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Atsidarė naujasis
Lietuvos Seimas

KLERIKALAI EISIĄ SU 
ŽYDAIS IR LENKAIS.

Dėsis kad ir su pačiu vel
niu, biie tik apgalėjus dar

bininkų atstovus.
Pereitą sąvaitę, 13 lap 

kričio, Kaune atsidarė nau 
jas Lietuvos Seimas. Jo 
statas yra toks:

Klerikalų 38;
Valstiečių sąjungos ir 

liaudininkų 19;
Socialdemokratų 11; 
Komunistų 5;
Žydų 3;
Lenkų 2.
Viso 78 atstovai, 

t Tai yra oficialės

La

sa

Bet jei Lietuvos prabaš- 
čių partijai nepasiseks susi- 

i burti su liaudininkais, tai ji 
eis su žydais ir lenkais; ji 
eis kad ir su pačiu Liucipe- 
rium, bile tik apgalėjus su
sipratusių darbininkų at
stovus.

Chicagos klerikalų orga
nas "Draugas” sako, kad 
daug geriau butų jiems su
darius uniją su žydais ir 
lenkais, negu su "bedie
viais” liaudininkais, nes —

"Krikšč. demokr. sudary
dami bloką su žydais turėtų 
Seime 41 atstovą, taigi ir 
galėtų užimti vadovaujan
čią rolę Lietuvos politikoje. 
Jeigu net ir visos partijos 
stotų prieš krikšč. dem. ir 
tuomet tikybiniais klausi
mais katalikai nepralai
mės, nes žydai ir lenkai blo
giausiam atsitikime susilai
kys nuo balsavimo, o grei
čiausiai rems krikščionius 
demokratus.”

Ar šiaip, ar taip susidės 
Seime grupių santikiai, sa
ko "Socialdemokratas”, mu
sų frakcijos uždavinys yra
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' ANGLIJOS DARBININ- . 
KŲ LAIMĖJIMAS.

Pereitą sąvaitę Anglijoj 
buvo rinkimai j parlamen
tą, kur darbininkai užka
riavo 141 vietų.

Naujo parlamento sudė
tis bus tokia:

Konservatyvų ......... 345
Darbininkų ............ 141
Liberalų .................... 62
Lloyd George šalininkui! 
Kitų ............................. 15
Taigi, nors darbininkai 

nesudaro didžiumos, jie lai
mėjo lygiai dusyk tiek, kiek 
turėjo anam parlamente. 
Dar pora rinkimų, ir Angli- 
još darbininkai paims val
džią Į savo rankas. Jie gavo 
išviso 4,250,000 balsų.

I

PRAPUOLĖ NUTEISTI 
KOMUNISTAI.

Vyriausis IIlinojaus 
mas Chicagoje pereitą są
vaitę nuteisė nuo 1 iki 5‘me- 
tų kalėjimo 19 komunistų, 
tų tarpe ir milionierių Wil- 

Sakė, aniuolai nuneš ji dan- liamą Erosą Lloydą. Jie bu- • « • • • B w __ I _ _ 1 l * __ _ • 1 ll*

Kunigas numari
no save badu.
NORĖJO "1ŠGANYT 

PASAULI”.

teis- Pabėgo turkų 
sultonas.

t Tai yra oficialės žinios. 
Taigi Seimo sudėtis sulyg 
partijų bus truputi kitokia, 
negu pirma buvo skelbiama 
Amerikos laikraščiuose: so
cialdemokratai gauna vieną 
vietą daugiau, o liaudinin
kai vieną mažiau.

Klerikalai pusėtinai pra
laimėjo ir didžiumos šitam 
Seime jau neturės. Užtai jie 
žada dėtis su kitomis parti
jomis. kurios sutiks remtų 
jų šmugelio politiką. ”So-i - . - . . -
cialdemokratas” paskuti-: aiškus ir visai nepriklauso
mam numerv praneša, kad mas np° burzuazim^ parti- 
klerikalai vėl bando Suda->^_ susituokimo Musų frak- 
ryti bloką su liaudininkais, fua Seime reikalaus, kad 
Tenai skaitom:

"Ir derybos, kaip žmonių 
sakoma, jau einą politinio 
gyvenimo 
Plačiajai

gurt ir paskui jj seks audra. 
Bet "stebuklų” nebuvo.
Kentucky valstijoj buvo 

atsiradęs naujas "pasaulio 
išganytojas”. Tai buvo kun. 
William Kiče. Pereitą gegu
žės mėnesi jis apskelbė savo 
pasekėjams, kad per miegą 
jam pasirodęs Dievas ir įsa
kęs paliauti valgius, ir kad 
tuo budu jis pataisysiąs iš
tvirkusi pasaulį, o ypač 
Kentucky valstijos gyvento
jus, kurie beveik visi yra 
munšainieriai (degtinda
riai).

Ir kun. P.ice sustojo val
gęs. Jis neėmė jokio mais
to, tik vandenį gėrė. Jis pa
reiškė,! kad jis niekad ne
mirsiąs ir tuo budu parody
siąs didžiausi stebuklą. Pas- 
kui jis pranešė, kad Dievas 
buvo aplankęs jį antru kar
tu ir pasakęs, kad aniuolai 
pasodinsią jį į "traukinį" ir 
nuvešią į dangų.

Išpasninkavęs 67 dienas 
ir jausdamas jau galą arti- 
nanties, o aniuolams vis da

... T 1 r.-. L._

vo kaltinami suokalbiu nu
versti šios šalies valdžią ir 
Įsteigti komunistų diktatū
rą. Lloyd nuteistas da už
mokėti $2,000 pabaudos, nes 
jis turi pinigų.

Bet šį panedėlį, kuomet 
nuteisti komunistai turėjo 
pribut kalėjiman, nei vie
nas jų neparodė akių. Val
džia išsiuntinėjo telegra
mas į visus uostus ir Kana
dos bei Meksikos pasienio 
punktus, kad neleistų jiems 
pabėgt. Taip jau yra pabė
gęs Havvvoodas, lietuvių 
komunistų vadas Stilsonas 
ir daug kitų.

KU KLUX KLAN UŽVAL
DĖ LOUISIANĄ.

Amerikiečių spaudoj šio
mis dienomis kilo didelis 
triukšmas, kad Ku Klux 
Klan užvaldęs visą Louisia- 
nos valstiją. Tos valstijos 
gubernatorius Parker atvv-

PALIKO 300 PAČIŲ 
HEREME.

Jis bijojo, kad kemalistai 
Konstantinopoly jo nenu

žudytų.
Turkų sultono Konstanti

nopoly jau nebėra. Jis pabe
ls o Į Washingtoną prašyti go nakties laiku ant anglų 
federalės valdžios pagalbos laivo i Maltą, kur jo negali
kovai su ta organizacija.

butų išleisti bent pamatiniai 
Įstatymai darbininkams ap- 
drausti ir apsaugoti nuo is- 

'•užkamariuose? naudojimo. Ji budriai da- 
musų visuomenei °°s valdžios ir Seimo dau- 

pasirodys keista, kad tos de- ffurnos žygius ir stos gnez- 
rvbos esą vedamos krikščio- J™ Jonus kovon, kai tos 
niu demokratu su valstiečių °?n<vtų užgauti ar susiau- 
sąjunga; vedamos tam, kad Imti liaudies teises,mėgintų 
Seime abidvi grupi susirištų lyeln kraštą kokion avan- 
blokan ir sudarytų bendrą tiuron Bet svarbiausi mu- 
valdžią. Keista ypač tiems,^ų uždavinys bus: įsvystvti 
kas dar neužmiršo, kaip tie- musų Partiją, suburti or- 
dvi partiji rinkimų metu gąmzacijose Lietuvos dar- 

- • • • binmkų mimas, sustiprinti
profesinį darbininkų judėji
mą ir eiti kovon su darbi
ninkų klasės priešais ne tiek 
Seimo kalbomis, kiek sude
rintų minių sąmoningu 
milžinišku spaudimu.

FAŠISTAI SUSIRŪPINĘ
APIE RUSIJĄ.

Fašistų valdžia Italijoj 
•atsidūrė į keblų padėjimą. 
Jos tikslas yra kova su ko
munistais. Bet naikinant 
savuosius komunistus, ne
galima glamonėti svetimų
jų. 0 tuo tarpu Romoj sėdi 
Maskvos bolševikų atsto
vas. Ką su juo daryti, fašis
tai neišgalvoja. Jeigu jį iš
varyti, tai Rusija tuojaus 
panaikins 400,000 akrų kon
cesijas, kurių ji yra davus 
Italijai. Laikyti gi bolševi
kų pasiuntini savo pašonėj, 
yra priešinga fašistų Prin-i^į--kad'.įm „,inls kU. kakio, o kita ranka bandė 

sianti didelė audra ant že- valdyt automobilių; 
mės. stirna iš jo ištruko ir

Pereitą nedėldienį jis mi- dingo krūmuose.
rė. Bet nepribuvo nei aniuo- ' -----------
lai su "traukiniu”, nekilo Į 
nei audra, nei Kentucky ‘ 
munšainieriai sustojo deg
tinę varę. Pasaulis koks bu- ’as Swonspn važiavo čia au- 
vo, toks ir pasiliko, tik vie- tomobilium ir užmušė žmo
nų 
žiau.

yra priešinga fašistų prin
cipams. Kaip jie padarys, 
nežinia.
VOKIETIJA DAVĖ BEL
GIJAI 55,000,000 AUKSO 

MARKIŲ.
Pereitą sąvaitę Vokietija 

įteikė Belgijai savo notą 
ant 55,000,000 aukso mar
kių, kurios turės būt užmo
kėtos Bruselvje 15 gegužės, 
1923 metu.

Tai vis atlyginimas už 
karės nuostolius.

STIRNA įšOKO AUTO- 
MOBILIN.

Californijoj, netoli Alpi
ne Dame, važiuojant per 
mišką įšoko automobiiiun 
jauna stirnaitė, kuri, mato
mai, norėjo peršokt skersai 
kelio. Automobiiiun važia
vo tūlas Jesse Janes su ke
liomis moterimis. Moterįs 
pradėjo klykti, o Janes pa- 

nepasirodant, kun. Kiče pa- gavo viena ranka stirną už

bet 
vėl

UŽMUŠĖ VYRĄ, TURI 
ŠELPT JO NAŠLĘ.
Redvvood City, Cal.—Tu-

UžPUOLIMAS ANT KU 
KUX KLANO MITINGO.
Jessevillės miestely, Ar- 

kansas valstijoj, Ku Klu.x 
Klano draugija turėjo aną 
vakarą savo mitingą, kur 
buvo svarstoma, kaip sulai
kyti degtinės šmugeli ir pa
žaboti katalikų dvasiškiją. 
Visi klansmanai per mitin
gą buvo apsigaubę baltom 
skraistėm. Nusivelkant 
jiems savo uniformą po mi
tingo, staiga užpuolė būrys 
ginkluotų žmonių ir pradė
jo šaudyt. Vienas žmogus 
buvo užmuštas ir keliatas 
sužeista. Spėjama, kad tai 
arba' klerikalų, arba šmu- 
gelninkų darbas. Sąryšyj su 
tuo užpuolimu buvo areš
tuota 40 žmonių.

pasiekti kemalistai.
Kemalistų seimas Ango- 

roj senai jau nutarė, kad 
sultono valdžia Turkijoj tu
ri būt panaikinta, bet sulto
nas nenorėjo atsisakyti nuo 
sosto ir iki šiol vis skaitėsi 
Turkijos valdonu ir maho
metonų bažnyčios galva 
(popiežius).

Pakol Konstantinopolis 
buvo aliantų kontrolėj, sul
tono kailis buvo apsaugo
tas. Bet dabar tenai priva
žiavo daug kemalistų ir 
anksčiau ar vėliau turės pe
reiti Į jų rankas visa Kons
tantinopolio valdžia. Sulto
nas apie tai žinojo ir bijojo, 
kad kemalistai nepadarytų 
su juo taip, kaip Rusijos 
bolševikai padarė su caru. 
Taigi, beveik niekam neži
nant, jisai išspruko nakties 
laiku iš heremo, kur miego
jo 300 jo pačių, ir nieko 
joms nesakęs atsisėdo ant 
anglų laivo ir išdūmė.

Kada jo adjudantas įnėjo 
į jo miegamąjį kambarį ir 
rado tuščią lovą, jis pakėlė 
triukšmą ir tuojaus sujudo 
visas heremas. Išjieškota 
visi užkampiai, bet sultono 
niekur nebuvo. Kaikurios 
jo pačios pradėjo verkti, 
manydamos, kad kemalistai 
bus jų valdoną jau nužudę. 
Tai’) slaptai jo pabėgimas 
buvo suplanuotas, kad arti
miausi jo draugai nieko 
apie tai nežinojo.

Manoma, kad visus bėgr- 
mo pienus padarė anglai, 
kurie stoja už jį taip, kaip 
franeuzai stojo už carą. 
Kaip franeuzai tikėjosi,kad 
bolševikų valdžia sugrius ir 
carizmas turės vėl grįžti, 
taip ir anglai dabar tikisi, 
kad kemalistai ilgai Turki
joj neviešpataus. Dėlto jie ir 
rūpinasi išgelbėti sultoną, 
kad progai pasitaikius ga
lėtų ji vėl pasodinti ant sos
to. Bet vargiai tas išsipil- 
□ildys.

MAINERIA1 NESUSITAI
KO SU KOMPANIJOMIS.

Chicagoj. buvo minkštųjų 
kasyklų darbininkų ir kom
panijų atstovų konferenci
ja, kurios tikslas buvo nu
statyti ateinantiems me
lams algą ir išrišti kitus 
klausimus. Mainerių atsto
vai tečiaus negalėjo su kom - 
panijų agentais susitarti, ir 
konferencija užsidarė be jo
kių rezultatų.

kvailiu dabar bus ma- gų. Teismas davė Svvonso- 
inui pasirinkti: arba duoti 
per 5 metus užmuštojo žmo
gaus pačiai pusę savo už
darbio, arba eiti kalėjimam 
Svvonson sutiko mokėti naš
lei pašalpą. Jis uždirba $5.50 
i dieną.

S

DEGTINĖ IR NETIKRI 
PINIGAI.

New Jersey valstijoj pa
sirodė tūkstančiai dolerių 
netikrų pinigų^ daugiausia

Sakoma,1 
prisidarę NEDUODA PILIETIŠKŲ 

"bootlegeriai”, kurie varo’ POPIERŲ.
degtinės šmugelį. Kadangi Teisėjas Morton Bostone 
toks biznis visuomet eina atsisakė duoti 179-niems 
paskubom ir naktimis, tai žmonėms pilietiškas popie- 
iškišti tokius pinigus labai ras dėlto, kad karės metu 
lengva. Vienam laivui aną jie reikalavo sau paliuosa- 
nakti buvę užmokėta už at- vimo nuo kariumenės.

VOKIETIJA NEGALI RU
SIJAI PAGELBĖT.
Trečiojo Internacionalo 

kongrese Petrograde Leni
nas prisipažino, kad nežiū
rint visų pastangų. Rusija 
negalėjo gauti iš Vokietijos 
pakankamai pagalbos savo 
pramonei išvystyt. Netik 
sutartis su Vokietija neda
vė Rusijai nieko gero, bet 
ir kitos koncesijos ligi šiol 
tebėra da ant popieros ir 
prie Rusijos pakėlimo nei 
kiek neprisideda. Tiesa, sa
ko Leninas, sugrąžinus pri
vatinę nuosavybe dalykai 
pagerėjo ir rublis sustiprė
jo, bet reikia da didelės pa
skolos iš užsienio.

uoliai viena kitai garbavojo
kailį.

"Mes nesistebime, nes 
pažįstame musų liaudinin
kus, o ypač jų vadus. Tai 
yra žmonės, kurie neturi 
pastovios ir aiškiai nustaty
tos veikimo linijos, kurie 
spekuliuoja kiekvienu di
desniu įvykiu ir moka vesti 
tik dienos politiką. Tokia 
partija visuomet yra pilna 
visokių sviravimų, nusilei-

_ • _____A______ __________________

Iš jos galima viso ko laukti 
Ir jei derybos tarp krikščio- ______ _______ ____
nių ir valstiečių sąjungos ti-; Wirthas norėjo praplėsti 
krai jau pradėtos, tai visas koaliciją ir pasikviesti į ka- 
dalykas tame, J — -- --
bus liaudininkams pasiūly
ta. Jei krikščionys nebus 
per šykštus, tai greitai gau
sim pamatyti vakarykščius 
priešus draugingai susikin- 
kiusius vienan vežimėlin.

"Kai taip susiburtų Sei
mo grupės, suprantama,kad 
ir Seime ir valdžioje vėl su
sidarytų tautiniai-ireakcinė 
bala, kur tikriausiais šeimi- ? 
ninkais butų krikščionys, o i:ė jau ir Meksiką. Pirmuti- 
liaudininkai vien vilktųsi jų nė jų organizacija tenai pa- 
uodegoj, tik kaip kada dėl sirodė Jalapos mieste, Vera 
partinio unaro pasimursty- Cruz provincijoj, r
V........ .. “ — . — — — - ■ ——~ . — — — .7---- — -----—----------- .7 —

niaus stos p. Šleževičius, tai ganizuojasi. I išplaukę motoriniu botu,
niekas neatsimainys musų Kaip Italijos, taip ir Mek- Spėjama, kad botas pataikė 
vargų pasauly, ir nuolati- sikos fašistų tikslas tas į povandeninę uolą ir pra- 
nis Seimas virs nuobodžiu pats — išnaikinti komunis- kiuro. Tarp nuskendusių 
pakartojimu Steigiamojo.” tus. buvo ir vienas kunigas.

j po $10 ir po $20.
• kad tų pinigų 
"bootlegeriai”, I.

ir

PAKARS 11 OFICIERIŲ.
Ant Filipinų salų Amerikos 
karės teismas pasmerkė pa
korimui 11 oficierių, o 66 
kareivius nuteisė iki gyvos 
galvos kalėjiman, užtai kad 
buvo pakėlę maištą.

GRIUVO VOKIEČIŲ 
MINISTERIJA.

Pereitą sąvaitę Vokieti
joj įvyko valdžios krizis.

- ... ĄVirtho kabinetas atsista-
dimų ir net pnestaravimų. tydino, nes socialistai atsi

sakė dirbti valdžioje išvien 
su buržuazijos partijomis.

kokia karna binetą fabrikantų partijos 
žmonių, šitą sumanymą tu
rėjo užgirti Reichstagas. 
Bet susivienyję socialistai 
Reichstage jį atmetė, ir 
vVirthui nieko daugiau ne
liko, kaip tik rezignuoti.

IR MEKSIKOJ ATSIRADO 
FAŠISTŲ.

Fašistų judėjimas pasie-
“ • • <■ 1 •! T'k • i •

MEDIKALĖ SUTARTIS 
TARP LENKŲ IR ČE- 

KO-SLOVAKŲ.
lenki ja ir Čeko-Slovakija 

pasirašė sutarti, sulyg ku
rios lenkų daktarams bus 
leidžiama praktikuoti medi
ciną Čeko-Slovakijoj, o Če- 
ko-Slovakijos gydytojams 
duodama tos pačios privile
gijos Lenkijoj.

♦

PRIGĖRĖ 11 ŽMONIŲ.
Šv. Laurino upėj, Kana

doje, netoli Bersimis mies-
partinio unaro pasimursty- Cruz provincijoj, o dabar t telio, pereitą panedėlį pul
dami. Jei vietoj dr. Gri- jau ir Meksikos mieste o r- gėrė 11 žmonių, kurie buvo

naktį buvę užmokėta už at
vežta degtinę net $3,000 fal- 
šivais pinigais.

NEGAUNA TEISĖJŲ 
HERRINO BYLAI.

Mariono miestely, Illino- 
jaus valstijoj, jau kelinta 
savaitė renkamas prisaikin- valgykloj, 
tujų suolas Herrino bylai, ir 
vis da suolas nepilnas (iš vi
so reikia T2 vyrų).

Kandidatų buvo pašauk
ta jau keli šimtai,

20 STUDENTŲ UŽSI
NUODIJO MAISTU.
New Havene pereitą są

vaitę užsinuodijo maistu 20 
Vale universiteto studentų. 
Visi* jie valgė universiteto

ŽADA AREŠTUOTI VI
SUS I.W.W. NARIUS.
Įvairiuose Pacifiko uos

ta jau keli šimtai, bet vai- tuose — Astorijoj, Portlan- 
džia nenori įsileisti unijis- de. Los Angeles ir kitur — 
tų, o Mariono apielinkėj be- dabar streikuoja apie 20,000 
veik visi priguli prie unijos. I.W.W.
Vieną kandidatą valdžia at- paliuosuoti politinius kali- 
metė dclto, kad jis pasisakė 
esąs priešingas mirties Chicagoj 
bausmei. Tas jau 1

džia reikalaus mirties baus- tuos uostus ir padėtų strei- 
mės kaitinamiems angliaka- kieriams rengti demonstra- 
siams. , cijas.

----------- Los Angeles policijos vir- 
80 ŽMONIŲ ŽUVO SU šininkas Oaks todėl išlei<lb

LAIVU. pranešimą, kad visi I.W.W.
Caiifomijos pakrašty šį nariai, kokie tik pasirodys 

panedėlį nuskendo garlai- tenai iš kitų miestų, busią 
vis "Topolobampo". Kartu tenai areštuoti ir pristatyti 
su laivu žuvo 80 žmonių. prie akmenų skaldymo.

PER 13 MYLIŲ PATAIKO 
Į TIKSLĄ-

Pereitą sąvaitę iš vieno 
forto Virginijoj buvo šau
doma iš sunkiųjų kanuolių i 
judamąjį tikslą ant jūrių, 
’r 1,660 svarų šoviniai be
veik kožną syki pataikė Į sa
vo tikslą už 13 mylių. Orlai
viai iš viršaus nurodinėjo 
kaip kur kreipti ugnį.

nariu, reikalaudami

nius. Tos unijos centras 
išleido paragini- 

_____jau verčia ma- mą, kad visi "bugvių kojų" 
kad kapitalistų vai- aidoblistai eitų iš visur į

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Omaha, Neb. — šeši gin

kluoti banditai čia užpuolė 
Genoa Banking Co. banką, 
paėmė keliolika tūkstančių 
dolerių ir paskui uždegę 
banką pabėgo.

REIKALAUJA PRAŠA
LINT VALSTYBĖS GY

NĖJĄ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad susirinkus naujam 
kongresui, tuojaus bus da
roma pastangų prašalinti 
justicijos departamento gal
vą Daughertv. To reikalau
ja daugiausia geležinkelių 
tarnautojai. I

PANAIKINS BERGERIO 
APKALTINIMĄ.

Valstybės gynėjas Daug
hertv paskelbė, kad federa- 
iės valdžios išpeštas 1918 
metais apkaltinimas prieš 
socialistą Bcrgerį busiąs 
jau panaikintas. Jį tuomet 
kaltino dėl priešinimosi ka
rei. Dabar Bergeris tapo iš
rinktas į kongresą.

NUVIRTO NUO LAIPTŲ, 
GAVO $20,000.

