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RENKAMAS NAUJAS 
SEIMAS.

Visos partijos eina lenkty
nėmis; dalyvauja ir komu

nistai.
Šią sąvaitę, 11 ir 12 spa

lių, Lietuvos gyventojai 
renka naują Seimą. Buvęs 
ligi šiol Steigiamas Seimas 
atliko savo darbą ir jo pa
reigos pabaigtos. Naujas 
Seimas bus iau pastovus 
Lietuvos parlamentas.

Rinkimuose dalyvauja vi
sos partijos, net ir komunis
tai, kurie Steigiamojo Sei
mo rinkimus boikotavo, sa
kydami, kad "darbininkai 
neprivalo dalyvauti buožių 
Įstaigose.”

Komunistai ir klerikalai 
savo agitacijose laikosi vie
nodos taktikos: vieni šmei
žia ir kolioja socialdemo- 

’ kratus, e o kiti juodina "be
dievius”.

Klerikalų padėtis ‘šituose 
rinkimuose panaši į padėti 
to žmogaus, kuris yra trau
kiamas teisman už apgavys
tę, sako "L. Ūkininkas". 
Klerikalai apgavo Lietuvos 
liaudį eidami' į Steigiamąjį 
Seimą.

Bet nusikaltę klerikalai, 
lyg tas čigonas, netik nenori 
prie kaltės prisipažinti ir 
teisingą bausmę priimti, bet 
nori iš naujo i Seimą Įsi
skverbti ir šmugelį varyti. 
'Tuo tikslu jie vėl vartoja 
melą ir apgavystę. Tik pasi- 
klausykit, kaip už klerika
lus, ty. už krikščionių de
mokratus ir "ūkininkų są
jungą" su "darbo federaci
ja" agituoja Raseinių aps
krity kun. Vilimas-Vilima- 
vičius:

"Socialistai ir Valstiečių 
Sąjunga griauna tikėjimą, 
bažnyčias nori panaikinti, 
paversti jas arklydėmis. ” 

"Socialistai su ”N—N_. 
Sąjunga norėjo atimti ūki-j 
ninku žemę, padaryt juos 
nuomininkais baudžiaunin
kais..."

"Socialistai su Valstiečių 
Sąjunga nori panaikinti mo
terystę, įvest paleistuvystę” 
ir taip toliau.

Nustebinęs žmones tokio
mis. negirdėtomis baisybė
mis, klausia: "Kas nuo visų 
tu nelaimių jus apsaugojo?" 
ir pats atsako: "O tai krikš
čionys demokratai su Ūki
ninkų Sąjunga ir Darbo Fe
deracija...”

Jie, girdi, paliko tikėjimą 
bažnyčiose, ūkininkams jų 
valdomą žemę; apgynė mo
terystę ir t.t.... Už tai rinki
te juos Seiman.

Kada minioj kyla nepa
tenkinimo, abejojimų, klau
siama, kur taip atsitiko, kur 
įrodymai — tuomet kunigas 

• agitatorius užtikrina savo 
autoritetu: "Tikėkit manim. 
Aš esu užrubežy du univer
sitetu baigęs; esu juristas, 
daktaras ir kunigas; Pary
žiuj su socialistais šampaną 
gėriau, visur jų mokslus ir 
nedorybes pats asmeniniai 
ištyriau...” Kada ir tuo žmo
nių neįtikina, tuomet agita
torius imasi žandaro meto- 
dės. — "Tylėkit jus bolševi
kai! Kad čia negerai, eikit viškų).

BRANGENYBĖ 
LIETUVOJ.

Paduotos čia kainos yra 
.tokios, kaip jos buvo Kre
tingos miestelyje pereito 
mėnesio pabaigoj:

Amerikos doleris
1,580 

Svaras juodos
duonos .... 20 

Svaras baltos
duonos .... 60 

Svaras lašinių 
Svaras sviesto 
Svar. jautienos 
Svar. 
Svar. 
Svar. 
Svar.

Rusijon, ten badu pad...!” 
Minioj triukšmas, klau

siama ar senai, iš kur toks 
ponas atsiradai ir t.t... Tuo
met krikščionių agitatorius 
ištikrųjų šaukiasi milicijos: 
"Milicija, padaryk tvarką... 
2reštuokit jį, štai tą... bolše
viką’...” O jei milicija neno
ri agitatoriaus komandos 
klausyt, tuomet šis kreipiasi 
tiesiai minion: "Vyrai, jiu- 
stumkit, išmeski^ šalin tuos 
bolševikus...”

Tai ne agitacija, sako "L.I 
Ūkininkas”, bet kažkokia 
tamsi provokacija, kuri ne 
žmogaus protą įtikint turi 
tikslu, bet sukiršint aklą,l 
nieko apie politiką nenusi
manančią minią fanatizmo 
neapykanta, ypač moteris, 
kad šios tuč sukiltų prieš vi
sus, kas ne krikščionis de
mokratas.

Bet ne visur 1___„---- ,
•klerikališka agitacija seka- Moteris darbininkė gauna 
si. Labai tankiai pasitaiko, r-uo 70 ligi 120 auksinų į 
kad žmonės nušvilpia ”dva- dieną, 
sišką tėvelį”, arba ir visai Palyginkit uždarbį 
nuo bačkos nutraukia. Štai, reikmenų kainomis ir 
vienąs gimnazistas iš Šiau- galvokit, kaip Lietuvos dar- 
lių rašo savo draugui į Mon- bininkas dabar gali pragy- 
tello, Mass.: įvent, kuomet už dienos už-

”Buvau per šv. Roką darbį negalima svaro lasi- 
Gruzdžiuose, _ Buvo _tęnąi -
mitingas ir kalbėjo kelių _----------
partijų atstovai. Buvo užsi- UŽMUŠĖ DU FRANCUZU 
lipęs ir vienas kunigas kai- VALDININKU, 
bėti prieš ‘bedievius’. Bet, Francuzų valdomoj Syri- 
nelaimė, žmonės nuvertė jį joj buvo padarytas užpuoli- 
žemėn. ' mas ant automobiliaus, ku-

"Už sąvaitės buvo Meškų- riuo važiavo vietos guber- 
čiuose mitingas; kalbėjo tų natorius Islim Paša ir du 
pačių partijų atstovai Bet francuzų valdininkai. Gu- 
kaip tik užlipo klerikas ir bernatorius sužeistas į koją, 
pradėjo šaukti, kad bedie- o francuzai visai užmušti, 
viai nori tikėjimą sugriauti, ----------
į 5 minutas buvo nuvarytas AMERIKA SLENKA J 
žemėn. Paskui bandė dar 
aiškinti apie žemės reformą,
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VAKARUS.
Vokiečių mokslininkas

bet žmonės nenorėjo Wagner skaitė anądien Au
syti ir pradėjo saukti: Me- giįjos mokslininkų susirin- 

ueįius... Juoji.’ ’Lipk žemėn._ Klieri- įjme paskaitą apie geologi- 
Valstiečiu I kas ir susnnmsėir “P- ją ir tvirtino, kad Amerikos 

j damas žemėn pradėjo Lie- kontinentas (sausžemis) po-

Ugnis jau pasiekė Maine’o 
ir Michigano valstijas^
Pereitą sąvaitę Kanadoj 

pradėjo degti girios. Ugnis 
apėmė dvi provincijas, On- 
rario ir Quebec, ir persime
tė per Suvienytu Valstijų 
rubežių į Maine’o ir Michi
gano valstijas, Iš tos prie
žasties Mainei valstijoj ta
po uždrausta medžioklė, pa
kol gaisro pavojus nepereis. 
New Hampshire valstijos 
gubernatorius taipgi uždarė 
medžioklės sezoną. %

Kanadoj pereitą sąvaitę 
išdegė 6 miesteliai ir daug 
farmų nuėjo su miškų du
rnais. Iki pėtnyčios buvo jau 
priskaityta 33 sudegę žmo
nės ir manoma, kad da apie 
50 bus žuvusių.

Šimtai žm< 
go iš Haile? 
buvo pagautf tarpe Tema- 
gami ežero 
rios: iš vielos pusės buvo 
vanduo, iš kilos pusės ugnis, 
iš priešakio ugnis ir iš užpa
kalio ugnis/ Tik siauras 
sklypelis prie ežero, kur ne
buvo nei niedžių, nei žolės, 
išliko ugnies nepaliestas, ir 
čia susispietę žmonės išsi
gelbėjo nūtr mirties, nors 
keliolika jw užtroško nuo

NORĖJO NULINČIUOT 
BLAIVYBĖS AGENTUS.

Baltimorėj pereitą sąvai
tę buvo toks atsitikimas: 
šeši blaivybės agentai už
klupo tūlo H. Schalitzkio 
saliuną ir pradėjo ji krėsti, 
jieškodami degtinės. Apie 
saliuną tuo tarpu susirinko 
keli tūkstančiai vyrų ir mo
terų ir jie pradėjo laužtis Į 
ridų, šaukdami "užmušti 
juos”. Kadangi duris buvo 
stipriai iš vidaus uždarytos, 
tai minia pradėjo mėtyt ak- 
menais i langus ir išdaužė 
stiklus. Blaivybės agentų 
automobilius taipgi buvo 
sulaužytas, lempos ir stiklai 
sudaužyti, tajerai supiaus- 
tyti- Reikėjo šaukti 40 polic- 
manų, kad išvaikytų minią.

Taikos derybos eina sunkiai.
PRIVERSTINAS KAREI- 

VIAMIMAS RUSIJOJ.
Rusijoj Įvesta jau privers

tinas kariumenėj tarnavi
mas, taip kaip buvo prie ca
ro valdžios. Kariumenėn 
ims sukakus 21 metams. 
Pėstininkų skyriuje tarnys
tė tęsis pusantrų metų, ka
valerijoj ir artilerijoj pus
trečių, o laivyne puspenktų.

Tie, kurie neturi teisės 
balsuoti arba kurie yra pa
rodę komunistams •priešin
gumo, kariumenėn nebus 
imami.

BET TI EKAI JAU NUO
LAIDESNE

ių, kurie bė- 
iry miestelio,

į* degančios gi-

SKUNDŽIA ANGLIAKA
SIŲ UNIJĄ.

West Virginijoj anglių 
kasyklų savininkas H. M. 
Lipe apskundė mainerių 
uniją ant $50,000, užtai, kad 
unija nesutinkanti daryti su 
juo kontrakto ir jis negalįs 
pradėti darbo savo kasy- 
Vlncn *klose.

UŽDRAUDĖ MEDŽIOTI.
Dėl pradėjusių siausti 

gaisrų miškuose, Maine’o ir 
New Hampshire valstijose 
tapo uždrausta medžioklė, 
pakol lietus neprašalins 
gaisrų pavojaus. Maine’o 
valstijoj išdegė jau apie 2,- 
000 akrų girių.

. durnų,
Netoli Charltono sudegė 

ant savo farmos Robert 
Bold, jo žmona, 8 vaikai ir 
vienas samdytas darbinin
kas. Netoli jų, ant kitos far
mos sudegė farmerys Tea- 
sedal, jo žmona ir du sunu. 
Kiek toliau vienas farmos sidėjo^di^lTbyhVkVnoje'j 
darbininkas pasislėpė į sau- statybos unijos vadai yra 

šulinį, bet Kada liepsnos: kaltinami nužudymu polici- 
apėmė, jis užduso. ; jOs leitenanto pereitą pava-

Haileybury miestely nuos- ;sarį. Darbininkuose mano- 
aPskaitonu kad tas kaltinimas yra 

į $4,000,000. Žmonių be pa-. nepamatuotas, bet supla- 
stogės tenai liko į o,000. Is-jnuotas tyčia, kad nužudžius

PRASIDĖJO DARBININ
KŲ VADŲ BYLA.

Šį panedėlį Chicagoj pra-

MONARCHISTAI DARO 
PIENUS.

Bavarijoj, kur viešpatau
ja Romos katalikai ir kur 
visokie reakcininkai randa 
sau šilčiausios prieglaudos, 
šiomis dienomis buvo viso 
pasaulio monarchistų kon
gresas. Susirinkę tie gyve
nimo išmatos tarėsi ir darė 
planus kaip atgaivinti mo
narchijas, pastatyti su
griautus sostus netik Bava
rijoj, Vokietijoj ir Austro- 
Vengrijoj, bet Francijoi, 
Portugalijoj. Rusijoj, Len
kijoj ir net Čeko-Slovakijoj. 
Savo darbuotei vesti mo- 
narchistai išrinko ir tarp
tautinį komitetą, kurio pir-

Aliantų susitarimas nugąs
dino kenialistus.

Derybos tarp turkų ir 
aliantų eina labai sunkiai. 
Anglijos, Franci jos ir Itali
jos ministerių konferencija 
Paryžiuje pereitą sąvaitę 
nutarė patarti graikams iš
traukt iš rytų Trakijos savo 
kariumenę, o graikams pasi
traukus, užimti tą kraštą 
patiems aliantams ir po 80 
dienų Įleisti turkus.

Šitas nutarimas buvo pa
tiektas turkams Mudanijos 
konferencijoj. Bet turkai jį 
atmetė ir pastatė reikalavi
mą, kad /Trakija butų ati
duota jiems tuojaus. Alian
tai tuomet pertraukė dery
bas ir pradėjo tartis savo 
tarpe.

Pasitarę tarp savęs, alian
tų generolai sugrįžo Muda- 
niion ir pastatė turkams ši
tokį ultimatumą:

1. Turkų armija turi pa
sitraukti iš neųtralės zonos, 
kurion ji paskutinėmis die
nomis pradėjo briautis;

2. Turkų žandarmerija 
Trakijoj ligi okupacijos turi 
būt aprūbežiuota, ir

3. Turkai negali okupuoti
mininku tapo paskirtas Ku-Į Trakijos pakol nebus pasi-

TJninirr A i _ _____ a____± • ..no Heinig, Austrijos mo- 
narchistų atstovas.

Taigi pasirodo, kad yra 
žmonių, kurie ne apie ateiti 
rūpinasi, bet nori senovę iš 
grabo kelti.

tuvos himną giedoti. Kitų valiai slenka į vakarus. Eu- 
—ii. sienka, tik tru

putį lėčiau.
VA1TTA ttictttviit rfv Anglų mokslininkas Tur-NAUJĄ LIETUVIŲ BEN- tQ1n nrinQ*inA 
DROVe KLAIPĖDOJE.

Klaipėdos krašte įsteigta 
lietuvių nauja akcinė ben
drovė "Sandėlis”, kuri užsi
ima ekspedicija transportų, ______
apdraudimu, komisija, pre- jAP0NAI pASITRAUKĖ 
Kių sandeliuosna sukrovi- j- SIBIRO
mu ir ju apsaugojimu. Ben-! Tokio" nes‘ kad 
drovės direktoris vra buvu- . ls 10^10 panešama, ka. 
sis Prūsų Lietuviį Susivie-•’a.PonJ! kariumenę ir vaį- 
nijimo Tautos Tarybos Ge- dzla ’au Pas>trauke is Sibi- 
neralinis sekretorius n Re- ro ir xnsus relkalus Pallko 
žulaitis. _____(Elta) vietos gyventojams

APVAIKŠČIOJIMAS VIL- \ Bet Tokio laikraštis "Ko- 
NIAUS ŠEŠIŲ ŠIMTŲ ME- įumm šimbun sako, jog

TŲ JUBILIEJAUS. Japonijos militaristai, pasi- 
Washington. — Rugsėjo *raukdfmi,iš

29 d. Lietuvoje įvyko ap- 
vaikščiojimas Vilniaus še-

kalbėtojų minia klausėsi 
ramiai.”

nėr taip pat pripažino, kad 
Greenlandija slenka Į vaka
rus. Tarp 1823 ir 1909 metų 
Šita sala paslinkusi i vaka
rus apie % mylios.

su rusti kontrevoliucionie- 
rių vadu gen. Dietrichsu ir

^ių šimtų metų įsteigimo ju- Mandžurijos ”iiekaruiwotu
karalium” gen. Chang Tso- 
Lin sutarti, kad jiedu palai
kytų buferštatą tarp Japo
nijos ir Sovietų Rusijos, kas 
reiškia neprileisti Sovietų

biliejaus. — (Elta).
LITAS ĮVEDAMAS LIE
TUVOJE NUO š.M. SPA
LIŲ MĖNO 1 DIENOS.

Washington. — Spalių Rusijos prie Vladivostoko, 
pirmą dieną Lietuvoje ofi- Tuo tikslu tiems kontrevo- 
cialiai įvedamas pinigų vie- liucionieriams buvę palikti 
hetas "litas”. Litas lygus visi japonų ir buvę čeko- 
dešimtai daliai Am. dolerio, slovakų ginklai Sibire ir da 
Litas turi 100 centų (lietu- sudaryta tam tikra finansi- 

— (Elta), nė organizacija jiems remti.

viso miestelio beliko tik 20 unjjos vadus’, 
triobų. Ugnis šitoj apielin- " _____
kėj kilo iš bulvenojų kurias RIAUŠĖS HAVERHILLY. 
farmenai bulves kasdami i
norėjo sudeginti. Nuo bul- hilly"'įvyko* 
venojų užsidegė išdžiuvusi j 
žolė, ugnis priėjo prie gi- vių unijų. Pribuvusi polici-

Praėjusį ketvergą Haver- 
* ." » riaušės tarp 

dviejų besivaržančių batsiu- • • • T”X • 1 1 • •
nos, kur būva daug sausų ja 5 žmones areštavo ir dau- 
lapų, ir bematant liepsnos; gelį lazdomis apkūlė. Polici- 
nuejo ūždamos jyisas puses. jos seržentas taipgi buvo 

Dabar pradėjo lyt lietus - - -
ir ugnis kiek sumažėjo, bet 
iš kitos pusės tas daugiau 
apsukria benamių padėtį.

parmuštas ir gulėjo be žado. 
Jam kažin kas Įspyrė Į pilvą.

SNIEGAS MAINE’O 
VALSTIJOJ.

Iš Augustos pranešama, 
kad paskutinėmis dienomis 
Maine’o valstijoj pradėjo 

.... w 0 Pa^en apielinkėj jau 
tančius akrų girių Aroosto- ir.sniego buvo. Nežiūrint to, 
oko ir Washingtono pavie-; 1?1®kl^ gaisrai da neužgeso, 
tuose, sunaikino taipgi dau_ Apie Ąroostooką pradėjo 
gybę stirnų ir kitokių žvė- ~ ■
rių. Sudegė ir paukščių la
bai daug.

DAUG STIRNŲ ŽUVO 
GIRIŲ GAISRUOSE.
Miškų gaisrai, kurie nu

šlavė Maine’o valstijoj tuks-

dar trijose vietose degti. Du 
nauji gaisrai kilo apie Pe- 
nobscot’ą.

I

EUROPOJ GIRDI, KAIP 
AMERIKOJ DAINUOJA.

Radio, arba bevielis tele
fonas, tapo jau tiek ištobu
lintas, kad Londone jau gali 
girdėt kaip Amerikoj dai
nuoja. PirmutinĮ koncertą 
Ix>ndonas girdėjo Newarke, 
N. J., 1 spalių.

Amerikoj jau per visą šią 
vasarą duodama radio kon
certai, kuriuos, turint radio 
aparatą; galima puikiai gir
dėti namie. Dainos ir muzi
ka skamba lygiai kaip iš 
gramofono.

JAPONAI AREŠTAVO 
AMERIKOS ŠNIPĄ.
Japonijoj tapo areštuotas 

amerikonas vardu Richard 
Andrews. Japonų valdžia 
kaltina ji esant Amerikos 
šnipu. Jo bute buvo padary
ta krata ir atrasta Jokusu- 
kos tvirtovės fotografijų. 
Jokusuka skaitosi svarbiau
siu Japonijos strategijos 
punktu ir svetimi žmonės 
tenai neprileidžianti.

rašyta taikos sutartis.
Kadangi turkų delegatai 

neturėjo galios šitų klausi
mų spręsti, tai jie padavė 
juos savo Seimui Angoroje, 
ir pakol gaus iš tenai nuro
dymų, derybos su aliantais 
likos vėl pertrauktos.

Anglai tuo tarpu stiprina 
savo pozicijas apie Konstan
tinopoli ir Dardanelius ir 
siunčia daugiau kariškų lai
vų. Visa tai daroma netik 
dėlto, kad būti pasirengus 
karei, bet ir dėlto, kad pada
rius daugiau intakos Į dery
bas. Kada einant deryboms 
čia pat manevruoja Angli
jos jūrių milžinai-dredno- 
tai, tai turkam daugiau bai
mės atsiranda. Ir paskutinė
mis dienomis jie jau žymiai 
suminkštėjo, ypač kuomet 
pamatė, kad francuzai ir 
italai susitaikė su anglais.

PASAULIS MUMS PLO
JA”, SAKO KEMAL.

Turkų nacionalistų lyde
ris Kernai Paša paskelbė 
Konstantinopolio turkams 
šitokį sveikinimą: "Aš siun
čiu savo draugams Konstan
tinopoly širdingų pasveiki
nimų ir tikiuosi greitai su 
jumis asmeniškai pasimaty
ti. Taika bus pasirašyta pa
siekus musų tikslą. Visas 
pasaulis dabar su mumis ir 
visa žmonija mums ploja. 
Net ir Anglijos protinges
nės galvos pritaria musų 
pusei.”

FRANCUZAI PROTES
TUOJA PRIEŠ GRAIKUS.

Francuzų valdžia nusiun
tė graikų valdžiai protestą 
dėl siuntimo sustiprinimų 
graikų armijai Trakijoj. 
Tas kraštas turi būt tur- 
kaips atiduotas ir graikai 

Ituri visai iš tenai pasitrauk
ti, sako francuzų valdžia.

SUDEGĖ 7 ŽMONĖS.
Pereitos pėtnyčios naktį 

New Yorke ištiko gaisras 
po Nr. 241 West 109th st. ir

KUNIGAS APKALTIN
TAS KAIPO MERGINOS

KŪDIKIO TĖVAS.
Pereitam "Keleivio” nu- sudegė 7 žmonės, kurie bu- 

mery rašėm, kad Ohio vals- vo jau sumigę. Kitus ugna- 
tijoj 10 metų mergaitė, Eli- gesiai išėmė per langus ar- 
zabeth Irwin, tapo kūdikio 
motina ir nežinanti, kas jo 
tėvas. x

Dabar laikraščiai prane
ša, kad kūdikio tėvu pasiro
dė esąs dvasiškas tėvelis 
kun. L. W. Irwin, tos mer
gaitės dėdė. Grand jury jau

I

ba nuleido nuo stogo.

RUSIJA MOBILIZUOJA 
JUODŲJŲ JŪRIŲ 

I * LAIVYNĄ.
Londono žiniomis, Sovie- 

• tų Rusijos karės taryba nu
tarusi mobilizuoti juodųjų 

išnešė prieš jį apkaltinimą, jūrių laivyną.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Hong-Kong mieste, Ky- 

nuose, tapo apiplėštas tarp
tautinis europiečių bankas. 
Pavogta $200,000.

GRAIKAI ŠAUKIASI Į 
AMERIKĄ.

Graikų delegacija Atė
nuose kreipėsi i Amerikos 
atstovų ir prašė ji pasiųsti 
i Washingtoną jų prašymą, 
kad Amerikos valdžia pa
naudotų savo intaką tarpe 
aliantų ir neleistų Į Trakiją 
turkų.



I

APŽVALGA II
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PRISIPAŽINO, KAD 
ŠMEIŽĖ SOCIALISTUS.
Karės metu dalis Vokieti

jos socialistų pasipriešino 
karei ir dėlto atskilo nuo 
partijos didžiumos. Iš atski
lusių susidarė nepriklauso
mųjų socialistų partija, kuri 
paskui visą laiką stojo prieš 
karę ir jos nariai Reichstage 
balsavo prieš karė.-- kredi
tus.

Patriotai pradėjo kaltinti 
nepriklausomus socialistus 
„tėvynės išdavimu”. Jie ti
krino, kad nepriklausomieji 
socialistai dirba už Franci- 
jos pinigus ir Franci jos nau
dai. Ypač tuo buvo kaltina
mas nepriklausomųjų socia
listų veikėjas Breitscheid.

Breitscneid patraukė sa
vo šmeižikus teisman, reika
laudamas prirodymų. Teis
me pasirodė, kad šmeižikai 
jokių prirodymų neturi, ir 
prisipažino, kad jie šmeižė 
nepriklausomus socialistus 
niekuo nepasiremdami.

Teismas nepr. socialistų 
vadą išteisino, o šmeižikus 
nubaudė.

