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OBELIS PRAŽYDĖJO 
ANT LIETUVIO FARMOS

Netoli Southbury, Con- 
necticut valstijoj, ant Jono i 
Mockaus farmos dabarti- Į 
niu laiku pradėjo žydėt vie
na obelis ir dabar da žydin
ti. Mockus prisiuntė "Kelei
vio” redakcijai ir vieną žie
dą į laišką įdėjęs.

BANKIERIAI PATARIA 
SUSPENDUOT PA

SKOLAS.
Pereitą sąvaitę New Yor

ke buvo visos Amerikos 
'•|bankierių suvažiavimas, ku- 
- ris išreiškė pageidavimą, 

! ARGENTINA TURI NAU- k.ad ?fis?s aliantų skolos 
JĄ PREZIDENTĄ. i Amerikai ir Vokietijos 

Pereita savaite Areenti ahantams butų suspenduo- 
ant 10 metų, nes dabar-

Turkai priėmė 
aliantų išlygas.

KARĖS PALIAUBOS 
PASIRAŠYTOS.

Graikai sutinka iš Trakijos „oj buvo inauguruotas nau- 'Uu ™ vistil negali 
s ssr» —»-
tas tos respublikos prezi- saul> Je neramybę, 
dentas.

RUSIJA LEISIANTI PA
SKOLOS BONUS.

I

Berlino žiniomis, sovietų' 
Rusijos valdžia rengiasi iš-i 
leisti 1,000,000 paskolos bo-j • M axcotwww 
nų po $1.00. Bonai bus par-f automobiliais. W Ue-

pasitraukti. jas prezidentas, Marcelo T.
Turkų nacionalistų val

džia, netekus francuzų pa
ramos, nusii leido ir sutiko 
aliantų išlygas priimti.

Išlygos yra tokios:
1. Kad į apie 15 dienų 

graikai turi iš Trakijos pa
sitraukti.

2. Kad civilė graikų val
džia ir žandarmerija turi 
Trakiją apleisti kuogrei- 
čiausia.

3. Kad graikų valdinin
kams besitraukiant, civilę 
valdžią ims į savo rankas 
aliantai, kurie tą pačią die
ną perduos ją turkams.

4. Kad visa rytų Trakijos 
valdžia turi būt perduota 
turkams bėgyje 30 dienų 
graikams pasitraukus.

5. Kad turkų nacionalistų 
valdžia įsives su savim tokį 
skaičių žandarų, koks bus 
reikalingas tvarkai palaiky
ti ir kokį sąjungininkai už- 
girs.

6. Kad graikų evakuaci
jos ir valdžios perdavimo 
turi prižiūrėti maišyta 
aliantų komisija, kad grai
kai nenuskriaustų žmonių 
besitraukdami.

7. Kad be tokių komisijų, 
rytų Trakiją turi da užimti 
aliantų kariumenė skaičiuje 
septynių batalijonų. Tas rei
kalinga tvarkos palaikymui.

8. Kad į 30 dienų po grai
kų evakuacijos, iš Trakijos 
turi išeiti visa aliantų ka
riumenė ’ir visos jų komisi
jos. Aliantai gali išeiti ir 
anksčiau, jei jie matys, kad 
tvarka nusistovėjo ir žmo
nėms nėra pavojaus.

9. Kad kaip galima grei
čiau turkai turi pasitraukt 
iš tų sričių, kurias turi 
aliantai užėmę. Čanako ir 
Ismido apielinkėse bus nu
statytos naujos neitralės 
zonos.

10. Kad turkai negali ga
benti Trakijon savo karei
vių nei organizuoti tenai 
naują armiją pakol nebus 
pasirašyta taikos sutartis.

11. Dabartinė sutartis in- 
eina galėn po trijų dienų 
nuo jos pasirašymo.

Pasirašė Anglijos, Fran
cijos, Italijos, Turkijos ir 
Graikijos atstovai.

Graikijoj apskelbta karės 
stovis, kad žmonės kartais 
nesukiltų prieš valdžią dėl
to, kad ji sutiko atiduot Tra
kiją turkams.

SOVIETŲ MINISTERIS 
KRASINAS REZIGNAVO.

Gautomis iš Rygos žinio
mis, spalių^ 16 d. rezignavo 
Leonid Krasin, ėjęs parei
gas pramonės ir prekybos 
ministerio Sovietų Rusijoje.

UŽMUŠĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Cape Girardeau, Mo. — 
i Policijos viršininkas su vie
nu policmanu čia įsilaužė Į 

jvulo Willefordo namus, no- 
! rėdami areštuoti jį už pavo-

davinėjami tarp visų šalių 
darbininkų ir dėlto daromi 
tiktai po 1 dolerį. Surinkti 
už bonus pinigai eisią ant 
mašinų ir kitų reikąlingų 
Rusijai dalykų. Sovietų val
džia pasižada mokėti už pa
skolą 5 nuošimčius ir po 10 
metų paskolą sugrąžinti.

Bonus pardavinės turbut 
komunistų organizacijos.

SUGAVO. 250 AUTOMO- 
ĖILIŲ.

Pastatytas ant Brottle st. 
Cambridge’uje policmanas 
sugavo aną vakarą 250 au
tomobilių su nelegaliais ži
buriais. Įstatymai reikalau
ją, kad lempų stiklai ne
šviestų perdaug į akis. Keno 
žiburiai perdaug aštrus, tas 
areštuojamas.

Airiai ris malasi.

ford šovė ir užmušė polici
jos viršininką ant vietos. 
Tuomet šovė policmanas ir 
užmušė patį Willefordą.

Ant jūrių sudegė 
didelis laivas.

I ------------i < - -------------------------------- -j *
—------------
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Naminė karė Airijoj vis 

’da nesibaigia. Šį panedėlį 
laisvosios valstybės kariu- 
menė apsupo Ballagnad-Er- 
reen miestą ir suėmė visą 
buri revoliucionierių. Jų va
das Nulrennan nenorėjo pa
siduoti, tai buvo nušautas.

Revoliucionieriai, kurie 
kariauja už Airijos respu
bliką, šį panedėlį išsprogdi
no visus tiltus tarp Mullin- 
garo ir Dublino.

. Valdžia buvo įsakius vi
siems atiduoti ginklus ir 
vogtą turtą. Laikas pasibai
gė šio panedėlio vakarą ir 
dabar tie, pas kuriuos atras 
ginklų, bus baudžiami mir- 
čia.

Tuo pačiu laiku revoliu
cionieriai išlipino Dubline 
savo pranešimą, kur sako
ma, kad visi, kurie skųs val
džiai revoliucionierius, bus 
skaitomi respublikos šnipais 
ir bus baudžiami kaipo šni
pai. Teisėjai, kurie teis re
voliucionierius, taipgi busią 
baudžiami kaipo respubli
kos priešai.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS. 
•*" Armėnė vardu Marė Kri-
■ koran Pittsburghe pagimdė
■ 4 kūdikius pereitą sąvaitę.

Visi keturi jie buvo tinka-
• mai išsivystę ir svėrė kartu 

19 svarų. Jų motina yra 22
• metų amžiaus ir sveria vos 
' tik 125 svaras.

217 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA.MAINE’O VALSTIJOJ 
BULVĖS NEUŽDE

RĖJO.
Maine’o valstija, visuomet 

garsi savo bulvėmis, šįmet 
turėjo labai prastą derlių. 
Rugsėjo mėnesy da buvo ap
skaitoma, kad Aroostooko 
pavietas duos apie 22,600,- 
000 bušelių bulvių. Dabar gi 
pasirodo, kad ir 18,000,000 
bušelių vargiai susidarys. 
Tai treti iš eilės metai taip 
prasti Maine’o farmeriams 
ant bulvių. Kitose valstijose 
derlius buvo geras, todėl 
bulvės pigios. »

; Gaisras kilo už 670 mylių 
nuo sausžemio.

Pereitą sąvaitę ant jūrių 
užsidegė laivas "City of 
Honolulu", ant kurio buvo 
217 žmonių. t Gaisras kilo 
anksti rytą, 'kuomet laivas 
buvo už 670 mylių nuo kran
to, ir ugnis taip greitai išsi
plėtojo, kad bematant ap
ėmė visą denį ir rodėsi, kad 
žmonės turės žūti. Bet be
vielis telegrafas visus išgel
bėjo. Išsiuntus žinią, apie 
gaisrą, tuojaus iš visų pusių 
pradėjo skubintis į pagalba 
kiti laivai. Pirmutinis pri
buvo garlaivis ”West Fara- 
lon”, kuris ir paėmė visus 
žmones nuo degančio laivo.

"City of Honolulu” buvo 
paliktas ant jūrių visas 
liepsnose ir manoma, kad 
jis bus jau nuskendęs.

MAŽIAU GIMSTA, DAU
GIAU MIRŠTA.

Surinktomis Washingto- 
no žiniomis, šįmet Suvieny
tose Valstijose mažiau žmo
nių gimė ir daugiau mirė, 
negu pernai.

"DVASIĄ” UŽDARĖ Į 
BEPROTNAMĮ.

"Keleivio” skaitytojai 
turbut atsimena, kaip keli 
mėnesiai atgal visoj Ameri
kos spaudoj buvo rašoma 
apie "dvasią”, kur vaidinosi 
Kanados kaime Antigonish. 
Buvo tenai nuvykę ir kuni
gai, ir laikraščių reporte
riai, ir policija, ir visi sakė, 
kad tikrai dvasia naktimis 
beldžiasi.

Bet nuvyko mokslinių ty
rinėjimų instituto direkto
rius d-ras Prince ir "špuką” 
sugavo. Pasirodė, kad tai 
nėra jokia dvasia, o išėjusi 
iš proto mergina, Elena Mc- 
Donald vardu. Pereitą są
vaitę ji tapo uždaryta Nova 
Scotia beprotnamin.

MIESTELIS BE ŽMONIŲ.
Ar jums teko kada maty

ti apleistą miestelį? — mies
telį, kur nėra nei vieno gy
ventojo, kur 26-šių namų 
gatvė, hotelis ir dvi krautu
vės žiuri į jus tartum lavo
no akimis?

Toks miestelis yra Lower 
Waterford, Vermonto vals
tijoj. Nepamatysi tenai 
žmogaus veido, neišgirsi 
'balso, tik prikritę gatvėse 
lapai kurčiai šlama vėjo šiu
renami. Ir nėra tai koks lau
žas sugriuvusiais namais ir 
išdaužytais vaikų langais — 
tenai nėra jokių vaikų — 
bet dailus miestelis ir labai 
dailioj vietoj, ant kalnelio, o 
jo klonyje pinasi sidabro 
kaspinu srauni Connecticut 
upė.

Kodėl žmonės tą vietą ap
leido? Sakoma, kad apie 40 
metų atgal vanduo nunešė 
nuo upės tiltą ir jis ilgai bu
vo netaisytas. Miestelis tuo 
budu buvo atskirtas nuo pa
saulio, biznis nupuolė ir 
krautuvės turėjo užsidaryti. 
Likę be krautuvių gyvento
jai negalėjo gauti nieko nu
sipirkti ir pradėjo krausty
tis kitur. Taip išvažiavo vie
na šeimyna, * paskui kita, 
trečia, ir su laiku ištuštėjo 
visas miestelis.

ŠOVĖ MEDŽIOKLĖS 
SARGĄ.*

Ant Long Island, netoli 
Brooklyno, tapo peršautas 
medžioklės sargas (game 
warden) W. C. Creamer. JTs 
susitiko tenai miške du vy
ru medžiojant ir paprašė, 
kad jiedu parodytų leidimą 
medžioti. Vietoj to, jie smo
gė jam per galvą ir kada jis 
parpuolė, šovė jį tris kartus 
i nugarą. Bet šruotai buvo 
labai smulkus ir sargas pa
sveiks. Piktadariai pabėgo.

AUKSO KARDAS KEMAL 
PAŠAI.

Konstantinopolio turkai 
pradėjo rinkti pinigus, kad 
nupirkus aukso kardą Ke
rnai Pašai, kuris Išvijo iš 
Turkijos graikus. MOTERIS NUSIDURĖ * 

PAIŠELIU.
Springfield policijos nuo

vadoj paišeliu nusidurė tūla 
Mrs. Esther Levy, kuri bu
vo areštuota ir kaltinama 
dėl gyvenimo su keliais vy
rais.

MAIŠTAS AIRIŲ KA
LĖJIME.

Dublino kalėjime politi
niai kaliniai pakėlė maištą. 
Keturi žmonės likos užmuš
ti ir daug sužeista. Maištas 
nuslopintas.

ROMOJ DREBA ŽEMĖ.
Pereitą sąvaitę Romoj bu

vo jaučiamas žemės drebėji
mas. Tarp gyventojų kilo di
delė panika, bet nelaimių 
nebuvo.

LIETUVOS DIPLOMATI
NIAI SANTIKIAI SU 
AMERIKA UŽMEGSTI.
Washington, Spal. 11 d.— 

šiandien 3 vai. Lietuvos 
Charge d’Affaires Wa- 
shingtone p. V. Čarneckis, 
Įteikė savo diplomatinius 
kredencijalius - įgaliojimus 
Suvienytų Valstybių sekre
toriui p. Charles Evan 
Hughes. Kartu p. Čarneckis 
perstatė valstybės sekreto
riui Atstovybės juriskon
sultą p. B. F. Mastauską ir 
Atstovybės sekretorių p. M. 
J. Viniką.

Pažymėtina, kad audijen- 
cija pas sekretorių Hughes 
buvo paskirta neatidėliojant 
po gavimo iš p. Čarneckio 
rašto, kuriame jis pranešė 
apie savo paskyrimą ir pra
šė paskirti laiką įgaliojimų 
Įteikimui. Tuomi valstybės 
sekretoriaus buvo išreikšta 
lietuviams pagarba ir pa
brėžta prietelingi Amerikos 
santikiai prie Lietuvos.

Sekretorius p. Hughes, 
pirmas jo padėjėjas, p. Har- 
rison ir trečias padėjėjas p. 
Bliss dar tą pačią dieną su
gražino savo vizitas prisiųs- 
dami Lietuvos atstovui ir jo 
bendradarbiams 
korteles.

Nuo Redakcijos.
nam šitą žinią visai jos ne
taisydami, taip kaip ji buvo 
"Eltos” parašyta, todėl turi
me nuo savęs paaiškinti, 
kad žodžiai "Charge d’Af- 
fairs” lietuvių kalboj reiš
kia: "reikalų vedėjas”. Ma
tyt, "Eltos” žmonės pasida
rė jau tokie "mokyti", kad 
lietuviškai pamiršo.

Kita nesąmonė matosi pa
sakyme, kad p. Čarneckis 
jjerstatė valstybės sekreto
riui Hughes’ui savo "juris
konsultą” Mastauską ir se
kretorių Viniką. Klausimas, 
kaip jis galėjo juos persta
tyk visai nemokėdamas an
gliškai? Mums rodos, jog 
daug teisingiau butų pasa
kius, kad pp. Mastauskas su 
Viniku perstatė p. Čarneckį.

------------ * 
HAYWOODO KAUCIJA 

PRAPUOLĖ.
Federalis teisėjas Page 

Chicagoje paskelbė, kad 
$15,000 *Haywoodo kaucijos 
prapuola, nes jis pabėgo 
nuo teismo.

• Hayvvoodas buvo Ameri
kos pramoniečių vadas ir 
buvo nuteistas kalėjimam. 
Jisai apeliavo ir. sudėjus jo 
draugams $15,000 kaucijos, 
buvo laikinai paliuosuotas. 
Tuo pasinaudodamas jis 
spruko Rusijon, ir užtai jo 
draugai dabar turi užmokėt 
valdžiai $15,000.

vizitines
(Elta.)
— Talpi-

ANGLIJA SUSIRĖMĖ SU 
AMERIKA.

75,000.000 VYRŲ BUVO 
PAŠAUKTA KARĖN.

Vokiečių valdžia paskelbėA • « 9 ■ * 1 1 * t *

Pereitą

LATVIJA ATMETĖ 
RUBLĮ.

Latvijos respublika irgi 
įveda naują valiutą. Iki šiol 
ji vartojo rublį; dabar ži
nios sako, kad rublis bus pa
naikintas, o jo vieton įves
tas frankas.

UŽMUŠĖ DRAUGĄ 
VIETOJ STIRNOS.

Houlton, Me. 
sąvaitę čia atsitiko kita ne
laimė ant stirnų medžiojant. 
Tūlas Charles Hoak iš Har- 
risburgo, Pa., nušovė savo 
draugą D-rą Maynardą iš 
Philadelphijos. Jis palaikė jį 
vietoj stirnos.

ATRADO $26,000 GROBĮ.
Pereitą nedėldienį Bosto

no policija atrado $26,000 
vertės plėšikų sukrautą gro
bį, kuris buvo jau prireng
tas vežti į kitą miestą. Tarp 
grobio buvo daugybė bran
gių kailių, šilkų ir tt.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
2 ŽMONES.

New Jersey valstijoj, ne
toli Keene miestelio, šį pane
dėlį traukinys suvažinėjo 
automobilių, 2 žmones už
mušdamas ir trečią sužeis
damas.

8.000,000 ŽMONIŲ 
GRĘSIA BADAS.

Maskvos žiniomis, Rusijoj 
apie 8,000,000 žmonių turės 
mirti šią žiemą badu, jei 
jiems niekas neduos pa
galbos.

i Vokiečių valdžia paskelbė 
’ofcialę savo karės statisti- 

Suvienytų Valstijų vai- ką, kuri parodo, kad pasau- 
džia nutarė, kad visi laivai, lio karėn iš viso buvo pa- 
kurie ateina į Amerikos uos- šaukta 75,000,000 vyrų ir 
tus, turi būt "sausi", tai yra, 30,000,000 jų buvo po 
neturi turėt svaiginamų gė- ginklu.
rimų. Vokietijoj iš viso buvo

Anglijos valdžia gi paša- mobilizuota 13,250,000 vyrų 
kė, kad ji neleis Amerikos ir karei baigianties ji turė- 
blaivininkams krėsti savo jo tarnyboj da 8,000,000 
laivus. žmonių.

$9,000,000.000 NUOSTO
LIŲ ANT MARKIŲ.
Vokietijos Reichsbanko 

žiniomis, įvairios užsienio 
valstybės turėjo 9 bilionus 
dolerių nuostolių dėl mar
kės kurso nupuolimo. Vieni 
prakišo tas markes pirkda
mi spekuliacijos tikslais, ki
ti priimdami jas kaipo už
mokestį už tavoms ir tt 
Viena tik Amerika prakišo 
ant vokiečiu markių $960,- 
000,000.-

ČEKO-SLOVAKŲ ARMI
JOJ IŠDAVYSTĖ.

Čeko-Slovakijos armijoj 
susekta dideliu suokalbis. 
Areštuota daug karininkų 
ir vienas generolas. Jie kal
tinami tuo, kad pardavė ar
mijos paslaptis Vengrijos 
valdžiai.

BADO STREIKAS MASK
VOS KALĖJIME.

Berlino žiniomis, Maskvos 
kalėjime politiniai kaliniai 
apskelbė bado streiką. Vie
nas kalinių. Timofejevas, 
negalėdamas pakelti kalėji
mo baisybių, nusižudė.

_________ K
GALICIJOJ SIAUČIA 

TERORAS.
Rytų Galicijoj siaučia ti

kras teroras: rusinai užpul
dinėja ir žudo lenkų valdi
ninkus, o lenkų valdžia, ker
šydama užtai rusinams, de
gina jų draugijų, ir visuo
menės triobas. Rusinai su
kilo prieš lenkus dėlto, kad 
tie nutarė visiškai prijung
ti Galiciją prie Lenkijos.

MASONAI EUROPOJ 
PROGRESUOJA.

New Yorko masonų orga
nizacijos sekretorius Lang, 
kuris dabar sugrįžo iš kelio
nės po Europą, praneša, kad 
tenai masonai daro didelių 
žingsnių pirmyn. Augšti 
valstybių vyrai dedasi prie 
masonų. Anglijoj prie jų 
prisirašęs Vali jos princas, o 
Norvegijoj pats karalius 
Kristijonas prisidėjo.

NELAIMĖ SU AUTOMO
BILIAIS.

Readinge, netoli Bostono, 
pereitoj subatoj susikūlė 
vienas priešais kitą du au
tomobiliu. Abidvi mašinos 
sutyžo ir 6 žmonės buvo 
sunkiai sužeisti. Bevalant 
policijai kelią, atūžė trečias 
automobilius ir šovė tiesiog 
per tą laužą į būrį žmonių, 
kurie buvo aplinkui susirin
kę. Išnėręs per minią, šitas 
karas drožė į stulpą ir suty
žo taip pat, kaip ir du pir
mieji.

Vėliaus pasirodė, kad va
žiavusieji tais automobiliais 
buvo girti. Keli jų areštuoti.