Tūla Rose McShafrey, 16 
metu mergaitė Nevv Yorke 
nuvirto andai nuo laiptų ir 
susižeidė. Ji apskundė namų 
savininką ir teismas dabar 
priteisė užmokėt jai $20,000.
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Į o Į apžvalga! n Į
bus su tais, kurie neužsire- 
gistruos*? Ar jie bus bau
biami ar ne? Buvo kalba
ma, kad jų turtas Lietuvoje 
bus konfiskuotas, jei jie tu
ri. Ar tas tiesa, ar ne?

( Šiuos klausimus atsako 
pati Lietuvos Atstovybė per 
Liet. Informacijų Biurą? 
štai jos žodžiai: . >'

”Už neužsiregistravimą sa-, 
vo laiku jokiu bausmių nebus 
ir nega!?s būt skiriama. Neuž- 
siregistravusieji tik patįs save 
nubaus, atsižadėdami Lietuvos 
piliečio teisiu. Lietuvos Atsto
vybe negales tokiems išduoti 
naso i Lietuvą įvažiuoti. O jei
gu jie tenai ir įvažiuotu, tai 
negalės įsigyti nejudinamai; 
nuosavybės (jei seniau kokią 
turėjo, toji negalės būti atim
ta). Kaipo paeinantiems iš

i RENGIASI SKERST 
ŽYDUS.

„Keleivyje’* buvo jau ra
šyta, kad Lietuvoje "patri
otai” pradeda varyt agitaci
ją prieš žydus. "Socialdemo
kratas” dabar praneša, kati 
tie agitatoriai jau rengiasi 
prie žydų skerdynės, kurią 
iie vadina "Dievo bausme" 
žydams, ir patį$ „savo ran
komis** ketina tų bausmę 
vykinti. Jie stačiai sako,kad 
katalikišką Lietuvą reikia 
nuo žydų apvalyti. Esąs su
sitveręs net slaptas komite
tas „valymui” Lietuvos. 
„Socialdemokratas” -14-tam 
numery sako:

"šiuo tarpu plačiai sklei
džiamas po visą Lietuvą atsi
šaukimas, pasirašytas Lietu
vos nuo žydų apvalymo slapto 
komiteto. Atsišaukimo pama
tinės mintys tokios: Konsta
tuojama, kad su išoriniais 
priešais pavykę Į keturius me
tus laiko susitvarkyti. Auto
riai kreipia domesį į vidujinį 
priešą, kuris skaitomas nema
žiau pavojingu už išorinį. Ta
sai vidujinis priešas — žydai. 
Anot autorių, žydai palaikę 
bolševikus, kuomet jie buvo 
varomi iš Lietuvos, žydai pri
sidedą prie priešvalstybiniu 
organizacijų kūrimo. Jie už
plūdę Lietuvos miestus iš visų 
pasaulio šalių! žydai nepalai
kę savos valiutos Įvedimą, iš
purdami tik ant 4,000 dolerių 
T .imtuvas emisijos Banko akci
jų. o pirkliaudami lupa iš pir
kėjo devynerius kailius. Jie 
begėdiškai naudojąsis įvairių 
valiutų svyravimu visokiems 
apgavimo tikslams. Trumpai 
sakant, anot atsišaukimo au
torių, žydas — visų Lietuvos 
nelaimių šaltinis ir priežastis. 
Kovai su tuo vidaus priešu au
toriai numato tik vieną kelią. 
'Baisi Dievo bausmė juos (žy
dus) laukia’. Toji Dievo baus
mė bus įvykinta musų ranku- 
mis* ”Utis •

Kitoj vietoj atsišaukimo 
autoriai sako:

"Maža vilties, kad žydai pa
sitaisys ir bus išmintingesni, 
užtaigi mes turime rengtis sa
vo valymo užduotį atlikti..."

Reiškia: turime rengtis 
prie žydų skerdynių. Kitaip 
šito pasakymo negalima su
prasit - Ir finansų ministe- 

. ris, kalbėdamas apie žydus, 
f pasakė, kad prasidėjus eks- 
l eesams, jisai nepajudinsiąs 

nei pirštu, kad žydus apgy
nus.

„Socialdemokratas” sako:
"Niekuomet nebuvome ir 

nebusime gynėjais išnaudoto
jų ir lengvo uždarbio mėgėju- 
spekuliantų. Kovojame su vi
sais išnaudotojais, neatsi
žvelgdami kokį jie Dievą gar
bina ir kuria kalba kalba. Bet 
mesti ant ištisos piliečių tau
tinės grupės kaltinimą prieš 
valstybingumą ir visokiuose 
kituose dalykuose, tai jau gry
nai provokatoriškas darbas, 
tokių visuomenės drumzlių ir 
dorinių supuvėlių, kokių buvo 
nulemtos atminties caro lai
kais Kruševanai, Dubrovinai 
ir kiti juodosios šimtinės r i- 

• • 99 iceriai.
Taigi juodoji šimtinė, ku

ri savo kova su žydais dau
giausia prisidėjo prie su
teršimo Rusijos vardo, jau 
pradeda kelti šlykščia savo 
galvą ir Lietuvoje.

Žinoma, $100,000 iš " Lai
vės” p. Pilėnas negaus, 
.nes ji tiekjr neturi, bet pa
mokyt jis ją pamokys. Per
daug jau ji buvo isityžus 
svaidyt i visus „šnipais” 
„provokatoriais”.

ir

„DARBININKUI” 
RIESTAI.

švento Juozapo sąjungos 
pirmininkas M. Žioba pra
neša, kad jo „susaidės” or
ganui „Darbininkui” "pasi
darė striukai”. Jis rašo:

„štai kokių paskalų ir gan
dų aš girdžiu taip LDS. narši: 
ir šiaip žmonių: A. F. Kneižys 
(buvęs ”Darb.” admiiiistrato- 
rėlis) prisiplėšė pinigų iš LDS. 
biznio ir save padarė bagotu, o 
’Datbininką’ pastatė ant pra
pulties.*

Šitokio skandalo p. žioba 
sakosi nepatvirtinąs, bet 
kad Knėižiukas pridarė 
"Darbininkui” daug ni-osto- 

Lietuvos, vyriausybė gal ir pa- lių, tai jis pripažįsta. Jis Sa- 
lengvins, ar pagreitins piliety- ko: 
bes atgavimą. Bet vis dėlto 
tam reikalui reikės pridėti ne
maža triūso ir šiek tiek išsi-.
kaštuoti.”

Taigi pasirodo, jog Lietu- j 
vos Atstovybė tyčia baugi
no Amerikos lietuvius, kai • 
jų savastis bus Lietuvoj 
konfiskuota, jeigu jie neuž-i 
siregistruos. Dabar ji pati 
prisipažįsta, kad jei žmogus 
turėjo kokią savastį Lietu
voj, tai vistiek, ar jis re- 
gistruosis, ar ne, savastis j 
nebus iš jo atimta, nes ji ir, 
negali būt atimta. i

Visa, ko žmogus gali ne-( 
tai Lietuvos piliečio 

i I 
mums rodos, kad tos 
yra daug svarbesnės 
Lietuvai, negu Ame-' 
gyvenantiems lietu- •

I

!

PAAIŠKINIMAS APIE 
REGISTRACIJĄ.

Lietuvos Atstovybė rei
kalauja, kad visi Amerikos 
lietuviai, kurie nori būt Lie- 

piliečiais, užsiregis- 
ir išsiimtų paspor- 
kuriuos reikia užmo

kėti po $10-
Žmonės klausinėja: o kaip

" KELEIVIS - ~
i Imas. Jiems kilo klausimas: nBllSrani Su UtlU* 'iKada gi Lenkija tą frontą 

panaikins, kada grąžins 
Lietuvai užgrobtas jos že
mes, kada įvyks tarp Lietu
vos ir Lenkijos taika ir bus 
Nemunas sutarptautintas?

Atsakymo į šiuos klausi
mus ponai ambasadoriai ne-i geimo mes

vos de jare.
Ką turi padaryti naujas 

Lietuvos Seimas.
Praėjus rinkimams J Lie- ir jo auginimu. Visi neųau- 

tuvos Seimą ir laukiant jo‘Jojami plotai, smiltynai pri- 
susirinksiant pravartu pasi- valo būti užveisti miškų.

s Visų rųšių koperacija, 
laukiame. Bendrai sakant, kaipo ‘ turinti ’ begalinės 
mes laukiame, kad naujo reikšmės šalies kėlimo dar- 
Seimo pastatytą valdžia *l«, privalo būti visokiais bu- 
kiek galėdama rūpintųsi dais valdžios palaikoma ir 
prašalinti musų ., vargus, 
stengtųsi pagerinti musų 
gyvenimą. Beabejo, T“~"________ ______ ___
valgų iškarto' pašalinti ne- j Ateityje mokesčiai privalo 
galima. Tam reikalingas la buti taip sutvarkyti, kad 
darbo, be didelių pastangų juos mokėtų lygiai visi Lie- 
dar ir laikas. Tačiau mes bu-!tuvos piliečiai. Be to jie turi 
sime patenkinti, lengviaubūti išdėstyti proporciona- 
atsidusime, jei matysime,! j iajL_ fcas daugiau turi, tas 
kad musų valdžia stengiasi • 
iš -rgu išbristi, jei bus da
roma viskas, kad musų ne
didelius reikalavimus paten
kinus.

O bendrai sutraukus tie 
reikalavimai toki:

Pirmas svarbus dalykas, 
nuo kurio daug priklauso 
musų šalies gyvenimo page
rinimas, tai greitas ir tei
singas žemės reformos įve
dimas. Tiesa, St. Seimas pri
ėmė žemės reformos įstaty
mą, kuriuo didelė dvarų že- 
mių dalis nusavinama beze- neliktų £ kad pra.
mių ir. mažažemių naudai. vidurinis ir aukštes-
llet viena įstatymų išleisti j nis mokslas butų visiems 

teikiant jį ne- 
o neturtėliams 

s. Pačios

Jvaip žinome, Anglijos, 
Prancūzijos, Italijos ir Ja
ponijos vyriausybių atsto
vai ambasadorių konferen
cijoj buvo nutarę,' kad tos 

;vyriausybės pripažins Lie
tuvą de' jute,, jjeigu Lietuva 
sutiks suhnįriautinti Ne- 

yrą Jeisjti kitoms 
valstybėmą, juo , naudotis. 
Sužinoję aįie tokią ‘ sąlygą, 
jau mes iškarto spėjome, 
-;ad ši eąlyga statoma uku- 
giau tam, kad , Lenkiją 
patenkinus. Mat, Lenkijai, 
išpai duodant miškus Lietu
vos ir Baltgudijos užgrob
tuose kraštuose, labai butų 
patogu ir pigu tuos miškus 
Nemunu plukdyti į užsie
nius. Čia Lenkija turi, žino
ma, ir kitokių sumanymų, 
nukreiptų prieš Lietuvos 
nepriklausomybę.

Musų vyriausybė atsakė 
dėl tos ambasadorių pasta
tytos sąlygos, kad Lietuva 
pilnai ir ištisai sutinka su- 
tarptautinti Nemuną taip,, 
kaip tai- yra pasakyta Ver- 
salės taikos sutarty. Bet pa
brėžė, kad toji sutartis nu
statyta tam, kad įvedus tai
ką ir ji gali būti taikoma ir 
vykinama tik taikos metu. 
Iš.čia kila aiški išvada, kad 
tas Nemuno sutarptautini- 
;nas gali būti įvykintas tik 
tada, kai bus tarp Lietuvos 
ir Lenkijos padaryta taika. 
Bet taikos ir kaimynių san
tykių ir ryšių tarp tų dvie
jų šalių negali būti, kol Len-

"Kneižys būdamas «dar jau
nas vaikas, gavęs augštą ad
ministratoriaus vardą ir būda
mas sauvališko budo, pats ne
žinojo, kur esąs. O kai pamatė, 
kad pinigai iš visur gausiai' 
plaukia, tai jam rodėsi, kad 
taip visada bus ir nedavė vy
resniesiems geliuoti. Tada kas 
tik atėjo jam ant minties pirk
ti tai pirko. Kai ką nereikalin
go pirko ir be centro valdybos 
žinios. Bet jis ir Centro valdy
bos posėdyje mokėjo paaiškyti 
ir pasistatyti, kad jam visi Į 
pritartų ir butų pagal jį. Jisai; 
taipgi samdė perdaug darbi-; 
ninku. Na, o juk visi turėjo; Rija laikys ginklu užėmusi 
gaut algas. Kneižys buvo toks | trečdalį lietu vos žemių su 
didelis, kad niekas nieko jam I Vilnium. Taip maž daug 
negalėjo pasakyti apie biznio?mūsų vyriausybė ir atsakė 
dalykus... į ambasadoriams.

”Ir taip Kneižys smarkiai I Dabar, po vasaros atosto- 
varė biznį, kol iš visur pinigu gų, vėl Paryžiuje buvo susi- 
plaukė, kaip upeliu — tai au- rinkusi ambasadorių konfe- 
kom, tai bonais. Bet kai susto-: rencija. Ji svarstė Lietuvos 
jo pinigai plaukti ir aukom ir. atsakymą ir rado jį neais- 
....................... j - . Rašant šiuos žodžius 

Darbi- dar nėra smulkiai žinoma, 
kame tie neaiškumai. Bet 
jau yra žinių iš Paryžiaus, 

i&vn^ruju paai- -ii-ju • j . kad konfeienciia negalinti 
tokia i(jijotė ir at- Klaida buvusi padaryta na-, atsakymą pripažinti paten- 

ketvirtą dalį savo periant. Girdi: įtinančiu todėl, kad jame ra-

Į

I

rado. Jie žino, kad gražiais 
žodžiais ir teisėtumo reika
lavimais Lenkiją to padary
ti nepriversi. Taigi ir nutarė 
konferencija, kad reikią 
Lietuvą paspausti, -mat, ji 
silpnesnė. Tegul ji pasako, 
kada sutarptautins Nemuną 
ir basta i

Mums, o gal.būt ir pa
tiems ponams ambasado
riams, aišku, kad toks jų 
sprendimas neteisingas. Tei
singai butų pasielgta, jeigu 
hutų Lenkijos paklausta, 
kada ji atitaisys savo duo- 
tus ir sulaužytus pasižadėji
mus, kada jį grąžins mažės-* 
nio ir silpnesnio kaimyno 
užgrobtas žemes? Jei Lenki
ja butų atsakiusi, kada ji 
tai padarys, tai iš to amba
sadorių konferencijai butų 
paaiškėję, kaip greitai įvyks 
Nemuno sutarptautinimas. 
Bet konferencija kitaip pa
sielgė: ji nutarė paspausti į 
silpnesnę pusę, į minkštesnę 
vietą! Ji nutarė pareikalau
ti paaiškinimų iš Lietuvos 
vyriausybės, o ne iš Lenki
jos.

Bet Lietuva šiame klausi
me negali parodyti minkš
tumo; jos atsakymas gali 
būti trumpas ir aiškus: Kol 
lenkų žandaras tryps Lietu
vos žemes ir laikys jos sosti
nę, tol Lenkijos laivai ir Lie
tuvos žemėse lenkų naikina
mieji miškai Nemunu ne- 
nlaukios!

(„Trimitas”.)

remiama.
Mokesčių naštą ligi šiol 

rišu nešė daugiausia ūkininkai.

daugiau moka.
Mokesčių palengviniHAii 

ir valstybės.įplaukų padidi
nimui privalo būti įvesti ne
kuriu dalykų monopoliai. 
Tik šie vėl privalo būti tvar
komi tinkamai, kad neišei
tų taip, kaip su linų mono
poliu.

Kadangi švietimo srityje 
mes esame atsilikę toli nuo 
kitų kultūringų šalių, tai 
valdžia turi dėti kuodi- 
džiausių pastangų, kad nei 
vienas priaugantis pilietis

Bet viena įstatymą išleisti;
- kita jį vykinti, gyveni- Prieinamas, 
man pravesti. Jei žemes re- įnokamaj _______
formą vykinti bus pavesta į ouodant ’ pašalas.” Pačios 
netinkamas rankas, tai jos mokykIos privalo būti taip 
Įvedimas bus vilKinamas, i sutvarkytos,'kad jose netu- 
tatymas bus stengiamasi !rėtu vjetos jokia politika, 
apeiti, darbas visokiais bu-^^ jose butų auklėjamas

tekti, 
teisės.

Bet 
teisės 
pačiai 
riko j
viams, nes amerikiečiai ga
li be jų apsieiti, o Lietuva 
be amerikiečių nelabai ap
sieis. Todėl, ar amerikiečiai 
registruosis, ar ne. Lietuva 
neturėtų juos atmesti. Ir 
mes esam Įsitikinę, kad ji 
jų neatmes.- O jeigu kleri
kalų valdžia ištiktųjų pasi
rodytų 
mestų j 

žmonių, tai ji netiek nu
baustų amerikiečius, Jdek 
pati save. Ji pasielgtų tuo
met Lygiai taip, kaip tas či
gonas, kuris nukirto medžio į 
šaką, ant kurios pats sėdėjo.!

Mums rodos, kad Lietu-’ 
vos valdžia tokios klaidos 
nedarvs, ir amerikiečiams 
pasiliks atdaros durįs Į Lie-, 
tuvą nežiūrint jokių regis-' 
t racijų.

Jei Lietuvos valdžia už-| 
darytų amerikiečiams du-Į 
ris, tai ji uždarytų duris ir; 
doleriams. O be amerikiečių j 
dolerių ji juk negalėtų lai
kytis.

* „LAISVĖS” BYLA.
„Keleivio” skaitytojai jau 

žino, kad prieš „Laisvę” yra 
užvesta byla dėl šmeižimų. 
K. Pilėnas apskundė ją ant 
£100,000 už pavadinimą jo 
„šnipu” ir „provokato
rium’*

„Laisvininkų” advokatas 
Brodskį padavė į vyriausi 
teismą (supreme court) 
įrašymą, kad tą bylą panai
kintų kaipo nepamatuotą, 
nes žodžiai „šnipas’’ ir „pro
vokatorius” turį tą pačią 
reikšmę, kaip žodis „detek-
tivas”, o pavadinti žmogų 
detektivu nesąs joks įžeidi
mas.

New Yorko ”Law Jour- 
nar :
praneša, kad vyriausiojo 
teismo teisėjas Gavigan 
„Laisvės” advokato prašy
mą atmetė ir pripažino, kad 
byla yra pamatuota, nes 
”provokatorius”, tai ne ’’de- 
tektivas”. Jei tarp tų žo
džių nebūtų skirtumo, tai 
kodėl gi pirma „Laisvė” ne
vadino p. Pilėno „detek- 
tivu”?

bonais ir biznis ėmė smukti. Irįkiu. Rašant šiuos žodžius 
gal neužilgiausio laiko 
ninkas” būt buvęs palaidotas.’’

Didžiausia Kneižiuko

dais trukdomas ir galų gale 
iš žemės reformos išeis vie
ni niekai. Todėl mes ir nori
me, kad žemės reformos Įve
dimo darbas butų pavestas 
doriems, patikimiems žmo
nėms, kurie tikrai aprūpin
tų bežemių ir mažažemių 
reikalus.

Su žemės reformos Įvedi
mu ankštai surištas ir nau
jakurių .klausimas. Nuo to, 
kiek valstybė padės nauja
kuriams savo ukius susi
tvarkyti, priklausys pačios 
žemės reformos įvedimo 
tikslingumas. Duodant ne
turtėliams plikus lauko plo
tus negalima reikalauti,kad 
tie nauji ūkiai greit susi
tvarkytų, gavusius žemę pa
tenkintų ir valstybei naudos 
neštų.

Besirūpinant žemės refor
mos įvedimu negalima pa
miršti ir bendro žemės ūkio 
atstatymo reikalų. Nuvar
gintas karo metu žemės 
ūkis dar nespėjo atsigauti ir 
galutinai susitvarkyti. O ir 
aptvarkytas musų ’ žemės 
ūkis dar ilgus metus paliks 
žemiau stovėti už kitų šalių 
akį. Žemės ūkio atstatymui 
ir pakėlimui musų valdžia 
privalės organizuoti kuo- 
plačiausią kreditą, kad su
teikus jo ūkininkams žemais 
nuošimčiais. Greitesniam 
žemės ūkio pakėlimui reikės 
steigti kuodaugiausia že
mųjų ūkio mokyklų, t reikės 
organizuoti ukffo paskaitų, 
kursų, parodų ir t.t. šiems . . __ __ _______
ir kitiems darbams atlikti! tika., Mes esame tikri, kad 
reikės tam tikrų žmonių, i šitokia valdžios politika ti-

valstybingumas, o svarbiau
sia piliečių darbštumas. Kol 
neturėsime išauklėtų darbš
čių žmonių, tol musų šalis 
’.args.

Neprivalo būti pamirš
ti ir sociaiės apsaugos daly
kai. Valdžia turi pasirūpin
ti senelių globojimu, stei
giant jiems prieglaudą, ap
rūpinant mažamečius nuo 
darbo išnaudojimo, nustaty
ti, kur galima, darbo laikas 
ir t.t Čia įeis ir invalidų ap
rūpinimas, duodant 'jiems 
tinkamo darbo, išmokinant 
amatų, steigiant dirbtuvių . 
ir t.t. Gi kurie jokio darbo 
dirbti negali, neprivalo būti 
išmesti gatvėn, o privalo bū
ti valdžios lėšomis užlaiko
mi prieglaudose.

Tautos sveikatos palaiky
mui privalo būti organizuo- -------- _ « .
pagel 
jos ir nuo ligų apsisaugoji
mo žinių platinimas.

Bendra valdžios politika 
turėtų būti, tokia, kad šaly
je butų auklėjama demokra- • 
tingumo dvasia, kad nebūtų 
paminami laisvės obalsiai, 
kad piliečiai galėtų jaustis 
laisvos šalies piliečiais. Ka
ro stovis neprivalo būti įve
damas nesant rimto reikalo 
ir nenaudojamas bet kurios 
partijos politikos palaiky
mui.

šitokia bendrais ruožais 
turėtų būti naujo Seimo ir 
jo pastatytos valdžios poli-

Shitytcjv Pastabos.
Musų kunigėliai sakosi 

lenkų valdžios negarbina. 
Tai yra trilinkas melas. Juk 
lenkų karaliuką Kazimierą 
jie net "šventuoju” skaito ir 
savo draugijas jo vardu va
dina. Chicagoje jie įkūrė sa
vo davatkyną — ir tuoj ji 
pavadino „švento Kazimie
ro” vardu, o tas davatkas —-. 
Švento Kazimiero Seseri

mis”. Turi jie ir „švento Ka
zimiero Draugiją”, kuriai 
dabar aukas renka Ameri
koje.

Patįs lenkai savo karalpa- 
laikio tiek negarbina, kiek 
musų dvasiški tėveliai prieš 
ji klūpčioja.

Man rodos, kad neužilgo 
jie ir Pilsudskį su Žulikovs- 
kiu pakels i šventuosius. 
Tuomet ir draugijas tverda
mi jie turės daugiau iš ko 
vardų pasirinkti. Ir turėsi
me tada: „švento Pilsudskio 
Draugiją”, „švento Žuli- 
kovskio Seseris” ir tt.

Eks-Klierikas.