Šitos atsitikimas turėtų 
būt pamoka ir mūsiškiems 
patriotams, kurie tankiai 
mėgsta vadinti lietuvių 
cialistus tai Rusijos, 
Lenkijos „agentais”.

so- 
tai

I

suomet buvusi laisva ir ne- 
prigulminga. Girdi:

"Blogai butų, jeigu musų 
spauda butų suvaržyta nuo 
kritikos ir per cenzūrą ir per 
partijos discipliną, kaip tas 
yra Lietuvoje. Prieš cenzūrą 
šaukia visi Amerikos lietuviai, 
nes tai yra liekana carizmo, 
kuris sveikos kritikos vengė ir 
200 milijonų žmonių nuvedė 
pražutin.”
Taigi Sirvydas „susibun- 

tavojo” ir sako, kad jis ne- 
pasiduosiąs jokiai cenzūrai 
nei partijos disciplinai.

Vadinasi, saviškiai susi
pešė.
* —«. i

NEATŠAUKTAS MELAS.
So. Bostono „Sandara” 

paleido andai melą, buk po
licija areštavusi Jurgį Ge
gužį ir "Keleivio” "štabo na
rį” Juozą Neviacką. Šitą 
melą tuojaus apsilaižydama 
pakartojo ir Brooklyno 
‘ Vienybė”.

i Nors „Keleivyje” tuoj bu- 
! vo pranešta, kad tai netiesa, 
|o tečiaus išėjo jau kelios są- 
|vaitės, bet nei "Sandara” 
[nei „Vienybė” savo mėlo da 
neatšaukė. x

Kodėl?

i

ATSIRADO SOCIALIZMO 
„ŽINOVAS”.

Chicagos davatkų „Drau
gas” užsimanė apie socializ
mą kalbėti. Ir 213-tam nu
mery jis šneka:

"Socializmą valdo tarptauti
nis organizuotas kapitalas.

"DARBININKŲ TIESA” 
SUSTOJO.

dentui leido dovanoti, k, . - pa
mainyti bausmę.

”Tos malonės jie?kotą nuo Paskutiniam savo nume- 
prezidento nuteistam kunigui.1 
Prezidentas atmainė mirties Pieša 
bausmę į sunkių dairių baus
mę.

"Kunigą išvežė į katorgą ir 
jis ten vargo labai daug. Vi
liau s^ve išdavė pats tikrasis 
žmogžudys. Kunigas, daug iš
kentėjęs, sugrįžo į savo vierą.

i
Šituo atsitikimu minykai 

iš „Draugo” nori parodyt, 
kad Lietuvos krikščionis de
mokratai, suteikdami prezL'. 
dentui bausmės dovanojimo, 
teisę, padarė labai gerai,; 
nes tokių atsitikimų ir Lie-' 
luvoje gali būti.

Iš tikrųjų gi jie čia sumu
ša patįs save ir savo vien
minčius Lietuvoje, nes jie 
stojo už mirties bausmę, ir 
dabar patįs prisipažįsta, 

.kad gali būt tokių atsitiki
mų, kur visai nekaltas žmo
gus gali būt nuteistas mi- 
riop.

Prezidentas turi teisę do
vanoti bausmę. Bet prezi
dentas juk negali žinot, ar 
žmogus teisingai nuteistas, 
ar ne. Gali pasitaikvt taip, 
kad jis dovanos tikram kal
tininkui, o visai nekaltą leis 
nužudyti. O jei jis kiekvie
nam mirties bausmę 
nos, tai tada ji visai 
kalinga.

Taigi iš katros tik 
neimsi, klerikalų argumen
tai neišlaiko kritikos. Ir kuo 
daugiau jie teisinasi, tuo 
-daugiau jie save muša.

l

i Į

i

'l

dova- 
nerei-

puses

t c

išvardyta patarle Tas kapitalas kiekvienoj šaly

„VIENYBĖ” 
NENUSIVOKIA.

Brooklyno „Vienybė”, pa
dėjus antgalvį „Žydas muša 
—žydas rėkia”, 78-tam savo 
numery rašo:-

"Viršuj
jau labai nusidėvėjusi, bet jos 
dar užteks 'Keleiviui', kuris 
jau tretį sykį Įdėjo laiškus Pi
lėno, — žmogaus, kuris kaip 
tik atatiko artimą sau dvasią 
'Keleivyje’ po savo garsios 
ekskursijos po lenkų šnipų 
kanceliarijas. Viename iš pa
starųjų šio beprincipio ir ge- 
šeftininko laikraščio numerių 
Pilėnas vėl išdergia 'Vienybės' 
Bendrovę ir ypač jos vedėją 
bei redaktorių.”

Kaip matote, „Vienybė” 
^ginčijasi su savo šėrininku 
p. Pilėnu, o savo patarlę,kad 
„žydas muša—žydas rėkia”, 
taiko „Keleiviui”, kurį ma
garyčiom ji da iškolioja 
„beprincipiu ir gešeftninku 
laikraščiu”.

Tuo tarpu gi faktas yra| 
toks, kad „Keleivis” neturi 
su „Vienybe” jokių reikalų 
ir nei jis „muša”, nei jir „rė
kia”. Todėl toji patarlė apie 
„rėkiantį žydą” geriausia 
tinka pačiai „Vienybei”.

kovoja su tautiniu kapitalu. 
Socialistinis kapitalas nusilp
nina tautą ekonominiai ir ve
da ją pragaištin. Jis tautoje 
pakelia brolišką kovą ir pagro
bia valdžią. Rezultate šalis pa
tenka budelių rankosna.”

•X.

Matote, kokia išmintis, 
kokis aiškumas! Tai lygiai 
tokie argumentai, kaip to 
senovės Atėnų valdininko, 
kuris liudydamas prieš So
kratą šitaip aiškino: „Ka
dangi visi keturkojai vaikš
čioja ant keturių kojų ir 
prie to da kiekvienas jų turi 
uodegą, tai aišku, kad So
kratas yra bedievis ir vals
tybės priešas.”

„Draugo” minykams daug 
sveikiau butų kalbėti rąžan
čių, o ne Į socializmą savo 
nosį kišti.

PATĮS save muša.
Lietuvoje klerikalai Įvedė 

mirties bausmę, ir tuo pačiu

ry ' Darbininkų Tiesa” pra- 
kad dėl pinigų stokos 

ji j: u sustoja ėjus.
„Darbininkų Tiesa” buvo 

kairiųjų komunistų orga
nas, įkurtas po skilimo su 
vadinamais „centristais”, 
kurie susiorganizavo i 
„Darbininkų Partiją” ir ku
rių organu ' pasiliko „Lais-
Vė”.• t

apgynėjai.
ne-

NAUJAS ATRADIMAS.
Ligi šiol svietas manė, 

kad Maižius buvo žydas. Bet 
So. Bostono „Darbininkas” 
dabar sako, kad ne. 3 spalių 
numery jis rašo:

”Iš Senojo Įstatymo žinome, 
kad Dievo Įkvėptas Mozė pakė
lė pirmą streiką prieš išnaudo
tojus ir Mozė vergus žydus iš
vedė iš Egipto, naivų nevalios.

"Tai mat kokia tikroji kata
likų tikėjimo dvasia.”

Komunistų „mokytojas” 
Jukelis syki pasakė, ka 
Maižius (Mozė) su Kerens- 
kiu darė suokalbius prieš 
darbininkus, o švento Juozo 
organas dabar praneša, kad 
tas žydų vadas buvo katali
kas, nors katalikybės da 
ant svieto nebuvo.

Šitą atradimą „Darbinin
kas” turėtų užpatentuoti.

,r«-

GABRYS SU KLERI
KALAIS.

Juozas Gabrys, kuris tū
las laikas atgal buvo Lietu
vos valdžios jieškomas kai
po šalies išdavikas ir ligi

SIRVYDAS SUSIFAITA- 
VO SU NATKEVIČIUM.

„Vienybės” 69-tam nume
ry tilpo straipsnis „Lietuvos 
Konstitucija”, kurio auto
rius pusėtinai „apipeizavo” 
Lietuvos liaudininkų parti
ją. Jo nuomone, ji yra „sve
tima lietuvių dvasiai”, „pri
sigėrusi nedemokratingų 
rusų ir lenkų raugo” ir 1.1.

Kap. L. Natkevičius, ku
ris dabar randasi liaudinin
kų reikalais Amerikoje, pa
rašė „Vienybės” redaktoriui 

• laišką, išbardamas jį, kam 
jis tokius raštus prieš liati- 
dininkus talpina.

„Vienybės” redaktorius p. 
Sirvydas išspausdino tą laiš
ką, tėčiaus nuo savęs pridė
jo, kad liaudininkai vistiek 
„no good”, nes neparodę nei 
„griežtumo nei išmintingu
mo”.

Kap. Natkevičius nenori 
apsileisti ir liepia Sirvydui 
pasižiūrėt, ką klerikalai apie 
liaudininkus rašo.

Sirvydas gi pataria Nat
kevičiui nesikarščiuoti ir 
„Vienybės” nemokyti, nes ji 
gyvuojanti Jau 36 m. ir vi-

iaiku jie davė prezidentui L buvo visuomenės gy- 
causmes-dovanojimo teisę. venimo visai pranykęs, da-

Chicagos' „Draugas”, gir
damas Lietuvos klerikalų 
pasielgimą, rašo: z -

"štai atsitikimas. Miestelyje 
N. N. buvo labdarė moteris. 
Vieną rytą ji pasisakė eisian
ti pas kleboną, pas kuri buvo 
palikus visus labdarybei su
rinktus pinigus, ji išėjo, bet 
nesugrįžo. Policija eina jos 
jieškoti. Randa ją nužudyta 
kambarėlyje prie zokristijos. 
Prie jos lavono randa liktorių 
su žvake, kurią kunigas varto
davo kasdien prie, mišių. Kle
bono virtuvėje randa kruviną 
peili padėtą po spinta. Kunigą 
suima ir veža Į kalėjimą. Seka 
teismas. x

"Teisėjai teisia kunigą. Jis 
neturi jokių prirodymų, kad 
ne jis nužudė ir jiet neturi ant 
ko nurodyti, o prieš jį yra 
daug aiškiausių prirodymų. 
Teisėjai griežtai laikydamiesi 
Įstatymų nuteisia, kad kuni
gas turi būti nugalabintas už 
dasileidimą žmogžudystės su 
tikslu apiplėšti. Teisino darbas 
užbaigtas. Teisėjai padarė, ko 
Įstatymai reikalavo. Bet tam 
teismui nieko nekenkė, kad to
je šalyje konstitucija prezl-

bar pasirodė Lietuvos kleri
kalų organe „Laisvėje”. 151- 
mam to laikraščio numeryje 
jis rašo apie Lietuvos pini
gus ir toliau ketina daugiau 
tenai rašyt.

Tai ve, su kuo tas mekle- 
ris bičiuliuojasi I Su klerika
lais, kurie dedasi Lietuvos 
patriotais!

ANGARIETIS SUDE- 
ŠINĖJO.

Z. Angarietis (Zigmas 
Aleksa), kuris nesenai da 
buvo kairiausis iš visų kai
riųjų komunistų, dabar, j 
veda su kairiaisiais kovą ir| 
žada juos visai išnaikint. 
Rašydamas apie Amerikos 
komunistus, 
daugiausia tuos, kurie dirba 
„po žeme”, t.y. slaptai, ir 
kritikuoja jų organą, „Dar
bininkų Tiesą”... ši gi atker
ta, kad „klastomis ir me
lais” Z. Angarietis „neišnai
kinsiąs susipratusių darbi
ninkų”.
> Išrodo, kad neužilgo visi 
pirmieji komunistų vadai 
liks ”buržujais”.

jis atakuoja

Dabartinė visuomenė
gali gyvuoti be valdžios. 
Valdžia, ar ji bus pastatyta 
didžiumos ar mažumos, vis 
spaudžia visuomenę ir kiša
si Į ekonominį gyvenimą. 
Bet kaip galėtų išsilaikyti 
be valdžios, kad ir mažiau
sia valstybė, negalima įsi
vaizduoti. Turi būti tam ti
kros grupės, kad galėtų at
likti svarbesnes valstybinio 
organizmo funkcijas. Te- 
ciaus .vietoj nurodinėti, ko- 

!kiii: budu tQ galima siekti, 
kreipsiu dąpgiąu domės Į 
kenksmingumą valdžios vi
suomenei. Valdžia, parinkta 
ir pastatyta tarnauti vienai 
klasei,,' arba tam tikram 
sliuogsniui, pavyzdžiui, dva- 
siškijai, kaip Lietuvoje, kad 
ir patenkina savo šalinin
kus, bet faktinai ir jie neša 
nuostolių jos užlaikymui ir 
atlikimui „pilietinių parei- 
j-b •

Paimkime rusų valdžią.
Kuom užsilaiko rusų ma

žumos valdžia? Kariumene, 
kurią užgrobė ir pastatė sa
vo vadus?’ ’

Ne, to neužtenka išlaikyti 
mažumos valdžią. Peikia 
valdininkų.

Dabar rusams^ reikalinga 
paleisti čeką, bet iš kur imti 
naujo elemente? Leninas 
gabus žmogus, ir jis tuoj su
rado. Jis sako, reikia vyt iš 
Įstaigų dabartinius valdi
ninkus, o paskinti senus. 
Delko? Dėlto, kad sovietiz-< 
mui palaikyti tiks tie, kurie 
gefdi gynė carizmą. Išbadė
ję, nesulaukdami grįžtant 
‘aro, jie atsiduos naujam 
viešpačiui ir šventai pildys 
savo pareigas. Kas turėjo 
neapykantą ant caro valdi
ninkų, tas turės ją užmiršti.

Nekurį laiką galima tvar
kytis pagelba čekos, žvalgy
bos ; galima terorizuoti žmo
nes, bet tik nekurį laiką. Tą 
suprato Leninas, ir dabar 
jis rengiasi užtvirtyt savo 
valdžią ilgesniam laikui. To
kie minties akrobatai, kaip 
Leninas ir kiti komunistų 
vadai, mato®patys, kad jie 
sovietų sistema sukūrė tik 
komunistinį absoliutizmą.

Valdymas yra "tik blėdin- 
gas spaudimas visuomenės, 
ir daugiau nieko.

Rusija tdmsi šalis — ji il
siai garbino carą, priduoda
ma jam šventenybės titulą, 
ir butų garbinus tokioj pras
mėj ligi šiol, jeigu nebūtų 
pamainęs jį kitas dar kietes
nis monarchas komunistų 
kaukėj.

Rusai įnešė daug naujo į 
aplietos sritį, už ką žmo
nija jiems buą.dėkinga. Pra
dedant nuo pradinių moky- 

baigiaBt univėrsite- 
iškmnąte iš sme- 

kutinruš supelėju
sius iojastikos likučius. 
Bet k n; tikslui Jįe ren
giasi"’ žudyti rešėJus? Tarp

blogumus dabartinės drau
gijos, visi gerbė jo asmenį 
už jo proto nuopelnus. Bet 
besirengdamas dabar prie 
naujų žudynių, jis gali grei
tai nustoti užuojautos ir 
įvertinimo pačiose jautriau
siose žmonijos širdyse.

Kas laukė po revoliucijos, 
rusuose ~ užviešpatavimo 
žmoniškumo ir taikingumo, 
tas labai apsivylė. Tiesa, 
kaltė ne vienų komunistų-— 
juos padarė žiauriais reak
cija ir kapitalistinės valsty
bės. Ir nėra ko manyt, kad 
jiems truktų žmoniškumo, 
iik jie dar pilni keršto, kuris 
nespėjo išnykti po sunkios 
kovos. Taigi jų priedermė 
susilaikyti tuom laiku, kada 
nėra nei mažiausio reikale 
žudyti. O bet nesusilaiko. 
Išeina, kad valdžia, kokia j? 
nebutu, vistiek yra biėdinga.

J. Mč.

Mulkių gaudytojai.
Tūla bendrovė, kuri toli, 

kur tai už jūrių, surado di
delius turtus, buvo pasikvie
tusi mane pardavinėti jos 
šėrus. Kadangi už finansini 
bendrovės stovi garantavo 
gerai žinomas tūlo banko di
rektorius, tai aš nei nesitai- 
ravęs apsiėmiau būti šeri} 
pardavinėtoju.

Tuo tikslu šiomis dieno
mis lankiausi Philadelphijoj 
ir mačiau gana apsčiai žino
vių, kurie norėtų pelningai 
įvesdinti savo pinigus. Be- 
iicškodamas padėjėjų par
davinėjimui šėru, aš susidu- 
riau su žmogum,, kuris apie 
mano atstovaujamą bendro
vę daugiau žinojo, negu aš.

Kuomet aš užgirdau, kad 
bendrovė, kurią aš atsto
vauju, yra sutverta tiktai 
mulkių gaudymui ir kad tai 
bendrovei — tūlose valstijo
je — uždrausta pardavinėti 
ios šėius, nes „mėlynojo 
dangaus” nevalia pardavi 
sėti, tai aš telegrafavau 
bendrovės prezidentui, rei
kalaudamas pasiaiškinimo, 
bet nesulaukęs per kelias 
dienas jokio atsakymo, jo
kių šėru nepardavęs, sugrį
žau namon.
• Ne, aš nenoriu mulkių 
gaudyti.

Nuo to laiko, kaip Lietu
va pasidarė neprigulm inga. 
r lietuvių tarpe atsirado 

žmonių, kuriems parupo sa
vųjų neišmaningumas, arba 
jų kailis. Taigi dabar privi
so visokios rūšies išradėjų ir 
ekspertų, kurie tveria ben
droves tiktai tam, kad pasi
jauti savo meškerėn visus 
‘.uos, kurie yra šiek tiek 
praturtėję.

Žinoma.. spekuliantų vi- 
-ur buvo ir bus, bet lietuvių 
tarpe tokių geradėjų iki žio
dai buvo nedaugiausia ir 
kuo jų mažiau, tuo sveikiau 
•■u prigavikais dar nesusidu- 
rusiu žmonių kišeniams.

„Mulkių gaudytojų” atsi
rado jhu ir lietuvių tarpe, 
—saugokitės! K. S. P.

A

Badas verčia Lietuvos paštininkus vogti 
amerikiečių dolerius.

visu baisulhų nori padaryti 
dar vieną, už visus tauriau
si, blėdingiausį žmonijai.

Kuomet Leninas komunis
tų kongresuose pasirodyda
vo su naujom kalbom, nau
jom programom, kada jis 
kalbėdavo apie paliuosavi- 
mą moterie^" ir apie kitus

Penkis milijonus devynis 
Šimtus dešimts tūkstančių 
nvalidv davė pasaulinis ka
ras (sulyg tarptautinio in
validų biuro žinių). Dau
giausia jų esą Francuzuose 
—1,500,000, toliau Vokieti
joje — 1,400,000, Anglijoj— 
1.170,000, Italijoj — 570,000. 
Belgijoj — 400,000, Ameri
kos . Jungtinėse Valstybėse 
— 264,000, Čekoslovakijoje 
—175,000, Austrijoj—154,- 
900, Jugoslavijoje — 154,- 
°00, Kanadoje — 84,000, ki 
tose valstybėse — 320,000. 
Reikia pastebėti, kad šis 
skaičius yra dar nepilnas, 
nes čia neįskaityti Rusijos 
’r atsiskyrusių nuo jos vals
tybių invalidai. Drąsiai ga
lima sakyti, kad priskaičius 
šias valstybes, bus apie aš
tuonis milijonus invalidų.

Gerb. „Keleivio” Redakcija! 
Perskaitęs „Keleivio” No.

26 straipsnį „Lietuvos paš
to valdininkų sauvalė”, bu
vau labai užgautas pavadi
nimu Lietuvos pašto valdi
ninkų „klerikalų tarnais” ir 
"doleriu vagimis”. Turiu 
pranešti, jog pavadinimas 
vijų pašto valdininkų „kleri
kalų tarnais” ir „dolerių va
gimis”, yra labai neteisin
gas, nes dauguma pašto val
dininkų nebuvo ir nebus 
krikščionim demokratais ir 
klerikalų tarnais; o dolerius 
vagia tik nesąžiningi valdi
ninkai, kuriems nerupi tar
nauti tėvynės labui; bet to
kiais yra nevisi.

J Išvengimui gi dolerinių 
■’ogimo, patariu siuntinėti 
oinigus ne paprastuose, bet 
apdraustuose laiškuose, ar
ba per bankas.

Tiesa, paskutiniu laiku 
pragyvenimas Lietuvos paš
to valdininkų ir žemesnių 
tarnautojų nepakenčiamas, 
nes* markė krito ir viskas 
oabrango * 20—50 kartų. 
Kambarys provincijoj kai
nuoja 200 arba 300 auksinų 
mėnesiui be kuro; malkų ve
žimėlis kainuoja 1,000—1,- 
S00 auksinų; sviesto svaras 
100—150 auks.; lašinių sva
ras taipgi 100—180 auks.; 
mėsos jautienos 50—60 auk., 
o apie kiaulieną pašto valdi
ninkai negali nei svajoti. Už 
blogus pietus, pusryčius ir 

Makarienę prie tokios bran
genybės reikia mokėti 1,000 
—1,500 auks. i mėnesį.

Kadangi dauguma pašto 
valdininkų gauna algos nuo 
'.,500 iki 1,700 auks., t.y. 
apie IVj dolerio mėnesiui, iš 
kurios sąžiningi pašto vai
rininkai negali prasimaitin
ti ir nenorėdami kentėti ba
lo ir šalčio, priversti jieško- 
_i kito išėjimo, t.y. liuosame 
laike eiti pas žydus arba 
taip namų sarininkus malkų 
jiaustyt ii* skaldyt, o valdi- 
■tinkai nesąžiningi ir kurie 
neturi sveikatos dirbti fizi
nį darbą, bado spaudžiami 
priversti knabinėti papras
tus laiškus iš Amerikos, ir 
kitą kartą jiems pasiseka 
-urasti dolerį.

Nėra ką kalbėti apie vai
rininkus vedusius, kurie tu
ri išmaitinti žmoną, keletą 
vaikų, ir aprėdyti juos gau
dami algos 1,500—1,700 
auks. i mėn. ir vaikams prie
do po 200 auks., tokios šei
mynos padėtis yra tikrai 
ubagiška. Visi turi yaikščio- 
ti apskurę, nes ištaisyti sau 
ir šeimynai gerų drabužių 
oašto valdininkai neturi ga
limybės kadangi metras ge
lumbės kainuoja nuo 2,000 
iki 8,000 auk., bačiukai pras
čiausi 4,000 auks. ir dau
giau. Visos kitos prekės irgi 
labai brangios. »

Gyventi pašto valdinin
kams prisieina dviejuose ar 
trijuose susigrudus viena
me mažame drėgname kam
baryje, nes geresnį butą 
oašto valdininkai neįstengia 
oasamdyt.

Todėl, gerbiamieji Ameri
kos lietuviai! Kokia gal būt 
tėvo padėtis, matant kaip jo 
šeimyna kenčia šaltį ir Jbadą, 
o iš tos priežasties dažnai 
serga ir miršta, nes be pa
galbos gydytojo sunku išgy
ti, Q gydytojas be užmokes
čio ligonių neaplanko. *

Jeigu tėvas yra sveikas, 
tai jis, kaip buvo aukščiau 
nurodyta, eina dirbt liuesu 
’aiku fizinį darbą, o tokie, 
kurie neturi sveikatos pri
versti jieškoti kįtos priemo
nės — vogti amerikoniškus 
dolerius.

Jeigu ateity pašto valdi
ninkams bus paskirtas atly- 
ginirdas, kad jie bent kiek 
žmoniškiau galėtų gyventi, 
tada galima tikėtis, kad jie 
sąžiningai eis savo pareigas, 
Urii*!-*• • - *

nes bijos paliuosavimo nuo 
tarnystės, kurios dabartiniu 
laiku nieks -nebrangina.

Bet jeigu Steigiamasis 
Seimas nekreips domės i 
valdininkų gyvenimą, ta/1 
mes priversti busime kovoti 
ir turim vilti, kad iš tos ko
vos išeisime nugalėtojai, ir 
išvarysim iš Steigiamojo 
Seimo visus krikščionius de
mokratus ir visokius kleri
kalus, kurie gaudami dide
les algas visgi nepasitenki
na. bet varo didžiausį šmu
geli (pav. kun. Purickis).

Gana mes vargom, prisi- 
kentėjom bado ir šalčio, bet 
langiau taip kentėti jau ne
begali™.

Greitai ateis laikas, kada 
busim priversti patys "nu
statyti sau algas. Tada Sei
me ir ministeriu kabinete 
pasidarys perdaug karšta, 
Ir kokios košės jie bus privi
rę, tokią prisieis ir suval
gyti. Valdininkas.

Natūralizacija ir pilietystę 
ištekėjusių moterų.

22 d. rugsėjo, 1922 m., Suv. 
Valstijų prezidentas pasira
šė po Įstatymu, kuris turi 
svarbias permainas apie na
tūralizaciją ir pilietystę iš
tekėjusių moterų. Pagal 
naują įstatymą moterys tu
ri tokias pat tiesas kaip ir 
vyrai. Ateivė nuo šio laiko 
neįgyja Amerikos pilietys- 
tės, kuomet išteka už Ame
rikos piliečio arba per savo 
vyro natūralizaciją, ir Suv. 
Valstijų pilietė nepameta 
?avo pilietystės, kuomet iš
teka už ateivio. Naujas Įsta
tymas vienok neliečia pilie- 
tvstės stovio tu moterų, ku- 
rios Įgijo pilietystę prieš šio 
Įstatymo priėmimą.