ČARNECKIS LIETUVOS 
CHARGĖ D’AFFAIRES 

WASHINGTONE.
Washington, spal. 11 d.— 

Užmezgant reguliarius di
plomatinius santikius tarp 
Lietuvos ir Suvienytų Vals
tijų, Lietuvos valdžia pasky
rė savo diplomatiniu atsto
vu Amerikai p. V. Čarneckį 
kaipo Charge d’Affaires.

(Elta.)

UžMUšTA 300 BLAIVY
BĖS VALDININKŲ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad vykinant blaivybės 
įstatymą Amerikoje trijų 
metų laike buvo užmušta 
300 valdininkų. Daugiausia 
užmušimų būna parube- 
žiais.

REIKALAUJA PALIUO- 
SUOTI POLITINIUS KA

LINIUS.
Chicagos I.W.W. centras 

kreipėsi į 800 miestų darbi
ninkų organizacijas patar
damas reikalauti paliuosa- 
vimo politinių kalinių, kurie 
buvo nuteisti kalėjimam ka
rės metu. "Rinkimams at
ėjus, nebalsuokit nei už vie
ną kandidatą, kuris yra 
priešingas politinių kalinių 
paliuosavimui,” sako I. W. 
W. atsišaukimas.

$100,000 UNIJŲ KOVAI.
Haverhill, Mass. — Shoe 

Workers Protective Union 
savo mitinge čionai nutarė 
įsteigti $100,000 fondą kovai 
su kita kurpių unija, būtent 
Boot and Shoe Workers.
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D APŽVALGA
KVIEČIA DAINININKUS 

Iš AMERIKOS.
*

Buvęs amerikietis A. B. 
Sodeika, dabar Lietuvos 
Valstybinės Operos direk
torius, kviečia visus žymes
nius lietuvių dainininkus iš 
Amerikos važiuot Lietuvon 
prie operos, šiomis dienomis 
p. Ona Pocienė Chicagoj ga
vo nuo jo šitokį pakvietimą:

"Jau greit du metai, kaip 
įsikūrė Opera Lietuvoje: per 
ši nors taip neilgą laiką musų 
jaunos operos srityje daug kas 
nuveikta, bet kad plačiau ir 
sėkmingiau praplėsti darbuotę, 
Lietuvos Valstybinės Operos 
Direkcija nutaęė kviesti Lietu
von visas geriausias jiegas, 
kurios išsiblaškė po platų pa
saulį. kad sukoncentravus vie- 
nan centram Tuo budu Dire' - 
eija turėdama omenyj ir Tams
tą, maloniai kviečia atvykti 
Lietuvon šį sezoną ir prisidėti 
prie bendro Operos kūrybos 
darbo. Darbas kol kas apmo
kamas tiek, kacf Lietuvoje pra
gyvenimui pilnai užtenka.

"Operos jau eina Traviata’ 
'Demonas', 'Rigoletto', 'Faus
tas' ir šį sezoną turi eit 'Paja
cai' su 
’Glucco’,
'Sevilijos Kirpikas’. 
Oneginas’, ar 'Carmen'.”

Tokį pat pakvietimą gavo 
A. Rakauskaitė, Butėnas ir 
kiti žymesni amerikiečių 
dainininkai, bet, kiek teko 
mums girdėti, nei vienas jų 
neketina iš Amerikos va
žiuoti, išskyrus gal tik vieną 
Rakauskaitę.

'Gegužės Karalaite’.
'Madam Buterfly', 

’Evgeny 
> »

JIEŠKO UŽMIRŠTOS 
DRAUGIJOS.

Tūlas St. Sabas "Darbi- 
ninkų Tiesos” 32-33 numery 
rašo:

"Bevartydamas kun. Amb. 
Pabriežos knygą 'Botanika ar
ba taislius Augminis’ susiin- 
teresavau ne tiek ’augimių’ 
(augalų) 'gaujomis', kiek to
sios knygos leidimo istorija. 
Trečiame knygos pusiapyj ran
dame šitokią informaciją:

” 'Kaštus- išleidimui Botani
kos suteikė Simano Daukanto 
Literatiška Draugystė Massa- 
chusetts’o valstijos, susikuruši 
pereitą žiemą ant patarimo 
kun. A. Miluko per apvaikščio- 
jimą Bostone 300 sukaktuvių 
nuo4šleidimo kun. Daukšos po
stilės. Draugystė S. Daukanto 
nesikakis vien šituo išleidimu, 
bet ir toliau mėgis pagal išga
lės atspausdinti svarbesnius 
veikalus musų raštininkų’.’’
Kitoj "Botanikos” vietoj 

esanti paduoda ir tos drau
gijos valdyba, kurios sąsta
tas buvęs toks:

”Fr. Mockevičius, pirmsėdis, 
"Jonas žvairakis, iždininkas, 
"V. J. Petkon’as. sekreto

rius.”
Iždo globėjais esą paduoti 

šie asmenjs:
' Jonas Raulinaitis, 
"Jonas Jureševičia, 
' Martynas Stripinis. 
"Antanas Ramanauskas. 
"Danielius Valkūnas, 
"Jurgis Urbšaitis, 
"Povylas Mikalauckas. 
"Vincas Gumauckas, 
"Danielius Sergunas, 
"Vincas Kaunas, 
"Petras Grigas, ,
"Antanas -Sagatauckas, 
"V. M. Sabonis."

"Botanika” buvo išleista
\tos draugijos 1900 metais, 

taigi 22 metai atgal. Kur 
yra šita draugija dabar? 
klausia ”D. Tiesos” bendra
darbis. Kur yra tie žmonės, 
kurie ją valdė ir globojo ?

Kiek mums žinoma, dabar 
tokios draugijos Massachu- 
setts valstijoj nėra, ir mums 
neteko girdėti, kad ji gy
vuotų kur kitur. Matyt, kad 
ji senai jau mirus,ir buvę jos

I

valdininkai beveik visi išmi-; 
rę. Tik vienas J. P. Rauli
naitis dar vaikščioja po Bos
toną.

Miršta žmonės, miršta ir 
jų draugijos!

800 AUKSINŲ ANT LAIŠ
KO, IR 1)A NEGANA!

Pereitą sąvaitę "Keleivio” 
redakcija gavo iš Lietuvos 
paprastą laišką, ant kurio 
buvo sulipyta už 800 auksi
nų pašto ženklelių, ir da ne
buvo gana, nes reikėjo 10 
centų primokėti. Tas reiš
kia, jog pilnai apmokėti laiš
ką reikia 1.600 auksinų.

Tuo tarpu darbo žmogus 
Lietuvoje uždirba nuo 100 
iki 200*auksinų i dieną. Tai
gi žmogus turi dirbt apie 8 
dienas, kad galėtų atsiųsti 
Amerikon laiška.

DARBININKŲ TIESA” 
VĖL EINA.

"Darbininku Tiesa", kuri 
dėl stokos pinigų buvo laiki
nai sustojus, dabar vėl pra
dėjo eiti. Buvo sušauktas 
šėrininkų susirinkimas, ku
ris davęs laikraščiui nauji! 
spėkų.

Buvęs pirma administra
torius, M. Stockove> susirin
kime rezignavo, o jo vieton 
tapo paskirtas J. Jankus.

Kad palengvinus leidė
jams mokėti laikraščio lė
šas, naujam administrato
riui pavesta' užvesti knygų 
pardavinėjimą.

tganizacija, tvarkymas. 
Įknygvedystė, rinka, b.inkas 
ir tt. Kas tų dalykų nepažįs
ta, tam sunku tureli bk.nyj? 
pasisekimą.

Taigi išvada yra tokia, 
(kad darbininkams reikia 
mokytis biznio. Svarbiausi? 
dalykas yra knygų vedima - 
— book keepipg. Tų. neleng
va išmokti, tečiaus,nėra nei 
galima. Kiek vienam dides
niam mieste Amerikoje yta. 
vakarinių mokyklų, kur 
duodami knygvedvstės kur- 

“ ’ ‘■.in.
kuv-!

* DIDŽIAUSI LIETUVOS Į Įima parinkti daugiau tarp-’ 
"DIDVYRIAI’’. tautinę, daleiskim, čer-

Ar žinot, kas yra didžiau- 
Lietuvos didvyriai? —

Į

LIETUVOS INTELIGEN
TAMS PASISKAITYT.

t

Lietuvoj manoma, kad 
Amerika, tai tokia šalis, kur 
riogso aukso kalnai, ir dėlto 
čia žmonės turtingi.

Kad čia žmonės turtinges
ni, negu kitur, tai tiesa, bet 
jie turtingesni ne dėlto, kad 
čia riogsotų aukso kalnai, o 
dėlto, kad nesigėdi darbo ir 
netingi dirbti.

Štai pavyzdi?: tūlas Paul 
A. He’ob Pennsylvanijos val
stijoj norėjo lankyti Alleg- 
heny Kolegiją, bet neturėjo 
pinigų. Vakacijų metu be
veik visi universitetų stu
dentai čia eina dirbti: Vieni 
restoranuose indus plauja, 
kiti krautuvėse dirba, kiti 
kitur. Bet Webb negalėjo 
gauti jokio darbo. Taigi jis 
pradėjo kasti sliekus šiukši 
lynuose ir pardavinėti juos 
žvejams. Ir per vasarą jis 
tiek užsidirbo, kad dabar 
vėl gali lankyti mokyklą.

Tokiu budu amerikiečiai 
išsimuša ant gyvenimo 
augštumos.

Apie tai turėtų pasiskai
tyt Lietuvos inteligentai, 
kurie badą kenčia, bet 
bo bijosi iš tolo.

dar-
/

KOOPERACIJOMS 
NESISEKA.

Kooperacija yra vienas 
svarbiausių darbininkų ju
dėjimo reiškinių ir, rodos, 
ji turėtų turėt gero pasise
kimo. O tečiaus taip nėra. 
Ypač nesiseka lietuvių ko
operacijoms Amerikoje. Ka
da kooperacija įsikuria, iš- 
pradžios paprastai jai eina
si gerai. Bet vėliaus praside
da nesutikimai, įsišaknėja 
graftas, ir kooperacija ban- 
krutija.

Tas tečiaus nereiškia, kad 
kooperacija yra netikęs 
daiktas. Tas tik parodo, kad 
darbininkai neturi gana pa
tyrimo kooperacijos vedi
mui. Mes gyvename didelių 
varžytinių gadynėj _įr biz
nio srity tiktai tas gali tu
rėti pasisekimo, kas žino, 
kaip jis vesti. O kad žinoti 
biznio reikalus, reikalingas 
tam tikras mokslas. Ir tas 
mokslas gana sunkus. Jisai

sat Kam tik sąlygos ieidž 
kiekvienas turėtų tokį 
są paimti.

Tas reikalinga net ii 
nio tikslams, bet ir >• pras
tų musų organizacijų kny
goms vesti. Dabar jose vieš
patauja didžiausia betvarkė 
tuo žvilgsniu. Sekretoriai 
veda knygas nemokėdami, 
? "knygų peržiūrėjimo ko
misijos” peržiūri jas, nieko 
apie jas nenusimanvdamos. 
Prisieina kartais duoti apy
kaitą iš baliaus ir kitokios 
pramogos, ir komitetas ne
žino tikrai, kiek pinigų 
:plaukė. kiek išėjo.

Na, o jei tokiems žmo
nėms prisieina vesti koope
raciją: 'kas diena pirkti, 
pardavinėti, skolinti, kolek- 
tuoti, imti ir duoti "discomi- 
:ą", imti ir mokėti procen- 
:us — ar galima stebėtis, 
kad kooperacija turi ban- 
krutyt? Ištikrujų, tai reikė
tų stebėtis, jeigu ji neban- 
krutytų!

Velniams toji registracija!
—Registruotis, ar ne? — atimti prigimtas teises — 

klausinėja žmonės vieni pilietybę — ir konfiskuoti 
z jų turtus Lietuvoje. Taip

kad i-e- bent sako klerikališka jos 
Žinoma, atstovybė V.ashingjone. Ši- 

Viena, tokia

niuška. Prof. Gnaiba.r 
j si 
Smetona ir gen. Žukauskas,

Taip sako švento Juozo 
, brostvns organas "Darbi
ninkas". Spalių 14 d. nunie- 

|mery jis rašo:
"Didžiausiais lietuvių tautos 

didvyriais yra Smetona ir ge
nerolas Žukauskas.”

I
Amerikiečiai yra jau apie 

uos “-.u J .yrius” girdėję. 
Smvtomi būdamas pirmuoju 
I .ietuvos "prezidentu” su- 
j.auduio "sulyg savo nuožiū
ros” amerikiečių aukas, o 
gen. Žukauskas atidavė len
kams Vilnių. *

Bet "Darbininkui” jie vis- 
tiek "didžiausi didvyriai”, 
nes jie yra jo šersties žmo
nės, klerikalai. Ir todėl jis 
verkia, kad tauta negana 
juos gerbia. Jis sako:

"Lietuviai buvo bepradedą 
prideramą pagar’dą teikti >iem 
veikėjam. Amerike buvo pra
dėtas vajus Lietuvos armijos 
tėyui gen. Žukauskui intaisvti 
aukso kardą. Bet kas atsitiko? 
Daugelis atsimena, kad laisva
manių spaudoj prasidėjo gen. 
Žukausko šmeižimai, prikaišio
jimai jam prolenkiškumor Tie 
šmeištai padarė savo — aukso 
kardo vajus buvo pasmaugtas. 
Laisvamaniai gali didžiuotis 
savo 'pasisekimu'."

Vadinasi, jei ne laisvama
niai, tai katalikai butų nu
pirkę gen. Žukauskui aukso 
kardą.

Bet "Darbininkas” kelda
mas augštyn Smetoną ir 
gen. Žukauską, turbut už
miršo apie -kunigą Purickį? 
Juk jis taip pat krikščioniš
ko plauko žmogus ir nemen- 

■ kesnis "didvyris” už Smeto
ną su žukausl 
bei. tai jis 
čelninkas”, 
"bedievių" 
bėgti net 
kuriai jis tarnavo su tokiu 
pasišventimu.

Taigi kitą sykį tegu! 
"Darbininkas" neužmiršta 
Įdėti į savo ' didvyrių” kata
logą ir didi jį šmugelio mis- 
trą kunigą Purickį. Nepro
šali butų pridėjus ir Klima- 
ševskienę. Vis daugiau bus 
krikščionių-demokratų par
tijai garbės! ✓

LIETUVOS ŽMONĖS IR 
SEIMO RINKIMAI.
Pereitą sąvaitę Lietuvoje: 

’juvo rinkimai, žmonės rin
ko naują Seimą, kuris už-i 
ms Steigiamojo Seimo 
rietą. ‘

Kokios buvo šitų rinkinių 
pasekmės, tai rašant mums 
šiuos žodžius dar nėra žinių. 
Bet skaitytojams bus įdomu 
žinoti, kaip Lietuvos 'žmo
nės į šiuos rinkimus žiurėjo. 
Jei tikėti kauniškei "Lietu
vai”, tai žmonės visai ne
daug jais interesavosi.

"Lietuva” sako:
"Apskritai imant, žmonės 

nedaug tekalba apie tuos rin
kimus. Juos labiau kartais in
teresuoja nauji pinįgai — litai 
— negu tie rinkimai... Kalbant 
apie agitaciją reiktų pasakyti, 
jog dabartinė agitacija kol kas 
yra žymiai ramesnė, negu i 
Steigiamąjį Seimą, kada prie
šingu pažiūrų agitatoriai vie
nas antram kuone akis lupda
vo, o priešingų nusistatymu 
žmonės dažnai net už krutu 
susemdavo ir vienas antram 
antausius atsiskaldydavo. Jei 
dabar visa tai yra ramiau da
roma, tai ne dėlto, kad žmones. 
butų labiau sukulturėję, bet j 
dėlto, kad pasireiškia žmonėse 
mažiau aktingumo."

Taip kalba valdžios orga
nas. Tečiaus opozicijos laik
raščiai rašo visai priešingai. 
"Socialdemokratas”, "Lie
tuvos Ūkininkas” ir kiti pa
rodo, kad žmonės šiais rin
kimais buvo jau kur kas 
daugiau susiinteresavę ir 
daugiau rodė susipratimo, 
nes retas buvo mitingas, 
kur kunigas ar kitoks kleri
kalas nebūtų nutrauktas 
nuo bačkos.

Dėlto turbut ir "Lietuvai" 
nejauku, nes toliau payo 
straipsny ji išreiškia bai
mės, kad šiuos rinkimus gali 
laimėti "tie elementai, kurie 
nelabai simpatizuoja Lietu
vos respublikos demokrati
nei tvarkai” (suprask — ku
nigu viešpatavimui).

Tokios pat baimės apimti 
ir kiti laikraščiai, kurie sto
vi arti klerikalų valdžios.

Tai reiškia, jog galima ti
kėtis, kad rinkimus laimėjo 
pažangios partijos. Tas 
reikštų didelį smūgį kunigo 
Purickio partijai ir visai

♦

sku. Po teisy- 
da didesnis "mu- 
negu tuodu, nes 
ujamas turėjo 
iš savo tėvynės.

s Skaitytojų Pastabos.

I

Dargvainis Įsirašė naujon 
vieron.

Ar norit išgirsti sekretą? 
"Sandaros” šampijonas 
Dargvainis įsirašė New 
Yorko žydų parapijom Tai 
yra tas pats Dargvainis. 
kuris per "Sandarų" taip 
smarkiai stojo už lietuvystę 
ir iškoliojo "Keleivį", kam 
šis išnuomojo lenkams ofisą 
savo name.

Jis tapo žydų parapijonas 
dėlto, kad gavus vyno, nes 
kas prisirašo* prie Izraeliaus 
vaikų* bažnyčios ir užsimoka 
metams $15.00, tas' gauna 
nuo rabino "keisą” vyno do
vanų. Ir "Sandaros” Darg
vainis prisirašė. Vadinasi, 
dėl vyno musų patriotas pa
virto žydu. Ar Jis priėmė ir 
žydų krikštą, tai d a neiš
tirta.

Artimas joTrentas.

Atstovybei reikalingas 
krikštas.

Šaulių atstovas Ameriko
je virto iš Žmuidzinavičiaus 
•Į Žemaitį.

Kada gi Lietuvos Atstovy
bės "juriskonsultas” persi- 
krikštvs iš Mostowskio i 
Tiltaiti?

Pačiam atstovui Čarnec
kio irgi neprošali butų savo 
lenkišką pasivadinimą nors 
kiek sulietuvinti ir padaryti 
iš Čarneckio Juodaitį. O jei
gu jau grynai lietuviška pa
vardė tokiam augštam vai

čigoniškas patriotizmas. |
—Kokio tu tikėjimo? — 

paklausė sykį žmogus či- kitų, 
gono.

—O kokio ponas nori? — gistruotis 
atsakė čigonas.

; Klerikalai sako, 
reikia, 

jų biznis sakyti.
y be V. ashmeb 
praktika butane Lie- 

Nuo to yra žinoma čigono jiems reikia pinigų, o antra tuvos valdžios rėmimąs, bet 
" ‘ i savo auforitetas Lietuvos piliečių plėšimas, 

palaikyti. Paskelbus regis-1 ę_ 
traciją ir vėl ją atšaukti, tai (javo 
butų ir nęnuosaku, ir ne.kon 
valstybinga. Tai išrodyt n, Į

veidmainybė: kur jis eis, jis — reikia 
tokį ir Dievą garbins.

So. 
labai 
kurnu. Bet kada "Keleivis' 
prispyrė ją padėti šimtą d o- kad vyriausybė elgiasi iškal 
lerių už prirodymą, kad ji no savo pienų neapgalvojus 
norėjo gauti lenkų laikraštį žmonės pradėtų iš jos juo- 
spausdint, tai ji ne pas lietu- ' 
vius tą šimtine padėjo, 
pas airį nunešė.

Taigi pasirodo, kad "San
daros” patriotizmas yra ly
giai toks, kaip to čigono tD autoritetas. Taigi, kad tą 
kėjimas. (autoritetą palaikius, kle.ri-

:Lalai ir šaukia, kad regis- 
Itracija reikalinga.

Lietuviškas airvs. ar airiška Bet paklauskit ju: lietuvė? i,.-,. ..

Teisindamosi prieš savo! 
skaitytojus, kodėl ji ginčuo-i 
se su "Keleiviu” šaukėsi ai-! 
rio pagalbos, "Sandara” sa- 
ko. jog tas_airys esąs tiek 
lietuviškas, kad su lietuve 
apsivedęs.

žinoma, "Sandara” paša-! 
koja nesąmones, nes airvs 
kaip buvo airvs, taip ir pasi
liko. Lietuviškumo pas ji 
tiek, kiek pas ožį pieno. Bet 
klausimas, ko vertas lietu
viškumas "sandariečių" 
merginų, kurios išsižada sa
vo tautos ir teka už airių?; 
Tai vis "sandarietiškas" 
"patriotizmas". ' .

iŠ.