'Kada parėjo 1JJS. namo soma apie tai, kad Lenkija 
pirkimas, tai buvo namui bo- yra užgrobusi Lietuvos Ze
nais surinkta $19,575, o už na- mes ir kad nėra nurodyta 
mą reikėjo mokėti $21,000.; laiko, nuo kada Nemuno su- 
Tai iš namo bonų pinigu už- tarptautinimas galės būti 
mokėta $6.000, o iš banko mor- Įgyvendintas. Nemuno su- 
gičio paimta $15,000 ant o . tarptautinimo pagreitini- 
nuoš. O likusius LDS. namo. mas, žinoma, labiausiai rupi 
pinigus sunaudojo mašinom? Lenkijai. Francuzija, norė- 
pirkti ir kitiems galams. O čia dama per Lenkiją sustiprin- 
mat reikėjo antraip padaryti, ti savo reikalus rytų Euro- 
Reikėjo namo bonų pinigų poj, Lenkijos rupesnius dėl 
$15,000 ir užmokėti už namą, Nemuno norėtų patenkinti, 
o $6.000 morgičio užtraukti. Mat, Lenkijos sustiprėjimui 
Jei taip butų buvę padaryta, labai kenkia jos nedraugin- 
tai šiandien butume bestovį gi santykiai su Lietuva. To- 
ant geležinio pamato. Dabar dėl Francuzija norėtų, kad 
pirmo morgičio turime $15,- tarp Lietuvos ų* Lenkijos 
OOO, o antro morgičio $2.000.- šiokiu ar tokiu budu nusi- 
oo. išviso morgičio $17,000. ‘ statytų sugyvenimas. Bet 
Prieš LDS. seimą, kad išgelbė- prancūzų išlepinta Lenkija 
ti bizni iš Lithuanian Sales visai nerpdo taikingumo 

'Corporation užtraukta $2,000 dvasios. Žinoma, Francuzi- 
antro morgičio su 7 nuoš. Taip ja stengias spausti .Lietuvą, i 
kad šiandien namas su tokiu kad ji UŽmegstų SU Lenkija 
dideliu morgičiu neneša pelno, politinius santykius, nors 
o tik nuostolį.” • i Lenkija ir nepildytų savo

Dabar švento Tuozano ’ Pasižadėjimų, nors ‘ji ir lai- 
uaoar švento Juozapo 1:yty nsteisėtai užimtas Lie- 

sudėt ^9,000,1 kitaip „DarbL: ^vossSim^šiuo ^tarnu 
ninkui” gręsianti pražūtis. j)rlnS galį

Taip rašo 2 lapkričio ta- ryti vilkindami Lietuvos de 
me pat „Darbininke” p. Žio- jure pripažinimą.
ba, pats šv. Juozapo sąjrn-! Anglija, matoma, taip pat 
gos centro pirmininkas, ! pageidauja skubesnio Ne- 

c... -■ ■ mUno sutarptautinimo.
Al^I- ^at’ Anglija norėtų per Ne- 
' £'■ * Tuno sutarptautmimą %tį-
A“ Į printi savo ekonominę itaka 

! šalyse,7 jfe^fcŲrias^ ^iėhflftižte 
Pereitą nedėldienį Wa-! r^ka, tafyra Lietuvoj, Balt- 

shiftgtone suvažiavo beveik gudijoj ir dalinai Ukrainoj, 
visų didžiųjų darbininkų Kadangi musų vyriausy- 
organizacijų vadai, kad iš-, betik iš esmės sutiko Nemu- 
dirbus planą, kaip kovoti su ną sutarptautinti, bet nuro- 
kenksmingais darbininkams dė, kad tai bus galima pada- 
Įstatvmais, jei kapitalistų ryt tik tada, kai Lenkija pa
valdomas kongresas kėsin- naikins Lietuvos žemėse ka
sis tokidš Įstatymus ateity- ro frontą, tai iš čia irkilo 
je leisti. z

16 lapkričio numery A j
< f A 1 *

KOVOS SU P
NINKIŠKAf^'

■l

ro frontą, tai iš čia ir kilo

prieinamas medicinos 
bos teikimas, sanitari-

z

PIRATAI BUVO UŽGRO
BĘ LAIVĄ.

Hong Kong uoste, kyliuo
se, Įsėdo ant anglų laivo 65 
piratai (jūrių plėšikai), per
sirengę į pasažierius. Iš
plaukus laivui ant jūrių, jie 
išsitraukė revolverius ir 
pradėjo visus plėšti. Laivo 
tarnautojai ir pasažieriai 
pradėjo gintis ir ant laivo 
kilo didžiausis mušis. Buvo 
sunkiai sužeistas kapitonas 
ir du sargai užmušti. Kelia- 
tas pasažierių taipgi sužeis
ta. Piratai buvo jau paėmę 
viršų ir turėjo laivą savo 
rankose per 13 valandų; bet 
galųr-gate plėšikai buvo ap
galėti ir Jiivas atplaukė Į 
paskirtą uostą.

PUSĖ BEPROČIŲ YRA 
ALKOHOLIO AUKOS.
New Jersey valstijos be

protnamio direktorius d-ras 
H. A. Cotton praneša, kad 
pusė bepročių, kurie dabar 
yra tenai priimami, yra iš-

specialistų, čia vėl reikės krai padėtų musų šaliai ir 
steigti įvairių mokyklų, ku
riose butų paruošiama sta
tybos, koperacijos, durpynų 
ir kitų natūralių turtų nau
dojimo, bald nusausinimo 
specialistų, instruktorių, 
kurie padėtų valdžiai jos po
litiką įvykinti krašto ūkį at
statant.

Labai opus pas mus miš
kų ūkio klausimas. Jau da
bar jaučiama miško medžia
gos stoka, dėl kurios nusi
skundžia daugiausia ūkinin
kai. Miško naudojimas pri

jos gyventojams iš vargų iš
bristi ir užimti tinkamą vie
tą kultūringų valstybių 
tarpe. V—as.

(„Liet Uk^)
" į ■ ' .i . . nnw——

,neaišku- ėję iš proto nuo munšaino.

ŽMONAS GALftSIĄ 
SKRAIDYT KAI 

PAUKŠČIAI.
F. H. Hentzen, pagarsė

jęs vokiečių bemoterMu 
orlaivių ekspertas, prana
šauja, kad greitu laiku mo- 

. toru varomi orlaiviai išnjfk- 
zalo būti taip'tvarkomas, šią. žmonės galėsią akral- 
kad pirmoje eilėje butų ’ap-dyt taip kaip paukščiai. Pa
rūpinama ūkininkai, paskui mutiniai bandymai Vokieti- 
kiti krašto reikalai, o vė-I joj parodė, Jcad tai galimas 
liau. kas liks, galima par- daiktas. Pakilęs be motoro 
duoti užsieniui. Be to ker- lakūnas išbuvo ore apie va- 
tant miškus reikia rūpintis, landą laiko.
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To niekas nepeilda Z

tokių ”krasavicų” net du tu- atėmimu pilietystės ir kon- buržuazinėmis institucijo- 
zinal Kai kurios tai net fiškavimu palikto Lietuvoj mis! šalin prispaudėjai dar- 
"petlevoja” su savo Dievo turto. bininkų klasės! Lai gyvuo-
dovana. Jos žino kada gana b) Mes griežtai reikalau- ja Lietuvoj bežemių ir ma- 
valgyti ir miegoti, bet neži- jam, kad visoj Lietuvoj bu- žažemių darbininkų tvarka, 
no kada joms gana užginto'tų panaikintas karės stovis, 
vaisiaus. Ar nesusilauks jos ’ 
kada strugo nuo savo vyrų.

Senberniai.
Pas mus senbernių yTa 

visokių. Vieni su užsukto
mis apikaklėmis ir raudono
mis nosimis, kiti trumpi ir 
stori, o treti ilgi ir ploni. Vi
si jie skuta smakrų ir viršu
tinę lupa, kad išrėdytų jau-

WORCESTER, MASS.
Darbai

Pernai čia buvo didelė be
darbė. Dabar tik tas nedir
ba, kas tingi arba neišgali 
Tiesa, algos labai mažos, o 
pragyvenirnas neatpigo. Bet 
kas dirba, tas ir nebadauja.

< Lietuvių kolonija.
Čia lietuviai gyvena dau

giausia prie Millbury gat
vės. Millbury gatvė į 15 me
tų išaugo iš šunkelio i biznio 
centrų dėl ateivių.

Visos krautuvės užimtos 
ir dar daugiau naujų krau- ni/Visi senberniai priklau-

bininkų klasės! Lai gyvuo- 
b) Mes griežtai reikalau- ja Lietuvoj bežemių ir ma-

tuvių vis stato. įso prie slaptosios senbernių
Nuskurę, prasigėrę lietu- draugystės.Senbernių drau- 

viai gyvena abiem pusėm gystės prezidentas Ponas 
prie Millbury gatvės, o pra- Degutas, kuris užlaiko pa- 
sigyvenę, švaresni jau gyve- slapty ”gerų moterų” var
na Įvairiose dalyse miesto, dus ir adresus. Pono Degu- 
Daugelis lietuvių turi savus to niekas nevadina tėvu, bet 
namus ir automobilius. j jis be baimės vadžiojasi

Biznieriai.
Lietuviai biznieriai dau

giausia groserninkai, bet 
yra ir kitokių. Grinorystės 
laikai praėjo ir lietuviai biz
nieriai nejieško lietuvių pir
kėjų. Dabar jau biznieriai 
jieško ne tautiečių, bet biz- 
nevos vietos. Jau visi gabes
ni biznieriai suranda vietų 
tarp svetimtaučių, kur ne
reikia stumdytis su sutroto- 
mis lietuvėmis bobelėmis ir į 
patįs biznieriai stengiasi už-j 
laikyti bizni švariau. Kada 
lietuviai susimaišo su sve
timtaučiais, tada noroms- 
nenorGms elgiasi žmoniš
kai; bet vienus lietuvius pir
kėjus, be svetimtaučių, lie
tuvio krautuvėj — negaliipa 
suvaldyti. Lietuvis pas lie
tuvį visados tikisi nusipirk- 

x ti už pusdykį, o jei ne, tai 
eina prie žydo.

čia yra net keiios lietuvių 
valgyklos, bet tik dvi daro 
biznį iš lietuvių ant Millbu
ry gatvės. Viena iš šių dvie-l 
jų valgyklų išrodo nusiaul ... -
su bėda; bet kita - kaip ™. Pa™geTPS!°? P”‘ 
kiaulių tvartas. Langas ir 
purvinos padlagos — 222_ 2_
dalykas. Bet purvinomis 
rankomis, susivėlę, nesi- 
prausę ir purvo žieve apau
gę valgyklos darbininkai —

iis be baimėsi v ~
"svetimus” vaikus pas dak
tarus‘ir vaistinėse perka 
kendes. Ponas Degutas tiki, 
kad jis turi dusių, bet netu
ri cnatos.

Senmergės. >
Daugumas senmergių čia 

davatkauja. Davatkų gali
ma pažinti pagal storas 
pas. Davatkoms storos 
kos užaugo nuo poterių 
pletkų.

Senberniai neužsiima 
senmergėmis, nes turi įva- 
lias ženotų leidukių. Sako, 
Įženotos leidukės drųsesnės 
ir negaišina laiko... dėl dery
bų. Žodis, kitas ir... sliduoja, 
[kaip ant sviesto.

Mažmožiai
Nesenai p-nia Paltanavi

čienė sugrįžo iš Lietuvos, 
tai Paltanavičius pasitiko 
savo pačių su nauju baltu 
kalnierium. Tai buvo didelė 
naujiena matyti Paltanavi
čių su nepurvinu kalnie
rium ir apsiskutusi.

Anų nedėlių Paltana- 

imtuviu pokilį. Laiškais bu- 
* 11 | v * . • • • • 1 •|vo užprašyti visi vietos m- 

-, teligentai ir parinkti bizme- 
n^Jriai. I *4 pokilį atėjo tik Jo- 

kubynas su savo boba, aš ir 
dar vienas frentas. Inteli- 

tai žmonių sveikatos daly-lf?11^ nei vienas nepasiro- 
, kas. Valgį gamina supelėju-|oe: Pats P^tanavlcius irgi 
šiame skiepe ir šaukštus su|n?tylv9. na^Pe» nes nedeldie- 
pejliais paduoda neplautus, I alai.s J18 komedijashe- 
o tik nubrauktus su skarma-l*1 V sa ,̂„ . . ..lu, kuriuo šluosto padlagal ^7; ¥^rl8 jau . dveji 
ir riebaluotų pečiu. Trum^ ™tal kaiP P°
pai sakant tek verda dėl bazjiyeia, pne bažnyčios ir 
kiaulių, o šeria žmones.To-aPmk bažnyčią, bet dar nie
kia valgvkla, tai ligų "dse- P38 ^?Prato’ J? J? 
lis” Ir niekas nepraneša R38^ v.Ka?
miesto sveikatos skyriui! kokl* deklamacijų is

J | knygos,/tai butų naudin-
Parapija. Įgiau. Dabar gi MiUerio spy-

Daugeks lietuvių prikišu-1 šiuose nei minties, nei iš- 
so prie parapijos. Para-1 minties.
pjios bosas žinomas kieta- Piliečių Kliubas prisiža- 
sprandis kun. Jaknaitis. Tai] dėjo išgerti visų munšamų 
tipiškas, paniuręs biznie- iki Gramnyčių. Didelis pasi- 
rius. Jam tik jo kostumie- šventimas... išnaikinti nuo- 
riai (šleivos bobos ir kreivi dus.
Jonai) košer, o visų kitu lie- Paltanavičiui biznis eina 
tuviu jis neapkenčia. Nema- ĮkaiP iš pypkės, nes ”Kuryer 
žai lietuviu, su rūbiniais Codzienny” parduoda dau- 
kalnieriais, jaučiasi "šlėkto- giau į sųvaitę, negu "Ameri- 
mis”, užtat priklauso prie kos Lietuvio” į mėnesį, 
lenkų parapijos, kad ir ne-l "Keleivis” čia turi dau- 
mokėdami lenkų kalbos. Įgiau skaitytojų, negu visi 
Ot, moka ”koc klopci do ka- kiti laikraščiai sudėjus į 
ti ir na gura kalneli”; tai ir daiktų.
lenkas. Daugelis lietuviui Inšiurins Agentas,
priklauso ir prie žydų para
pijos ir viską perka vien tik 
pas Leibas.o lietuvius boiko
tuoja. Tbki lietuviško krau
jo žydų parapijonai visados 
niekina lietuvius ir tik tada 
sužino, kad jie yra lietuviai, 
kada ištinka nelaimė. Nelai
mėje žydiški parapijonai 
kreipias prie lietuvių.

Geraširdės moterėlės.
Čia yra daugelis tokių 

gailestingų moterėlių, kad 
jos nieko nerokuoja nevedu- 
siems pirkliams už savo ta- 
vorų, kurį joms dovanojo

DETROIT, MK1H.
Griežti reikalavimai Lietu

vos valdžiai.
Masinis Detroito .lietuvių 

susirinkimas, kurį sušaukė 
vienuolika organizacijų 22 
d. spalio, nutarė pasiųsti 
Lietuvos valdžiai sekančius 
reikalavimus:

a j Mes griežtai reikalau
jame, kad Lietuvos valdžia 
atšauktų registracijos įsta
tymų, kuriame reikalauja
ma iš Amerikos lietuvių 10 
dolerių metinės duoklės, o 

pats ponas Dievas. O čia yra neužsimokėjus grasinamą

, . . . .... , > Komisija:kuris slopina kiekvienų dar- j j Bimbo
bininkų judėjimų* j‘ Ėaila. *

c) Mes taipgi reikalauja
me, kad Lietuvos darbinių- Užuojautos rezoliucija Lie- 
kams butų suteikta pilna su- tuvos politiniams kaliniams, 
surinkimų ir spaudos laisvė. Draugai kovotojai! Jus

d) Mes griežtai reikalau
jame, kad Lietuvos valdžia 
tuojaus paliuosuotų iš kalė
jimų politinius prasikaltė
lius, kurie ten pasodinti už 
Lietuvos darbininkų klasės 
reikalus.

Jei Lietuvos valdžia ne- 
išpildys viršminėtų musų 
reikalavimų, tai mes pareiš
kiame: Šalin Lietuvos buo
žių valdžia su visomis savo

esate pūdomi Lietuvos buo
žių valdžios kalėjimuose, 
kad drįsote tarti teisybės 
žodį darbininkams. Jus ken
čiate už tai, kad dalyvavote 
klesų kovoje už išliuosavi- 
mų Lietuvos ir Viso pasaulio 
darbininkų klasės ir po bur
žuazinės letenos.

Mes sveikinam jumis, 
draugai, kenčiančius Lietu
vos kalėjimuose, kaipo ti

krus darbininkų idėjos 
draugus ir velinam jums 
naujos- energijos tęsti savo 
didvyriškų darbų, kurį pra
dėjote.

Nenuliųskite, draugai ko
votojai, mes visada busime 
su jumis ir dirbsime su pa
sišventimu už jūsų ir viso 
pasaulio kalinių -paliuosa- 
vimų.

Komisija:
J. J. Bimbo, 
J. Raila.

Užuojautos rezoliucija Pro
fesinei Lietuvos Darbininkų 

, Sųįungal
Alės, Detroito lietuviai 

darbininkai, masiniame vie
nuolikos organizacijų susi
rinkime, laikytame 22 d. 
spalio, 1922 m., išreiškiam 
užuojautų Lietuvos Profesi

nei Darbininkų Sąjungai už 
jos darbuotę Lietuvos darbi
ninkų organizavime ir vėli
name dar su didesne ener- 
E*ja kovoti už išliuosavimą 

etuvos darbininkų iš po 
buožių valdžios jungo. Mes, 
amerikiečiai, pasižadant gel
bėti jums kai moraliai, taip 
ir materialiai.

Rezoliucijos Komisija:
J. J. Bimbo, 
J. Raila.

P. S. Trečias komisijos na
rys P. Lačionis po šiomis 
rezoliucijomis nesirašė, nors 
jos masiniame susirinkime 
buvo priimtos. Turbut jam 
atrodė jos perdaug radika- 
liškos. Delei tos priežasties 
ir pasiuntimas šių rezoliu
cijų į spaudų liko suvėlin
tas. y. J. Bimbo,

J. Raila.

lu- 
lu-
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Vardas .

Antrašas

Jos Daktaras Taip Patarė
IR Už MĖNESIO LAIKO KŪDIKIS 
RINCON STEBĖTINAI PASITAISĖ

X.

Ponia Rincon buvo viena tų motinų, kurios kone pra
rado savo mergaitę dėlto, kad jos dukrelės maistas 
jai netiko. Tada jos daktaras patarė vartoti Eagle 
Pienų. Kūdikis pradėjo taisytis tuoj ir už mėnesio po 
maisto pamainymo ji stebėtinai pasitaisė. Ji pradėjo 
regtiliariškais laikais miegoti pirmu sykiu į du mė
nesiu. Dabar, žinoma, kūdikis Rincon jau gavo pra
džių ir randasi puikiame padėjime, vikri ir stipri. Jos 
sveikata priguli nuo Eagle Pieno, sako ponia Rincon.

Nuotikis su kūdikiu Rincon yra vienas iš tūkstančių. Dauge
lis dėkingu motinų liudija apie panašius patyrimus. Tūks
tančiai daktarų rekomenduoja Eagle Pieną kūdikių maitini
mui dėlto, kad jis labai lengvai suvirškinamas ir maistingas.

- Nei viena motina neprivalo eksperimentuoti su jos kūdikio 
maistu. Penėk krūtimis .savo kūdikį, jei gali, bet "nebandyk*’ 
tai šitą, tai kitą maistą, apie kurį mažai žinai. Eagle maistas 
buvo priimtas maistas per kartų kartus. -Jis buvo labiau var
tojamas, negu visi kiti kūdikių maistai sudėti į vieną. Eagle 
Pienas yra grynas ir sveikas, jis labai gerai suvirškinamas 
ir visados pas krautuvninką gali jo gauti nežiūrint kur gy
veni ar kur vyksti.

Jei norit gauti tų pačių pasekmių, kurias ponia Rincon gavo, 
duokit savo kūdikiui Eagle Pieną. Perskaitykit jos laišką 
rašytą į Rorden Company ir iškirpkit tada šio paskelbimo 
kuponą ir pasiuskit jį The Rorden Company, o gausit, visai 
dykai, ką norėsite, ar knygos jūsų kalboje apie kūdikių pe
nėjimą, kūdikių knygą, arba virėjystės knygą, pasakančią 
kaip daryti Skaniu valgių su Eagle Pienu. Įvardinkite ko 
norit, šitas patarnavimas yra jums vien už paprašysią.

J
- * - - ’ - .f

LAIŠKAS PONIOS RINCON 
į Borden Company

čia pridedu kūpant, už kurį prašau prisiėst i man. dykai, 
jusp pamokinimiM; Spanų kalboje "Kaip penėti su Eagle 
Pienu” mano kūdikį, taipgi ir jusy Kūdikių Knygą.
A« niekados negaliu pamiršti nuopelnų Eagle Krand Pieną, 
k utį jus gaminate kūdikiams ir visai žmonijai.
Aš turiu kūdikį, kuris dabar jau arėtų amžiaus, ir nuo jos 
r i mime penėjau keletu dirbtinių maistų, negalėdama pati 
jus žindyti. Bet nei vienas gero jai nepadarė, dėlto, kad 
j'tose nebuvo užtektinai maistingumo ir ji nuolatos sir- 
rriliavo.
Reikėjo nuolatos par daktarą kreiptis. Ant galo mano dak
taras patarė duoti Borden’s Eagle Pieną, ir per paskuti- 
n-us šešis mėnesius bepenint ją, pasirodė stebėtinos pasek
mės, ir ji eina geryn kas mėnuo. Ji dabar sveika, nutukusi 
ir. beveik nori jau vaikščioti.
Aš rekomendavau Eagle Pieną visoms savo draugėms kaip 
geriausį, tikrinusį kūdikiams maistą.

akdaam jasų pamokinimų ir kūdikių knygos, pasilieku

JOSE RINCON. OF. DE CORREOS, N. LAREDO, 
TAM, MET.

Lithuanian

THE BORDEN COMPANY . 
Borden BuHdtng, New Yt

^^Poiitio^aeh į^« **

MONTELLO, MASS. 
Komunistų prakalbos.

8 d. lapkričio Tautiškam 
Name atsibuvo prakalbos, 
kuriąs surengė A.L.D.L.D. 
Kalbėjo A. Bimba. Jis paaiš
kino literatūros vertę, tur
kų santikius su alijantais ir 
ragino sutverti Montelloje 
draugysčių sanryšį, veikti 
visiems darbininkams iš
vien, nežiūrint pakraipų, su
daryti bendrą frontų prieš 
kapitalistus. Taipgi jis ragi
no remti unijas, o kur unijų 
nėra, tverti jas ir nurodė, 
kaip reikia unijose veikti, 
kad butų geresnės pasek
mės. Laikraščių jokių ne- 
šmeižė ir neragino boiko
tuoti. žodžiu sakant, nukal
bėjo taip, kaip socialistai 
kalba.