Pagal seną Įstatymą, mo
terys, kurios ištekėdavo 
už Suv. Valstijų piliečių, 
tapdavo pilietėmis. Tokiu 
budu, kuomet ateivis tapda
vo naturalizuotas, jo žmona 
irgi palikdavo Amerikos pi-* 
lietė. Tas viskas dabar per
mainyta. Vyrų natūralizaci
ja neliečia ištekėjusių mote- 
rų pilietystės stovio. Jeigu 
lietuvis vyras naturalizuo
tas kaipo Amerikos pilietis, 
jo žmona pasilieka Lietuvos 
pilietė. Kad tapti Amerikos 
piliete ji turi pati išsiimti 
natūralizacijos popieras. 
Bet jai nereikia išpildyti 
„declaration of intention” 
arba išsiimti „pirmas popie
ras”, ,ir ji turi gyventi Suv. 
Valstijose tik metus vieton 
penkių metų prieš paduo- 
dant-prašymą.

Toliau naujas Įstatymas 
duoda ištekėjusiai ateivei 
teisę išsiimti natūralizacijos 
popieras, kad nors jos vyras 
ir nėra Amerikos pilietis, 
arba atsisako, arba nesirū
pina išsiimti natūralizacijos 
popieras. Bet tokiame atsiti
kime žmona turi sutikti su 
visais paprastais natūrali
zacijos Įstatymo reikalavi
mais, turi išsiimti pirmas 
popieras arba ”declaration 
of intention” ir turi Suv. 
Valstijose gyventi "per pen
kis metus.

Naujas Įstatymas ųeliečia 
vaikų pilietystės. Kur vaiko 
pilietystė priguli nuo tėvų 
pilietystės, seks pilĮetystę 
tėvo ne motinos, jeigu tėvo 
ir motinos pilietystės kito
kios. Bet visi vaikai gimę 
Suv. Valstijose yra Ameri
kos piliečiai nepaisant, jog 
tėvai ne piliečiai. Įstatymas 
sako, jog Suv. Valstijų pilie
tė nepames Amerikos pilie
tystės, jeigu ištekės už atei
vio (tik jeigu jis negali būti 
Amerikos pilietis), jšski- 
riant tą atsitikimą, jeigu ji 
formališkai išsižada pilie- 
tvstės prieš teismą.

F.L.IK

X
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Kus olėta neveikiu 
To niekas nupeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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WORCESTER, MASS. 
"Aido” choro koncertas.
1 d. spalių įvyko "Aido” 

choro koncertas. Buvo gar
sinta koncerto pradžia 7:30 
vai. vakare, bet programas 
prasidėjo vos tik 8:25. Tokio 
suvėlinimo priežastis buvo 
ta, kad choro mokytojas ka- 
žin-kur buvo dingęs. Choris
tai jau buvo besirengę pra
dėti programą be mokjdo- 
jaus, bet, ant laimės, pribu
vo ir mokytojas. Paaiškėjo, 
kad mokytojas buvo nuėjęs 
vakarieniauti ir užsisakė 
vištą. Pasitaikė, kad višta 
buvo sena ir ilgai ją reikėjo 
virti. Patartina mokytojui 
kitą kartą eiti vakarieniau
ti truputi anksčiau ir užsi
sakyti jauną vištukę, tuo
met nereikės choristams 
nervuotis ir publikai neri-' 
niauti.

Prasidėjus programui 
pirmiausia ”Aido” choras 
sudainavo kelias dainas, ku-> 
rios išėjo gana gerai. Potam 
dainavo solo^J. Bakšys, ku
ris, kaipo mokinys, savo už
duoti atliko gana gerai. Tik 
mokytojas turėtų jam pa
stebėti, kad solistui vyrui 
nepritinka bėgti nuo estra
dos pirm merginos pianis
tės. Trečias buvo ant pro- 
gramo žinomas dainininkas 
K. J. Kriaučiūnas, kurio 
dainos publikai lą^ai patiko. 
Penktas dainavo J. Butėnas, 
apie kuri, kaipo garsų dai
nininką nereikia nei rašyti, 
nes jis visuomet ‘publiką už
ganėdina. Po jo skambino 
ant pijano B. šaliniutė. Rei
kia pasakyti, kad šaliniutė, 
kaipo jauna pijanistė, savo 
užduotį atliko labai gerai. 
Abelnai imant, B. Šaliniutė 
turi didelį palinkimą ir ga
bumą prie dailės darbų. Gal
būt nuo šio laiko nereikės 
kviesti svetimtautes pianis
tes i musų koncertus akom- 
ponuoti dainininkams. Tą 
darbą atliks B. šaliniutė. 
Šiame koncerte taipgi gerai 
pasižymėjo savo dainomis 
M. Vizbarienė ir jauna mer
gaitė A. Stankiutė. Publikai 
taipgi labai patiko duetai, 
kuriuos atliko J. Butėnas ir 
M. Vizbarienė ir K. J. 
Kriaučiūnas ir M. Vizbarie
nė. Ant pabaigos šauniai su
dainavo vyrą choras.

Šis koncertas publikai, 
matomai, labai patiko. Nors 
programo ilgai belaukiant 
"sena višta” buvo žmonėms 
ūpą sugadinus, bet po pro
gramui visi buvo gerame 
upe ir skirstėsi linksmus.

žvirblis.

Į nes buvo priėmęs daug Į atsiėmė iš jų, o subkontrak-j PITTSBURGH, PA. |South Side benai ir šios dvi liaus ėjo gyva lietuviška vė- 
rankpinigių namų budavoji-į toriams - - -------rankpinigių namų budavoji-į toriams nieko nemokėjo, pjttsburirho ir aoidinkės lie-' divizijos susivienyję ėjo į ha va iš 200 mergaičių. Pas
muk Paėmė ntio ko šimtą,: Todėl ir subkontraktoriai iš į tuviu mamfestaciios ! ^orth..SĮd.e.’ k?r .grupavosi, kui jas ėjo būrys bernaičiųtuvių manifestacijostukstantj, du, tris ir t.t. ėmė namų savininku reikalauja : - paro^8 ; Visos divizijos i vienų milži-į su amerikoniškų spalvų ke-
tiek, kiek gavo. užmokėti. ' - C ...... nišlą minią. ' I purėmis, nešdami rankose

Rankpinigius gavęs, na- Be namų savininkų, su b- , -4 - . • ! Apie antrą valandą po'
mų nepradėjo budavoti ir, kontraktorių ir kompanijų Pittsburgno ir pietų užgaudė garsus benųi
išvažiuodamas neatėjo nei i jis da nusinešė ir darbiniu-' :llke8. lietuviams. Ji buvo baigai jr susivienyję lietu-j

i lietuvių džiat^smo šventė. viai „radėj0 maršuot Pitts 
Jei kur jis ir pabaigei Apmovė jis ir kelis lietu- ne? dieną Pittsourg.no ir

atsisveikinti su savo priete- kams nemokėtas algas.
liais. tlVl x»w* ** j.k. u „

namus statyt, tai pinigų už vius daktarus. Ypač skau- apieunKes

Apie antrą valandą po po mažą lietuvišką vėliavą, 
i Taipgi buvo daug įvairių 
y’floatų”, iš kurių du buvo 
parengti per centrą, o kiti 
per darbštesnius lietuvius. 
Paskui juos ėjo visos Pitts
burgho ir apielinkės draugi
jos ir pavieniai asmenys 
Įvairiai pasipuošę. Pittsbur- 

Igho apskriejo Lietuvių Rau- 
' Paroda buvo pilna įvairu-donojo Kryžiaus Draugijos 
mų. Pirmiausia jojo ant ar-' moteris labai gražiai pasi- 

Irodė. Buvo jų apie 150, vi-

• viai pradėjo marsuot Pitts- 
.. ... l’ burgno gatvėmis. Tai buvo
lietuviai ben- neaprašomai gražus regi- 

v • • • 1 '• J medžiagą kompanijoms neydžiai nukentėjo Drigotas, dvom spėkom surengė dide- nyS Nebuvo nei vieno lietu- 
užmokėjo ir dabar kompa- kuris sukišo jam virs 1,000d? manifestacijos parodą is- vj0> kurio krūtinė nebūtų: 
nijos kabinasi prie namų sa-dolerių. Išvažiuodamas Ku- ‘ reiškimui padėkos Suvieny- buvnisi papuošta lietuviška 
vininkų. Kitur jis prieš pa- kutis parašė Drigotui laiš-įv įdstųoms uz pnpazi- spalva, 
bėgimą išrašė čekius kompa- ką, kad jis paliekąs jam ko- n!1Prb Lietuvos (te jure . ? Paroda buvo pilna ivairu
nijom.’net tie čekiai sugrį- kią ten medžiagą, kuri irgi « ™ ^t ryto tą dieną m JUJ„ „„
žo Jis da pavedė daug namų neužmokėta. su kliu dalis Pittsburgho poli- ------ -------r----------- , ■■
kiliems Isuhkontraktie! J>s Važiuojąs už Iškilimu, rengėsi į paroną. juos maršaT0 sos apsirengę savo unHor-
.. ’ v , " ... - 900 mylių nuoChicagos. iAP16 P® ^v'^lktai Pasi- būrys lietuvių kareiviu, tar-j momis, dėl įvairumo turėję
riams). Kada atėjo nuo jų. Lietuviai turėtų būti at- J!r,d° be.n® bakai ant Souln .............. —
bilos, jis pažymėjo, kad jos sargesni su tokiais darbi- Tai buvo Soho divizija, ^- juos seke burvs Vv

- , ----------- . . .., ............. jmaršuojanti į S. S. Tiems' ~ ‘
! balsams . tuojaus pritarė

užmokėtos, ir nuėjęs pas na- ninku ”prieteliais”. 
mų savininkus tuos pinigus Korespondentas.

CHICAGO, ILL.
* Kukutis pabėgo.

Chicagos lietuviai šiais 
metais pergyvena, taip sa
kant, šmugelio krizį. Nese
nai pabėgo Harringtonai ir 
Bischoffai su Apple’sais, iš
nešdami lietuvių milionus 
dolerių, o dabar išrunijo ki
tas šmugelninkas, Kukutis.

Kukutis buvo žinomas ko
munistų kalbėtojas ii* šiaip 
"veikėjas”. Pastaruoju lai
ku jis pasižymėjo kaipo ko
munistų* rojaus agentas ir 
liuosavo darbininkus iš ka
pitalizmo nagų. Kaip pas 
juos priimta sakyt, "kuo 
darbininkams bus blogiau, 
tuo jie greičiau pakels revo
liuciją,” Kukutis taip ir pa
darė. Jis budavojo lietu
viams ir graikams namus, ir 
kaipo kontraktorius vedė 
platų biznj. Kiek jam aplin
kybės leido, išnaudojo kiek
vieną progą. Kasu kiek davė, < 
tiek ėmė iš kalno. Nuo-d-ro 
Yuškos da pasiskolino apie 
penkiatą šimtų dolerių.

Kontraktoriui Kukučiui 
dingus, žmonės ir kompani
jos, kurios jam pristatinėjo 
medžiagą, apsižiūrėjo, kad 
neveltui jis dingo, bet kartu 
nusinešė tų žmonių pinigus,

navusių Dėdės Šamo kariu-;

tauto Kareiviu Draugijos 
narni savo uniformose. To-

«

Per šešias-dešinit s penkis metus motinos pe
nėjo savo kūdikius su Borden’s Eaele Pienu.

jantis maistas vaikams, kurie nedapeaėti ir
neauga.

Bordea Building

stiprią sveikatą. Apie Eagle Pieno grynumą

ir cukrus patogiame pavidale, lengvai vaiko

Maistas, kuri vaikams duodat, turi nustatyta
įtekme ant ju augimo. Mokslas parodė, kad

prumo ir ilge gyvenimą. Norėdami išauginti

duokit jiems užtektinai Eagle Pieno, nes
Eagle Pienas yra grynas maistas suteikiantis
tu maistingumo elementu, kuriuos kūnas turi

COMPANY
Nevv York

vaikai visoje šalyj, tūkstančiai ir tūkstan
čiai ju. gavo is Eagle Pieno savo vikria ir

lškirplut kuponą šio paskelbimo ir pasiuskit
jį The Borden Company, o ji prisius visai dy

kaip kūdiki penėti, arba kūdikiu knygą, arba
virėjystės knygą, pasakančia kaip pagaminti
skaniu valgiu su Eagle Pienu. Įvardinkit ko

prašymą.

AR JUSI VAIKAI ISAUGS
STIPRUS IR SVEIKI

Netik vaiko aukštumas rimtai surūpina kiekvieną tėvą ir motina, bet ir piktas kūne ir
proto išsivystymas. Ištiesę jie nori, kad vaikai butu vikrus, sveiki, stiprus ir pilno ūgio.

pienas daugumoje prisideda prie davimo sti

vaikus i stiprius ir sveikus vyrus bei moteris,

turėti, kad galėtu augti

Pasirodę, kad jis yra puikus kuna budavo-

THE BORDEN

-

* UF• 1

** 1

nėra jokiu ahejonią, kaip- apie pasekmes, ku
rias tūkstančiai Europiečiu mot mų » jo ga
vo. Eagfe Pienas yra vartojamas kūdikiu pe
nėjimui plačiau negu visi kiti kūdikiu maistai
sykiu sudėti. Nes jis yra vien grynas pienas

suvirškinamas.'

kai. ka norėsi: ar pamokinimu jusu kalboje

norit, šitas patarnavimas yra jums, tik už

KUPONAS

Pažymėkit kati-4 knygelę norit

Penėjimo
Instrukcijos

Vardas ................

Kūdikių
Knyga

Virimo
Knyga

Adresas................
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SCOTTVILLE, ;M1CH. 
Mirė du lietuviai ūkininkai.

Nesenai du musų draugai 
ūkininkai persiskyrė su šiuo 
pasaulių: J. Knabikas ir A. 
fiminskis. Po jų mirties 
rojaus pasklido kalbos, buk 
jie mirę nuo munšaino. Abu
du prigulėjo prie Lietuvių 
Ūkininkų Draugijos. Susi
rinkime 24 rugsėjo draugi
ja išrinko komitetų gavimui 
nuo daktaro paliudymo apie 
tų dviejų draugų mirties 
oriežastį. Vienok daktaras 
Hsisakė išduoti paliudymų, 
kad jie mirė nuo munšaino. 
Matomai, daktarui yra gai- 
’a pasilikusių našlaičių, ku
riems yra reikalinga pasal
ia. Butų gerai, kad draugi
ja tipbiednų našlaičių nau
jai parengtų nors balių.

Tas munšainas ištikro 
perdaug pas musų ūkinin
kus yra madoj. Kur tik nu
eini, visur ji verda, visur ge
ria. Juo tamsesni ūkininkai, 
tuo daugiau geria mun
šaino.

Lietuvių Ūkininkų Drau
gija rengia balių ant 28 d. 
spalių. Balius bus su šokiais 
ir kitokiais pamarginimais, 
Lietuvių Ūkininkų Svetai
nėj, Custer, Mich.

. Grėhliunas.

ios papuošę Raudonojo 
kryžiaus ambulansą. Prieša
ky kiekvienos draugijos bu
vo nešamos didelės ameri
koniškos ir lietuviškos vėlia
vos. Visi dalyvaujanti paro
doj nešė rankose po mažą 
vėliavutę.

Minia, susidedanti iš apie 
15,000 žmonių ir 7 benų. 
mąršavo iš North Side per 
miestą į Soldiers Memorial. 

j kur buvo laikomos prakal
bos. Atvykus i salę pirmiau
sia benai sugrajino Ameri
kos ir Lietuvos himnus. Ne
buvo to lietuvio, kurio šir
dis nebūtų buvusi perpildy
ta džiaugsmu, kad pagalios 
ir Lietuva, nusikračiusi sve
timųjų jungą, paliko laisva 
ir pasaulio pripažinta vals
tybė. Benams paliovus gra- 
jiti, suvienyti Pittsburgho 
chorai sudainavo porą dai
nelių. Taipgi vienas jaunas 
vyrukas sudainavo porą dai
nų solo. Potam prasidėjo 
prakalbos. Pirmiausia kal
bėjo angliškai sekanti kal
bėtojai: Senior Judge Buf- 
f ington iš Pennsylvania Cir- 
cuit Court, Pres. of Pitts- 

iburgh Council Daniel Win- 
ters, Sheriff R. Woodside ir 
tūlas sloviakas. Paskui lie
tuviškai kalbėjo J. Mažių Ie
va ir studentas P. Keršis, 

i Buvo skaitytos ir priimtos 
pasveikinimo telegramos 
Šuv. Valstijų prezidentui 
Hardingui ir Lietuvos Stei
giamojo Seimo pirmininkui 
Stulginskui Ant pabaigos 
chorai sudainavo Lietuvos 

Į himną ir tuomi apvaikščioji-

*

mas užsibaigė.
Lietuvaitė.

»

BINGHAMTON, N. Y.
i Rezoliucija Lietuvos piliety

bės reikale.
A. Stulginskui, 
Lietuvos Steigiamojo 
Seimo pirmininkui,

Kaunas, Lietuva.
Kadangi Lietuvos 

čiams Amerikoje tapo pa
skelbta priverstina registra
cija, uždedanti žymias pini
gines duokles ię grąsinanti 

I pavojum netekti pilietybės 
i teisių bei turto Lietuvoje.

Ir kadangi kitos valstybės 
savo piliečiams tokių regis
tracijų nedaro ir už dešimtį 
($10.00) dolerių pilietybės 
neparduoda,—

Tai masinis lietuvių susi
rinkimas, sušauktas per 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros 64-tą ir Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 33-čią 
kuopas Lietuvių Svetainėje, 
269 Clinton st., Binghamton, 
N. Y., 24 d. rugsėjo, 1922 m., 
kreipiasi į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą ir reikalauja, 
kad jisai panaikintų tuos 
skaudžius registracijos pa
tvarkymus.

Taipgi nutarta pasiųsti 
šią rezoliuciją St. Seimo pir
mininkui, ministeriu pirmi
ninkui, Lietuvos Atstovybei 
Washington, I). C., ir lietu
vių spaudai.

Masinio susirinkimo 
Pirm. M. Čiurlionis, 
Sekr. M. Urbas.

P. S. Ši rezoliucija priim
ta vienbalsiai.

pilie-

JOHNSTON CITY. ILL. 
Nelaimė kasykloje.

29 d. rugsėjo Consolidated 
Coal Company kasykloj įvy
ko nelaimė. Vienoje entrėje 

• užsidegė gazai ir Įvyko eks- 
pliozija. Penki darbininkai 
likosi užmušti ant vietos, o 
penki sužeisti. Vienas iš su- 

1 žeistųjų bevežant į ligonbu- 
ti mirė, o kiti keturi dar ko
voja su mirčia.

Šita ekspkozija įvyko per 
kompanijos kaltę. Entrė 
stovėjo tuščia apie metą lai
ko, niekas joje nedirbo. Per 
tokį ilgą laiką joje prisirink 
ko gazų. Kompanija turėjo 
pirmiau pasiųsti apžiurėto- 
jus, ar ten galima pradėti 
darbas ir tik paskui siųsti 
darbininkus.

Čia kitokių darbų nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. 
Per keturis ir pusę mėnesių 
streiko darbininkai pusėti
nai suvargo, o dabar irgi 
mažai dirba, tik po 2 ar 3 
dienas į savaitę, taip kad an
gliakasiams prisieina v'ar-' 
gingai gyventi.

Skaitytojas.

TACOMA, WASH. 
Mirė Juozas Paulauskas. 
Po ilgos dviejų metų ligos 

Tacoma St. Josėph’s ligon- 
buty numirė Juozas Pau
lauskas, 64 metų amžiaus 
žmogus. Velionis buvo neve- 

Idęs, paėjo iš Suvalkų rėdy
bos, Mariampolės apskričio, 
nuo Sasnavos. Buvo labai 
geras ir padorus vyras. Pa
liko jis Amerikoj dvi sese
ris, bet nežinia kur jos gy
vena.

Norėdami apie velionį 
platesnių žinių, kreipkitės 
šiuo adresu:

M. Oškinis, 
.1292 West Lake, 
Seattle, Wash.

(Tas* korespondencija ant 6

Geriausi .
Cigaretai

Pittsourg.no


KELEIVIS
—Velnias, vaike, tai yra 

toks raguotas sutvėrimas, 
ką traukia žmones prie blo
go-

—Raguotų sutvėrimų as 
žinau daug, tėve: karvė, ož
ka, stirna, briedis, avinas ir 
t.t. Kurį gi iš jų tu vadini 
velniu?

—Vaike, nors tu moky
tas, ale durnas. Velnias yra 
velnias, o ne karvė ir ne 
stirna, Velųias yra panašus 
į'žmogų; tiK su ragais ir su 
vuodega.

—O kur jis yra, tėve? Aš 
norėčiau pasižiūrėt.

; —Jis yra visur, ale tu jo
' nepamatysi, vaike.

—Tai kaip tu, tėve, gali jį 
pamatyt ?

—Aš jo irgi nematau.
; —Tai kaip tu žinai, tėve,
kad jis yra visur? Ar gali jį 
girdėt.

—Ne, vaike, jis nekalba. 
—Tai kaip tu žinai, kad 

Jis yra? Kokiu budu tu gali 
žinot, kad jis yra su ragais 
ir su vuodega, jei negali jo 
matyt?

—Ogi ar tau, vaike, nepa
sitaikė kada nors išmesti iš 
ranku duoną su sviestu?

—Na. tai kas?
i —Ar tu tėmijai. Maike, 
kad duona visuomet nukrin
ta ant žemės tuo šonu, ant 
kurio sviestas užteptas?

: .... .J —Taip.
—Urrra, Maike! Lai gy-džiausiu nusidėjimu prieš —Taigi tas ir parodo, vai-; 

vuoja Lietuva! (Dievą. i-e fcad velnias yra visur ir:
—Nešukauk, tėve, taip; —Aš mislinu, kad tu, vai- visuomet padaro žmogui 

garsiai, nes varnas išgąs- ke. meluoji. Aš skaičiau vi- 
dinsi.

—Ar tu žinai, vaike, kad 
musų tauta kįla? Aš vakar 
gavau gromatą nuo savo 
kūmo iš Lietuvos, kur jis 
rašo, kad musų valdžia jau 
išdrukavojo lietuviškus pi
nigus.

—Žinau, tėve; aš jau pe
reitą syki norėjau tau apie 
tai pasakyti, bet negalėjau 
tavęs susitikti.

—Aš, vaike, meldžiausi, 
kad šventas Jurgis, gyvulių 
patronas, užlaikytų Lietu
vos valdžią ir apsaugotų 
šventą musų vierą nuo be
dievių. Ir matai, Maike, kad 
mano maldos nenuėjo ant 
niekų — Lietuva jau turi 
savo pinigus. O tu vis sakai, 
kad stebuklų ant svieto nė
ra!

—Ar tai stebuklas, kad 
Lietuva išleido savus pini
gus?

—Šiur, vaike, kad stebu
klas. Kaip musų kontras bu
vo po ruskiu, tai niekas ir 
sapnuot nesapnavo, kad 
mes turėsime kada savo ka
talikišką valdžią, o dabar 
jau ir savų pinigų susilau
kėm. Ar tai ne stebuklai?

—Visai ne, tėve. Mes, so
cialistai, senai jau skelbėm. 
kad caro valdžia, kurią rė
mė visi kunigai ir popai, bus 
nuversta, ir kad Lietuva bus 
laisva. Tu, tėve, vis priešin- 
davaisi mums. Tu nesykį 
langus mums išdaužei, kaip 
mes prakalbas sakydavom 
ir aukas ant revoliucijos 
rinkdavom. Tu ir mane ko- 
liodavai, kad aš prie socia
listų priklausau. Tu sakyda
vai, kad socialistai yra pie
menis ir caro valdžios nenu- 
vers. Bet šiandien, kada ji 
jau nuversta, tu sakai, kad 
stebuklas atsitiko. Ne, tėve, 
tai buvo ne stebuklas, 
revoliucija.

—Šerap, parše! Prieš 
resni nesisprečyk ir su 
vo socialistais nesigirk, 
ne jus carą nuvertėt!

—O kas? Gal tu jį nuver- 
tei, tėve? O gal kunigai su 
davatkomis jam galą pada
rė?

—Jį Dievas nuvertė, ba 
jis katalikus spaudė.