Bostono "Sandara” 
giriasi savo lietuvis- butų

• - ---- . - - „ -

. Gaidukas.

lietuvė?

kus daryti ir kitų jos įsaky- 
bet mų nepaisyt. Jie' pasakytų: 

i’Tai, atšaukė registraciją, 
atšauks ir kitus savo Įsaky
mus.” Nupultų vyriausybės

_, 
j autoritetą palaikius,

Caro-valdžia nekonfiskuo- 
> išvažiavusių Ameri

kon žmonių turtų, o Lietu
vos valdžia grąsina juos 
konfiskuoti. Ir tuo pačiu lai
ku ji da nesigėdi vadintis 
demokratine valdžia".

Demokratinė valdžia yra 
(tokia valdžia, kur patįs pi- 
jliečiai, tiesiog arba per savo 
išrinktus atstovus, leidžia 
istatvmus, nustato valstv- 
bes išlaidas ir užsideda sau 
mokesčius. Ir kuomet jie 
moka mokesčius, tai patįs 
jais ir naudojasi: palaiko 
mokyklas, tvarką ir tt.

-Amerikos gi lietuviai nei 
patįs, nei per savo atstovus 
niekuomet nėra ant savęs 
po- $10 mokesnio užsidėję. 
Taigi jis uždedamas jiems 
sauvaliai, be jų sutikimo, 
vadinasi, nedemokratiniu, o 
despotiniu budu. Jis užkrau
namas jiems iš viršaus, ly
giai kaip autokratai kara
liai daro savo beteisiams pa
valdiniams: mokėt ir vis
kas!

Gal būt kunigų užuiti Lie
tuvos kaimiečiai taio ir mo
ka, bet Amerikos lietuviai 
nemokės nei cento. Jei Lie
tuvos valdžia butų atsišau
kus į amerikiečius kaipo į 
savo draugus ir brolius ir 
pasakius: Vyrai, mums rei
kia Lietuvoje pinigų; jus 
esat turtingesni, taigi pasi- 
tarkit tarp savęs, ar negalė
tumei užsidėt ant savęs ko
kio mokesnio, kad mus pa
rėmus? — Tuomet butų bu
vę kas kita!* Geruoju ir aš 
pats duočiau — duočiau ne
tik 10, bet ir 20 dolerių. Bet 
kada iš manęs nori paimt 10 
dolerių prievarta, ir dagi su . 
arogantiškais grasinimais, 
tai negaus nei prakeikto 
cento! '

Atstovybės klerikalai gal 
pasakys, kad Amerikos lie
tuviai, kurie nori būt Lietu
vos piliečiais, turi klausyti 
tu įstatymų, kokie yra lei
džiami Lietuvoje, o jeigu tų 
Įstatymų leidime jie neturi 
halso, tai ne Lietuvos val
džios kaltė; kalti jie. patįs, 
kad iš savo tėvynės prasiša
lino.

Bet šitas ’ argumentas 
tuojaus subiręs, jei mes pa
statysime prieš jį faktą, kad 
Amerikos lietuviai turi jau 
susikūrė čia atskirą ir gerai 
nusistovėjusį gyvenimą, ir 
kad tas gyvenimas susikūrė 
da tuomet, kaip Lietuvos 
valdžias ir jos įstatymų vi
sai ant svieto nebuvo, Jei 
gimus Lietuvos valstybei 
tūli amerikiečių ir norėjo 
grįžti savo tėvynėn, tai ap
linkybės jų jau neleido; o jei 
kuriems ir pavyko sugrįžti, 
tai Lietuvos valdžia juos 
taip priėmė, kad jie buvo 
priversti kuogreičiausia at
gal Amerikon bėgti. Taigi, 
kad ir butų norėję dalyvau
ti T sietuvos valstybės kūry
boj amerikiečiai negalėjo, ir 
todėl išleisti tenai įstatymai 
dabar negali jų liesti.

Konkliuzija iš to yra to
kia : Jei Lietuvos valdžia no
ri amerikiečių paramos, tai 
ii privalo prašyti jos geruo
ju. Ir į Atstovybę ji turk 
siusti ne klerikalų agentus, 
bet pažangius žmones. Tik 
tuomet ji galės tikėtis para
mos, kada ji su mumis pra
dės kalbėtis kiti p brolis su 
broliu, o ne kaip caro činov- 
ninkas su mužiku. Bet jei ji 
bandys gauti iš mus pinigų 
savo įstatymais ir grąsini- 
mais. tai vietoj pinigų, ji su
silauks didžiausio boikoto.

Amerikietis,

..: Lo- 
’kiems velniams ji reikalin- 
jga? Jie nepasakys.
i Žmonių registracijos pa
prastai yra daromos tada, 
kada norima sužinoti jų 
skaičius. Amerikoje žmonės 
registruojami kas 10 metų 
statistikos tikslams. Valsty
bė nori žinoti, kiek ji turi 
gyventojų, ir registruoja 
juos. Karės metu čia buvo 
registruojami jauni vyrai, 
kad sužinojus, kiek yra tin
kamo kariumenei amžiaus 
žmonių. Reiškia, -visos re
gistracijos daromos infor
macijos tikslams.

Kokiuo gi tikslu nori 
pravesti registraciją Lietu
vos Atstovybė? Ligi šiol da 
ji nepasakė. Jeigu šitos re
gistracijos tikslas butų su
žinoti. kiek yra Amerikoj 

■ lietuvių, tai reikėjo taip pa
skelbti, ir niekas nebūtų bu- 
(vęs jai priešingas. Netik ne- 
jbutų niekas buvęs jai prie
šingas, bet visi jai butų 
karštai pritarę ir registra
cija butų kuogeriausia nu
sisekus.

Bet Atstovybė sumaišė 
žirnius su kopūstais. Ji pa
sakė: "Kas nori būt Lietu
vos piliečiu, tas privalo užsi
registruoti ir užsimokėti 
$10.00 už pasą."

Išeina, kad registracija 
reikalinga tik tam, kad ga
vus Lietuvos pasą. Bet kas 
pasą išsiima, tas ū be re
gistracijos turi būt užrašy
tas. Taigi aš ir vėl klausiu: 
kam tuomet visas tas regis
tracijos "monkey busi- 
ness?"

Ji nėra daroma tuo tiks
lu, kad sužinojus, kiek Ame
rikoje yra lietuvių? nes ji 
siūloma tik tiems, kurie no
ri būt Lietuvos piliečiais ir 
sutinka užsimokėti po $10 
už pasą. Vadinasi, tų, kurie 
yra jau patys Amerikos pi
liečiais, ji nepaliečia. Taigi, 
kiek yra Amerikoje lietuvių, 
ji negali parodyt. Kokiems 
galams tada ji reikalinga?

Bet palikim pačią regis
traciją, o paimkime pasų 
klausimą. Kam reikalingas 
Amerikoje pasas? Kokiems 
pa raliams žmogus jį ims, 
jeigu jis čia neturi jokios 
reikšmės? Pasų sistema bu
vo reikalinga caro policijai, »._j i—
ninkus" sekti. Amerikoje 
nėra caro policijos ir nėra 
pasų sistemos. Nejaugi Lie
tuvos valdžia tikisi įvesti 
Amerikoje carizmo tvarką? 

Pasai Amerikoje niekam 
nereikalingi ir Lietuvos kle
rikalai tegul su jais čia visai 
nesirodo, nes to "tavoro” čia 
niekas neims, «o juo labiau 
pinigų už jį nemokėš.

Bet Lietuvos valdžiai rei
kalingi pinigai, sako agita
toriai iš Atstovybės. Ame
rikiečiai turi ją remti.

Bet Lietuvos valdžia ne
prašo, kad amerikiečiai ją 
remtų. Ji nori prievarta at
imti iš jų po $10. O jei kurie 
atsisakys jai tą mokesnį už
mokėti, tai ji grąsina tiems

i 
i 
I

Lietuviški "francuzai’’.'
Elta praneša, kad Lietu

vos valdžia paskyrė poną 
Klerikaleckį — atsiprašau 
— poną čarneckį savo... 
Charge d’Affaires Ameri
koj. Ar žinot, kas tai do 
paukštis, tas Charge d’Af
faires? Tariant gryna lie
tuviška kalba, tai reiškia: 
reikalų vedėjas.

Kodėl tad Elta nevartoja 
suprantamų mums žodžių, 
ale griebiasi kažin kokios 
šunų kalbos?

O tai vis deltoj kad išro
mytų išdidžiau, kad mužikai 
"kaitytų ir negalėtų su- 
nast. Tai reiškia, kad musų 
auta kįla. Pagyvensime da 

kiek, ir su savo valdininkais 
'a u nebesusikalbėsime lietu
viškai. Noroms nenoroms 
mums prisieis mokytis fran- 
cuziškai:

"Kotroj paprudėj varles 
mušei?"

Kitaip mokyti Lietuvos 
činovninkai nesupras.

Prof. Gnaiba.

p

i

Kaip greitai Chicagos ko
munistų kont^aktorius pa
bėgo, nunešdamas desėtkus 
tūkstančių dolerių pinigų, 
taip greitai komunistų da
vatkėlė "Vilnis" jo atsižadė
jo. Dabar, ji savo kamarotą 
Kukuti primeta socialis
tams, tikrindama, kad jis 
nieko bendro su komunis
tais neturėjęs. Taip nacha- 
!$kai ir žioplai gali meluo
ti tik komunistų davatkėlė 
"Vilnis". Visi žino, kad Ku
kutis pabėgo 23 d. rugsėjo, 
o "Vilnis" j ’ ’
Įdėjo dar 26 rugsėjo.

Pasaulio Pilietis.

jo apskelbimą ųacj ]eng^an butų

KAPITALISTINĖS TVAR
KOS PASEKMĖS.

Vieno vokiečių laikraščio 
apskaitliavimu, Europoj esą 
bedarbių j septynis milijo
nus žmonių. Vienoj Anglijoj 
bėdarbm skaičius siekia 
dviejų milijonų. Italijoj iki 
astuonių šimtų tūkstančių, 
Vokietijoj iki dviejų šimtų 
tūkstančių. Amerikoj be
darbiu skaičius svyruoja 
tarp 3—4 milijonų. Nuo ka
ro pabaigos Europos darbi
ninkai neteko uždarbio 25 
m liprdus frankų auksu, o 
viso pasaulio darbininkai 60

dalijasi į keliatą skyrių: or- šmugelnininkų kompanijai^dininkui nepritinka, tai ga- miliardų frankų auksu.

!
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KELEIVIS

Km nieko neveikta' 
Te niekos nepeikta

DETROIT, MICH. 
Apie Fordo ”^oių”.

Laike angliakasių streiko !mos laikas. Daugelis sulietų 
man teko pabuvoti I ordo j vandeniu bedarbių peršalo 
sostinėj ir padirbėti jo fa- jr susirgo. Šakuma, kad keli 
brikuose, siek-tiek patyręs |os priežasties net mirė.

Patarčiau Fordo algi- 
,ni2ms vergams nebūti savo 
(išnaudotojui taip ištikimais. 

. . ' Jei norit sau darbą ir geras 
algas užtikrinti, tai stipriai 

! susiorganizuokit, tuomet 
nereiks prieš bosus drebėti 
ir jiems nuolankauti.

’ P. Martinkaitis.

9 AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
da Įsakė savo ugnagesiams 

i aplieti bedarbius vandeniu, 
(nepaisant kad tai buvo žie-

apie Fordo bizni ir darbi
ninkų sąlygas jo fabrikuose, 
noriu pasidalinti su skaity
tojais savo nuomone.
• Fordas pradėjo savo 
ni 1903 metuose, 16 birželio, 
su 96 darbininkais. Pirmais 
metais tie 96 darbininkai 
pabudavojo jam 195 auto
mobilius. Fordo , biznis me
tas iš meto smarkiai augo. 
Kaip statistikos parodo, 
šiais metais Fordas turi sa
vo fabrikus net 35 nuėstuo
se. Vienas jo fabrikas ran
dasi Cork mieste,

I

TAMAQIJA, PA. 
Lietuvių tamsumas ir blogi 

papročiai.
”Keleivvje” jau buvo ra-dasi Cork mieste, Airijoj. „ .. --

Per 19 metų biznio Fordas apie negražius sios ko- 
paliko didžiausiu milionie-j ^oniJos. hetuvių moterėlių 
rium. Už tai tūkstančiai jo darbelius. Bet negeriau el- 
vergų darbininkų paaukavo giasi ir daugelis vyrų. Kol 
’am savo sveikatą, o kai-ku-:^S®S1 streikas ir . kasyklos 
rie ir «wasti buvo uždarytos, tai lietuviai

Iš j?’leidžiamo laikraščio byv<> ramesni.
"Ford Neves” teko sužinoti, » Prasidėjus darbams, prasi- 
kiek jo vergai per 6 mėne-^ėjo girtuokliavimas ir ne
siūs padirba' jam blekiniu:ramumai. .Po pirmos pėdės 
hiziu”. Per pirma ji pusme-l^u matėsi daugybė girtų, 
tį šių metilą Fordas išleido Negana t0’ apie
551,382 automobiliu ir trak-; vab» lietuviai eidami Į dar- 
toriu.

Dabar nors kiek noriu pa-

TAMAQUA, PA.
Stoka geriamo vandens.
Kadangi per ilgą iaiką čia 

nebuvo lietaus, tai pasidarė 
stoka geriamo vandens. Re- 
zervore vandens dar yra, 
l>et jis netikęs. Padidėjus 
miesto gyventojams, suma
nyta padidinti vandens ^ru
dus. Tie prūdai randasi rais
te, kur yra visokių pūvančią 
augmenų, todėl ir vanduo 
atsiduoda puvėsiais. Ypač 
dabar, kuomet stoka lietaus, 
vanduo nuo puvėsių paža
liavo. Sveikatos departa
mentas pila Į vandeni viso
kių vaistų, kad apsaugojus 
žmones nuo ligų.

Katrie gyventojai turi ve
žimus, tai važiuoja i šalti
nius vandenio parsivežti. 0 
šaltinių šioj apielinkėj ne
lieka, tik jiejandasi tolokai 
nuo miesto. Atsirado ir to
kių žmonių, kurie iš van
dens daro biznį^ pkrvežę iš 
šaltinių pardavinėja po 10c. 
už gorčių. Lašas.

X LOWELL, MASS.
Lietuvių munšainierių 

sorkės.
Tuli.žmoneliai ant Winter ;

30 spalių St. Claiv, Pa.
31 spalių Girlbertųn, Pa.

1 ir 2 lapkričio Maha- 
noy City, Pa.

3 ir 4 lapkr. Shenan- 
doah. Pa., High School, 
North Main st.

6 lapkr. Frackville,
7 lapkr. Girardville,
8 lapkr. Ashland,
9 lapkr. Mt. Carmel.

• Ambrazevičiaus
300 S. Mapple st.

•10 lapkr. Kūlpmont, Pa. 
11 lapkr. Shamokin, Pa.
13 lapkr. Tower City, Pa.
14 lapkr. « Wilkamstown, 

Pa.
Patartina visiems šita 

proga pasinaudoti ir ateiti 
paskaitų pasiklausyti.

. J. 1). Taunis, 
Maršruto kom. rast.

“ • 4 • Iibą, kad užtraukė lietuviškas st. labai paprato iš munšai- 
I dainas, tai ant Union st. vi- no daryti bizni. Kol darė su-L/auar iivriu Į>a- . _  . ■ r .— , -------

rašvti apie sistema Fordo S1 žmones sukilo is miego, ^artinai. tai viskas buvo ra-
Svetimtaučiai tokiais lietu- mu. Bet kai tie munšainie- 

ivių pasielgimais labai pikti-iriai tarp savęs*susipyko, tai 
■ naši, šitiems tamsunams1 prasidėjo tikros sorkės. Vy- 
| užsimink apie darbininkiš-; rai vieni kitiems grąsina ir 
i kus laikraščius, tai jie ir žada atkeršyti, o jų pačios 

tuos pinigus prageri arba ban, visaip besikoliodamos. 
atiduos kunigui. 11š šalies besiklausydami

’ Broliai lietuviai darbiniu-' žmonės iš tų sorkių gardžiai 
kai,.bent kartą išsipagirio-(pasijuokia.
kitę ir pamislykite, ką jus .! Kaimynas,
darot ir ko sulauksite taipį 
elgdamiesi. z

Kaimynas.

fabrikuose. Ne visuose jo 
fabrikuose yra vienoda sis
tema. * Aš dirbau River 
Rouge, tai apie si ir rašy
siu. Reikia pripažinti, kad .
Fordas savo sistema gudriai (kalbėt nenori. Sako, verčiau paleido savo liežuvius dar- 
mulkina darbininkus. Jis “ v >--■»—j

apmoka savo darbininkams 
keliais centais brangiau, ne
gu kiti'fabrikantai, bet už 
tai ir išnaudoja darbininkus 
daug labiau už kitus.

Jo fabrikuose.yra taip su
tvarkyta, kad jeigu kuris 
darbininkas pasivėlina 2 
minutas i dąrbą, tai jam bu
na išskaityta už pusę valan
dos. Jeigu kuris užmiršta 
"Įpončhioti” kortą, tam irgi 
išskaito už pusę valandos. 
Jeigu viena minuta pergrei- 
tai "iponeiuosi” kortą, irgi 
bus išrokuota už pusę valan

čios. Jeigu dirbi neužtekti- 
nai smarkiai arba nėra už- 
tektiftai darbo, tai bosas pa
siunčia ant savaitės arba 
daugiau pasilsėt, kad sugrį
žęs galėtum smarkiau dirb- 

• ti. Už kiekvieną darbininkų 
prasižengimą yra nustatv* 
ta piniginė pabauda. Prie 
darbo darbininkas yra pri
verstas dirbti kuogreičiau- 
sia. Daugely vietų yra pa
skirta, kiek darbo darbinin
kas privalo padaryti.

Fordo darbininkai yra ne
organizuoti ir sunku, butų 
juos suorganizuoti, nes per
daug yra Įsitikėję i Fordo 

.sistemą. Beto, dirbtuvėj yra 
daug Fordo šnipų, kurie nu
girdę ką-nors nepasiganė- 
dinančio iš darbininko pusės 
tuojaus praneša bosui, o tas 
pasiunčia' pas vyriausi už- 
veizdą poną Wilsoną, kuris 
užduoda darbininkui baus
mę pagal savo nužiūrėjimą: 
arba duoda kelias savaites 
pasilsėt, arba visai iš dar’oo 
atstato.. Šitokia sistema iš
naudodamas savo vergus 
Fordas paliko beveik di
džiausiu turčium pasauly.

Daugelis darbininkų, iš
girdę, katei Fordas moka po 
G dolerius i dieną' papras
tam darbininkui, stengiasi 
Įsigyti pas ji darbą. Vienok 
darbininkas neapsvarsto, 
ka’d gaudamas po 6 dolerius 
jis gali tuojaus palydėt savo 
sveikatą.

Kad Fordas yra toks-pat 
kapitalistas kaip ir kiti ir ; 
su darbininkais elgiasi žiau
riai, parodo kad ir šis atsi
tikimas. ' 1913 metais, kuo
met tūkstantinė išalkusių J 
bedarbių minia atėjo prie 
Fordo dirbtuvių prašyti 
darbo, tai vyriausias užveiz-

VVORCESTER. MASS.
Rezoliucija prieš Amerikos 

lietuviu registraciją. *
Kadangi Lietuvos valdžia 

išleido patvarkymą ir pa
skelbė per savo atstovybę 
Washingtone, kuriuomi rei
kalauja, kad visi Amerikoj 

’i lietuviai užsire- 
juKvsis.1 eistruotu iki 9 d. gruodžio P r ufcimljkėtllp0 10 dolerilj.

Kadangi neužsiregfstra-
• vusiems yra grąsinama at- 

tone, D. C., kuriame reika-. ėmimu pilietystės ir visų 
laujama, idant visi Ameri-(teisių sugrįžus Lietuvon, — 
kos lietuyiai, Lietuvos pilie-j Todėl S. L. A. 57 kuopa, 
čiai. užsiregistruotų Lietu- turinti 600 narių, savo susi- 
vos Atstovybėje iki gruo-J rinkime, laikytame 1 d. spa- 
džio mėn. šių metų ir užsi-hio, 1922, S. P. D. Svetainėj, 
mokėtų po $10.00, o neužsi-'29 Endicott st, Worcester. 
registravusiems grūmoja-1 Mass., nutarė griežtai pro- 
ma atėmimu Lietuvos pilie-j testuoti prieš toki Lietuvos 
tybės teisių ir konfiskavimu; valdžios nusistatymą. Beto, 
jų turto Lietuvoje, — varde S. L. A. 57 kuopa atsišaukia 
trijų šimtų narių nutarė iš-..............................
nešti sekamą protestą:

1) Griežtai protestuojame 
prieš toki Lietuvos valdžios 
patvarkymą, kaipo neteisin
gą ir negirdėtą istorijoj, ko
kiais nei viena* civilizuota 
valstybė savo piliečių nears 
krauna; ypatingai šiuo sun
kiu laiku Amerikos lietu
viams, darbininkams, nepa
keliama.

2) Protestuojama prieš vi
sas Įstaigas ir organizaci
jas, kurios šitą patvarky
mą remia ir gina.

