
dė caras. Bet atėjo tenai bolše
vizmas 
verte popiera.

’ Dabar Anglijoj lateina 
kinsai. Jei jus balsuosite 
darbininkų atstovus, tai gau
site tokį pat bolševizmą ir geri 
jūsų pinigai pavirs tokia put 
popiera, kaip šitie rubliai.”

Ir labai galimas daiktas, 
kad šito "trikso” pagalba 
Anglijos reakcininkai lai
mės rinkimus i parliamentą.

Žinoma, susipratusių dar
bininkų tas neįtikins. Jie ži
no, kad pinigai nupuolė ne 
vien tik bolševikiškoj Rusi
joj, bet ir bajoriškoj Lenki
joj, ir Austrijoj, ir Vokieti
joj prie to jau eina, nors bol
ševizmo tenai nebuvo ir nė
ra. Reiškia, pinigų nupuoli
mo priežastis negali būt 
vien tik bolševizme. Antras 
dalykas, darbininkų laimėji
mas rinkimuose nereiškia 
juk bolševizmo. Taigi susi
pratusių darbininkų Angli
jos torai rusiškais rubliais 
neapgaus.

Bet bėda tame, kad ir An
glijoj ne visi da susipratę. Į 
Anglija tebėra da prisigė- 
riis senovės raugo ir mano, 
kad aristokratija turi vado
vauti. Griuvus dabar koali
cinei Lloyd George'o 
džiai, 
naują ministerių kabinetą, į 
kurį inėjo du kunigaikščiu, 
tris markyzai, keturi erlai, 
tris riskauntai ir keliatas 
kitų didžiūnų.

Darbininkų kandidatai Į 
parliamentą išjuokia šitą 
didžponių kompaniją, bet 
Anglijos didžiuma darbinin
kų ris da garbina lordo var
dą. Ir tai didžiumai rusiški 
rubliai išrodo labai svarbus 
argumentas.

ir rubliai virto

Sakbma, kad pinigų ko
munistų propagandai Lietu
voje pristačiusi Maskva. Sa
vo "literatūroj” komunistui 
bjauriausia šmeižė socialde
mokratus. Apie kk n kalų 
šmugelį jie beveik ir neuž
siminė, turbut dėlto, kad1 ____
kun. Purickis tą biznį varė pasirodo. ° 
su Maskvos komisarais. Kur dingo tasai ”did-
. ' ______________ ! YVris” ?

I
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’:as kitas. Mat jam Komu- 
i.istų Manifestas atrodė ne- 
i žtektinai kairus.

Bet kai "Naujienos” jam 
parodė, kad Komunistų 

Manifestą parašė Marksas, 
n n j k..s kitas, tai nuo to lai
ko "Inteligentas” viešai ne-

stengiasi atstumti rankų ir 
proto darbininkus beveik į 
tą pačią padėtį, kurioj jie 
buvo prieš litus įvedant,

Kame pabrangimo prie
žastis?

Kuomet paklausi pirklio, 
kam jis nežmoniškai pakėlė 
savųjų prekių kainas, jis 
dievobaimingai atsako: ”Aš 
gaunu tavorą iš Vokietijos; 
o vokiečiai, kaip tik sužino
jo, kad Lietuvos valdžia įve- tų. Buvo ir šiaip jau svečių 
dė savuosius pinigus, savo 7“ 
kursu prilygusius doleriui, gyva, 
tuojau dvigubai pakėlė kai
nas Lietuvon vežamiems 
daiktams. Be to, žiūrėk 
tamsta, kaip kuliavirkščiais 
krinta žemyn vokiečių mar
kė!”

Musų ūkininkai, verčiami 
pirktis savo reikalams pa
brangusių pramonės dirbi
nių, atatinkamai kelia kai
nas už maisto produktus, 
kartais prašokdami ”del at
sargumo” j 
kainas. Valdžia, kaip minė- goms, darbo jaunimui. Va
lome, irgi užpakaly nepasi- saros atostogose energingai 
lieka, žodžiu, visi nori būt moksleivių veikiama so- 
atsargųsj visi nori apsi- j džiaus jaunimo tarpe, 
drausti nuo galimų nuosto-; Nusiskundžiama draugų, 
Uų; varo litus iš kiaurų dar- kad mokyklų administraci- 
by žmogaus kišenių. Kiek Į ja visuomet stengiasi kliu- 
pamatuotas tas neįmano- dvti soc. moksleivijos veild- 
mas kainų pakėlimas? mui. Kitur (Biržuose) net

Į tai tenka atsakyti nesvi- '’isai uždarė kuopas.

Socialistinė moksleivija 
Lietuvoj organizuojasi.

Šiomis dienomis Kaune 
Įvyko atskilusios nuo aušri
ninkų socialistinės mokslei
vijos konferencija, kur be 
vidurinių mokyklų mokslei
vių, dalyvavo keletas Kau
no ir vienas Berlyno studen-

mano padaryti savo socia
lizmui operaciją”.

Sąjunga savo tiksluose 
pažymėjo dar uktingumą ir 

i kritingumą, nes ji nori ap
sisaugoti nuo visokio sule- 
’ dėjimo, sustingimo. Ji nori 
būti jauna, augti ir reikšti 
tą, kas yra jaunatvės priva
lumai, neduoti užgesti tai 

1 kūrybos ugniai, kuri dega 
i kiekvieno jaunuolio kru- 
i tinėj.

Sąjunga nusistačius jung- 
: ti visas veikliąsias socialisti-

‘ > nusekęs Lietuvos iždas 
įgali dasipildyt. Tai Ameri- 
;kos lietuviai, kurie siunčia 
i savo giminėms dolerius. 
Jurgelionis sako:

"Kiekvienas doleris, kuri 
siunčia Amerikos lietuviai Lie
tuvon. turės prisidėti prie lito 
kurso sutvirtinimo. Jeigu 
Amerikos lietuviai išsius kas 
niet Į Lietuvą apie du milionų 
dolerių ar daugiau, tai Lietu
vos litas stovės ant lygios su 
jo auksine verte ar arti to.

"Kiek gi Amerikos lietuviai 
gali išsiųsti dolerių Lietuvon? 
Tikros statistikos mes neturi
me. Žinome vienok, kad per 
'Naujienų’ Pinigų Siuntimo 
Skyrių lietuviai pasiunčia Lie
tuvon daugiaus kaip trečdali 
miliono dolerių i metus. Iš to 
sprendžiame, jog iš Amerikos 
Lietuvon yra pasiunčiama lie
tuvių ir žydų nemažiaus kaip 
penketas milionų dolerių.

"Tas viskas kalba už tai. jog 
Lietuvos litų kursas palygina
mai su kitais Europos pinigais, 
o net ir su doleriais su laiku 
galėtų būti augštesnis.”

"Jeigu ne Amerikos lietuviai, 
tai Lietuvos lito kursas, žino
ma, labai greit nupultų, taip 
kaip buvo nupuolęs latvių ru
blio kursas. Lietuva, betgi, yra 
tuo laimingesnė už Latviją, 
Kad ji turi pinigingą dėdę, bū
tent savo išeiviją Amerikoj. 
Siųsdami pinigus Lietuvon sa
vo giminėms. Amerikos lietu
viai netik šelpia savo gimines, 
bet dabar, Lietuvai turint savo 
pinigus, palaikys augštumoje 
Lietuvos pinigų kursą.”

Išeina, kad amerikiečiai 
teikia Lietuvos finansams 
milžinišką paramą, o kleri- 
kališka valdžia norėtų da 
mokesčiais juos apkrauti.

I
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“Darbininkai perdaug

i.U

kad

Kuomet darbininkai 
streikuoja, reikalauji 
’entų daugiau algn> 
okratų spauda šauk... 
jie perdaug reikaiauja.
Kompanijos negalinčios tiek 
mokėti, nes jos neuždirba.

Ir jei darbininkai nenori 
nusileisti, tai valdžia atsiun
čia policiją ir kariumenę, 
kad ginklu juos įtikinus, 
jog biednos kompanijos ne
galima skriausti. Visi atsi
menam, kaip anais metais 
New Jersey valstijoj buvo 
šaudomi aliejaus darbinin- 
1

val-
Bonar Law „ sudarė

TIK AMERIKIEČIAI GALĮ 
PALAIKYT LITO KURSĄ. 
. Kl. Jurgelionis "Naujie
nose” svarsto naujų Lietu
vos 'pinigų ateitį: kaip bus 
su litais, ar jie bus pastovus, 
ar nupuls taip kaip ir auksi- 

' nai nupuolė?
Jis žiuri į tą klausimą iš 

dviejų pusių — neigiamo
sios ir teigiamosios.

Neigiamoji pusė, tai Lie
tuvos išlaidos, o teigiamoji, 
tai jos pajamos. Jei Lietuvos 
išlaidos kas metai bus dides
nės, negu jos pajamos, tai 
litai turės pulti.

Kokios gi tos išlaidos? 
Jurgelionis numato seka
mus Lietuvos išmokėjimus:

"(1) Lietuvos užrubežinės 
prekybos balansas Lietuvos ne
naudai, kuris gali siekti, rodos, 
vieno miliono dolerių į metus.

”(2) Išmokėjimas nuošim
čių už paskolą Amerikoj, apie 
$350,000 į metus.

"(3) Galimasai deficitas 
Lietuvos valdžios budžete, ku
ris vienok turbut negali būti 
didesnis kaip $100,000 Į me
tus.”

Prie to galima da pridėti 
8500,000 išlaidų, kurių iškal- 
no negalima numatyt. Tuo 
budu bus apie $2,000,000 iš
mokėjimų į metus. Visi tie 
išmokėjimai turės eiti iš 
Lietuvos iždo. Vadinas, iž
das mažės ir litai turės 
kriąti.

Bet yra vėl šaltinis, iš ku-

ARBA "ASILAS”. ARBA 
"MELAGIS”.

”Jis yra vienas iš dviejų: 
arba didelis asilas, arba di
delis melagis.”

Taip buvęs Wilsono finan
sų sekretorius McAdoo pa
vadino Ohio valstijos kon
gresmeną Fessą, kuris da
bar kandidatavo į senato
rius. Ir jis da pridūrė:

"Jei - aš nesilaikyčiau tiek 
parlamentarinės kalbos, arba 
jei aš bučiau Įpratęs kitus žmo
nes pravardžiuoti, tai aš pri
taikyčiau Misteriui Fessui dar 
keliatą kitokių charakterizaci- 
ju, bet dabar užteks jam mela
gio ir asilo vardų."

Šitą ”parlamentarį” man
dagumą p. McAdoo parodė 
dėlto, kad kongresmanas 
Fess rinkimų kompanijoj 
paskelbė, buk McAdoo, no
rėdamas paremti Wilsono 
sugalvotą Tautų Lygą, jau 
po karės davęs aliantams 
$2,000,000,000 iš valstybės 
iždo be kongreso įgaliojimo.

Taigi atremdamas šitą 
užmetimą "parlamentare 
kalba”, Wilsono žentas ir 
sako, kad Fess turi būt ar
ba "asilas”, arba "melagis”.

KUB KOMUNISTAI 
GAVO PINIGŲ?
''Lietuvos žinių” 185-tam 

numery skaitom, kad —
’Ter šiuos Seimo rinkimus 

nei viena politinė grupė nepa- 
skleidė tiek savo reklamų bei 
atsišaukimų, kiek yra pasklei
dę bolševikų agentai pasipuošę 
'darbininkų kuopų* skraiste.

"Nežiūrint to, kad jų plaka
tus bei atsišaukimus draskė 
aršiau, negu kitų srovių, visgi 
jie per kelias dienas gausingai 
Įstengė aplipinti visas, tvoras 
bei sienas Kauno miesto ir 
priemiesčių gatvių ir pribars
tyti visus užkampius nauja sa
vo literatūra.

"Matyti turi iš kur tai pi
nigų.”

"Laisvė”.- kritikuodama 
hitus laikraščius, dažnai mi
ni tų laikraščių redaktorių 
vaidus. Mat, "Laisvės” re- 

■ diktorius nori, kad ir tie ki
ti iaikraščiai jo vardą mi- 

j nėtų.

ai.
0 pasiklausykit, ką dabar 

plutokratų spauda skelbia.
New Jersey Standard Oil 

Co. šįmet išmoka savo akci
ninkams 400 nuošimčių divi
dendų. Vienas tik Rockefei- 
Lris, tas dievobaimingiausis 
krikščionis, gauna šįmet iš 
’os kompanijos 852,000,000!

Standard Oil Co. New 
Yorko valstijoj išmoka s.avo 
šėrininkams 8275,000,000 
f ividendų.

Indianos Standard alie
jus duoda 8150,000,000 divi
dendu, o Californijos Stan
dard Oil Co. $140,000,000. .

Ir tokių kompanijų, ku- 
i los šįmet išmoka savo 
sto^kholderiams po 100-400 
nuošimčių dividendų, yra 
labai daug.

O betgi per du pas
taruoju metu jos nuolatos 
mušė darbininkams algas, 
aiškindamos, kad neturi iš 
ko daugiau mokėt. Ir jei 
darbininkai kur prieš tai su
streikavo, tai spauda rėkė, 
kad jie perdaug reikalauja.

Bet kada kompanijos da
bar šienauja po 400 nuošim
čių dividendų, tai toji spau
da nesako, kad tai perdaug. 
Kapitalistams niekad nėra 
perdaug. Bet darbo žmogui 
ir $18 į sąvaitę jiems išrodo 
Įierdaug.

SURUM- BURUM.

II

Kas atsitiko su Chicagos 
socialistų komuna, kad nie
ko apie ją nerašoma? Gal 
jau pairo? O gal korespon
dentų neįsileidžia?

"Naujienos” 28 d. spalio 
paskelbė anketos rezultatą, 
kuris parodo, kad už regis
traciją paduota tik 72 bal
sai. Iš to aišku, kad nevisi ir 
kunigai su gaspadinėmis 
pritaria Kemėšio registra
cijai.

"Laisvės” korespondentas 
praneša iš Kauno, kad ko
munistų partija pravedus i 
Lietuvos Seimą apie 10 at
stovų. Jeigu jis rašo tiesą, 
tai klerikalų žinių agentūra 
mums pamelavo.

Bet kadangi komunistai 
kartais nemažiau meluoja 
už klerikalus, tai turėsime 
palaukt, kol tiesa paaiškės.

Laisvės Mylėtojas.

LITUS ĮVEDUS
• • ••* • • • Savieji pinigai

Konfercncija buvo labai 
. Gal būt dėlto, kad ir 

studentai joje dalyvavo, pa
dėdami jauniesiems viduri
nių mokyklų moksleiviams.

Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad vietose draugų veikia
ma. J__ Nesitenkinama vien nes jėgas,, todėl jos narių 
smulkitp kulturiniu darbu, sąstate tilps įvairių srovių 

Sa-avęs lavirtimu, bet daug do- socialistų moksleivių, 
mesio kreipiama ir Į visuo- junga, kaipo vienetą, nepri- 

, menini darbą ir nors slap-|sišlieja nei prie jokios pur
tai (kur ten su viešu darbu B1 jos, bet jos atskiri nariai 

padedama'visuomeniniame darbe gali 
būti ir partingai nusistatę.

Tokioj plotmėj nusistatė 
ši Sąjunga dirbti. Visuose 
konferencijos dalyviuose 
buvo aiškus pasiryžimas 
tiems savo tikslams ištesėti, 
ir nors švietimo ministeri
jos daromi aiškus žingsniai, 
kad socialistinį moksleivių 
judėjimą užgniaužus, bet 
moksleiviuose gimsta atka
kli jėga, ir- kasžin kas bus 
Įveiktas!... Įvairius šviet. 
m in. aplinkraščius i mokslei
vių organizacijas konferen
cija tinkamai Įvertino ir iš
nešė protesto rezoliuoiją. 
’Jž savo teises socialistinė 
moksleivija kovos energin
gai ir atkakliai.

Malonaus įspūdžio daro ši 
i i išaugti rimtais socialis- nauja moksleivių Sąjunga, 
tais ir visuomenės darbinin- T C. Komitetą išrinko ir stu- 
kais. Nesvarbu pasivadinti j dentų, todėl šie galės ir ne- 
socialistu, bet reikalinga sa-;prisibijant įvairių ”Pedago-

S;

pasirodysi!) [
net prieškarines prof. darbininkų sąjun-

f

mui. Kitur (Biržuose) net

Antras svarbus klausimas 
— principų klausimas. Ben
dri šios Sąjungos pagrindai 
buvo nustatyti dar atskilus 
nuo aušrininkų atstovų pa
sitarime ir tiems pagrin
dams ši konferencija pasili
ko ištikima, tik juos pagili
no, išaiškino. Visų buvo nu-j 
rodoma, kad moksleiviai tu-

ruojant, kad Įvedant Lietu
voje savus pinigus speku
liantai pirmieji skubinosi 
sušildyti savo rankas prie 
tos naujos operacijos. Tei
sybė, kad Vokietija pakėlė 
ir dabar kelia savųjų prekių 
kainas, bet toli gražu ne tuo 
greitumu, kaip mūsiškiai 
pirkliai.

Lietuvos pirkliai iškalno 
nusistatė pasitikti litą ne
pasitikėjimu ir nustatyti 
jam kursą ne lygiomis su 
doleriu, bet beveik per pusę. 
Taip vertindami litą jie ata
tinkamai įkainuoja savo 
prekes naujais pinigais ir 
dėl to prekės vėl darosi ne
prieinamos. Prekyba daro 
savos Įtakos į musų kaimą, 
ir brangenybės vargas gele
žinėmis replėmis vėl prade
da spausti tuos, kurie minta 
tik iš savo rankų darbo. Kas 
gi-toliau gali būt?

Valdžia bando pažaboti 
spekuliantus. Jos duotuoju 
Įsakymu komendantas pa
leido miestan tam tikrą ko
misiją. kuri lanko krautu
ves, tikrina prekių kainas ir 
perdaug įsivariusiems spe
kuliantams stato protoko
lus. Iki šiai dienai valdžios 
žiniomis Kaune uždaryta 
apie 20 krautuvių už speku
liaciją, o kai kurie savinin
kų išjoti iš Kauno ir apskri
ties visam mėnesiui. Ar ta 
pi iemonė daug ką padės?

Labai maža vilties. Jei li
to kursas išliks pastovus, 
kaip lig šiol, kainos pradės 
išsilyginti ne tiek dėl ko
mendantų griežtų priemo
nių, kiek per konkurenciją. 
Koperatyvai galėtų labai 
pagreitint konkurencijos 
veikimą, jei jie butų pas 
mus stipresni ir jei patys 
nepultų kartais spekuliaci
jos pagundom

Ar šiaip, ar taip gyveni
mo brangumas Lietuvoje 
yra jau toks, kad jeigu jis ir 
neitų aukštyn, vis vien dar
bininkams, valdininkams ir 
tarnautojams nėra kitokios 
išeities, kaip tik reikalauti, 
kad jų darbas butų tinka
mai atlyginamas. Pirklys, 
ūkininkas ir valstybė moka 
statyti savosioms prekėms 
prieškarines kainas. Reikia, 
kad ir darbas butų apmoka
mas bent taip, kaip prieš 
karą. Suprantama, kad tuo 
reikalu nesirūpins darbda
viai, jei to nepareikalaus ir 
suvienytomis jėgomis neiš
kovos patys darbininkai 

Brangymetis jau mus ėda, 
tat negalima atidėlioti ir ko
vos už žmoniškesnes gyve
nimo sąlygas.

("Socialdemokratas”.)

• i

vo darbais įrodyti, kad tu 
esi socialistas, ir todėl Są
junga savo veikimo pama- 
tan padėjo revoliucinį (ak
tingąjį) socializmą. Tuo pa
čiu Sąjunga atsikratė nuo 
visų tų, kurie

gų Tarybų” savo darbą 
dirbti.