-—Šitą pasaką papasakok, 
tėve, savo vyčiams, o ne 
man. Dievas revoliucijų nie- 

»kur nekelia ir gavo patepti- 
nius nuo sostu neverčia. 
Kiekviena revoliucija yra 
žmonių sukilimas, kurį ku
nigai visuomet skaito di-

bet

vy- 
sa- 
ba

■ šokių istorijų, bet aš niekur 
‘ nerašau parašyta, kad kuni
gai butų stoję už caro val
džią.

—Žinoma, pasakose apie 
tai nerašoma.

—Aš, vaike, skaitau moks
liškas knygas, ale ne pasa
kas.

—Gal pasakytum, kai]) 
jos vadinasi ?

—Jes, vaike, aš galiu tau 
visas jas išvirožyt. Vienas 
veikalas, kurį aš daugiausia 

i skaitau,tai yra Sapnininkas: 
(kita knyga, kurią aš dabar 
. jau ketvirtu kartu skaitau, 
; yra Istorija apie Gražią Ma- 
įgelioną. Beto da esu skaitęs 
Istoriją apie Kantrią Eleną 
ir apie paslaptis Gyvojo Ro
žančiaus, o kitų tai ir var
do neątsimenu.

—Tai vis pasakos, tėve, ir 
jas skaitydamas nieko ne
išmoksi. Dėlto tėvas nieko 
nežinai ir apie caro valdžios 
nuvertimą.

—O kur galima apie tai 
dasižinoti ?

—Aš tau pasakysiu, tėve: 
perskaityk „Lietuvos Res
publikos Istoriją”. Iš tos 
knygos sužinosi, kas paliuo- 
savo Lietuvą ir kas nuvertė 
caro valdžią.

—O kur aš galiu tokią 
knygą gauti?

—Ją gali gauti „Keleivio" 
redakcijoj, tėve.

—O ar ji ne bedieviška?
—Ne. tėve, apie Dievą ji 

nieko nesako; ji tik parodę, 
kaip kunigai rėmė caro val
džią ir bijojo, kad Lietuva 
nepasiliuosuotų.

—Orait, Maike, aš ją nu
sipirksiu. Nors aš cicilistą 
bijausi, ale man rupi žinot, 
ką jie rašo. Aš tau pasaky-i 
siu, vaike, kad jie moka la< 
bai dailiai nurašyt. Ir musų 
Čarneckis, nors geras kata
likas, ale kaip ateina gazie- 
tos, tai visų pirma skaito 
„Keleivį’’. Kunigai irgi tą 
patį daro. Nors parapijo
nams jie draudžia „Keleivį" 
skaityt, ale patįs tai visi jį 
skaito. Jei katras nenori 
ant savo vardo išsirašyt, 
ant savo gaspadinės turi už
sirašęs, bet skaityt vistiek 
skaito. Aš mislinu, vaike, 
kad velnias traukia prie to 
žmones.

—O kas tai per sutvėri
mas, tėve?

—Kas per sutvėrimas yra 
velnias? O ar tu to nežinai, 
vaike ?

—Ne, tėve.

I

’ Ką rašo “Laisvės" šitai- rašyt. Perbrangiai maanaau Delei Jaunojo Vaidylos korespon 
i”j. • • n • . siėjo tas viskas patirt. Gal « •• tu • i • i *tytojas apie Sovietą nors pasiseks pasiekt dencijos Apie Lietuvos šaulius 

Rusijos•• i Ameriką, tuomet pasilipęs i 
I ant bakso apsakysiu lietu-!

-sposą. I
—Tėve, tu kalbi, kaipi 

musmirių apsivalgęs. Kągi' 
sviestas turi bendra su vel-! 
niu?

—Na. o pasakyk, Maike, 
kodei jis visuomet nukrinta 
prie žemės?

—Dėlto, tėve, kad sviestas 
yra daug sunkesnis už duo
ną ir todėl jis daugiau prie 
žemės traukia. Tame nėra 
jokio velnio, o tik paprastas 
gravitacijos įstatymas.

—O kas tai per įstatymas, 
ar tai ne pikta dvasia?

—Ne. tėve, tokių dalykų 
pasaulyje visai nėra. Jei tė
vas nori persitikrint, tai už
tepk ant duonos molio, vie
toj sviesto, ir mesk ją že
myn. Pamatysi, kad molis 
taip pat atsisuks į apačią ir 
prilips prie žemės.

—Orait, vaike, aš tuojaus 
einu patrajyt.

ŽARIJOS.I
Sandariečiai labai nemyli 

į ponų. Bet savo susirinki
muose ir prakalbose visada 

I vieni kitus tituluoja ponais. 
Kažin kodėl?

I
i

*

Kaip girdėti, K. Pilėnas 
pradėjo bombarduoti Broo- 
klvno komunistų sostinę, 
„laisvės”” raudondvario ko
misarai tuomi labai susiru- 
oino.

I

Jeigu Lietuva ir ant to-j 
bau pasiliks klerikalų ran- j 
koše, tai iš amerikiečių pa-Į 
dovanoto „laisvės varpo”’ Į 
bus padarytas katilas ko
pūstams virti.

Vienas negramotnas ko
munistas norėjo pagirti 
Pruseiką. Kartą pasitikęs 
mane jis sako: „Reikia pri
pažinti, kad Pruseiką yra 
geras lėtas-latras.” Jis, ma
tomai.' norėjo pasakyti „ge
ras literatas”’ z

Tautininkai labai neken
čia to, kas yra lenkiška. Bet 
kodėl jie neišveja iš savo 
tarpo Kazimiero vardo? 
Juk tai yra tikras lenkiškas 
vardas. Jokia kita tauta to 
vardo nevartoja, kaip tik 
lietuviai ir lenkai.

Kažin kode! ponas kapito
nas Natkevičius nevažiuoja 
Lietuvon? Juk ten dabar di
delis šurum-burum. Nejau
tri jis nesitiki būti išrinktas 
Seiman? A. Garbukas.

Buvo laikai, kuomet musų 
komunistiški laikraščiai, o 
ypač „Laisvė”, rašė apie So
vietų Rusiją, kaipo apie ti
krą darbininkų rojų. Girdi, 
Sovietų Rusijoj nesą nei ka- 
pitaličiflo, nei priespaudos, 
nei išnaudojimo, nes viskas 
priklauso darbininkams, ku
rie dabar naudojasi visais 
Rusijos turtais ir džiaugiasi 
gyvenimu.

Nepatyrę, bet jautrus lie
tuviai darbininkai, kuriems 
įkyrėjo Amerikos kapitaliz
mo jungas, skaitydami ši
tas komunistiškų laikraščių 
pagiras apie Rusijos darbi
ninkų gerbūvį, tik ir svajo
jo. kaip greičiau pasiekus tą 
laimingą darbininkų šalį, 
Sovietų Rusiją.

„Laisvės”’ raginami, ”re- 
voliucioniškiausi” jos skai
tytojai pradėjo ruoštis ke- 
1 ionėn į Rusiją. Jų tarpe bu
vo ir mano draugas S. Išleis
dami juos „laimės šalin”’ 
prašėme, kad kuogreičiau- 
sia praneštų mums, kaip 
jiems ten klojasi, o tuomet 
ir mes pas juos nuvyksime.

Praėjo daug laiko, bet 
nuo savo draugo iš Rusijos 
negavau jokios žinios. Ma
niau, kad paskendęs laimėje 
užmiršo apie mane.

Pagalios sulaukiau laiško. 
Bet koks nusistebėjimas! 
Laiškas rašytas ne iš laisvos 
Rusijos, bet iš buožių Lietu
vos. Skubinuosi skaityti. Ir 
štai kas rašoma:

„Mielas Drauge Antanai! 
„Laimingas tu, kad netu

rėjai užtektinai drąsos va
žiuoti į raudonąją Rusiją. 
Ta išsvajota darbininkų lai
mė dingo iš musų galvų pa
siekus Rusijos rubežių. Ru
sijos „rojus”’ paliks mano 
atmintyje per vigą gyveni
mą. Trockio agentai ant ru- 
bcžiaus atėmė iš mus visus 
dolerius. Palikome be pini
gų, be prieglaudos ir be kąs
nio duonos. Dabar aš esu 
bent tiek laimingas, kad per 
savo apsukrumą pasiekiau 

į buožių Lietuvą ir turiu bent 
(kąsni juodos duonos. Jeigu 
l ligi šiam laikui bučiau pasi
likęs Rusijoj, tai senai jau 
j bučiau nebegyvas.
I „Nesenai nuvykau iš Lie- 
; tuvos į Rusiją parsivežti sa
vo draugą, kuriam buvau 
parūpinęs grįžimo doku
mentus. Bet... mano drau
gas jau buvo miręs. O kitų 
draugų amerikiečių nebepa-

■ žinau: tik skūra ir kaulai iš 
; ių beliko, panašus į giltines. 
! Radau vieną draugą iš New 
Yorko, kuris parvažiavo į 
Rusiją su savo motere ir tri- 
mi vaikučiais. Jo moteris 
neišlaikė „rojaus” sunkeny
bių ir tuojaus mirė. Visi tris 
vaikučiai irgi jau arti mir
ties. Mažiausis vaikutis iš 
bado nužindo savo rankų 
pirščiukus net iki kaulų. 
Skauda širdį į juos bežiū
rint. Tėvas neturi nei darbo, 
nei duonos, mirtis visai šei
mynai žiuri į akis. 0 jau tie 
bolševikų ofisai, kur duoda 
darbininkams darbą, tai te
gul juos ir perkūnas tren-

"Tik įvažiavus Rusijon 
tuojaus metasi į akis baisus 
reginys. Išbadėjusių žmonių 
minios, pamatę kiek švariau 
apsirengusi svetimžemį, įsi
kimba jam į skvernus ir 
graudžiu balsu šaukia: 
„Diadenka dorogoi, dai na 
krosku chleba!” (Dėdele 
brangusis, duok ant plutelės 
duonos?!. Ne taip dar pikta 
butų, jeigu ten pat, tarp tų 
išbadėjusių minių, nesima
tytu įsipenėjusių ir puikiai 
apsirengusių komisarų ir 
žydu spekuliantų. Žmonės

— -------- r-----— -----Į šių metų rugpiučio 2 d., buvo nei vieno atsitikimo,
viams, kas yra bolševizmas; '-Keleivio” No. 31 tilpo Jau-, kad šauliai be reikalo butų 

’ ’’ i j_ Vaidylos koresponden- vartoję ginklą.
rija „Apie Lietuvos Šau-Į Milicijai taip pat nėra tei- 
lius”. Toj korespondencijoj kę pagelbos vietiniai šauliai 
J. V. labai juodomis spalvo- ir niekuomet jie. nebuvo 
mis aprašo Lietuvos Šaulių kviesti. Sekantieji vietiniai _ ____ ... C. .. . .

ir prie ko darbininkus veda 
komunistiška 'Laisvės' agi
tacija. Nors ’Laisvė’ vadino 
‘Keleivį’ ir ‘Naujienas’ gel
tonais laikraščiais, bet tu
riu pripažinti, kad ‘Keleivis’ 
ir 'Naujienos’ rašė tikrą tei
sybę apie Rusiją. Gi ’Laisvė’ 
pati yra geltoniausias laik
raštis už visus, nes ji suži- 
niai veda darbininkus į pra
pultį. Jeigu dar skaitai 
'Laisvę’, tai suplėšyk ją ir 
mesk į sąšlavyną.

„Parašyk, kaip gyvuoja 
kiti mano draugai newyor- 
kiečiai. Prisiusk man kokių 
drapanų, jeigu galt

Tavo draugas J. A. S.”
Tai matot, ką rašo apie 

Rusiją buvęs "Laisvės” skai
tytojas ir didelis jos šalinin
kas. Blėdinga komunistu 
agitacija įstūmė daugelį lie
tuvių darbininkų i didelį 
vargą. Kiti net gyvastis pra- ' 
rado. A. H. į

Hoboken, N. J.

Ii

niekuomet jie. nebuvo

Atviras laiškas
U|Laisvei”

Šiuomi pranešu "Laisvei 
kad aš atsisveikinu su ja ir: 
su visu jos raudondvariu, ‘ 
prie kurio ii nori da ir ga

veikiiną.
Jis rašo, kad karui su len

kais aprimus, kai kurie šau
liai, Lietuvos klerikalų ve
dami, pradėję užpuldinėti 
ramius Lietuvos sodžius ir 
miesto piliečius: daryli nak
timis kratas, areštuoti, bai
siai žiauriai elgdamiesi su 
tais žmonėmis.

Toliau Vaidyla sako, jog 
„nevisi šauliai biauriems 
kunigų tikslams tarnauja’’, 
ir kaipo pavyzdį duoda Mi- 
kališkės-Kapčiamiesčio val
sčių šaulių būrį, kuris pakė
lęs „protestą prieš tokį ne
žmonišką kunigijos darbą”’, 
ir t.t. Ir korespondencijos 
pabaigoj jis šmeižia Kap
čiamiesčio šaulių buri, buk 

.tų šaulių žodžius kartoda
mas: „Mes žinom, kad anks-. 
čiau ar vėliau, o Lietuvos 
liaudis turės sukilti prieš 

(dabartinę beteisę. Todėl 
'mes ir esame šauliai*. kad 
| padėjus Lietuvos darbinin- 
: karos nugalėti savo priešą, 
(kai gyvenimo laikrodis iš
muš perversmo valandą.

Visą dalyką vietoje išty- 
Įrus ir dokumentaliai patvir
tinus, L. Š. Sąjungos virši-

ražą pasistatyt, kad raudon- JįJ^as praneša gerbiamiems

gyventojai: Jančiulių kai
mo, mok. Navickas, Kapčia
miesčio mok. J. Radžiūnas, 
valsčiaus viršaitis, vietos 
karo užtvaros viršininkas 
liudyja, kad šauliai nei 
anksčiau, nei dabar nesikiša 
į vietinės administracijos 
reikalus ir nėra darę nei 
kratų, nei plėšimų. Ir Veisė
jų milicijos viršininkas Mi
laševičius Orionas patvirti
no, jog nebuvo jokių skun
dų iš visuomenės ant šaulių, 
ir pats nieko blogo nežinąs.

Vidujiniai Kapčiamiesčio 
saulių santykiai geri ir jo
kių partyvinių ginčų nėra.

Vaidylos pasakymas, kad. 
Kapčiamiesčio ’ourio šauliai 
gina 
teises 
kaip Sąjungos, taip ir šito 
būrio tikslas tik Lietuvos 
nepriklausomybę ginti.

Korespondencijoj rašoma, 
kad kunigai išnaudoja šau
lius savo tikslams. Tas ne
tiesa. Visame šaulių Sąjun
gos gyvenime nėra buvę nei 
vieno panašaus atsitikimo. 
Pats Vaidyla neduoda nei 
vieno fakto, kuris liudytų 
juodus kaikurių šaulių dar
bus, tik begėdiškai juos 
šmeižia tuščiais žodžiais.

Pas mus iš tikrųjų yra 
kunigų šaulių, kurie įėjo 
Sąjungon ne partyviniais 
ir ne asmeniškais tikslais, 
bet kaipo geri patriotai, 
prakilnių šaulių idėjų veda
mi ir dirba išvien su visų 
kitų pažiūrų žmonėmis su
lyg Sąjungos statutu ir jos 
tikslais mus tautos labui. 
Mes šito neslepiame, bet 
-džiaugiamės, kad yra tokių 
žmonių. . Apskritai. Šaulių 
Sąjunga tikrai yra neparti
nė organizacija ir nepasi
duoda nei vienos partijos 
Įtakai.

Suėmus visa krūvon, rei
kia sakyti, jog visa, kas 
Jaunojo Vaidylos korespon
dencijoj buvo pasakyta, yra 
neteisybė, tai, turbut, tik 
dėl asmeninio pykčio Vaidy
los išsišokimas, nešvarus 
šmeižimas ir grynas melas.

V. Putvinskis.
Sąjungos Viršininkas: 

Kaunas, 
1922 m. Rugsėjo 7 d.

Lietuvos darbininkų 
— grynas melas, nes

"Keleivio” skaitytojams: 
Pirmiausia, minimasis ko

respondencijoj Mikališkių 
įšaulių būrys niekuomet fak- 

£ Į tinai negyvavo. Pirmutinia
me Kapčiamiesčio šaulių 
būrio kandidatų sąraše iš 
"■920 m. rugsėjo 23 d. Seinų 
Skyriaus narių knygoj šito 

. į būrio nariai yra iš sekančių 
'(rietu: iš įvairių vietų 15 

žmonių, iš Mečiunų kaimo 8 
žm., ir Mikališkio kaimo 4 
~ : truputi vėliau du na
riai išsiprašė, tada iš Mika- 

' liškių kaimo teliko tik 2 
j žmonės, būtent: Kelmelis ir
Radziajričius; ir jokio Mika- 

i liškių šaulių būrio C. V. ne
buvo patvirtinus ir vėliau 
neliepė išformuoti.

Kapčiamiesčio šaulių bu- 
jrio organizavimas ėjo šito- 
lkia tvarka: 1920 m. rudenį, 
lenkams įsiveržus, Kelmelis, 
_ „ 2__. Mečiunų
mokytojas Višniauskas pa-

dvario ponams butų kur au
tomobilius pasidėt.

Aš jau senai rašiau „Lais
vės” vedėjams, kad mano 
prenumerata pasibaigė ir • 
daugiau aš jų organo neno
riu, bet jie vis man jį siun
čia uždyką. Taigi aš jų klau
siu : kodėl jus man tą poper-' 
galį siuntinėjat? Ar dėlto, 
kad skelbimu galėtumėt:. 
daugiau gauti? Bet nenoriu f 
jūsų laikraščio savo namuo- ? 
se ir viešai pranešu, kad 
daugiau man jo nebesiunti-į.r.2L 
nėtumet, nes jis ne darbi
ninkams tarnauja.

Komunitiškoj Rusijoj 
šiandien žmonės miršta ba
du, o musų lietuviški cha- 
munistai iš „Laisvės” abazo 
perkasi Amerikoje raudon
dvarius už desėtkus tūks
tančiu doleriu. Vietoj gelbė- 
ti nuo bado mirties Rusijos 
moteris ir vaikus. įie krau- . 
na sau lobius ir elgiasi kaip bė - Alvtun. Vėliau įž^ ; 
tikri bureukai. savo namus jie visi tr^ pial

Ar galima gi tuomet, tu- ^jo organizuoti dar 1920 
į sirui, m< pabaigoj Kapčiamiesčio 

valsčiuj šaulių buri.
1921 m. pradžioj šaulių 

organizavimo reikalu į Kap» 
čiamiestį nuvyko instrukto
rius Stasiulionis — dabar 
Seinų Skyr. Vadas — ir C. 
V. instruktorius-revizorius 
Kazakevičius. Valsčiaus

J -

Badas Rusijoj. — Odesos 
mieste ir apielinkėj badau
ja iš 100 gyventojų 90. žmo
nės miršta tūkstančiais. Ko
vo mėnesy šių metų miesto 
gatvėse rasta 7,336 lavonai. 
Gatvėse lavonų pilna, ku
riuos šunes drasko. Badas 
čia nesibaigs šiais metais 
nežiūrint derliaus, nes Ode
sos ir Nikolajevo apskrityse 
teapsėta tik 10% dirbamos 

meldžia dievo, kad carizmas žemės.

rint komunistišką 
remti tokius žmones ir 
laikraštį? Žinoma, kad ne.' 
Ne darbininkiški jų žygiai 
perdaug jau aiškus. Ir jeigu 
jie kalba apie darbininkus, 
tai tik dėlto, kad gavus iš jų 
dolerių.

Brooklyne „Laisvės” vy
rai kaulina iš žmonių pini- raštinėj Kelmelis — jis buvo 
gus neva Rusijai šelpti, o 
patįs tuo tarpu stato sau 
raudondvarius ir garažius; 
jie ragina kitus važiuoti Ru
sijos budavoti. o patįs bėga 
iš bolševikiško rojaus, ir 
„Laisvė”” visus juos glaudžia 
po savo sparnais. _  . __ _________ _ _  t ,

Taigi aš isitikinau, kad menų nepažįstąs, todėl ne- tapti Amerikos 
„Laisvė” yra niekas dau- tikrinsiąs, ir pridūrė, kam bereikalingai 
giau, kaip tik darbininku dar esą reikalinga keno nors pas teismo raštininką tuom 
mulkinimo įstaiga. ' Įrodymas, jei jis pats tą są- laiku. Kurie neišsiėmėt pir-

V Kanturauskas rašą padaręs ir visus narius mų popierų prieš spalio 7 d., 
Brooklyn N. Y. pažįstąs. Kazlauskas atsa- laukite po rinkimų. „Decla- 

’ kė, kad vieno parašo maža ration of Intention’’ arba 
ir turėdamas galvoj, jog pirmos popieros, yra pirmas 
valsčiaus viršaitis nesutiko pilietystės žingsnis. Ateivis. 
Šitą sąrašą tvirtinti, išsita- jas^ gali išsiimti bile kada, 
rė. kad reikia duoti patvir
tinti vietos klebonui, šitą 
išgirdęs Kelmelis labai su
pyko ir atsiėmė sąrašą. Tik 
vėliau tas sąrašas su viršai
čio paliudymu buvo prisiųs
tas Seinų Skyrium Centro 
Valdyba Kapčiamiesčio būrį ralizacijos prašymus, 
patvirtino 1921 m. liepos m. galutinas išklausinėjimas ir- 
Šito būrio organizavimosi gi negali būti laikytas tarp 
laiku ir gyvavimo metu ne- spalio 7 d. ir lapkričio 7 d.

IŠDAVIMAS PIRMŲ PO- 
PIERŲ SUSTABDYTAS.

Sulyg natūralizacijos įsta
tymo, išdavimas pirmų' po- 
pierų tapo sustabdytas tarp 
spalio 7 d. ir lapkričio 7 d. 
Lapkričio 7 d. yra rinkimų 
diena daugely valstijų ir su
lyg natūralizacijos įstaty
mo, negalima padaryti „De- 
claration of Intention”, tap- 

___ „ ___ _ __ _____ ti Amerikos piliečiu, arba iš- 
paprašė, kad valsčiaus vir-j duoti pirmas popieras ant 
šaitis tą sąrašą paliudytų.'rinkimų dienos arba per 
Kelmelis atsakė, jog viršai-, trisdešimts dienų prieš rin- 
tis visų sąraše esančių as- kimus. Todėl, norintieji, 

piliečiais, 
vaikštinėja

valsčiaus raštvedžiu — pa
teikė instruktoriams patvir
tinanti Kapčiamiesčio vals. 
šaulių 27 narių sąrašą; šie:

Prašytojai paskutinių po- 
pierų gali daug greičiau jas 
išgauti pęr tas trisdešimts 
dienų, nes per tą laiką, kuo
met išdavimas pirmų su
stabdytas, teismo raštinin
kai priima ir svarsto natu- 

Bet
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* KORESPONDENCIJOS.
SO. OMAHA, NEB. met Lietuvos Seime bus di- 

Registracija atmesta. Pro- džiuma darbo žmonių ^sto 
testas prieš Lietuvos vai- /'!■ tuomet nebu?. darbimn- 
Jžią. Aukos sociaHemokra- ,tiesas varžančių ĮStaty- 

mų. šitaip maz-daug kalbė
jo Junevičienė.

A. Poškus perskaitė pa
tiektą protesto rezoliuciją 
prieš Lietuvos valdžią, ku
rioje reikalaujama atšaukti 
patvarkymą linkui privers
tinos registracijos. Rezoliu
cija priimta vienbalsiai.

. - - w. I . K. Junevičienė ir A. A.
,iurų skirtumo, apsvarsčius parinko aukų Lietu-

tams.
Delei priverstinos Ameri

kos lietuvių registracijos 
pas mus eina smarkus judė
jimas. Aplaikę pundą regis
tracijos blankų draugijų kor 
mitetai sušaukė viešą betu
riu susirinkimą ant 24 d. 
rugsėjo, kad visiems, be pa-Į Vj*---- .1 --------- -----
registracij'os klausimą. ; vos socialdemokratų rinki-

Publikai susirinkus, pir- mu kampanijai. Aukavo šios 
mininkas A. Ūkelis paaiški-’tp'atos; po i dol.: P. J. Juzė
no susirinkimo tikslą ir iiunas, B. Juzeliunienė, K. 
kvietė susirinkusius gilintis Junevičienė, A. A. žalnis ir 
j politinius Lietuvos klausi- a. Poškus. Po 50c.: J. Straz- 
mus, kadangi klerikališkoji das, adv. Junevičia, A. Oren- 
Lietuvos valdžia uždeda ‘tas, A. Smailis, J. Sabutis, T. 
sunkią ekzekutoriŠKą naštą šūkis, O. Butkienė, O. Žal- 
netik ant Lietuvos biednuo- uienė, J. Aleksas, J. Šimonis, 
menės, bet bando tą naštą m. Uždarinis, P. Klijunienė 
po prievarta uždėti ir ant įr f. Klijunas. Po 25c.: K. 
Amerikos lietuvių nugaros. Butkus ir A. Ūkelis. Po 15c.: 
Tekaus Ūkelis pasakė, kad t. Damauskas. Viso suau- 
klenkalinė Lietuvos valdžia kauta 12 dol. 15c., kurie La
ima pavyzdi iš Rusijos caro!po tuojaus pasiusti L. S. S. 
valdžios laikų, kuomet gy-. Sekretoriui A. Žymontui so 
ventojai be pasporto nei iš:cjaldemokratu kompanijai i 
namų negalėjo išeiti. Lietu- į * ‘ '
vos valdžią vykdina Rusijos 
caro pasportii sistemą netik 
Lietuvoj, bet ir užsieniuose 
gyvenantiems lietuviams 
bando tą sistemą pritaikin
ti, reikalaudama užsiregis- 
truot ir užsimokėt 10 dole
rių. '”Ar mokėsime? 
klausia pirmininkas, ”Ne! 
Ne! Nesiregistruosim ir ne
mokėsim!” — pasigirdo bal
sai iš publikos.