3) Reikalaujame, kad Lie
tuvos valdžia kogreičiausiai 
tą Įstatymą atšauktų.

4) Kartu kreipiamės i 
Amerikos pažangiąją lietu
vių visuomenę, kad nei vie
nas pilietis nesiregistruotų 
ir neduotų nei vieno cento 
Lietuvos valdžiai, kuri to
kiais Įstatymais apkrauna 
gyvenančius Amerikoje Lie
tuvos piliečius.

5) Ši nutarimą skelbti vi
suose lietuvių laikraščiuose 
ir pasiųsti Lietuvos Atsto
vybei Washingtone.

S. L. A. 36 kp. rezoliucijos 
Komisija:

J. Yuknis,
A. Lietuvninkas, 
A. Miscikaitienė.

CHICAGO, ILL.
Protestas prieš, Lietuvos 
valdžios žiaurius jstaty- •

' mus amerikiečiams.
S. L. A. 36 kp., laikytame' 

susirinkime spalio 1 d., 1922 gyvenanti 
m., Chicago. III., 
čius Lietuvos valdžios nuo
sprendi. paskelbtą per Lie-J 
tuvos Atstovybę Washing-‘

i Amerikos lietuvių visuo
menę, kad'nei vienas lietu
vis darbininkas nesiregis- 
tfuotų ir neremtų tokios at
žagarei viškos valdžios.

S. L. Ą. 57 kp. rezoliucijos 
komisija:

J. K. Karazija,
V. Navikas,
J. K. Šalaviejus.

Kas girdėti Lietuvoj
(Iš Lietuvos laikraščių)

Tm

Pa.
Pa.
Pa. 
Pa. 

Hali,

Lietuviu Garlaiviu Bendrove
Ne vienas amerikietis gal 

įdomauja apie Lietuvių Gar
laivių Bendrovę, kurią ri
fas šliupas Amerikoj orga
nizavo.

”Lietuyos Žiniose” dabar 
skaitom, kad Garlaivių Ben
drovė gyvuoja ir turi kelia
tą laivų.

Bendrovė susideda iš tri
jų skyrių. Viena šaka apima 
vežiojimą keleivių ir važtos 
Nemunu. Pereitais metais 
čia rods nuostolių neturėta, 
bet ir pelnę buvo maža. Nu
sekintas upės vandens darė 
daug kliūčių, taipgi lenkty
niavimas su atskirais laivų 
savininkais. Šitie metai vi
sais atžvilgiais duoda geres
ni prospektą.

Ant jūrių Bendrovė turė
jo pereitais rpetais nemaža 
sunkenybių, audros daug 
pakenkė laivams. Vienas 
laivas, audros sutriuškintas 
iįju visa važta.
. Atidaryta trečioji veiki

mo šaka, tai paėmimas 
agentūros White Star Lini
jos, kurią Lietuvos Garlai
vių Bendrovė atstovauja 
Lietuvoje rūpindama, kad 
keleiviai iš Lietuvos Ameri
kon ar iš Amerikos Lietu
von butų gražiai aprūpina
mi. Musų keleiviai keliauja 
per Liepojų. Hamburgą, 
Bremeną, ir kitus uostus; ti
kimasi juos galėsią kelti ir 
per Klaipėdą. Jau dabar tb- 
ji šaka gerokai Apsimoka. 
Geistina, kad Amerikos lie
tuviai šią Bendrovę, parem
tų, pirkdami laivakortes ant 
White Star Linijos;

Liet. G. B-vės turtas ver
tas 7 milionų auksinų. Jeigu 
Lietuvos valdžia, kaip žada, 
pastatys uostą Šventoje, ir 
jei Entantė išpildys savo pa
žadus, prijungdama Klaipė
dos kraštą Lietuvai, tai ben
drovei nusimato žydinti 
ateitis.

SCHUYLKILLO IR APIE- 
LINKĖS LIETUVIŲ 

ŽINIAI.
t S. L. A. 1 apskritis šioje 

apielinkėje rengia eilę pa- : 
skaitą d-rui A. L. Graičiu- 
nui iš Chicagos. Jis skaitys- 
apie sveikatą, apšvietą ir 
apd raudą.

Paskaitos Įvyks sekan
čiai: 
, 16 spalių Fi*eeland,

17 ir 18 spal. Hazleton,Pa.
19 . ‘ ‘
20 spaliu Tamaąua, Pa. 
P. B. Bello Hali, 502 E.

Uriion st.
21 spalių New Philadel- 

phia, Pa., J. Kenna Hali.
23 spalių Meddleport, Pa.
24 spaL Port Carbon, Pa.
25 spalių Coal tlale, Pa.
26 spal. Seltzer City, Pa. 

Public School name.
29 spalių Minersville, Pa. 

Union Hali.

f

Pa.

spalių McAdoo, Pa.

ATSARGIAU SU MUN- 
šAINU.

Munšainas yra kenksmin
gas visiems, o ypač jaunuo
menei. Kurie nuo'seniau yra 
pripratę prie degtinės,tiems 
ir munšainas ne taip ken
kia. Bet nepripratusieji 
prie svaiginančių gėrimų 
privalo saugotis mtmšaino, 
kaipo didžiausio nuodo. Be
veik visi munšainieriaugau- 
na smegenų silpnumą, pa
lieka bukapročiai. Yra ne
mažai ir tokių atsitikimų, 
kad daugelis nuo munšamo 
apanka.

Ypač tėvai privalo saugo
ti savo vaikus nuo munšai- 
no, nes kuomet jų kūnai bus 
užnuodyti alkoholiu iš ma
žens, tai jiems užaugus ne
pasidžiaugs iš jų nei tėvai, 
nei visuomenė.

Stasys Pocius.

laikais buvo gerai atsižymė
jusių, bet dabar dar geriaus 
atsižymi. Jau šįmet 4 Įsigijo 
po gyvą paveiksliuką tos 
naktinės ”meilės” atminčiai, 
ir dar nesiliauna to savo ne
gražaus darbelio.

Tik gaila, kad tokių ran
dasi ir tarpe šauliečių, pri
klausančių prie Spirakių 
šaulių būrio.

Jei nesiliaus taip elgusios 
tai kitą kartą ir jų pąvardes 
paduosiu i laikrašti atmuš
ti. Tegul visi pažins nakties 
paukščiukes.

šaulys.

j Sudergas, šakių apskr. 
! Broliai žudosi. Pervaznykų 

— ........ . .... i kaimo Jokynų du sunu mv-
Latvių rtihežio tik 8 klm., Įėjo vieną mergelę A. Rug

piučio 4 d. per rugiapiutės 
pabaigtuves abudu broliai 
dėl jos susibarė ir ketino vie
nas kitam atkeršyti. Rytme
ty rado jaunesnįjį broli be 
sąmonės gulinti, peiliu suba
dytą, ką patvirtino Jurbar
ko gydytojas. Namiškiai 
aiškina, ji nuo tvarto ant ge
ležų nukritus. Kaimynai 
aiškiai kalba: ”brolis broli 
užmušė”. . 3.

Židikai. Mažeikių apskr. 
Užmušimas de! spekuliacj- 
’os. Kadangi iš Židikų, iki

tai šmugelis varomas kuo- 
’ lačiausiai. 8. VJII š.m. iš 
Soriepsčio kaimo du vaikinu 
nupirko keletą maišų miltų, 
kad išvežus Latvijon. Išva
žiavus iš miestelio juos už
klupo parubežio sargybinis, 
kuris norėjo areštuoti. Bet 
šie atėmė iš kareivio (nes 
vienas tebuvo) šautuvą ir 
dviem šūviais mirtinai per
šovė. 10. VIII kareivis Ma
žeikiuose palaidotas, o pra-. 
sikaltėliai po ilgo j ieškoji
mo jau suimti Stepas ir Ka-' 
zys Juodkos 18 ir 20 metų 
vaikinai.

I

L. Taurutis.

Pilviškiai, Vilkaviškio ap
skričio.- 20 d. rugpiučio pil- 
viškiečiams Įvairių dalykų 
teko išgirsti. Kunigas Ku
dirka (kapucinas) smarkiai 
išbarė juos už girtuokliavi
mą ir apsileidimą, o pilviš- 
kieciai iš savo pusės nušvil
pė iš mitingo i bažnyčią vie-

V ilkaviškis. — Dvare Įtai
sė gerus, išbaltintus kiau 
lems tvartus, darbininkų gi 
triobos prirūkę ir pajuodę. 
Mokykla nustojo 2 skyrių, 
arkliai vos kojas velka, apie 
žmones nekalbu, tik kiaulė^ 
poniškai musų dvare gy
vena.

Dvaro darbininkas.

Biržai. — Miestas skubiai 
statosi, darbininkų algos vos 
100 auks. dienai, gi produk 
tai brangus. Su butais di- 

vargas, daugelistos kunigą Garmų už melus džiausiąs _ _
ir kitų partijų (ne krikščio- darbininkų atėjūnų gyvena 
nių demokratų) šmeižimą. visai_be kambarių. Ci.
Čia pilviškiečiai aiškiai pa- hlybė klestėte klesti, už tai
matė, kokių esama kunigif: 
vieniems, kaip kun. kapuci
nui Kudirkai, rupi dora, 
meilė, krikščionybės moks
las tarp žmonių platinti, ol 
kitiems, kaip kun. Garmui 
rinkoje ant bačkos rėkauti, 
mitingauti, melus skleisti 
(taip patys žmonės mitinge 
sakė), žmones erzinti, ne
tinkamų jam partijų žmo
nes purvais drabstyti, kad 
tik priviliotų prie krikščio
nių demokratų partijos.Mat 
kas tokiems rėksniams rupi.

Jn. Kalvelis.

I

Girtuo

darbininkų org. jokių. Že
mė, kuri turėjo patekti be
žemiams ir darbininkams, 
jau teko tiems, kas turėjo 
platesnę kišenę. Krikščio
niškų org. esama visų rusių, 
jų net neišskaitliuosi. Lai
kas biržiečiams Įsikurti so
cialdemokratų partijos or
ganizaciją.

Aldona.

Sudergas, šakių apskr. 
Parubežiečiai nuodijasi. Pas 
mus spiritėlis vėl pradėjo Į 
Lietuvą plaukti. Rugpiučio
12 d. pasienio sargybininkai 
Burgaičių kaime suėmė pi
lietį G. ir našlę K. ir konfis
kavo poriniu vežimu beve
žant 100 litrų spirito. Rugp.
13 d. Pervaznykų kaime vėl 
suimta 150 litrų -spirito ir 
300 pakelių yok. cigaretų 
drauge su vienarkliu ve
dimu.

Pasienyje konfiskuojami 
drauge ir arkliai. Musų pa
sienio sargybiniai nesnau- 
.džia. Ka.

Raseiniai. — Kunigas Vi
limas rugp. 15 d. laikė mi
tingą. Kokių tik gėrybių jis 
neprižadėjo, — sakėsi miško 
neišleisią iš Lietuvos,/teisin
gai rinkos kainą mokėsią už 
rekvizicijas, darbininkams 
prižadėjo gerus, šiltus bu
tus, bet apie išmetimą iš 
dvarų tūkstančius svarinin- 
kų nei pusės laužto žodelio. 
— taigi ir vėl prasideda 
krikščioniški žadėjimai.

k Eks-Kunigas.
X Dega miškai.

Varėnos apielinkėse smar
kiai dega valstybiniai miš
kai!

Ugnis apėmė didžiausius 
miško plotus. *

Sudegė jau apie 200 deš. 
Gaisro priežastis neištirta. 
Eina tardymas.

šlavantai, Seinų apskr. 
Ledai. Rugpiučio 8 d. po pie
tų nuo Lazdijų per Šlavan
tus, Seirijų valsčiaus dali 
link Liškiavos gana siauru, o .. ,plotu puolė didžiausi ledai J 2“ J^/bejo apie dangaus 
Vienas tokis ledu gabalėlis .■> konstdueiją.
svėrė ligi 200 gramų. Ledai!’>lTnoiLJž!?^aitenai jpatęk- 
išdaužė langus, iškapojo ja
vus. Ledų krūvos vandens 
suneštos nesutirpo per visą 
dieną. Seniausi žmonės taip 
didelių ledų nėra matę.

A.

Žagarė. — Iš Kretingiške 
rojaus atsibastė pas mus ne
žemiškas sutvėrimas su mė
nuliu ant galvos. Tris die-

ti, — atsižadėjimas'visų že
mės gėrybių. To nepadariu
siems teksiąs pragaras su 

i verdančia derva. Vargšės 
j moterėlės, kad atidėti "sūd
rią dieną”, krovė ”tėvo” glė
bin kandžių suėstus ostus. 
Tų svieto tuštybių ”tėvas" 
prisirinko pusantro maišo. 
Dangaus pasiuntiniai, svie
to tuštybių mėgėjai pirmiau 
važinėjo basi ir barzdomis 
apžėlę, šiandieną lanko 
mus su praskustais mėnu
liais. Jau suprantame, kam

Nušvilpė krikščionių 
agentus.

Griškabūdis (Šakiu aps.). 
— Rugpiučio 6 dieną’ čia bu
vo didieji atlaidai, Į kuriuos 
atsilankė daugybė žmonių ir 
du jauni "krikščioniški” . - ■
agentai. Atsibastę atidengė visa tai daroma.

Imitingą, pradėjo garsiai 
šaukti, matyt, tikėdamiesi 
pilno pritarimo. Tačiau pa
aiškinus vietiniams, kas tie 
kr. demokratai su ūkininkų 
sąjunga, Darbo federacija 
ir kitais priedais, minioje 
pasigirdo švilpimas, kilo 
triukšmas ir agentai paliko 
nuversti nuo vežimo. Dėl ki
lusio triukšmo milicija mi
tingą uždengė.

Fanatiko Sūnūs.

Berčiūnai (Panevėžio ap
skričio). čia yra gana daug 
labai ištvirkusių merginų; 
jų pirma draugė yra degti
nė, o paskiau vaikščiojimai 
naktimis. Daug sykių kai 
kurios yra rastos naktį nuo 
kaimo 6—7 varstai tolumo 
Nevėžio pakrantėse.

Jau vokiečių okupacijos

Kabeliai. Trakų apskr. 
Čia stovi 60 lenkų kareivių. 
Jie labai vargina kabeliečius 
ir apielinkės kaimus. Iš gy
ventojų reikalauja viso iš
laikymo. Jeigu kurie jiems 
pasipriešina, tai gauna ne
mažiau kaip 50 bizūnų. 
Apart to dar rekvizuoja gy
vulius • visai be atlyginimo. 
Kaimiečiai gyvulius laiko 
miškuose, nes namie pavo
jinga. Nukentėjo nuo rekvi
zicijų šie kaimai: Musteika, 
Vlargionvs, Šklėriai, Darže
liai ir Kopiniškiai. Taip pat 
gaudo jaunuolius. Sugavę 
jždaro kokiame tvarte ir 
laiko tol, kol neišpirks dole
riais. Gavę dolerių palei
džia.

Adomynė, Šimonių valse. 
Klerikalų varnai. Vos spėjo 
Skapiškvj susiorgnizuoti vi- 
’urinioji 4-sė mokykla, kaip 
un. Vilėniškis apšaukė,kad 

Skapiškio mokykla bedievių 
•icilikų Įkurta ir ten ”viso 
blogo lizdas”, kurio reikia, 

■ aip ugnies ar piktos gyva- 
ės bijoti. Dalykas mat ta

me, kad toj? mokykla orga
nizuota visų pažiūrų pilie
čių, o ne vieno kunigo ir ne
ori klauso ”Saulės” Draugi
jai. Vienas iš daugelio.

Kaip lenką elgiasi su lietu
viais Vilniaus rėdyboj.
Iš Valkininkų . miestelio 

senku kareiviai atėjo d Ur- 
konių kaimą ir suėmė tris ' 
•ai kinus: Kastantą Zalecką, 
18 metų. Juozą ’Černauską, 
18 metų, ir Antaną Biekšą, 
18 metų. Visus tris surišo 
virvėmis, paguldė i vežimą 
ir Įdeginę geležis svilino 
jiems kojų padus ir kitokiais 
budais kankino. Paskui vi
sus tris, vos gyvus, išvežė 
lenkų kariumenėn. Mat, vi
soj Vilnijoj lenkai paskelbė 
jaunų vyrų mobilizaciją, o 
kadangi niekas geruoju ne
nori lenkų kariumenėn sto
ti, tai gaudo juos po prie
varta, žvėriškai bausdami.

1921 metais Lietuvoje 
viensėdžiais išsiskirstė 165 
kaimai su 3,638 gyventojais. 
Dvarų išdalinta 18, viso plo
to 25,996 hektarai žemės; 
sudaryta 1,391 sklypas be
žemiams ir kariams.

Ties Kaunu steigiama di
delis fabrikas kalkių -ply
toms dirbti. Fabrikas ims 
veikti dar šiais metais ir ga
mins po 40,000 plytų per 
parą.

Geriausi 
Cigaretai



r I KELEIVIS

“SANDARA” PAGAUTA.
JOS VEIDMAINYBĖ 
IŠKELTA AIKŠTĖN.

Dokumentai parodo, kad ji 
norėjo spausdint lenkų laik- 

* raštį.
Besiginčydama su "Kelei

viu”, "Sandara” išliejo jau 
visą savo išmintį ir kytru- 
mą Daugiau argumentų 
pas ją nebeliko, tai ji pasi
kvietė Į talką airį advokatą, 
kad tas padėtų jai apsigint.

Ir pereitos sąvaitės nume
ry (N. 41) ji paskelbė to ai
rio laišką, norėdama juo pri- 
redyt, buk ji netik "niekad 
nejieškojusi lenkų laikraštį 
spausdint, bet dagi nepriim
tų to biznio jokiomis sąlygo
mis."

Išspausdinus airio laišką, 
"Sandara" paleido savo bur- 

. ną ir koliojasi savo skiltįse, 
tartum "sandariečių" mi
tinge.
’Sandaros" keiksmažodžiai.

Štai kelia tas pavyzdžių, 
kaip tautininkų gazieta bur- 
nojasi:

1. ’’ 'Keleivis’... vėl ėmė 
kaip ungurys vyniotis, 
šmeižti, leisti naują oktopu- 
so juodvlą."

2. "'Keleivis’ išduoda pri
sipažinimą, nors ir vėl 
šmeižtais apvemtą.”

3. ’’ 'Keleivis' tunka Judo- 
Šiaus grašiais.”

4. ’’ Keleivis’ melagis."
5. " 'Keleivis' kitus savais 

purvais purvina” (suprask 
sandariečius, kurie tokie 
švarus!).

Tai tik iš vieno "Sanda
ros", atsiprašant, straipsnio 
epitetai.

Kur p. šliakvs išmoko taip 
gražiai kalbėti — "Sanda
ros" kaziminkų kliube, ar 
šiaip kur lekcijas ėmė — tai 
jo dalykas. Bet jeigu jis ti
kisi tuo budu sumušti "Ke
leivį”, tai jis labai klysta. Ši
tuo budu jis tik naikina pats 
save, nes kuomet ginčuose 
žmogus Įpuola isterijon ir 
pradeda koliotis, tai jis pa
rodo, kad* pas jį nėra argu
mentų. Vadinasi, jis prisipa
žįsta, kad jis sumuštas.

Sumuštas žmogus visuo
met karščiuojasi. Gavęs per 
ausį ir suklupęs, jis vėl ke
liasi ir vėl šoka savo opo
nentui į akis. Juo daugiau 
jis antausių gauna, tuo dau
giau jis šokinėja, ir juo dau
giau šokinėja, tuo daugiau 
gauna mušt. Taip dabar yra 
su "Sandaros" redaktorium.

Nelygion kovon stojai, 
ponas šliaky!
Nori "faituotis” dėl biznio.

Nors kiekvienas musų at
sakymas buvo skaudus 
"Sandarai" antausis, bet ji 
nenori da "kvityt”. Iš dalies 
jai to neleidžia unaras, o iš 
dalies ir biznis.

Šiomis dienomis sandarie- 
čiai turėjo mitingą, kur vi
sas posėdis buvo pašvęstas 
ginčams šu "Keleiviu”. Ler- 
mas buvo didžiausis. Protin
gesni sandariečiai reikalavo, 
kad "Sandara" tuos ginčus 
baigtų; kiti gi rėkė, kad rei
kią "faituotis”. Pastarieji 
argumentavo taip: "Kelei
vis” turi labai daug skaity
tojų, o apie "Sandarą” ma
žai kas žino. Bet kuomet 
"Keleivis” ją kritikuoja, tai 
ne vienas pradeda indomau- 
ti, kas toji "Sandara" per 
viena, ir tuo budu, girdi, 
mes galime gauti ne vieną 
naują skaitytoją. Taigi, sa
ko, mes turim rėkti kiek tik 
galėdami, kad "Keleivis” 
remia lenkus, o tuomet nu
smukęs musų tautiškas biz- 
nelis tikrai pasitaisys.