Netrukus išeis Sąjungos 
laikraštis. Ten atspindės vi
sas socialistinės moksleivi
jos veidas ir nusistatymas, 

"ryt poryt ! Dzidas Budrys.

litai, 
tiek visų laukiami, jau an
tra sąvaitė paleisti apyvar
ton ir iš miestų pamaži ima 
pasiekti Lietuvos kaimą. Fi
nansų ministeris,ruošdamas 
kelią naujam pinigui, piršo 
ji kuo galėdamas ir prana
šavo, kad litai virs musų 
vargų gydytojais. Ar ištiesti 
savieji pinigai neša aiškių 
palengvinimų suirusiam 
krašto ukiui? Ar Lietuvos 
darbininkų ir valstybės ir 
visuomenės tarnautojų' pa
dėtis iaučiamai pagerėjo?

Dviejų savaičių tarpas 
yra perdaug trumpas, kadi 
galėtų parodyti, ką galų ga
le atneš kraštui savųjų pi
nigų išleidimas. Bet jau ir 
šiandien galime pasakyti, 
kad litai stebuklo nedaro. 
Valdininkai, gavę pirmąją 
algą litais, jau buvo pasi
ruošę džiaugtis, bet greitai 

| atslūgo ir vėl žiuri ateities, 
! didelio rūpesčio pagauti. 
Valstybės Įmonių darbinin
kai net to pirmojo džiaugs
mo negavo patirti, nes dau
gely vietų jiems buvo mė
ginta mokėti algas nusmu
kusiomis vokiečių markė
mis. Delko apgavo džiaugs
mo jausmas?

Naujai mokamos litais 
algos, jeigu iškeisti juos 
auksinais, iškarto žymiai 
padidino tuos ubagiškus 
skatikus, kuriais valstybė 
iki šiol atsilygindavo su sa
vo darbininkais. Bet užteko 
litams pasirodyti ir pirk
liams sužinoti, kad valdinin
kų kišenėse yra daugiau 
markių, kaip viskas nežmo
niškai pradėjo brangti. Pre
kių kainos krautuvėse umu 
laiku pašoko tris, penkis 
kartus, net dvidešimts sy
kių. Ūkininkai, atveždami 
savuosius piroduktus mies
tui, irgi labai greitai susi
prato ir pradėjo statyti 
jiems tokias kainas, kaip 
kad buvo prieš karą. Paga
lios pati valstybė stengiasi 
pralenkti visus kitus, kelda
ma gelžkelio ir pašto tari
fus, muitus ir mokesčius. 
Neįmanomai kylant brange- 
nvbei, tikroji gaunamos al
gos vertė mažėja kasdien ir

I
I

Biblijos studentai (fana
tikai) savo rėžolrarijįlj^ vie
noj vietoj sako: "Mes prie
šingi revoliucijai.”

Žinant, kad visai civiliza
cijai kelią praskynė revoliu
cija (nes iš Dievo malonės 
niekas neišsirituliavo), pri
sieina tų paikšų paklausti: 
jeigu nebūtų traukinių, tai 
Įdek laiko būt jums ėmę nu- 
žygiuot į tą jūsų konferen
ciją, kuri atsibuvo Cedar 
Point, Ohio?

Pas komunistus priviso 
daugybė kalbėtojų, kurie 
"aiškina” miniomš valstybės 
tvarką — politiką, ekonomi
ją ir *t.t. Bet vargas tame, 
kad tie kalbėtojai tik apie 
žąsų ganymą tebesupranta.

Andrew Bonar Law, pri
imdamas Anglijos premiero 
portfeli, atsiklaupęs ant ke
lių išbučiavo karaliui Jur
giui rankas. Tą jis padarė, 
kaipo ženklą vergiškos išti
kimybės karaliui

Gerbkit vergiją, ponuliai, 
bet liaudis jums ilgai never
gaus.

Kuomęt dabartiniai ko
munistai pradėjo vystytis į 
kairiasparnius, tai "Laisvė
je” pasirodė tūlas "Inteli
gentas”, kuris norėjo priro- 
dyt, jog Komunistų Mani
festą parašė ne Marksas, o

Kodėl Amerikos lietuviai Besiregistruoja?
Kaip matosi, didelė 

džiuma Amerikos lietuvių 
registracijai nepritaria ir 
nesiregistruoja. Mat, žmo
nės mato ir supranta, kad ši 
registracija yra klerikalų 
sumanyta, tikslu pasipini
gauti ir palaikyti savo nu
smukusią politiką. Pirmiau 
kunigai prisiplėšdavo užtek
tinai pinigų mulkindami 
žmones bažnyčiose. Bet pa
staruoju • laiku parapijonai 
pradėjo žymiai susiprast ir 
nelabai nori duot save iš- 
naudot. Nes jie mato, kad 
dūšių ganytojams niekas 
daugiau nerupi, kaip tik 
šmugelis, ir politika. Para
pijonai vis mažiau ir ma
žiau telanko bažnyčias. Ku
nigėliai matydami, kad iš 
bažnyčių jau menkas biznis, 
palieka altorius ir skverbia
si prie svietiškų darbų su 
riebiom algom. Taip padarė 
amerikiečiams gerai žino
mas vyčių starša Fabijonas 
Kemėšis. Negana to, jis ir 
meluot nesisarmatija. Tūlas 
laikas atgal "Sandaros” No. 
31 mačiau Fabijono laišką, 
kuriame jisai teisinasi, kad 
užimt Lietuvos Atstovybėje 

i rietą jisai visai nesiskver- 
bęs, o p. Čarneckis ji pakvie
tęs. Bet klausimas, iš kur p. 
Čarneckis galėjo žinot, kad 
Detroit, Mich. randasi tok
sai nekaltas avinėlis, ku
riam pasiūlius ir kilpą ant 
kaklo priimtų, visai nesi- 
spardydamas. Delko p. Čar
neckis nekvietė keikūno 
Garmaus arba kito kokio 
-kunigo, bet pakvietė Keme
šį. Štai delko:

Kunigas Kemėšis pirmu
tinis, pasivadinęs Uosiu, 
pradėjo šmeižti per davatkų 
organą "Darbininką” buvu
sį atstovą Joną Vileišį. Ke
mešiui pritarė So. Bostono

di- ir Montello dvasiški tėve
liai. Vėliaus sujudo ir visas 
klerikalų kirmėlynas. Ir 
jiems pasisekė Joną .Vileišį 
i sėst. Lietuvos valdžia, pa
taikaudama Amerikos kleri
kalams, atsiuntė p. Čarnec- 
kj, kunigų pastumdėlį. Už
ėmus čarneckiui Vileišio 
vietą susispietė prie jo ir ki
ti kunigų klapčiukai: Mas- 
tauskas, masažistas Biels
kis ir čėsnulis. Taipgi p. 
Čarneckis nepamiršo pa
kviesti ir kun! Kemėšio, ku
ris iškovojo jam (čarnec
kiui) šiltą vietą su 7,500 do
lerių metinės algos.. Jeigu 
ne kunigo Kemėšio prama
nyti šmeižtai prieš Vileišį, 
tai p. Čarneckis nebūtų šian
dien Atstovybėje. Taigi pa
sirodo, kad Kemėšis purvus 
drabstė ant J. Vileišio su 
tiksiu pats tenai gaut džia
bą, ir gavo. Ir dar tas begė
dis nesisarmatija sakyt, kad 
jis i Lietuvos Atstovybę ne- 
siskverbęs.

Susispietus klerikalams Į 
Liet. Atstovybę, jie taip vis
ką sudemoralizavo, kad blo
giau ir būt negali. Liet. Bo
nų jau niekas neperka, aukų 
taipgi niekas neduoda.

Tad klerikalai matydami, 
kad už pirmiau (dar prie Vi
leišio) parduotus bonus pi
nigai jau baigiasi, o daugiau 
niekas neaukauja, sumanė 
naują "skymą” pasipiniga
vimui, tai yra užręgistruot 
visus užsienyje gyvenan
čius lietuvius, atimant nuo 
kiekvieno po 10 dolerių. Bet 
nabagai skaudžiai apsišuti- 
no. Vieton dešimkių, jie 
gauna daugybę skaudžių 
protestų. Amerikos lietu
viams darbininkams jų ta 

I registracija yra taip reika- 
• iinga, kaip sveikam liga, 
j Petras Stonis.



KELEIVIS’

Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS r

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

nančio Amerikoje, užsire
gistruoti iki 22 d. gruodžio, 
1922 m. ir užsimokėti de
šimts dolerių ir kas metas, 
kaipo atnaujinimą savo pi
lietinių teisių — po penkis 
dolerius, o jei katras to ne
padarys — nustos buvęs 
Lietuvos piliečiu;

2. Kadangi tokio įstatymo 
nėra išleidus nei viena kita 
civilizuota valstybė, apsun
kinimui savo piliečių, gyve
nančių užsieniuose, kaip tai 
daro Lietuvos valdžia;

3. Kadangi tasai įstaty
mas paliečia mus nevien tik 
pinigiškai, o ir atima nuo 
musų įgimtas pilietines tei
ses ;—

Todėl mes šiuomi griež
tai protestuojame prieš ta 
įstatymą ir reikalaujame jį 
panaikinti; ir

Todėl, tebūna nutkrta: 
šios rezoliucijos kopija pa
siųst Lietuvos Seimui, Lie
tuvos Atstovybei Amerikoje 
ir lietuvių spaudai Ameri
koje.

Rezoliucijos Komisija: 
Jonas Skamarakas, 
Petras Kuosevičia, 
Juozas Andrijauskas.

VICTORIA, B. C., 
CANADA.

šis-tas apie tolimus vakarus.
Victoria miestas randasi 

ant Vaneouver salų, kurios 
priklauso Kanadai. Aš, kai
po svieto perėjūnas, norė
čiau nors paviršutiniai su
pažindinti "Keleivio" skai
tytojus su tolimų vakarų že
mės paviršiais. Vaneouver 
salos randasi gale British 
Columbia provincijos, ant 
Ramia jo vandenyno, sale 
Alaskos. Vaneouver salos 
užima 16,400 - keturkampių 
mylių žemės. Didžiausias 
miestas ant tų salų yra Vic
toria, kuris turi 60,000 gy
ventojų. Tai yra prieplaukos 
miestas, kurin atplaukia lai
vai iš Seattle, Wąsh. ir pas
kui plaukia i Alaską ir at
gal. Victoria miestas yra vi
sos provincijos žuvininkys
tės centras. 1920 metais čia 
yra pagauta 1,77-7,044 keisai 
žuvų, kurių vertė rinkos 
kaina buvo $13,317,719.

Kita dalis Vaneouver sa
lų gyventojų randa sau už
siėmimą prie girių kirtimo, 
lentų piovimo ir anglių ka
simo. Anglių kasyklos yra 
Cumberland apielinkėj.

Kaslink klimato reikia 
pasakyti, kad čia oras yra 
sveikas. Vasaros laiku nėra 
didelių karščių, naktis vė
sios, taip kad po darbui yra 
labai malonu pasilsėti, žie
mos laike beveik be paliovos 
lyja ir nesimato saulėtos 
dienos beveik per visą žie
mą.

Iš Victoria pervažiavus 
vandeninį kanalą apie 40 
mylių į rytus randasi mies
tas Vaneouver, B. C., kuris 
yra didžiausias miestas va
karinėje Kanados dalyje. 
Gyventojų jame yra apie 
175,000. Vaneouver miestas 
tarnauja kaipo didžiausia 
Kanados prieplauka ant Ra
miojo vandenyno, nes į čia 
atplaukia laivai iš viso pa
saulio. Apart žuvavimo, ki- 

' tokių užsiėmimų Vaneouver 
mieste yra nedaug. Dalis 
žmonių randa sau užsiėmi
mą prie laivų taisymo, gelž
kelio šapose, lentų plovyklo
se ir papernėse. Likusioji 
dalis British Columbia pro
vincijos yra kalnuota. Kal
nai vietomis siekia 16,000 
pėdų augštumos. Tarpkal- 
nėse auga dideli miškai, ku
rių British Columbia turi iš
viso 125,000,000 akrų. Tuose 
miškuose yra visokių lauki
nių žvėrių. Beto British Co
lumbia yra turtinga ant vi
sokių mineralų. Cariboo 
apielinkėj yra didelės aukso 
kasyklos.

Vakarinėje šios provinci
jos dalyje žiemos yra leng
vos, sniego kaip ir nebūna, 
tik nuolatos lyja. O kalnuo
se Į rytus būna pusėtinai di
delės žiemos, kur šaltis kar
tais pasiekia iki 60 laipsnių 
žemiau zero. Čia iš priežas
ties daug sniego gyventojai 
gali važinėti tiktai šunimis. 
Tie šunis yra Eskimo veis
lės ir paeina iš Alaskos. Jie 
čionai vietiniams gyvento- stubos rakandus ir drabu- 
jams yra taip reikalingi, kai 
Suvienytose Valstijose for- 
dukai. 
vietose 
riausias 
mas.

PITTSBURGH. PA. 
Pranešimas.

Pittsburgho Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus Draugija 
yra gerai žinoma tarp pitts- 
burghiečių už jos labdarin
gus darbus ir linksmus va
karėlius, kurių uždarbis ei
na šelpimui Lietuvos našlai
čių. Per vasarą, kaip yra ži
noma, Pittsburghe nelabai 
buvo galima daug ką veikti, 
bet darbas, atvėsus orui rei
kia du syk tiek darbuotis.

Pittsburgho Liet. Raudo
nojo Kryžiaus Draugija su
rengė "Euchre ir Sixty- 
Six”. kuris bus laikytas lap
kričio 27, 1922, 8 vai. vaka
re. Lietuvių Piliečių Svetai
nėje, 2226 Jane st., Pitts
burgh, Pa. Tad visi rengki- 
tės į "Euchre”, kur pralei
st linksmai vakarėlį, išlai- 
mėsit dovaną, ir sušelpsit 
Lietuvos našlaičius.

Širdingai kviečia
Komitetas.

I

LAWRENCE, MASS.
Gaisras lietuvių siūboj.

2 d. lapkričio S. Petruke- 
vičiaus šeimyną ištiko nelai
mė. Iš nežinomos priežasties 
apie 5 vai. ryte Petrukevi- 
čiaus kambariuose kilo gais
ras, kuris sunaikino visus S. 
P. drabužius ir dalį rakan
dų. Petrukevieius apskaito, 
jogei jo nuostoliai sieks virš 
500 dolerių. Stuba visa nesu
degė, tik vidus beveik visas 
išdegė, kol pribuvo-ugnage- 
siai. Stuba yra Lietuvių 
Tautos Korporacijos savas
tis ir buvo apdrausta, tokiu 
budu Korporacija nuostolių 
gal neturės.

Gaila, kad lietuviai nėra 
pratę apdraust nuo ugnies

Reporteris.sius.

šioše snieguotose 
medžioklė tai ge- 

žmonių užsiėmi- 
P. Martinkpitis.

COLLINSVILLE, ILL. 
Protesto rezoliucija.

Mes, šio miesto Lietuvos 
Respublikos piliečiai, masi
niame susirinkime, kurį su 
šaukė Draugijų Sąryšis, 28 
d. spalio, 1922 m., Miesto Sa
lėje, Collinsville, Illinois, už- 
gyrėme sekančią rezoliuci
ja:

(1) Kadangi Lietuvos Re-, 
spublikos valdžia išleido re-, - 
gistracijos įstatymą tokį, š

Vr

SCRANTON, PA. 
t Apie darbus.

Scrantone darbai eina 
sai menkai. Daug kasyklų
dirba tik po 3 ar 4 valandas 
į dieną, nes iš priežasties 
karšapių darbininkų strei 
ko neturi didelių karų. Daug 
yra ir tokių kasyklų, kurios 
po streikui dar nepradėjo 
dirbti. Beto, privažiavo 
daug darbininkų iš kitur 
darbo jieškoti. Tokiu budu 
darbas čia yra sunku gauti, 
o jei ir- gauni, tai mažai gali 
uždirbti. Patartina iš kitur 
šiuo tarpu Į Scrantoną ne

kuria reikalauja iš kiekvie- važiuot darbo jieškoti. 
jio Lietuvos piliečio, gyve- J. žusinas.

i

jam prie plikės ir jis prisi
pažino: aš Jurgis Svinia. 
Teisingai įspėta, ar ne? Be
reikalingai jus apie mane 
spėliojat, kas aš esu. Peržio- 
pli jus esat, kad teisingai įs
pėti. Įspėkite taip, kaip aš 
Įspėjau, tai paaukausiu pen
kinę jūsų kankiniams. Pri
rūdykite, kad aš turiu fra
ką ir mano nugara sulinkus, 

jo gausite penkinę.
I Komunistų korespanden- 
* tas Šelmės Vaikas verkia, 
j kad niekas ant jų susirinki
mų nesilanko. Jis sako: "In
teligentai, jus mokinti žmo
nės, neateinat, nepamoki- 
nat.” Kas gi gali pamišėlius 
mokinti?! Dar vakar šau- 
Ikėt, kad jums nereikia nei 
inteligentų, nei mokslo, o 
jau šiandien norit, kad ju
mis inteligentai mokintų. 
Jeigu esat nemokšos ir nie
ko neišmanot, tai pasitrau
kit iš darbininkų tarpo ir. 
neklaidinkit žmonių.

Kritikas.

MONTELLO? MASS. 
Margumynai.

Darbai šiuo laiku čia pa
gerėjo. Bedarbių randasi 
mažai.

Lietuviai vis dar tebegy
vena nesutikime, pasiskirs
tę į partijas ir frakcijas. 
Vieni antriems bando pa- 
Kenkti, koją pakišti. Nors 
čionai yra tautiškas lietuvių 
namas su gražia svetaine, 
bet musų katalikai visas sa
vo pramogas rengia svetim
taučių svetainėse. Mat, tau
tišką namą dabar valdo kai
rieji, tai katalikai jų bijo iš
tolo. Paklausk pas katali
kus, kodėl jie nesamdo lie
tuvių svetainės, tai jie at- 
kirs, kad komunistai jiems 
neduoda. Paklausk pas ko
munistus, kodėl jie neduo
da, tai šitie sakys, kad kata
likai nesamdo. Katrų teisy
bė, sunku suprast, nes abeji 
toki. Ir vieni ir kiti savųjų 
nemyli, bet remia svetim
taučius.

Dvasiškam piemenėliui 
biznis eina nekaip, nes jo 
avelės jau pradeda susi- 
prast. Mat, perdaug striu
kai jis ėniė savo aveles kirp
ti, tai tos išėjo iš kantrybės. 
Tūli parapijonai sako, kad 
kunigus niekas negali priso- 
lint: tai parapijos reikalai, 
tai bonai, tai aukso-sidabro 
fondas, tai visoki vajai — 
tik duok ir duok.

Šiomis dienomis buvo su
šauktas katalikų susirinki
mas kaslink registracijos. 
Tėvelis ir čia norėjo ap- 
dumt akis savo parapijo
nams, bet nieko nepešė. Mat 
tūli parapijonai, netikėdami 
kunigėlio pasakoms,- pradė
jo užduot 'jam klausimus. 
Vienas parapijonas atsisto
jęs klausia: "Pasakyk, tėve
li, kokia bus bausmė neužsi
registravusiems?” Kunigas 
atsako: "Per dešimts metų 
negalės būt Lietuvos pilie
čiais." Tuomet parapijonas 
pašokęs sako: "Tai kur tei
sybė? Mes Lietuvą rėmėm, 
aukavom, pirkom bonus, o 
dabar Lietuvos valdžia ant 
musų dar pabaudą uždėjo. 
Verčiau aš nesiregistruosiu 
ir visai į Lietuvą nevažiuo
siu.” Po šitos kalbos parapi
jonai pradėjo nerimauti, 
ginevtis ir taip išsiskirstė 
nesiregistrave.