Atsiminus Bimbos pra
kalbas pora metų atgal ir 
sulyginus jas su dabar pa
sakyta jo prakalba, tai pasi
rodo netik didelis, skirtu- . 
mas, bet ir priešginiavimas. 
Pora metų atgal Bimba, Ju
kelis ir kiti komunistų kal
bėtojai kiršino darbininkus, 
skaldė jų organizacijas, nie
kino unijas ir draugijas, kė- 
lė neapykantą vienų darb. 
prieš kitus. Toks jų ”pasi- 
darbavimas” sukėlė nema
žai keršto ir monteliiečių 

I darbininkų tarpe, kas skau- 
, džiai atsiliepė ir ant vietos 
; organizacijų. Bimbos-Juke- 
lio pasekėjai pradėjo veikti 
prieš unijas, draugystes ir 
kooperacijas, vadino jas ka
pitalistų ramsčiais. Valgo
mųjų daiktų kooperacijų jie 

. nubankrutijo, sakydami,kad 
|iš tokių įstaigų nėra komu
nizmui vilties. Gi iš pašalpi- 
nių ir kitokių ■ draugijų jie 
pradėjo vilioti pinigus ko
munistinei agitacijai. Kurie 
■flraugijų nariai tam buvo 

i priešingi, tuos, pagal Bim- 
į bos-Jukelio patarimų, ko
munistai metė iš draugijų 

i laukan. Už neteisėtus išme- 
i timus prasidėjo bylinėjima- 
, sis teismuose', dėlei kurio iš
leidžiama tūkstančiai drau
gijų pinigų. Kurios organi- 
i zacijos komunistų įtakai 
j nepasidavė, prieš tas komu- 
’nistai pradėjo vartot sabo- 
, lažų. Prieš nepatinkamus 
i jiems laikraščius komunis
tai pradėjo varyti smar
kiausia agitaciją, rodėsi,kad 
"Keleivį” ir "Naujienas” jie 
nušluos nuo žemės pavir
šiaus. • .

šitokis pragaištingas ko
munisto veikimas atnešė di
delę nenaudą jiems patiems. 
Plačiosios darbininkų mi
nios komunistams pradėjo 
nepasitikėti, o tie, kų sekė 

į komunistus, paliko kai nu
laižyti, nežino kur bestovį. 
; Komunistų vadai pamatė,* 
kad su savo pragaištinga 
taktika jie per toli nuėjo, 

i pradėjo keisti savo kailį: 
, pasivadino kitu vardu ir už- 

1 giedojo kitą giesmę, šian-" 
, dien jau jie sutinka gerti 
vandenį iš to šulinio, į kurį 
dar vakar spiaudė.

I

j Ar verta darbininkams 
pasitikėti Bimbomis ir . Ju
keliais, kurie vėl pradėjo 
giedoti giesmę apie darbi
ninkų vienybę? Man rodosi, 
kad jais pasitikėti negali
ma, nes jie yra perdaug ne
pastovus ir negali būti dar
bininkų vadais, šiandien jie 
šaukia prie vienybės, o ry
toj ir vėl galbūt griaus dar
bininkų organizacijas.

Socialistų taktika pasiro
dę daug teisingesnė negu 
komunistų, socialistai sun
kiausiose valandose išlaikė 
savo pozicijas, ir todėl ge
riausias darbininkų kelias 
yra su socialistais.

Pražilęs Montelliškis.

M

V
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(Koresp. tąsa ant 5 pusi.)



4 KELEIVIS

Apie maistą
Sveikata.

Sveikata — tai svarbiau
sia žmonijos klausimas, mu-Jniniai. cheminiai sudėtiniai 
sų rasės pagrindas. Kas ne
nori būti sveikas ir gyventi ? 
Visi nori gyventi; visiems 
sveikata yra brangia usis 
turtas. Be jos nėra gyveni
mo, smagumo, linksmumo ir 
pilno pasitenkinimo. Taigi 
sveikatos klausimu reikėtų 
mums visiems susidomėti. 
Bet tikrenybėj taip nėra. 
Visai mažai žmonių rūpina
si savo sveikata. Tiesa, kai 
kuriems gyvenimo sąlygos 
nedaleidžia prisilaikyti svei
katos taisyklių. Tie žmonės 
nekalti — kaltas draugijinis 
surėdymas.

Vienok randasi žmonių, 
kurie ir galėtų—nesirūpina 
sveikata. Vieni jų sužiniai 
naikina sveikatą, vesdami 
palaidą gyvenimą; kiti — 
nesužiniai. Į tuos dalykus 
mes visai nesigilinsime. Pa
minėsime čia tik pačius 
svarbiausius dalykas, kurie 
liečia musų sveikatą maisto 
žvilgsniu. Gilintis Į sveika
tos klausimą — tai medikų, 
chirurgų ir kitų sveikatos 
žinovų reikalas. Mes pasi- 
ganėdinsime pagvildenimu 
tik tos sveikatos pusės, kuri 
rišasi su maisto prirengimu 
ir naudojimu — svarbiausiu 
sveikatos dėsniu.

Kas yra maistas?
Sunku surasti tinkamą 

maisto apibudinimą. Keliai- 
žodžiais negalima apibrėžti 
pamatinių maisto dalvkų ir 
jų funkcijų. Pavyzdžiui, 
kalbant apie maistą reikia 
turėti mintyje organizmo 
augimas, sudėvėtų dalių 
pataisymas arba panaujini- 
mas, reikalinga energija ak
tualiu! darbui ir t.t. Turint 
tai omeny, maistą galime 
apibudintu kaipo dalyką, ku
ris patekęs organizman tai- 

* so ir naujina sudėvėtas da
lis, teikia medžiagos energi
ją gaminti, reikalingą pro- 
tmiui ir fiziniui darbui.

Reikia atskirti maist v 
nuo vaistų. Pastarieji gali 
paakstinti arba atgaivinti 
kokią veikmę organizme, 
bet negali teikti medžiagoj.- 
stimuliuoti ir palaikyti tą 
veikmę. Randasi valgomų 
dalykų, kurie neineina 
aukščiau paduotojon defini
cijom Kava, arbata, kokao. 
visokiu prieskoniai ir užda
rai yra geriausi pavyzdžiai 
Tie ir panašus dalykai sti
muliuoja apetitą ir padare 
maistą gardesnių.

Cheminė maisto sudėtis.
Maistas susideda iš che

minių elementų bei jų kom
binacijų. Svarbiausios tų 
kombinacijų yra angliahv- 
dratai, proteinai ir riebalai. 
Prie jų sugrįšime vėliau 
Svarbiausieji cheminiai ele
mentai maiste yra šie: grvn 
anglis, vandenilis, deguonis 
gesuonis, geležis, chlioras. 
fosforas, floras, kalis, pata
šius, magnis, manganis, na- 
tras, siera, titnagas ir jodą. 
Pirmieji trys yra pamatas 
visoms organinėms kombi
nacijoms. Vienur tų elemen
tų randasi daugiau, kitur— 
mažiau. Dirvose jie randasi 
mineralinėmis druskomis, iš 
kurių augmenys tveria savo 
organizmą ir gamina mais
to produktus.

Kaip jau minėjome, svar
biausi produktai pagaminti 
augmenyse yra angliahy
dratai, proteinai, riebalai, 
organinės rūgštys ir mine
ralinės druskos. Mes juos 
sunaudojame tiesioginiu ar
ba netiesioginiu budu. Tie
sioginiu — valgydami dar
žoves, fruktus, duoną ir pa
našius produktus; netiesio
giniu — valgydami mėsą, 
kiaušinius, pieną ir kitus gy
vulinius produktus.

* *■

kaltas draugijinis

i
Angliahydratai.

Angliahydratai yra orga-

iš grynanglio, vandenilio ir 
deguonies elementų. Prie jų 
yra priskaitomi krakmolas, 
visokių rųšių cukrus ir ce- 
liuliozas. Daugiausia jų ran
dasi augaliniuose produk
tuose — daržovėse, fruktuo- 
se, grūduose ir bulvėse. 
Taipgi jų randasi daug pie
ne. Angliahydratai sudaro 
didžiausią dalį musų mais
to. Vienok žmogaus orga
nizme jų randasi visai ma
žai — mažiau negu vienas 
nuošimtis kūno svorio. 
Krakmolai ir čakrai, kuriu 
yra apsčiai paprastuose val
giuose, sudaro labai svarbią 
maisto dali, nes jie teikia 
daug energijos ir yra leng
vai suvirškinami. Kai kada 
kūne 
balus.

jie persikeičia j rie-

Proteinai.
ineina svarbiausiejiČia

gesuonies-organiniai sudė
tiniai iš grynanglio, vande
nilio, deguonies, gesuonies, 
sieros ir Kai kada fosforo 
elementų. Paprasčiausi pro
teinai randasi mėsoj, kiau
šinių baltyme, kviečių glu- 
tene ir panašiuose maistuo- 
<e. Jie sudaro apie aštuonio
lika nuošimčiu žmogaus kū
no svorio. Proteinai dau
ginusia randasi gyvuliniuo- 
e maistuose, vienok jų ne

mažai yra ir kai kuriuose 
/ruduose — kviečiuose ir 
kituose augaluose — pupo
je. Svarbiausia proteinų 
funkcija organizme yra t vė
lyba. Jie sudaro audinius, 
muskulus, raumenis, smege
nis ir nervus. Jie taiso arba 
panaujina sugedusius bei 
nudėvėtus organus. Jie yra 
•varbiausis šaltinis energi- 
:os protiniam ir fiziniam 
darbui. Organizmo proto
plazma susideda iš kompli
kuotų proteinų.

Riebalai.
Cheminiai riebalai ata- 

.inka angliahydratams, bet 
pastaruose randasi daujg 
mažiau grynanglio. Riebalų 
laugiausiai randasi gyvuli
niuose maistuose — mėsoj. 

Ji]
įiuose maistuose 
žuvy, svieste ir kituose, 
taipgi randasi daug kai ku
riuose augaliniuose produk
tuose — kukurūzuose, rie
šutuose ir grūduose. Rieba- 
ai sudaro apie 15 nuošim
čiu žmogaus kūno svorio. 
Vienok jų apstis įvairiuoja 
m maistu, veiklumu, amžių 
r kitais faktoriais. Riebalai 

kūne yra sukrauti kaipo at- 
argos maistas. Kuomet ku
ras negauna pakankamai 
paisto iš lauko, jis pradeda 
taudoti sukrautus taukus. 
Prie tokių apystovu kūnas 
oradeda liesti arba kušti. 
Riebalai teikia kunui kuro, 
maisto ir energijos.

Organinės rūgštys.
Daugiausiai organinių 

rūgščių randasi augaliniuo
se produktuose — daržovė
se, f raktuose ir kituose. Jie 
vra produktas cheminių re
akcijų. Svarbiausios organi
nės rūgštys yra šios: actinė, 
citrinė, tartarinė, butyrinė, 
oksalinė ir kitos. Svarbiau^ 
šia jų funkcija yra priduoti 
maistui skonį ir paakstinti 
apetitą.

Mineralinės druskos.
Jos teikia organizmui vi

sai mažai, arba nei kiek, 
energijos. Vienok, nežiūrint 
to, jos nieku negali būti 
pavaduotos maiste. Jos su
daro nuo 5 iki 6 nuošimčių 
žmogaus kūno svorio. Svar
biausia jos randasi kauluo
se, dantyse, o taipgi kai ku
riuose audiniuose ir kūno < 
skysčiuose.Kalkinis fosfatas « 
yra svarbiausia sudėtinis ; 
kaulų. Skaitlingos kombina-

__ 2_ ‘dasi daugiaus laukinių 
žūva didėlė dalis svarbiau- paukščių ir gyvulių, ateiviai 
siu mineralinių druskų, ir gali medžioti tik tuomet, 
maistas pasilieka mažai ti- kai gauna leidimą iš teismo 
kusiu. Mėsa yra geriausia arba nuo pavieto raštininko, 
virti zupėj, o daržovės kep-. ir už ką turi mokėti dau- 
ti arba šutinti. Pieno nerei- giau negu Amerikos pilie- 
kia virinti, pakanka jį atšil- tis. Yra paprastas įspūdis, 
dyti._____________________jog neatsargu pavėlinti at-

cijos patašiaus, natro, mag- su nusunktu-vandeniu pra-j 
nio ir geležies randasi žmo
gaus organizme. Druska 
geriausia žinoma pavidale 
minr. druskų. Kokią funk
ciją ji atlieka, tikrai neži
nome. Be jos negalima gy
venti. Normaliui žmogui pa
kanka apie 20 gramų drus
kos dienoj. Mes veik visuo
met sunaudojame jos 
daug.

Sveikatos Kampelis.

•/

per

Vanduo.
Jis nėra maistas,

BUK SVEIKU ŠALTAM stoka aprūpinimų pristatyti 
drėgnumo ore, kuomet var-

Kas metas, kaip tik sezo- tojame nuduotą šilumą. Su 
nų permaina priverčia žmo- senovišku angliniu pečium

ORE.
jog neatsargu pavėlinti at- 

Kitas dalykas prirengiant eiviui turėti šautuvą, ir jei
gu ateiviai nori parodyti 
amerikiečiams, jog jie yra 
geri piliečiai, turi taip užlai
kyti medžioklės įstatymus, 
kaip pridera.

Ateiviai, kurie dar ne 
Amerikos piliečiai, negali 
medžioti, nors ir ant savo 
žemės, Colorado, Illinois, 
Michigan, Nevada, *New 
Mexico, New York, North 
Dakota, Ohio. Pennsylva- 
nia, ir West Virginia vals- 

organizmui; 2) prirengiant tijose. 
ant karto daugiau negu ga- _____  ____ ________
Urna suvalgyti; ir 3) blogai jose negali turėti šautuvų, ir 

. Pennsvlvanijoj ir Virginijoj 
žmonės turi ateiviai negali turėti šunų.

New Jersey žmogus, kuris 
nepilietis, negali žuvauti be 

-------— ----------------- leidimo, bet jo žmona ir 
įmonės susilaukia blogų pa- dukterys gali žuvauti be lei- 

Daugiausia nuo to dl-mo^ jr j0 vaįkai, dar netu- 
rinti 14 metų, taipgi gali. 

(Yra valstijos, kuriose atei
vis negali laikyti laukinį 
paukštį arba gyvulį nelais
vėje.

New Yorko medžioklės 
Įstatymai nepavelina atei
viui turėti šautuvą, arba 
medžioti, pagauti ar užmuš
ti bile kokius laukinius 
paukščius ar gyvulius, tik 
savo apsigynimui arba su 
specialiu leidimu.

Wisconsin valstijoj atei-

. buvo galioja laikyti puodą 
vandenio garuojant. Šian
dien su garo ir .karšto van
denio kaitimų ir net su Karš
tų oro pečium (furnacė) yra 
daug sunkiau. Bet drėgnu
mas ore būtinai reikalingas, 
Jeigu norime panaikinti 
sausą, uždegtą gerklę. Atsi
minkite, jog drėgnas oras 

. 68 laipsnių yra šiltesnis, ne
gu sausas oras iš 72 laips
nių, tokiu budu drėgnas 
oras name netik pagerins 
sveikatą, bet ir sumažins an
glių išlaidas. Nepamirškit 
pasimiklinti ant šviežio oro 
kasdien, idant pasiliktum 
sveiku šaltam ore.

Šaltas vanduo ant kruti- 
j nės ir gerklės kas vakaras ir
• kas rytas su geru trinimu ir 
Į miklinimu pagelbėjo daug 
žmonių atlaikyti greitą tem
peratūros permainą. Dar • 
geresnis būdas yra pripras
ti maudytis šaltame vande- 

, nyje ir po pasimaudymui iš
sitrinti ir pasimiklinti.

; Apart užsilaikymo gerame 
į fiziškame padėjime ir gerai 
! užlaikant gyvenimo aplin
kybes, turime apsisaugoti 
nuo tų, kurie kosti arba turi 
šaltį, arba kitas ligas. Pa- 

j prastas šaltis yra užkrečia
ma liga ir kartais pavirsta į 
plaučių .uždegimą. Čiaudėji
mas arba kosėjimas, neap- 

I saugotas su skepetaite, už- 
į krės orą daug pėdų nuo ser-' 
gančio. Daug sykių šaltį pa
gauni kuomet pirštą dedi į 
burną. ‘ [,;.

Užsilaikyk sveiku šaltam 
ore, kvėpuojant šviežią,
drėgną orą, kuomet miegi 
arba pabudęs. Užtektinai 
miklinkis ir panaikink kiek 
galima įkvėpimą į burną ir 

: nesi kitų iškvėpimus.
! F.L.I.S.
-......................... 1 ■ ■" f1

I Nuo kitų dviejų vyrų, ku
lne po ta žinia pasirašo ir 
{apgaviku mane vadina, ne- 

”Keleivio” 45-tam nume- [ su paėmęs nei cento. Tiesa, 
ry tilpo iš Binghamtono ži-,vienas jų davė man seną 
nia ”Apsisaugokit apgavi- bruslotą ir prašė, kad aš 
ko”, kuri paliečia mano as-'gaučiau jam naują siutą to- 
menį. Įkios pat materijos, pridur-

Leiskite man paaiškinti damas, kad ar aš gausiu, ar 
dalyką. Man pasisekė Bing- ne, .tas bruslotas jam jau 
hamtone gauti keliatą užsa- nereikalingas. Taigi, jei jis 
kymų ant drapanų ir tuo-' vadina mane apgaviku del- 
jaus tuos užsakymus pa- to, kad aš nesugrąžinau jam 
siunčiau savo kompanijai,! to brusloto, tai jis gali gaut 
nurodydamas, kad užsaky- j jį, nes jis man nereikalin- 
tas drapanas prisiųstų į, gas. Aš jį nusiunčiau pas S. 

“ ": Šimoliuną, 267 Clinton st.
Tegul nueina tenai ir gaus.

Prie tos pat progos aš no
riu paklausti p. Arch’o, ką 
tamsta padarei su F. Šupie-

• niaus siutu? M. K. B.

• nes uždarinėti stubų lan
gus, visokios ligos, kaip tai:

' paprastas šaltis, gerklės už
degimas, liežuvėlio uždegi
mas ir plaučių uždegimas, 
pradeda žymiai išsiplėtoti.

Priežastis to gana aiški. 
Su atidarytais langais gau
name cirkuliaciją šviežio 
oro, kuris turi užtektinai 
drėgnumo. Bet kuomet lan
gai uždaryti, jeigu nesirū
pinsi kambarius tinkamai- 
išvėdinti,oras tuoj pasidaro 
blogas ir netinkamas kvė
puoti. Apart to, su dabarti
niais kaitinimo budais oras 
*uoį pasidaro sausesnis ne
gu Saharos pusčių oras. Tas 
sausas oras atima drėgnu
mą iš nosies ir gerklės ir 
taip uždega paviršius, jog 
negali atlaikyti ligų užkrė
timus, kurie būna įkvėpti į 
burną, šaltame ore žmonės 
greičiau eina į šiltas, nevė
dintas, prigrūstas vietas, 
teatras ir gatvekarus, kurie. 
yra pilni visokių užkrėtimų, j

Kad panaikinus šias šalto; 
oro ligas, mes turime taip; 
orieiti prie vasarinių aplin
kybių kiek galima. Pirmiau
sia, išvėdint namus regulia- 
riškai ir sistematiškai. Vie
ną langą turime atidaryti j 
kelis colius nuo apačios, kad 
įleisti šviežią orą, ir kitą 
atidaryti kelis colius nuo 
viršaus, išleisti blogą orą.: 
Tai yra geriausias būdas už-; 
laikyti šviežią orą. Jeigu 
kambariai toki, jog negali
ma to padaryti be oro trau
kimo, bandyk atidaryti ke
lis langus arba duris ant ke
lių minutų du syk ant die
nos. Miegok su plačiai ati-Į 
darytu langu ir gerai išvė
dink kambarį ryte.

Gali būti, kad dabartiniųį 
namų didžiausia klaida yra!

r maistą, yra švarumas. Jis 
reikia palaikyti visur. To 
nepaisant ir gerai išvirtą 
maistą galima suteršti ir 
padaryti jį netikusiu. Sudy- 
nai, kuriuose verdamas, tai
somas ir duodamas mais
tas, turi būti švarus ir vi
suomet švariai užlaikomi.

Maisto eikvojimas.
Maistas yra eikvojamas 

šiais atžvilgiais: 1) suvai
kant daugiau negu reikia, • • • • i I

reikia palaikyti visur. To

iks jis 
neteikia organizmui energi
jos, bet lošia labai svarbią 
rolę. Kūne randasi daug 
šia vandens ne kaip k:tn 
dėt’nių Jis sudaro a; *e 60 
nuošimčių normaliu žmo
gaus kūno svorio. Jis yra 
šaltinis kūno skystimų, ku
rie prigelbsti suvirškinti 
maistą ir išsklaidyti jį po vi
są kūną. Organizmas reika
lauja labai daug vandens. 
Mes geriame jo permažai. 
Normalis žmogus turi 
gerti aštuonis stiklus 
dens dienoj.

Maisto karakteris.
Vargu rasime dvi m 

rusi vienodo karakterio ■ 
vienodos kiekybės ir kok 
bes. Vienoj maisto rūšy :*s 
dasi substancijų, kurias rei
kia perkeisti pirm paimant 
organizman. Kitaip tokios 
substancijos pakenktų. Ja 
vienoj maisto rūšy randasi 
daugiau, kitoj — maž’au. 
Kaikuriuose valgiuose jų vi
sai nesiranda. Toliau maiste;, 
randasi substancijų, ] 
paimtos organizman turi j Yra šeimyninkių. kurios 
būti perdirbtos pirm patet i-j lurj paDrotį mirkyti mėsą, 
mo cirkuliacijom Čiadrgi^^iv^daržoves ir kai ku- . . , ...
nėra vienodumo.Taipgi ran- į rjuos fruktus veik per ištisą vl,s. negali gauti leidimo me- 
dasi valgiu su substancijo-Lįjgna vandeny. Čia apsireiš- džioti, jeigu netuii arba ne-

1...^ ...... didžiausicį maisto eikvo- randavoja turto toje valsti-
?relt- ■ nė — tirpstančios medžia-

. numetamos su vande- 
ganizman. Ant galo randasi pnju Reikėtų daugiau susi- 

1_i rūpinti maistu.
A. Dvylis.

au- 
su •

' 1S-
van-

Beveik visose tose valsti-

prirengiant.
Kai kurie :

i įprotį perdaug valgyti. Tai 
apsunkina organizmą ir eik- 
veja maistą. Kai kada toki leidimo,0*bei

I w 
uisted sėkmių. J

• —j nukenčia lengvadvasiai — 
' y- protiniai darbininkai ir dir- 

n- bantieji pasisėdę.
Kai kurios šeimyninkės 

turi netikusį įprotį prireng
iu perdaug maisto ant karto. 
Jos apkrauna stalą visokiais 
marinančiais valgiais. To
kia praktika kai kada duoda 
blogų pasekmių — kai kurie 
^ersivalgo ir eikvojama

i

i
kurios maistas.

mis. kurios yra paimamos’ida 
cirkuliacijon taip t . 
kaip tik maistas patenka or-j <r0S A rrolrv l’eY'Z!
maisto rasių visiškai neti-{ 
kusiu naudoti — neša ma-Į 
žesnės arba didesnės blėdies* 
organizmui.