Vadinasi, kad ir gauna 
antausiu, bet dėl biznio nori 
"faituotis”.

Buvo pavogę Maikį.

vo pavogus iš "Keleivio" net 
"Maikio su Tėvu" pasikalbė
jimą. .Ji buvo įdėjus jį jau 
kelis kartus, bet gavus per
spėjimą, kad už vagystę gali 
pakliut i "trobeli", ji liovėsi 
MaikĮ su Tėvu" talpinti, o 

deda kitokį "pasikalbėji- 
M mą .
Tas parodo, kaip bergž

džias yra tų žmonių protas. 
Savo galvomis jie nepajėgia 
nieko sugalvoti. Jiems prisi
eina vogti net tokį daiktą, 
kaip "Maikis su Tėvu". Jie 
niekina "Keleivį" kaip Įma
nydami. ir tuo pačiu laiku 
vagia jo vartojamą dialiogą. 
Tuo jie tiktai parodo, kokia 
mizerna pas juos proto uba
gystė!

šovinistai ir klerikalai.
Minėdama lenkų laikraš

ti, kuris spausdinamas "Ke
leivio" spaustuvėj, "Sanda
ra" kiekvieną sykį vis pri
duria, kad tai esąs "šovinis
tų ir klerikalų laikraštis".

Mums nėra jokio reikalo 
tą laikraštį ginti, nes ne mes 
jį leidžiam ir ne mes už jo 
pakraipą atsakome. Tečiaus 
teisybės delei turim pasaky
ti, kad jis nėra nei šovinis
tų, nei klerikalų laikraštis, 
o stačiai bespalvis žinių 
dienraštis, ir daugiau nieko. 
Jis jokiai partijai nepri
klauso, jokio judėjimo neat
stovauja, o spausdina tik 
dienos žinias, kurias semia 
daugiausia iš Amerikos 
dienraščių.

Taigi "Sandara" meluo
ja, kad tas laikraštis yra 
"šovinistų-klerikalų". 'Jei jis 
toks ir butų, tai ne jai jis 
šmeišti, nes ji pati tokia. 
Štai, ji rėkia visa gerkle, 
kad "Keleivis" "bernauja” 
lenkams, nes išnuomuojo 
jiems kambarį savo name. 
Vadinasi, jos išmanymu, lie
tuvis negali po vienu stogu 
su lenku gyventi. O jei nega
lima vienam name gyventi, 
tai tuomet negalima ir vie
noj dirbtuvėj dirbti, negali
ma prie vienos unijos prigu
lėti, negalima kartu mitingų 
laikyti, nei streikuoti, o jei 
kur netikėtai prisieitų su 
lenku veidas veidan susidur
ti, tai nieko nelaukus reikia 
duoti jam per galvą, nes jis 
musų tautos priešas.

"Sandara" dabar kaip tik 
šitokią neapykantą skelbia, 
ir tikras jai (tai neapykan
tai) pavadinimas yra šovi
nizmas! Taigi ji yra šovinis
tų laikraštis.

Nuo klerikalizmo "Sanda
ra" taipgi netoli bėgūs. Juk 
kun. Žilinskas su savo šali
ninkais ją Įkūrė ir ji per il
ga laiką tarnavo So. Bosto
no parapijai. Ji pasidarė 
"pirmeiviška" tik tada, kai 
davatkos atsiėmė iš jos savo 
Šerus. Bet tikra pirmeivė ji 
niekad nebuvo ir savų prin
cipų neturėjo. Ji mėtosi iš 
vienos pusės į kitą, tai prie 
klerikalų pritapdama, tai 
socialistų pusėn pasvirda
ma. tai liaudininkų uodegon 
Įsikabindama. Kuomet liau
dininkai Lietuvoje buvo su
sidėję su klerikalais Į bloką, 
tai ir "Sandara" stojo už 
juos. Kada dėl politinių iš- 
rokavimą liaudininkai nuo 
klerikalų atsimetė, tai ir 
"Sandara” jau rašo prieš 
kunigus. Bet ji tai daro ne 
dėlto, kad ji butų jiems iš 
principo priešinga, o tik dėl
to, kad liaudininkai taip da
ro. Savo nusistatymo ji ne
turi.

Nors liaudininkus pamėg
džiodama "Sandara" ir pa
sako šį-tą prieš klerikalus, 
tečiaus kai "Sandaros" ad
ministratoriui reikia apsi- , 
vesti, tai jis tuojaus bėga < 
bažnyčion ir prašo kun. Ur- i 
banavičiaus, kad duotų jam:į

t

l "Keleivio” "partnerys” ne- duoti reikalingos vietos ofi- 
buvo ir nėra, taigi "Sanda- sui, padėjimui ir tt. 
ra", rašydama nebūtą daly
ką, ir vėl skelbia melą. .

5. Ji paskelbė pereitam priimsią šitą darbą mielu 
savo numery, buk "Kelei- — JL Į __
vis" prisipažinęs neturįs jo- vo spaustuvę, parodė maši- 
kių dokumentų, kurie paro- nas ir kitus dalykus. Paskui

Šartėjimui ir tt. 
les radom tenai vyrą, 
kuris pasakė mums, kad jie

Valdžia turi priklausyt 
žmonėms.

kai! jis tą šliubą ėmęs ant iš- 
mokesčio ir kad da nepabai
gęs mokėti!).

Taigi matome, kad "San- 
«etik šoviniste, bet ir 

, kterikąlajųs gana artima gi
minė!

"Sandaros" melai.
Tautininkų pletkininkė, 

kuri vadinasi "Sandara", 
šmeiždama "Keleivi”, labai f 
daug primeiavo savo skaity
tojams.

1. Ji paskelbė, buk ant 
"Keleivio" langų esanti už
rašyta lenkų firma, kuomet 
tikrybėje niekad tokio pa
rašo ant "Keleivio" langų 
nebuvo ir nėra.

*2. Ji paskelbė, buk "Kelei
vio" redaktorius už lenkų 
pinigus nusipirko automobi- 

Įiių, kas vėl yra žioplas me
las, nes "Kel." redaktorius 
automobilių turėjo da tuo
met, kuomet lenkų ir So. 
Bostone nebuvo.

3. Ji paskelbė, buk "Ke
leivio'’ leidėjas J. Gegužis 
areštuotas, kuomet tokio t 
dalyko visai gyvenime ne
buvo.

4. Ji paskelbė,
Šidlauskas esąs 
"partnerys". Noi\ ___  ... x ___  .... o__ ________ , ______ __ __
butų nieko bloga, bet tikru- jie spausdinti lenkų dienraš- jai dabar nuimta ir visa jos 
moję p. Šidlauskas niekad t i 'Kuryer Codzienny’, ir veidmainybė išeina aikštėn.

noru. Jis nusivedė mus j sa-

dytų, kad ji norėjo gauti jis parodė mums kambarį 
lenkų laikraštį spausdinti, j ant viršaus, sakydamas, kad 
Tai yra taip pat melas, nes jį turį užėmęs koks ten kliib 
dokumentų mes turime ir bas, bet jie galėtų pavesti jį 

; tokio "prisipažinimo"
darėm.

ne-mums ofiso tikslams.
] "Mums išeinant . šitas 
'Sandaros' žmogus pąrodė 

! didelio noro padaryti su mu
1

Dokumentas.
Kad parodžius, kaip "San-mis bizni, užtikrindamas 

dara" veidmainiauja ir me- mus, kad jie padarysią vis- 
luoja, mes čia skelbiame an- ką, kad suteikus mums pa- 
glu kalboje lenkų laikraščio rankumo, ir kad jų kaina 
"Kuryer Codzienny" valdy- busianti žemesnė, neem ki- 
bos liudymą, kuris parodo 
juodu ant balto, jog "Sanda
ra" net ir labai norėjo biznį 
su lenkais padaryti.

Dokumentas telpa šiame 
i "Keleivio" puslapy. Po juo 
]>asirašo tie patįs žmonės, 

| kurie vedė su "Sandaros" 
į atstovu pasitarimą. Išver
tus jį lietuvių kalbon, jis 

(skamba ve kaip:
‘"L i u d y m a s —

"Šiuomi liudijame, kad 
mes. žemiaus pasirašiusieji, 
buvom nuvykę gegužės mė- 

buk p. K. nesy Į 'Sandaros’ ofisą po! 
'Keleivio" No. 327 E st., So. Bostone, Į gyrėsi 

’’. Ntrs tame ne- kad pasiteiravus, ar galėtų laikraštį spausdint. Kaukė

I

į

busianti žemesnė, negu ki
tur. Bet kadangi vieta pas 
juos buvo perankšta ir jų 
spaustuvės Įtaisymas dien
raščiui buvo permenkas, tai 
sutarties su jais mes ne
darėm."

(Pasirašo)
M. Mackevičius, 
Generalis menedžeris, 
J. J. Tomasze\vski, 
Biznio menedžeris.

Paskelbdami šitą doku
mentą, mes užbaigiam su 
"Sandara" visus ginčus. Vi 
suomenė matys dabar, kac 
"Keleivio" buvo tiesa. "San 
dara” melavo, kuomet j‘ 

nenorėjusi lenkų

e

So. Boston, Haes 
Aug. 24/ 1922.

TO WHOk IT MAY C0UC3RN—
This i8 to certify that soeo time ii 

Kay wet tho undersignod, called at the offic® of "Sandara,“ 
327 E atrast, So. Boston, ,to inguire if they oould do the 
printing of “Kuryer Codzienny," the Poliah aaily, and 
provide necessary apaoe for the offioe, atorage eto.

Wa found there a man who told us 
they wculd gladly accept this work. He took us through the 
premisas to show their machinery and other things. He then 
shorcec. us a room upstairs whioh he aaid is. used by 8ome 
club būt vvhlch they oould rentto us for offioe purposes.

' » v As we were leaving the place, this
man of “šandara“showed a great desire to do bueiness with 
us, assuring us that they would do everything to accomodate 
us and that their price would be lower than elswhere. Būt 
as we foud the spaee too small and their plant facilities 
inadacuate for a daily paper made no arrangementB.

t

NAUJAS LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIS

4

apie nešamą priespaudą vi
suomenei, ypač darbinin
kams.

ciamo gyvenimo. Matant £ja ponas ministeris, pras- 
plesiant, naikinant tris mė- tai sakant, suklydo. Jo ra 
______ Z  ____________ _________1 _.i T_ _    — * 1 7 _ »

nau, ar kas galėtų užmerkęs 
akis džiaugtis tuom, kas ka
da tai ateis. Visų kišeniai, 
kas neturi privatinės nuosa
vybės, ištuštėję, energija 
žmonėse nusilpnėjus ir ne
lengva bus sugrįžti Į tą gy-

Liūdnas likimas palietė į 
Lietuvos kraštą. Vargu kur! 
mes bu tume galėję j ieškoti į 
tragiškesnio padėjimo, kaip! 
dabar tenka gyventi. Di
džiausias pralaimėjimas ka
ro lauke, didžiausi nederliai' 
nebūtų niekados prie to pri
vedę.

Ve taip nupiešia dabarti
nę padėtį naujas finansų i____ ________ _
ministeris. Jis, duodamas pradedą gyventi. . 
savo raportą Eltos reporte- p. ministeris palietė galu • S. • • • . • —- • . — — — *

nesiūs nmsų valstybę neži-. minimas nepasiduoti nera- 
mumams butų labai praktiš
kas, tik juos sukėlė krikš
čionių demokratų politikos 
daviniai. Buvo vyrų, kurie 
seniai siūlė Įvesti krikščio
nims demokratams savo va
liutą. Savo laiku apie tai 

, ! |^*c*vx«*4 locc . i. iviiuna, bet
Anksčiau( krikščionys demokratai, pa- 

„ gpjgjję vairią, nei klausyti 
nenorėjo svetimų partijų 
žmonių patarimų. Ir todėl 
svaigti nuo klerikalinio ne
rangumo neverta.

J. Mč.

^u5i^v4 t j iiuta. savo laiKu api
venimą, ką jau buvome be- plačiai rašė A. Rimka.
nrortarln rnrvnnfi AnVcPion *__ ______________ j___  _i___i

riams, užbaigia taip: "Kaip .piršto tą sunkųjį gyvenimą.' 
matote, aš optimistingai;Jis sako: "Dalykas, rodos,!
žiuriu i netolimąją musų pradeda būti tiek tragingas, 
valstybės ir mušt] tautos kad musų inteligentijos žie- 
ukio finansinę padėti. Savo das, aktyviai dirbąs valsty- 
optimizmą aš remiu tik re- bes aparate, dėl žemų algų 
aliais ir apčiuopiamais pa- jau badauja arba apleidžia 
grindais, o ne kokiomis ne- tą taip svarbų musų' tautos 
Įvykdomomis padangių sva- ir jos ateičiai valstybės dar- 
jonėmis, ir .todėl drįstu ma- bą, ir jieškosi sau geriau ap- 
nyti, kad aš turiu teisės būti mokamo darbo privatinėse
optimistas.

Ta ateitis, apie kurią sap
nuoja naujas ministeris, 
bus tik po trijų mėnesių — 
anksčiau neleidžia bankno
tų spausdinimo teknika. šis 
jo optimizmas atsiduoda 
dirbtinumu ir <kiek jis gali 
sukelti kituose optimizmo, 
galima labai paabejoti. Jau

Įstaigose.”
Klaidingai kalbėdamas.

Lietuvos paštininkai vagia 
netik pinigus, bet ir daiktus.

J. Geriba, iš Sčottville, 
Mich. siuntė savo broliui Į 
Lietuvą (Tauragės apskri
tis, Laukuvos paštas) du

anie valdininkus, apie dar-;žiedu. Vienok brolis, nuėjęs 
bininkų padėti p. ministeris į paštą, gavo tik vieną žiedą, 

j nei neužsimena. |už kurį užmokėjo 301 auksi-
Iš pasakyto galima su-ną muito.

prasti, buk tas valstybinis- ----------
nudirbtas darbas kada nors Kaunas. Kauno gimnazi- 

! atneš valstybėj didelę nau- jos direktorium paskirtas 
da. Jau tik ekonominiu at- buvusis Vilniaus lietuvių

Gera tvarka ir valdžia yra raščius, išbraukti, išmesti iš 
tuose kraštuose, kur tą vai- ' visų laikraščių visa, kas ne- 
džią sudaro ir visų gyveni- patiks krikščionims demo- 
mą tvarko žmonių rinkli at- kratams, kas kliudys jų ge- 
štovai. Šveicarijoje, Ameri- šeftams. ;•
koje ir kitose demokruvinė-j Tai tokius svarbiausius 
se pačių žmonių valdomose pagrindinius įstatymus vi- 
šalyse visus įstatymus lei- sai Lietuvai išleido krikščio- 
džia ir jų vykdymą prižiūri nys demokratai. Toki įsta- 
žmonių atstovai/ ’"”“"-' "•* - • * — • *
daro nuolatinį Sbuitą. ; 
parlamentą. O labai svar
bius įstatymus net patys 
žmonių įgalioti atstovai, ne- 
pasitikėdami patys išspręsti 
sulyg žmonių noro, duoda____ _____ ________
visos šalies gyventojams demokratus, tai šieji, leisda
mos nubalsuoti. mi tokius įstatymus, pražu-
Ar Lietuvoj taip yra? Lie- dvs visą Lietuvą, žmonės 

tuvoj ponavoja krikščionys 
lemokratai, kuriems rup: 
ik savi, savos partijos rei

kalai, bet ne visų žmonių. 
Jie priėmė konstituciją, 
•varbiausią visos valstybes 
varkai nustatyti įstatymą,! 

kuris žmonių rinktiems at
stovams, Seimui, ne tik vv-' ________ ■ ■—————
•iausioš valdžios, kaip toi— - - -
ingai turėtų būti, ne ' 

bet beveik jokių teisių i* -• *
luoda. Prezidentas, kada žmones,
ik panorės, galės išvaikyti ro J

Seimą, arba, gražiau sa
kant, paleisti. Prezidentas 
galės nepriimti Seimo išleis
tų įstatymų; jis visuomet, 
Seimo nesiklausęs, galės pa
skelbti karo stovį ir tuo su
varžyti laisve žodžio, spau
dos, susirinkimų, draugijų; 
jis bus taip pat vyriausias 
vadas, galės skirti kariume- 
nei vadus ir valdininkus tik 
tokius, kurie jam patiks, bus 
paklusnus, kurių nagaikos 
uagalba galės žmonėms bur
nas užčiaupti ir nuraminti, 
nors patsai ir neteisingai 
elgsis. Tokias teises turėjo 
tik caras ir kai kurie kara
liai. Anglijos karalius tikrai 
gali pavydėti Lietuvos pre
zidentui, nes jis, nors ir ka
ralius, tokių teisių neturi. 
Ten didžiausias teises turi 
žmonių rinkti atstovai, par- 
’amentas.

Einam toliau. Tas pats 
prezidentas skirs ministe- 
rius ir aukštesniuosius val
dininkus. Kitur patsai Sei
mas iš savo tarpo renka mi- 
nisterius ir skiria aukštes
niuosius valdininkus. Ar 
gins ir žmonių reikalus toki 
valdininkai, kuriuos skirs 
prezidentas? Aišku — ne. 
Jie pataikaus tik preziden
tui. bus jam geri, o daugiau 
nieko nesibijos. Už jų šuny
bes niekas ir bausti negalės 
jy-

Teisėjai, kaip dabar, taip 
ir toliau nebus žmonių ren
kami, bet iš aukštybės ski
riami. Jeigu teisėjai ne žmn- 
įių renkami, tai žmonių, jie 
ir nesibijo, jų reikalais ma
žai tesirūpina, ir žmonės 
įais nepasitikės.

Toliau paliekami apskri
čių viršininkai, kurie daž
nai su žmonių rinkinis at
stovais valsčių ir apskričių 
seimeliuose mažai tesiskai
to ir daro visa, kaip jiems 
patinka, .nes žino, kad ne 
žmonės juos rinko ir žmo
nės jų pašalinti negali ar
ba, jei ir gali, tai labai sun
kiai. Ir kam tie viršininkai 
reikalingi, jeigu yra pačią 
žmonių pastatyta valdžia, 
valsčių ir apskričiu seime
liai ir valdybos? Be reikalo 
tik žmonių pinigai leidžiami 
viršininkų ir jų tarnautojų 
išrinkimui, kuomet tą patį 
darbą gali atlikti savival
dybės.

Pagaliau, kam reikalinga 
buvo palikti ta cenzūra, jei
gu tie patys įstatymo leidė
jai, krikščionys demokratai, 
pripažįsta sąžinės, žodžio, 
spaudos laisvę? Cenzūra te-

kurife su-tymai musų kraštui nieko 
.. arba gera neduos, nes čia valdys 

ne pačių žmonių rinkti at
stovai, bet vienas preziden
tas su savo tarnais ir klap
čiukais. Jei žmonės ir toliau 
rinks i Seimą krikščionis

turi patys išrinkti sau aukš
čiausią valdžią, o ta valdžia 
turi žmonėms tarnauti, 
žmonių rinkti atstovai, val
džia, privalo žmonių reika
lais rūpintis.

J n. Kalvelis.
("L. U.”) •

‘duoda, Kaip Lietuvos kunigai
ių ne-, r .

Kad pataisius nusmukusį šliubą ir palaimintų Į "stoną trijų mėnesių laikotarpis. žvilgiu užlaikyti valdžią yra Vytauto Didžiojo gimnazi- 
savo biznelį, "Sandara” bu-[moterystės”, (žmonės sako, yra labai baugus nepaken-|dideli nuostoliai, nekalbant, jos vedėjas M. Biržiška.

Seirijai. Prasidėjus rinki
mų kampanijai Į Lietuvos 
pastovų Seimą, sujudo-su- 
bruzdo visi tamsybės apaš
talai : kunigai, zokoninkai, 
misijonieriai, davatkos ir 
paprasti šventakupriai. Pa
moksluose, misijose, bei pa
prastose prakalbose jie vi
saip plusta socialistus ir lie
pia žmonėms balsuoti tik už 
krikščionis demokratus. Į 
Seirijus buvo atvažiavęs 
toks-pat kapucinas, ką anais 
metais trankėsi Amerikoj. 
Jis irgi visaip žmones bau
gino, kad saugotųsi "cici- 
likų".

Nesenai Seirijų kunigas 
per pamokslą paskelbė, kad 
popieriniai pinigai po 25 ru
blius yra negeru Jis liepė 
žmonėms tuos pinigus. su
nešti pas jį, o jis banke ap
mainysiąs ant geni, žmonės, 
patikėdami kunigo žo
džiams, taip ir padarė. Su
nešė pas kunigą krūvas dvi
dešimts penkinių ir paliko. 
Dabar, kaip teko girdėti, 
kunigas už tuos pinigus pa
sistatė gražią kleboniją, nu
sipirko geriausius penkeris 
namus, turi dvi aptiekas, 
malūną, tartoką ir paliko 
didelis šėrininkas kuniginio 
banko. Dabar žmonės norė
tų atgauti savo pinigus, bet 
nežino kaip.