Toliaus buvo perstatytas 
kalbėti advokatas J. P. Ju
nevičius (Uvich).Jis pasisa
kė. jogei esąs Amerikos pi
lietis, bet lietuvis iš kilmės, 
todėl jam Lietuvos reikalai: 
vra artimi. 1 1 J

JLZietuvos Seimą.
Korespondentas.

HARTSHORNE, OKLA. 
Tamsus lietuvių kampelis. 
Kiek man teko patirti, tai 

šiame angliakasių kampely 
’iš laikraščių pirmą vietą už-, 
ima "Keleivis". Todėl ir su
maniau parašyti j "Keleivį” 
keliatą žodžių iš Hartshorne 
lietuvių gyvenimo.

j Hartshorne ir jo apielin- 
kėse randasi apie 400 lietu
vių šeimynų. Visi jie dirba
anglių kasyklose, nes kitx>- 
kių išdirbysčių nėra. Visi žk 
no, kad angliakasiai apšvie- 

yra artimi. Advokatas Ju-’toj' yra atsilikę nuo fabrikų 
nevičius nurodė Amerikos'darbininkų ir yra didesni 
lietuvių pasidarbavimą delei' girtuokliai už pastaruosius. 
Lietuvos. Liuosu noru, o ne į Bet ši lietuvių kolonija atsi- 
prievarta Amerikos lietu-1 likusi apšrietoj netik nuo 
viai visuomet gelbėjo Lietu- į fabrikų darbininkų, bet ir 
vai kiek galėdami: ”Kas iš- nuo kitų angliakasių koloni- 
gavo iš Suvienytų Valstijų į jų, nes vargiai kur galėtum 
Lietuvos pripažinimą, ar ne!rasti tokius tamsius lietu-

■ vius ir girtuoklius kaip čia. 
Šioj kolonijoj Įėjo madon 

, daryti dar negirdėtą gėri- 
: mą, vadinamą ”čok byr”. Ir 

beveik pas kiekvieną lietuvį 
rasi bačką to ”byro”. Jei ka
da pasitaikytų lietuviui an
gliakasiui atvažiuoti i Hart
shorne darbo jieškoti ir jis 
norėtų surast savo tautie
čius lietuvius, tai geriausia 
sustot miestelyje ant Main 
st. ir klausytis. Apie 6 vai. 
vakare išgirsit negirdėtus 
balsus iš pietų ir šiaurių pu
sės. Į pietinę dalį neikit, nes 
ten gyvena nigeriai, kurie 
taip balsingai garbina savo 
dievą. Pasukit Į šiaurinę da
lį miestelio ir eikit ten. iš 
kur girdisi garsus balsai. 
Nuėję rasite lietuvius, gar
siai garbinančius bačką ”by- 
ro”. Tai yra geriausias an
trašas surasti Hartshornės 
lietuvius. Kitokio antrašo 
nereikia. Kuomet susirenka 
jie apie bačkutę ir Įsismagi
na, tai už mylios lietuviški 
žoidižiai girdėtis.

Girtuokliavime moteris 
neatsilieka nuo vyrų. Prisi- 
gėrusios gi atsižymi biau- 
riom kalbom. O užvis tau
riausia atrodo, kuomet tė
vai girdo svaigalais savo ku-

KELEIVIS
apsidengęs juomi, bet kitus 
aptaškyti gali. Kam veržtis 
gvoltu Į laikraštį, kurio, 
anot Pilėno, niekas neskai
to? Laikraščių Amerikoje 
užtektinai. Try them!

Baigdamas ir šitą atsilie- 
laikraščius, kaip tai ”Kelei- pimą pareiškiu, kad visados 
vi” ir kitus? Jei nežinot, su mielu noru padiskusuo- 
kaip tą darbą pradėti, tai siu savo ir Pilėno anatomijų 
parašykit i "Keleivio” re- skirtumus, jei tik Pilėnas 
dakciją laišką, klausiant in- manys, kad tas visuomenei 
formacijų. Aš manau, kad begalo Įdomus klausimas. 
"Keleivio” redakcija mielai Temas galės pasirinkti pats 
sutiks jums patarnauti savo Pilėnas, 
patarimais. Laikas jau mes
ti blogus darbus, laikas!

Svečias.

atsiliepiu: ar ne laikas pra
dėti darbą apšvietos platini
me? Ar negalėtumėm keli 
pažangesni žmonės pradėti 
organizuoti mažiau susipra
tusius musų brolius ir užra
šinėti jiems darbininkiškus

DAKTARAS J. JONIKAI- 
TIS SUGRfžO Iš 

LIETUVOS.
29 d. rugsėjo laivu ”Ame- 

rica” sugrįžo iš Lietuvos
daktaras J. Jonikaitis, kurisjtoi
paviešėjęs keletą dienų 
Bostone ir Worcesterv, iš
važiavo i savo gyvenimo 
•dėtą Detroit, Mich.

POLEMIKA IR KRITIKA
APIE GALVAS.

Nors su Pilėnu argumen- 
tuotis yra kai tranšėjose 
utėles mušti (kareiviams 
nuo to brudo niekad neatsi- 
kratvti!), bet ką padarysi: 
vra darbų, kurie būtinai at
liekami. ”Keleivio” skaity-

Vyt. Sirvydas.

J. 0. SIRVYDAS PRIE 
SIENOS.

"Vienybėj” iš rugsėjo 29 
d., 1922 m., J. O. Sirvydas 
"Peržvalgoje” po antgalviu 
"žydas muša—žydas rėkia" 
ir vėl mulkina savo skaity
tojus. Antgalvis nieko ben
dro neturi su tuom, ką aš 
"Keleivyje” apie J. 0. Sirvy
dą ir jo klapčiuką A. M. Au
gimą nurodžiau, o dar ma
žiau patarlė pritaikinta joį 
paties "peržvalgai". Jeigu 
Sirvydui nebūtų rūpėję pir- 

imoj eilėj—"Vienybės” skai
dyto ių mulkinimas, tai jisai 
butų citavęs mano nurodytą 
’ Keleivyje" Sirvydo elgimą
si ir jisai, jeigu butų galėjės, 
butu bandęs pasiteisinti, bet 
nei kuo nepasiremiant tvir
kinti, kad aš 
Bendrovę "dergiau’

I

valgių su Borden’s Eagle Pienu. Pa
žymėk ant kuponų, ko tu nori.

REIKALAVIMAI.

LAWRENCE, MASS.
Spalio 15 dieną, kalbės gero. kun.

’S. A. Geniotis, Centrai "
Episkopatų Bažnyčioje, kuri viena iš atsakymą duosiu kiekvienai ir pa- 
k’i až‘ausių, prie pat sodno, tarpe .eįksĮo anį pareikalavimo gražinsiu. 
Lawrence gatvės tr Olivcr mokyklos. - ■ -
Prie to bus gražios muzikos, p. K. J.
Taminskis dainuos solo, o p-lė Agey ' 
--palydės vargonais. Taigi ant taip 
prakilnaus vakaro užkviečiam kaip 
vietos, taip ir apielinkšs lietuvius.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.

S

Iki i eškau apsivedimui merghn.s 
tarpe 20 ir 30 melų amžiaus. Ac eču 
29 metų vaikinas, turiu biskį turto, I 
negeriu svaiginančių gėrimų ir neru- REIKALINGAS KRIAUČIUS GRE1* 
kau. Merginos mylinčios apsivesti ar-' TAI. Darbas be jokio sieko per ištisą 
ba našlės malonėkit atsiliepti ir su metą. Prie taisymo, prosinimo ir kiek 
pirmu laišku prisiųsti savo paveiks- J padėt prie naujų drabužių. Atsišauk* 

* i praneškit, už kiek dirbtumet 
ant nedėlios. (41)

M. Arminas
2720 S. Washington avė.,

Saginaw, Mich. --------------------------------- ------- 1 
REIKALAUJAM VYRŲ
Prie elektrikinių furnesų da

rymui aluminum. Darbas atlie- 
karnas gerai ventiliuojamam 

C (43, bildinge, užtektinai tyro oro. 
Springiield, Iii.: Astuonios valandos į dieną, ge- 

| ros aitros, nuolatinis darha«. n3.
■ ra nesusipratimų su darbinin
kais. Geras burdas pas savus 

i žmones, stubos pigios ir randa 
(42) pigi dėl šeimynų. Vyrai turi būt 

j gerame sveikatos stovyje. 
Kreipkimės ypatiškai arba laišku 

(42)
ALUMINUM CO. OF AMERICA 

MASSENA, N. Y.
(Geležkelio stotis

Massena Springs, N. Y.)

m r »• pirmu laišku prisiųsti savo paveiKS- 
Metnodistų u platesnes žinias suteiksiu laiškais.' darni ri K . ..... . . '_ .Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa-

J. A. B.
Box 132, Shelton, Conn.

Pajieškojimai
Pajieškau pusseserės Bronsios Gar- 

duliutės (po vyrui Šileikienės). Se
niau gyveno Detroit, Michigan; paei
na iš Suvalkų rėd, Veisijų parapijos, 
Iladzvilonių kaimo. Malonės pati at
sišaukti, arba žinantieji teiksis pra
nešti, nes jos dvi seserį atvažiuoja iš 
Lietuvos — Elzbieta ir Ona.

A. Majauskas
324 River st. Haverhill. Mass.

Aš, Frencė Braziutė, pajieškau sa
vo seserų Uršulės Žemaitienės ir Ma
rijonos Žukauskienės. Prieš karę gy
veno Anglijoj. Paeina iš Suvalkų ve
dybos, Vilkaviškio Darapijos. Turiu 
prie jų svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jas žinot pra- 
neškit. busiu dėkinga.

France Braziutė
1517 So. Front st, Pniladelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 30 iki 40 
.metų senumo. Aš esu naslys 41 me
tų esu mainerys. turiu savo namą. 
Merginos, mylinčios apsivesti su to
kiu jaunikiu, i ’ "
platesnes žinias suteiksiu Uošnai per 
laiško. John Kuizin,

1725 N. 9th st, ~ ............

Pajiešgąu apąjyedimui merginos.' ros algos, nuolatinis darbas, nė- 
Aš esu 25 metų, 5 pėdų aukščio, sve-J nestisinratimn su .'Hrhinin- 
nu 162 s^aru, gelsvų plaukų, dėl ti
kėjimo nėra skirtumo. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą, 
o aš duosiu atsakvmą kiekvienai.

F. K.
255 Broadvvay. So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės nuo 23 iki 33 
esu 34 metų pasiturintis, 
žinių klauskit per laišką, 
duosiu kiekvienai.

K. Kuczinskis
132 Macdougal st, New

merginos, 
melų. Aš 
Platesnių 
atsakymų 

(42)

York City.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 30 iki 45 metų amžiaus. Atsišau
ki t tiktai turtingos. Biednos neraši
nėkite. Aš esu vaikinas 3s vasarų.

Frank Mack (42)
465 Main st, Charlestown, Mass.

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau naują Katalo

gą savo krautuvės, visokių daik
tų: Laikrodėlių. Armonikų, Lie- 

š uzst-aviškų knygų, Fonografų, Kler- 
arba 

Kitokius- meldžiu neatsi-

Aš, Petronėlė Aibrikienč, pajies- 
kau savo vyro giminių: brolių, pus
brolių, seserų ir pusseserių. Sesuo ir 
brolis gyvena Kanadoj, o kiti gyve
na Philadelpiiijoj ir Chicagoj. Mano 
vyras Steponas Albrikis mirė 26 d. 
rugpiučio. Paėjo iš Kauno rėdvbos, 
Kretingos apskričio, Kulių parapijas, 
šimulių kaimo. Taipgi pajieškau sa
vo giminių: brolio Simaičio ir pus
brolių Brazdeikio ir Almino ir dėdžių 
Kanevų, visi paeina iš Kaune rėdy
tos. Platelių parapijos. Meldžiu visus 
atsišaukti, nes turiu svarbių reikalų.

Petronė!*) Albrikien.č-Sintaičiukė, 
11 Clinton avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Vinto Kasu'aičio, 
pirmiaus gyveno apie Shenandoah, 
Pa., paskui Shamoken, Pa. Jau ilgas 
laikas, kaip negaunu nuo jo jokios ži
nios ir nežinau ar jis gyvas ar miręs. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinot praneškit, busiu labai dėkingas. 

Juozas Kasulaitis
354 So. Ist st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo tėvo Jono Jankū
no. paeina iš Vilniaus rėdybos ir aps
kričio, Musninkų valsčiaus, Vindeikių 
kaimo. Daugiau kaip 10 metų netu
riu nuo jo jokios žinios. Gerbiami 
Amerikos lietuviai, jeigu kas apie jį 
žnot, širdingai meldžiu man praneš
ti, už ką busiu labai dėkingas.

Petras -Jankūnas
Vindeikių sodžius, Musninkų vals., 
Ukmergės apskr.. Lithuania.

Aš, Jonas Merkevičius, pajieškau 
•Juozo Ketieliaus. Mudu persiskyrėm 
Škotijoj. Jis išvažiavo į Suv. Valsti
jas 1918 metais, o aš 1920 metais. 
Turiu prie jo svarbų reikalą, todol 
meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinot praneškit, busiu labai dėkingas. 

John Markevičius
150 Glade st., Muskegon, Mich.

Aš, Juo'zapas Gakus, pajieškau sa
vo draugo Jokūbo Juodgudžio, iš 
Lietuvos paeina Kauno rėd., Pasvalio 
apskr. Slidžių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti ant šio antrašo:

Juozapas Gakus
78 Summer stz, Bridgeport, Conn.

Elena Grušeckienė-Stalevičiutė įieš
ko savo tėvo Jono Stalevičiaus, kuris 
paeina iš Seirijų miestelio, Suvalkų 
rėdybos. J. Stalevičius iki 1914 m. gy
veno New Philadelphijoj. Kas žino 
apie Stalevičių, prašau suteikti žinių 
šiuo antrašu:

Veikiančioji kariumenė, 12-to pėst. 
Kauno pulko Žinių karininkui 

Leitenantui Grušeckui.

Pajieškau Stanislovo Butauto, pa
eina iš Raseinių apskr. Turiu pas jį 
svarbų reikalą. Tegul jis pats ar kas 
jį žino, praneša. (43)

'Ona Mikalauskaitė *
58 Lincoln st, Brighton, Mass.

Jicškau apsivedimui vaikino nuo 
28 iki 40 melų amžiaus. Gali būti ir 
našlys arba gavęs nuo pačios divorsą, 
bile tik butų inteligentiškas, iš
ėmimo turi būti profesionalas 
biznierius, 
liepti. Aš esu 24 meti), myliu dailę ir 
gamtą, turiu gtna patyrimo preky- BrltvU ir visokiu kitų daiktų 

mano krautuvėje. Pri.
.m savo paveikslus. (43) siuskite savo adresa, tai gausite

Miss N. Mechiell * i ,i „■ =z v4630 So. Ashland avė., Chicago, m. (l^ykai minėtą Katalogą. Adre
suokite: • (-)

JUOZAS F. BUDRIK
3343 S. Halsted St„ Chicago, III.

PARSIDUODA PUIKI BU-, —~—7----- —---------------
ČERNĖ IR GROSERNĖ. Biznis 
išdirbtas per il£us metus: vieta 
patogi, apgyventa lietuviais, ru
sais ir lenkais. Prie vietos gyve
nimui kambariai ir randa žema. 
Norinti įeiti i tokį biznį ir būt 
ant savęs bosu, ir turėt gero 
pelno, kreipkitės prie savininko.

Priežastį pardavimo sužinosi
te vėliau. Parduodu prieinama 
kaina. (41)

JOHN IND1LAS
110 River st., Haverhill, Mass.

netų, Smuikų, Lietuviškų Re
kordų, Volialių, Revolverių,

1 !” Vieny bes” 
__ ___ ______ ____ _ _ i” — tai 
tojai'privalės kaltinti pati butų biskuti perdaug pasa- 
Pilėna, L_Z * j ’ 
suoti apie "Vienybės” B-vę,; gražu 
jis užvedė kalbą apie mano’ ’ ~ v . -
galvos funkcijas. Supranta- puošalu, tečiaus už tai Ben- 
te, kad kiekvienas savo gal-'^.rov§ ’ dergti’ az 
vą gina. Na, ir pažiūrėsime, , , j
dabar apie galvas.

Iš susidariusios padėties 
aišku sekanti faktai delei 
Pilėno ”top-Iid”:

1. Neigdamas mano gal
vos funkciją, kuria ji apsau
go mano pilvą nuo lapų, Pi
lėnas tuomi duoda suprasti, 
kad jo galva tos funkcijos 
neina, reiškia, i jo pilvą pri- 
krinta lapų ir kitokių šiukš- j 
lių. Na, o bile vienas gydy-’ , x. x . - ... - ,
tojas pasakys, kad kuomet' lietuvių liberalų
pilvas pilnas nešvarumo, tat: skrusti ir tuo pacm tarpu 
visas žmogaus organizmas ,an.-vtls bažnyčioj ir eiti is- 

’• - ’• jr pažintu), kaip daro sirvyaas
— reiškia tą patį, ką ant 
dviejų kėdžių sėdėti, arba

kad vietoje disku- kyta. Nors Sirvydas toli 
' i nėra ir negali būti 

"Vienybės” Bendrovės pa

” aš neturė-

Faktas pasilieka toks, kad 
"Vienybės” Bendrovė dar 
nebuvo Įsikūrus, kuomet J. 

jO. Sirvydas nujojo T. M. D. 
knygas, šmeižė savo'gera
dari D-ra J. Šliupą, bičiulia
vosi su Vokietijos 'valdžios 

j slaptu agentu, Wolfgang 
Preuss,. ir A. M. Augunas 
pardavinėdavo man tūlos 
rūšies žinias.

Aš sakiau ir sakysiu, kad

PARDAVIMAI

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

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

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakyki t. Ji kainuoja 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti pet 
money orderį, arba įdėjus popierinį 
dolerį į laiškų. Adres.. okit taip:

MRS. V. RADAVICH . (52)‘ 
506 N. Ellvood avė, Baltimore, Md.

mes, Amerikos lietuviai?”— 
klausia adv. Junevičius. Ir 
už tą musų pasidarbavimą 
Lietuvos valdžia uždėjo ant 
musų bausmę: užsimokėk 
po 10 doleriu i metus arba 
nebusi Lietuvos pilietis! Jei
gu vieton to jie butų nurodę 
reikalą ir gražiai atsiliepę Į 
Amerikos lietuvius, tai mes 
butum davę ne po 10, bet 25 
dolerius. Bet po prievarta ir 
dar grąsinant mes nenorime 
duot nei cento. Todėl reika
laukime, kad prievarta nuo 
Amerikos lietuvių butų at
šaukta! — užbaigdamas sa
vo kalbą pasakė adv. June
vičius.

Po jo kalbėjo drg. P. J. 
Juzeliūnas, nupiešdamas 
Lietuvos klerikalų juodus 
darbus. Jisai nurodė, kaip 
Lietuvos klerikalai perse
kioja kiekvieną darbininkų 
judėjimą, kaip jie panaikino 
spaudos, žodžio ir susirinki
mų laisvę. Negana to, jie dar 
nori uždėti jungą ir ant 
Amerikos lietuvių. Drg. Ju
zeliūnas patarė registraci
jos blankas pasiųsti p. Čar- 
neckiui atgal į Washing- 
toną. ‘

Ant pabaigos karštai ir 
sujudinančiai pakalbėjo K.. 
Junevičienė. Ji nurodė i Lie
tuvos biednuomenės vargus, 
kuri yra prispausta po kuni
gijos jungu ir neturi jokios 
laisvės. Štai Lenkijoj kuni
gai ir ponai Įveda inkvizici
ją ir plaka darbininkus 
rykštėmis. Jeigu nenorime, 
kad ir Lietuvoj butų Įvesta 
inkvizicija, tai remkime Lie
tuvos socialdemokratus, ku
rie vieninteliai kovoja už 
Lietuvos biednuomenės rei
kalus. Pagelbėkime socialde
mokratams Į busiantĮ Lietu
vos Seimą pravesti kuodau- 
giauąją savo atstovų. Kuo- tytojų, tai Į jus, draugai, ir nesusiteps, nes pakankamai

tampa paliestas ligos 
žmogus nesveikas. Jam gy
venime visi blogi, visur juo- .j-....- da, visiems jis pavydi, nieko: veįu™annauti. 
naudingo visuomenei negali ‘ as tvirtinu, kad taip
veikti. I pitv you, Mr. Pi- O. Sirvydas, kaip ir jo 
lėnas 1 * Klapčiukas A. M. Augunas,
‘ 2. Pilėno galva nieko kito,™" ,m?jiausia tiesos ką 
nesudumojo per tiek ilgą irors kritikuoti, arba kam 
gvvenimą, kaip parsiduoti i Pamokas skaityti, arba ban- 
Anglijai, kuri paskutiniu! įą nors diskredituoti, 
laiku tiek išgudrėjo, kad net 4- 0. Sirvydo ir A. M. Au- 
musu jai paskolintu pinigų'f™n0, *»'bu? ?» todėl _iske- 
nebenori atiduoti * I kad jais susipažintų

3. Vėl, to pono galva ne-1 Y“®***” Bendroves sen- 
tik kad negina jo pilvo nuo :nin,kal- ka<i s?v°. Bendroves 
lapų, bet dar užlaiko savy've('eJ!,s tlkr0Je šviesoje pa- 
visą eilę zubų pavydingai matytų. 
skalijančiu dėl sekamu prie-; .. , Kazys Plienas. ■
žasčiu- ’ |New York City,

a) kad lietuvių tauta, peri b-30-22, ,________
jos teisėta valdžia, nepriėmė 7 ———————— .
savininko gabumų ir talen-;GAIVAS "STOCKHOLM” AT-; 
tų net tokiai žemai vietai A EžA 1242 PASAžIERIUS. 
kaip Piliečiu Apsaugos De-' Laivas "STOCKHOLM”, ku- 
par’tamentas (Žvalgyba). ris priklauso Švedijos Amerikos 
kurios tikslas yra smaugti Linijai, atvažiuoja Į New Yorką! 
kiekvieną pažangią minti ir su pasažieriais, tarp kuriu: 
asmenį, ir Pilėnas turėjo iš- -vra nemažai ir lietuvių. Per šve-į 
važiuoti iš Lietuvos. Amerikos Liniją yra ge-;^

b) kad Švaresnioji Ame-šiaušia ir parankiausia keliaut 
rikos spauda nepriėmė jo lietuviams, lenkams ir rusams, 
stebuklingų „reveliacijų” ir, 
tuomi Įžeidė jo autoriaus 
jausmą.

LIETUVIŲ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grįpius, 

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

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

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

> 774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st.
J. Povilaitis, 1206—lOth_

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

St

r

i 
t

Tel.: Market 6234 
« ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis*

Nuo 1—d po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

— ............... —
------- --  1 ■ “ e

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS •

Dr. Francis A. Reynelds
(RINGA1LA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 

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

APSIVEDIMAI
VIEŠAS ATSAKYMAS VISIEMS. 

Gerbiama '"Keleivio” Redakcija!
Aš patėmyjau "Keleivio” No. 36 

šjn. pajieškojimų skyriuj vieną pa- 
j'eškojimą. kur pajieško apsivedimui 
vaikino, arba našlio, ir po apačia pa
sirašo mano vardą, pavardę ir antra
šą. Aš tokio pajieškojimo į "Keleivį” 
nesu davus ir už jį neatsakau. Tą dar
bą, matyt, atliko blogos valios žmo
gus, norėdamas pažeminti mano var
dą visuomenės akyse per laikraštį 
Todėl per laikraštį "Keleivį” pranešu 
visiems Viešai, kurie esate mano var
du prisiur.tę laiškus ant to pajieško
jimo, neatsakysiu nei vienam. Kurie 
esate prisiuntę savo paveikslėlius ir 
nesate prisiuntę krasos ženklelių, 
t’ems jų negrąžinsiu. Jei norit, kad 
sugrąžinčiau paveikslėlius, tai pri
siųskit uz du centu štampą, tada su
grąžinsiu visiems, kurie tik esate 

j siuntę.
‘ i aš prašyčiau "Keleivio” 

Red. suteikti man to pajieškojimo 
rankraštį, kuris mano vardu buvo

I

LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE, MASS. 
Viršininkų adresai:

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiting avė., Holyoke, Mass. 