Kai kurie valgiai teikia 
veik visus elementus, reika
lingus organizmui. Kiti tei
kia kai kurias medžiagas 
ekonomiškiau *arba gardes
nėj formoj. Kai kuris val
gis, patekęs burnon, 
urnai 
vai suvirškinamas, 
veikia priešingai, 
valgiai teikia už mažiausias 
išlaidas didžiausią apsti rei
kiamų medžiagų, jais yra' 
pienas ir pieno produktai.

Maistas ne vien palaiko 
gyvastį, bet ir teikia malo
numą bei smagumą. Tai pa
reina nuo maisto kvapsnio 
ir skonio. Kiekvienas labiau 
myli gardesnį maistą arba 
stengiasi jį pagardinti. 
Maisto skonį ir kvapsni pa
sako musų jausmai. Vienok 
nevisuomet jais galima pa
tikėti. Naturalis maisto 
kvapsnis ir skonis nevisuo
met nurodo jo gerumą arba 
blogumą. Kai kada gardus 
ir kvapsnus maistas yra ne
tikęs

Maisto prirengimas.
Maisto vertė ir skonis pri

klauso labai daug nuo pri- 
"engimo bei virimo. Tas 
pats valgis geriau prireng
tas yra vertesnis ir gardes
nis. Blogas prirengimas gali 
visai pagadinti jį. Maistas 
yra verdamas svarbiausia: 
1) perkeisti jį mekaniškai ir 
tuo padaryti jį lengviau su
virškinamu; 2) pagardinti 
lagerinant jo išžiūrą ii* sko

nį; ir 3) sunaikinti ligų ge
malus, parazitus ir kitus pa
vojingus gyvius jame. Tų 
dalykų afsiekiama~šūmąriiai 
verdant maistą.

Yra labai klaidinga per
daug suvirinti maistą. Per- 
virintą mėsa nustoja daug 
vertės. Taipgi yra klaidinga 
virti kai kuriuos maisto pro
duktus didelėj apsty van
dens, kurio nesunaudojama. 
Svarbiausi sudėtiniai mais- kių šunų, 
to tirpsta vandeny. Taipgi Kitose valstijose, kur ran-

veikia
yra greitai ir leng-

Kitas 
Dar kiti!

Pennsvlvanijoj ir Virginijoj

SI

įstatymai.

joje.
Nęw Jersey jis negali me

džioti ir negali turėti šau
tuvo, jeigu neturi iki dviejų 
tūkstančių dolerių vertės 
nejudinamo turto.

Oregon valstija reikalau
ja, kad jeigu ateivis nori 
medžioti, privalo turėti du 
leidimu: šautuvo leidimą, 
kuris kaštuoja 25 dolerius 
ant metų, ir medžiojimo lei
dimą, kuris kaštuoja de
šimts dolerių.

Montanoj ateivis turi mo
kėti 50 dolerių už leidimą 
medžioti ir turėti šautuvą. 
Jeigu nori namuose turėti 
šautuvą be medžiojimo, jis 
turi mokėti 25 dolerius už 
leidimą, bet įstatymas ne
liečia galvijininkus, pieme
niui, arba ateivius, kurie 
turi iš 160 akrų ukes.

Utah ateiviai negali turė
ti jokių šautuvu.

F.LJK
-------- -  - -------------- ---------------—-t

I^enkų užpuolimas.
Kalvarija. — š.m. spalių

Beveik kiekviena šalis 
Europoje turi per daugelį 
metų savo medžioklės įsta
tymus, kurie taip sutvarko 

I šaudymą laukinių paukščių 
i ir gyvulių, jog žmonės gali 
Į per šimtus metų medžiozi ir 
j vis rasis laukinių paukščių 
> gyvulių, kuomet medžio
jimo sezonas prasideda.

Kaip kiekviena šalis Ku
mpoje turi savo medžioklės 
Įstatymus, taip kiekviena 
Su v. Valstijose valstija turi 
panašius įstatymus, kurie 
tik bando apsaugoti lauki
nius gyvulius nuo išnykimo J 
Medžioklės įstatymai įves

ti apsaugoti kiekvienos ypa
tus teisę medžioti, ir vi-; 
si turime apsipažinti su tais j 6 d. Liubavo ruožte lenkai 
Įstatymais, idant neatsargus įsibrovė musų pusėn ir yž- 
mėdžiotojai neperžengtų ėmė Reketijos kaimą ir dva- 
medžiokles įstatymų. jj-us Volkovizną ir Kamion-

Ypatingai Amerikos ne- ką.
piliečiai turi atsargiai apsi-j Laike užėmimo buvo 
nažinti su įstatymais, nes smarkių susirėmimų su vie- 
beveik kiekvienos valstijos tos partizanais, kurie sužei- 
medžioklės įstatymai kitokį. I dg du lenku.
Daugelis žmonių mano, jog 
Su v. Valstijose pilna viso
kiu laukinių paukščių ir gy
vulių, ir žmonės gali šaudyti 
juos kiek tik nori, kaip kad 
žmonės darė daugelį metų 
atgal. Jie nesupranta, jog 
laukiniai gyvuliai ir paukš
čiai nyksta, ir kiek jų yra, 
tuos apsaugoja medžioklės 
įstatymai.

Daugelis amerikiečių ma
no, jog visi ateiviai nesąži
ningi šaudytojai ir jiems ne
reikėtų duoti teisę šaudyti, 
ir todėl daug valstijų me
džioklės įstatymai uždrau
džia ateiviui medžioti net 
ant savo ūkės.

Keliese valstijose ateivis 
uždraustas turėti bile kokį 
šautuvą ir negali turėti jo-

Lenkų partizanų šiam 
ruožte yra 50 ginkluotų vy
rų, kuriems padeda prisiųs
ta iš Aukštosios Silezijos 
komanda 40 žmonių. Jie da
bar stovi Reketijos kaime 
ir turi su savim du kulko
svaidžiu ir sustiprintą žan
darų sargybą, kiekvienam 
kaime stovi po 15—-17 žan
darų. Jų tarpe yra regulia
rių kareivių, kurie tik žan
darų kepures dėvi.

Ūkio mokykla.
Joniškėlis, Biržų-Pasvalio 

apskr. — Nuo spalio 2 d. Jo
niškėlio žemesniojoj ūkio 
mokykloj prasidėjo trumpi 
sodų veisimo kursai Moki
nių į kursus atvyko mažo
kai, daugiausia Pasvalio vi
durinės mokyklos mokiniai.

Aiškumo deki

Binghamtoną po Nr. 52 
Main st., kur randasi W. B. 
Arch’o drapanų dirbtuvė, 
nes buvome sutarę su Ar- 
ch’u, kad jis tas drapanas 
išparduotų ir, reikalui 
esant, pataisytų.

Bet tuo tarpu man prisi
ėjo išvažiuot į Brooklyną ir 
kada tos drapanos į Bing
hamtoną atėjo, Arch atsisa
kė jas prosyt. Aš pats nega
lėjau nuvažiuot, todėl pa-! 
siunčiau savo draugę, kadi 
sutvarkytų tenai reikalą. į 
Pasitarus su žmonėmis ir su 
p. Arch’u. 
č__r___ r____ r_________ _ . . .
vus jas sugrąžinti žmonėms. Sa^ma parsitraukti tiesiog 
pinigus (apie $80). kompanijos, arba galima

M. Cepleniui drapanos ne-;Rau‘> krautavfee,
atėjo, nes kompanija netu-^įun?s tokius daiktus par- 
rėjo tokios materijos, ko- Rekordų yra netis
kios jis norėjo, todėl ašį jam i V^SV zyipe^n.1M musų daini- 
grąžinu jo rankpinigius ,111 ir chorų, orkes-
($103. Čepleriio atsiprašau, i lrU ir net armonikų. Taigi 
kad taip atsitiko, nors tai ^dūmi
ne mano kaltė.

F. šupienius užsisakė siu- , >
tą ir davė ant rankos $10. , H ^ramofonams, nėra jo- 
Tas siutas yra pas p. Arch’aj lo rei*<al0- 
ir tamsta,* šupienį, gerai! John Degučiui. — Regis- 
apie tai žinai. Aš už tą siu- tracija nėra priverstina ir 
tą užmokėjau $50. Tamsta ’ nėra būtinai reikalinga. Kas 
nuėjęs damokėk $46, ir gau-,nori, gali registruotis, kas 
si siutą. nenori, gali nesi registruot.

Redakcijos Atsakymai.
J. Bubniui — Lietuviškų 

rekordų yra jau gana daug, 
tik svetimtaučiai jų nelaiko 
savo krautuvėse.”Keleivyje’ 
telpa kartas nuo karto Co- 

__________________ _ _ lumbijos gramofonų kom- 
p. Arch’u'" Arch ' apsiėmė Panijos skelbimai, kur skel- 
drapanas pataisyt ir parda- {biami lietuviški rekordai. Jų 

inc__________________ ' galima narsitraukti tipsintr

ninkus, kad jie pasistengtų 
įdainuoti lietuviškai rekor-
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KORESPONDENCIJOS.
——————

davikais, nepažįstančiais 
Trečiojo Internacionalo te
zių ir nesuprantančiais ko- 

buvo renkamas prezidiu- munistų programos. O da
mas. Tvarkos vedėju išrink- bar, žiuriu ir klausau, kad 
tas Žalpis. Išrinkta manda- konferencijoj J. Jukelis yrą 
tų ir spaudos komisijos, delegatu Darbininkų Parti- 

. Mandatų komisija praneša, jos iš Brighton Parko. Atru- 
Jįį kad dalyvauja 16 draugijų do, kad Jukelio nusistaty- 

organizavimo komiteto ra- munistinės). Nuo visų drau- kiekviena oro atmaina jis 
porto ir suorganizuoti im- gij„ buvo 23 delegatai. remia naują partiją. Klausi- 

Svarstoma "sąryšiui” var- » taip daro -
■ Bendokaitis jneša:

Chicagos Draugijų Sąry
šis”. Kitas pataria pridėti 
"ir apielinkių”. Mizaras pro- 
ponuoja "draugi jų federaci
ja". Jukelis pritaria, nes, 
girdi, su tokiu vardu busiu surengus A. Bimbai prakal- 
galima pritraukti daugiau bas, kurios įvyko 9 d. lapkri- 
draugijų. Nubalsuota: "Chi- čio Lietuvių Svetainėj. Žmo- 
cagos ir Apielinkių Draugi-, nių susirinko mažai. Pradė- 
jų Sąryšis". , damas kalbą Bimba pasisa-

Apkalbant draugijos atei- ^ad jis nieko naujo ne
žinąs ir todėl kalbėsiąs apie 
revoliucines organizacijas 
ir šios dienos klausimą. Jis 
greitai savo kalboje apibė
go apie visą pasauli, kaip 
ratas apie ašį ir sustojo ant] 
Rusijos. Čia jis kalbėjo apie 
nuvertimą carizmo ir gyrė
si, kad carą nuvertė ir revo
liuciją sukėlė vien tik ko
munistai arba bolševikai. 
Nors tai yra neteisybė., nes 
revoliucijos sukėlime ir ca
ro nuvertime dalyvavo vi- 
t;os revoliucinės Rusijos 
partijos, bet musų komunis
tai garsiu delnų plojimu 
Bimbos kalbą užtvirtino. 

Dar vieną/keistą dalyk 
pastebėjau šiose prakalbose 
Vienas žmogus buvo atsine
šęs į svetainę "Keleivi" Ir 
išsiskleidęs ji skaitė. Musu 
komunistai "Keleivio" bai
siai neapkenčia, todėl ir 
šiam žmogeliui nedavė ra
miai skaityti Vienas komu- 
nistukas praeidamas barkš- 
relėin ranto ;

CHICAGO, ILL.
Bolševikų konferencija.
Lapkričio 5 d., Meldažio 

svet., įvyko A.D.P. ir L.M.P.' 
S. konferencija tikslu f2 li._
klausyti "draugijų sąryšio” £3 kJm^tini^irTrek^ mas. seka kalendorių — 

vim a 11-of vu— • . • — • t 1.1^1...^    _  _ •
porto ir suorganizuoti mi- gijų buv0 33 dele«atii.

t tariat tokiam Pittsburgho 
draugijų sumanymui, malo
nėkit ateit į masinį susirin
kimą, kuris įvyks 26 d. lap
kričio, 1922 m., L.M.D. na
me, 142 Orr st., Pittsburgb, 
Pa. Mitingas prasidės lygiai 
3 vai. po pietų.

Rengimo Komitetas: 
A. Vainorius, 
J. Virbickas, 
M. Urlakys.

nepersenai įvykęs komunis
tų protesto prieš Johnsono 
bilių masinis susirinkimas, 
kuris savo skaitlingumu 
aiškiausiai parodė kdmunis- 
tų įtakos miniose nupuoli
mą ir besiartinantį jų žlugi
mą. Masinio mitingo davi
niai ir privertė komunistus 
tverti "Draugijų Sąryšį". 
Mat tuo "Sąryšiu" jie sie
kiami prižvejoti daugiau mi
nių, kūnų pas juos mažai be
liko. *

Konferenciją atidarė ko
miteto narys. J. Gasiunas, ir 
jos tikslą išdėstė "spyčiu". 
Girdi ši konferencija su
tversianti Chicagos ir apie- 
linkių "Draugijų Sąryšį", 
kurin galėsiančios įeiti vi
sos lietuvių kultūrinės ir 
progresyvės draugijos. To
kia organizacija nuveiktų 
didelį kulturinį darbą: 
Bridgeporto kolonijoj . įs
teigtų c'idelę skaityklą ir 
knygyną Inetligentų su
tvertas "Aušros" knygynas 
esąs nedarbininkiškas, bet 
"advokatiškai - daktariškai- 
vaistininkiškas”. Apart to 
"draugijų sąryšis” kovotu C f . .. - - i
prieš klerikalų rinkliavas, I socialistus smala-
kuriomis stiprinamos jų Or- V1{iai,s \r Panašiais epite- 
ganizacijos čia ir Lietuvoj.1 ^sipelną patys
"Draugijų sąryšis" esąs rejjkoinumstai. Vesis į tai atsa- 
kalingiausias sudarymui^0’ kad komunistai niekuo- 
"bendro fronto" prieš buo- nesmeizė eilinių sočia- 
zių valdžią, Lietuvoj.

Panagrinėjus Gasiuno
•J va «

* •

. iš gudrumo, ar iš kvailumo ? 
šapos Darbininkas.

tį ir pasisekimą, Grušas ima 
balsą ir sako: "Kai naujie- 
niečiai sumano kokį gerą 
dalyką, tai vilniečiai išnieki
na ; naujieniečiai atsimoka 
tuo pačiu vilniečiams, kai 
pastarieji sugalvoja kokį 
gerą (ką?). Aš duodu pata
rimą, kad vilniečiai susitai
kintų su naujieniečiais, nes 
tuomet ir šita draugija tu
rėtų geresnį pasisekimą ir 
’bendro fronto’ sudarymas 
pasidarytų galimas."

Žalpis pasakoja, kad pra
eity padarytos klaidos dau
giau nebesikartosiančios. 
Vienas delegatų nurodo,kad 
komunistai kalti dėl ardy
mo darbininkų vienybės; nes 
jie, pasak delegato, visą lai-

LAWRENCE, MASS. 
Bimbinių prakalbos.

A.L.D.L.D. 37 kuopa buvo

NEGIRDĖTA NAUJIENA 
\VO R (ESTE RIEČIAMS.

Parankioj vietoj lietuviai atidarė 
■T AR WžlV. Mes laikome gerus me- 
hunikus. kurie taiso visokias be skir
iamo mašinas gerai ir pigiai. Taipgi 
.žJaiko Gazoliną ir Aliejų mašinoms, 
laradžius atviras dienomis ir nakti
ni. Visus lietuvius prašom kreiptis 
rjs mus ir užtikrinam gerų ir užga- 
•ediriantį patarnavimą.

JUOZAPAS F. ZAKARAS 
Savininkas

3 Harrison st., Vorcester, Mass.

Pajieškojimai

Yorke

l i
skaistus nusišyp-Malonios moteriškės

sojimas priklauso nuo puikių baltų dan
tų. Du kartu į dieną, visvien kelionėje 
ar namie, ji valo juos su Colgate’s Dan
tų Valytojų. Didelės mieros triubelė. 
kaina 25c.

COLGATE’S išvalo saugiai ir tikrai gerai.

Geri Dantjs Gera Sveikata
Pajieškau savo vyro Felikso Jau

čiaus, kuris mane apleido 11 d. lap- 
l.ričio-November, 1922. Jis išvažiavo 
su Ona Merkeiiute, kuri gyveno 
Brightcne, palikdamas mane su 
dviem mažais vaikučiais dideliam

"Colgate” vardas ant toilelinių daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta lSOįj m.

r. , I a l‘ —=

Petras Kiškonis, Vilniaus gub, 
jieškau savo giminių. Esu• ligonbuty- 
je. Malonėkit atsisaukt greitai šiuo 
adresu:

Ona Kiškonienė
18 Margin st.. Hyde Park, Mass.

Pajieškau brolio Stanislovo Ivana- 
vičiaus, Kauno rėdybos, Šiaulių aps
kričio, Kuršėnų pašto, ševrimuicių 
kaimo. Gyveno Ruml'ord, Me, o dabar 
nežinau kur jis randasi. Kas apie jį 
žinote praneškite, arba pats lai atsi
liepia.

Antanas Ivanavičia
2663 E. Collins st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau Juozo Mikeiionio, paeina 
š Suvalkų rėdybos, Leipunų vais
iaus, Valenciunų kaimo. Taipgi pa
ieška u R«žės Kupsčiu les. Veisėjų 

valsčiaus, Suvalkų rėdybos, Smariiu- 
nų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

John Navickas
Box 12, Eriton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir persiskyrusias, 
nieko nekenkia, i ' ' ,
nepaisant tikėjimo, nesenesnės kap< 
30 metų. Aš esu 29 metų, pusėtinai 
pasiturintis, kalbu 7 kalbom. Merki
nes arba našlės, mylinėms šeimyniš
ką gyvenimą, malonėkite atsisiunti: 
ir su pirmu laišku prisiųsti pavogs
ią, atsakymą duosiu kiekvienai.

P. B.
928 Onaida st, Sl.rrnokin. Pa.

Lietavhi, tanuMit!
Labai pigiai parduosiu GRAFA- 

FONV REKORDUS, LAIKRO
DŽIUS ir kitus pasipuošimus vy
rams ir moterims. Tik umu laiku no
riu viską parduoti. Nelauk ilgai, atei
kit tuojaus ar atrašykit Vieta gera 
ir visą storą ant kart parduočiau. 
Atsišaukit ant šio adreso: (51)

JOS MAŽEIKA
21 Park st., Hartford. Cran.

SIENINIAI KALENDORIAI.
Musų sieniniai kalendoriai yra di

deli, spalvuoti ir tai kėlėt» rųšių. 
I’risiųskite $1.0'1 ir gausite 4 kalen
dorius, ant kurių matysite 
VOS F*“”’ * —
ŠIENPIUVJ, 
KERTANT 
MERGINĄ 
VĖLIAVA. Turime ir kitokių. 
Vienio kalendoriaus kaina 2ac. siųski
te įtampomis ir popieriniais dole- 
liais ant šio adreso:

A. F. SVEETRA
87a Haveshill st.. Lauratire. Mass.

, : I4ETU-
KAREIVIUS, EROPLANĄ. 

RUGIUS 
DIDELĘ 

LIETUVOS 
. Pa-

ARTOJĄ, 
ir VIENA 
TURINT

I ir pvi olcNJ i uoive, _
kad ir su kūdikiu,;

....... ..

PRANEŠIMAS.
Nepraleiskite progos, nusipirkite 

naują knygą po vardu "RECEPTAI 
IR SKERSIAI”. Dabar kaina tik 
50c. Ir 50 centų už receptus pasigy
dė mui nuo užsisenėj-isio Reumatiz
mo diegliu. Bandvk S AL HEPATICA 
ir HARLE.M OIL CAP. O jei Sal 
Hępatica negelbės, tai prisiųsk virš- 
mmėtą dolerį ir busi patenkintas.

WM. L. MATULIONIS
110 W. 71 h St.. Vest Frankfort, UI. 

U. S. A.

25c,

25c.

lįstų, bet tiktai jų vadus, ir 
dargi dėlto, I 
vedę socialistus evoliuciniu ? . ------ -
.... .. Komunistai gi vedą .?’al>.Pa">ate
darbininkus "revoliuciniu” 7 ^ \es9 ^iškenčia kaip 

rupžjo silpninti klerikalų ^.1™ ir 5tovį už ”revoliu-| munistų nekufering^a 

SS’SS1™1™ Prfeai Ten Buv>
įsitvirtinimui politinės ma-Jį Amerikoj; kita rezoliuci-l PHTSBURGH, PA.

g?: it “ Lietuvos cenzūra * Atsišaukimas į Pittsburgho 
lams komunistai smeize u I «*ntoiinL£c iiA^nvitio
kovojo prieš tuos žmones, 
kurie siekė ir tebesiekia nu- 
lanžvti klerikalams raoiis? ux -ju» varvu pi a- i.vgiai k;KaTjie der£! purvui kalbas * ko1 kas- neimti iš ’ietuvia‘ 
visokiais epitetais vaišino 
Lietuvos socialdemokratus, 
kurie energingiausiai ir tak- 
tingiausiai grūmėsi ir šian
dien grumiasi su klerika
lais?

Nereikia ir Lietuvos, kad 
darodžius visuomenei komu
nistų veidmainybę ir atža- 
gareiviškumą. Pavyzdžiui 
socialistai buvo suorganiza
vę Lietuvių Darbininkų Ta
rybą, kuri savo laiku rėmė 
Lietuvos socialdemokratus, 
tuo laiku vienintelį klerika
lų priešą ir gynėją mažaže
mių ir bežemių darbininkų 
reikalų. Tai buvo didžiau
sias draugijų susivieniji
mas. Bet tie patys gaivalai, 
kurie šiandien tveria "drau
gijų sąryšį”, išardė jį. žo
džiu, Lietuvos ir Amerikos 
komunistai darbuojasi bur
žuazijos stiprinimui. Juk jie 
tuo išrokavimu ir skaldė vi
sas darbininkų organizaci
jas ir siundė vieną darbinin
kų grupę prieš kitą. Tokios 
ių darbuotės daviniai — tai 
didžiausia demoralizacija ir 
fanatizmas darbininkų eilė
se. Ir šviesoje tų faktų, jie 
nerausta vadindamies "dar
bininkų reikalų gynėjais!" 

vPo to, kai komunistai išardė 
visas darbininkų organiza
cijas, i kurias jie buvo įsi
skverbę, kai miniose pasiti
kėjimas jais pradėjo gęsti; 
ir kai jų įtaka darbininkuo
se visiškai nupuolė; — po 
tos visos triukšmingos re
voliucijos, komunistai su
galvojo tverti savotišką 
"draugijų sąryšį". Ar tai ne 
juokinga ir nekvaila? i

Po Gasiuno "spyčiaus"

spyčių"; surandama daug ...* 
keistenybių; d jei komunis- K 
tams tikrenybėj rupi arba

kad nastarieii J^0 ranka I*1' "Keleivi", į 
us evoliuciniu ®i?.a,P_as Hteratiį-a

iją Amerikoj; kita rezoliuci-j DITTSBURGH, PA

praleistų Amerikos komu-! z apielinkės lietuvius, 
nistų laikraščius. Nutarta-! Pittsburgho lietuviai, taip 

J surengti dr-jos vardu pra- lygiai kaip ir kitų kolonijų 
ir, kol kas, neimti iš ’ictu viol, susirūpino pa- 

pašelpinių draugijų, įstojan-'skelbtu per Lietuvos Atsto- 
čių "Sąrvšin", jokių mokės-vybę registracijos istatv- v* •» • • 1“'*’ 1 • I 11* ’

varge. Jį yra šviesių plaukų, augšta 
nergina, už Taucių didesnė. Tarp sa 
ęs j.ecu Kalba'i angliškai. Girdėjau 

kad jiedu išvažiavo i Bi'ookiyną. Ka 
okius pažemys, prašau man tuo’ 
•■ranešti, už ką gaus $10 atlyginimo. 