# # ♦

Čia gyvuoja vaikų drau-] 
gijelė "žiburėlis". Draugijė
lės mokytojas A. B. sumanė 
sulošti vaikų naudai veika
lą "Consilium Facultatis”. 
A. B. savo triusu ir kaštais. - . , - - _ >------rapsiėmė tą darbą atlikt. |?aila> kad nera .orgąni- 
Kuomet jis užklausė Dailės k uOp» ° . be organizacijos 
Komiteto, ar pavelys jam tąlsTunku , vienybėj išsilaikyt, 
darbą atlikti. Komitetas SU-?Tau keletą kartų jie streika- 
tiko. Buvo pradėta daryt re-p r0, 2et V1S streik3 pralošė.
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siais darbininkais, iš kurių. 
• arpo greit atsiranda skebų. 
Butų gerai sutverus kokią 
uniją ir suvien.vjus roberi- 
nės ir čeverykų dirbtuvių 
darbininkus, tada ir streiko 
laimėsimas butu 
užtikrintas.

daugiau

f T;

<• O
> <

‘ H

sustojus 
laukuo- 
nutarė

Atvėsus orui ir 
Hinksminirnams 
musų, jaunimas 

is naudingo darbo. Pas- 
Uiriioiu laiku tapo sutvertas
rludsono Lietuvių Jaunuo- 

Lavinimosi Ratelis 
"Audra’’, nusisamdę kam
barius ir užsibriežė darbą 
dailės ir apšvietos srity. Pir
miausia žadama pastatyti 
scenoj koks nors veikalas. 
Taipgi bus jiaskirti vakarai 
mokinirnuisi lietuvių gra
matikos, aritmetikos ir dai
nų. Ratelis sutvertas ant 
bepartyvių pamatų.

Linkėtina Rateliui gero 
pasisekimo.

j Čia nesenai pamirė vienas 
! jaunas vaikinas Kunevi- 
;čius. Nors jis prie jokių 
i draugijų nei kuopų neprigu- 
] Įėjo, bet kadangi buvo pasi
turintis ir su visais taikiai

HUDSON, MASS.
Geros ir blogos naujienos.

Visų pirmiausia noriu pa 
rašyti keletą žodžių apie gyveno, tai tapo palaidotas 

o v» I-vi ■? c? Cho taktui ____darbus. Čia yra pigių čeve- gražiai, 
rykų dirbtuvės, kelios ma-,

i šinšapės, viena didelė vilno-1 
‘ nė, viena nemaža roberinė ir j 

i t 
I i

keletas mažesnių dirbtuvė
lių. Visose darbas eina pilną 
laiką, tik algos darbinin
kams labai apkramtytos. 
Darbininkai dejuoja, kad už 

kokias algas negali pragy
veni, nes paėmus savaitinę 
algą neužtenka nei Į bučer- 

jnę apmokėti, o kur kiti rei- 
ikalai, kaip tai: butas, dra- 
; bužiai ir 1.1. Jei už tokias al
gas prisieitų padirbėti dar
bininkų išnaudotojams fa
brikantams ir visokiems pa
razitams, tai jie greičiau su
tiktų eit pas Abraomą ga- 
dzinkas giedot, negu dirbt. 
Bet darbininkai vargą pa
kelia. Negalėdami patįs vie
ni savo šeimynas išmaitint, 
jie. siunčia į fabrikas savo 

j pačias.
! Bet kartais ir vergų-dar- 
bininkų kantrybė išsisemia 
ir jie sukyla prieš savo iš
naudotojus. Taip, 4 d. lap
kričio išėjo į streiką robe- 
rinės darbininkai, reikalau
dami 20% pakėlimo algos. 
Bet kompanija apie pakėli
mą nei kalbėt nenori. Ji sa-• *-ko, kad niekur visoj šaly ro- 
berinėse nemokama darbi
ninkams daugiau, kaip ji 
moka. Darbininkai yra pa- 
sirįžę streiką laimėt, bet tik

organizacijos

Jau keletą kartų jie streiką- 
tiko. Buvo pradėta daryt re-’
peticijos, pakviesta pora ga-!? pac neSakrna daug pasiti- 
t- -L :.s __ ■.-..‘keti nesusipratusiais, -tam-bių aktorių iš Bostono ir 
darbas ėjo pirmyn. Tik štai 
komunistų susirinkime tūli 
gaivalai pradėjo šaukti, kad 
tekis veikalas yra tinkamas 
tik vyčiams lošti — ir di
džiuma balsų atmetė. Tuo
met A. B. pasiūlė tą veikalą 
sulošt chorui, bet ir ant to 
komunistai nesutiko. Girdi, 
mes ’joikotuojam Petrauską 
ir nenorim jo veikalų lošti. 
Bet kuomet jie tą veikalą 
perskaitė, tai pasakė: "Mes 
patįs galim jį sulošt, tai kam 
kitiems duot” Dabar moki
nasi ir los. Vadinasi, komu-, 
nistams viskas galima, bet 
kitiems — ne. Šitokiu savo 
strapaliojimu komunistai 
nuskriaudė A. B., kuris pra
dėjęs tą darbą išleido veltui 
keletą dolerių.

"Vilnies” No. 85 tilpo net 
dvi iš šios kolonijos kores
pondencijos. Vienoje Kuršė
nų Studentas sako, kad Šel
mės Vaikas bijo daugiau ko
respondencijas rašyt. Mat 
Kritikas tik pridėjo ranką

Šiaučius.

CINCINNATI, OHIO. 
Naujienos.

4 d. lapkričio Cincinnati:

PHILADELPHIA, PA.
. Mirė senelė Augustina 

Janeliunienė.
28 d. spalio' pasimirė 80 

metų senelė Augustina Ja
neliunienė. Velionė paėjo 
Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio, Smilgių parapi
jos, Manaitų kaimo. į Ame
riką ją atsiėmė jos tikri sū
nus. Amerikoj jinai išgyve
no 15 metų, ir iki paskuti
nės dienos sau gyvenimą už
sidirbo. Jos darbas būdavo 
pas žmones prie namų pa- 
dabojimo. Nors Augustina 
Janeliunienė buvo sena, bet 
jos ausys, akys ir protas 
gana gerai jai tarnavo, tu
rėdavo ji gerą atminti ir bu
vo labai apsukri senutė. 
Nors velionė ir nemokyta 
buvo, bet per tiek metų vis
ko buvo patyrusi ir buvo 
laisvų pažiūrų, nes dau
giausia mylėdavo skaityti 
naudingas knygeles ir pro- 
gresyviškus laikraščius. Pa
skutinius metus velionė pas 
mane tarnavo prie namų pa- 
dabojimo, ir jinai tankiai 
man sakydavo, kad mano 
namai geriausia jai patinka, 
nes, girdi, "nors prieš smer- 
tį galiu laisvai atsikvėpti, 
kur niekas nevaržo mano 
laisvės."

Augustina Janeliunienė 
nueidavo tankiai ir i bažny
čią pasiklausyti kunigo pa-į 
mokslų. Vieną nedėldienį 
parėjusi iš bažnyčios pradė-

dievini tai ir yra musų ku
nigėliai.’’ Tai pasakius sene
lė paėmė vieną knygutę ir 
tarė: "štai Kunigas Maco- 
(has, ką stebuklingai pane
li akis išlupinėjo ir visokių 
paleistuvysčių ir žmogžu
dysčių pridarė, štai kitas 
kunigas, ką apdraudė savo* 
brolį ant 10.000 dol. ir su
šaudė norėdamas gauti 
gus.” Suminėjo ji visus 
us ir Purickius, ir šventa- 

kuprė išbėgo laukan.
Nabašnykė senutė iš laik

raščių' geriausia mylėjo: 
"Keleivį”, "Naujienas” ir 
’Kardą”. Prieš mirsiant 
vienam savo sunui užrašė 
"Kardą” ant visų metų, o 
kitam sunui prižadėjo ant 
Kalėdų užrašyti "Keleivį”. 
Bet vargšė nesulaukė Kalė
dų ir pasiliko skolinga savo 
: unui. Tad jos sūnūs dabar 
turės pats užsirašyti "Kelei- 
vj ’, nes motina jam tą laik
raštį vėlino skaityti.

A. A. Garliauskas.

•ini- 
imi-

HARTFORDE UŽSIMUŠĖ 
LAKŪNAS.

Pereitą nedėldienį Hart
forde buvo orlaivių lenkty
nės. Vienas orlaivis besileis- 
damas žemėn pataikė į medį 
ir sulūžęs užsidegė. Lakū
nas Įeit, Blaney sudegė.

----------- <
RADO BROLIUS UŽKA

POTUS KIRVIU.
Oxford, N. H. — Pereitą 

nedėldienį atvažiavo čionai 
P. Davis su žmona pas savo 
brolius į svečius. Bet įnėjus 
į vidų pasirodė, kad abudu 
‘o broliai, John ir Charles 
Davicai, nužudyti. Jiedu gu
lėjo ant žemės suskaldyto
mis galvomis, o šalia jų bu
vo pamestas kruvinas kir
vis. Jiedu gyveno miestelio 
pakrašty ir dirbdavo girio
se. Policija spėja, kad žmog
žudyste papildyta plėšimo 
tikslu, nes užmuštieji nešio
davosi su savim nemaža pi
nigų.

prieplaukoj, ant Ohio upės, į jo pasakoti kunigo pamoks- 
užsidiegė tris botai, kurie i Ją ir apsiverkė. Girdi: ”Mu- 
vasaros laiku vežiojo žmo-jsų kunigėlis, nemokėdamas 
nes į parkus. Ugnagesiaipakyti pamokslo, pradėjo 
perkūno greitumu atlėkė k°sėti ir atsikosėjus ėme^ pa
juos gesyt. Pirmutinis ug- 
iiagesių vežimas, 
sukdamasis, apsivertė 
t-4 * 
gesiams 
ma buvo nei kas daryt: ar,PmV ir kiausydavo savo po- 
sužeistus ugriagesius gelbėt ir buvo geri katalikai. O 
-r botus frpsint O čia vėias!Slandlen’ Sak°’ priV1S0 V1S0‘ «r botus gesmt. O čia vejas visokiy uni u
pradėjo nešt ugnį ant mies-;ir pradėjo neklausyti savo 
to. Bet visgi pavyko gaisras’duondavių ir reikalauti, kad 
nuslopinti

’ « « ♦

Laike bedarbės daugelis ‘^'“ponuš
lietuvių išvažinėjo kiturj skriaudžia. — Tai matote, 
taip kad šioj kolonijoj beli- J vaikeliai, kaip kunigai rupi- 
ko vos apie 10 lietuvių šei-'naši darbininkų reikalais, 
mynų. Iš tos priežasties pa-pį® mums sako, kad bau- 

ir lietuviu draugijos, pžiavų laikais darbininkai 
- I geriau buvo aprūpinti negu

T_ . . ir jie norėtų, kad ir
' sv* Kazimiero Vgi įįe laikai sugrįžtu, 

draugijoj dar yra apie 6 na-] Ar jus tikėsite, . vaikeliai, 
į jei butų jis taip kalbėjęs ki
toje vietoje, tai aš jam bu
čiau pasakius: ei tu parše, 
parše, dar tu ir ant svieto 
nebuvai, o aš baudžiavą 
ėjau, ir šiandien dar turiu 
randus ant pečių, ką ponas 
mane sukapojo už tai, kad 
kiaulė grabe iškniso. O jus 
Judošiai, Judošiai!”

Tai yra tikri nabašninkės 
žodžiai.

Vieną nedėldienį nabaš- 
ninkė senutė padarė mums 
gražaus juoko. Atėjo pas ją 
jos draugės pasišnekėti ir 
paprašė, kad senutė j’oms 
padainuotų, nes jinai mokė
davo gražių dainelių, ir gra
žų balsą turėjo. Bet senutė 
sako: "Velyk aš jums pagie
dosiu.” Na ir užtraukė ku
nigo Purickio karunką.

šakoti apie senovės baudžia
vas. Girdi, baudžiavų lai-

; siaark,ai kajs (jaUg gerjau darbinin- 
’; ra- kams buvo gyventi, negu 

ais augštyn. Kitiems ugna- dabar. Tada darbininkai 
> atlėkus nebežino-(vįskuom buvo geriau apru- 

ar pinti ir klausydavo savo po- L - — 1___ ___ •
i šiandien, sako, priviso viso-

! ponas jiems viską atiduotų, 
o jei ne, tai streikuoja, kelia 
maištus ir tokiu budu patįs 

i nu

iro
Apie S. L. A. kuopą jau ne-j^“7 > 
girdėt, o ----------

nai.
Šiuo tarpu darbai eina ge

rai ir bedarbių nesimato. 
Mašinšapėse moka nuo 40 
iki 50c. valandai, o kitose 
dirbtuvėse po 30 ir 35c. va
landai.

J. Šidlauskas.

i

KA ŽMONĖS SAKO APIB 
"KELEIVI”

"Keleivio” skaitytojas Jo
nas Šimanskis iš Dayton, 
Pa. rašo:

Gerbiama "Keleivio” Ad
ministracija! Atnaujinu 
"Keleivi” ant sekančių me
tų. Aš skaitau "Keleivį” jau 
per daugeli metų ir neper- 
siskirsiu su juom, kol tik 
mano pajėgos išneš jį užsi
rašyti, nes tai yra geriau
sias darbo žmonių laikraš
tis. Taipgi patariu ir ki
tiems darbininkams užsira
šyti ir skaityti "Keleivį”.

Draugiškai
Jonas Šimanskis.

Redakcijos Atsakymai.

i

nęs jis čystas, s
namas.

» e

Jeigu Kitokį Maistai
Neg

BAGLE BRAND
(CONDEMSED

Privalo būt pirmutinė vil
tis. Jis yra sveikas, mais
tingas ir gardus, taipgi 
lengvai suvirškinamas.

I Mačiui. — Tamsta malo
nėkit pranešti mums savo 
adresą. Gavorųe keliatą 
straipsnių nuo tamstos, bet 
adreso nebuvo ir todėl ne
galime nusiųsti nei laikraš
čio, nei laiško parašyt.

Y.
karpą apie užmuštąjį kuni
gą-

A. Dikšaičiui. — Žinutę 
gavome — ačiū.

P. J. Matuzui. -A Kiek iš

Kcleivi©” skaitytojai J. 
— Ačiū už prisiųstą iš-

«•

Trys pastarosios moterų gentkartės pil
nai pasitikėjo jam. Eagle Brand yra nuo
latos rekomenduojamas per gydytojus, 

Veikas ir lengvai suvirški

ISkirpklte Iit« pagarsinimą ir 
prisiuskite i Bonle® O>n Nev 
York ir gansite lietuvių kalboj 
pilnus nurodymus ir patarimus, 
kaip ji vartoti visai veltui, taip
gi ir puikių kūdikių knygų.

Mat jinai iš "Keleivio” buvo Atstovybes skelbiamų rastu 
ištuokus. Visi pradėjome Sa ln?a. b.u.™ 
juoktis, o jos viena (irimre/111™ 
tuomi labai įsižeidė ir pra-ibaC!,a tauoma tiktai vy- 
dėjo senutę darkyti. Girdi:įti1117®'.'.’*;1 :<mn”us_n9n va_ 
-Tu sena boba, 'jau laikas ™°%.1.etuvon su 
stipti ir tokias bedieviškas! al.,a%rb *.>aLb •l°Pa':^.ir 
dainas išmislini ant kunigų.ivalbams nere,^la» J1* l^880* 
Tu ir išrišimo negausi mir-imi -1 vvr®
dama.” Bet velionė nenusi-! L. Buiniui. — Mes sutin- 
gando jos bauginimų ir jai į kam su jūsų nuomone, kad 
atsakė f "Tu pati esi bedievė, pašepusiems milionieriams 

tu Dievo nepripažįsti, i’eikėtų dėt : ožių inkstukua, 
tik aklai tiki šmugelnin- jei jie nori būt jaunais; bet 
kams kunigams ir gyveni į laikraštį šito patarimo ne* 
svetimu protu. Didžiausi be- tiesime, nes jie jo neskaitys.

<;

nes

i



Krikščionių demokratų poli 
tika Lietuvoje.

(Tąsa iš pereito num.)

Lawrence’o lietuviams ne
patiko Maikės Paltanavi
čiaus gišeft-meikerystė su 
"monki-pikčiais’L Mat, Pal
tanavičius garsina savo biz-

Stebuklingas daktaras”<6gyvenimas, nejaugi pas mus Lietuvos darbo žmonių ku- 
neveikia įstatymai apie są- na ir dvasią, kad galop nu

sileis ir jų saulelė, o užtekės 
ir pas mumis aukso šviesa 
spindanti Socializmo Saulė. 
Jei kas tam netiki, tai lai 
įsitikina pasižiūrėjęs į musų po 25c. įžangos, 
jaunutės, bet ugninės dva
sios pilnas socialistinio jau
nini o orga n izaci j as.

K. žvainys.

žinės ir žodžio laisvę, as
mens ir buto neliečiamybę? 
Taip, atsakys Lietuvos kle- 

• rikalas, sulvg Steigiamojo 
Seimo priimtos valstybės 
konstitucijos, pas mus vei-

r buto nelieėiamy- 
 .___ r , apie, žodžio ir sąžinės 

ku. čia tapo pašauktos į pa- laisve. Is savo pitee^ a$ taip 

valgytos skyrius prie gene-, kia, bet... tik ant popieros, 
” j ■-________ ■’ nes ten valst. konstitucijos

punktuose visur seka papil
dymas, kad visų šių įstaty
mų gale gali būti laikinai 

'panaikinama valdžios orga- 
inų, atsižvelgiant į tos dienos 
politines ir ekonomines ap
linkybes. Čia tai ir yra "šuo 
pakastas", nes esant kare 
stoviui nei vienas iš šių įsta
tymų dai ligšiolei neturėjo 
galės Lietuvoje ir gal būt 
dar labai ilgai jos ir nejgys.

Bet grįžtu prie savo te
mos. Taigi, paraleliai su vi
somis tomis represijomis ša
lyje buvo vedama dar uo
liausia agitacija. 1‘u.i s 
krikščionių-demokratų atsi
šaukimų ir brošiūrų gulėjo 
visose klebonijose ir prie 
kiekvienos progos buvo da
linamos davatkoms ir atei
nantiems į bažnyčią žmo
nėms. Pinigo už knygutes 
nebuvo reikalaujama ir kai
miečiai noriai jas imdavo, o 
parsinešę namon "bankrut- 
kas" iš jų sukdavo. Agitaci
jos tikslams labai plačiai bu
vo naudojama bažnyčių sa
kyklos, per kurias nuolatos 
raginama krikščionis "nepa
siduoti velnio pagundai ir 
neleisti Bažnyčios priešams 
cicilikams ir bedieviams pa
imti valdžią į savo rankas, 
kad neprisieitų geriems ka
talikams prieš Liuciperi 
lenktis" (kartoju vieno ku
nigo per pamokslą Alytuje 
pasakytu^ žodžius). Per iš
pažintį nuolatos buvo grasi
nama neduoti išrisimo, jei 
balsavo, ar mano balsuoti už 
"cicilikus".

Agitacijos tikslams tap<> 
sumobilizuoti visi krikščio- 
nių-dem. globoje esantieji 
studentai—ateitininkai. Vi
suose Lietuvos kampuose 
per . atlaidus ir paprastais 
šventadieniais girdėjosi jų 
grūmojimai ant socialistu.

Kad daugiau pritraukus į 
savo kromelį žmonių, jie su
galvojo šposų: ūkininkam^ 
jie piršosi su jų suorgani
zuota "Ūkininkų Sąjunga", 
darbininkus viliojo i "Darbo 
r'ederaciją". o visiems kartu, 
gyrė. K rikščio n i ų-Demokra - 
tų partiją.