Pagelb. Antanas Ražukevičius,
580 So. Summer st,

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička.

383 Park rt., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st, Holyoke, Mass.
Kasos gebėjai: 
Aleksandras Sagaila,

588 So. Summer st,
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna.
593 Bridge st, Holyoke, Mass. 

_ 357 Park st, Holyoke. Mass.

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargent st, 
Holyoke. .Mass.

r- 

o v., iivijonv,

Maršalka Aleksandras Milkevičius, 
357 Park st., Holyoke. Mass.

Susirinkimai atsibuna antrą nedėl-

ro draugystės kliube, 44 Sargent st.,

! 
!

ST.

10 iki 11 
(41)

Bus atdara
Kožną ketvergę nuo 

ryte.
182 CENTRAL
GARDNER, MASS.

Patarimai ir gydymas dykai.

IKI SEKANČIO PRANEŠIMO

PRENATOL CLIMIC

PENĖJIMAS Iš BONKOS.
Kuomet kmtįse pieno nesiranda, Į Taipgi 

t tuomet prisieina kūdikis penėti iš j Red. sut<
Ant galo reikia pasakyti, i ”K.i.iv>-. .... .t „»n<.

dikius. Jų pačių protai yra kad labai juokas ima, kuo- kanti maistą, kuris tikrai pavaduotų; čiau atsilyginti jam už jo pasidarba- 
alkoholiu užnuodyti,tai nori met Pilėnas pasišokėdama^“';“™; k«uk,» mk
ir savo kūdikius tokiais pa- pasakoja buk Vienybė , katai, kaip pasirinkimas švariausio ir; Helena Navardauskienė,

bankrutijanti, jos skaityto-- - — •
- ... . - • . lr ka.e 15 d. rugsėjo prisigėręs tam panašiai, bet tuom pa

vyrąs susipyko su savo mo-Įčiu sykiu net visa istoriją 
tere ir paėmęs bonką suskal-iškėlė vien dėlto, kad toji 
dė jai galvą. Moteris dabar bankrutijanti, niekeno ne
jau su Abraomu rokuojasi.1 skaitoma ”Vienybė” ^atsisa- 
Tiesą pasakius ir minėta kė jo teršimus Lietuvos vei- 
moteris ne angelas. Tai yra kėjh dėti! Iš to išvada aiški: 
girtuoklių kūmučių kara- Pilėnas pats širdy netiki Ša
tienė. • !vo žodžiams, bet pykčio ve-

Kadangi čia yra keletas damas tik purvą maišo, ži- 
ar keliolika "Keleivio” skai- įlodamas, kad juomi savęs

Ve viena girtuoklystės au- jai sumažėję per pusę,

katai, kaip pasirinkimas švariausio ir 
Ifinkamiaurio maistą. Kiekvienas ku- 
jrlikio maistas turi būti tinkamai su
taisytas ir sterilizuotas verdančiam 
vandeny.

Tinkamiausias, švariausias ir ge
riausiai sutaisytas kūdikiui maistas 

j yra Borden’s Eagle Pienas. Jis yra 
! maistingas ir lengvai permalamas 
j kūdikio viduriuose. Prieš vartosiant 
ji reikia tik atskiesti švariu virintu 
vandeniu ir viskas.

Šiame laikrašty laikas nuo laiko 
telpa Borden’s Eagle Pieno apskelbi
mas. Tai yra maistas, kuris išaugino 
daugiau sveikų kūdikių, negu visi 
maistai sudėti krūvon, iškirpk iš ap- į 
ske’b mo kuponą ir pasiųsk jį į I 
BordeJr Company, New York. o jie 
prisius tau dykai, ką tu norėsi: pa
mokinimus tavo kalboj kaip penėti 
kūdikį ir tinkamai užlaikyti pati sa-

6298 May avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
i arba našlės, gali būti ir persiskyrus, 
be skirtumo tautos, kad mokėtų nors 
kiek rašto ir butų meili, tarpe 25 ir 

134 metų amžiaus. Aš esu pilietis ir 
' biznierius, prisilaikantis prie turto, 
34 metų, sveriu 182 svaru. 5 pėdų 7 
colių aukščio, negeriu svaigalų, nerū
kau ir nevalgau tabako, 
pribuvau sausio 9, 1909 
6 mėnesius Pittsburgh, 
suvirs 8 metus gyvenau 

i pids. Mich., o dabar jau 
' venų Youngstown, Ohio.
I Lietuvos Suvalkų rėdybos. Kurios su 
pirmu laišku prisius savo paveikslus, 
lik tos gaus atsakymus.

Frank .1. Madison 
GOS \V. Federal st., Youngstown, Ohio’

I

Į Ameriką 
m, gyvenau 
Pa, potam 
Grand Ra- 
4 metai gy- 

Paeinu iš

Telefonas 5112-W. <

$ Dr. A. Gorman-6umauska$ |
LIETUVIS DENTISTAS

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

nuo 6—8 vakare; 
(J Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
£ 705 N. Main st. kam p. Broad st. 
g MONTELLO, MASS.

- — v----------------------------------------

Td. So. Eoston 506-W 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iU 12 dieną.
Nuo 2 iki • rak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

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

...........................................................................

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS

Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi
gini m ų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 
Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra laku 
žemos. Dešimts dienų iš» 
ir mes užmokam uz expre-nuo I

u

i

bandymui
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų

(43) 
American Feather & Piiiow Co.

Desk F 12. Nashville, Tenn.

WS
70 DAINŲ! į

Chorų ir jų_ vadovų žiniai: I ! 
’ ’ i ! 

i' 
i! 
i!

I

« < . .. __ , ___
p Atspausdinta 70 choralių dai- 
5* ’nų vienoje knygoje. Diduma tų 
»■; dainų maišytų chorų balsams; 
Iįl dalis jų vyrų arba ir moterų 
Sj kvartetai ir dalis duettų, kurie 
♦j; tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyda! Kas ims iš karto. 20 

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad*ay. So. Boston, Masa
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Šeimininkių kampelis
PATARIMAI IR PAMOKI-'juos, ir duok kokią minuta 
NIMAI ŠEIMININKĖMS. į pavirti. Tada atvėdink, su

dėk į stiklus ir gerai užtai
syk, kad oras neineitu. Lai-v ” C C

kyk šaltai ir jie galės ilgai 
stovėt. Jie valgomi prie mė
sos ir, jei gerai padaryti, 
būna labai gardus.

Banginiai (Pickies).
Niekuomet nedėkit Daugi

nių i varinius, misinginius 
ar biotinius indus, nes rūgš
ties veikmė ant metalo pa
gimdo nuodus. Visokiems 
Dauginiams reikia vartoti 
deginto molio arba stiklo in
dus. Palyvuotų puodu taip
gi nepatartina vartoti, nes 
tūlose paivvose taip-pat yra 
metalo, kuris po rūgšties 
įtaka gali užnuodyt Daugi
nius. *

Dar vienas labai svarbus 
dalykas, kurio musu mote
lis ' paprastai nesupranta, 
tai išvirinimas indų pirm 
vartojimo. Vistiek kokius 
prezervus nedarytumet, in
dą visados reihįa išvirini ir 
paskui žaliu vandeniu jo ne
beplauti. Musų moteris ma
no, kad virinimas indų yra 
kvailystė: užtenka indą ge
rai iššveisti, tyru vandeniu 
išplauti, ir bus gerai.*Ir jos 
taip daro. Ir užtai sudėti jų 
prezervai visuomet sugen
da. Kitą metą jos vėl juos 
deda, ir jie vėl sugenda. Ko-: 
dėl jie genda, jos.negali su
prasti. O jie genda dėlto, 
kad indai nevirinti. Vanduo 
gali išrodyt čysčiausis, bet 
pakol jis nėra užvirintas, jis 
vra gyvas, pilnas gyvų bak-

i 
ir

terijų, kurios patekusios 
konservus pradeda augti 
gadina daiktus.

Grybai kitaip.
Yra ir kitoks būdas gry

bams dėti — tai yrą be uk
suso. Juos virina per du-tris 
vandenius, po 30 minutų 
kiekviename vandeny, pas
kui nukošia, sudeda i sti
klus ir uždaro. Tokie grybai 
stovi kaip švieži. Bet juos 
. eikia labai rūpestingai dė
vi: ir stiklai, ir šaukštas, ku- 
riuom jie dedami, turi būt 
gerai išvirinti, rankos taipgi 
virintu vandeniu nuplautos, 
ir stiklai turi būt taip stan
džiai uždaryti, kad oras vi
sai negalėtu ineiti — kitaip 
grybai pasmirs.

čau-čau.
* Paimk 1 kvortą jaunų, 

nedidelių agurkučių, 2 kvor
tas mažų svogūnėlių, 2 kvor
tas 
tas 
vas 
tyk 
puodą, pabarstyk druska 
kiaurai ir palik iki rytojaus. 
Tuomet nusunk sūrymą, su
dėk i katilą, pridėk 6 raudo- 

4 
9

pupelių ankščių. 3 kvor- 
žalių tomeičių ir 2 gal- 

kietu kopūstų. Supiaus- 
viską, sudėk i molini 

pabarstyk druska

i pardavėjas ir kiti pirkėjai, tą puodą su vandeniu ir pa- 
l Toliau reikia žinoti, 
[supirktas daržoves gabenti čiu.

‘■namon. Ant l< 
■Ikų, žalių, i ‘ 
nereikia dėti sunkių, kietų 
labiau prinokusių, bet atbu
lai. Pargabentas namon dar
žoves reikia sudėti vėsioj 
vietoj. Šakninius augalus 
reikia sudėti skiepe ar kitoj 
vėsioj vietoj. Jos apdengtos 
smėliu išbus šviežios iki žie
mos. Opesnes daržoves rei
kia nuplauti bei nušluostyti 
‘r sudėti ledinėn.

Niekad nereikia palikti 
šuinakų maiše, nes jie taip 
greitai sugenda ir pradeda 
puti. Geriausia juos pa
skleisti ir gerai išvėdinti.

Daržoves galima uadalyt) 
i du skyrių: šakniniai arba 
krakmoliniai augalai, ir la
jiniai arba vandeningi au
galai. Abeji susideda dau
giausia iš vandens, minera
liniu druskų ir organinių 
rūgščių. Svarbiausia dalis 
daržovių yra druskos. Tuo 
atžvilgiu reikia mokėti tin
kamai. virti daržoves, kad 
nepražudžius mineralinių 
dfuskų, kurios yra labai 
tarpios.

Didžiausia musų šeimi
ninkių "'nuodėmė’’ yra pil
doma verdant daržoves. Pa- 
orastai jos verda daržoves 
dideliam puode vandens, ir 
misunkdamcs vandeni palei-* 
džia sinkon brangiausią 
daržovių dali* Aš manau, 
nei vienas musų nemylėtų 
valgyti apelsino (oran- 
čiaus), iš kurio visa sultis 
hutų išspausta. Tai yra ly
giai tas pats, kas pasidaro 
nanašiai verdant daržoves. 
Šeimininkės turėtų priimti 
taisyklę, su keliais išėmi
mais, sutaupyti vandenį, ku
riame verdamos daržovės. 
Tą vandeni galima panau
doti zupei ar sosui.

Kita taisyklė, kurią šei
mininkės turėtų priimti — 
tai verdant visuomet dėti 
daržoves i verdantį vandenį. 
Tai prigelbsti palaikyti na- 
turalę daržovių spalvą ir ne
išplauna visos sulties. Tai 
dar nėra geriausis būdas 
rirti daržoves. Geresnis bu- 
ias yra šutiniinas arba viri
mas daržovių garu. Tuo bu
du mažiau druskų ir sulčių 
ištraukiama iš daržovių. Ge
riausis būdas prirengti dar
žoves valgiui, tai kepti jas. 
Pastarasis apsaugos skoni 
ir visas mineralines drus
kas.

Verdant daržoves vande
ny. reikia vartoti kiek gali
ma mažiau vandenio — tiek, 
kad apdengus daržoves, ar
ba truputi mažiau. Dabok, 
kad ugnis nebūtų perkars
ta. Kitaip skonis bus suga
dintas. Geriausia neuždeng
ti puodo verdant, kadangi 
dangtis neleidžia išeiti kai 
kurioms garuojančioms sub
stancijoms, kurios sugadina 
daržovių skoni. Taip yra su 
kopūstais. Kopūstus geriau
sia virti supiaustytus, neuž
dengtus, karštam vandeny, 
ir neilgiau pusvalandžio. 
Taip išvirti kopūstai bus 
balti ir gardus.

Nėra geriausis pienas 
nuolat naudoti • virimo mil
telius (cooking sodą) ver
dant daržoves. Tiesa, tai pa
daro jas minkštomis, bet ir 
sunaikina vitaminus—svar
biausi, maisto elementą. Ver
dant kai kurias daržoves, 
pavyzdžiui burokus, yra pa
geidaujama perkeisti van
deni. Tai atliekama lei
džiant užvilti pirmam van
deniui, paskui nusunkiant jį 
ir užpilant šviežiu. Kiekvie
nam atsitikime, pirmiausia 
reikia vandenį užsudyti, ka
dangi tai palaiko spalvą ir 
sultingumą.

Aukščiau buvo minėta 
apie daržovių kepimą. Kai 
kurie bus nustebinti sužino
ję, ljaip naudinga ir ekono
miška yra virti daržoves pe
čiuje. Tai reiškia — daržo
vės yra sudedamos j papras-

kaip dėtos pečiun su lengvu karš-
Kai kurie gasiniai pe-j 

_ ii lengvų pakiu- čiai yra specialiai tam pri- 
minkštų daržovių rengti. Tas būdas pagardi- 
sr, e„v>i-;„ !na daržoves ir nepražudo*

• mineralinių tlruskų. Tai ga-! 
! Įima išmėginti su morkomis, 
svoennais ir batviniais.

Aišku, kad tinkamas dar-i 
žovių virimas yra svarbus! 
dalykas. Jis yra ne vien! 
svarbus, bet ir ekonomiškas. į 
Virti tinkanti daržoves ne- Į 
ima ilgiau laiko, kaip virti j 
ias netikusiai. Musų šeimi-j 
ninkės turėtų tuo labiau su-; 
sidomėti.

Agron. A. Dvylis.

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir
Chailenge Pieną

IR TAI PYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIU 'DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų e: 
kitos fsibelių puses dėl paveiksluok 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius”

.ui iu 7Dl 
ihmt >

LLOYD
Dubeitavais šriubiniais 

Laivai* i

LIETUVĄ
NEW YORK-BREMEN*

Laivai išplaukia kaa antrą 
Seredą. Puikiai j taikyta 
Trecia Klesą. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
-5 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 U asnington St, 

Boston, Mass.

Suv. Valstija anglių kasyklų 
nelaimingi atsitikimai 

per 1921 metas

FARM0S! [f 
lt fFARMA TUK! BŪT PARDUOTA 

TUOJAUS.
90 akrų geros žemės, 10 akrų dir 

tamos, o likusioji ganykla ir 
Vien tik miškas gali apmokėt 
cą farnią. Visi javai,, bulvės, 
avižos, šienas, 8 melžiamus 
irklys, 1<«O vištų, 2 kiaulės, 
'rankini, gera 7 ruim? šluba. 
l>arnė, vištininkai, gardės <r: 
vanduo, 2 mailė.s 
pucė marlės nuo miestelio. Jeigu 
geros fanuos už mažus ni’ii;rus. 
pirk šią. kaina, tik S4000. jneit S1500. 
Rašvkit angliškai.

MRS. GUSTA V WEISLER1NEN 
R. F. D. Uncesviiie, Conn^ 
Ne" Londor. Couoty.

PETRAS VALUpif
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius^ žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius Ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per paštų ir iš- Š ’ 
pildau teisingai ir greitai. (?) g-

B. VALUKON1S f
SO. BOSTON. MASS. S 

375 BROADWAY ?

Ui ... i j j
:S |

nuo didelio miesto.
>ri j 

i Į
H (41)

!i
j Iš BOSTONO f LIETUVĄ 

per Liverpoolį
Ant nauju, dideliu, patogių, greitų, 

ilityum deginamų laivų:
Al’SONIA fnaujas) . . Spalių 20 
TYRRHEN1A .......... Lapkričio 4
ALGERiA .................  Lapkričio 25

TAIPGI IŠ NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija j 

LIETUVĄ ir -kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Soutb.amptone
MAURETANIA AQOTANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

' artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY L1MITED
126 Statė st_, Boston, Mass.

Nelaimingų atsitikimų 
anglių kasyklose 1921 me
tais buvo mažiau, negu bile 
metais nuo 1903 m. Valstijų 
kasyklų prižiūrėtojų rapor
tai 1921 metams prisiųsti 
Suv. Valstijų Kasyklų Biu
rui parodo, jog 1.973 vyr. bu-j 
vo užmušti viduje ar kasyklų i 
lauke, kas yra 298 vyr. ma
žiau už 1920 m. Nelaimių 
priežastis sumažėjo yisur, 
šaftuose, nuo stogų puoli
mo. nuo gazo užsidegimų ir 
t.t.;* tik viduje nuo ugnies 
buvo daugiau.

Tas sumažėjimas 1921 m.. 
vra gal dėlto, jog tais me
tais ne pilnai angliakasių 
dirbta, nes net ir tų metų Į 
produkcija sumažėjo 
Suv. Valstijų Geol^gical 
Survey paduoda, jogei 1921 
m. iškasta 494,500,000 trum- 
rų tonų anglių, 407,000,000 
tonų smalingų anglių ir 

.500,000 tonų akmeninių 
_ Todėl nelaimingi} 
atsitikimu per 1921 m. buvo 
3.99 dėl kiekvieno milijono 
tonų, o 1920 m. 3.52 clel kiek
vieno milijono tonų.

— Sulyginkime kiek vyrų 
dirbo kasyklose per dvejus 
metus. Galutinos skaitlinės 
nepilnos, žiūrint į anglių 
Drodųkciją dėl pereitų dvie
jų metų, matome, jog visi 
darbininkai dirbo 144,000,- 
000 pramainų (shifts) 1921 
m., ir 188,000.000 pramainų 
1920 m. Tokiu budu nelai
mių rata dėl kiekvieno tūks
tančio pilno laiko darbinin
kų, buvo 4.11 dėl 1921 m., ir 
3.62 dėl 192(i m.

1921 m. anglių produkci
ja parodo 251,000 tonų an
glių už kiekvieną pražudytą 
gyvasti.

Valstijų prižiūrėtojų ra
portai rodo, jog 1921 m. be
keik 30,000 vatu užmušta. 
Suiyg tų skaitlinių 1921 m 
dirbo kasyklose 750,000 
vynu

Pereitais metais buvo ma
žai didelių fielaimių ir mir
čių nuo jų, iš viso buv#o tik 
penkios nelaimės, ir tik’pen
ki. arba daugiau, vyrų mirė 
liek vienoje nelaimėje, ir iš 
viso nuo tų nelaimių mi
rė 24. F.L.LS.

KAM KENTĖTI?
>

RaumattzTno, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER 4*
VaūbaiMHU užreg. S. V. Pat. Otaa 

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
-daugiau kaip 30 metų.

Beikalauk, kad t*rdt* Ikar* (Ascbw)
YaizbažcMŪĮ**

FARMA GREITAM PARDAVIMUI 
NUO SAVININKO.

1S5 akrai žemės, 85 akrai d
i :nas, lygios ir švarios, daug 
'žodžių, didelis ežeras, b.icav: 
teles, didelė puiki stubi 
-naudynės. vidury telefonas, 
oarnė karvėms ir arkliams, penki ki 
tekį buOinkai. randasi pri 
:r m>kyk’ų. TaŲgi 13 karv 
i;u:-, 2 arkliai, 1)0 vištų, v 
šiai. Pienas nuperkamas 
.namų, leigu nuo Dieno vi 
metus. Stuba gali būt i

, ant vasaros už $750. Kai:: 
į $7500. Jnešt $2000. Raš- k

r.zzu.;............... ~"
R. F. D. 1.

1 PARSIDUODA F ARMA
93 akru žemės, 

ir užsėtos visokia: 
.’aug miško, geras 
naujai nupentvta stuk: 
barnį, 6 kitokį 
. jauni arkliai, 
r.ai ir pakinkai, 
a kornais. 3li 

‘.Vebster. Laba: 
parduosiu už $4200. Ineši 
Vešieji ant lengvų išlygų. ' 
vliškai.

ISAAC K’RMA
R. F. D. 1. WEBSTER. MASS. j 

PARSIDUODA FARMaI !
125 akrai žemės, 53 akrai apdiru- ' 

tos ir užsėtos javais, ISO vaisinių į 
medžių, daug miško, 8 ruimą
2 barnės, 2 vištininkai, 4 kiloki 1 
ūinkaų taipgi 18 melžiamų karvių, 
irklini, 1 trokas, visokios 
jos, vežimai ir pakinkai. 1 
-iduoda ant vietos po 10: 
tą. ši farma randasi prie

mailės iki miestui, 2!į mailių ik 
gelžkelio stočiai, mokyklos 
arti farmos. Turi būti tuoiaus 
luotą. Už viską tik $5590. 
-2003. Likusieji ant leng-.ų 
Rašykit angliškai.

!. KIRMAN
R. F. D. 4,

roa-
inię<4 4 . 

k t 
vanduo ir 

didelė 
""N l-r i trį- 

miesto 
'1 t lĄ. - mu- 

isoki iran- 
tiesio<*‘ iš 

rš $200SJ * 
t randu-, ata 
•i ŪZ V1SK<; 
,<1O

MRS. MARY K1RMAN (-12) 
Norwich. Conn.

¥

♦Prisiekite man savo brairi-^ 
nius išradi*.c. išegzaminavimui. A 
Reikalaukite išradimų knyga- J i 
tės "Patarimai Išradėjams,” «& i-i 

i I

♦

• i56 akrai dirbamos 
s javais, 2 sodnai.j 
vanduo. 13 ruimų Į 

didelė balte \ 
budir.kai, 10 karvių ' 
visokį jrankiai. ve.:i- ' 
10 akrų žemes apsė- į 

mailių iki miesto į 
graži vieta. Viską 

1600. Li’-j 
Rašvkit a;.- i

UI) 
L N

nūs pipirus sukapojus, 
šaukštus čielų garsvičių, 
šaukštu salėrų grudų, 2 
šaukštu kvepiančiųjų pipi
rų (allspice), 2 šaukštu čie- 
ių gvazdikų, puoduką cu
kraus ir didesnę pusę puo
duko sausos muštardos. Už
pilk uksuso, kad viską ap
semtų, ir gerai užvožės pa
šutink, pakol pasidarys 
minkšta, tankiai maišant, 

vėl kad neprisviltų. Paskui su-

1 -

Z kuri duodama dykai.
J Rašykite lietuviškai savo 
a* vokatui.
♦♦ M ARTIN LABINĘS
v Rejf. Patęst Atty. „
» 3 BARK ROW. NEW YORK t

Kaip raugint agurkus.
Prirink vidutinių agurkų, 

padaryk stipraus sūrymo, 
užvirink ji, užpilk ant agur
kų ir tegul -stovi 24 valan
das; pasku? nukošk juos, 
nušluostyk sausai, užvirink 
gero uksuso (acto) i** ver
dantį užpilk ant agurkų, vėi —T-- --
paliekant jiems 24 valandas.! dėk i stiklus ir gerai uzda- 
pastovėt. Tuomet' šitą uksu-! ryk. Kuoilgiau stovės, tuo 
są nupilk, o paimk šviežio Ir,' hus geresnė čau-eau. 
ant peko agurkų, Įdėk pusę; .
paintės tamsaus cukraus [ Maišyti raudiniai. 
(brown sugar), puoduką; Supiaustyk kalifijorų 
čielų garsvičių (white mus- (cauliflower), mažų svogu- 
tard seed), žiupsni čielų irų, žaliu jų pipiru, agurku- 
gvazdikų (eloves), čielo ci-;čių, nasturkų, pupelių anks- 
namono, šmoteli alūno i<-iū ir pavirink su draska, 
(alum) kaip riešuto didu-'pakol pasidarys minkšti, 
mas, ir porą šaukštų salėrų; tuomet nusunk ir sudėk į, 
grudų (celery seed); paskui[stiklus arba bonkas su pla- 
visa tai užvirink, užpilk ant ėials gurkliais. Dabar pa- 
agurkif, gerai uždaryk ir imk giros uksuso (sider vi- 
pastatyk vėsioj vietoj. • 'negar), įdėk ant puskvortės 

---------- ; šaukštą cukraus, pusę arba- 
Kai raugint žalias tomeites tinio šaukštuko druskos ir 

(saldžiai). _ [du šaukštu muštardos: už-
Paimk peką žalių tomei- virink viską krūvoj ir už- 

čių, nuplauk, supiaustyk, pilk ant rauginių stikluose; 
apibarstvk gerai draska (tik rg.skui gerai uždaryk ir pa
pe perdaug) ir pastatyk iki dėk.
rytojaus; išryto nupilk .-----------— ■ —
skystimą, koks bus atsira
dęs. Supiaustyk apistoriai 6 
svogūnus, paimk tinkamą 
puodą ir dėk eilę tomeičių 
ir eilę svogūnų, pabarstarT 
kiekvieną eilę šitokiais prie 
skoniais: šeši sukapoti rau 
doni pipirai, puodukas cu
kraus, šaukštas trintų pipi- 
rų> šaukštas trinto cinamo
no, arbatinis šaukštukas 
trintų gvazdikų ir šaukštas 
sausos muštardos. Sudėjus 
viską į puodą, užpilti uksu- 
su, kad apsemtų, ir virinti, 
pakol tomeitės pasidarys 
minkštos. Kaip atauš, sudėt 
į stiklus arba Į molinius puo
dus, ir gerai uždaryt. Tai 
yra puikiausis receptas.