Veronika Taučienė.
S J st.. So. Boston, Mass.

^Pajieškau savo sesers Antaninos 
-Jmontaitės, Kauno rėdybos Šiaulių 
tpskričio. Stungių kaimo, šeši metai 
.aip išvažiavo iš Amsterdamo, N. Y 
ir nieko nežinau apie ją. Meldžiu at- 
-išaukti kį* žino malonėkit/
nan pranešti, neš turįu svarbų rei

kalą.

Pajieškau Gendrutčs Vasilaitės. Ji 
pirmiau gyveno Phiiadelp'nijoj. po nu
meriu 1102 So. 7th st., o dabar ne
žinau kur ji gyvena. Aš turiu laba) 
-varbų reikalą prie jos. Kas apie 
žnot, meldžiu pranešti, arba ji pati 
ai atsišaukia, už ką busiu labai dė- 
ingas.

Jack Jankauski
% Savvjer Goodman Co.

Ontonagon, Mlcti.

' Luuis Kimont
20 Svvan.št., ’Amsterdam, N. Y.

Jieškau Antano Jurėno, Bludaiių 
Laimo.’ Kupiškio valsčiaus, Panevėžio 
'.pskričio; meldžiu greitai atsišaukti, 

; es tur u svarbų reikalą nuo jus bio- 
o iš Lietuvos. Taipgi kas žino, ma- 

onėkite pranešti; tūlas laikas atgal 
jis gj-veno -Bayonne. N. J.

■f. Marcinkevičius
Sta. 12, Bos 157, Lawrence, Masš.

Aš, Veronika Kuktavičienė, pajieš
kau savo vyrą Franą Kuktavičių, ku- 
• is mane paiiko su mažais vaikais. 
Ar jis pats tegul atsišaukia, ar kas 
ž’onte man praneškite. Girdėjau, kad 
’is gyvena Detroit, Mieli. Jis yra di
dumo 5 pėdų ir p'usės, tiesėji ranka 
yra sužeista arba kolieka.

Veronika Kuktavičienė
36 Drayer avė., 'Vaterbury, Conn.

KNYGOS.
ŽOLIŲ DAKTARAS .................  56c
PASLAPTYS LOŠIMO KAZY- 

R0MIS arba kazirninkų laimė 25c.
SENOS SLAPTYBĖS ir NAUJI 

IŠRADIMAI ................. . .........
NAUJA SAPNU KNYGELĖ, 

teisingai išguldantį kiekvieną 
sapną .....................:..............

Jieškau apsivediniui merginos aroa VALTININKAS, Daktariška 
našlės, nuo 3a iki metų. Esu nas-Į knygelė 
lys 38 metų, turiu 4 vaiku’. Manan- > ., r-T’-Volo L..............
žios tekėti ir mokančios surius dary- - 'ES G L..BAS, daug Sfa- 

,ti atsišaukite prisiųsdurnos savo pa-i .]llf 11 naudingų sKaityinų; 6 
veikalėli. Sutartuves padarysimo p~r knygutes j yieną • r y25c.
laiškus'arba nasimatysime. (^f 1‘Higus siųskite Jos Šidlauskas

D. Norvedis ; ir rasy!c:t, kokai knygų norėsit. (47)
47 Treemont st., Norwood, Mass. i JOS. ŠIDLAUSKAS

-------------- :--------------------------------- I 2141 VYinchelI Avė, Cincinnati. Ohio.
Pajieškau apsivedimui merginos, I-----------------------------------------------

kuri mylėtų dorą ir laimingą gyve
nimą. Aš esu 34 metų, gerai pamo
kintas, tūrių gerą užsiėmimą. Mergi
nos, kūrins mylite apsivedimą ir 
rengiatės prie šeimyniško gyveninio, 
atsiliepkite. Atsakymą 
kiekvienai. •

J. M. Pranaitis
P. O. Bos 13. Maywood, III.

---------------- į -------------------------------------------------- ; 1Pajieškau apFivedimui merginos, 
nuo 25 iki 45 metų senumo. Aš esu 
38 metų. Geistina, kad atsišauktų to- j 
kia, kuri turi daug turto, moka šva
riai dairfing ruimą užlaikyti ir žino 
kaip vištas prižiūrėti. Tokia tiks ir 
Lietuvoj. Atsišaukit ant šio adreso;

Frank Aiack (43)
3 Allston st, Boston, Mass.

suteiksiu
I 

(48)

25c.

I 
I 
!

Phone, West 24S1

DR. J. JONIKAIUS
Laikas: 1--3 ir 7—9 vaL vak. 

3732 MICH1GAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

i

—r
C rf—----- ---------—> — ■ ■« ■ —

I
i

Pajieškau pusbrolio Juozapo Lu- 
» - t » # f. -| v -c --o------;—v-- s------- .• naič':"? Gužaičių kaimo, Pašvitinio

eių. įvairių lėšų padengi- mu, pagal kurį gyvenantieji ■ parap, Šiaulių apskr. 14 metų kaip 
mui nutarta duoti koncertą.I Amerikoj Lietuvos piliečiai’^uksTkokias*i^ t̂o’hdko^ko’ 
Išrinkta konstitucijos komi- urivalo užsiregistruoti iri;:Pie ii negirdėt. Kas apie jį žino ma- 
rija, kuri patieks konstitu- užsimokėti po 10 dolerių. Sį pran^ turiu sva,bų 
ei jos projektą sekančiai Todėl vienuolika Pittsbur-i „ „ „ k. Vaitiekūnas
konferencijai. Visi tarimai gho-draugijų, susirinkusių į ‘ ‘ ;>x 44 j’ estemport, , 
nutarta pasiųsti visiems pa- 12 d. lapkričio L. M. D. Na- 
žangiems laikraščiams. Iš- me, nutarė, kad mokėti po 
rinkta veikiantysis komite- 10 dolerių mums yra per
tas iš 7 narių. Tuomi konfe- daug. Kad apsvarsčius tą 
rencija ir užsibaigė. ’

Vienas dalykas mane ste- nutarta šaukt visų Pitts-Į

Pajiėškau savo draugų Vilimo Vi- 
icckio ir Broniusės Visockvtės. Jie 
paeina iš Stakių parapijos. Džaugių 
kaimo. Pirmiau gyveno Port Wa 
hington, Wisconsin valstijoj. Mel

džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
■uos žino pranešti ant adreso:

' Jurgis Bakaitis
38 R. R. avė, Bridgeport, Conn

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nors ir su vaiku, tarp 30 
ir 40 metų senumo. Aš esu našlys 45 
metų senumo, vaiky neturiu. Turiu 
farmą. 40 akrų žemės ir 4 lotus, vis
kas išmokėta. Aš ant farmos negyvo 
m. bet dirbu maino e. Katros norit 
apsivesti, atsišaukit. (48)

Karolis Gagis 
Wenana, III.

VALUTKEVIČIAIS

TREJANKA
arba

. TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
tną, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nj ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

(48)

APSIVED1MAI.

tą
| dalyką nuodugniai, tapoįli«kin

burgho ir apielinkės lietu-bino — tai j. Jukelio, nusi
statymas. Pradžioj šių me- vių masinį susirinkimą, ku
tų, kuomet dešinieji komu- riame bus išneštos tam G 
nistai tvėrė legalę Darbiniu-‘

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Mataičio. Jis buvo parvažiavęs į De- 
troit 791S metais, bet neteko pasima
tyt. Y’ra labai svarbus reikalas iš 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti arba žr- 
nant’eji praneškite, už ką busiu labai

Joseph Mataitis
1147 McKinstry avė, L'etroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 25 ir 35 metų amžiaus. Aš e*u 
31 metų. Geistina, kad mergina bent 
kiek suprastų angių kalbą. Malonė
kite prisiųsti ir paveikslą, atsakymą 
duosiu kiekvienai. —

O. Buttlcr
1792 Vermont avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio nesenesnio kai 50 metų, kad 
butų pasilaikantis. Aš esu tinkama 
prie farmos, biznio, aiba darbininko;

V4^, XX 1417111^7V VIVolllieji 1\V111U“ IJCKllie VUO 1V/O-VVO tCVlll v* .

nistai tvėrė legalę Darbiniu- kros rezoliucijos, reikalau- - 
kų Partiją. J. Jukelis tos jančios, kad' Lietuvos val- 
partijos tvėrėjus išvadino džia tokį įstatymą atmainy- 
darbininkų pardavikais, iš- tų. Todėl visi, kurie tik pri-

Pajieškau pusbrolio Mykolo Berži
nio, paeinančio iš Jakiškių kaimo, 

įj_ Salaku parapijos. Turiu labai svar- 
’ ■ reikela.'UŽ lai meldžiu atsišaukti 
arba žinantis praneškite sekančiu 
antrašu:

Pranas Beržinis
SI I i Ix>ngworth avė, Detroit, Midi.

į rašle 38 metų, turiu dukterį 8 metų. 
. I Norintieji susipažinti atsišaukite

Mrs. U. Petrulienė
697 N. Riverside st,

Waterbury, Conn.

Pajieškau apsivediniui merginos 
arba našlės be vaikų, be skirtumo ti
kėjimo ir gražumo, nuo 28 iki 40 me
tų senumo. Geistina, kad butų ne
menka. Aš esu 5 pėdų ir G colių 
augščio, sveriu 158 svarus, turiu 31 
metus amžiaus. Malonėkite atsišauk
ti ir paveikslą prisjųsti, kurį ant pa
reikalavimo sugražinsiu. (49)

A. J. Mockevičia
57” Miami st, Akron, Ohio.

_______________________________ i

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

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

Pakelis 30c.
Siųsk Mbney Orderį 

pomis.
ANTHONY VALtTKEVICH 

PH. G,
15 Intervale st. Monterio, Mass.

ir

ar

REIKALAVIMAI.

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

THE BAILEY KMTTING MILI-S 
FORT PLAIN, N. Y.

PAJIEŠKAU SENOS MOTERS, 
kuri sutiktų prižiūrėti namus ir da 
vaiku. 5 ir 4 metų. Atsišaukit šiuo 
adresu:

kaip 
Gripo

stam-

® Columbia @
NĖRA KITU REKORDŲ TAIP PUIKIU KAIP

C O L U M B I A.
Columbi-i Rekoida: neturi lygybos dei aiškumo.'gerumo 

i: balso. Visuomet jie duMa naujausias dainas ir šokius ir 
instrumentinių šmotų. Visuomet jie yra dailiai rckorduoti 
ir smagus klausyti. •

Dabar laikas gavimui naujų rekordų dėl švenčių, kurios 
trumpu laiku ateis, ir dėl lini.smumo pačiam su draugais 
laike ilgų žiemos vakarų. Pirk Columbia ir linksminkis so 
geriausiais. Surasas žemiau yra puikus parinkimas vėliau
sių ir geriausių Coivtnbia Rekordų. Eik pas Columbia par
davinėtoją ir išgirsk juos.

10 coliy 75c.
r *

Visur linksma. Valcas.
J šok į ratą. Mazurka.

Krcselskis.
o

E-2705

E-2225

t-l 248

E-2227

- ■ ; j” ’ • š. '>-

l’cr šilą jbjtru. 
žvdas statinėje.
įdainavo Brooklvno

Kvartetas.

Einu per dvarelį.
Galia Tėvynės, 
įdainavo Brooklyno 

Kvartetas.

Velnias ne Boba.
Dalis pirma.

Velnias ne Boba.
Dalis antra.

A. Brandunienė ir
Radzevičius.

E-2224

E-1170

Mano laivas. Daina. 
J sveikatą. Maršas.
įdainavo Brooklyno

Kvartetas.

Smarkus vyras;
Radzevičius ir 
Papartis.

hur bakūžė samanota. 
M. Bradunienė.

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

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

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

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

EI z. Gilienč
5644 Harrison st., Pittsburgb, Pa.Jieškau apsivedimui merginos. Ne- 

jiešką u turtingos, bet doros. A š esu 
vaikinas 29 metų amžiaus, esu gerai 
mokytas angliškai. Meldžiu rašyti 
šiuo adresu.

August W.
2983 Richmond st, Philadelphia, I'a.

PAJIEŠKAU DARBO ANGLIŲ 
KASYKLOSE.

Gerbiami lietuviai angliakasiai, jei
gu kasyklos kur dilba neblogiausia, 
malonėkite man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. (43)

Draugiškai
K. A. L-es

Wheeling, W. Va.

r<.jiėškau savo dėdės Pranciškaus 
Slapkausko, paeina iš Suvalkų rėdy- 

Naumiesčio apskričio, Slavikų 
Šilininkų kaimo. Taipgi

I**3,
:>:ir Šilininkų kaimo. __ ,.o.
pajieškau daugiau giminių ir pazis- 

| tarnų. Daug šičia yra suvažiavusių, 
‘ bet nei vieno nežinau kur gyvena.
Atsišaukite.

Matilda Laper.ienė
\ po tėvais Slapkauskyte

811? Medina avė, Cleveland, Obio.

I

i

r?.;:eškau savo brolio Vinco Gure- 
vičiauF. Paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Vilkaviškio apskričio, Gražiškių vals
čiaus, Liepalotų kaimo. Prieš kerę 
gvver.o Kanadoj. Nuo to laiko jokios 

i/ii.io: nu > jo negavau. Jei gyvas, 
-.leidžia atsišaukti arba kurie apie jį 
žinete. malmėnilė pranešti, busiu ia- 

i bui ’dėl.iogas.
Joseph Gureviče

'C.'' TVentvorth avė, Chicago, 
M

Iv

Pajieškau apsivedimui meiginos, 
be skirtumo tikėjimo, ncjaunesnčs 
kaip 20 metų ir nesenesnės kaip 28 
metų. Aš esu 27 metų vaikinas, tu
riu pinigų ir noriu eit į biznį. Geisti
na, Kad mergina butų teisinga ir ne
vartotų svaigalų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst savo paveikslą. No
gėčiau, kad butu iš netolimos apielin
kės. P. A. I,

207 Anderson st, Pittsburgb, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 25 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 28 metų, turiu gerą darbą 
ir gerai uždirbu. Meldžiu su pirmu 
mišku prisiųsti paveikslą. Platesnes 
žinias suteiksiu laiškais.

J. A. D.
1475 Campbell avė, Detroit, Mich.

Jieškau merginos apsivedimui nuo 
17 iki 25 m. amžiaus; esu 25 metų, 
įtaigiu tarnystą kariumenėj. Mergi
nos norinčios susipažinti arčiau 
lones prisiųst ir paveikslą, kurį 
reikalavus sugrąžinsiu.

B. Y-tis
Co. L, 33rd Inf. rt. Ciayton, 

C. Z. Panama.

rr.a- 
pa-

Bok 259,

PARDAVIMAI
VALGYKLzk SU MINKŠTAIS GĖ

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

SHLITZ TAP
109 Amcs st, M.oatello. Mass.

Tel.: Markei 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETI VYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis'

Nuo 1—a po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH

m.
i*’.- x i . ip i ' ------- ’

* .. Zofija Andr.'konaitė, pajieškau 
ržt-■'.Hmisiu ir pažįstamų, su ku- 
a:s Gorėčiau pasimatyti. Paeina iš

rėdybos, Ukmergės apskričio,
Mitašiunų sodos. Norėčiau išvažiuoti 
:š New Yorko.

• Zofija Andrikonaitč
63 Vest 180 s'., Bronx, N. Y. 

j Aš, Pranciškus Rudis, pajieškau 
savo brolio Ignaco Rudžio. Pirmiau 

gyveno Pittsburgh, o dabar jau 
' netai laiko nežinau kur jis dingo. 
• Meldžiu atsišaukti arba kurie žinote 
malonėkite pranešti, uz ką duosiu 
dovanų 5 dolerius.

F. Rudis
1413 Hopkins st, l’ittsburgh, I’a. P. V. Box 192, Soutli Vindham, Me.

Pajieškau apsivedimui 
merginos, nesenesnės kai 
amžiaus. Aš esu 25 motų 
Platesnes žinias suteiksiu 
Atsišaukite šiuo adresu:

| B. T. A.

lietuvaitės 
26 metų 
vaikinas, 
laiškais.

Kriinčiins gera pregi!
Turiu ant pardavimo štymu prari

jamą mašiną (steam press marhine 
American). Norintieji pirkti, kreip
kitės sekančiu adresu: (47)

K. KAPICAUSKAS
7 Battle st, Brockton,

KALENDORIAI ANT 1923 M. JAU 
GATAVI!

Prisiųsk $1.00, o mes pasiųsim di
delius sieninius 1 kalendorius, ant ku
rių pamatysit lietuvišką kanumenę, 
r-rop!aną, šienapiuvius, rugius ker
tant, artoją ir didelę merginą laikant 
lietuvišką vėliavą ir kitokių. Vienas 
25c. Indėk markę atsakymui.

Ad i esuok: (48)
J. YERUSEVIČIUS

Box 68, LAVKENCF, MASS.

ii

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

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

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

gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS
7SS Broadway. So. Boetm.



Kas girdėti Lietuvoj.
(iš Lietuvos laikraščių)

Į sia>. agitacija, kad nebalsuo
tų už ”cicilikus”. Vailokai
čio bankas atsiuntė keletu 

įpudų atsišaukimų raginan- 
. . , „ 'eių balsuoti už ^ūkininkų

Kunigo gaspadinei nepasise-sugyvenimo drumstikų Ja-sąjungą” Samdė žmones
kė ant bačkos. į nufevskj.. Susidarius tokiai mokėdami saujomis litų,

Salos. Kamajų valse., Ro-į kompanijai, buvo suvartota kad tie atsišaukimai visame 
kiškio apskr. — Rugsėjo 14 nemaža degtinės; kai kurie musų 
d. i atlaidus paaugštinimo kvaili žmonės vakare nuėjo skleisti. 
ŠV * Kryžmus _ t dvaro arairti nalmminimnJ_______
pabažBas iš krikščionių de-;^ .«•, wrnuiny
mokraių kromo agitatorius’juuj nebesitaike ant kojų ir, fozdaL , __________
kuris tuojau po pamaldų ati-J J°kio palaiminimo nebesu- eialidtus. O jau bažnyčioj 
dengė mitingą ir ėmė šmeiž- Aioti. Dėl degtinės kunigėlis prigrąsino tikin
ti socialistus, vadindamas taip pat nesuskubo vysku- tiesiems, kad balsavusieji 
komunistais, bažnyčių grio-!u®s r Pavoverę, kur jo• laukė až ”eicilikus” bus Judesiai, 
vikais ir t.t. Vienam iš mi-' ir kur ^uyo Pradėjęs ta Xur Kristų už 30 grašių par- 

‘nios pasipriešinus ir atsa-Jdieną atvažiuoti. Visos pro- davė. Visi tokie aname gj* 
kius. kad ne socialistai, o cesijos nuėjo niekais. Tik po venjme turėsią katile virti, 
krikščionys demokratai i kelių dienų ”pilsudskinin-• žmonelės menkai šių 
•mauna bažnyčias pavers- Įkų” vyskupas išsipagiriojo gazdinimų bojo. Daugelis 
darni jas turgavietėm,minia.nuvažiavo toliau skelbti jau ima suprasti, kad musų 
*-•— neapykantos. dvasiškieji tėveliai visaip

< išnaudoja jiems pavestas 
Barzdžiai (Šimkaičių vai- ”avejes* vien savo tikslams, 

sčiaus, Raseinių apskr.). —-------- --------------------------
Dvaro darbininkų gyveni- EXTRA! EXTRA! 
mas gana sunkus ir nepake
liamas, darbininkai kenčia 
daug persekiojimų ruo vie-‘ 
iinio nuomininko pono Me- 
jerovieo. Jeigu kas ponui ! 
Mejerovičiui nepatiko; kii-l 
rio nors darbininko nosis,* 
tuoj grasina pavarymu iš 
pastogės. Ką ir yra padaręs 
minėtasis ponas su dvaro 
darbininkais, o ypač kume
čiais. Buvo laukta pagalbos 
iš buvusio darbo Inspekto
riaus pono Norkaus, kuris

musų valsčiuje butų pa- 
r__ o______ . .... ______ Visos Gruzdžių
atsilankė ir i dvarą gauti palaiminimo, ■miestelio namų kertės buvo

pabažBas iš krikščionių de-'^ vyskupas dėl girtumo ta Įvairiausiais . ”ab- .
J . . •___ VA yiTlt* VnTll iv iT’ »? ______r* •___is”, niekinančiais so-

šiam ^pritarė šauksmu "so
cialistai bravo”. Užklausus, 
kodėl nenuteisia kunigo Pu
rickio?
tatorius teisino Purickj,kad 
jis esąs nekaltas avinas, nes 
jis tuomet norėjęs išvež
ti badaujantiems rusams 
pašelpos kelių vagonų, o 
prie to tik prikabinęs vago
nus ta voro su sacharinu ir 
kokainu. Areštuoti ir nu
teigti už tai negalj, kadangi 
jis esąs kunigas. Žmonės 
girdėdami tokius melus ėmė 
šaukti, švilpti ir agitatorius 
turėjo apleisti tribūną.

Buvo bemėginanti kalbėti 
ir Adomavos kunigo gaspa- 
dine, bet šiai žmonės visai 
neleido kalbėti. Valstiečių 
Sąjungos vardu_ kalbėjo 
amerikonas Petronis ir darė 
tinkamus paaiškinimus ir 
atsakymus Į krikščionių de
mokratų melus. Valstiečių 
Sąjungos kalbėtojui buvo iš
reikšta didžiausia užuo
jauta.

dūsaudamas agi-
i

Atėmė amerikiečiui 500 
dolerių. *

Kazlų Ruda, Mariampolės 
apskr. — Musy apielinkėje 
paskutiniu laiku priviso 
daug įvairaus plauko pikta
darių. Daug žmonių apva
giama ir apiplėšiama. Taip 
keletą dienų atgal, beeinan
čiam, per mišką, Kazlų Ru
dos kaimo piliečiui Vegne- 
riui atimta daiktai, kuriuos 
jis nusipirkęs iš krautuvės 
nešėsi. Prieš įnėnesį laiko 
Višakio Rudoje nuo vieno 
amerikiečio atimta 500 dole
rių. Nevienam, šiek-tiek ge-

r"

IAMBINO

iĄ lubanHorrjos.