Ir matant visas tas prie
mones prisieidavo vien tik 
stebėtis, kad labai tankiai 
krikščionys-demokratai tuo- 

’-e pačiuose kaimuose sutik
davo smarkaus pasipriešini
mo, kad daugelyje vietų 
žmonės patys, savo iniciaty
va, vydavo nuo tribūnos jų 
oratorius, neduodavo jiems 
kalbėti. Tiesiog prisieina 
-tebėtis.kada laisvesnė min
tis. nežiūrint į visas izoliaci
jas, ir varžymus, Visgi pasie
kia platesnes darbo žmonių 
mases. Ypač daug jautrumo 
šiuo žvilgsniu apreiškia jau
nesnioji karta, ši pastaroji 
dažniausiai neturėdama io- ’f 

kių ryšių su kairiaisiais so
cialistais, kadangi jie nuo 
jaunuomenės ypač rūpestin
gai saugomi, visgi kaip tai 
instinktyviai linksta socia- 
listinėn pusėn ir krikščio
nims demokratams čia silp
na parama. Vienatinis tvir
tas ramstis, tai Lietuvos mo
terėlės ir senesnioji karta, 
kurie kartą jau įsodinę kle
rikalus prie valdžios ragai
šio. gal įstengs ir šiuo kart 
tą padaryti. Visa tai paaiš
kės artimiausiu laiku, o pa
kol kas mes visgi turim tvir
tos vilties, kad neilganr vies-

apleido socialistinėse partijose, jas kia tie patys įstatymai apie 
taip ilgai šildytas gušteles,. tai pirmon galvon ir nu-į asmens ir 
atsiskyrė su ministepų poH- sprendė izoliuoti nuo rinki- hę,

gelbą visos tamsios jėgos: pat galiu pasakyti, ka i vei-

ralio štabo staiga' apreiškė 
begalo didelį veiklumą, 
trumpu laiku tapo sugalvoti 
visoki priešvalstybiniai suo- 

je 1922 m., o rudenį turėjo kalbiai, socialistinės darbi- 
buti rinkimai į į
Seimą—parliamentą. Kriks- 
čionv^-demokratai įimtai 
nusprendė, kad tokiu svar
biu laiku, prieš rinkimus Į 
Seimą, kurkas naudingiau 
turėti visą valdžią vien tik 
savo rankose, kad niekas 
daugiau nekliudytų, kad 
niekas daugiau nesipainiotų 
po kojomis, kad patogiau 
butų priėšrinkybinė kampa
niją vesti, užtat ir persisky- 

. rė jie su savo senais drau
gais be didelės širdgėlos. Ir 
•ištikrųjų, galvoti Čia ir ilgai 
derėtis nebuvo ko — reikė
jo rengti dirva ateinantiems kilai, ir š

C? »Z ■ • w

rinkimams. 
bankai I.ietuvęje galėjo 
teikti jiems milžinišką kre
ditą, bet jie visgi nedrįso pil
nai užsitikėti brolių Vailo
kaičių "krikščioniškam" ki
šenini ir nutarė pasiųsti du 
kunigu: Garmų ir Bumša i 
Ameriką dolerių prisižveio- nuo buvo vaikomos, o orga- 
ti. šie du vyrukai, pagarsėję r-izacijų vadai kemšami į ka- 
plačiai Lietuvoje kaipo di- Įėjimą, apart viso to neturė- 
džiausi mergininkai sutono- jo galimybės vesti agitaciją 
se, betgi atrodė Lietuvos ir per spaudą, 
klerikalams tinkamiausi tai 
misijai, nes jie už pinigą ti
ko ant visu Jiems statomų 
sąlygų, žadėjo "krikščioniš
kos kultūros” labui upes

Soc.-liaud.-dem. a

_
Toliais ir perėjo i griežtą 
opoziciją Steigiamam Sei
me. Bet. deja, tai jau buvo 
trupučiuką pervėlu. O krikš
čionys-demokratai savo ŪS-: 
tatvmą visgi pravedė.

i nuolatini ninku organizacijos nuola
tos provokuojamos ir vaiko
mos, surasta buk čieli san
dėliai komunistinės literatū
ros ir ginklų. Visa 
beabejo -vien tik 
muilo burbulas ir 
kaipo priemonė 
giaus savo priešų 
kelio prašalinus. 

Agitacijos laisve 
turėjo progos naudotis vien 
tik krikščionys-demokratai, 
po tam jiems labai artima 
“Tautos Pažangos" partija, 
kurion susispietė Lietuvos 
stambieji dvarininkai ir pir- 

šiek tiek mažiau jų

tai buvo 
išpustas 
tarnavo 
kuodau- 
sau nuo

faktinai

I

ŽARIJOS.

Tamsiam Raseinių užkam- žmonės rinko šimtus parašų
„ ‘ iškėlė net jo bylą

žmogus, Ignas Grubliaus- Seime. Matyt, dar neper
imas vardu, kuris apsiskelbė aukštas pas mus švietimo 
"stebuklingu daktaru" ir laipsnis, jei suirusio proto 
pradėjo traukti prie savęs žmogus, kuris nuo apgaviko 
tūkstančius žmonių. Kada'skirias mažesniu sąmonin
tas beprotis buvo suimtas ir gurnu ir kitokiu savo elge- 

' [ na-'šio supratimu, gali sekmin- * 1 • 1 • 1 • 1 . • > K i i 1

n j ir už tai ima nuo žmonių py atsirado nesveiko proto už ji ir

Kaip matosi, vienybiniai 
tautininkai jau visiškai pra
nyko. o jų vietą užėmė san-j 
dariečiai. į-

Ar nevertėtų tad vienybi- i navičius rtėt 
nią tautininkų paveikslus-daugelio bobų, 
sudėt i tą knygą, kuri vadi
nasi: "Pranykę gyvi šutvė- ■ 
rimai"?

Komunistai labai pyksta, 
kodėl Lietuvos buožių val
džia neišdalino dvarų tų pa
čių dvarų darbininkams. 
Tiesa, yra už ką pykti, nes 
’ain turėjo būt padaryta.

Bet klausimas, kodėl 
"Laisvės" raudondvario ko
misarai neišdalina savo dva
ro "Laisvės" zeceriams, ku
rie visa laika už pusdyki 
dirba f

"Krikščioniški” vakarykščiai sėbrai — soc.- 
;u- liaud.-demokratai.

Kairieji socialistai, netu
rėdami "krikščioniškų" ma
lonių. negalėdami sutverti 
patvariu organizacijų dar
bininkų tarpe, kadangi jos 
nuolatos, bemaž Ko kas mė-

Revoliuciniai socialistai- 
liaudininkai, negalėdami 
viešai kaipo partija daly
vauti rinkimuose, išstatė sa
ve sąrašus, pasivadinę "Že- 

prakaito ir šmeižto prieš mės ir Laisvės" grupė: rug- 
amerikieeius išlieti. O tai piučio ir rugsėjo mėn. 
padaryti jie pilnai 
Kun. Garmus bekamendo- 
riaudamas Alytuje, dar vo
kiečiams Lietuvoje esą it, 
buvo pagarsėjęs kaipo dide
lis n< pataikūnas, kuriam 
šie suteikdavo teisę parga
benti iš Vokietijos ir išda
linti žmonėms tais karo lai
kais taip sunkiai gaunamą 
cukrų, druską ir kitus gerus 
daiktus. Jis, beabejo. beda- 
Indamas įstengdavo pasilak
ti žymią dalį žmonėms ski
riamų. prekių sau, pavyz
džiui, sakydamas, kad 10'2 
cukraus saulėje stovėdami 
nudžiūvo. Pradėjus 1918 me
tais grįžti iš Rusijos lie’u- 
viams tremtiniams jis uo
liai gelbėjo vokiečių žanda
rams gaudyti begrįžtanč-us 
socialistinių pažiūrų inteli
gentus ir darbininkus, su
teikdamas tiems apie tuos' Alvtuje’’Žemfe ir Laisvės" 
žmones tinkamų mforma-kalbėtojas VI. K. ten 

. . .. * pat gatvėje vietinio karo ko-
Šie du kunigai, pasižvme-, mendanto buvo areštuotas 

ie jau Lietuvoje savo bėgė-
^Z B Xz ■

litinius priešus, pasižymėję 
savo f * 
kais gabumais, ištikrųjų įs-imlios dezertyrais ir tam pa- 
tengė i ’ 
apie 60.000 dol. "krikščionis-j 
kos kultūros" reikalams.

Pats savaime "krikščio
niškos kultūros” suprati
mas, gal būt miglotas ame
rikiečiams, mums Lietuvoje 
gyvenantiems buvo aiškus: 
krikščionišką kultūrą šiuo 
atveju čia turėjo pavaduoti 
priėšrinkybinė agitacija į 
Seimą.

Rinkimai į Seimą tapo nu
skirti ant spalių 10 d., o kle
rikalų priėšrinkybinė agita
cija prasidėjo jau liepos mė
nesy. Čia klerikalai prisimi
nė senovės inkvizitorių ir 
jėzuitų priemones ir pirm 
viso ko pasistengė prašalin
ti sau nuo kelio svarbesnius 
ir pavojingesnius konkuren
tus. Tuos pavojingus koku- 
kurentus jie, gal būt visai 
teisingai, užmatė kairiose

O tai piučio ir rugsėjo mėn. jie 
galėjo: mėgino leisti paeiliui net tris 

laikraščius, bet... nei vienas 
iš jų nepasiekė savo skaity
tojų — visi buvo konfiskuo
ti dar neišnešus jų iš spaus
tuvės. Taip pat buvo konfis
kuoti ir karo komendantų 
uždrausti platinti .bemaž ko 
visi atsišaukimai į rinkikus. 
Komunistai taip pat įstengė 
pasirodyti tik su sąrašu po 
"nekaltų darbininkų gru
pės" pavadinimu ir taip pat 
be jokios prieštikybinės 
spaudos, be agitacijos turė
jo laukti balsavimo.

Agitacijai žodžiu buvo 
statoma daugiau pinklių ne
gu agitacijai raštu — vidu
ry kalbos tiesiog nuo bač
kos agitatoriai buvo areš
tuojami ir sodinami i "cypę" 
niki už "priešvalstybinę 
agitaciją”. Taip, pavyzdžiui, 
''••■‘—je "Žemės ir Laisvės"

ir be jokiu pasiaiškinimų ir 
iškurnu šmeižiant savo po- apkaltinimų patalpintas į 

. _ .7 i koncentracijos stovyklą
tiesiog provokatoriš-j freidoje, kartu su lenku ar- 

ištiktųjų įs-Į " ;___ '
sužvejoti Amerikoje našiais asmenimis.

Pačiame Kaune žvalgybos 
'skyrius labai uoliai sekė vi- 
įsus socialistinius veikėjus, 
; darydamas nuolatines kra
pas ir visados konfiskuoda
mas bent kokio turinio ras
tą socialistinę literatūrą, 
terorizuodamas juos nuola- 

itiniais tardymais, grąsini- 
mais areštuoti ir t.t. Taip 
rugsėjo mėn. tapo padary
tos kratos pas daugumą So
cialistinio Jaunimo "Drau
go" Sąjungos Centro valdy
bos narių ir buvo konfis
kuotas Sąjungos bemaž ko 
visas knygynas.

Ne vienam amerikiečiui, 
skaitant apie visą tai, gal 
ateis į galvą klausimas, — 
nejaugi pas mus Lietuvoje 
neveikia visi tie pamatiniai 
įstatymai, be kurių rodos j paraus pas mus tamsios jė 
butų neįmanomas kitų šalių gos, kad ueilgam kankins jie

M. Paltanavičius myli bo- 
bas. Tik paklausykite. Iš pat 
pradžios "Amerikos Lietu
vį" redagavo Mrs. Paltana
vičienė, o Paltanavičius bu- atiduotas į pamišėlių _ _
vo už zecerį. Vėliaus tą jo mus, kunigai už jį užsistojo gai liaudy veikti. Matyt, dar 
"gazietą” pradėjo redaguoti ir klerikalų valdžia iiepė Jį perniaža pas mus kovojama 
Miss Avietienaitė, o Palta- naliuosuot. Lu tamsiomis musu gyveni-
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r^ia- Lietuvoje dabar kilo didelis ta-Ii._

navičius išnešiojo po stubas. 
.Dabar "A. Lietuvį" i 
Įguoja boba su ūsais. Palta- 

; pražilo nuo

Chicagos komunistai su
rengė koncertą 29 d. spalių. 
Koncerte dalyvavo vienas 
eskadronas raudonarmie
čių, Trockio boba ir Butė
nas "iš Italijos”. Laike kon
certo viena moteris pastebi: 
"Ale Butėnas tik ir susibai- 
gęs." . * ... 1

Gal žmogui "Italijos" ma
karonai nepatinka.

Ana syk Jokubynas pasi
gyrė ”A. Lietuvy", jog jis 
žinąs naujos rųšies titulą, 
būtent dr. T. B., bet jis pri-Į 
sipažino kaip gyvas nėra J 
matęs titulų M.D. ir D.D.S. • 
Stasys Storas paaiškino: 
"Tėvynėj", kad M. D. ir Dr.1 
D. S. reiškia medicinos dak-1 
tarus, o S. B. reiškia tuber- ‘ 
kuliozą (džiovą). Tada Jo-; 
kubvnas "išklumočino”, ką' 
reiškia dr. T. B. sekančiai:

"Dr." reiškia drūtą, "T." 
reiškia torielką, o "B." reiš
kia binzus. Taigi dr. T. B. 
reiškia drūtą torielką binzų.

Tokius "garbės" titulus 
suteikia "Saulė" ir "Ameri
kos Lietuvis" negramot- 
nienis savo redaktoriams.

Yes Sir.

I

NAUJAS LIETUVOS 
HIMNAS.

(Pagal kunigėlių dūdą.)

Dėl šito "stebukladario" mo pusėmis.
! Nesveiko žmogaus darbai, 

kuris pats aiškiai to nesu- 
D- prasdamas ne tiktai išnau-

Vienas "tovariščius" man 
sako: "Šeliapinas turi baso 
balso”. — Ar tai basas turi 
kitokį balsą negu apsiavęs? 
— paklausiau aš jo.

Lietuva, tėvynė musų, 
Tu davatkų žemė;
Iš tamsiųjų tavo minių 
Mes sau turtą šėmiam.

Socialistų triūsas
•j

socialistai skelbdavo

Tegul tavo vaikai klauso
-------------------  v > 

išėjo Tegul meldžias, prakaituoja
Vien musų mandrybės; 
m____ 1 __

i kunigams ant naudos. Kada musų gėrybės... 
socialistai skelbdavo, kad 
moteris privalo turėti lygias _ . ,
tiesas su vyrais, tai kunigai Dolerių dus pilna; 
piestu prieš tai stodavo ir Nors liesa jos. sviesa. 
socialistu skelbimą vadinda-i Kirpsim mulkiams vilną.

I -M -

Tegul "saulė” kuniginė
J ?

Nors liesa jos šviesa.

vo "bedievybe”. . ,
Bet šiandien kunigai Tegul meilė kunigų 

džiaugiasi, kad Lietuvos da- £us krūvon sutraukia, 
vatkos turi lygias su vyrais i vardan tų kunigų 
liesas ir išrenka juos į Sei- Aukos tegul plaukia, 
mą. A. Darbukas. 1 Amen.

Vardan tų kunigų

i

y

A. Darbukas.

r*>'

ši’cikių Mikas.
SARBINA.

Oras buvo niaukus, 
vėjas putė klaikus.
Ak! sniguros baltos tik draikės,

Tarpe medžių šakų, 
ant lygiųjų takų, 
baltos juostos skersai tiesės.

Oras biauro labiaus, 
vėjas dūko smarkiaus, 
lyg skausmas krūtinėj sukeltas.

Tik pa Juodus šaka, 
tartum alkio ranka, 
nukarusi barška — svyruoja...

Gi čia sėdi po ja, 
našlaitė Sarbina: 
da jaunutė, graži mergelė.

Ir ją kratė šiurpis, 
veidą glostė šiauris. 
pečius susipurtusi klostė...

O prie širdies liūdnos, 
bet vis meilės pilnos.
Ji glaudė mažytį ir maldė,

Re šešėlėj tyloj, 
gedulingoj byloj, 
jos lupos patyliai kalbėjo:

"Ūkanota naktis,
"ta brangi praeitis, 
"kuri buvo mano svajota.

"Ji mane kankins,
"mano širdis atmins —
"Tai buvo meilė liepsnota..."

i
v
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skandalas.
Kauniškėj "Lietuvoj 

ras Kairiūkštis aprašo šitą'dojo liaudies religinį jaus- 
atsitikimą taip:

Paskiausiu laiku Lidavė- 
nuose pagarsėjo s^vo gydy- 

jinu Ignas Grubliauskir, pro- 
jvizorius bakteriologas. Jis 
! turėjo didelio pasisekimo 
: žmonių tarpe. Liaudis iš 
lapielinkių "vagonais" važia- 
ivo gydytis į garsų "dakta
rą”, lankė jį kartais per die
ną šimtai pacijentų. 

1 Kadangi aplinkybės, ku
riomis gydydavo, atrodė la
bai nepaprastos (Grubliaus- 
kas apsivilkdavo ilga sermė
ga, persijuosdavo virve, sta
tė ant stalo Dievo kančią ir 
t.t.), o kas svarbiausia, pats 
gydymo būdas buvo keistas, 
kaip pats pasakojo, jis bu
čiuodavo skaudžiamasias 
vietas arba ragaudavo ligo
nio seiles, darydavo kry
žiaus ženklą, žiūrėdavo lie
žuvi ir rašė receptus, tai 
Gydytojų Komisija prie R. 
Apskrities Viršininko įžiū
rėjo tame nesveiko proto 
žmogaus elgesį, nutarė Gru- 
l.Iiauską nusiųsti i psichia
trinę ligoninę jo psichikai 
ištirti. Kad suėmus tą asme
nį, teko siųsti net kareiviu, 
nes žmonės priešingi buvo 
jo areštavimui.

Grubliauskas atsidūrė psi
chiatrinėj ligoninėj Taura
gėj. čia nervų sistemos išty
limas ir psichiatrinė eks- 
pertiza iškėlė įdomių faktų. 
Pasirodė, kad tas asmuo bu
vo morfinistas-kokainistas, 
jau ilgus metus vartojus 
įvairių narkotikų (svaigina
mųjų vaistų) ir buvo taip 
toli nužengęs kokainizme, 
kad žymiai suardė savo pro
tą. Paaiškėjo, kad tas nelai
mingas žmogus sirgo psi
chiniu suirimu su bendru 
atminties, ir protavimo nu
silpnėjimu. Tas ligonis gi
liai tikėjo į tokius niekus, 
kad kraujas pas jį "dvigu

bas", o kokainas sujungiau 
tą jo kraują ir suteikiąs jam 
stebuklingų ypatybių, kad 
limpamoji liga nekimbanti į 
jį ir todėl jisai galįs bučiuo
ti net siphilitiko žaizdas ?r 
t.t. Kitais žodžiais, psichia
trinį terminą vartojant, tas 
ligonis pareikšdavo kliedėji
mo idėjų (Wahndeen), pa
remtų mikroskopinio pobū
džio regėjimo prigavimais, 
kurie esti pas gilius kokai- 
nistus. Tyrinėjančius jį ligo
ninės gydytojus jis kvietė 
įsitikinti mikroskopu, kad 
kraujas jo "dvigubas", sa
kės paragavęs kitų žmonių 
seiles galįs spręsti apie plau
čių ligą, ir kalbėjo kitų be
prasmių dalykų, kurių nu
pasakojimas čionai per toli 
nueitų.

Reikalui esant to asmens 
ligos istorija gali būti pa
skelbta. Išbuvęs beveik visą 
mėnesį ligoninėj, Grubliaus
kas tapo paleistas iš ligoni
nės aukštesnės administra- 
cjos įsakymu "sugrąžinti 
laisvę” tam žmogui. Matyt, 
čia įvyko kokia klaida, nes 
panašiai sergantieji mėne
siais turi būti gydomi ligo
ninėj arba kad ir namie, bet 
prižiūrimi ir globojami, kai
po proto ligoniai.

Bet ką manyti apie tą 
liaudį, kurios pasitikėjimo 
įgijo Grubliauskas? Juk kiečių "Dabartis”.

mą, bet ir žaidė kitų žmo
nių tamsumu (tamsuoliui 
neatrodo keista bučiuoti 
žaizdas), turėtų, rodos, su
tikti visuomenės papeikimo.

Ypač musų dvasiškija, 
kuri stovi tikėjimo sargybo
je, turėtų reaguoti prieš pa
našią religinio jausmo pro
fanaciją. Tačiau yra pakan
kamai Įrodymų, kurie paro
do. kad ši kokainizmo auka 
net šviesesnių žmonių tarpe 
ir spaudoje rado sau nitiks- 
iių užtarėjų. Kai kurie laiko 
tą asmenį keršto objektu iš 
gydytojų pusės, kuriems jis 
buvo sudaręs "konkurenci
jos". Susilaukėm ir kuriozu. 
Kun. A. Vilimas (žiūrėk 
"Laisvės” N r. 181 šių metų) 
viešai skelbia (sunku įsi
vaizdinti’), kad Ignas Gru
bliauskas tiktų Lietuvos 
universitete profesorium 
būti. Ir tai kalbama apie as
menį, kuris neabejotinai 
dvasia ir kunu serga ir ne
atsako už savo elgesį.