Norint padaryti rūgščiai, 
nereikia dėt cukraus, cina
mono ir gvazdikų.

' K

Kaip raugint grybus.
Prirink nedidelių grybų, 

gerai juos nuvalyk, nuplauk, 
sudėk į skauradą, pabars
tyk druskos, pipiru, muska
tinio žiedo (mace), ir pa- kėlusios .
kratyk ant ugnies, pakol at- Taigi yra visai netikęs ir be- 
piras sunkos, ir kratyk, JB- reikalingas-paprotis krapš- 
kol pasidarvs sausi; tuomet tyti ir gniaužyti daržoves 
užpilk uksuso, kad a tų perkant. To nepageidauja

gurku

vaškui gerai uždaryk ir pa-

DARŽOVIŲ PIRKIMAS IR 
VIRIMAS.

Daržovės yra sekantis po 
t mėses svarbumu maistas. 

Taigi vra svarbu žinoti, 
kaip jas pirkti ir prirengti 
valgymui.

Pirmiausis ir svarbiausia 
dalykas, kuri jauna šeimi
ninkė privalo žinoti, tai tas, 
kad daržoves reikia pirkti 
tiktai tas, kurios ^yra sayo 
sezone. Yra klaidinga reika
lauti salierų gegužės mėne
sy, o ridikiukų — sausy. 
Kad ir butų galima jų gauti, 
tai už tokias daržoves tuo 
laiku reikėtų brangiai mo
kėti. Be to, ne sezone daržo
vės neturi tokio gero sko
nio, nei tokios maistingumo 
vertės, kaip pilnai prinoku
sios.

Perkant daržoves lengvai 
galima įspėti jų kokybę. Tai 
galima pasakyti iš jų išžiu- 
ros. Šviežios daržovės yra 
visuomet švarios, nesudul- 

ir nenuvytusios,

čiuje. Tai reiškia

87,o' 
anglių.

apdirb- 
vaisinių 

stuba, 
____ -a- 

. ,2 mašmen- 
P ienas pa"- 
c. už kvot- 

ieškelic.
3 

randasi 
par

plėšt 
iŠlvffU.

(46)«
Puiriam. Cor.r.

t

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j BiŪAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

NIflIVAMmiM
" Spaliu 21 TI

ROttmdam
RYNOAM

Musų laivai turi geriausius pa- 
to<rumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Štate SU Boston, Mass.

Į

I

LINIJA
l
(
i
I

i ’ <IM\v m.1 LfclAorVJZlUO

Der Gothenburgą, Švediją. Basažieriai- 
j bus transferuoti ant jūrių tiesiai j

Į LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo 
NEVY YORKO IKI LIEPOJ AUS

I

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM

Spalių 14, Lapkričio 25
S.S. DROTTNINGHOLM

Spalių 28, Gruodžio 9 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ--------------$10X50;
DANZIGĄ ir BILIAVĄ $10630
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios klesos pasažieriai turi ka

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

S1VEDISH AMERICAN LINE, 
21-24 Statė Street, New York City.

I 
i 
I

\
J

i .
«

I

Tarp New Yorko ir Harnburg 
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Eui 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86,

Kambariai su 2, 
gymui kambariai,

Laiva: "Hansa”,

Z" - ------------------------------------
“Matai kai* <rei*d jisai naotojo 
verkti. AA tik ka 4aviaa jaa i*zą

BAMBINO
VaUbažrakK* P.cg. S. V. Pat Btara 

ir matomai tas palengvino Jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatas palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
E u geriausiu kūdikių draugu! Rudi

ni mėgsta j j! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. Už -40c. prisipnčiame

F. Al
104-114 So. 4th St.

I

United Hambur£

/

LAIVAKORTES ! PINIGUS 
I LIETUVĄ\ PARDUODAM ' SIUNČIAM LIETUVON G’ 
VISOM LINIJOMIS.
APRUPINAM
IŠGAVIMU PASPORTO 1
PASODINIMO ANT LAIVO.

--------- SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
VISKĄ J RANTUODAMI, PARTRAU- 

PRADEDANT Į KIAM GIMINES IŠ LIETU- 
---------- IKI I VOS. NOTARIALIŠKA KAN- 

O. CELIARIJA.
-JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

ŪTBB4BL4S TBAVEL BURBAU TRA^L^BUREAL)
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimes neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Saliftaras ligas peša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
įVAIRIŲ LIGŲ IŠĖJO SALUTA 
RAS BITTERIS Iš MUSŲ CHE 
JUŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTAKO B1TTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE 
RIAU PATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

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

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- 
i gausite, tai neimkite kitokio, bet rėš 
kalaukite tiesiog iš musu.
SALUTARAS DRUG & CHEMIJAI 

CO, DEPT. 18, 
1707 So. Halsted st, Chica». I ii

tiesiai iš labaratorijos.

Brooklyn, N. Y.

--^——pomi^Centrįinės Europos

Nortb River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 
4 ir 6 lovom at< visų laivų. Dideli val

sai ionai ir puikus dėkai 3-čios kleaoe 
pasažieriams.

’Bayern”, ”Wuerttemberg” ir **Mount 
Clay” turi kelis specia liūs kambarius.

Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai. 
RESOLUTE IR REL1ANCE 

išplauks kas antras utarninkas su pirmos, antros ir trečiom 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie 
JULIUS KOTTENBCRG. 2tt 1

PINIGUS PERSIUNČIAME f VISAS BAUS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visę geriausių Unijų.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
J Kaoi.ą iš Bostono ar New Yorko $105.15. Kardo laks* $5.

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali a 
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nvųažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais vpatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST, BOSTON, MASS/
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i ukji'.inkams surasti budus

21,297, airiai — 20,-

padaryti . blogai
Num-Tone'o lrama yra tik *1.00 pakeliui—pilnai 
užtek* 30 dienų. Galima pirkti 6 pakelius—šešiems 
mSaanama—tikuž *3.00. Pamėgink Nuga-Tone- 
•a per M dienų vielikei musų rizikų ir jei 
paaekme* tamstai nepatiks, sugrąžink likusią 
Salį, o mes augrąžinsim visus pinigus. Pasiųsk 

—TUOJAUS. Nėžudysi nei cento.
Nuga-Tonn yra taipgi pardavinėjamas aptie- 
koaa ir y>* ta garantuojamas,k»dJis “t®**

M
t

I SU DIDELIO IŠPARDAVIMO

j

mės Biuras) turi vyrus, ku
rie važinėja per visą šalį iš
tyrinėdami žemę, ir išlei
džia žemlapius, kurie paro
do kokia žemė randasi ir 
kur. Šitas biuras nori rasti 
naujus trąšai o medžiagos 

j šaltinius Suv. Valstijose, 
diiktn Tfidol kokioS ^doS SUduUų. Teacl zenKlirtoystebt parašyk šitam biurui
Departamentas arčiaus pa-i * *27^ , į. . .siekia Suv. Valstijų gyven-1 Eut^olo-
tojus, negu bile kuris kitas alba
valdžios departamentas. . £“uras> te,kla.

. • 1 ūkininkams suiasti budus1839 m. Kongresas.pnną, nuodingus insek-
syki pasKyre apie tuksUntj ' k r klaikina io iavus 
doleriu pinigų pagerinti
žemdirby«e Suv parašyti ir

Zėinda uyslės £le-1 pagelbės iam išnaikinti partamentas.samdo stab, £uJ^aefctusJ
2W vyrų ir moterų ir ts-j Marius
leiozia 41 nuJioną doleriu — 
rnait daugeliu milionų, Biuras) paša
rines departamentas praJei- :;0 Btoatoa? per leidimus 
džia pavelijimais Įvairioms 'r kasdieninius raportus, 
valstijoms budavojimui ge-^’įU J1® geriausia gali par- 
resniu kebu per šąli. .S?TO ' Pro*^ ■?'

Deįrtament, veda prak-^ m_?uos t“n.«alltL_ ..

Žemdirbystė Suv. Valstijose.
ŽEMDIRBYSTĖS

DEPARTAMENTAS.
Suv. Valstijos yra žemdir

biška šalis. 33% jos gyven
tojų užsiima žemdirbyste ir 
didelis procentas kitų užsi
ima pergabenimu, pardavi
mu ir t.t. žemdirbiškų pro

Biuras) studijuoja ukinin-1 (240,464 vyrai ir 104,928 
kų ekonomiškas problemas, moterys). Tokiu budu 89,- 
idant sumažinti kainas ir 1121 ateivis atvažiavo dau- 
padidinti pelną ir išleidžiaigiau 
tą informacijų knygose, kl-r 
rias ūkininkas gali dykai I 
gauti, tik prašydamas jų. 
Visi ūkininkai, kurie tik tu
ri kokių klausimų, užkviesti 
parašyti i šitą biurą.

The Bureau of Chemistry
(Chemijos Biuras) anali
zuoja už vaisinto jus, valgi, 
žmogaus-ir gyvulio vaistus, 
kurie tik parduodami ir jei
gu jis išranda, jog vaistai 
nėra toki, kokius garsina, 
tai sustabdo tolimesni jų 
pardavinėjimą ir šaukia Į 
teismą pardavėją. Šitas biu
ras apsaugoja ūkininkus — 
ir miestų žmones —_nuo ap
gavikų. -

Žemdirbystės Departa
mentas turi savo centralinį 
ofisą Washingtone, bet jo 
darbininkai randasi kiekvie
noje valstijoje Suv. Valsti
jose, ir per jų teisingą pa- 
gelbą, Suv. Valstijų ūkinin
kai išsimokina kaip geriau
sia atlikti savo darbą ir kaip 
už jį gauti daugiausia pi
nigų. F.L.I.S.

/

tišEruiSiSZ, C.I

.*■• iŠėBtė renka 

kiekirienoje šalyje ir mies
tų apskrityse nuo laiko, kuo- 

i met javai pasėti ir išleidžia 
mėnesinius raportus, kurie 
parodo, kaip javai auga ir 
kokia jų viltis. Tokiu budu 
ūkininkai žino kiek gaus už 
savo javus ir spekuliatoriai 
juos negali išnaudoti.

j The Weather Bureau
; (Oro Biuras) kasdien pa- 
Isako ūkininkams koks bus 
oras sekančią dieną, idant 
jie galėtų sutvarkyti darbą 
sulyg oro. Iš anksto prane
ša kuomet bus šalta, kuomet 
šalna užpuls, apie audras ir 
vandens išsiliejimus. Cali- 
fornijos citrinų apielinkės 
už 14,000,000 doleriiĮ vaisiai 
būna apsaugoti tik per per- 

j spėjimą iš šito biuro, kuo- 
įmet šaltis užpuola. Kasdie
niniai oro rapoitai telegra- 
jfu išsiunčiami kiekvienam 
laikraščiui ir kiekvienam 
paštui Suv. Valstijose. Biu
ras gauna savo informaci
jas nuo šimtų meteorologis- 
ku stočių, kurios užlaikomos 

‘ , i?
ša, kuri dykai prisiunčia, ir!nuo meteorologiškų Įstaigų 
potam užsisakyti bile knv-įjš kitų šalių, net iš G?*een-

The Bureau of Biologi- 
Survey (Biologiškas 

Ištyrinėjimo Biuras) pri- 
yisą darbą, kuris 

laukinius paukš- 
ir laukiniusrgyvuliuš.

Wallaee. kuris buvo pieni-'"“4“ Apiprakiavmo

valstijoj 1887 m., pieniniu- įqf?rmacijas nuo 
kystės profesorius Iowa! 
Statė C-ollege nuo 1893-1895, j 
ir nuo to laiko redaktorius i 
pienininkystės ir ukininkys- Į 
tės žurnalą.

Žemdirbystės Departa
mentas atlieka savo svarbų 
darbą per 16 biurų, kiekvie
nas iš kurių teikia kuoge- 
riausią pagelbą kiekvienam 
ūkininkui šioje šaiiyje su pa
tarimais dykai. Laiškai pa
siųsti Į ^biurą būna greitai 
atsakomi

The Bureau of Puhlication 
(Išleidimų Biuras) atspaus
dina ir išdalina tūkstančius 
naudingi] knygų ūkinin
kams, ir sąvaitinius ir mėne
sinius ukininkystės žurna
lus. Ūkininkų Įvairus klau
simai būna apkalbėti ”Far- 
mer’s Bulletine”, kurių apie 
1.200 Išleidžiama kas sąvai
te. Vertėtų kiekvienam ūki
ninkui turėti visus ”Far- 
mer’s Bulletinus”, kurie ap
rašo apie jo ypatingą dalį 
ukininkystės. Rašant Į biu-
ra galima gauti Knygų sura- ho visas Suv. Valstijas, o*' Iri-*-**-? rl-Trl.-'r*'*

gas, kurios bus prisiųstos land. 
dykai. , I

The Bureau of Animal In- eal 
dustry (Gyvulių Pramonės: ^ 
Biuras) apima visus narni-:’žiuri 
nių gyvulių klausimus. Pri-' liečia 
žiuri Įvedimą geresnių augi-! čius „ _____ _ _ ______
nimui gyvulių, išnaikinimą ’ Apsaugoja visus, kurie nau- 
gvvulių ligų, pieninkystę, ir' dingi ar atneša kokio gero 
peržiūrėjimą mėsų ir sker-; ūkininkams, ir bando išnai- 
dinvčių, ir atsakinėja bile kinti tuos, kurie išnaikina 
klausimus apie naminius gy-! io javus arba net ir gyvu- 
vulius, Į liūs. Tose valstijose kur

The Bureau of Plant In-’ vilkų, laukinių šunų ir kitų 
" s laukinių gyvulių, biuras 

samdo medėjus užmušti 
juos. Biuras turi daugelį 
vyrų, kurie užmuša lauki
nius šunis ir žemines vove
res, idant milijonai akrų že
mės, kurią dabar šitie gyvu
liai apgyvendina, galėtų bū
ti vartoti žemdirbiškiems 
tikslams.

Forest Service (Girių 
Biuras) prižiūri tautiškas 
girias, ir bando apsaugoti ir 
užlaikyti musų girias atei
čiai, Įvedant tokią girių sis
temą, kuri gyvuoja Europo
je. Jeigu musų girios išnyk
tų, tai persimainytų klima
to padėjimas ir tas Medin
gai atsilieptų Į žemdirbystę 
Amerikoj. -v •

Jeigu ūkininkas atveža 
savo javus Į turgavietę, jis 
nori turėti gerus kelius va
žinėt. Dėl to tikslo Bureau 
of Public Roads (Viešų Ke
lių Biuras) bendrai dirba su 
valstijoms pagerinimui ke
lių per visą šalį. Šitas biu
ras išleidžia fondą iš kelių 
šimtų milijonų dolerių, ku
riuos Kongresas paskiria 
budavojimui gerų kęįių.

The Office of Farm Ma- 
Yhe Bureau of Soils (^e- nagement (Ūkių Vedimo

!

dustry (Augalų Pramonės 
Biuras) didžiai pagelbėjo 
ūkininkams įvesdamas nau
jus ir geresnius augalus ir 
sėklas. To biuro žinovai ran
da. koki augalai ir javai ge
riausia augs Įvairiose šalies 
dalyse. Išsiunčia žmones i 
kitus kraštus jieškoti gru
dų. daržovių, žolių, vaisių, ir 
t.t., kurie čion gali būti nau
dingi; gauna nauji? augalų, 
bando sėklas, kurias par
duoda ukininkam’s, ir žino 
kaip gydyti ar sustabdyti 
pavojingas augalams ligas.

Šitas biuras’ išrenka sėk
las^ kurias Kongresas kas
met išdalina ūkininkams 
idant Įvesti naujas ir geres
nes augalu rūšis. Kiekvie
nas iš 435 Kongreso atstovų 
gauna 20,000 pakietų sėklų 
išdalinti jo apielinkės uki- 
ninkafris, ir sėklos išrenka
mos sulyg reikalavimų Įvai
rių apielinkių, ir kurios ge
riausia augs sulyg tos vietos 
klimato ir žemės. Jeigu ne- 

. gauni tų sėklų, parašyk sa
vo Kongreso atstovui ir 
tuoj sulauksi. Tik jam pra
nešk ko nori, ar gėlių sėklų 
ar daržovių sėklų.

Pereiti) fishliški) metu 
ateivystė ir išeivyste

I - -------------------

Imigracijos Biuras išduo
da skaitlines atvažiavusių ir 
išvažiavusių ateiviu dėl fis- 
kaiiškų metų 1922 — t.y. 
nuo liepos 1,1921 iki birželio 
30, 1922. Tos skaitlinės svar
bios tik tuoroi, jog tai yra 
pirmas ”Percentum Limit” 
akto metas.

Imigracijos viršininkai 
atvažiuojančius ateivius pa
skiria Į dvi klesas: ”alien- 
immigrants” (kurie mano 
čia apsigyventi), ir ”alien- 
non-immigrants” (kurie ne
mano čia apsigyventi), ir 
išvažiuojančius ateivius kai
po ”alien-emigrants” (kurie 
mano svetur apsigyventi )y 
ir ”alien-non-emigrants” 
(kurie nemano svetur apsi
gyventi). Sulyg tų statisti
kų kaipo ateiviai yra skaito
mi tik tie atvažiuojanti atei
viai, kurių gyveni m (T vietos 
buvo užjurin, bet kurie da
bar ketina nuolat apsigy
venti Suv. Valstijose. Išva
žiuojantieji ateiviai, kurių 
gyvenimo vietos buvo Suv. 
Valstijose, bet kurie ketina 
apsigyventi nuolat užjury, 
kliasifikuoti kaipo ”emi- 
grant” ateiviai. Suv. Valsti
jose apsigyvenę ateiviai, ku
rie laikinai važiuoja užju
rin, ir ateiviai, kurie gyvena 
užjury ir laikinai,atvažiuo
ja Į Suv. Valstijas, skaitomi 
kaipo ”non-em'igrant” atei
viai išvažiuojant, ir ”non- 
immigrant” . ateiviai Įva
žiuojant.

Per 1922 fiskališkus me
tus 309,556 atvažiavę atei
viai buvo Įleisti, ir 13,731 ne
leisti. Apart to atvažiavo 
122,949 “ \ “
(kurie nemano čia apsigy
venti) ateiviai ir 243,563 
Amerikos piliečiai. Iš viso 
atvažiavo 689,799. Tuo pat 
laiku iš Suv. Valstijų išva
žiavo 198,712 ”emmigrant” 
(kurie mano svetur apsigy
venti) ateiviai, 
’non-emmigrant” 
neapsigyvens svetur) atei
viai, ir 309,477 Amerikos pi
liečiai. Išviso išvažiavo 
654,861.

Tas aktas žymiai sumaži
no atvažiuojančių skaičių. 
Nuo liepos 1,1920, iki birže
lio 30, 1921, atvažiavo 805,- 
228. Gi 1922 metais tik 309,- 
556, iš tų buvo 149,741 vyras 
ir 159,815 moterų.

Tokiu budu per pereitus 
fiskališkus metus buvo 110,- 
844 daugiau Įvažiuojančių 
negu išvažiuojančiu ateivių.

Iš viso Įleista dėl apsigy
venimo ir neapsigyvenimo 
132,505 ateiviai (228,777 vy
rai ir 203,728 moterys). O iš
važiavo

”non-immigrant”

146,672
(kurie

345,384 ateivių

i-

^au negu išvažiavo.
>

Neįleisti ir deportuoti 
ateiviai.

Iš 13,731 ateivių, kurie ne
įleisti i Suv. Valstijas, dau
gumas gražinta todėl, jog 
butų patapę visuomeniška 
sunkenybe. Išviso tokių bu
vo 5,529, arba 42 proc. ri
šu neįleistų ateivių. 1,662 at
eivių gražinta todėl, kad jų 
šalių kvotos buvo jau pripil
dytos. Po tam seka pasislė- 
pėliai, iš kurių buvo 1,483. 
1,249 neįleisti dėl nemokslu- 
mo, 809 kaipo kontraktuoti 
darbininkai; 672 dėl užkre
čiamų ligų ir 573 dėl fiziškų 
trukumų.

Apart tų neįleistų ateivių, 
4,353 ąteiviai deportuoti po 
atvažiavimui. Ir tarp tų, 1,- 
713 neįleisti todėl, jog taptų 
visuomeniška sunkenybe, 
434 kaipo piktadariai, 359 
dėl nesveiko proto ir 284 
įėję be peržiūrėjimo.

Iš 309,556 įleistų ateivių 
per pereitus fiskališkus me
tus, 216,305 atvyko iš Euro
pos, 14,263 iš Azijos, 520 iš 
Afrikos, 915 iš' Australijos 
ir Ramiųjų Salų, ir 77,473 iš 
kitu Amerikos šalių.

Iš 432,505 ateivių — ”im- 
migrants” ir -”non-immi- 
grants” — Įleistų i Suv. Val
stijas per pereitus fiskališ
kus metus, pagal rasių arba 
tautų, daugiausia atvažiavo 
iš Anglijos — 56,790. Po tam 
seka žydai — 55,3.56, italai
— 50,121, vokiečiai — 37,- 
446, meksikonai — 30,295, 
skandinavai — 23,788, ško
tai 
701. franeuzai— 20,239, chd- 
niečiai — 13,220. japonai — 
12,837, čekai ir slovakai — 
9,832, juodi afrikonai — 9,- 
289, lenkai — 8,214, ispanai
— 6,943, vengrai — 6,486, 
Rolandai — 6,265, pietų sla
vai, slovėnai, kroatai, serbai 
ir bulgarai —6,173, ir t.t.

žingeidu tas, jog įvairių 
tautų skaičius čia, Ameriko
je, padidėjo pereitais me
tais, bet ir yra kelios tautos, 
kurių skaičius sumažėjo. 
Tarp atvažiavusių inatyti. 
jog žydai turi padidėjimą 
ant 53,437. Po jų seka vokie
čiai su 23,729, meksikonai su 
22,775, škotai sū 15,609, an
glai su 15,532, airiai su 13,- 
704, ir t.t. Tautos, kurių 
skaičius sumažėjo Suv. Val
stijose, yra: Lenkai ant 26,- 
075, italai — 21,716, ispanas 
—10,637, jugo slavai su bul
garais — 5,722.

Lietuvių Įvažiavo 1,690 ir 
išvažiavo 5,188. Sumažėji
mas ant 3,498.

Rusija. —Rusijoje prasi
dėjo inteligentų areštai. Pe
trapily. Maskvoje ir kituose 
miestuose -suimti žymesni 
rusų inteligentai. Suimtųjų 
tarpe daug socialistų revo- 
liucijonierių, socialdemo
kratų ir netgi komunistų 
partijos narių.

lominė padėtis vis eina blo
gyn. Bedarbių daug. Pragy
venimas nepaprastai greit 
brangsta. Pastebiama Aus
truose noro susidėti su Vo
kietija.

Roma. — Už dalyvavimą 
paskutiniame streike nu
bausti gelžkelio ir pašto val
dininkai. Nubaustų priskai- 
toma apie kelios dešimtys 
tūkstančių.

kuris

♦i 
i

b 

b
Q

$40.00 VERTES

-
^W.r.T- ,,.-n

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

GM-žraa

-----------------

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pyka. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)
- PLAPAO LABORATORlES
3058 Stuart Bldjr.. St. Louis. Mo.