Brooftiy*; N* V.* •

KELEIVIS

UŽMUŠK TĄ ŠALTI
4

Rrg. S. V. Pu. Biuro

ir lateuinl tas pairagriao Jo »Lans-
• MM tąojaus.”

Taip, motinos I Bambiuo paroūę pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjoruo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekosc. Už 40e. prisiuučUiiu

F. AD. RlCtlTUR
104-114 So. 44b Ąt.

$2.85 APMATAS IR 50 FILMŲ TIK $2.65

žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- išsykio nurodė gana didžiu beriški daiktai, kaina $3.95. Tai yra
- -labai pigiai, nes šie daiktai mažiausią

yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barberiš- 
kas žirkliukes. šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką, šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiška maši
nukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pariulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiun^no ir $3.95 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysitė. 
Gvarantuofeme užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (49)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irving Ave„ Dept. 402, 

CHĮCAGO, FLL.

geradariu besąs kume
čiams. Jis sakydavosi, kad 
esąs pasilgęs darbininkų ir 
jam esą gana malonų juos 
matyti. Bet kai tapo pa
kviestas jis vienam prava
rytam darbininkui ištirti, 
tai pareiškė, kad nieko ne
galįs padaryti, Jeigu ponas 
Mejerovičius nelaikąs. .Jr 
kokių šimts velnių valdžia 
tiek aikvoja pinigų, kad jie 
pastatyti saugoti darbinin
kų tiesoms, nieko negali pa
daryti. Tai jau geriau, kad 
tokių inspektorių nei d\xa-. 
sios nebūtų.

Tryškiai (Šiaulių apskr.).* 
Mitingas. — 29 d. spalių 
įvyko mitingas surengtas 
kr. demokratų. Taip kaip tą 
dieną buvo atlaidai ir graži 
diena, tai žmonių prisirinko 
didelė minia.

Pirmas kalbėjo koks tai ' 
*’federacininkas” iš Šiaulių.

..... Bet minia jam nedavė baig-riau apsitaisiusiam žmogui, jr nabagas nuliūdęs nūK- 
nc mieką, nuvelka- - nuQ lydjr^as

atimami kiti švilpimu. Po^ n0_
rėjo kalbėti iš Šiaulių'atva- 

įžiavęs kunigas Koncevičius, 
bet tuojau buvo nušvilptas? i.

Tai nabagas su davatkų, 
buriu susirinko kitoje vie-: 
toje ir joms davė pamoks-* 
lą, bet ten atsiradp jaių . 
priešingo nusistatymo žibo-' 
nių, kurie jam uždavinėjo: 
klausimų, bet paskui sušPj 
rinkus visai miniai žmonių, 
kunigas baigė kalbėti lydi
mas švilpimų. ’ ' ■■ ,■ /į

Taip, kad kr. dem. nepra- -

einant- per mišką, nuvelka- 
mi rūbai ir ------2 12.2
daiktai. Žmonės labai neri
mauja. Yra spėjama, kad 
tai visa daro vietinės belais
vių stovyklos belaisviai-len- 
kai, nes jų čia niekas nesau- 
goja, kur jie nori tai eina.

Girtas vyskupas.
Gūžiai (Švenčionių aps

kričio). — Per Sekmines 
mes turėjome nepaprastą 
komediją. Jau keletą dieniį 
pirm šventės bezpečnikai 
ėmė rinkti savo pasekėjus j 
vieną daiktą, o iš vakaro be 
išimties visus jaunus vyrus 
su arkliais varė sutikti vys
kupo Bandurskio. Tačiau 
daugumas, užsižiopsojus 
bezpiečnikams, suskubo pa
bėgti ar iš namų ar iš kelio. 
Galų gale atvyko pilsudfeki- 
hinkų vyskupas: pūdyme 
pas mus laikė pamaldas ir 
sakė pamokslą, kokių mes 
nesame girdėję dar iš jokio 
tikybos dvasininko. Būtent, 
šitas pabėgęs iš savo vietos 
vyskupas pasakojo, jog di- 

• sai, tai esą lietu- 
i,'bolševikai ir vo-

džiauai
viai, ž.
kiečiai. Visų susirinkusiųjų 
pareiga kovoti su jais; tik 
nepaaiškino kuriuo budu. 
Toliau turėjo būti bezpieč- 
nikų priesaika. Tačiau jie 
kažko pabūgę išbėgiojo |

MAIMOS PUMKSIII
■‘Prrr'eng-k jaš^Uabar'STR® 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimą Knygos ant naują 
sanitarių Plunksną Lovą, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 

•įi, dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmokam už expre- 
sa/ Kostu meriai užganėdinami visur. 
Išsiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksną 

(53.) 
American Feather & Piilow Co.

Desk F 12. Nashville, Temų

laužė Tryškių socialistinio PRADEK DIDU SBNOZKA! 
nusistatymo darbininku *
frontą ir tapo atmušti -su 
nuostoliais.

10 d, spalių įvyko social
demokratų mitingas. Kal
bėjo dr. Markelis, minia lai
kėsi ramiai ir pritarė kal
bėtojui. Tik keli "žemdir
biai” norėjo triukšmą kelti, 
bet taDo minios užpulti, kad 
net vienas jų nusigyvenęs 
pusbajorėlis gavo mušti.

Mitingas tudgėsi pritari
mu socialdemokratams ir 
lydimas triukšmingais 'plo*
jimais.

mamai j Ateiną. >
Lepšiai. — $n let žmonės 

7— j labai buvo susjdo-- 
mėję Seimo rinkimais. . Abi 

. rinkimų dienas, labiausia iš 
mišką, instruktoriai daug į ryto, žmonės tiesiog grudo- 
padėjo vargo, kolei į vietą si savo balsą paduoti. Musų 
suvarė, bet jau ne visus. |apielinkėj balsavo apie 81% 

Po pamaldų pūdyme nu-!rinkikų. Paskutines dienas 
važiavo vaišių f Grybų dva-* prieš rinkimus krikščionių 
rą pas tvarkos ir žmonių dem. buvo vedama baisiau-

LepšteL 
pas mus I

Nusipirk ši aparat 
jūsų akis jūsų namuose ,.. 
matysit visokias acenas ią vwo 
pasaulio. Miestus, buomkus, gat
ves, visokiu saliu žmones, jų kosti u- 
n.us, procesijas, meiliškas scenas ir t.t., 
taip kad tas viskas jumis prajuokins. Su 
kiektlenu aparatu mes pasiųsime jums ou 
filmų, kurios yra rodomos teatruose. Jus g 
lėsit •palinksmint save ir savo draugus jūsų na 
muoseuž tokių mažą pinigų sum». Žiūrint j tuos 
paveikslus jums atrodys, kad tas viskas dedasi ti- 
kreęybėj. šitą aparatų »r 50 filmų pęr trumpų laika 
mes parduosime tik už $6.65. Tai bus atmintis visam jūsų gyvenimui. In- 
dėk įkonvertą 25c. sidabru arba stanipomis persiuntimui; o likusius už-' 
mokėsi, kaip aparatų aplaikysi. Už Suvienytų Valstijų rubežių visus pi-! 
ingus reikalaujam iškalno. Jus turite progų pusdykiai nusipirkt .toki gerą 
auaruta. Rašvk šiądien, nes nedaug jų turime.

WALTERS SPECIALTY CO. 
liept. 113, Chieago, III- 1217 Paulina st..

Sieninis Muzikes Laikrodis
« Importuotas iš Europos

KEIURL-I-VIENĄ L.UKRODlb 6 PLIENO REKORDAI DYKAI

Pažvelgk į šį puikų naujausio išradimo muzikos laikrodi. Vien tik iš šio 
išveizda ir artistiškas padirbimas, bet 
svarbiausia praktiška kombinacija, 
kurios jus nesat matę kituose.laikib- 
dgiuose. Jus turit šiame laikrodyje 
štai ką: (1) Puikų dideli sieninį laik
rodį, (2) Puikią muzikos kombinaci
ją, (3) Muzikos alarmą ir (4) Man- 
telinį laikrodį. Šis laikrodis laimėjo 
pirmą preizą pasaulinėj ekspozicijoj. 
Tai nėra paprastas medinis baksas 
su laikrodžiu jame, bet geriausio me
džio išdirbimas, rankomis išpiausty- 
tas. Šiam laikrodžiui lygaus niekur 
nėra. Priešakyje didelės stiklinės du
rte, padabintos medžio išpiaustymais, 
per kurias matosi laikrodžio meka- 
nizmas. šis laikrodis yra 20 colių 
augščio, 11 colių pločio, turi stiprias 
plienines sprendzinas ir laiką rodo 
teishigai. • ‘ ‘ .......

Muzika išeina iš plieninių torielkų 
arba rekordų, kurie, kaipo plieniniai, 
niekuomet nepagenda ir laikys visą 
jūsų gyvenimą.

paveikslėlio jus galit suprast, kokia didelė yra jo vertė. Ir netik jo puiki

i

f

/i

1 
i

K T Mes duosime vislš-11 V |f Al kai dykai - su kiek- 
| g 1 #4 I vienu laikrodžiu 6• MM A* A nmjjkos pasirinki
mus. Muzikos mekanizmas tiesiai 
prijungiamas prie laikrodžio judėji
mo, taip kad jąs tą laikrodį galite 
vartot kaipo muzikos instrumentą ar
ba Kaipo budniką. Jeigu nori į tam 
tikrą laiką būti ryte iš miego išbu
dintas, užstatai laikrodį ir laikui at- 

maloniosmeliodijos. Ant šito laikrodžio gali

MILIONAI ŽMONIŲ DABAR VARTOJA
BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ ARBATĄ
Tortingos sultis, išspaustos iš žolių, šaknų, žievių, lapų, r aso Jų ir žio

dą, imamos karštai pavidale arbatos prieš gulsiant, pagelbsti gamtai 
greitai prašalint šalti ir apsaugot nuo Gripo, Influenzos ir Plaučių už
degimo. Geras nuo nevirškinimo, pilvo, kepenų, inkstų ir pilvo ligų. Par
siduoda aptiekose visur. , ; ‘

Aš norėčiau, kau kiekviename name rastųsi pakelis šios puikios gy
dančios arbatos, kuri pagelbsti kovot su šalčiu ir kitokiomis ligomis. Duok 
puoduką ir mažiems vaikams; užlaikyk juos sveikus. Jeigu jūsų aptieko- 
rius šios arbatos neturi, rašykit man, o aš prisiųsiu apdraustame pakely
je 1 dideli baksą už $1.25, aitra 3 boksus už $3.15 arba o auksus už $5.25. 
Adresuokite H. H. Von Schiick, President, sole manufacturer, 491 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa. \ - ‘

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistą žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st.» kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokią ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui{ nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitą ligą. Taipgi turime nuo visokią slap
tingų ligą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrakimo 
dėl vyrą ir moterą. Dielią iš Lietuvos ir įvairiu šaknų ir tolią. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geikuMiua 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, . BOSTON, MAS8.

-------------------------------------------------------------■■

Didžioji Europinė Kare uči”5, 0 $4 50

EXTRA
I

ėjus pasigirsta gražios, 
grajit kada tik nori ir ką tik nori.

šis laikrodis tarnaus jums kaipo j-asismaginimo instrumentas ir kailio 
i ražus ornamentas jusą siūboj. Jis prašalins iš jūsų minties visus ne
smagumus darbo dienose ir šventadieniuose. Buk pirmas jūsų apielinkėj ir ■ 
įsigyk tokį puiku laikrodį, o įsigyjes parodyk jį savo kaimynams. Šis laik
rodis vertas mažiausia $25, bet jis parduodamas taip pigiai tik per trum
pą laiką, kad supažindint su juo žmones. - šis laikrodis padirbtas Europoj 
ir mes esame vienintelė firma, kuri gali ji gaut.

- Musą (pecialė kaina tik. per trumpą laika

10 DIENU IŠBANDYMAS DYKAI
— NESIUSK PINIGU$12.95

Pąraąyk savo vardą, pavardę ir adresą ant kuponu, kuris telpa žemiau, 
priaajg.prie jo vieną popierinį doleri persiuntimo išlaidoms ir pasiųsk 
JiiOniš, o mes prisiusime jums šį puikų sieninį muzikos laikrodį dešimčiai 
dienu išbandymui. Mes taipgi prisiusime 6 muzikos rekordus VISIŠKAI 
DYKAI. Aplaikę užmoMeite $12.95 ir daugiau nieko. Galėsite grajit per 
10 dienų, jeigu nepatiks, prisiusite j| mums atgal gerame stovyje, o mes 
sugražinsime jums pinigus.

NEATt9£UOK. SIUSK KUPONĄ ŠIANDIEN!

Su musu patentuotu stereoskopu jus galite matyt visą Europinę 
Karę, kuri tęsėsi per keletą paskutinių metų Fra ne i joj, Austrijoj, 
Italijoj, Rusijoj, Serbijoj ir jūsų tėvynėj. Jus pamatysit kovą laivy
no ir submarinų ant jūrių, muš) orlaivių ir cepelinų ore, sunaikintus 
laukus, kaimus ir miestus. Taipgi galėsit matyt ir kitas gražias 
šalis pasaulio. Viską matysit taip natūraliai, kad jums atrodys, 
jogei buvote ant kares ir viską savo akimis matėt, čitie puikus pa
veikslai yra nutraukti Europoj ir niekur jų negalėsit gauti, kaip tik 
pas mus. Tai bus jums gera atmintis didžiosios pasaulinės karės. 
Tie paveikslai užiifteresuos ir jūsų draugus, kuomet jie aplan
kys JŪSŲ NAMUS. Apsisaugokite nuo netikusio panašaus pa
dirbimo. Šis yra patentuotas stereoskopas, kuris yra padarytas 
gražiai ir stipriai, su alumino apykraščiais, mošaštu apmuštas. Sy
kiu su juo siunčiame 150 Europos karės paveikslų tik už $4.50. Tai 
yra interesingas dalykas dėl visų. Nelauk, bet užsisakyk tuojau, 
nes šis specialis pasiūlymas tęsis trumpą laiką. Pąskui jo kaina bos 
daug didesnė.
NESIUSK PINIGŲ IŠKALNO. Tik iškirpk šį apskelbimą ir kartu 
su juo prisiųsk mums tik 50c. persiuntimo lėšoms, o $4.54) užmokė
si, kada aplaikysi daiktus savo namuose. Rašyk tuojaus. (45-47) 

GRANO NOVELTY COMPANY
1348 W. Augusta sU Dept. 3242, Chica^o, II!.

TIK PER TRUMPĄ LAIKĄ DIDELIS IŠPARDAVIMAS 
SETAS 4 NAUDINGU IR BRANGIŲ DAIKTU TiK Už $5.9«. 
Paprastu laiku mes juos parduodam už du syk didesnę kainą

s

' Prisiųsk 50c. h tam po mis per-
giuntimo lėšoms, o už daiktus užmokėsi, kai juos aplaikysi. Užsiganėdini
mą gvarantuojam.

MAJBBTIC TRADiNG COMPANY
7N N. Rabtr ak Dapt. C-330.

(47)

Chieago, Iii.

Valerija

GRANO NOVELTY CO, 1348 W«*t Augusta SU Dept. 3561, Chieago, Dl.
Čia prisiunčiu $1, už kurį prisiąskite man Puikų Sieninį Muzikos Laik

rodį. Apiaikęs ji aš užmokėsiu $12.95 ir daugiau nieko. Aš taipgi privalau 
aplaikyti 6 muzikos rekordus visiškai DYKAI. Jeigu aš bebusiu užganė
dintas, tai tą viską pasiųsiu jums atgal į 10 dienų per puštą apdraustu 
paketu, o jus sugražinsit man pinigus.

Adresas
Miestas

Vardas

išimt

Šis puikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saldžia, lipš
nia muzika, ne apkurtinančiu skani- 

, bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.
Beto šį laikrodį galima užstatyt 

pagrajit brle kada. Jis ' grajfria ke
tais tonais ir užganėdins tave ir tavo; 
šeimyną. Jo dėžė padaryta 4mte 
materialo ir inkai gražiai iždaMutL' 
Labai teisingai rodo laiką ir gaila-' 
bins jūsų komodę, lentyną arba" sta- 
lą. Laikrodžio didumas 10’A colių 
aukščro ir 10 colių pločio. ”

Tik per trumpą laiką mes parduo
sim ši laikrodi už 8 dolerius. Jus nie
ko nerizikuojat Tik prisiąskit |1.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
Jums laikrodį per paštą ir Jąs užmo- 

ėsit pastoriui $7.00. N E AT ĮDĖLIO K 
--RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytą Valstiją rubežiaus 
reikalaujam pinigus iškalno. (?)

VESTERN SALES COMPANY 
2136 W. Chieago Are, Dept. G. 30, 

Chieago, 11L

VYRŲ IR MOTERŲ ATYDAII
Štai puiki proga gauti ge

rus daiktus Kalėdų presen- 
tams už olsdio kainą. (1) 
-Stalo laikrodis, artistiškai 
išpjaustytas, gali^ padabinti 
namus net ir turtingų žmo
nių. Viršuj jo graži ameriko
nišku v^Siava, iš šonų paimu 
lupai. Jo viduriai yra parga- 
bepti 'įįįtJtakietijos, padirbti 

ir gvarantuoti 
apteasčiai pa- 

(2) Atidaromas 

finišiuotas. (3) 
iš Vokietijos

(4) Žaislas

Lengva ant jo 
Šitie 4

iš) 
art

-aul
pištalietas, stipriai padirbtas 
ir gražiai "»>
Importuota 
britva, kurios vertė yra ma
žiausia $3.00. į Z, .
Banjo, puikus muzikėlis in
strumentas. " _
grajit kiekvienam.
daiktai parsiduoda fabrikus 
kaina tik už $4.9« iki Kalėdą.

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 į 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)jxll, padarytas iš 
brangmedžio ir rankomis i? pjaustytos. Jo ėjimas nu reguliuotos 
puikiai. Gegutė išbėgus per mažas dureles iššaukia valandas 
ir pusvalandžius. Visas laikrodis yta puikus ornamentas s tūboj- (2) 

- Tikra importuota Oro Stubelė, kuri nusako orą per 24 valandas iš
kalno. Labai gražus modelis, puikiai subudavota iš brangmedžio, 
gražiai išpjaustyta. Termometras lindėtas su Fahrenheil skalomis. 
(3) Garsi siuvimo adata, tai yra vienas iš parankiausi'} daiktų, ko
kį tik galite turėti savo stuboj arba barnėj. Yra praktiškiausia tai
symui pakinką, čeverykų, karpetų ir kitokių storų daiktą. 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. Prisiąak 
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, Chieago, I1L
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HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

REIKALINGAS PARTNERYS
Bučernės ir grosemės bizny; 

gera proga reikalaujančiam.

Elena ii
Vilka-

2024

REIKALINGA MERGINA dirbt
• lautuvėjc: atsigaukit

2v9 Broadvvay. So. Frston. Mass.

DĖTUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

ių dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
randavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertų, 
Tiekanika dėl sutaisymo mašinų. ( ? • 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boąton. Mass. 

Telefonas: So. Boston'51370.

šeimyna,

! 9®®®®®®®*®®©®®®®®©®®®®®® 
‘ ' Tel.: Richmond 1410

*®w®®®«®»®®®®®®®®®®®®®®®®*
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Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri

Rusiškai. '
GYDO CHRONIŠKAS IR l 

SLAPTAS
VALANDOJ.

Nuo 
Nuo 
Nuo
821

PETRAS VALUKONIS :■
< ■

Tik vienas lietuvis. J i 
Auksorius ir Laikrodininkas ! ’

I

t

I

t 4

Ai

*

Vietinės Žinios k^y°XSį.6<vSi Sąrašas atvažiavusių iš Lietuvos nuo Špilio 
11-tos iki Lapkričio 10-tai, 1922.

s
Puišys Antanas, iš Petronių 

kaimo, Ukmergėj apskričio, pas 
Kaži Sidabrą, 357 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Barini kas PauL iš Vytauto 
Prospektas Gatvės No. 4, Kau
nas, ant 228 First Street, Eliza- 
eth. N. J.
Janchik Mkhael ir Ona, iš 

Nemajūnų kaimo. Seinų apskri
čio, ant 38 Thomas Street, Mir.-' 
ersville. Pa.

Kureiša Kazys su šeimyna, j 
Vlarriona. Elena. Ona. Kazys.; 
Antanas. iš Prasališkių kaimo, 
frakų apskričio, į Detroit, 
Mičh.

Samoška Ona su sunum Jonu. 
,š Krinčino miesto, Pasvalio ap-, 
.kričio, ant 2451 W. 45th Stre-, 
t, Chicago, III. j

Adomaitis Jonas su šeimyna, ; 
Julija. Prašina ir Aleksas, iš i 
šilines kaimo. Raseinių apskri-i 
io, pas Igną Sabą, 468 Frank-'į 

iin Street, Philadelphia, Pa.
Aienskas Motiejus ir Marijoj; 

na. iš Skiaudžių kaimo, Mariam-Į> 
jolės apskričio, ant 104 Grand 'L 
5t., Brooklyn, N. Y.

Leppo Antanas, iš Bučių kai
no, Panevėžio apskričio, ant 
1232 So. Union Avenue, Chica- 
go. III.

Zubikas Antanas su šeimyna, 
'uzana, .Jonas ir Antanas, iš 
skaičių kaimo, Raseinių aps
kričio, pas Joną Zubiką, 407 
A’alnut Street, Neuark, N. J;

Sidabrai!ė Uršulė, iš Viekš
nių. Mažeikių apskričio, pas Ka- 
•i Sidabrą, 45 Mechanic Street, 
\’ewt»n Upper Falls, Mass.

Kosulis Petras su šeimyna, 
Viena. Antosė, Alena. Juozas ir 

jenas, iš Vadinu kaimo, Aly
taus apskričio, i New Yorką.

Spūdis Povilas, iš Pagriečių 
.rimo, Mariampolės apskričio, 
pas Juozą Borosinavičių. Wa- 
-er Street, New Philadelphia, r> Jb r <T.

žviliauskas Aleksas, iš Vilki
ni nkų kaimo, . Aly taus/apskri
do, pas Ignotą DabineVičįiU 
1508 VV. 29th Street, JSewii5drij 
lity, N. Y. :

Adomenka. Josephine su duk: 
tere Alena, iš Radvįlš'*’ 
lių apskričio; pas . MaL«»>, 
nenka, R. F. D. Eitąjį J.

Švažienė Veronika su sujpAii, 
Juozas ir Vladislovas. iŠ Papi- 
.ės, Šiaulių apskričio, 
seph Schwarty, 3150 
Avė., Chicago, III.

Poškus Zigmas su

SIŲSK SAVO PINIGUS I TEVY- 
. NĘ HUSŲ BANKO ČEKIAIS

Tai yra lengviausias bu<las ir jus gausite kaip galint 
žemiausiu dienos kursu. Webster and Atias National 
Bank yra senas bankas ir priklauso prie Federal Reserve 
System, po Suvienytų Valstijų valdžios priežiūra. Randa-* 
si visiems parankioj vietoj, skersai gatvę nuo Statė Street 
Suląvay Station. tik vienas blokas nuo Scollay Sųuare. Čia 
jus rasit teisingą ir gersi patarnavimą ir jus busite pilnai 
užganėdinti.