Savo bankus Lietuvos ku
nigai steigia irgi tik tam, 
kad žmones skriausti. Jeigu 
pasitaiko, kad kas-nors iš 
Amerikos lietuvių siunčia 
pinigų per klerikalines Įstai
gas savo giminėms Į Lietu
vą, tai tie pinigai ateina Į 
Lietuvos kunigų bankus ir 
kad juos atsiimti, prisieina 
eiti Į kleboniją pas prabaš- 
čių. Na. o jau jus žinot, kad 
prabaščius sauso nepaleis. 
Turi dali prisiųstų pinigų 
aukaut ant bažnyčios arba 
ant mišių duot. Jeigu gi ne
duosi, tai tuomet kraustykis 
ir iš tos parapijos. Man švo- \ • 
gėris buvo prisiuntęs iš 
Amerikos keletą dolerių, 
kuriuos reikėjo eit i kunigo 
banką atsiimt, tai, jau norė
jau visai jų išsižadėt. Mat, 
žinojau, kad reikės bučiuot 
kunigui rankas ir ant mišių 
duot, o pas mane tam vis
kam stoka kantrybės. Turė
jau duot. 50 rublių ant mi
šių, ir tai dar kunigas nebu
vo užganėdintas.

Patariu Amerikos lietu
viams nesiųst savo gimi- 

2 nėms pinigų per klerikališ- 
oaliekama tam, kad varžyti ^as Įstaigas, nes dalis tų pi- 
kitokios, negu krikščionių nigų tenka dykaduoniams, 
demokratų, nuomonės laik- Nuskriaustas.



Lietuviški farizėjai.
PAJ.EšKAU DARBO mokytis 

prie bizųio ar automobilių amato. 
Moku gerai aritmetika ir kalbu 4 
kalbom. Sutikčiau važiuot ir į kitų 
miestą. Atsišaukit per laišką. (42) 

V. J. ZS.
255 Broadaay, So. Boston, Maas.

distų važiuoti, girdi, "atsta
tymui demokratinės Rusi
jos". Apie tai A. L. T. Tary
ba net buvo užvedusi tyrinė
jimus, apie kuriuos jau buvo 
aprašyta musų laikraščiuo
se (tame pačiame "Keleivy” 
nr. 34, 1917, "Tėvynėje” ir 
kit)

t n (Labai taikiai apie Pilėną 
Apie tai aš pranešiau !’asakt St'..S‘mhus "pY)™' 

Amerikos Lietuviu Tautines sekančiai: .. skųsti lietu-
- ___‘Vių organizacijas esant ko

kiomis tai slaptomis, Ame
rikai neištikimomis, skųsti 
nekaltus žmones esant Vo- 

l.a'i kietijos šnipais — gali tikis, - - • ■ »
nes,

čių šnipu), todėl, kad dau
giau ką iškvotus, aš jį pa
prašiau, kad kitą sykį jis 
pas mane atsilankytų. Aš 
tuomet dirbau vedimo lais- 

vieno, preziden- nių biure, ir darbo vieton jis
Senovėje tarpe Palestinos vietoj rinktų teisėjų ir mi- 

gyventojų žydų buvo nema- nisterių — 1 * 
ža didžturčių, įsigijusių spe- to, kaipo seniau caro, malo- pas mane buvo atėjęs, 
kuliacijos budu ir tamsių Mės skirtui; vietoj susirin- 
žmonių išnaudojimu dide- kimų ir streikų Ims 
liūs turtus. Turtingiems ne- karo stovį, kada- tik prezi- neberegėjau, 
turtingų vargstančių žmo- dentas panorės ii* dar gal 
nių reikalai nerupi. Tie žy 
dų didžturčiai krovė sau 
turtus, puotavo, prastiems 
žmonėms stengėsi rodytis 
dideliais jų užtarėjais ir glo
bėjais, ir labai dievobaimin
gais* Net savo maldos na
muose, kuomet kitiems rū
pėjo malda, jie vien apie 
turtus ir suktjimą tegalvojo. 
Dėlto maldos ir Dievo na
mus, bažnyčias, turgavietė
mis paversdavo. Kristus už 
tokią veidmainybę ir tikėji
mo paniekinimą su bizūną 
tuos veidmainius-farizėjus 
iš bažnyčios išvijo.

Ar mes, pagaliau.’nesusi
laukėme farizėjų ? Ar ne pa
našiai daro kai kurie musų 
kunigai, ypač kr. demokra
tai, krikš. demokratų va
dai? Bažnyčias pavertė mi
tingu vieta, kur keikia ir 
šmeižia kitokių pažįurų 
žmones. Bažnyčias jau pa
verčia taip pat turgavietė
mis, kur už gerus pinigus 
galima nusipirkti "griekų 
atleidimą" ir net dangų. 
Reikia tik užmokėti klebo
nui kelis šimtus auksinų, 
tai už mirusi ir melsis, ir 
dangų išprašys, ir taip per 
pamokslą išgirs, rodos mi- 
rusis šventas žmogus buvęs, 
o ištiktųjų dažniausiai giria 
visų didžiausius žmonių lu
pikus. skriaudėjus, nedorė
lius. 0, žiūrėk, numirs ne
turtingas, tai ir mišių nelai
kys, ir nesimels, rodos, kad 
tam prastam žmogeliui ir 
dangus nereikalingas, jeigu 
daug pinigų neturi klebonui 
užmokėti. Ar čia ne lietuviš
ki farizėjai, ar nereikia 
jiems botago iš bažnyčios iš
vyti?

Ar rupi musų krikščio
nims demokratams bažny
čia, žmonių doros mokini
mas, žmonių gerovė? Jų ku
nigai, žinoma, ne visi, daž
nai vietoj bažnyčios ir žmo
nių žiūrėję važiuoja medžio
ti; mokydami kitus blaivy
bės, patys dažnai girtuo
kliauja; drausdami kitiems 
kortomis lošti, patys per iš
tisas naktis prie jų išsėdi; 
mokydami kitus labdarybės, 
artimo meilės, gailestingu
mo, pavargėlių šelpti, patys 
iš tų pavargėlių neturtingų 
už mišias, vestuves, krikštą, 
laidojimą šimtus atima. Jei- 
<ru koks žmogus jiems nepa
tiks, tai vietoj liepti ir ki
tiems jį krikščioniškai my
lėti, kaipo artimą savo, pa
tys plusta, šmeižia, ypač 
mėgsta bedieviu vadinti, 
liepia su juo nesusitikti, į 
namus nepriimti. Paklaus
kite jų, ar tai čia krikščio
niška, ar tąi čia artimo mei
lė, tiesos ir doros mokymas, 
ar tai vardan Kristaus taip 
plusta žmones ir niekina? 
Bažnyčia turi būti maldos 
namais, o kunigai — doros 
ir meilės mokytojai, .bet ne 
politikai, partijų agitatoriai 
ir agentai.

Krikščionių x demokratų 
uartijai vadovauja kunigai. 
Št. Seime krikščionys demo
kratai turėjo daugumą. Jų 
vadu ten buvo barzduotas 
kunigas Krupavičius, ir dar 
•dsa eilė kitų kunigų. Ką jie 
žadėjo rinkimuose žmonėms 
į St. Seimą, tai visi gerai ži
no. Bet ką jie žmonėms da
vė? Vietoj pilnateisio viso 
krašto šeimininko ir tvar
kytojo Seimo, nutarė pa- t 
skirti carą tik prezidentą; patalpindamas straipsnius į 
vietoj demokratvbės ir žmo- daugelį laikraščių, kuriuos 

’ nių valdžios — monarchiją; tas sindikatas kontroliuo- 
vietoj spaudos, žodžio ir są- jąs. Plačiau pasiklausinėjus, 
žinės laisvės — cenzūrą, man jisai pasirodė truputį 
laikraščių uždarymą, pan- nuožvalgus žmogus (aš jį 
čius, bumop užčiaupimą: savo mintyje įtariau vokie-

. Bet praėjo savaitė-kita ir
ir streikų lysvės -- dar daugiau, o aš jo daugiau

pridės nagaiką. šitai, ką ža- _________
dėjo ir ka davė krikšč. de- Tarybos susirinkime, 
mokratai!

Kalbėdami su inteligen
tais, jie tokių- kalbų prikal
bės, kokių ir tikras bedievis 
neprikalba. Mat inteligento, 
sako, vis viena neapgausi. 
Bet čia pat sutikęs prastą, 
tamsų žmogelį, tuoj ima vi
sai kitokį pamokslu sakyti. 
Vienaip kalbės.kitaip darys; 
daug gera žadės, bet nieko 
neduos; žmonėms po mirties 
siūlys dangų, liepdami" čia 
vi.sa ko išsižadėti, o patys 

: turtus krausis ir bankus 
steigsis, kaip kunigai Vailo
kaičiai, Olšauskai ir kiti, o 
' iš žmonių tuos pinigėlius vis 
įvairiais budais vilios. Ar 
tai čia ne lietuviški farizė- 
jai? Ar nereikia jiems bota
go? Laikas jieiųs pasirink
ti: ar šmugeliu užsiimti, i 
Dolitiką'ir valdžią lįsti, ar 
bažnyčioj žmones artimo 
meilės mokyti. J. K.-lis.

(”L. U

. per
spėdamas narius ir prane
šiau Brooklyno veikėjams. I 

Apie tą patį laika pa$ ma-
tai tam tikros r^ie’s žmo- 

Tatel SvJI n'epri’įj “ “ tai
» a-.:.. :___21nO.klausomybei.” Aš ir jam dėl" gį į akj pi,ėnui
pas‘rodz!au1 Per teisybę,'jisai tvliai suvalgė. 

>ykstus, nes — pnpazjstu — r <7’ Z į d j * 
kad ir Pilėnas man atrodė V J1S zino’ KdCl "

i

kad u ruvna» iiižui airuue aqr= 
tik tuščiu plepalium, o daug ' * T n sirvvda«
mažiau lietuviams ištikimu! _
žmogum. Pagaliaus, nors ir, Šitą pasiunčiu ’ Kelei- 
buvau A. L. T. Tarvbos ras- viui", tą šmeižtą patalpinu- 
tininku. taipgi artimuose ?iam. paskui "Darbininkui” 
santykiuose su "Vienybe", Garsui", kurie pasisku- 
bet jokių "informacijų" kė ^4 atkartoti. Jiems duo- 
teikti nebuvo ko, nes mes ir ^ama Pr<>g4 save atitaisyti. 
Tarybos nutarimus talpiu- ^ 
davom laikraščiuose, todėl 
kas norėjo, galėjo pasiskai
tyti.

Bet aš Pilėnui padariau 
išmėginimą: padaviau to 
"prapuolusio" Preusso man 
paliktą kortele, kad jis da- 
.-ižinotų. kas jis per vienas 

DAIPMIITA 1D IfDFTTIfA >rra- Sakau: kai suseksi ir 
rULLrlllUi JA uKU InA (lažinosi, kad jis lietuviams 

_______ i pavojingas žmogus, tai pra-

i

Vartojamas 
Kur tik 
žmonės 
Turi 
Dantis

Saulėtoj Ispanijoj švarus dantįš* pri
duoda ”senoritai” viliojančio gražu
mo, taip lygiai, kaip ir šios šalies 
gražuolėms.

Ir tenai, kaip ir čia, kiltesnės šeimynos pasi
renka COLGATE’S.del jo gerumo. Jis išvalo 
jūsų dantis puikiai. Didelė triub., kain. 25c.

Geri Dantis Gera Sveikata
"Colgate” vardas ant toiletiniy daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

REIKALAVIMAI

REIKALAUJAM VYRŲ
Prie elektrikinių furnesų da

rymui aluminum. Darbas atlie
kamas gerai ventiliuojamam 
bildinge, užtektinai tyro oro. 
Astuonios valandos į dieną, ge
ros algos, nuolatinis darbas, nė
ra "nesusipratimų su darbinin
kais, Geras burdas pas savus 
žmones, stubos pigios ir randa 
pigi dėl šeimynų. Vyrai turi būt 
gerame sveikatos stovyje. 
Kreipkite* ypatiškai arba laišku 

(42) 
ALUMINUM CO. OF AMERICA 

MASSENA, N. Y.
(Geležkelio stotis

Massena Springs, N. Y.)

PILĖNAS VELKA SAVE nešk pėr visą musų spaudą 
AIKŠTĖN. » i “ ‘ T n m

Viename pastarųjų "Ke
leivio” numerių žinomas 
’Tnuckrakeris” Pilėnas vėl 
įdėjo pluoštelį šmeižtų prieš 
"Vienybės” Bendrovę ir 
prieš mane asmeniškai. 
Anot jo, "Vienybės" Ben
drovė esanti silpname stovy 
ir dėlto agituoja, kad žmo-

ar bent A. L. T. Tarybai, 
kad kiti veikėjai ir laikraš
čiai tokio asmens apsisau
gotų.

Nuo to laiko praėjo ilgo
kas perijodas ir mes dar 
nieko negirdėjome iš Pilėno 
paaiškinant, ką jis žino apie 
tą Preussą.

' Dabar iš to kįla sekančios 
nės nepirktų šėrų. O aš esąs išvados:
ve kokis: Pilėnas mane "pa-' 1. Arba Pilėnas to žmo-
gavęs” perd avinėj ant žinias gaus visai nerado (kas reiš- 
iš lietuvių gyvenimo tūlam kia, kad jis visai netikęs 
Preussui. šnipas):

Apie "Vienybės" Bendro-i 2. Arba Pilėnas tą Preus- 
vę čia nekalbėsiu, nes apie są surado ir patyręs, kad jis 
tai bus skirtinga • akcija yra vokiečių šnipas, pats su 
nrieš šmeižimą ir kenkimų juo susidraugavo (kas vėl 
bizniui. Užtenka tame rei- rodytų, kad Pilėnas ne yie- 
kale tik trumpai pabriežti,‘nai Anglijai buvo šnipu,
Uizanui. J
j i a_______ • ___ <

kad Pilėnas čionai tik plaka.kaip jis save afišayosi); 
buizą ir begėdiškai meluoja, | 
kaip lygiai melavo per tą 
patį "Keleivį", buk "Vieny
bės” laikraštį nupirkęs kun. 
Kemėšis, arba buk "Vieny, 
bės” redaktorius "kunigo 
liepiamas" atmetęs Pilėno 
"straipsnius”, — ir dar kad 
net pats redaktorius Pilė
nui apie tai prisipažinęs! 
Prie tokių melagysčių, žino
ma, gabus tik Pilėnas.

Ne ką geresnio galima pa
sakyti apie šitą žmogų ir 
apie jo insinuacijas, buk aš 
perdavinėjęs žinias tūlam 
Preussui. Mažai laiko turiu 
tokiam žmogui aiškintis, bet 
skaitau reikalingu Įlietą 
žodžių apie tai pasakyti, nes 
manau, kad pačiai visuome
nę! bus naudinga pradėti 
pažinus pati Pilėną. Daly
kas, ant kiek aš pamenu, bu
vo tokis.

Karo metu pas mane ap
silankė tūlas žmogus* kuris 
save persistatė esąs atsto
vas didelio laikraščių sindi
kato (jis davė pusiau su
prast, kad tai Hearsto laik
raščių). Jo pavardė esanti 
"Preuss" ir jisai įteikė man 
savo kortelę, ant kurios ro
dos buvo jo adresas Hobo- 
ken, N. J. Jisai esąs susido
mėjęs lietuvių kova /delei 
Lietuvos nepriklausomybės, 
ir todėl, jeigu esą turėtų ga
nėtinai informacijų apie 
lietuvių siekimus, tai jisai : 
galėtų daug kame pagelbėti,

3. Arba Pilėnas ir Preus- 
sas buvo vieno pono tarnai, 
tik Pilėnas jį buvo pas mane 
siuntęs (bet jo misija begė
diškai nenusisekė).

Čia išeina net gražus juo
kas, kaip Pilėnas, mano pa
gautas, "Keleivy" pasigyrė 
... mane pagavęs! Taip galė
tų sakyti bent lapė į spąstus 
įkliuvus: "Kumutėliai,—pa
gavau sląstus, — gelbėkit 
mane!...” /

Abelnai sakant, ir skaity
tojus persiprašant, visa ta 
Pilėno pliurpalienė susiveda 
į jo kerštą prieš "Vienybę”, 
dėlto, kad ji atmetė jo "raš
tus". "Vienybė” jau turėjo 
progos minėti, kad jo tie 
"raštai” netiko jokiam save 
gerbiančiam ir patriotin- 
gam laikraščiui. Jis tuose 
savo raštuose išdergė visus 
Lietuvos veikėjus, visą Lie
tuvą, ir davė medžiagos mu
sų tautos priešams daugiau, 
negu kokis atviras Lietuvos 
nevidonas.

Dabartinė Pilėno "politi
ka” aiškiai matoma: šmeiž
ti ypatas, kurios jo prie sa
vęs neprisileidžia; kenkti 
įstaigoms, kurios jo aiškiai 
antilietuvišku "planų" ne
prisiima ; pjudyti tarp savęs 
veikėjus, kurie dirba Lietu
vos labui; skleisti melus, 
kad tuomi iššaukti su savim 
polemikas ir save, visų už
mirštą, pasireklamuoti. Tą 
jisai jau buvo praktikavęs 
ne vieną syki. Tik reikia pri
siminti, kaip jisai 1917 m. 
buvo supjudęs tarp savęs 
šiuos veikėjus: Šimkų. Rim
ką, Keistutį Šliupą, Baluti 9 , 
Račkauską ir kitus, — kuo
met jisai jieškojo propagan-

K
Nuo Redakcijos: "Kelei

viui" neprisieina niekas 
"atitaisyti”, nes jis nieko 
nepagadino. Kaipo visuo
menės laikraštis, "Keleivis" 
duoda vietos vi£ems "pasa
kyti savo nuomonę. Ir p. J. 
0. Sirvydas gali rašyti (ir 
rašo!) tiek pat prieš p. Pi
lėną, kiek p. Pilėnas rašo 
prieš ji. Taigi "Vienybės” 
redaktorius pyksta visai be 
reikalo. Ir dėlto, kad prade- 
deda kilti piktumas, mes pa- 
tariam pp. Pilėnui ir Sirvy
dui tuos ginčus užbaigti.

Pajieškau savo vyro Petro Morkų-’ 
no, kuris Išvažiavo su reikalais 3 d. 
spalių, šių metų ir negrįžo. Jeigu kas 
apie jį žinot, meldžiu man pranešti, 
•iž ką busiu labai dėkinga. Jis paliko 
mane sunkiame padėjime. Sugrįžk, 
::iano mylimas vyre, nes tu žinai, ko
kiame sunkiame padėjime mane pali
kai. O jei pemanai grįžti, tai meldžiu 
nan pranešti, kame yra priežastis 
‘avo prasi^alinimo. Nieko nežinau, ką 
;š bučiau tau blogo padaliusi, kad tu 
uane taip nelaimingą palikai. Jeigu 
š esu kokią klaidą padarius, tai su- 
inku ją atitaisyti ir noriu su tavim 
gyventi, nes mano visa viltis ir sie
lis yra su tavim.

Alzbieta Morkūnienė
1505 West Minster, Detroit, Mich. 

--------------------------<.--------------------
Pajieškau Magdelenos Vosiliutės. 

Paeina iš Suvalkų rėdybos, Vilkaviš- 
io apskr, Paežerių valsčiaus, Pa
ausių kaimo. Turiu prie jos svarbų 

reikalą.
Frank J. Madison

608 W. Federal st,
Youngstovvn, Ohio.

Pajieškau Joną Petrutį, Kauno re- 
dybos, Mažeikių apskričio, Žemaičių 
Kalvarijos, iš Giegrienų miestelio. 
Girdėjau, kad gyvena Kanadoj, mies
te Montreal. Meldžiu atsišaukti ai ha 
žinantieji praneškit, už ką busiu uč-« 
kingas. v (43)

Kazimieras Būdžius
2220—137 st, Indiana Harbor, Intl.

1

•
Pajieškau apsivedimui merginus 

arba našlės be vaikų, nuo 30 iki 40 
metų senumo. Aš esu našlys 41 me
tų esu mair.erys. turiu savo namą. 
Merginos, mylinčios apsivesti su to
kiu jaunikiu, malonėkit atsišaukti; 
platesnes žinias suteiksiu kožnai per 
laišką. John Kuizin (43)

1725 N. 9th st, Springi’ield, III.

REIKALINGAS ŠIAUČILS <lel 
taisymo ceveryky. Teisingam vyrui 
darbas nuolatos. Platesnes žinias su
teiksiu per laišk.}.