Įdomu, kad fiziniai kokai
nizmo pažymiai yra irgi žv- 

Grubliauską. Aš 
tat

i

I

mus pas 
priverstas esu visa 
skelbti tiktai tam, kad vi
suomenė nebūtų klaidinama 
šioj nelaimingoj istorijoj.

Grubliauskai sudaro rim
to pavojaus visuomenei ne 
tik todėl, kad. gręsia liaudies 
dvasios gyvenimo pusiau
svyrai, drumsčia žmonių 
prasčiokų protą, bet ir to
dėl, kad daug žalos galėjo 
padaryti savo gydymu. Juk 
nesveiko proto vaistininkas 
aklai, apgraibomis, be ligos 
supratimo, gydė negaran
tuotais dėl jų nepavojingu- 
mo receptais: ir kas žino, 
gal ne vienam Įskiepy jo ligą 
savo bučiavimu iš žaizdos Į 
žaizdą. Juk pats vartoda
mas svaiginamųjų vaistų ir 
lankęs, kaip pasakojo, kaž 
koki kokainistų "klubą” Ra
seiniuose, gal ne vieną pra
tino prie narkotikų ir mor
finistu ar kokainistų pa
darė.

Nejau mes, lietuviai, ne
mokam skirti kas gera ir 
neapkenčiama tautos svei
katos atžvilgiu?

Gyd. Jonas Kairiūkštis, 
Psich. ligon. asist.

i*

Vilniaus lenkininkas 
Rygoje.

Iš Vilniaus i Rygą atvyko 
kun. Grondskis 
ti artimesniems ryšiams su 
latvių spauda.

Minimas kunigas Vilniuje 
leidžia, lenkų pinigais lietu
vių kalba laikrašti "Musų 
Balsas"., kurio tikslas palai
kyti lenkų okupacinę val
džią Lietuvoje. I tą laikraštį 
buvo panaši vokiečių okupa
cinės valdžios leidžiama 
Kaune "Dabartis".

Kun. Grondskis gerai mo
vas lietuvių kalbą, ii yra ki- 
ęs iš Žagarės.

Jo veikimą ir jo leidžiamą 
aikraštį Vilniaus lietuviai 
labai puikiai pažįsta, ir jis 
tarpe lietuvių teturi tik tiek 
pasisekimo, kiek kitados ,o-

uzmegs-



A AMT V demokratų rengiama
IV Ali 1 I festacija, o čia dai

LAIMĖJO.
Amerikos spauda 8 d. lap

kričio gavo žinių iš Varšu
vos, kad lenkų endekas ir 
jeakcijonierius A. Korfan- 
ty, atsižymėjęs pernai suki
limuose Augštojoj Silezijoj, 
o vėliaus užgrobime Lietu
vos sostinės Vilniaus ir Vil
niaus krašto, laimėjo rinki
muose Į Lenkijos seimą ir 
tuo apgalėjo Lietuvos išga
mą J. Pilsudskį. Korfanty 
laimėjo f rančų remiamas ir 
todėl frantų militaristų 
programas, kuriame svar
biausią vietą užima kitų ša
lių užgrobimas, bus vykina
mas be atidėliojimo ir susi- 
my Įėjimo.

Aš pažįstu Korfanty ir 
man io nusistatymas • gerai 
žinomas. Korfanty yra nu
sistatęs prijungti visą Lie
tuvą prie Lenkijos.

Prusai, visas Pabaltijos 
kraštas ir Klaipėda tiktai 
stebuklu galės išsigelbėti 
nuo jo pasikėsinimo. Toks 
pat likimas laukia ir Uk
rainą.

Žinau, kad šiuo paskelbi
mu aš vėl sukelsiu triukšmą 
klerikalų abaze ir išgąsdin
siu klerikalų viešus ir slap
tus rėmėjus, bet negaliu 
gelbėti: išmušė valanda, ka
da visi lietuviai — piliečiai 
ir nepiliečiai, pilietės ir ne- 
jilietės — kuriems rupi 
Lietuvos likimas, turi kilti 
iš miego ir gelbėti savo gim-

ARTISTIŠKI PAVEIKSLAI
Iš Francijos, Vokietijos, Italijos it 

kitų salių; miera 5*^x8 colių. Samue
liu* įr kainą siunčiame už 20c. (40)

K. P. URB1S
P. O. Box 223, Grand Rapids, Mich.

> mani- gelžkelio pabėgių namą. Bet Įjįj įjjyg, 
dar ir jos jau dabar tie pabėgiai yra

tikslas paaiškintas, tai kaip baigiami aikvoti — o jokių -----------
tik kunigas pasilipęs ant priemonių tam sulaikyti ne-į Perkūnas buvo vyriausis seno- 
’ ” ’ 1 •• .vės lietuvių dievas. Jisai globo

jo lietuvių tautą tuomet, kuo-1 
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

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

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

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą ?

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
........... v.. , „ dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
O’Brienui nusibodo automo- £ Kzius, arba moterų deivės 
bilius, ir jiedu pypkes bėru- '.^os?* Ura Laumė’ M1 da ir 
kvdami nutarė anądien pa- ,
.lnrvt mainu O’Rrien na- Jei to nezlnot- o norėtumėtuar^ mamą, v Krien pa- -inoti tai išsirašykit knygą 
eme Smitho pačią.o Smithas var{]u "Kokius Dievus žmonės 

Garbino Senovėj?”
Toj knygoj yra aprašyti ne

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

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

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

” K ELEI VIS”.
255 Broadway, So. Boston. Mass

bačkos sušuko ”štai sočia- siimama. 
listų gauja”, minioj iškarto 

i kilo toks švilpynių saliutas, 
’’fašistų” organizatoriui 
ovacija, kokios šis turbut 
dar niekur (nei Kalnujuos 
bei Vadžgiry) nebuvo girdė
jęs... Negalėdamas daugiau 
nei žodžio pratari ponas 
agitatorius stovėdamas ant 
kėdės nusiėmė skrybėlę ir 
liepė griežt Himną... Tokiu 
budu kr- dem. agitatorius 
kun. Vilimas-Vilimavičius 
partijos agitacijai panaudo
jo Lietuvos himną, išvokda
mas ji gatvėn savo šmeižto 
Įerzintai miniai nuraminti... 
Deja, nieko negelbėjo nei 
Lietuvos himnas kun. Vili
mo- Vilimavičiaus diriguoji- 
mui. Minia švilpė, rėkė, ša
lin! ’ 
savo 
Taip 
mitingas su muzika ir da
vatkoms, generaliu kun. Vi- 
limo-Vilimavičiaus pralai
mėjimu...

Taip nekartą pasauly at
sitinka benorint Į dulkes su
trinti kitus, pačiam su dide
le nosim tenka grįžti namo.

Gelžkelio darbininkas
V. Skiaužinskas.

Išmainė ptčią ;nt

Amerikiečių laikraščiai 
rašo, kad tūlas John Smith 
turėjo pačią, o jo kaimynas 
O’Brien turėjo fordą. 
Smithui Įkirėjo moteris, o

mokyklose, kad jie valyty savo 
deki geresnio pasisekimo moksle.

i

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis.

A«kxorin« ir Laikrodfaiakra

Per 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darba ir užsa
kymus pri:«nu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai (?)

• P. VALUKONIS
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADVVAY

Ir prisiėjo vargšui su 
kemanda eiti šaiin. 

ir pasibaigė generalis

vogimas
Dar iki šiol daug Lietuvos 

siaunijų gelžkelių turto iš- 
_ „ „ mėtyta ir nesurinkta iš oku-

tiną kraštą nuo gręsiančio pacijos laiku, 
pavojaus. I Bėgiai, jėšmai ir kita me-

Prie progos drjstu pašte- pžiaga guli be priežiūros 
lieti, kad atėjo laikas pagal- vogiama po truputi nyksta. 
ixjti apie tai, kas dedasi Lie- Anksti ryto eidamas i darbą 
tuvoje. Rinkimuose, kaip ;1§ pamačiau siaur. g-liu se- 
girdėti, ir vėl laimėjo krikš? niuną Kudirką ir žvda'Jel- 
čionys demokratai arba kle- kiną; vežant bėgius ~ 
rikalai — tai žmonės, -kų- -•
riemš labiausia rupi susiar
tinimas su Lenkija. Užtenka 
vieno jų atsinešimo sulyg 
Hymanso projekto: pats 
faktas liudija, kad klerika
lams terūpi tiktai sujungi
mas Lietuvos su Lenkija.

Gal dabar Lietuva ir butų 
buvus dalimi Lenkijos, jeigu 
Galvanauskas nebūtų išsi
gandęs bombos, kurią kas 
lai jam buvo pakišęs. i 

Tokioms priemonėms, te
čiaus, tautos likimo neišgel
bėsi, čia reikia organizuotos 
jiegos. 0 tokia jiega, kuri 
iki šiolei pasirodė tvirčiau
siu Lietuvos nepriklausomy- 
’oės ramsčiu, buvo ir yra Lie
tuvos šauliai. Tai yra vie
nintelė Lietuvos organizaci
ja, kurios nariai su visu at
sidavimu gina Lietuvos ne
priklausomybę. Tai yra ta 
organizacija, prieš kurią 
klerikalai čia, Amerikoje,! 
taip agituoja.

Kazys Pilėnas.
M t. Vernon. N. Y.

11-922. -

t uvoje.

nuvažiavo jo mašiną.
Ant rytojaus Smithas at 

eina pas O’Brieną ir sako: >
—Sei, Džio, tu. mane ap-( 

gavai. Tavo f ordas jau daugį 
vartotas. Jis yra, taip sa-> 
kant, sekeniiend karas.

—Tas tiesa — sako O’-' 
Brien — L'"1’ ‘ 
pat sekenhend.

Smithas pakrapštė sau 
galvą ir pamislijęs argu
mentuoja tolinus:

—Ale klausyk, kas man 
dabar iš tavo fordo, kada aš 
neturiu pačios ir neturiu ką 
išsivežti jame?

—O kas man iš tavo bobos 
— atšauja O'Brienas — ka
ria aš neturiu fordo ir nega
liu su ja niekur išvažiuoti?

—Well, jeigu taip, tai at- 
simainykim,—sako Smithas.

—Ali right! — sako O’- 
Brien — atvežk man fordą 
ir pasiimk savo pačią.

Ir jiedu atsimainė.
Dabar klausimas, katras 

jų katrą apgavo?

MOKYTOJA
ĮSAKO
savo mokiniams 
dantis kas rylas.
Geri dantįs reiškia geresnį maisto sukramtąmą, ge
resnę sveikatą, geresnį žaidimą ir darbą.
Tėvai gali prigelbėti mokytojams.
Nupirkit triubelę COLGATES. Pridaboki!, kad vai
kai valytų juo savo dantis du kartu į dieną—ryte ir 
einant gulti. Didelės inieros t ri u belės kainuoja 

25 centai.

LIETUVIS 
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

bet tavo pati taip-

GAISRAS FA J ER VERK U 
DIRBTUVĖJ.

Hanover, Mass. — Šį, pa-

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

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kam p. Broad ai. 

MONTELLO. MASS.

Klenkalq mitingas 
su muzika.

t- tas 
man pasirodė Įtartina, bet 
reikėjo eiti darban ir netu
rėjau laiko juos sekti.

Nakties laiku per miegą 
išgirdau sunkų vežimą va
žiuojant. Pabudus man kaž 
kas dingtelėjo, kad gal būt 
tai andai matyti bėgius va
gia. Įėjus pro vartus pama
čiau tuos pačius piliečius va
žiuojant tuščiomis.

Nutariau sekti juos. Tam 
tikslui pasišaukiau vaiką 
Andrių Matiuti, kuriam lie
piau bėgti kartu su važiuo
jančiais — pats gi ėjau pas
kui. Privažiavę prie vietos, 
kur sukrauti bėgiai, Įkrovė 
juos vežiman ir pasuko 
Aleksoto tilto link. Vežimui 
privažiavus prie tilto milici
ninkas nenorėjo leisti, bet 
žydas įbruko jam ką tai Į 
ranką (vaikas matė raudo
nas kreditkas) ir kelias liko 
liuosas.

Galų gale nakties kelei
viai privažiavo prie Janavos 
■gatvės ir pavažiavę ja Įsuko 
Į į namų Nr. 6 kiemą. Kada 
į Kudirka su žydu bėgius iš
brovė, tada aš Įėjau kie
man.

Pamatęs mane seniūnas 
Kudirka pasileido bėgti. Aš 

Į ji privijęs sulaikiau. Mano 
: užklaustas kam jisai vežė 
bėgius — pasiaiškino daręs

nedėli fajerverkų dirbtuvėj* 
čia kilo gaisras ir sudegė 

-ivienas 70 metų amžiaus 

Nepermokėkit už hiš-
1 „ j. : LAIVAS "MAURETANIA” SU-kus i svetimas S3HS. MUŠĖ VISUS REKORDUS. 

z PERPLAUKĖ VANDENYNĄ J
5 DIENAS. 7 VALANDAS IR 

33 MINUTAS.
Laivas 

išplaukė 
Ameriką, savo greitumu sumu
šė visus rekordus, nes perplau- 
jkė Atlantiką ir pasiekė New 
: Yorką į 5 dienas. 7 valandas ir 
133 minutas. Nei vienas laivas 
iiki šiol to nepadarė. Tai yra di
lgelis, puikiai Įtaisytas ir gražus 
i laivas.
I 
I

žmogus.

Raseiniuose klerikalų
ois agitatorius kun. Vili- tą meistro Simkaičio liep- 
mas-Vilimavičius, eidamas Į tąs.
generaii muši su sociakle-l §u milicijos pagelba aš 
mokratais, buvo surengęs nuvedžiau Kudirką su Jelke 
mitingą su muzika. jjj nuovadon ir sustačiau

Pralaimėjęs visus šansus1 protokolą. II nuovados vy- 
Kaseinių apskrities vals- Iresnis padėjėjas Matiuti
čiuose ir bažnytkiemiuose, - kaipo liudininką Įtraukti 
ačiū savo šmeižimo agitaci- J protokolan atsisakė. Tuomi 
jos budui, minėtas kunigas 4U0 ^arpU ši byla ir pasibai- 
agitatorius sugalvojo naują1 
nudą jjatiems Raseiniams 
paimti.

Surinkęs visas moteris- 
davatkas, vaikus ateitinin
kus bei pavasarininkus, sū 
popieriniais plakatais, vė
liavoms ir muzika traukė 
nuo bažnyčios į rinką, kur 
\ J”t. Sąjungos ir socialde
mokratų buvo mitingas. Ka 
dangi \ i siems susi rinku • ( 
siems buvo žinoma kr.

pajieš-I Paiieškau apsivedimui merginos ai- 
iv>. našlės nuo 25 iki 30 metų Aš esu 
29 metų vaikinas. Kurios sutiktų im
ti civilį šliubą, malonėkite atsišaukti 
ir su pirmu laišku prisiųskit savo pa 
veiksią. kuri ant pareikalavimo su
grąžinsiu.

Jos. Kzl.
Co. D. IGth Inf., Fct t Jay, N. Y. ‘

Domininkas l.upeikis,
kau savo tikro sunaus Jono I.UĮ>eikio, 
Kauno rėdybos, Panevėžio apskričio, 
Traškunų valsčiaus. 14 metų gyv--- 
nom Librvoj. Iš I.ibavos 1998 metais 
jis išvažiavo Amerikon į Balti mere, 
Md. Aš. jo tėvas, esu jau senas. Sū
nau, jei esi gyvas, atsišauk. Taipgi. 
jei kas apie jį žinote, malonėkite man 

už ką besiu labai dėkingas.------------------------------------------------ ;
D. Lupeikis • Pajieškau apsivedimui merginos,

nuo 25 iki 45 metų senumo. Aš esu 
38 metų. Geistina, kad atsišauktų to-j 
kia, kuri turi daug turto, moka šva- j 
riai daining ruimą užlaikyti ir žino 
kaip vištas prižiūrėti. Tokia tiks iri 
Lietuvoj. Atsišaukit ant šio adreso:' 

Frank Mack (13)
3 Allston st., Boston, Mass.

pranešti,

Raguvos paštas, Panevėžio apskr., 
Kauno rėd., Lithuania.

Pajieškau savo draugų Jono ir Sta
nislovo Viškeškų. Jie yra nuvažiavę 
iš Argentinos Į Noriu America. ir 
praėjo jau keturi metai, kaip aplai- 
kiau nuo jų paskutinį laiką. Labai 
norėčiau su jais susižinoti.

Benediktas Braziulis
Casillz. de Correo 591 

Buenos Aires, Argentina.

Aš. Marė Jokubkaitė, pajieškau 
savo brolio Leono Jokubkos, Kauno 
rėdytos, Šimonių parapijos, Grubių 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite, už ką busią dė
kinga.

Miss Mary Jokubkaitė
552 St. Patrick st., Montreal, CanaJa.

I Pajieškau apsivedimui merginos 
rrba našles, kad ir persiskyrusios, 
l ieko nekenkia, kad ir su kūdikiu, 
nepaisant tikėjimo, nesenesnčs ka;p 
30 metų. Aš esu 23 metų, pusėtinai 
pasiturintis, kalbu 7 kailini. Mergi-1 
nes arba našlės, mylinčios se.imynL-1 
ką gyvenimą, malonėkit'* atsišaukti 
ir su pirmu laišku prisiųsti pave:k<- . 
ią, atsakymą duosiu kiekvienai, (iii 

, P. B.
Sl.?tnokin. Pa.928 Onaida st..

w

Phone, West 2491

DR. J. JOMKAITIS
Laikas: 1--3 ir 7—9 vaL valu 

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

Pajieškau savo sesers Antaninos 
RŽmontaitės, Kauno rėdybos Šiaulių 
apskričio. Stungių kaimo, šeši metai 
kaip išvažiavo: iš Amsterdamo, N. Y. 
ir nieko nežinau' apie ją. Meldžiu at
sišaukti arba kas žino maldnėkite 
man • pranešti, nes'turiu svarbų rei
kalą. (47)

Louis Kimont
20 Svvan st., Ansterdani, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nors ir su vaiku, tarp .30 
n 40 metų senumo. As esu našlys 13 
metų senumo, vajkų neturtu. Turiu 
farmą. 44) akrų žemės ir 4?'lotus, vis
kas išmokėta. AŠ-ąnt: farmos' negyve
na, bet dirbu maino-e. Katros norit 
apsivesti, atsišaukit.

Karolis Gagis 
Wenana, III.

lAlUlCĮ. •r'' II IUVUCi VIS

kas išmokėta. AŠ-ant: farioos.' negyVę-

(48)

VALUTKEVlčlALS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNER1OS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas; nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

čių purtymo, ^eau^šj^niol kūno 
ir kaiuĮų* Ngra’ gerešmų, fcyiuo- 
liu nui> šių ųįesmągynftų, kaip 
Valutkęviciaųs Salėtą 'ir Gripo 
ProškoS. £’• ' '; ‘ f

Pakelis 30c.
Siųsk Money Orderį aę staną- 

pomis. ,
ANTHONY VALUTKEVICH 

PH. G.
15 Intervale si., Montello, Mara.iREIKALAVIMAI.Aš. Veronika Kuktavičienė, pajieš- i 

kau savo vyrą Franą Kuktaričių, ku- I 
i is mane paliko _su mažais vaikais. 
Ar jis pats tejrul atsišaukia, ar kas 
ž’onte man. praneškite. Girdėjau, kad riS prie darbo Knittinjj Mill. Geras, 
jis gyvena Detroit, Mich. Jis yra di- ....7'“ *’
dūmo 5 pėdų ir pusės, tiesėji ranka streiko Adresą: 
yra sužeista arba kolieka. (47), THE p •••*■”

Veronika Kcktavičienė I
36 Drayer avė., vVaterbury, Conn.