WEBSTER and ATLAS NATIONAL BANK
Įkurtas 1833 metais

16 COURT ST., pirmos durįs nuo Washington St., Boston.

TAUPYK ŠIUOSdraugai turi pribūti, nes^ 
reikia surinkti atlikusius' 
vakarienės tikietus ir su
vesti jos sąskaitą.

Komitetas. | BALTIC STATĖS
I lj • • 1 riaūs'vedėjo KASTAN’TO NOR-

" —------- laiką,

Socialistu vakarienė puikiai 
pavyko.

LSS. 60-tos kuopos vaka-Į 
rienė pereitą nedėldienį 
Lietuvių Salėj nusisekė ge-, 
į'iau, negu buvo tikėtasi. 
Svečių prisirinko pilnutėle • 
salė. Valgiai buvo geri ir bus Labdarystės D-jos ex- 
visko buvo apsčiai. Stalai ir t-ra susirinkimas, kur bus 
pati salė buvo dailiai pa-’ pranešimas nariams, kad 
puošti ir svečių ūpas buvo yra sumanymas perorgani- 
labai geras. izuoti draugiją ir pavesti

Po vakarienės buvo dai- 1 : -..-i-...,
nos, muzika ir šokiai. Dai
navo solo vienas geriausių 
lietuvių dainininkų p. Jen- 
kins-Jankauskas (vietinis), 
čekų dainininkas p. Mosto'.’.’ 
iš New Yorko ir p-lė Ona 
West-Višniauskiutė. Drg. P. 
Alekna dailiai pagriežė ant 
smuikos ir viena nedidelė 
mergaitė (vardo nenugir
dau) pasakė porą deklama
cijų.

Svečiai daugiausia buvo 
sužavėti dainomis, nes čeko 
balsas buvo nepaprastai sti
prus ir dailiai banguojantis, 
o Jankausko kad ir ne tiek 
skardus, bet puikiai išlavin
tas ir labai malonus. Todėl 
svečiai jiems plojo, net lan
gai skambėjo.

Programas ‘užsibaigė apie 
11 valandą, ir svečiai norė
jo, kad jis da ilgiau tęstųsi.

Skirstydamiesi žmonės 
kalbėjosi, kad ant socialistu 
vakarienės tai negaila ir at
eit. Vienas tik koncertas bu
vęs vertas dolerio.

Geistina, kad tokių drau
giškų vakarėlių butų tan
kiau. Reporteris.

4 * - -
Atvažiavo iš Chicagos ir 

pateko belangėn.
Juozas Limontas, kuris 

angliškai vadinasi -Joseph 
’ .Įj ‘ 'Uis!

s aplankyti peršau-

i Per pasidarbavimu Bostono 
------- --------- , FINANCE 

' CORPORATION ir Kauno skv- 

Labdaryslės D-jos narių į kaus Į vieno mėnesio 
domei. (matote žemiau paduotus rezul-

Pėtnyčioj, 24 lapkričio. S tatus atvažiavusių iš Lietuvos 
vai. vakaro, Lietuvių Salėj svečių ..........

sale i privatines, rankas. 
Taigi, kam rupi šis namas 
palaikyti, ateikite i šį susi
rinkimą. Jei daug narių ne
susirinks, tai galėsime ne
tekti salės.

Tą patį vakarą bus da ir 
valdybos nominacija.

Rast. K. žibikas.

Lietuviai ristikai Bostone.
šiuo tarpu Bostono ran

dasi du žymiausi lietuviai 
drutuoliai-ristikai Žilinskas 
ir Juška. Jiedu žada čionais 
nabuti ilgoką laiką ir ristis 
su žymiausiais pasaulio riš
ikais. Už tūlo laiko Juška 
’-isis su pasaulio čampijonu 
n z______A n i v • •

iC'io ou tdiilpljunU |
Strangler Ed. Levis ir su; 
italų čampijonu 
( aiza.

Pirmutinės šio sezono ris- 
tynės už pasaulio čampijo-1 

; ivste įvyks šioj seredoi. 22 
! lapkričio, svetainėj Ne\v 
Toston Arena. Risis graikų 
čampijonas George Kotso- 
naros su pasaulio čampijo
nu Ed. Levis ir italų čam-Į 
ijonasV —

Amerikos vakarti čampijo
nu Cliff Binklev, kuris ne
senai buvo partrenkęs senį 
Zbvška.

i SLAIENYTU VALS
TIJŲ LAIVAIS, kurie turėjo 
linksmą ir pasekmingą kelionę. 

Drauganis Jonas su šeimyna 
motere Ona. duterim Elena. 
Liudvika. Ona ir sunais Jonas i Į 
Edmundas, iš Piliulių kaimo, j 
Pežerių valsčiaus, ant 138—13ti | 
Street, Girardville, Pa.

šmulkš Tamošius, iš Lekėčių 
kaimo, šakių apskričio, pas Na 
talija Babcnienę, Pennsylvania 

Ta. ‘
Račiukaitytė Liudvika, iš Ta- 

kečių kaimo, šakių apskričio 
pas Nataliją Babonienę, Penn- 
sylvania, Pa.

Pavasaris Pranas ir Antanina 
iš Jenėnu kaimo, Seinų apskri
čio, ant 1403 E. Centrai Avė. 
Mahanov. Pa.

Rindževičius Jurgis ii- Elena, 
iš Jenėnu kaimo, Seinų apskri 
čio. ant 1403 E. Centrai Avė. 
Mahanoy, Pa. t

Rindževičius Jurgis ir‘Elena 
iŠ Sarginių kaimo, Mariampolė- 
apskričio, ant 90 Porter Avė. 
Brcfckton, Mass.

Stokaitė Adelė, iš Sarginu 
kaimo, Mariampolės apskričio 

BrocK

LEIBELIUS
NUO

STANDARD
IR

CIALLENGE riERO

DELEI BRANGIŲ 
DOVANŲ

LAIKYK KELIAS BI.E- 
KJNES SAVO PENTRęJ

PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT LEIBELIO UŽ
PAKALIO. REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LISTO.

, 6-šių šeimynų, 28 kambarių namas, visi įtaisai (impro- 
vementai), puikioj apielinkėj, rendos suvirs $1800 į me
tus, apmokėjus visus iškaščius, lieka suvirs $1000 į metus 
gryno pelno. Kaina tik $11,500, $3500 įnešti. Lengvos iš
lygos.

3-jų šeimynų, 15 Kambarių namas, visi improvementai, 
geroj vietoj Dorchestery, arti So. Bostono. Dėl greito par
davimo kaina numažinta iki $5500, $1500 Įnešti. Lengvos 
išlygos. LITHUANIAN AGENCY
361 Broadway, ::: So. Boston, Mass.

Tai. So. Boston 605 ir 1337.
i Ųetroit, Mich. 
i\ Pinkevičius Juozas ir Ona, iš 
'šlapių kaimo, Utenos apskričio, 
pas gimines.

Syroviče Valera su šeimyna, 
Vladislava, Cecilija, Ona ir Ju

slius. iš Lazdijų miesto, Seinų 
j apskričio, pas Mary Kasakevi- 
■čienę, 90 Ash Street, New York, 
iN.-Y.

PASTABA. Kurie norite savo 
•gimines iš Lietuvos atvežti, jau 
laikas pradėti prirengt reikalin
gus dokumentus, kad butų pir- 

’mieji prasidėjus naujai kvotai. 
Šių metų kvota dar yra 688 ypa- 
tos, kurie-galės dar atvažiuot, 
l’o Naujų Mėtų prasidės nauja 
•kvota ir norintiems, kad pra
džioje pavasario' susilaukti sve-

i
i

ii!

loRir

Didelis pardavimas ož pusę kainos
Didelis išsirinkimas drabužių 

nicn;s ir jauniems vyrams, taipgi 
t-kryočliu ir kitikių aprėdaių. parsi
duoda 50% pigiau. Skaitykit: 

OVERKOTAI
SIUTAI

Overkotai už S16; Siutai už $7.98; 
Gverkotai 820; Siutai $19; Overkotai 
$25; Siutai $12.95; Overkotai $35; 
Siutai $17.98; Overkotai $40; Siutai 
J-19.50. Kiti po $24.50 ir $29.50. Jų 
vertė yra du syk brangesnė.

Kelinės vvrams — vertės $5 už 
S2.39. Kitos po $1.30, $1.9S, $2.98, 
i3.85, $4»8o. Vertė du syk didesnė, 
pirmiau buvo $4.98. Durpiniai drabu
žiai ir čeverykai $1.98. Keipas 95c. 
Sveteriai 98c., $1.98, $3.98. Marški
niai 98c., Union Siutai 98c., Kailiu 
pamuštos pirštinės vertės $8 už $2.98. 
Tai yra didžiausias nupiginimas, ko
kis tik kada nors buvo Bostone. Ne
praleisk progos juomi nepasinaudo
jęs. Tėmyk vardą ir adresą. (48)

DMTED CLOlllfflG CO.
103 Vashington S t. 103

Arti Adams Square. Atdara nuo 8 ryte iki 9 v. Subatomis iki 11 va- , 
kare. Pasižiūrėk pirm negu užeisi j musų krautuvę. Neužmiršk 
musų adreso.

George ' 90 Porter Avenue,
ton, Mass.

Ambulevičius VVaker ir Juo
zas, iš Pošnės kaimo, Alytau.- 
apskričio, pas Jurgį Alšauską 
229 E. Oak Street, New York 
N. Y.

Pileckis Anianas. iš No. 4 Vy- 
tauto Prospektos Gatvės, Kau
nas, pas Antaną Bulotą, 123 
Emerald Avenue. Detroit, Mich. 

, Dunchik Petras ir Katrė, iš 
George Calza SUjDžembravų kaimo. Seinų aps

kričio, ant 716 East Avenue 
Mahanoy City. Pa.

Breveckis Juozas ir Jankaus
kienė. Julijona, iš Pajūriškių 
kaimo, Tauragės apskričio, ant 

40d Dcder Street, Indiana 
Harbor.

Antanaitis Jonas.
Leonardas, iš Virbaliu, 
viskio apskričio, ant 
Briggs Street, Scranton, Pa.

Brogys Stasys ir Marė, iš 
Beržinių kaimo, Vilkaviškio ap
skričio, pas S. Tverionaitį, 4 i 
Capitol Avenue, Hartford, 
Conn.

Akelaitis Vincas, iš TJžbalių 
kaimo, Mariampolės apskričio, 
pas Elzbietą Akelaitis, 317 VV. 
J7th Street, New York, N. Y.

Liutkus Mikas, iš žiemių 
miesto, Kėdainių apskričio, pas 
Oną Liutkus, 16 Maclean Court. 
South Boston. Mass.

Panzer Alice ir Veronika, iš 
Antežerių kaimo. Ežerėlių aps
kričio, pas Frank Panzer, 8213 
Eallvue Avė., Cleveland, Ohio.

Tumėnas Juozas ir Veronika, 
iš Palentų, Pasvalio apskričio, 
ant 1639 Girard Street, Chica
go. III.

Lucas Magdelena. iš Girnu- 
pių kaimo, Mariampolės aps
kričio, pas Aleksandrą Lucas. 
246 Popiar Street, Roslindale, 
Mass.

Naidzinavičius Jonas su šei
myna. Monika, Ona ir Leonora, 
iš Varikonių, Trakų apskričio, 
ant 161 Maple Street, Lavvrer.- 
ce, Mass.

Bagdžius Petras su 
Uršulė ir Petras, iš 
pas Juozą Bagdžių.

JA MES C. FLANNERY
40 Court st.. Boston, Mass.

1 N ši U R INA 
visokius daiktus.

Vakarais
1037 Dorchester Avė.. 

Dorchcster. Mass.

I^a^onte. atvažiavo net

savo brolį kalėjime, ir Į 
pats tapo uždarytas už gro
tų. Mat, jis yra gyvenęs So. i 
Bostone seniau ir pavogęs! 
poniai K. Šidlauskienei dei- j 
manto žiedą. Tai buvo per-; 
nai metais. Apsivogęs jis; Kas norėtų, gali ir visą pirkti.

139 Dorchester st.,
So. Boston, Mass.

pabėgo.
Pereitą savaitę tris vai- i 

kežai atnešė pas vieną žydą 
ant Washington streeto ke-- 
liatą skrandu (fur coats) ir- 
pasiūlė jas pirkti už $300.1 
Žydas apžiurėjo, kai skran-1 
dos vertos kelių tūkstančių 
dolerių, ir suprato, kad jos 
yra vogtos. Jis liepe vaike
zams .palaukti kol jis gan-' 
siąs pinigų. Jie sutiko pa
laukti. Tuo tarpu žydas ne 
pinigų jieškojo, bet davė

irių iš.Lietuvos, kreipkitės su vi-! 
pais klausimais į
BALTIC STATĖS FINANCE 

CORPORATION 
357 B*M<way, :

So.Boston, Mass.,

u» w 
TeL S.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

Cash Grosernė ir Bočernė. Stuba 
Forničiai. <

Aš likus su vaikais noriu tuojaus 
,arduot bizni, stubą ir viską, ką tik 

’.uriu; nes važiuoju tuojaus Lietuvon.
Seniausias biznis Dorchestery; vie

la apgyventa anglais, franeuzais ir 
talijonais. Stuba gera ir 6 kamba- 
iai viršuj štoro. Frcntruimio setai, 

’carpetai ir viskas, kas tik yra stu
loj. Kainuoja šimtai dolerių; atiduo
tu už tiek, kiek kas duos. Biznio 

antrašas:
ONA KAIRIENĖ

73 Crescent avė-. Dorchester. Mass.

šeimyna, 
Morcida, Juozas ir Albina, iš 
Duškonių kaimo, Alytaus aps
kričio. pas V. Sinkevičių, 937 
Field St., Montello, Mass.

Urbienė Izabelė, iš Broka- 
raisčių, Alytaus apskričio, pas 
Ncchlarą Urbą, 189 Tappon St., 
Kearny, N. J.

Ona Tamkus. iš Jurbarko, 
Raseinių apskričio, pas Joseph 
Tamkus, 306 Dangai Street, 
Brooklyn, N. Y.

Zaica Mikolas su šeimyna, 
Katrė. Kazys ir Ona, iš Padenu- 
pių, Kauno apskričio, ant 41S 
Grand Street, \Viikes-Barre, Pa. 
' Valukienė Magdelena su vai
kais, Antanas, Kazė ir Vincen- 
;as^ iš Aukštosios Panemunės, 
Kaunas, pas vyrą, Union Grove, 
W isc.

Zičiutė Marijona. iŠ Krivonių 
kaimo, Kašiadorių apskričio, 
■;as Stasį Zičių, 8 Jonės Street, 
No. Billerica, Mass.

Sehumacher Bertha, iš Vir
balio miesto. Vilkaviškio aps- 

Alytaus,! kričio, pas Christopher Kusch- 
Bradlėy 1 pereit, Broadhead Road, New 

i Street, Worcester, Mass. ĮSheffield Beaver Countv, Pa.
Kaminskas. Antanas su šež- į Eelskis Julijona ir Bronislo- 

myna, Ona. Antanas, Elena.! va. iš Kentralių dvaro, Telšių 
’ Ona. Juozas ir Agnieška, iš Re-! apskričio, pas Bronį Bielski, 
įmeikių, Alytaus apskričio, pas;Burgės Hills, Rumford, Maine. 
P. Jinkevičių, 6 Ehnlock Street,! Dulkytė Miksima, iš Genakie- 
Georgetcwn, Pa. ; mio kaimo, Trakų apskričio, pas

Meška Jonas ir Ona, iš Sijų- Simoną Kazlauską, 66 Austin 
įtėnių kaimo, Šiaulių apskričio, St.. Norwood, Mass.

_____ ___ _____ . r- Kazimierą Mešką, 1525; Pernatavaičiutė Domicėlė, iš 
nes^ yra.dedamos dideles. pa- Norris Street. Čamdeu. N. J. i K idonis kaimo, Trakų apskri- 

1 j Bačanskis Petras ir Teodora, čio, pas George Malačinską, 
iš No. 61 Pakruojaus Didžioji 10485 IVashington Street, Nor- 

"Sanuaros" ofise, Gatvė, Šiauliai, pas Miką Bu- vvood, Mass.
čenskį. 445 N. 9th Street. Phi-Į Eukontaitė Zofija, iš Kražių, 

_; ladelphia. Pa. ! Raseinių apskričio, Į New
17-tas METINIS ’ Dočkaitė Ona. iš No. 61 Pa- Yorką.

‘ ‘ ‘ ‘ 'kruojaus Didžioji Gatvė, šiau-i Stonienė Stasė su sunum
M—"1 ~S -g T pas Bučenskį, 445 N. Apolinaru, iš Užvenčio miesto,

A-B. • yth Street, Philadelphia. Pa. Telšių apskričio, pas Antaną
Cambridge’aus Lietuvos Sūnų Dr-st.5 i Skliutas ĮJamasas ir Elena, iš Stonį, 8 Douglas Street, South 

rengia gražų balių Tnanksgiving i Dvarčiunų kaimo, Alytaus aps- boston, Mass.
bay, t.v. ketverge, kričio. pas J. P. Dregatavičia, Bocra Joseph, iš Kauno mies-

:.O LAPKRICIO-NOVEMBER. 1922. Philadelphia, Pa.
Prasidės 2 vai. po pietų ir tesis iki

11:30 vai. vakaro
CYPRLS SALĖJE,

40 Prospect st. Cambridg, Mass.
Muzikantai vieni iš geriausių, j 
jins angliškus ir lietuviškus šokius,' 
svetaine puikiausia, užkandžių ir gė
rimų bus visokių, kiekvienas atsilan- _ . _
kęs rus užganėdintas, nes turės daug kričio, pas Katrę Jurgevičienę, s-iire Street. Cambridge M 
smagumo. .170 Oak Street, Provider.ee, R.L
.rodei^iamoji publika vietn.ė Dailvdienė Veronika su vai-miesto.ir anielinkes, malones atsilankyti. ‘ . • . . x _r._komitetas, kais. Juozas ir Antanina, is vii-

Važiuokit iki Centrai So čia pat taviškio, pas Juozą Dailydę, 48 dukterimis J-.h. na ii Pt 5 
ir įveta?nčv Dominik St., New York, N. Y. iš Nauradų kaimo, Panevėžio

PARSIDUODA ŠTOKAS 
Su trimis kambariais dėl 
gyvenimo. Platesnių infor- 
maciju delei kreipkitės pas 

’J. TUMAS0NIS 
366 Broadway, 
So. Boston. Mass. I

Per 12 metų So. Bostone par- 
iuodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus. lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per p»tų ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON. MASS.

375 BR0ADWAY

TU. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENT1STA8.

VALANDOS Nu® 9 iki 11 4.....
Nuo 2 iki 9 rak.
NEDĖL1OMIS: 
iki 1 v. po pietų.

Se rėdo mis iki 12 dion*.
Ofisas "Keleivio” namo

251 Broadway. tarpo C ir D ot
SO. BOSTON. MASS.

pE koncertas ja pasirodė, vaikezai paliko 
savo prekes ir leidosi bėgti.
Policija vydamosi pradėjo' 
šaudyt. Vienas vagilius li
kos "peršautas per šoną ir 
sukrito ant šaligatvio. Jis 
buvo nugabentas miesto li- 
gonbutįn ir turbut turės 
mirti. Jis pasisakė, kad jis 
yra Stanislovas Limontas, 
ir kad jo brolis Juozas, ku
ris pavogė p. Šidlauskienės 
žiedą, dabar gyvena Chica
go j po No. 64 Madison avė. 

Taigi Juozui buvo duota 
telegrama, kad jis atva
žiuotų aplankyt mirštantį 
savo brolį. Ir kada jis atvy
ko į Bostono ligonbutį, poli
cija jį paėmė. ,

”Stasy, tu mane išdavei, 
tarė Juozas, kuomet jam 
buvo pasakyta, kad jis yra 
areštuojamas už pavogimą 
deimantinio žiedo.

”Ne, Juozai, ne aš tave iš
daviau”, atsakė Stasys. ”Aš 
nemanau gyventi ir aš ne
galėčiau mirti su tokia iš
davyste ant savo dūšios.

Ir abudu broliai apsiver
kė. Abudu jie yra katalikai 
ir artimi kunigo Dronžko 
giminės. i

Socialistų susirinkimas.
šie 6 pstr.yčios vakarą, 

kaip aštuonios, ”Kelei'io”

Rengia Muzikas ir Dramos Dr-ja 
” G A B 1 J A ” 
NEDĖLIOJĘ,

LAPKRIČIO 26 D., 1922 M.
IJETŲVIV SALĖJE

Krmp. E ir Silver Sts„ So. Boston.1 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. 
Vakaras bus vedamas gerb.

komp. M. Petrausko.
Dainuos V. Putv>nskailė ir

A. Bačiulis,
žymiausi solistai. Dainuos 
choras naujas dainas ir, 
vyrai dainuos klesiškus i

vietiniaiu
’’Gabijos”
"Gr.bijos” 
dalykus.

Šis koncertas bus vienas iš pui- pas 
kiaušių, i 
stangos, kad parodyti publikai tikrai 
Mėsiškų koncertą.

Pasipirkite bilietus iš anksto, pas 
Gabijiečius arba 
tikietai: $1.00. 75c. ir 50c.

Visus užprašo "GABIJA".

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštų 
SO. BOSTON TeL So. Boaton 82

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 Hp 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Tel. friuth Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SNALLNA
(PU1SIUTĖ)

Lietuvė Moteris Advokatė
253 Broadway, So. Boatoa,

< i
< i
< i

Telefonas 51I2*W.

Bucra Joseph, iš Kauno mies
to.

Zubrikis Jonas su šeimyna,1 Vitkauskienė Jadvyga su su- 
Ona, Klemensas, Alena ir Juo- num Aleksandra, iš Raseinių, 

ižas, iš Balkunų kaimo, Alytaus pas E. Vitkauską, 4726 S. Ho- 
1 apskričio, ant 407 Market St., nore St, Chięago, Iii.
1 Wilkes-Barre, Pa. Kvietkauskienė Ona, iš Tas-

Kakanauskas Gabrielius, iš k ynų, Raseinių apskričio, pas 
Pavilionią kaimo. Alytaus aps- Frank Kvietkauską, 25 Berk-

šlužas Juozapas, iš

Bankauskienė i

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

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad ■*.

MONTELLO, MASS.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytu* sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D. 

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

'į Dr. A. Evman-6imaiiska$ i >
LIETUVIS DENTISTAS i Į

i!
!
I 
!
!

J Tel. No. 550
J LIETUVIS GYDYTOJAS

| Dr. Francis A. ReynaMs
(RINGAILA)

L Offao valandos:
i) Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9.
L Nedėliomis nuo 1 iki X

419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

LIETUVIS OPTOVETRISTAS
(AKIŲ SPECIALISTAS)

i Tel. S. B. 2488

; Dr. J. C. Landžias
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 

I VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 
$ 506 BROADWAY,
i SO. BOSTON, MASS.

T«L Beack 69U 

DR. I. M. FRIEDKM 
SPECIALISTAS VKNRRIMV 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTKRŲ. 
Taipgi kraui* ligą Ir 

▼alaadoa: Nuo >^|p M

• Takai*. 
1H» WASHINGTON ST.

BOSTON. MA88.

Provider.ee