Frank J. Madison
60< W. Federal st.,

Youngstown, Ohio.
REIKALINGAS GERAS~ 

KRIAUČIUS,
Kuris mokėtu naujus siui ir senus 

taisyt ir prosyt prie vyriškų drapanų. 
Darbas nuolatinis. Geistina, kad gė
ris vyras butų arba kad turėtų kokį 
užtikrinimą. Atsišaukit greitai:

M. RAMANAUSKAS.
30 Ward Street. tVorcester, Mass.

APSIVEDIMAL

PASMIRDE KIAUŠINIAI.
Lietuvos spekuliantai, nu

pirko praeitais metais kiau
šinius po 20 auksinų už 10. 
Kiaušinius paslėpė ir laikė, 
kad galėtų parduoti kiekvie
ną kiaušinį *po 20 auksinų. 
Teisybė, spekuliantai beveik 
tos kainos ir sulaukė, bet tik 
ne už tuos kiaušinius, ku
riuos jie pirko praeitais me
tais. šiandien, kada jau 
šviežias kiaušinis kainuoja 
iki 10 auksinų, tai ponai spe
kuliantai turi progos par
duoti ir pasmirdusius kiau
šinius ir gerai uždirbti, mat 
juos pardavinėja dabar tur
gavietėje po 36 auksinus de
šimčiai ir kiek teko pastebė
ti, pasmirdę kiaušiniai šiuo 
metu geriau sekasi parduo
ti. — todėl, kad žymiai pa
kilus šviežių kiaušinių kai
nai, jie nigesni. Mano nuo
mone nekitaip elgiamasi su 
bulvėmis ir kitais produk
tais. Reikalinga kreipti dau
giau domės, ir gelbėti Lietu
vos miestų gyventojus nuo 
pasmirdusiu kiaušinių. • ir 
supuvusių produktų.

Aš, Rozalija Kupčiuniutė, po tč- 
zais Nausedziutė, pajieškau savo ti
rų brolių Antano, Jono ir Petrą. 

Meldžiu atsišaukti arba žinantieji 
-.pie juos praneškit. Jie paeina iš 
'<auno rėdybos. Tauragės apskr., 
šviekšnos parapijos, Jonelių sodžiaus.

Mrs. Rozalija Kupčiūnienė
P. O. Box Lock 15, Poųuonock, Conn.

Aš, Kazys Buzinskas. pajieškau 
;avo tėvo Mateušo Bužinsko, paeina 
š Kėdainių apskričio, Ariogalos 

miestelio. Jei kas apie ji žinote, šir
dingai meldžiu man pranešti šiuo 
įdresu:

Veikiančioji Kariunienė 11-to
Vilniaus Pulko, Ryšių Komandos, 

Kaziui Bužinskui.
■ ■ ■■■ ---------------------------------  4

Aš, Viktoras Preskis, pajieškau sa- 
-o draugo Juliaus Jarmalo, Vilniaus 
rėdybos, Alytaus apskričio, Nemunai- 
'ių parapijos, Kalnėnų kaimo. Mel- 
ižiu atsišaukti ant žemiau paduoto 
.dreso:

Viktor Preskis
First Tank Co., Miiler Field, 
Staten Island, New York.

Aš, Vincas Cipkus. pajieškau Sil- 
estro Pukštelio. Čižunų kaimo, Dau- 

rų parapijos, Alytaus apskričio, Vil- 
įiaus rėdybos. Meldžiu atsišaukti ar
ta kas apie jį žinot praneškit, busiu 
lėkingas.

William Cipkus
132 Millbury st., tVorcester, Mass.

HARTFORD, CONN.
Pranešimas lietuviams.

Pranešu visiems lietuviams, ka' 
uždėjau nauja krautuvę Hartforde 
'•įsukių laikrodžių, grafafonų, knygų 
drukavot laiškams mašinėlių ir dau; 
kitokių žmonėms reikalingų daiktu 
Pas mane daug pigiau pirksit kai ki
tur. Taipgi taisau laikrodžius 
tižiu į ritėm v t adresa:

JOS. MAŽEIKA
24 Park st.. Hartford, Conr

Pajieškau apvedimui merginos. 
\š esu 25 metų, 5 pėdų aukščio, sve- 
•iu 162 svaru, gelsvų plaukų, dėl ti- 
-.ėjimo nėra skirtumo. Su pirmu laiš- 
.u meldžiu prisiųsti savo paveikslą, 
. aš duosiu atsakymą kiekvienai.

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

Mel

LAIVAS ’LITUANIA” AT
PLAUKĖ SU 630 PASA- 

ŽIERIŲ.
Laivas ”Lituania”, kuris pri

klauso Baltijos Amerikos Lini
jai, atplaukė iš Baltijos valstijų 
į New Yorką spalių 11, su 630 
pasažierių.

LAIVAS "STOCKHOLM” AT
PLAUKS į NEW YORKĄ.
Laivas ”Stockholm”, kuris 

priklauso Švedijos Amerikos 
Linijai, atplaukė į New Yorką 
Spalių 7 d. su 1043 pasažieriais. 
kurių tarpe yra nemažai lietu
vių, lenkų, rusų, latvių ir uk- 
rainų.

Pajieškojimai
Aš, Jonas Krušas) pajieškau drau

go Petro Stricko. Penki metai atga' 
mudu dirbom Vermont, West Palat st. 

John Smith
Box 115, Cassvilk*. W. Va.

Pajieškau apsivedimui
■.rba našlės nuo 23 iki 33 
su 34 metų pasiturintis, 
inių klauskit per laišką, 
■uosiu kiekvienai.

K. Kuczinskis
132 Macdougal st., New York City. 
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Pajieškau apsivedimui merginos 
įuo 30 iki 45 metų amžiaus. Atsišau
kit tiktai turtingos. Biednos neraši- 
įėkite. Aš esu vaikinas 3įj vasarų.

Frank Mack
465 Main st, Charlestov.-n, Mass.

mergino* 
metų. Aš 
Platesnių 
atsakymų

Pajieškau Stanislovo Butauto, pa- 
ina iš Raseinių apskr. Turiu pas jį 
varbų reikalą. Tegul jis pats ar kas 
į žino, praneša. (43)

Ona Mikalauskaitė
58 Lincoln st, Brighton, Mass.

Jieškau apsivedimui vaikino nuo 
18 iki 40 metų amžiaus. Gali būti ir 
lašlys arba gavęs nuo pačios divorsą, 
>ile tik butų inteligentiškas, iš užsi
minto turi būti profesionalas arba 
>izn:erius. Kitokius meldžiu neatsi- 
iepti. Aš esu 24 metų, myliu dailę ir 
;amtą, turiu gana patyrimo preky- 
>oje ir dailės sakose. Norintieji su 
.įanim susipažinti rašykite prisiųsda- 
ni savo paveikslus. (43)

Miss N. Mechiell
4630 So. Ashland avė., Chicago, III.  . j
Pajieškau savo brolio Antano «Levo- 

vančiaus. Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Raudėnų parapijos, Raudėnų 
;aimo. • Jis pirma gyveno Rumfortl, 
Vfe. Meldžiu atsišaukti, arba kas apie 
;į žinot man praneškit, busiu labai 
Ičkir.gas. < 43)

John Leo
P. O. Box 88. Riversville, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles tarp 30 ir 40 metų. Aš esu 
10 metų našlys; turiu keturis vaikus. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

John Krijauskas
332 Oak st., Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su keliais vaikais, 
nuo 18 iki 30 metų senumo. Aš esu 30 
metų vaikinas. Kuri norėtų su ma- 
?iim apsivest, tuojaus rašykite ir pa
veikslą sykiu prisiųskite. Atsakymą 
duosiu visoms.

John Puskunigis
P. O. Bos 393, Lockport, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 20 iki 30 
metų. Aš esu farmerys 30 metų. Kar
tu su laišku meldžiu prisiųst ir pa
veikslą.

A. Pauli
Star Road, Jamestovn, N. Dak. .

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau naują Katalo

gą savo krautuvės, visokių daik
tų: Laikrodėlių, Armonikų, Lie
tuviškų knygų, Fonografų, Kler- 
netų, Smuikų, Lietuviškų Re
kordų, Volialių, Revolverių, 
Britvų ir visokių kitų daiktų 
gaunamų mano krautuvėje. Pri- 
siųskite savo adresą, tai gausite 
dykai minėtą Katalogą. Adre
suokite: (-)

JUOZAS F. BUDRIK 
3343 S. Halsted St., Chicago, IIL

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 25 metų. Aš esu vaikinas 
25 metų ir turiu pusėtinai turto. Mer
ginos, mylinčios šeimynišką gyveni
mą. malonėkite atsišaukti ir su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. .(43)

P. Stony
380—8 E., Portland, Ore.

Pajieškau merginos nuo 35 iki 40 
metų, nevedusios ir turtingos, kau 
mokėtų daryti surius ir sviestą par
važiavusi į Lietuvą. Aš esu 35 metų 
vaikinas,' turiu biznį Bostone. Našlių 
ir biednų n.erginų prašau nerašinėti.

Frank Mack (43)
46.5 Main st, Charlestown, Mass..
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Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės kaip 30 metų. 
Gali būti ir su vaiku. Aš esu 30 me
tų, turiu gerą darbą, uždirbu gerai, iš 
amato endemenas. Kurios mylit apsi- 
\ esti atsiliepkit prisiųsdamos savo 
paveikslus, kuriuos ant pareikalavi
mo sugražinsiu, 
tūkstančio.

š

2220—137 st.,

Aš turiu turto lig 
(46) 

L. D. S.
Indiana Harbor, In<J.

LIETUVIŲ LAISVfiS MYLfiTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN. ILL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius.

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

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

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

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

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno menesio, po nu
meriu 801—803—8th st

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

Firm. M. Motiejus Žebrauskas, 
6 Whiling avė., Holyoke, Mass. 

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

Holyoke, LIass 
Sekretorius Domininkas Velička, 

383 Park 8t., 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. 

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

Susirinkimai atsibuna antra nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, šv. Kasimie- 
rr> draugystės kliube, 44 Sargent at, 
Holyoke, Mass.

«

Z.

Maršalka Aleksandras Milkevičius,

VALUTKEVICIAU8

TREJANKA
arba

TREJOS-DEVYNERIOS
Susideda iš 27 įvairių gydan

čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 

\nį ir t.t Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

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

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

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTHONY VALUTKEVICH 

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

kaip 
Gripo

stam-

1

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

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

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

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellwood ave_ Balti more, Md.

►

ii 
ii

1
1

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—& po pietą; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVK.
DETROIT, MICH.

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

70 DAINŲ!
Choru ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorelių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tą 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir motorą 
kvartetai ir dalis duettą, kuria 
tinka geriausiai vaiką chorams.

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

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

M. PETRAUSKAS
769 Broadwajr. Sa.



Atėjo ir nuėjo.
-j Vienas negras gavo nuo 
J savo sunaus iš New Yorko
Kalėdų prezentą. Tai buvo 
didelė bonka viskės. Senis 

t nigeris su didžiausiu 
džiauggsmu atsiėmė tą bon- 
ką iš ekspreso ofiso ir sku
binosi ftamo linksniai švęsti 
Kalėdas. Bet vos žengė per 
slenksti, kaip paslydo ir pul
damas sumušė savo prezen
tą. Atsikėlęs nigeris liūdnai 
prabilo: ,

—Tai jau po Kalėdų... At
ėjo ir nuėjo...

Prasti svečiai.
Ponia:— Maryte, tu visas 

sąšlavas palikai po sofa, 
nuomonės, (^rpjčiau išvalyk, nes šian- 
gramofoną €i;en pas mug ateis svečių.

"J , Tarnaitė:— Tai prasti
Kada sykį Edisono ’ svečiai, jeigu po sofa žiuri.

Pirmutinis gramofonas.
Visi *yra tos 

kati pirmutinį 
išrado Edisonas. Bet tai nėr 
tiesa. . 
paklausta, kaip jam atėjo 
pirmutinė mintis padaryti; 
iš geležies kalbančią maši-l 
na, jis atsakė: Las tau pasidarė?

—Mano išradimas nėra is-j Tamošius:— Na, o kas? 
radimas, o tiKiai ^opi.ia, Kunigas:— Tu prieš ma- 
anksčiaus yaaaryto israui-.ae j;epurės nenusiimi. Ar i 
mo: ---- -
mašina 
molio ir Adomo šonkaulio

Reiškia, 
niausis 
svieto.

Į balvonus netiki.
Kunigas:— Tamošiau.

Pirmutinė kalbančioji išvirtai
Ina buvo padaryta iš: Tamošius:— 
in ir Adomo šonkaulio. -i

moteris yra
gramofonas

se- 
ant

i?
Aš i balvo- 

nus daugiau netikiu.
Kunigas :-
Tamošius

Klebonas.
—Klebone!
—Na?
—Kode1 klebone, i u tekši 

riebus? '
—Kodėl? Mėgstu paval-l

gyti. , ‘ • U
—Klebone, kam gi tu nau-! 

dingas savo riebiu kunu?
—Naudingas! Aš 

žodi skelbiu.
—Bene alkanieji 

nuo to sotus?
—Na. žinoma, kad ne.
—Klebone, kodėl tu gun-!

Kaip tai?
______ A - Dešimtyje 

Dievo prisakymų yra pasa
kyta, kad apart tikrojo Die
vo balvonų garbint nereikia.

Pas daktarą.
Ligonis:— Neturiu 

"algyti. ■
Daktaras:— O kiek tams

ia uždirbi?
; Ligonis:— 18 doleriu sa- o i .ivaitej.

Dievo: Daktaras:
> laimingas, kad turi prastą 
j apetitą, kitaip šioj brange
nybėj prisieitu fctenkrutvti. 
r i------------- 7 —--------- --------  I

dei kareivius eiti i karą dol 
caro, kodėl tu juos laiminai 
ir linkėjai konodaugiausia 
kitų kareivių nužudyti? Be
ne tu nežinai, kad Dievas 
liepia nežudyti?

—Kaip tai, kodėl? 
iš to duoną valgau.

Jis pildo. M
—Klausyk, Jurgi, tu ir vėl 

pareini girtas. Juk daktaras 
tau uždraudė gerti munšai- 
ną ir tu jo Įsakymo nepildau 

—Buk rami, pačiule, nes 
munšaino šiandien aš nei į ,į 
bumą neėmiau, tik apie ti 
žiną stiklų alaus išgėriau.

■SS

Vyskupas kai šuo.
Sykį atvažiavo vyskupas į 

vieną“ Lietuvos parapiją bir- 
mavoti vaikus. Su vyskupu 
karietoj buvo ir jo šuo. Bo
belės. pamačiusios vyskupo 
karietą, puolė ant kelių 
laukdamos palaiminimo. 
Tuo tarpu prie karietos lan
go prikišo savo snukį šuo ir 
pastatęs ausis žiurėjo į 
kvailas bobeles.

—Oi. dievulėliau! — sūri-! 
ko viena bobelė. — Kunige-; 
Jiai kai žmonės, ale vyskupo 
veidas kai šuns...

Geras sapnas.
Pati:— Jonai, ką tu šią

nakt sapnavai, kad toks 
linksmas?

Vyras:— 
laidotuves.

Sapnavau tavo

Nesusipratimas.
Vaikinas:— Kiek tamstai! 

lųętų ?
Senmergė:— Seutvnio-'

lika.
Vaikinas:— Atleiskit, aš 

ne stubos numerio klausiu.

NAUJOS GADYNĖS 
PARUBEŽTNĖ DAINA.

(Nata ta pati).
Eina gandas nuo rpbežiaus 
Markes reik rokuoti.
Šnabės daug geri kryžiokai 
Žada mums parduoti. t

r-oro

Tai tamsta

I.aimingiausi sutvėrimai.
Žmonės sako, kad laimin- 
ausi sutvėrimai sviete 

; kunigo gaspadinė, ma
nko kiaulė ir mėsininko

i
■ °*iI&1
I
lurii
šuo. Nei vienas jų nejaučia 

.t- ukumo: kunigo gaspadinė
— pinigų, maluninko kiaulė
— miltų, mėsininko šuo — 
mėsos.

; » -
Lupomis girdi.

Mergaitė:— Mamute, 
žmonės lupomis girdi?

Motina:-
Mergaitė

ar

Pasilik, sesute, sveika. 
Tuštink blėkinėlę!
Gal pagrįšiu nepakliuvęs 
Už komrabsftidėlę.

Daugel turtų Vokietijoj 
'nuo senos gadynės:
Ten už spiritą prikrovėm 
Markių pilnas skrynias.

i

Aš parnešiu sau cigarų 
Dėžę kištai kietą.
Tau, sesute, skardos'cackų, 
Žiedą cino lietą...

Jau pavasaris išaušo.
Gieda veversėlis. 
?<ebegrįšta nuo rubežiaus 
i’dano' šniuglerėlis.

Tekant saulei jisai traukė, 
Biėkinė kliunkėjo.
O sargybinis išgirdęs
-Jį ten suturėjo...

KgEBtVfg
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S. V. LAIVAI JUMS PATARNAUS

I

i
i

Didelis kivynas, valdomas Suv. Vals. Valdžios ir operuoja
mas United Statės Linij.s, pilnai gali Juiys pacarnauti. Laivai 
plaukia tarpe New Yorko ir Senos Tėvynės. —

Dideli, smagus? vėdinti ir švarus, kambariai trecios klesos 
pasažieriarąs. Kajutos dėl 2, 4 ir 6 ypatų su atskira lova kiek
vienai ypatai.

Maistas yra geriausios rųšies, gerai pagamintas. Trečios 
klesos pasažierių reikalavimai greitai ir mandagiai išpildomi.

Dideli kambariai rūkymai, skaityklos ir kitoki parai.kumal, 
retai teįrengiami trečios Liesos pasažieriams.

šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk mums 
žemiaus telpančią informacijos blanką ir gausi dyka> knygutę, 
spausdintą tavo kalboje; is jos sužinosi viską apie šluos gražius 
laivus. Rašykite šiandien.

_ APMdkEJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynes, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINES. Užtikrink 
jiems gerą patarnavimą, patogumus — tągul jie keiiauja po 
ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolį

• ... Ant nauju, dideliu, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų: 

p AllSO^fA (naujas) .
TYRRHENIA   Lapkričio 
ALGERIA ................. Lapkričio

TAIPGI IŠ NEW YORKO
Personaliai vedama ekskursija 

LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNTNKAS, ant vieno 
Iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
uersėdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
mAretania aquitania 

BERENGARIA
Ęgsiekiant LIETUVĄ j 9 dienas..
Delei informacijų kreipkimės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SH1P 

COMPANY LIMITED
12^ Statė st., Boston, Mass.

Skaityk šią naujieną, 
Ji daug laimės neša — ■
De! Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 

jįVAIRIV LIGŲ IŠĖJO SALUTA
RAS lilTTERIS IŠ MUSU CHE 

; MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
DŽIAUGĖSI SALUTAKO B1TTE- 
R1O GERUMU. DABAR GALĖS PA- 

ISIGERŽT1, NES YRA DAUG GE
RIAU PATVARKYTAS ATAT1N- 

I KAMOMS LIGOMS.
Taipgi esame pasirengę išpildyt 

; visus norus bei užsakymus į trumpą 
1 laikf

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne- 
i gausite, tai. neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRL’G & CIIEMICAL 

CO, DEPT. 18.
1707 Sa Halsted st_ Chicago. III.

(IŠRADĖJA!! 1 
X Prisiųskite man sava braiži-<^

K

__ ----------------------ą
Pnsiųskite man sava braiži- 

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų knygų. ♦ 
tės ''Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo »d- Jk 
vokatui. V

MARTIN LABINĘS V 
Reg. Patent Atty* A 

3 P ARK R0W. NEW YORK JĮ.

Reikalauk Knygos
Rašyk šiandien dėl pil
nų informacijų, 
žinokite apie : 
Suvienytų Valstijų 
vus, plaukiančius į 
ropą. 
reigu 
siųsk

LLOYD
Dubeltavais Sriubiniais 

Laivais i

LIETUVĄ
NEW YOKK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Puikiai įtaisyta 
Trecia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ynatų.

ČHAS. KAUFMAN
192 IVasnington St., 

Boston. Mass.

i
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Tek No. 550
LIETU VIS GYDYTOJAS

vak.
AVĖ.

Jokiu už tai 
neturėsi.

blanką šiandien.

LIETUVIS
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

Informacijų apie laivų išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami

Dasi-
<r rąžius 

lai-

pa-
Pa-

IN FORM AC1J v BlAN N A 
U. S. Shippiąg Board 

Pasenger Dept. 824 h. i
45 Breadw4y. New \ork CJy

Laikas: 1--3 ir 7—9 vai. 
3732 MICHIGAN
DETROIT, MICH.

UNITED STATĖS LINES
Nloore apd MeCorniack. Ine. Roasevelt Steasaship Co.. Ine. 

45 Broadvvay,
J10 S. Dearborn St-,
92-Statė Stieet,

DENTISTAS
10—12 diena;
2—5 įx> pietų
6—8 vakare; 

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
<05 N. Main st. kamp. Broad st.

MONTELLO, MASS.

New York City. 
Chicago. III. 

Boston, Mass.
Nlanr.ging Operators for

UNITED STATĖS SHIPP1NG BOAKD

ij

Maicnėkite pris-iąsti r.’ :i Jūsų 
knygų v eit v i de! autoructingu
faktą anie kelionę. Taipgi pilnas 
informacijas apie Jur.g. \alsi. 
Unijos laivus i Europą 
Vardas s. -.
A<«resas

i • • ■

naujų
__ t Lovii? 