NUDEK DIENA SU MUZIKA!
I 

u

Mes norime, kad kiekvi^as skaitytojas pasinaudotų proga šio didelio 
išpardavimo. Kiekvienas skaitytojas gali pirkti ‘tik vieną šių daiktu setą. 
(1) Puikaus išdirbinio laikrodėlį, labai praktiška* darbo žmogui, varto
jamas visą maineiią, geležkelieč.ų ir mekanikų. Padarytas iš "franeuziš- 
ko sidabro”, gvarantuotas ant daugelio metų. Apdarui ir mekanizmas la
bai gerai padaryti, laiką rodo labai teisingai. Kaina $9.00. (2) Revolveris 
žinomas visame pasaulyje kaipo H & R., Amerikos išdarbio, buvo vartoja
mas Amerikos -alkierių laike karės i- ra nei joj, kaipo geriausias. Šis revol
veris padirbtus iš geriausio plieno, mėlynas arba nikeliuotus, 22, 32 ir 
38 kalibro. Sauja šešis karius vienu užtaisymu. Kaina $li.O0. Ui) Puikus 
operiškus žiūronas, su gerai pritraukiamais stiklais. Buvo vartojamas 
Amerikos armijos k rar. c i joj. Kaina $4.00. (4) Puikus paauksuotas žiedas, 
vertės $2.00. (5) Kišeninis peilis, paauksuotas, kaina $2.00. (6) Paauk
suotas retežėlis, kaina $1.75. (7) Pinigams puiki mašnelė, kaina SUSO. (8-) 
Puikus rankovėms guz.ikai $1.25.'Visi šie daiktai yra gvarantuoti ir laike 
šio didelio išpardavimo mes parduosime juos tik už $9.75. Jus nerizikuojat 
nieko. Iškirpk it šį apskelbimą ir prisiųskit mums su jūsų adresu ir 45c. 
stampomis persiuntimui, o $9.75 užmokėsit, kai daiktus aplaikysit savo 
namuose. Jeigu šiais daiktais nebūsit užganėdinti, prisiųskit atgal, o mes 
sugrąžinsim jums pinigus. Rašyk dabar. * (

THE WESTERN SALES COMPANY
2136 W. Chicago, Ava., Dept. 400, Chicago, IU.

. s

TRUMPOS ŽINELĖS.

F.L.I.S.

Badas Kynuose. Kinų pro
vincijoj Huene po tarpusa
vio karo esąs didelis badas. 
Kiekvieną dieną miršta 
tūkstančiai žmonių.

"S ———
Austrija.—Austrijos eko-— ■, I

Chkage, Ui,

*

✓

i Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
S Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainom*, tai visada \*teikite 
» ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistą, šaknų nuo 
K visokių ligų, kaip tai: nuo galvos tskaudėjime, nuo užsisenėjusio 

reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, puo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų lisu ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyr/ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes "jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausiu* - 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut geru* 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ. po noneda 
160 SALĖJĄ STREET, ' BOSTČN, MASS.

Šis paikus ir gražus laikrodis pri
kels jumis iš miego su saidžia, lips- • 
nia muzika, ne apkurtinančiu skam- i 
bėjimu. Ji suteiks tau gerą ūpą.

Beto šį laikrodi galima užstatyt 
pagrajit bile kada. Jis grajina ke- ■ 
lais tonais ir užganėdins tave ir tėvo 
šeimyną. Jo dėžė padaryta iš drūto 
materiolo ir labai gražiai išdabinta, i 
Labai teisingai rodo laiką ir pada
bins jusu komoiię. lentyną arba sta-: 
lą. Laikrodžio didumas 10!; colių' 
aukščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką mes parduo- • 
sim šį laikrodį už 8 dolerius. Jus nie-1 
ko nerizikuojat. Tik prisiųskit $1.00 
depozito. Tuomet mes pasiųsime 
jums laikrodį per paštą ir jus užmo
kėsit pastoriui $7.00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! Už visus orde
rius už Suvienytų Valstijų rubežiaus 
reikalaujam' pinigus iškalno. ( ?)

WESTERN SALES COMPANY 
2136 W. Chicag.i Avė., Dept. G. 30, 

Chicago, IU.

KELINES TIESIOG 1$ DIRBTUVES
Dirbtuvės kainos:

Kelinė* M lenkia A. 42. 9g
. ’ Ketinės su ženklu B. #4. 98 1
M Su ženklu A. taip atrodo, kaip ant paveikslo, padarytis iš 
lA drūto audeklo, juodos sa baltais dryžiais. Visos siūlės dub 

l'avai siūtos, 5 kišeniai, galima dėvėti diržą arba petnašas, su 
uPrTolių kufsais. Su ženklu B. yra padarytos iš reriausio vjl- 
T nonio audeklo, angliškos mados, labai ąerai pasiūtos ir dro- 
k tos, 5 kišeniai, galima dėvėti diržą arha petnašas, su 2 co-
■ lių kufsais. Spalvos: mėlyna, ruda, pilka ir juoda. Visas šitas
■ kelines mes parduodam puse kainos. Bile vienas, kuris prisius 
j užsakymą dėl dviejų porų kelinių, gaus gera dovaną dykai. 
I Pamieruok save per juostą su jĮjalu siūlo. Su kitu galu siūlo 
) pamieruok ilgį nuo juostos iki riešolio. Tuos du galu siūlo

____ i prisiųsk mums su orderiu, taipgi įdėk 36c. stampomis per- 
siuntimo lėtom* (60c. jeigu orderiuoji dvejas kelines). Užsa- 
kyk tuojaus, dabar, nes sis pasiūlymas vra geras tik ant 15 

dienų.
SPECIALTY PAXT8 COMPANY

728 N. Robey sL, Dept. E Chicago, III.

3

DYKAI! BAROMETRAS IR REVOLVERIS DYKAI!
Importuotas barome

tras, kuris parodo per
mainas oro. Tai yra labai 
gražus ir gerai padirbtas 
daiktas su tikru Fahren- 
hein termometru. Prieš 
gražų orą lėlė-moteris iš
eina į tarpdurį, prieš lie
tų vyras išeina į tarpdu
rį. prieš permainą oro 
abudu išeina į tarpdurį. 
Labai naudinga* daiktas 
kiekvienam, taipgi revol
veris B. C. 22 kalibro, ku
ris yra padarytas gražiai 
ir stipriai, sauja su B. C. 
šoviniais. Turėdami jį ga

lėsit apsaugot savo namus. Šituos du brangiu daiktu męs prisiusime dy
kai kiekvienam, kuris užsisakys pas mumis žemiau nurodytą laikrodį. Tai 
yra labai gi ras laikrodis, nikelinio judėjimo, gražiuose nikeliniuose lukš
tuose, laika rodo teisingai ir gvararituotas ant daugelio metų. Vertas 
mažiausia $5.00, bet mes per trumpą laiką nutarėm parduot tik už $3.75. 
Prislųsk 25c. stampomis už persiuntimą, o $3.75 užmokėsi, kai aplaikysi 
tuos daiktus savo namuose. Gvarantuojam, kad busite užganėdinti arba 
pinigus sugražinsime. Rašykit šiandien.

PRACT1CAL SALES COMPANY
1219 North Irvinf A»«n liesk 20,



-

Vietinės Žinios šilą-

La u-

I

Uk-
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PARSIDUODA DRAPANĄ ŠTOKAS 
vyriškų ir moteriškų, geroj vietoj, 
apgyvento^ lietuviais. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės ypatiškai :ubx laiš
ku į

CAMBRIDGE SALES CO.
877 Cambridge st.. Cambridge. Mi".

(K ASPARAVIČIUS)
125 Bro..dwav. priešais paštą

SO. BOSTON Tek So. Boston 823
Ofiso valandos:

Nuo 9:30 iki 12
Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Sukatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo > iki 5 vakare.

KELE1 » .j

PARSIDUODA NAMAS ant 2<5
st.. gesai ir toiietai. atneša 

landų $33 ;int mėnesio, {nešt Sitni. 
Savininke.- gyvena ant :>29 E:;>t
Broachvav, So. Boston,

M. StanavGtite.

EARSiDUODA FORNič! I ir at
siduoda 3 kambarių gyvenimas. For- 
ničiai tik metus vartoti. Gali: .3 ma
tyt vakarais nuo 5.

•J. T. GASPER
235 Broadivay, So. I>ostt>:i. Mass.

GATVEKARIS SUSIKŪLĖ 
Ant K street© sužeista 

12 žmonių.
Pereitą subatą po pietų 

ant Broadvvay ir K st. kam
po atsitiko nelaimė. Vienas 
City Point karų, smarkiai 
pakalnėn Įsibėgėjęs, norėjo 
Įsisukti iš Broadvvay Į K st. 
ir iššoko iš bėgių. Pasiliuo- 
savęs iš bėgių, karas užbė
go ant šaligatvio ir atsimu
šė i elektros stulpą, baisiai 
sukrėdamas žmones. Smū
gis buvo toks smarkus, kad 
pašto baksas laiškams nu
truko nuo stulpo ir Įlėkė per 
langą Į Willey aptieką, su
žeisdamas stiklais keliatą 
žmonių, kurie sustoję tenai 
gėrė sodę.

Ant karo taipgi buvo ke- 
iiatas sužeistų. Išviso šitoj 
nelaimėj sužeista 12 žmo
nių.

Klerikalų vadas papuolė
' bėdon.

Jonas Adomavičius, žino
mas So. Bostono klerikalų 
vadas, pereitą sąvaitę pa
puolė bėdon. Mat, užsimanė 
vyras būti advokatu ir pa
ėmė iš vienos moteriškės 
$50, žadėdamas gauti jai 
atsiskyrimą (divorsą) nuo 
vyro.

Atsiskyrimo jis negavo, 
nes jis nėra joks advokatas, 
ir buvo patrauktas teisman 
už apgavystę. Byla buvo So. 
Bostono teisme. Ir užtai, 
kad dėjosi "advokatu”, .Ado
mavičius tapo nuteistas už
simokėti $50 pabaudos, o už
tai, kad paėmė iš moteriš
kė pinigų ”ant divorso”, — 
atsėdėt mėnesi belangėj.

Tarpe So. Bostono lietu
vių Adomavičius yra žino
mas da ir kaipo "Avinas”. 
Tai yra tas pats žmogus, 
kuris anais metais suskaldė 
šv. Kazimiero D-ją dėlto, 
kad tūli jos nariai nenorė
jo eit išpažinties. Savo lai
ku jis buvo žymiausis kata
likų veikėjas Bostone ir vi
suomet su kunigais sakyda
vo prakalbas. Bet dabar 
kuomet jis papuolė bėdon, 
kunigai neina jo gelbėt,

Girdėjome, kad yra ir 
daugiau žmonių, nuo kurių 
Adomavičius yra ėmęs pi
nigus kaipo „advokatas”. 
Tie žmonės dabar kreipiasi 
su savo skundais pas adv 
F. J. Bagočių.

Peršovė krautuvninką.
Roxburvje pereitą sąvai

tę buvo toks atsitikimas: Į 
Tilboro krautuvę, po Nr. 26 
Northampton st.. atėjo vai
kas ir pasiūlė krautuvės sa
vininkui pirkti revolveri, 
kurį jis turėjo su savim at
sinešęs. Berodydamas gin
klą. kad jis nesugadintas, 
vaikas patraukė kojukę, vi
sai nežinodamas, kad revol
veris užtaisytas. Pasigirdo 
suvis ir kulipka perėjo krau- 
tuvninkui per krutinę ir iš
ėjus kiaurai įlindo sienon. 
Mirtinai sužeistas krautuv- 
ninkas krito, o vaikas nusi-į „ ... . , r> v
gandes leidosi bėgti. Bet jis . įron Mmme. duktė Bertha, 
buvo pagautas u- areštuo-l“ m>«tebo, i Soutn
tas. Jis sakosi radęs ta re-l1'^,?.0, • .. .. ... .
vclveri girioj. , ’ | yklior Etel u Nemuna^iu. .

• * J_____  įbouth Boston; Mass.
ra, i-ii* *t * - : ' *1 aluba .Xn tunas, pati Rozali-bako, gelzkeho streikieriai . , , .. . ... ,. . , . ja. duktė Anele ir sūnūs Anta-neteko darbu. r .. . .. . „. nas, iš Manampoles. į Provi

Ne\v Haven’o gelžkelio dence, R. I. 
dirbtuvės menedžeris Bos- J 
tone paskelbė, kad 5,500; 
darbininkų, kurie 
streikan, jau neteko 
darbų ir 
imami k .... ______
kai. Jie gali eiti ir gauti dar
bo tiktai kaipo visai nauji 
darbininkai.

Medei Frank. ’ iš Alytaus,
Philadelphia. Pa.

Kirockis Stanislovas, iš 
nų kaimo, į Scranton, Pa.

Bukšnienė Anastazija, iš
sininkų kaimo, į Detroit, Mich. 

Meškauskas Edvardas. iš 
Daugučiu kaimo* i Philadelphia. 
Pa.

Janušas Antanas, pati Anta
nina. sūnus Pranas ir Jonas, .š 
Mickiškių kaimo. Į Cambridge, 
Mass.

Grigas Petras, iš Medinių kai
mo, i Cheisea, Mass.

Lenktienė Agota ir sūnūs Vy
tautas, iš Rasiunų kaimo, Į 
Hyde Psfrk. Mass.

PAJIEŠKAU DARBO
prie biznio ar automobilių _____ _
Meku gerai aritmetikų ir kalbu 4 i 
kalbom. Sutikčiau važiuot 
miestą. Atsišaukit per 1

V. J. ZS. -r.
255 Broadway. So. Boston. Mass. j „ „„.„.„v™

i mekaniką dėl sutaisymo mašinų. ( ? r 
PETRAS JAKIMAVIČIUS f 

541 East Broaduay,
South Boston. Mass. 

Telefonas: So. Boston 51370.• 

iuot ir j kitai
laUką. ,

. __ ! randavojame automobilius dėl pasi- <
I važinėjimo; ir užlaikome expertą, y 
I mekanika dėl sutaisvino mašinų. < ? t d

Parduodame visokius automobilius, V
'jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- J.... ž... .......... *___ Ul’L., y

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

APTIEKOS

išėjo 
savo 

nebus atgal pri- 
aioo seni darb.'nin-

Socialistų susirinkimas.
Šios pėtnyčios vakarą 

"Keleivio” redakcijoj bus 
LSS. 60-tos tkuopos susirin
kimas. Visi' draugai, buvu
sieji ir dabar esantieji, kvie
čiami ateiti. Vasara pasibai
gė ir laikas jau pradėt veik
ti. Susirinkimo pradžia 
8 vai.

Stankevičius Helena, iš Avi- 
kėliu kaimo, Į Mahanoy City.Pa.

Skeltis Jonas, iš žalvederiuI
• kaimo. Į \Vorcester. Mass.

Pranckevicius Teresė, iš
. mergės, Į Dunkirk. N. Y.

Rahni Arenholka ir sesutė
Margarita, iš Naumiesčio, Į 

|New York.
Bartkaitė Marijona, iš Kibar- 

I tų, i Chicago. III.
Mažeika Motiejus.

kaimo, į Cambridge,
Norintieji atvežt

PIGIAI PARSIDUOJA
3-jų šeimynų 18 kambarių 

namas su garadžium. visi nau
jos mados Įtaisai ir šiluma; pi- 
izai iš prieš ir užpakalio, grati 
ieta. arti vandens ir South 

Bostono. Kaina $10.500, Įnešti 
$3.000.

t

2-jų šeimynų. 13 kambarių 
namas, gražioj vietoj, arti 
Thomas Park, So. Bostone, visos 
taisos, kaip tai: maudynės, 
-kalbynės ir piazai. Kair.a $5500. 
nešti $3000.

TIK $6000 ĮNEŠTI, ant 3-nių 
<eimynų mūrinio namo, gražioj 
vietoj Cambridge’uj, arti Har- 
vard Sąuare,
Įtaisos ir elektrikas. 
37020 Į metus. Kaina 
$40,000, lengvos išlygos.
A. IVAŠKEVIČIAIS OFISAS.

361 Broadvvay, South Boston.
Tel. So. Boston 605.

Elektra užmušė žmogų.
Charlestovvne po Nr. 125 j 

Bartlett st. likos užmuštas! 
žmogus, kuris dirbo prie 
elevatoriaus. Ji nutrenkė I 
elektra per motoro ranke-' 
na. Kitas vyras, buvęs tuo, 
tarpu i’"',' ’ ’ '
ivtėięs prie sienos, 
smarkiai

iš Miiiškių 
Mass.
savo gimi- 

I nes iš Lietuvos Į Ameriką, jau
laikas pradėti darbą. ne» kas 

; dieną apsunkinama yra atkelia- 
vimas Į šią šalį.

Visų informacijų 
mą jūsų giminių 
Bostono

BALTIC STATĖS
CORPORATION

357—359 Broadvvay 
South Boston. Mass.

Telephone So. Boston 1061.

elevatoriuje ir dasi- 
, buvo

sukrėstas.

Vaikai rado lavoną ant 
gelžkelio.
Bostono vaikai ra-

gele-
Netoli

lo ant Boston-AIaine 
cinkelio sutrintą žmogaus 
avoną. Tyrinėjimas parodė, 
kad užmuštasai buvo Ed- 
vvard McCarte ir dirbo ant 
geležinkelio.

apie atveži- 
Klauskite Į

FINANCE

1921 STCTZ.
5-kių sėdynių automobilius. Naujo 

vertė $3,210.00, parduodu už $1100.00. 
Karas gražus kaip naujas. (41)

F. P. TOUCHUS
% "Keleivis”

255 Broadway, So. Boston, Mass.

I

visos naujausios
Rendų 

tiri 
(-)

■
Tel. Beach 6033* 

į DR. N. M. FRIECMAH 

| -PRCJ vLISTAS VENEK1AKI 
LIGŲ.

! VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo Ilgy ir 

ŪeuKiatizmo.
v'alanoos: Nuo 9 ryto iki

9 vtkara
VVASHiNGTDS st.

1 308TON. MASS.

LIETUVIS DEVDSTAS

Dr. M. V. Casper
i

h u I! M 
nI!
Ii

Tel.: Richir.onl 1410

| !)r. David W. Kosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ii 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

-z SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

8 iki 10 ryto.
2 iki 3 dienę.
7 iki 8 vakare. 
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

! Matykit D. Olseika!!
► PARSIDUODA trijų šeimynų, 15 kambarių medinis namas Dor- <
► chestery. Rendos neša per metus ?10S0.'Kaina $8£hi0. {nešt reikia J
J 82590. Kreipkitės pas: <

1 D. OLSEIKA
► Re.i! Estete & Insurance J
► 425 BROADVVAY, SOUTH BOSTON. ;
1 Tel. 280-5-J. So. Boston. <

/

ŠIDLAUSKO

siDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO
ŠIDLAUSKO
ŠIDLAUSKO Reumatizmo Gyduolės
ŠIDLAUSKO

i.

Tai yra naujas ištisų metų aliejinis pečius
Miestų ir ūkių namams

Nuogas ant gatvės.
Ant Shawmut avė., Bos

tone, aną vakarą pasirodė 
nuogas žmogus. Jis ėjo at 
statęs krutinę ir viską kitką 
be jokių drapanų, tik ant 
kojų turėjo čeverykus. Tuo
jaus susirinko šimtai žmo
nių'ir pradėjo jį sekti, pako’ 
ant galo policmanas ji su
ėmė. Vėliaus pasirodė, kad 
nuo munšaino jis proto ne
teko.

i
i
i

i!

Syrupas nuo kosuliu, šalčio, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusiom) 

35c. ir $1.00
Syinpas nuo kosulio vaikams 35c. 
Proškai nuo galvos skaudėjimo, 
nervų ir neuroliogijos 10c. ir 25c.
Kraujo, Nervų ir Apetito Vaistai 
(su prisiuntimu) ................. $1.50

Trejanka susideda iš trijų-devynerių 
įvairių šaknų, žievių, žiedų, pakelis 

50c.
Antiseptiška ir Gydanti Mostis 

50c.
Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai .................... $1.00

$1.50
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin
kimo ................................... $1.25
nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
dėl kornnų ir karpų Gyduolė 25c.

DEPARTMENTAI:
Perfumai, pauderiai, rouger (veido pentas), šampų 
(shampoo), muilai, veido mostis (cold cream), dan
tų pauderiai ir peistai ir t.t.
Šaknys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinkiniai 
(citroras, ramunėlės, liepžiedžiai) užlaikoma vi
suomet VISOKĮ RECEPTAI AMERIKOS ir EU
ROPOS DAKTARŲ BŪNA IŠPILDOMI TEISIN
GAI. 3
Klausiant per laišką visuomet Įdėk krasos ženkleli 
atsakymui.
Visko reikalauk:

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE
373 ir 226 BR0ADWAY,

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ANGLIES stoka verčia milionus namu Virt: ir 
šildyti su aliejum šiame rudenyje ir šią žiemą. 
Ir tie, kurie išbandė naujausj New Perfection 
Aliejini Pečiu, padarė ji ištisų metų pečium.
štai aliejinis pečius, kuri Gero Stubos Užlaiky
mo Institutas pataria Įsigyti kiekvienam. Su 
nauju Superfex Degintoju galima virti taip 
greitai, kaip ir su ge.siniu pečium. Jis yra lygiai 
gerai parankus ir operuojamas, gražiai ir drū
tai subudavotas. Paprašyk rakandų krautuv- 
ninko, kad parodytų, kaip jį vartoti.
Delei svarumo, 
ši L mos vartok 
visur.

Atvažiavo iš Lietuvos.
29-tą dieną rugsėjo laivu 

"AMERICA” per pasidarbavi- 
ną BALTIC STATĖS FINAN- 
?E CORPORATION ir KAUNO 
SKYRIAUS, atvažiavo sekanti 
svečiai:

Mockus Kazys, su žmona Jo- 
=ephina. iš Pautvardžių kaimo. 
Raseinių apskr., Į Chicago, III.

Rasgus Petras ir pati Pranė, 
-unus Petras, dukteris Stanislo- 
' a ir Helena, iš Batakių vals
čiaus, į Chicago, III.

Gagis Juozas, iš Šančių, į De
troit, Mich.

Miliauskas Jurgis, pati Marė 
r duktė Helena. Į New York.

Jonikaitis Juozas (daktaras), 
iš Kauno. Į Detroit. Mich.

Jonikaitė Katrina, iš Kauno, 
i Jersey City, N.’J.

Geras anglies 
taupytojas!
Perfeetion Oil Šildyto- 
jas duoda jums greitą 
šilumą, kur tik ji jums 
reikalinga. Lengva nešt 
iš kambario į kambarį. 

PERFECTION
Oi] JJedters STANDARD

ekonomijos ir neatsiduodančios 
Soconv Kerosiną. Parsiduoda

OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadvvay

i! 
i! 
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i! 
i! 
i! 
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SO. BOSTON, MASS. i I 
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Geras Lietuvių Restorantas.
Visoki valgiai pagaminti — švie

žus ir su geriausiu skoniu. Visoki lie
tuviški valgiai: blynai, lietuviški 
barščiai, kopūstai ir t.t. Malonėkit 
persitikrini. .

2!l BROADVVAY*. 
SO. BOSTON. MASS.

> Skersai nuo "Keleivio”).

KAINA JO !A «O CCKTAt.
1

Klaliskife pas aptieRoriU*.

I■ LIETUVIS OPTOMETHISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

Išfikim** llnimentas

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų šfyvuma 
skausmus strėnose ir šonuose.į

iS:
I

ir reumafisko uždėjimo jai ima 
paseknunjai isjy^i su

. J5

______ _______ *

Vaikams nevalia kabintis j 
vežimus.

Policijos perdėtinis Įsakė 
policmanams areštuoti vi
sus vaikus, kabinusius iš už
pakalio ant vežimų, auto
mobilių arba strytkarių. Tą 
madą norima sustabdyt dėl
to, kad dėl jos daug nelai
mių atsitinka.

šaudymas name.
Somervillėj po Nr. 240 

Highland avė. buvo daug 
šaudymo aną naktį, kuomet 
policija norėjo areštuoti tū
lą Cullitoną. Užsidaręs Į toi- 
letą Culliton pradėjo šau
dyt ir šaudė patol, pakol iš
šaudė visą savo amuniciją. 
Tečiaus tik viena kulipka 
pataikė Į policmaną, lengvai 
ji sužeisdama rankon: kitos 
sulindo į sienas. Policmanai 
ir šovė du kart, bet nepatai
kė. Culliton buvo suimtas, 
kuomet iššaudė visus patro
nus. šaudymas sukėlė didelę 
paniką name.

gothARDOL

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS

Vaitok
SOCONY 

KEROSINA
nes jis geras

NEW PERFECT1ON
Oil Range

su SUPERFEK Bumers

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIŠIUT6)
Lietuve Moteris Advokate

253 Broadvay, So. Boston. Mass.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis jc-rtus panau
dojus

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffrs pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos, x
Vnsipirkifo bonką RnĮUrs ,«svr> aplinkoj."“ Šiandie už C5c., arba prisiųskite 75o. 

'pašto ženkleliais tiesiui i laba rato', ijy.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 401 St. - Brooklyn, N. Y.