----------------------------------- ------------- Į PAJIEŠKAU VYRO. KURIS NO-
Pa.ueškau brolio Stanislovo Ivana- RĖ1U DIRBU ANT.FARMOS. No- 

vičiaus, Kauno rėdybos, Šiaulių aps- ‘imtieji tokį darbą užimti tuojaus at- 
kričio, Kuršėnų pašto, Ševrimuiėių sišaukit per laišką. Atsakymą duosiu 
kaimo. Gyveno Rumford. Me., o dabar kiekvienam. (46)
nežinau kur jis randasi. Kas apie jį 
žinote praneškite, arba pats lai atsi- j 
liepia. , (47) j

Antanas Ivanavičia Į ________________ ______ _  w „ __
2663 E. Coliins st.. Philadelphia, Pa. (erų ir merginų kiekvienoje apielinkė- 
--------------------------------------------------Ije (galėtų dirbti ir vyrai). Patyrimas 

nereikalingas. Dirbti pilną arba liuosą 
nuo darbo laiką. Pardavinėti naujai 
išrastą dalykų, delei moterų ir mer
ginų. Yra neatbūtinai reikalingas ir 
naudingas. Reikalaukite informacijų 
arba sampelio. Rašvkite: (46)

JOHN MICHEL
Gen. Dcl. Chicago, UI.

Nuo raportų, kurie kas
dien pasiekia Susinėsimo 
Departamentą, matyt, jog 
Amerikos išdirbėjai ir išga- 
bentojai nenaudoja suma-; 
žintų pašto kainų Į daugeli 
svetimų šalių. Tas liečia 
Argentiną, kaikurias loty
niškas Amerikos šalis ir 
Ispaniją. -L

Dabar dviejų centų pašto 
stampa neš vienos uncijos 
laišką i pusę šimto svetimų 
šalių apart 50,000 paštų 
Suv. Valstijose. Jeigu kas 
deda penkių centų štampą Į 
tas šalis, tai trimi centais) 
permoka.

Sekantis surašąs imtas iš j 
Pašto Departamento leidi
nio liepos 27, 1922, ir paro
do, Į katras Šalis už du cen
tu eina laiškai: Argentina, 
Bahamas, Barbados, Ber- 
muda, Bolivia, Brazil, Bri- 
tish Guiana, British Hon- 
durnas, Canada, Columbia, 
Costa Rica, Cuba, Domini- 
can Republic, Dutch West 
Indies (Aruba, Bonaire, Cu- ^išaul'ti’ 
racao, Saba, St. Bustatius, P' 
Martins), Ecuador, Great 
British, Ireland, Hondūras,' 
•Tamaica (su Turks, Caicos, r 
Cavman Island), I____ J
Islands (Antigua, Barbuda, i”r;^.k.au ;Y° J? IPiP'nPVi
Keaonaa, ot. Kltts arba ot. meldžiu mano gimines ir pažįstamus 
Christopher, Nevis, Anguil- atsišaukti
1?„ Dominica, Montserrat,! 653 w. srd st., ‘riainfieid, x. j. 
Virgin Islands), Martini-) ■
.gue, Mexięo, Newfound-) 
land, New Žealand, Nicara- ;■ 
gua, Panama, Peru, Salva- " 
<’or, Shanghai, China, Spain____________________
zsu Belearic Islands, Cana- Pajieškau savo draugo Klemenso 
rv Islands, ir valdymais ant ruzino- t k merges parapijos. Deltų- x i vos valsčiaus, bvaronių . «...North African kranto), kau aš ji Brooklync nm metais. MeF 
Trindad, Tobago, Western <,žiu atsišaukti arb® kas a-nie ji žin°- 
Samoa, Mmdward Islands 
'Grenada. St. Vincent, Gre-; 
nadines, St. Lucia).

Kainos dėl atvirlaiškių i

”Mauretania”, kuris 
iš Southamptono Į

REIKALINGI VYRAI IR MOTE-

švarus darbas ir geros algos. Nėra 
‘ ’ is: (48)

BA1LEY KMTTING MILLS
FORT PLA1N, N. Y.

is-

(46) 
CIIARLES F. SIMONS

Box 111. VVest Exeter. N. Y.

REIKALAUJAME AGENTU, rao-

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. Adrese okit taip:

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

NEGIRDĖTA NAUJIENA 
VVORCESTERIEčIAMS.

Parankioj vietoj lietuviai atidarė 
GARADŽIV- 51es laikome gerus me
chanikus. kurie taiso visokias be skir
tumo masinas gerai ir pigiai. Taipgi 
užlaiko Gasoliną ir Aliejų mašinoms. 
Garadžius atviras dienomis ir nakti
mis. Visus lietuvius prašom kreiptis 
pas mus ir užtikrinant gerą ir užga
nėdinantį patarnavima. (47)

JUOZAPAS F. ZAK.ARAS
Savininkas

3 Harrison st., VVorcester. Mass.

Pajieškau Juozo Mikei ionio, paeina 
iš Suvalkų rėdybos. Leipumi vals
čiaus, Valenčiunų kaimo. Taipgi pa
jieškau Rožės Kupsčiu lės, Veisėjų 
valsčiaus, Suvalkų rėdybos, Smarliu- 
nų kaimo. Meldžiu atsišaukti. (47) 

John Navickas
Box 12, Eriton, Pa.

Pajieškojimai

Pajieškau Gcndrutės Vasilaitės. Ji 
pirjniau gyveno Phiiadelphijoj. po nu
meriu 1102 So. 7th st., o dabar ne
žinau kur ji gyvena. Aš turiu labai 
svarbų reikalą prie jos. Kas apie ią 
žnot, meldžiu pranešti, arba ji pati 
lai atsišaukia, už ką busiu labai dė
kingas. (47)

Jack Jankauski
Į % Sawyer Goodman Co. 

Ontonagon, Micn.
Pajieškau savo sesers Onos Novar- 

ienės. po tėvais Žilinskaitės. Meldžiu 
turiu

kalą.
Barbora

218 Grand st..

labai svarbų rei-

Umantienė
Brooklyn, N. Y.

Aš. Jurgis Musys, pajieškau savo 
iminių: Antano Marcinkevičiaus,

Šilu sodos, Antano Meskausko, Anyk- 
Leenarūl ščių parapijos. Vikonių sodos. Taipgi

Pajieškau savo draugų Vilimo Vi
sockio ir Broniusės Visockytčs. Jie 
paeina iš Stakių parapijos. Džaugių 
kaimo. Pirmiau gyveno Port 
.-hington. Wisconsin valstijoj, 
ūžiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
j’uos žino pranešti ant adreso: (48’) 

Jurgis Bakaitis
38 R. R avė., Bridgejiort, Conn.

I
Wa- 
Me1-

APSIVED1MAI.

PARDAVIMAI.
V ALGYKLA SU MINKŠTAIS GĖ

RIMAIS parsiduoda, arba norintis 
galėtų eit į partnerius. Biznis geras, 
kreipkitės pas (47)

SHLITZ T AP
109 A mes st., Montello. Mass.

Kriaušiams gera proga!
Turiu ant pardavimo štymu prosi- 

janią mašiną Isteam press maehine 
Americani. Norintieji pirkti, kreip
kitės sekančiu adresu: (47)

K. KAPIČAUSKAS
7 Battle st., Brockton, .Mass.

gė. Ar ji sulauks savo geis
tino galo ir valstybinio tur
to vagys ar bus nubausti —! 

(nežinau. į
Abejoti mane verčia kitas 

atsitikimas.
Pernai aš buvau pranešęs 

j milicijai, kad III nuovados! 
j padėjėjas Mickus Nemuno jr mainosi, i vienas
(gatvėj Nr. 32 stato is kaz,šalis po centą, ir i kitas po 
kokiu budu gautų siaurojo du centu. F.L.I.S.

Pajieškau Rapolo Lamaičio. 
■varbų reikalą prie jo. f'*~ 

I žinote,
.dr są.

Turiu 
Kas apie jį 

meldžiu prisiųsti man jo

M. Lamaitis 
Brookfield, N. Y.

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

T.. D. S.
2220—137 st., Indiana Harbor, Ir.J.

KALENDORIAI ANT 1923 M. JAU 
GATAVI!

Prisiusi; $1.00. o mes pasiųsim di
delius sieninius 1 kalendorius, ant ku
rių pamatysit lietuviškų kariumenę, 
••rop'aną, šienapiuvius, i 

‘■ant, artoją ir didelę merginą 
lietuvišką vėliavą ir kitokių. 
25c. Indėk markę atsakymui.

Adresuok:
J. YERUSEVIčlUS 

Bov 68. LAVVRENCE,

rugius kcr- 
laikant 
Vienas

(48)

MASS.

kaimo. Pali

te man praneškite
J onas Lūkės

312 W. 2nd st.. Chester, Pa. 
--------------- 4 

Pajieškau pusbrolio Jurgio Liau- 
dansko iš Pavuosvaidžių, Girk Inių 
parap.. Raseinių anskr. Kas apie ii ži-’ 
no malonės pranešti r’a pi.fs iui at 
sišaukia. Jis gyveno Chicagoje.

Marijona Liaudanskaitė
25' Broadv’ay, So. Boston, Mass.

KNYGOS.
ŽOLIŲ DAKTARAS ..............
PASLAPTYS LOŠIMO KAZY 

j KOMIS arba kazirninkų la>mė 25c.
SENOS SLAPTYBĖS ir NAUJI

! IŠRADIMAI ............................. 25c.
;NAUJA SAPNU KNYGELĖ, 
i teisingai išguldanti kiekvieną 

sapną ......................................... 25c.
'VAISTININKAS, Daktariška
' knygelė ....................................  25c.
: LIAUDIES GURBAS, daug gra

žiu ir naudingų skaitymų; 6
1W. .. . .............-1 knygutės j vieną . .... 25c.
Vaikinus meldžiu ’ ‘Higus siųskite Jos Šidlauskas

50c.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 21 iki 28 metų amžiaus. As esu 
29 metų amžiau* vaikinas, turiu gerą 
darbo. e<?u mašinistas, uždirbu nuo 
150 iki 2OO dolerių į dvi savaites, esu 
pasiturintis, turiu vertės virš $5.00).- 
•>;). Merginos, mylinčios dorą šeimy
niška gyvenimą malonėkite atsiliepti, 
prisiųsdamos savo paveikslą, kurj ant 
pareikalavimo grąžinsiu ir atsakymą 
r.eraš?nėtrlrTiCn,i* “įir rašykit, kokių knygų nurėsn. (47,

J. D ’nlančauskaj JOS. šIDi.AUSK^S
18, Pursglore, W. Va. 2111 M inchell Are., (. incinnati, Ghic.I<o:;

t

9

i

»

r

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis*

Nuo 1—» po pietų;
’ Nuo 7—8 vakare.
8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

70 DAINŲ!
iĮ Chorų ir jų vadovų žiniai: 
įį Atspausdinta 70 choralių dai- 

nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 

*• kvartetai ir dalis duettų, kurie 
(į! tinka geriausiai vaikų chorams. 

Knygos kaina 1 d. 50c.
įj A lydą! Kas irns iš karto
* knygų, gaus už 25 dol.
jJ Siųsk pinigus ir rašyk: 
į j M. PETRAUSKAS

769 Broad"ay, So. Boston, Mara

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIU SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pcšakamic 0. D. 

S77a BROADY7AY 
SO. BOSTON, MASS.



“Amžinos Mišiosv
Apie 30 metų tam atgal pe L. S. S. draugų ir šiaip 

Lietuvoje buvo labai popu- lietuvių, pagal T. M. D. mie- 
hariškos „Amžinos Mišios”, rius, kad ktn ie negalės nu- 
ypatingai tarpe davatkų, sipirkti, tad dovanai duot, 
Prieš mano išvažiavimą — ir todėl jokia skriauda T. 
Amerikon, mano kaiminka M. D-tei nepasidarys.” 
Viktore Puidienė šetyjuose,1 
kunigo Stasiaus Puidos mo
tina, prisispyrusi Įkalbinėjo 
man,. kad aš už savo moti
nos dūšią užpirkčiau tas 
„amžinusias mišias” už 5 

•rublius, nes tų mišių tokia ( 
kaina buvo; sako, nors mo- ; 
tinos dūšia prie peklos dug- 
no butų prilipusi, bet tų mi- < 
šių galybė (už 5 rublius) i__ _ ____ _
kaip su malūno vindu rugių kas. sekretorius.

Ant tos propozicijos, aš, 
kaipo T. M. D. kasierius, su
tikau, nes šios draugijos ir 
yra mieris ne krauti kapita
lą, bet apšvietą platinti; ir 
patariau, kad Sirvydas gali 
dasipirkti popieros ir da- 
spausdinti tiek, kiek jis ga
lės išplatinti, už popierą ir 
spaudą patsai užsimokėda
mas. Antanas Ramanaus- 

. . M , mano pa
maišą ištrauks i viršų dan- r.arimui pilnai pritarė, kad 
Z - Sirvydas gali spausdint tų

savo 
keliais. M. Paltanavičius, 
prezidentas, kaipo diploma
tas, rašė, kad tam užmanj’’-

Krikše. demokratai su 
ūkininkų sąjunga ir 
darbo federacija .... 692 
Valst. sąjunga ...... 165 
Lenkai.................... 368
Žydai sionistai......... 200
Žydų „achadus”......... 83
Darbin. kuopa......... 96
O liaudininkai tik .... 8 

Šeduvos valsčiuje:
Socialdemokratai 
Valst. sąjunga.........
Krikše. demokratai 
Ūkininkų sąjunga .. 
Darbo federacija .... 
žemdirbiai ................
Lenkai .......................
Darbin. kuopa.........
0 liaudininkai tik ....
Taigi liaudininkai

nusmuko. Ir jeigu jie vis 
dėlto pravedė i Seimą kelin
tą savo atstovų, tai tik dėlto, 
kad jie ėjo išvien su valstie
čių sąjunga.

I
♦

309
447
443
784
457
76
22
6L
9

visai

ANT KALĖDŲ Į TĖVYNĘ

Pretiident

President

irs'T . -S. Aaerica 
Freaident

guosna.
Viktore Puidienė buvo la- knygelių platinimui 

bai dievuota ir apie Dievo 
reikalus žinojo taip, kaip 
vaitas savo valsčiaus visus 
užkabarius; mat, jos sūnūs 
buvo kunigas, ir ji kaip ka
da jam i ranką pabučiuoda
vo, o kaip kada sūnūs kuni
gas, kaip veršis, ir Į jos ran
ką niukteldavo.

Man užklausus Puidienės,: t-inti pagal jo išgalę tas kny- 
kodel tos ”Amžinos Mišios 
už 5 rublius taip galingos, ii 
šiaip paaiškino: esą, vienas 
kunigas laikąs tas mišias 
dieną ir nakti, ir nuolatos, 
kaip vienas tik baigiąs, tai 
kitas jau pradedąs. Ir taip 
einą be pabaigos.

Lygiai kaip tos „amžinos 
mišios’’, jau per keliolika 
metų kartojama per laik
raščius pasaka apie J. 0. 
Sirvydą ir T. M. D. knyge
les, kurių buk jisai prisi- 
spausdinęs; ir taip varo ir 
varo, be pabaigos. Tas man 
ir priminė tas „amžinas mi
šias”. Kaip tik kam užeina 
ant minties, nors visai netu
rinčiam nei mažiausios ži
nios nei nuovokos apie T. M. 
D. reikalus nei apie Sirvydo 
santykius, tuoj ir šaukia: 
„Aha! o ką tu padarei su T.. 
M. D. knygelėmis?” Kiti vėl, 
šaukia, „pavogei”, ir taip 
panašiai, šiurkščiausiais žo
džiais; kaip vienas pradeda, ® 
tai kitas geradėjas padeda Ie 
triubvt ir*'

Dalykas yra toks, kad §ir- Į^ai 
' *?L .

tęs, tų'knygelių nėra prisi- įe<?u niekad, 
savinęs ir suvisai nieko ne- 
pavogęs.

Tos knygelės atspausti 
buvo pavesta „Kovai” Phi- 
ladelphijoje, kuomet Sirvy
das buvo „Kovos’ ’ redakto
riumi ir administratorium. 
Kaip piimiau, taip ir tuo
met, visą sutarti su „Kova” 
padarė T. M. D. Centro Ko
mitetas. Tame komitete bu
vo: Mikas Paltanavičius, 
prezidentas; Antanas Ra- ijma.

Jonas Naujokas, kasierius, so §164,’ 
žemiaus pasirašęs. Buvo su
derėta darbas, skaitlius eg-' 
zempliorių ir kaina, ir pa
daryta kontraktas.

Mes, Centro Komitetas, 
suderėjome su „Kova” pei' 
Sirvydą atspausdinti tam ti
krą skaitlių, surokuojant 
darbą ir popierą už sutiktą 
sumą. Tais laikais tarp 
Amerikos lietuvių buvo

Spalių 8 d. lenku partiza
nų plėšikų gauja užpuolė

mui pritariąs, nors ir butų i musų sargybą ties Kužių 
i kaimu, netoli Giedraičių. 
Į Musų eilinis kareivis Mila
šius Simanas užmuštas.
*------- ---------- ----------------

priešingas. Tad sekretorius 
su kasierium, būdami du 
halsu prieš vieną, ji persvė- 
rėme. Taigi ir buvo leista 

■Sirvydui spausdinti ir pla- FARMOS!
?’ gėlės.

į Kadangi Sirvydui pasi- į 
traukus anais metais nub- 
„Kovos”, prasidėjo nuolati-jH 
uis žnaibymasis tarp jo irjLK slny5l(>s Jeiea t=j Mrjri 
nekuriu L. S. S. draugu, Ot’tektmai pinigų, gali gaut ant :šn»o- 
Širvvdas ne vienam karštų iKcscw- Budln£ai1<?^TI-ric (47) 
pelenų uz apikaKieS užpylė, stauffer Alberta. Canada. 
tad socialistai ėmė žarijas T,.,-,, --------------
žerti Sirvydui/ Ir iškelta FARMA TURI BŪT PAR 
skandalas, kad nužeminus' 
priešo autoritetą. Per kele-; 
tą metų tas skandalas buvo 
nutilęs, bet ir vėl kartais at- ■ 
simenama, kaip tos ”i__ _
nosies mišios . Todėl nu-J išrsr.davota už $75O ant 

visą daiyka, taip karvėms ir — i•’ -- iĮt^ve,?s ,r areliams, .j kitoKi budm-
i. ' _visi Sąrame stovyje. Taipgi ’3

kinti visuomenei per ”Kelei- ^ul:us’ 2. .ar/hai- vis-»L.„ - , .. , r _ ... įarmos įrankiai ;r niasmerijos,”1 , Kad Sirvvdas nėra jokiu Šlubas rakandai. Pienas nuperkamai 
t m. r ’ 
ir kad platmt neteisingas zi- rahma išdalint ir paniuot ant lotu, 
nias apie nebūta daikta vra 
daroma Sirvydui kruvina 
skriauda.

s Iš priežasties, kad pasku
tiniais keliolika metų ne-

PARSIDUODA KARMA.
160 akrų geros žemės, 47 akrai dir

bamos. likusioji ganykla ir miškas, 
na $2.500. Jeigu kam patinka, ga- 

. J. P!rkti su gyvuliais ir įrankiais. 
į Daug ganyklos. Jeigu ka 

gf ’- 
Sirvydas ne vienam karštų Į kcsc’°‘ Budln}ajJxrį‘n

I <

DUOTA TUOJAUS.
185 akrai žemės, 85 akrai dirba- 

: M®s ir lygios žemės. Didelis ežeras, 
-------- 'Mielės, maudynės, daugvbė vaisiniu 
amži-: riedŽ2^ puiki stuba, telefonas,

. lĮieudynės ir vanduo šluboj. Gali būt 
—i QI*<1

sprc-ridžiau utip jkap-ms !r avliju^ _____
K<Up JIS istlkro DUVO, paais-jkai. visi gerame stovyje. Taipgi 

"7-.- » - arkliai, lob vistu,
visokį įarmos įrankiai ir mašinerijos, 

- — ------ ------------v-------- - \ tūbos rakandai. Pienas nuperkamas
D. knygeliu nusukęs,' -s £aanarna. Y‘rš ^odo

_____1L: T35 ,miskas. dalis žemės
. ——” •* «XilV iVLA^.

■ Kaina už viską $7^iOO. Jnešt $2,8o«‘. 
Kasyk tuojaus. regi

J. KIRMAN
R. t. D. 1, Noruich, Conn.

♦

PARSIDUODA FARiMA. Į
125 akrai žemes, 53 akrai apdirt>- ■ 

ėmiau dalvvumo lietuviško-,tos.?r urėtos javais, įoo vaisinių; 
politikoj, šis paaiškini-

mas vra užsivilkęs, bet kad,“"^“? taips* 1S melžiamų karvių, 2
i i*. i j _ f nrKiiiii, i trokas, visokios nisšineri- •paoarvt galą toms zaunoms, ■ jos, vežimai ir pakinkai. Pienas par- 
kaip „amžinoms mišioms”,!,sidu?^a.ant vietos, p<> ioc. už kvor- 

yydas yra visai visgi yra geriau nors vėlai, SŽg
i gelžhelio stočiai, mokyklos randasi 
| arti farntos. Turi būti tuojaus par
duota. Už viską tik $5500. Jnešt 
$2000. Likusieji ant lengvų išlygų. 
Rašykit angliškai. (46)

I. KIRMAN
R. F. D. 4, Put na m. Conn.

Viršuj einanti dokumentą 
panaudoju pagal mano, kai
po T. M. D. centro kasie- 
riaus rekordą, nuo 1905 m. 
rugsėjo 25 d., kur buvo pa
vesta „Kovai” per Sirvydą 
spausdinti knygutę „Sočia-: 
lizmas ir Darbininkiškasis' 
Klausimas”; — rankpinigių' 
buvo duota už spaudą $60, o Į 
atspausdinus visas, užmokė-j 
ti likusią dali pagal suderė-; 

x.------------- 7 ----------- Balansas sumokėta'
manauskas, sekretorius, , ir sausio 2,1906 m., $104. Išvi-

I 
I J I

Jonas Naujokas,
T.M.D. Ex-Kasierius,

Centro Komiteto.
Nuo Redakcijos. — Gerai, 

kad p. Naujokas šitą dalyką 
paaiškino, nes, kiek mes at
simenam, jis pats tą gandą 
apie ”pavogtas knygas” ir 
paleido.

SŽ&» Liaudininkai nusmuko.
galintiems nusipirkti, dova-i 
nai buvo dilinama, kad tik; 
tamsus žmonėliai skaitytų tuvos 
šviestųsi ir t.t. Sirvydas ta- liaudininkų partija labai 
d a irgi turbut buvo pagau- mažai turi pritarimo žino
tas to ūpo platinimui knygneše. Pavyzdžiui, Smilgių 
gu, ir kaip prasidėjo „Kovo-'valsčiuje, Panevėžio apskri- 
je” tos knygelės statymas, čio, balsų gavo: 
jis atrašė pas T. M. D. virš 
minėtą Centro Komitetą, 
kaip gerai atsimenu, sekan
čiai: „Apart suderėto skait- 
liaus, kurį Sirvydas turės 
pristatjdi T. M. D-tei, kad 
C. K. leistų dasipirkti popie
ros ir nuo savęs užmokėti 
už spaudą, ir daugiau eg-'

Rinkimai j nuolatinį Lie- 
Seimą parodė, kad

242
451
451
260
347

Socialdemokratai 
Valst. Sąjunga.........
Krikšč. demokr.........
Ūkininkų sąjunga .. 
Darbo Federacija .. 
įlenkiu 8o
žemdirbiai ................. 61
O liaudininkai tik .... 25 

___ v Radviliškio miestelyje 
zempliorių atspausdinti, ku- balsų gavo: 
įduos jisai paplatinsiąs tar- Socialdemokratai 1097

George Maahington
Nuv. 28

Adam*
Dec. 6 

Fillmore
Dec. 9 

- - - Dėc. 13
Hardiug

Dec. 23
. *4 _ • Į . j ' V .

Tuksiančiai auįvių rengiasi praleisti Kalėdas savo Tėvynėje 
su savo mylimiausiais. Kad patarnavus jiems, S. V. valdžia su
ruošė spvciuly ekskursijų Amerikos laivų, viršuje paminėtų. 

Viskas bus daroma^kaū užlaikius Kalėdų šventę ant šių lai
vų. Mažiems vaikams bus dalinamos dovanos.

Lietuviai gali keliauti tiesiog i Tėvynę po priežiūra p. Anta
no Rypkvvičia. ši ekskursija išplauks 13 d. gruodžio ant S. S. 
America. Pasažieriai perkeliami Bremene, o iš ten gali keliauti į 
Berlyną. Kaisiinučiu, Eidkunus ir Virbalį. Kaina — į Bremeną 
$103.50; Kauną — $105.15; Vilnių — $105.30. (Karės taksų 
ekstra);

Rašykite šiandien dėl platesnių informacijų apie šį puikų laivą.

APMOKĖJIMAI.
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINES, užtikrink 
jiems gerą patarnavimą, jiatogumus — tegul jie keliauja po 
AMERIKOS VĖLIAVA.

REIKALAUK KNYGOS.
Rašyk šiandien dėl pilnų in
formacijų. Dasižinukite apie 
gražius Suv. Valst. laivus, 
plaukiančius j Europą. Jokių 
už tai pareigų neturėsi. Pa
siųsk blanką šiandien.

Informacijų apie laivų iš
plaukimą ir laivakortes rei
kalaukite adresuodami 
UNITED STATĖS LINES 
Moore and McCormack. Ine.. 
Rc’ sevelt Steasnship ('o„ Ine. 
45 Broadway, New York City

110 So. Dearborn Street, 
Caicago, UL 

92 Statė St., Rostson, Mass.
Maaaging Operatore for

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

jiatogumus — tegul jie keliauja po

J

')N FORMAClJU^Bi. A N b A| 
U. S. Shipping Board I

Passęngcr Dept. 824 L P 1
45 Broaduay, New York City

Malonėkite prisiųsti nian Jūsų 
knygutę veltui dėl autoritetingą 
faktų apie kelionę. Taipgi pilnas 
informacijas apie jur.g. t alst. 
Linijos laivus į Europą
Vardas 
Adresas 
Miestas ___  Vaistija........ .j

CO. DEPT. 18.
1797 So. Ilalsted st. Chicago. III.

1 ____________________________

i__________
RALTIJOS-AMERIKOC

LINIJA 9BroaJvay, NevY^rk NY LJ

Y 'LIETUMI -
PEŠ HAMBUf»GĄ,Pll-----A.MBTJRGĄ.PTU/&A

ARbA Liepoją. x
PARANKIU KELIU

I
>

LINKSMA NAUJIENA!

1

ų ’ - - ___________________ ..
;: SLOSE TEISMUOSE. RODĄ

ADVOKATAS 

ff G. McDOMELL 
y.EhĄ VISOKIAS BYLAS VI- 

DUGDA VISBEMŠ- DYK AL 
KREIPKITĖS FPATIŠKAI 

ARDA LAIŠKU (-)

H. G. McDOWELL
80 WALL ST, Kuom 617. 

.XEW YORK. N. Y.

NORTH GERMAN 
LLOYO

Dubeltavais Sriubsniais 
Laivais j

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
veredą. Puikiai {taisyta 
Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2. 4 ir 
*• ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 IVasniagton St., 

Boston, Mass.

V
Skaityk šią naujieną. 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ -TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
j VAIRI V LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS BITTERIS IŠ MUSŲ CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTARO B1TTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI. NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
visus norus bei užsakymus į trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite ki :okio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DSLG & CHEMICAL Ii ■ ĮI i 

I 
i 
i Į 
i 
i 
i i
i i

i
i

Iš BOSTONO J LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant nauju, didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

ANDANIA (naujas) Gruodžio 9. 
Sausio 11 ir Vasari® ,4»

AUSONTA (naujas)__ Sausio 27
TAIPGI Iš NEW YORKO

Personalmi vedama ekskursija j 
LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Soutliamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ j 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
T H E CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
126 Statė st., Boston, Mass.

ŠVEDUOS 
AMERIKOS

I

ji 
tI

T1L So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Na® » iki 12 diena.

Nno 2 iki * rak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. p* pi et R.

Seredomis iki 12 ditn*. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.
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PARDUODAM SIU2":.." L2I2 
)MIS. VISKĄ RANTUODAMI.

NT K1AM GIMINE!

X -
j/*y VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 

Lietuyiai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

^7^ • KLESA PADALINTA I KAMBARIUS 
i i) Su 2, 4. 6 ir 8 lovoms. Laivai išplauks

L1TUAN1A ..................................... Gruodžio 6
ESTON1A ............................... Gruodžio 27

Iš NEW YORKO AR BOSTONO:
j Hamburgą $103.50 I Piliavą $106.50 

J Liepoją ir Memeli $107.
^Iš Tbstono į Ne\v Yorką per c'all River Line

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa
sažierius tiesiai Į PiLlAVĄ-

Laivai išplauks iš New Yorko

N°9«?AM 
DOTTERDAM 

Gruodžio 9 ■ ■

Jeigu jus jieškot gerų daiktų Kalė
dų proseniams, tai ve jie: (1) Ros- 
kopf Sistemos Laikrodėlis, sidabruo
tas, nikeliuotas polišis, stiprus plieni
nis judėjimas, rodo laiką teisingai, 
ant 5 metų gvarantuotas. (2) Skout'i 
Automatiškas žaidimo pištalietas, pa
darytas iš plieno, juodai finišiuotas, 
drūtai padirbtas. (3) Teleskopas, 3 
sekcijų, atbodo kai tikras, išlaukinė 
tūba jjadengta imituota skūra. (l> 
Kombinuotas žiūronas, padarytas iš 
japoniško metalo. Jis yra iabai geras 
ckzammavimui kvietkų ir mikrobų. 
Galima žiūrėt per ji abiem akim arba 
’.iena. Jis taipgi naudingas dėl medi- 
kališko ekzaminavimo kaipo iaryn- 
goskr.pas ar stereoskopas. Jo stiklai 
yra g<ri skaitymui. Tai yra ne žais
las, bet tikras instrumentas. (5) Sa- 
vaimi prisipildanti fontaninė plunks
na, gerai padaryta ir laikys ilgai. Šie 
visi daiktai parsiduos iki 
už $5.98. Užsakant įdėkit 
pomiąjjersiuntimo lėšoms, 
tus užmokėsit, k3i juos 
Rašykit šiandien.

MAJESTIC TRADING COMPANY
Dept. A-290,

<

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė St. Boston, Mass,

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias 
NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS 

per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

»«t, kriči«» 25
S. S. DROTTNINGHOLM

Gruodžio 9. Sausio IX 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ------------- $10X50;
D4N71GA ir IMLI A V t §106 50
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SWEDISH AMER1CAN LINE, 

j 21-24 Statė Street. New York City.

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
VaUbataUUiA Keg. S. V.

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau I 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labora
torijos.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4tb St. 

Brooldya, N. V.

Kalėdų tik 
35c. sta ru- 
o už daik- 
aplaikysit.

(46-46)

Chica£X III.

DIDELIS PASIŪLYMAS KALĖ
DOMS TIK Už $450!

Kad supažindint publiką su mti- 
sit daiktąįs, mes nutarėm parduot 
5 daiktus pirmiau už $6.98, o da
bar Uk už $4.50. Tie daiktai yra 
stekanti:

(1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rodo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios rū
šies laikrodžiams. (2) Daisy Liųuid 
Pištalietas, padarytas iš plieno, 
mėlynai finišiuotas, panašus j au
tomatiška pištalietą. (3) Geriausia 
Vokiška britva. kurios tikra kaina 
yra $3.59. (4) Vyriškas žiedas, 14 
karato auksu dertfetas, su gražiu 
akmenėliu, atrodo kai auksinis, (o) 
Kišeninė gyvatė, kuri, paspaudus 
dangtuką, iššoka iš triubelės ir nu
lekia apie pusę bloko. Atrodo kai 
tikra gyvatė ir lengva su ja pada
ryt juokų. Pri siųsk 35c. štampomis 

padengimui persiuntimo lėšų, o likusia* užmokėsi, kai daiktus aplaikysi 
ravo namuose. Sis pasiūlymas tik ant 14 dienų. Rašyk dabar. (47)

MAJESTIC TRADING CO.
726 N. ROBEY STRSBT, DejK. G-lto, CHICAGO. t L L.

LAIVAKORTES
I LIETUVA ]--------------
VISOM LINIJOMIS. . _ 
APRUPINA.M PRADEDA 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LITHUAR1AMT8AVH.3UREAB
13S East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA--------------- partrau-
.......... GIMINES IS LIETU
VOS. NOTARIALISKA KAN
CELIARIJA.

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės 

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 dėkai 3-čios 
klesos pasažieriams.

Laivai "Hansa”. "Bayern”, "Waerttemberg” ir "Mount 
Clay” turi kelis specialius kambarius.

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

ir trečios klesų pasažierius, išplauks kas antras 
Utaminkas.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų. 
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover st,Boston,Mase.

IE f VISAS DALIS I 
LENKUOS

PINIGUS PERSIUNČIAME 
LIETUVOS IR j__________

Išmokami bau* lakai (raitai.
Mes parduoda® Laivakortes urt rhf teriaaslf HfcUą.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kauną iš Bostono ar New Torto $105.15. Karia taksų M* 

Musų atstovai ižvažiuoja j Lietuvą Hfia kalta aųvalėta. Ji® gali as* 
teikti Jums visokių Informacijų ir palda paaUtalMti ra Juaų draugai® 
nuvažiavę. Siunčiami per ' * * *-----------
Ateikit ir pasikalbėkit su

JUUUS
260 HANOVER ST. , MASS.



% keleivis r “ 77
.. . į 19 krautuvių; KYLA IŠGYDOMA. ?

Kas girdėti LietUVOl. kain?e Pas Pį- l .kr*utuvHrin- stuarto Plapao Paduškahė.;(Iš Lietuvos laikraščiu) ;nomi vagys bandė išgriauti kai ištremti vienam mene-( jų, gaiite mesti saim visus diržus,
Lietuvos IdlKruscių) j jau papuvusius arklides Šie- SlUl 1S Kauno ir apskrities, kadangi Plapao paduškaitė yra vien

TT7. . . . . i nojus ir pavogti ten eaan-Ksinos tuojau tapo žymiai
dm Pinkui; vienas pasalie- cįus arkĮjUS( bet šeimininko papigintos'. : pridėjus nenusenka ir tuo budu ge-'

, , i,i„ „„„ • ‘ : resnė negu diržas. Jokių diržų ar■miegota kluone ir pajusta ( a Įsprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne-
i piktadariu bildėsis. Išbėgus Tautų Sąjungos Tarybos lojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar-

4~ ««_ Convo oaV».2_ ‘ Pautą auk,so medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bidg.. SL Louia. Mo.

VYRŲ IR MOTERŲ ATYDAI!

Kaip su Lietuvos de jure.
Dar liepos mėnesy didžių- lengvai sužeista?.

jų valstybių — Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Ja
ponijos — pasiuntinių Ta-

Vilkai. i šeimininkui kieman ir pa- kimsaras Saura°ir jo sekre’-
Zaprutiškių kaime, Biržų i klausus — kas čia, — vagys torius Lasič, pasiųstas ištir-

ryba (Ambasadorių Konfe- apskr.. vilkas įlindęs i vieno susėdo i vežimą ir nuvažia- ti lietuvių-lenkų neitralinės 
rencija), kuri prižiūri Ver-''Ūkininko tvartą, naktį išpio-{Vo Mariampolės link. (zonos padėti, baigė savo už-!
salės taikės sutarties vyk-*’ė 10 ąvių. • i Tuo pačiu metu iš rugsė-davinį ir išvyko spalių 12^d.
dymą, nutarė pripažinti I

(zonos padėtį, baigė savj už
i Tuo pačiu metu iš rugsė- davinį ir L .,1___ ________ —

_  ___ r--r—___  h‘o 28 į 29 d. naktį Rudos kai- Ženevon, kur teiks T. S. Ta- 
Lietuvą de jure, jeigu Lietu- Grįžo 1865 metą tremtiniai, ’me pas pil. J. Barilą nežino-' rybai pranešimą.
va sutiks sutarptautinti1 Spalių 13 d. į tremtinių į mi vagys išardė sandėlio pa- ■ —*---------

> matus ir pavogė bemaž nau-, Kelios Klaipėdos vokiečių
sutiks sutarptautinti I i

(internacionalizuoti) Ne- karantiną Abeliuose atvyko 
muną. Apie tai jau buvo TS63 m. ištremti iš Lietuvos 
rašyta. Musų vyriausybe i Rusiją ,už priklausymą 
davė Ambasadorių Konfe- prie maištininkų lenkmetyje 
reneijai atsakymą, kad ji piliečiai, iš kurių yra 525 
sutinkanti su ta sąlyga, bet lietuviai ir 12 žydų.
tik tada galėsianti- Nemu-! -----------
nu leisti kitų valstybių lai-j Dėl nežmoniško kainų 
vams važinėti, kada su Len-, kėlimo.
kija bus padaryta taika. Ži-! Gautomis Finansų Minis- 
noma, kitaip ir būti negali.,merijos žiniomis, sulaikyti 
Negali Lietuva leisti len- nežmoniškam kainų kėli- 
kams Nemunu naudotis, kol m ui. įvyko pasitarimas. Nu- 
jie laiko užgrobę trečdalį tarta imtis griežtų priemo- 
Lietuvos žemių. !nių, kurios turės būti vyk-

šiomis dienomis Ambasa- • ddmos per Karo Komendan- 
dorių Konferencija svarstė tus. Bus išleista privalomas 
Lietuvos vyriausybės atsa-! įsakymas dėl kainų nustaty- 
kvmą. Ji tą atsakymą rado mo litais. Tam tikra specia- 
neganėtinai aiškiu ir nutarė t Hstų komisija seks kainų 
prašyti paaiškinimų. Kokius; kėlimą, ir kaltininkai bus 
Ambasadoriai rado tame at-, baudžiami pritaikinant visą 
sakyme neaiškumus, mums'eilę bausmių iki krautuvių 
dar nėra žinoma. Alums ro- j uždarymo, o jų savninkai iš- 
dos, kad atsakymas buvo siunčiami iš Kauno.
gana aiškus: negali Lietuva! -----------
leisti nauditis Nemunu savo( Naujas L.Š.S. viršininkas, 
priešams! | j atsisakiusio nuo Lietu-

---------- j vos šaulių Są jungos virši- 
.Apžiurėjo neitralinę juostą, ninka pareigų p. V. Putvins- 

TZ . -• _-------------- c i kio vieta, valdvbos nutari-Kaip žinoma, Tautų Są- ^kirtas kap. Pranas 
junga buvo pasiuntusi savo 
atstovą p. Saurą ištirti pa
dėti neitralinėj juostoj. P. 
Saura šu savo sekretorium 
Lasič pavažinėjo kiek po ne-

I i 
j ją dvirati, kurio vertė se- j prekybos įstaigos rugsėjo! 
ka į 30.000 auks. U-• preKyoos įstaigos rugsėjo 

:30 d. kreipėsi į Klaipėdos, 
i krašto komisarą, - prašyda-i 

Joniškis, Šiaulių .apskr. ’mos uždaryti visas lietuvių 
Bausmė už svetimas nuode- Įstaigas, ypač Lietuvių Ban-! 
mes. Miškams perėjus vai-,ką, kad sutrukdžius tuo Me
džios nuosavybėn, 1921 m. tuvių veikimą Maž. Lietu- 
Joniškin buvo atkeltas giri-.voj. 
ninkas Senkevičius. Jisai su- Į 
tiko duoti ūkininkams me
džiagos ir be varžytinių. 
Ūkininkas gaudavo nuo gi
rininko rašteli, kur buvo nu- 

kiek kelmų leista 
Dauguma turėjo

rodoma, 
iškirsti.
Įmokėti girininkui „kauci
jos” nuo 2 ligi 5 tūkstančių 
auksinų.

Kadangi žiemos kelias jau 
baigėsi, tai gavusiems me-| 
džiagų girininkas leido iš
vežti iš. miško viršūnes ir 
antrininkus rąstus, liepda
mas palikti prie kelmo tik-

NAUJOS PLUNKSNĄ LOVOS
Prirengk jas uabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės N u pi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš-

l andymui ir mes užmokant uz expre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

(531
American Feather & PiKow Co. 

Desk F 12. NasKviile; Teira.

EXTRA!
PAIN-E7PELLER1S
j JUMS PAGELBĖS!
Kuomet šaukiamasi Pain-Ezpeilerio 
pagalbos, Skausmas greitai apga

lima ir nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žnyptelėjimu 
reumatiško skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos,kam 
kinančio ir riekian
čio j krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus uu- 
ipirkite šito galin

go ir patikėtino šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain Eipelleris turi musų INKARO 
vaUbaženklj. Visi kiU yra pa- 
megzdžiojiinaie. Kaina 35c. ir 70o. 
aptiekose arba iJ

F. AD. R1CHTER & CO.. 
194-114 Seath 4th St, BrasUya. N. T.

štai puiki proga gauti ge
rti' daiktus Kalėdų prosen
iams ui olselio kainą. (1) 
Stalo laikrodis, artistiakai 
išpjaustytas, gali padabinti 
namus net ir turtingų žino
mų. Viršuj jo graži ameriko
niška vėliava, iš šonų paimu 
lapai. Jo viduriai yra parga
benti iš Vokietijos, padirbti 
iš gero plieno ir gvarantuoti 
ant 5 metų. Jo apkraščiai pa
auksuoti. (2) Atidaromas 
ništaliotas, stipriai padirbtas 
ir gražiai finišiuotus. (3) 
Importuota is Vokietijos 
britva, kurios vertė yra ma
žiausia $3.00. (4) žaislas
Banjo, puikus ntuzikalisi in
strumentas. Lengva ant jo 
grajit kiekvienam. Šitie 4 
daiktai parsiduoda fabrikus 
kaina tik už iki Kalėdų. 
Prisiųsk 50c. statnpomis per

siuntimo lėšoms, o už daiktus užmokėsi, kai juos aplaikysi. Užsiganėdin:- 
ma gva ra n tuo jam. » (47)

MAJESTIC TRADING COMPANY
728 N. Robey st.. Dept. C-330, Chicago, III.

$18.00 Vertes 9 Daiktai už $4.98!
Buk pats sau barberys. Pirk
damas šį barberišką setą su
taupysi $30.00 kas metas ant 
skutimosi-ir plaukų kirpimo. 
1. Importuota britva, padirb
ta Vokietijoj, puikiai išda
binta. 2. Plaukams kirpti 
mašiniukė gero plieno, ga
rantuota ant penkių metų. X 
Barberskos žirklės. 4. Britvąi 
diržas. 5. Išsimuilavimui še
petukas. 6. Plaukams šepetu
kas. 7. Dantinis šepetukas. 
8. Plaukams šukos. 9. Anti- 
septiska gyduolė sustabdy
mui kraujo ir apsaugojimui 
nuo užnuodijimo. Tik ntaši- 

tie, ką užsisakys ant syk, gaus
■S T Y P TIC PENCIL

niūkė ir britva parsiduoda už $6.00. Bet
visą setą vertės 15 dolerių tik už S4.98. Prisiųsk 35c. šcampomis per
siuntimui daiktų, o likusius pinigus užmokėsi, kai daiktus aplaikysi. Jei
gu nebusi užganėdintas, sugrazinsim visus pinigus.

BARBĖK SUPPLY COMPANY
730 N. Robey st., Dept. B.—100, CHICAGO. ILL.

III
Ė!
i.Į!

. . . - , - , , , , Žemiau negu fabriko kaina, 6 bertai drūtgalius, kad būt gali- beriški daiktai, kaina $3.95. Tai yra 
ma paskiau išmatuoti ir,iabai P?5 aaikcal mažiausia • i • i i ty x t i • yra verti $9.00. Tik pamislyk grau- įkainuoti kelmą. Bet kokių ni. Geią britvą, G varant
buvo dyvų, kada vieną die- ti»tą barberišką mašinukę. Barberiš- 
Ha Ūkininkai rado ten, kur į rrerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
pono girininko butą, tik ke- fe'er0 padirMmJ ir kiekvienas bus jais 
f . ° n t t x užganėdintas, vien barbenska masi-10t3 Senų apikaklių, O patsai nukė yra verta tiek, kiek mes prašo- 
girininkas, pasirodo, pa- ; me už?visus daiktus. Tokia žema kai- . I .x . ‘ na mes parduosime siuos daiktus tik
SprilkeS užsienin SU Visomis per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
„kaucijomis”, nei neatsi-' pasinaudoti šiuo pasiuiymu, tai pri- 

.... {siųskite 20c. dėl persiuntimo ir $3.9o Sveikinęs SU jų savininkais. . Užmokėsite, kai daiktus atlaikysite. 
Toliau teko sužinoti, kad sy- 1 Oarantuojame užsiganėdinimą arba , - . ’ i i gražiname pinigus. trankus
R1U SU JUO įsseke ir valdiškų l nelaukit nei valandos. 

I pinigų apie 100 tūkstančių { 
žiūrisi pi-‘ 

kiečiai vienas kitam Į akis ir 
! nežino ką daryti. Norėtųsi 
' vežti is miško ir likusius
■ drūtgalius, bet nauji miškų 
ponai nebeleidžia ir už iš 
vežtus nebepriima pinigų. 
Po ilgo tardymo, kiekvie
nam tokiu budu pirkusiam 
Miškų urėdija uždėjo pa
baudos, o jų, kaip parvežtus, 
taip ir neparvežtus rąstus 
parduoda iš varžytinių, ku
rios buvo paskelbtos rugsė
jo 25 -dienai š.m. Beto dar 

greitai pajuoduoja. Apielin-1 minėtiems piliečiams buvo j 
kės gyventojai bijosi, kad ^skelbta per valsčiaus Val

Pasikorė.
Patošių kaimo (Plokščių

itralinę juostą, pasiklausi- ^sc-) gyventojas Grabas: 
nėjo žmonių apie daromas!^uvo labai nusiminęs; jo ku- 
jiems skriaudas, užsirašė įr.mele pastipo, o kitos I-z
išvažiavo vėl i Ženevą, kur.ĮV1^* nels>eT}§®- ReikejOj r _ ___ ų).
padarvs pranešima Tautu j s;atyti nauja trioba, bet saj 
Sąjungos Tarybai ‘ ‘ girininku susipykęs, Gryba^

Užfrontės kai kurių vals- j naujai ti lobai statyti me-f 
čiu gyventojai buvo atsiuntę lGZn-1 negav0- Vieną dieną

i gražiname pinigas. Rašykit tuojaus, 
'............... .* ’ • (49)
PRACT1CAL SALES COMPANY 
12T9 North IrvingArr., Dept. 402, 

CHICAGO, ILL. .

DYKAI R0M4TIZMU 
SERGANTIEMS

1

i Kauną savo atstovus .su 
skundais prieš lenkus ir 
prašė, kad musų vyriausybė 
imtųs priemonių apsaugoti 
juos nuo lenkų persękioji- 
mų.

Mes gavome žinių, kad 
lenkai po tuos valsčius ve
žiojo Tautų Sąjungos atsto
vus, statydami jiems iš 
anksto lenkų paruoštus liu
dininkus, kurie turėjo liudy
ti apie gyventojų nusiskudi- 
mų' melagingumą. T. S. at
stovus nuolat lydėjo apsupę 
lenkų valdžios agentai. Tai
gi galima manyt, kad tie at
stovai gavo prisirinkti žinių 
daugiausiai iš lenkų agentų. 
Todėl labai rėikia paabejoti, 
ar Tautų Sąjungos siųstoji 
komisija bus tikrai išaiški
nusi tikrą dalykų padėti ir 
ar susilauks lenkų sauvalia
vimas sudraudimo iš 
Tarybos pusės.

i žmona ji rado girioje pasi 
korusį.

Kiaulių liga.
Užkirčių ir Ožkasvilių 

kaimuose (Mariampolės ap
skričio) pasirodė kiaulių li
ga, kuria * apsirgusiosios 
kiaulės greitai gaišta. Ligosi 
pažymiai: išgaišęs gyvulys <

Mes turime naują 
metodą gydymui romą- 
tizmo, kurią - mes pa
siųsime į namus kiek
vieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 
kurt- atsieina pigiai ir- 

kuri pagelbėjo šimtams. Jeigu jusu 
liga yru ir chroniška ir užsisenėjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariam išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunėiam DYKAI išban-, 
dvmui. ",

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS. !
Mes neprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš- I 
siusime jums apmokėta pasta DYKAI- 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo lomatizmo. t|

PLEASANT method co. !
Dept. X-4 I

3624 No. Ashiand Avė., Chicago, UI. j

TIK PER TRUMPĄ LAIKĄ DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
SETAS 4 NAUDINGŲ IR BRANGIŲ DAIKTŲ TIK UŽ $5.98. 
Paprastu laiku mes juos parduodam už du syk didesnę kainą

T. S.

Gaisrai.
Pastaromis dienomis Šau

kėnų (Šiaulių apskr.) vals
čiuje gaisrai padarė žmo
nėms didelių nuostolių.

Krikilių kaime sudegė ke
li trobesiai; nuostoliai sie
kia iki 1,210.000 auk&

Kitoje vietoje, pamiškėje 
sudegė daržinė su pašaru. 
Didelis gaisras buvo taip 
pat Varputėnų dvare, kur 
sudegė daržinė su dobilais, 
šienu ir nekultais rugiais. 
Nuostolių iki 1,450,600 auks. 
Gaisrų priežastys nežino
mos. Ypač pažymėtina, kad 
to patięs dvaro pernai sude
gė dideli šieno žagai; gais
ro priežastis nebuvo su
sekta.

toji liga neišsiplėstų. ’Oybą, kad jie niekuomet 
] miško, nei už pinigus ne£au- 
sią. Bet kiek čia kalti žmo- 

, * nes, sunku išaiškinti, nes
miatzn nn ymvL’a rn I rl mnc*

Lenkų "rekvizicijos”.
I Musteiką, Kobeliu par.,, 

ruįsėjo 29 d atvykę 10 len-1™SK? 3,e Plrko ls vaIdzl0S 
kų žandarų, reikalavo me- i 
daus. Kaimiečiai aiškinosi! 
neturį. Sutikę gatvėje Joną' 
Balevičių mušė, kad pasakv-' 
tų kas turi medaus, šis tei
sinosi nežinąs. Jį nusivarė 
pas seniūną prie vyresniojo. 
Tas suėmęs išvežė i Marcin
konis. Iki šiol jis dar tebe
laikomas kalėjime.

Lenką partizaną darbai.
Spalių 7 d., apie 5 vai. ry

to, apie 50 lenkų partizanų 
plėšiko Stabingio vedami, 
užpuolė Guronių sodžių Lei
palingio valse, ir užmušė 3 
milicininkus. Be to, 2 mili
cininkai dingo be žinios, 
vieno rasta tik sušaudyta- 
kepurė. Saltono pirkioje 
mesta bomba; sužeista pil. 
Saltonienė. Sodžiuje labai 
apiplėšė pil. Vaikšnorą, ku
riam beveik nieko nepaliko. 
Užmuštas pil. Visockas.

Iš apieliiikės sodžių bėga 
žmonės.

į Nukentėjo Jokiu budu 
į apie 100 ūkininkų. Ir kitur, 
i girdėt, esama tokių girių 

•». ponų, kurie net lietuviškai 
į nesuprasdami, gali panašių 
j šposų* iškrėsti.

M. Rimantas.

ei nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugus patars 
naudoti

Haffles 
pleiskanų mirtinąjį priešų. 
Suvilginkitc RnfilfS savo gal-

• •d;į kasdien yn-r kokią 
•ąvaitę laiko ir pleiskanos 

! tuojaus pranoks. Naudokite 
RnCles nuolatos ir }>o to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Ksitin G5c. arba prisiųe-
kitu 7-w. tiesiai j labsratoriją.

F. AD. "RlCMTER & CO. 
104-11'4 So. 4th St. 

Bmoklvn, N..Y.

PASEKMINGA MOTERŲ į
VAGINALĖ PLOVĖJA $1.95. Į

o

Meteliai, Alytaus apskr. 
Dvarui talkon, čia Metelių 
Moniškienės dvaro daug ne5* 
išdirbtos žemės. Aną sek
madieni Metėlių klebonas 
ėmė ragint žmones, kad su
metę po dieną kitą imtų ir 
išdirbtų senu papročiu dva
rininkės laukus.

žmonės labai pasipiktinę, 
kad kunigai čia neva kalba

i apie dv^ru dalinimą, o čia 
,vėl varė dvarininkams lau- 
ikų dirbt. Sako, dabar dar 
• prašo gražumu, o kai gaus 
valią, tai ir prievarta varys.

Matyt, žmonės jaučia, kad 
klebonai žemės . klausimu 
netoli nuo dvarininkų bėga.

m.
Gižai, Vilkaviškio apskr. 

Vagys. Pastaruoju metu Gi
žų apielinkėje pradėjo siaus
ti vagys. Naktį į rugsėjo 21 
d., Baltrakio kaime, Šunskų 
valse., pas pil. Murašką ne
žinomi vagys išplėšė klėties 
stogą, pavogė 3 išdirbtas

/
Nelaimingas atsitikimas.
Augustaičiuose, Papilio 

valse. (Šiaulių apskr.), ma
lūne paleistos vos iškaltos 
girnos sprogo ir nukirto ko
ją pačiam maluninkui Dpvi- kas vagys nesusekti.

Smulkios žinelės.
Už melagingų žinių sklei

dimą Kauno komendanto 
Įsakymu uždarytas 1 mėne
siui žydų laikraštis ”Nais”.

!
Už dirbtiną kainų kėlimą

j vos
iIi
I

I

Tai yra plovėja, kuria užsiganėdi- < 
| na tūkstančiai moterų ir rekomen- : 
! duoja jas kitoms. Ji aprūpinta apva- d 
- lia paipuke, minkšta gumine kepu- ■ 

rūke ir kitokiais reikalingumais. Tel- I 
pa į ją 8 uncijos vandens. Padaryta | 
iš raudono gurno, garantuota kad ii- j 
gai laikys, šmirkštynė prie jos taip 
įtaisyta, kad pasiekia • viduriuose vi- ■ 
sas reikalingas vietas ir jas gerai iš- 
plauja. Prisiųsk savo vardą ir pilną 
adresą kartu su $1.95 ir mes ją pri
siusime. 15c. už persiuntimą. Mes, 
taipgi užiaikom visą eilę daktarišku 
instrumentų. (44-46) '•

F1SHLEIGH & CO.
1 921 Robbs Bldg., Dept. 924,

Chicago, IH.

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 Stubelių pagal seną kainą, pirm negu naujas ta
rifas įėjo j galę ir todėl galime parduot juos pigiai, kol tik jie išsi
baigs. Todėl užsisakykite tuojaus. Setas susideda iš: (1) Puikus 
Juodo Miško Gegutės Laikrodis, didumo 7(2X11, padarytas iš 
brangmedžio ir rankomis išpjaustytos. Jo ėjimas nureguliuotss 
puikiai. Gegutė išbėgus per mažas dureles iššaukia valandas 
ir pusvalandžius. Visas laikrodis yra puikus ornamentas stuboj. (2) 
Tikra importuota Oro Stubeiė, kuri nusako orą per 24 valandas iš- 
kalno. Labai gražus modelis, puikiai subudavota iš brangmedžio, 
gražiai išpjaustyta. Termometras pridėtas su Fahrenheit skėlomis. 
(3) Garsi siuvimo adata, tai yra vienas iš parankiausių daiktų, ko
kį tik galite turėti savo stuboj arba bamėj. Yra praktiškiausia tai- ; 
symui pakinką, čeverykų, karpetų ir kitokių storų daiktų. Graži 
medinė likeriuota rankenukė. (4) Galvai šukos ir kartu garbiniuo- 
tojas. Gali sugarbiniuoti plaukus kartu juos šukuodamas. Šitie 
daiktai negali būt parduoti atskirai tokia žema kaina. Prisiųsk 
mums savo vardą 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, I1L

$40.00 VERTES TIK UŽ $9.75
PASINAUDOK PROGA MUSŲ DIDELIO IŠPARDAVIMO

į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
i Mira norit* tefaingų gaištų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
‘ ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
! visokių ligų, kaip tai: nuo gaivus skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
i reumatizme, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
: plaučių, ntto kosulio ir kitų Hgų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
! tingų liyų ir gerinusius paturimus suteikiame, nuo patrūkimo 
I dėl vyrų ir moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Į Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
' daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
• vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numerio 
i 100 SALĖM STKiiET, BOSTON, MASS.

“AUTOMATIŠKAS” REVOLVERIS
Ar jus turėjot ka$a .. ........ _

nors gt resną progą nusi- 
nirkt tekios aukštos ver-

41

nors geresnę progą nusi- 
pirkt tokios aukštos ver
tės brangų revolverį už „ 
tokia žema kainą, kaip ši

ŠTAI PUIKI PROGA, 
KURIOS JUS NEPRI- ’ 
VALOT PRALEIST. Šis 
garsus "Automatiškas” 
Revolveris gvarantuotas. 
Paprasta jo kaina yra 
$17.00, bet kad suteikus 
progą kiekvienam jį įsigyt, mes numušėm jo kainą net iki $5.75. Šis gar
sus revolveris yra padarytas iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotas, 
didumo 22, 32 ir 38 kalibro, šauja šešis kartus vienu užtaisymu. Mes pa
tyriam jums užsisakyc jį be jokio atidėliojime. Iškirpk šį apskelbimą ir 
prisiųsk su 35c. įtampomis persiuntimo lėšoms. Tąipgi pažymėk, kokio 
kalibro nori. O $5.75 užmokėsi, kuomet jį aplaikysi. RAŠYK DABAR. Visi

’ ’ ’ ...................................................................................... (-)
Chieaga, III.

odas ir daug drabužiu. Kol komendanto Įsakymu Kau- l<'rderiai už Suv- valstijų rubežių turi būt apmokėti iškaino.
K.......... ............................... ’ i r š.m. spalių lOjr 11 dieno-1 w. cukm. n$*g. s!'

i

Mes norime, kad kiekvienas skaitytojas pasinaudotų proga šio didelio 
išpardavimo. Kiekvienas skaitytojas gali pirkti tik vieną šių daiktų setą. 
(1) Puikaus išdirbimo laikrodėlį, labai praktiškas darbo žmogui, varto
jamas visų mainerių, geležkeliečių ir melčanikų. Padarytas iš "franeuriš- 
ko sidabro”, gvarantuotas ant daugelio metų. Apdarai ir mekanizmas la
bai gerai padaryti, laiką rodo labai teisingai. Kaina $9.00. (2) Revolveris 
žinomas visame pasaulyje kaipo H & R., Amerikos išdarbio, buvo vartoja
mas Amerikos oficierių laike karės Francijoj, kaipo geriausius. Sis revol- 
veris padirbtas iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotas, 22, 32 ir 
38 kalibro, šauja šešis kartus vienu užtaisymu. Kaina $17.00. (3) Puikus 
operiškas žiūronas, su gerai pritraukiamais stiklais. Buvo vartąfemss 
Amerikos armijos Francijoj. Kaina $4.00. (4) Puikus paauksuotas Fedas 
vertės $2.00. (5) Kišeninis peilis, paauksuotas, kaina $2.00. (6) Paauk
suotas retežėlis, kaina $1.75. (7) Pinigams puiki mašnelė, kaina $1-50. (8) 
Puikus rankovėms guzikai $1.25. Visi šie daiktai yra gvarantuoti ir laiku 
š»o didelio išpardavimo mes parduosime juos tik už $SL75. Jus nerizikuojat 
nieko. Iškirpkit šį apskelbimą ir prisfųskit orams su jūsų adresu ir 45c. 
stampomis persiuntimui, o $9.75 užmokėsit, kai daiktus aplaikysit savo 
Lamuose. Jeigu šiais daiktais nebūkit užganėdinti, prisiųskit atgal, o mes 
sugrąžinsim jums pinigus. Rašyk dabar. (-)

THE WESTERN SALES COMPANY
2136 W. Chica«u, Aw* Dept. 400, Chicaau, ML