Padusku ir Plunksnų. Musų 
labai

žemos.

Kostumeriai

1

LINI JA 9 Bro a dvay, Ne v'lor k N Y

PINIGUS PERSIUNČIAME į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS

Išmokami bana labai greitai.
Mes parduodam^JLaivakortes ant visu geriausią Hniję.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
j Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksą SS*

Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelią savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
r. (įvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška ją priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais

JULIU
260 HANOV

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

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai i PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

Spaliu 2s

ŠVEDUOS
AMERIKOS

»

I LIETUVĄ
Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS 

oer Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai 
bus transferuoti ant juriu tiesiai į 

LIEPOJŲ
SS. DROTTNINGHOLM

Spalių 28. Gruodžio 9
S. S. STOCKHOLM

Lapkričio 25 
Trečios klesos kainos:

HAMBURGĄ-------------$103.50;
DANZJGA ir PILJAVĄ $106 50 
LIEPOJŲ ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokęjimu ?5.00 taksų.
Trečios kldsos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovnkėm.
Nereikia švedij&s pasporto vizos. 
Kreipkitės prie* Vietinių Agentų ar

SVVEDISH AMERICAN LINE. 
21-24 Statė Street, Nev York City.

ROTTERDAM
■’* Lapkričio 4’ ■ ■

R™H*M
Musą laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažie- 
riaąjs.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Štate SU Boston. Mass.

Visos mano draugės links- 
Blėtgaiiais dabinas,— [mos 
Man vargšei ašaros žiba. 
Šaltoji vaidinas.

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS

Frirengk jas dabar saitam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nupi- 
ginimu Knygos ant 
sanitarių Plunksnų 
r" ,
dirbtuves kainos yra

Dešimts dienų iš- 
Lar.dymui ir mes užmokau) už expre- 
sa. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandierr reikalauda
ma. dykai knygos ir sampalu plunksnų 

(43) 
A merican Feather & Piiiow Co.

Desk F 12. Nashviile, Tenn.

Ne, dukrele.
- Bet pape ža- 

ėio Onai ką-nors pasakyti 
ir pridėjo savo lupas prie 
sos lupų.
J -
Svetimoteriaut užginta, bet 

Svetimvyraut — ne.
—Kodėl vedusieji vyrai

- cte U

Klausimas:— Kas laimin
gesnis: tas,,ką turi dešimts 
vaikų, ar tas. ką turi de
šimts tūkstančių dolerių?

Laimesnis
į

 ___ _ _______ būna daug ištikimesni savo 
vra tas/ką Turi dešimts va?- moterims, negu moteris \y- 
1 — 1_________________rams?

—Ogi todėl, kad pats Die
vas dešimtyje savo prisaky
mų vyrams svetimoteriauti 
užgynė,-o moterįs svetimvy- 

Klausimas:— Koks skir- rsut' gali, nes tokio uždrau- 
tumas tarp vau*0 i’1’ moters ? dimo nėra.

Atsakymas:— Pas moterį 
ilgas plaukas, trumpas pro-x 
tas, o pas vyrą trumpas 
plaukas ir... protas taipgi.

Atsakymą,

ku, nes daugiau jis jų neno
ri. Tas gi. ką turi dešimts 
tūkstančių dolerių, nori tu
rėt dar tiek.

Pavyzdingas vyras.
—Ar tamstos vyras 

mie?
—Ne, jis saliune.
—O kada jis pareis? 
—Niekad. JĮ 

girtą parneša.

Gera auklė.
Ponia:— Pasakyk, ar ge

rai tamsta moki apsieiti su 
vaikais?

Auklė:— Ir kaip dar! Man 
na- pačiai buvo tris vaikai.

II Penia:— 0 kur jie randa-
si dabar?

į Auklė:— Ak, poniute, vi- 
visuomet si jau mirė.

Pas dentistą. 
Pači jentas:— Tie

Vienas išpuolė 
per langą, antras bemau- 
dam prigėrė, o trečias sava 
m i čia numirė.

nauji 
dantys, kuriuos tamsta man 
įdėjai, labai smirda. Į

Dentistas:— Aš gi tams- z _
tai sakiau, kad jie bus kai drėgnas. Ve, prie sienų gry- 
naturališki. bai auga.

Gaspadinė:— Ar tai tams
ta nori, kad už du doleriu 

Valkata, įėjęs laikrodžių savaitėj tamstos ruime aug- 
•autuvėn, paprašė krau- tų rožės?...

Pagal pinigus ir tavoras.
Burdingieris:— Gaspadi- 

nužc, mano kambarys labąi

Gudrus valkata.

krautuvėn, . _
tuvninko parodyt jam ge
riausi auksini laikrodį. 
Krautuvninkas. taip ir pa
darė. Valkata, apžiūrėjęs 
laikrodį sako: ”Šis laikrodis 
Man patinka ir aš ji imsiu.

Kurie geriau daro?
Vyrai vartoja visokius 

tonikus sustabdymui plaukų 
slinkimo._ J__  . Moterįs su tonikais nesi- 

’ai ©taręs spruko per duris baderiuoja. .Tos/ nusiperka 
mkan._____________________ gatavus plauku/ir daeol. '

Jau nebneši, šmuglerėli,
Tu daugiau blėkelių. 
Nedabinsi švino cackoms
Tu mano rankelių...

Redakcijos Atsakymai.
S. Pociui. — Kokia kalba 

kalbėjo Dievas su Adomu ir 
Jieva. tai atsakymas bus — 
jokia, nes nebuvo nei tokio 
Adomo su Jieva. nei jų kal
bos su Dievu: tai yra kuni
gų prasimanyta pasaka, ir 
daugiau nieko. Kas dėl Ba- 
bilionijos, tai tokia vieta-bu
vo ir Babiliono miestas šian
dien da tebestovi Mezopota- B£
mijoj, kur karės metų an-
glai £u turkais mušėsi.Seno- $- ................ . I

r?

vėj Babiliohija buvo augštai 
pakilusi valstybė ir Babilio- 
ro miestas turėjo pie J,000,- 
000 gyventojų: bet šiandien _ 
jis yra nusmukęs ir apleis- & 
tas arabų miestelis. Kodėl 
žmonija nekalba vienokia 
kalba? Todėl, kad žmonės il
gai gyveno pasiskirstę kuo-j 
nomis ir kiekvienoj kuopoj] i*"**! • t • • "T> _jie savotiškai kalbėjosi. Pa- ' 
vyzdžiui, vienos kuopos na
riai bėgantį vandenį pavadi
no ”upe”, kiti užvardijo jį 
”rieka”, da kiti — "fluss”, 
"river”, ”rio” ir tt. Taip bu
vo ir su kitų daiktų pavadi
nimais. Ir tokiu budi! susi
darė skirtingos kalbos.

M? Petkevičiui. — Pasku
tiniai draugo laiškai visuo
menei nėra įdomus, nes vis 
atsikartoja tie patįs daly
kai, kurie buvo jau pirma 
minėti, todėl nespausainom.

(RINGAILA)
■Jfiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
? iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
JIS MALN ST, ATHOL, MASS

•

TeL: Richmond 1110

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 ii. i
Nuo 7 iki

LAIVAKORTES
J LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ
APRŪPINA?.! PRA DEDANT
IŠGAVIMU PASPORTO IKI
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

UTBOAMM TRAVEL BUREAU TRAv’eL^BUREAU

136 East 42nd St NEW YORK, N. Y.

PINIGUS
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTRAU
KTAM GIMINES IŠ LIETU
VOS. NOTARIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

Dr. A. Garman-Gumauskas

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

321 HANOVER ST 
BOSTON. MASS.

TeL Beaeh 693$

DR. U. H. FRJEDMAN
SPECIALISTAS VENERiŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą Ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
(t»69 HASHLNGTON ST.

BOSTON. MASS.

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU 
įGyC Lietuviai važiuojanti j i*i!iavą
■/ aplenkia Lenkų karidorj-
« KLESA PADALINTA I KAMBARIUS

Su 2, 4, 6. ir 8 lovoms. Laivai išplauks
POLONĮ A ....................... Lapkričiu-Nov. 1
ESTONIA ............................... Lapkričio 15

IŠ NEW YORKO AR BOSTONO:
Į Hamburjn $10X50 I Piliavą $106.50 

J Liepoją ir Memeli $10'.
Mes apmokant gelžkelio tikietą nuo 

Bostono į New Yorką.
t

American American
Lines Ine. =2* Line A

e 

Tarp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisiekimas su visais portais Centrai i nes Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS 
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st, laike pietą. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom artt visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, galionai ir puikus* dėkai 3-čios klesos 

pasaži eriams.
Laivai ”Hansa”, "Bayern”, "IVuerttemberg” ir rMount 

Clay" turi kelis specia liūs kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų sriubą laivaL 

RESOLŲTE IR RELIANCE 
išplauks kas antras utaminkąs su pirmos, antros ir trečios 
klesos pasažieriais.

Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotą agentą 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover Su Boston. Man.

ST.
, Ine. 

BOSTON,- MASS.
»
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ČIELI PIETUS VIENAME 
VALGYJE.

rojamos. štai vienas sura
šąs:

I*o
Tas patiks vaikams. Tas pa
tiks tėvui. Tas patiks tams
tai. Tas ištikrųjų patiks jū
sų pinigų mašnelei. Tas, be- 

abejonės. patiks jūsų 
kūnams.

prisiųsk1 te šitą pa- 
Borden Uomp

■ gausite visri 
^.tarimus

ių kr.lfcn 
ų kiiy g?

su Europos valdovu dova- a greitampardaviaui - i • x • 1*1 >< O b.tVl.MNkO.2 šaukštu miltų.
2 šaukštu taukų.
Užvirink vandenį ir pri

dėk avižas, bulves ir svogu- 
i nūs. 11 šaukšto druskos, ir 

: 2 šaukštuko pipirų. Virink 
pusę valandos. Kepink mil
tus ir taukus skauradaitėje, 
pakolei parus* ir pridėk prie 
sriubos. Virink pakolei bus 
tiršta. Vienas puodukas to- 
mačių pagerina skoni. Gana 
dėl 5 žmonių.

' Avižinė duona.
Gardi su valgiais — 
pamėgink.

1 puoduką pieno ar 
denio.

1 šaukštuką druskos.
212 puodukų kvietinių 

miltų.
vieną trečdali šmotelio 

mielių (veast cake).
1 puoduką avižų (rolled 
oats).
Pašildyk vandeni ar pie

ną, pridėk druską ir užpilk 
ant avižų, šaldyk pusę va
landos, pridėk mieles, su- 

J’įmSTšytas su 1 į puoduko ši 1- 
ir miltus. Iš- 

: iškilti pakol

I nos, kaip antai: aukso skus
tuvas, sidabriniai, bronzi
niai, krištoliniai išdirbiniai, 
visų laikrodžiu 
(k’olekcija) ir t.t.

185 akrai žemės, bė akrai dirba
mos, lygios ir švarios, daug vaisink? 
medžią, didelis ežeras, bacauzč ir val
telės. didelė puiki stuba, vanduo ir rinkinys maudynės, vidury telefonus, didnle 
uamė karvėms i,- arkliams, penki ki- 

ftokį budinkai, randasi prie miesto 
1 bu-

I

i’ivs, ii u-iuy va

medžių, didelis ežeras, baiauzė i 
didelė puiki stuba, 

, vidury telefone 
'r arkliams, 
randasi prie 

» karvių, 
100 vištų, visokį įran

kiai. Pienas nuperkama-- tiesiog 
namų. Jeigu nuo pieno virš $2000 į ’ 
metus. Stuba gali būt išrandavota 
ant vasaros už $750. Kaina už viską 
$7500. Jnešt $2000. Ras v k tuojaus.

URS. MARY K1R.MAN (42) 
R. F. D. I. Nvrwiclt. Conn.

Antrame to namo aukšte mokyklų. Taipci 13 
eta aitriai! vricn naconlin “ asilai, b>0 vist, rasta sudėti viso pasaulio 

tautų tautiniai rūbai, taip 
pat sultonų parado kostiu
mai, pradedant Murado IV 
laikais, kuris pirmas nuka
riavo Konstantinopolį.

Dei rastųjų brangenybių 
eina derybos, kas daryti sv. 
jomis.

puodukus išvirtos* ”ho- 
miny”, ‘ 
bulves, 
puoduku morkvų, 
šaukštuką druskos. 
Vieną ketvirtdaiį svaro 
džiovintos jautienos,

2 puoduku pieno,
2 valgomu šaukštu taukų
2 valgomu šaukštu miltų. 
Ištarpink taukus, Įmaišyk 

miltus, pridėk šaltą pieną ir 
gerai sumaišyk. Virink iki 
bus tiršta. Šupiaustyk bul
ves ir morkvas j mažus šmo
telius. sumaišyk su visais ki
tais daiktais, sudėk i išlan
kuotą bliudą ir kepk vieną 
valandą.

Šie valgiai suteikia visas 
penkias maisto rūšis. Kož- 
nas Užtenka pietams dėl šei- • 
mynos penkių ypatų. Vai-!_______
gyk juos su duona ir su vai-1 to vandenio, i, 
siais arba marmabadu (dže- kinkyk ir leisk t___
le) kaipo užsigardavimą. ,}->us kartu didesnė. Vėl 
Tada turėsi \’isas penkias ^ išminkyk ir leisk kilti blėco- 
rųšis maisto, kurių jūsų ku-j-*e -!)akol bus du kartu didės? 
nui reikia. Šios- penkios ru-. ....................

4
9•4
1

----------—

Visiems patiks vieno valgioj 
pietus. Kodėl?

Valgis karštąs ir skanus
— geras dėl darbo ir žaidi
mo — štai kodėl tėvui ir vai
kams ta^ patiks.

Lengvas išvirti ir ant sta
lo padėti — štai kodėl pa
ukš tamstai. Tik vieną val
gį reikia Išvirti, tik keletą 
bliudų nuplauti, nereikia be
reikalingu darbo.

Geras, maistingas valgis
— gali būti persitikrinus, 
kad gerai maitini savo šei-; 
myną, jei duodi jai šituos: 
pietus. Tame randasi viskas, 
kas jų kūnams reikalinga, 
kad pagelbėti jiems dirbti ir 
tapti drūtais.
Bandyk šiuos vieno valgio 
pietus.-Kožrias yra užtekti

nai dėl penkių ypatų šei
mynos.• X

. žuvų šutinys.
Kralikas, vištiena arba 

bile mėsa gali būti vartota 
vieton žuvų, arba tomatės 
•’ieton pieno. Galima nevar
toti morkvų, jei nenorima.

lr2 svarų žuvies (švie
žios, sūdytos arba iš blėtų), 
9 bulves, nuskustas ir su- 
piaustytas į mažus šmote
lius. l svoguną, supiaustytą, 
2 puoduku morkvų supiaus- 
tvtų. Vieną ketvirtdalį sva
ro lašinių, 3 puodukus pieno, j 4R p4žjSTI AVIŽINIUS

MILTUS?
Ay žinai, kad iš avižiniv

švs yra žemiau parodytos:
Penkios maisto grupės.
1. Daržovės arba vaisiai.
2. Pienas, arba suris, ar- 

.ba kiaušiniai, arba žu
vis, arba mėsa, arba 
šabelbonai.

3. Javai: komai, ryžiai, 
avižos, rugiai arba 
kviečiai.
Siropas arba cukrus.
Taukai: pavyzdin, rie
bumai lašanti nuo kep
snio, oleomargarinas, 
aliejus, sviestas.

Išsirink ką nors iš kožnos 
šių penkių grupių kasdien?

i
i

4.
5.

i
5

van- Pasaulio kalbos.
Visos žemės f-itulio pa

viršius apgyventas žmonė
mis. Atskirus žemės plotus 
valdo ir išnaudoja atskiros 
tautos, kurių kiekviena turi 
savo kalbą su siauresne bei 
platesne literatūra. Yra iš- 
skaitliuota, kad pasauly yra 
?pie 3,424 atskiros, kalbos. 
Vien Suvienytose Valstijose' 
yra vartojama 1,600 kalbų, 
kurių didžiausia ir viso 
krašto valdžios kalba yra 
anglų kalba; Azijoj yra 940, 
Europoj 600 ir Afrikoje 284 
kalbos.

PARSIDUODA FARMA
125 akrai žemės, 5.3 

tos ir užsėtos javais, 
medžiu, daug miško. 8 
2 barnės. 2 vištininkai, i kiloki bu 
■linkai, taipgi 18 melžiamų karvių, . 
arkliai, 1 trokas, 
jes, vežimai ir pakinkai. Pienas pa 

tą. ši farma randasi prie 
...................... t_i, 2tį i 

mokyklos

akrai apdiro- 
1IM> vaisinių 
ruimų sti.be, 

< kiloki bu- 
ąų, -i 

visokios mašineri- 
ir- 

siduoda ant vietos po 10c. už kvor
tą. Ši farma randasi prie vieškelio, 
.7 mailės iki miestui, 2‘į mailių iki 
gelžkelio stočiai, mokyklos randasi 
art? farmos. Turi būti tuojaus par
duota. Už viską tik ‘55.>OO. J nešt 
$2000. I " 
Rašvkit angliškai.

i. n::
R. F. D. 4,

/

■

Už viską tik %a00. 
Likusieji ant lengvų išlygų.

(.40) 
' 1. KIRMAN.

Pūtnani. Cann.

Jeigu jūsų j gcH 
jis yrr. no 

r?i. t-i pr.bar.č 
Er?.r.L

ir
’k'te Uo

Kepk vidutiniai karšta
me pečiuje 50 minutų.

Spaisyti avižiniai pyra— 
5 gaičiai.

Visa šeimyna mėgs šituos 
pyragaičius, ir jie lengvai 
padaromi.

I12 puodukų miltų.
V? puoduko išvirto ”oat- 

meal”. 
puoduko cukraus, 
puoduko rozinkų. 
puoduko molasses. 
šaukštuko sodos, 
šaukštuko baking 
powder.
šaukštuko cinamonų, 
šaukštus taukų.

’4
Vį 
U

l.z>

pipirų, 3 valgomus-šaukštus 
miltų.

Šupiaustyk lašinius Į ma
žus šmotelius ir kepink su 
sukapotu svogūnu per 5 mi- 
nutas. Sudėk lašinius, svo
gūnus, morkvas ir bulves i 
puodą ir apipilk verdančiu 
vandeniu. Virink iki daržo
vės bus minkštos. Sumaišyk 
tris valgomus šaukštus mil
tų su "puse puoduko šalto 
pieno ir Įmaišyk į mišinį 
puode, kad sutirštėtų. Pri
dėk ręstą pieno ir žuvį, iš 
kurios visi kaulai yra išim
ti. Virink iki žuvis bus 
minkšta, apie 10 minutų. 
Padėk ant stalo karštą. Gali 
nedėti lašinių, o vieton jų 
dėti valgomą šaukštą taukų.
Džiovinti žirniai su ryžiais 

ir tomatėm.
puodukų ryžių, 2 puo

duku" džiovintų žirnių,

miltu galima padaryti viso
kių ^pudingų” ir 
valgiu?

Jus žinot, kad gardus val
gis dėl pusryčių, bet dar 
gardesnis sutaisytas dėl pie
tų arba vakarienės. Galima 
padaryti puikius pudingus, 
duoną* ir pyragėlius, skanią 
sriuba dėl šaltų dienų, iš
keptą" valgį dėl .pietų, vieton 
mėsos. Į

Kad Svirti ”oatmeal ,

3
Pašildyk molasses ir tau

kus iki virti pradės. Sumai
šyk su kitais daiktais. Kepk 
mažose pyragaičių blėtose 
t muffin pans) 30 minutų.

Saulės didumas.
Mums, gyvenantiems ant 

žemės, Saulė išrodo labai 
maža, tik sieto dugno didu
mo. Mums taip išrodo todėl, 
kad Žemė randasi 92 milijo
nų 900 tūkstančių mylių to
lume nuo jos. Bet jš iikrųjįj 
Saulė yra apie pusantro mi
lijono kartų didesnė už Že
mę. Šviesos spinduliai, ku
riuos leidžia Saulė, ateina 

‘pas mus per 8 minutes ir 8 
sekundas. Jie bėga 300,000 
varstų greitumu Į sekundą. 
Mums rodosi, kad Saulė bė
ga aplink Žemę, bet iš tikrų
jų, tai žemė sukas aplink 
Saulę, darydama po 1,140 
jųylių per sekundą, žemės 
gelio aplink Saulę ilgumas' 
turi 560 milijonų mylių.

NEVY HAMPSHIRE 
FARMA PIGIAI

Už $3250 męs parduosim 
Jums 32 akrų farmą, prie mies
to ir marKetų, su 250 vištų, 2 
karvėm, arkliu, inkubsitoripm. 
vežimais, pakinkais ir visomis 

.mašinerijomis. Užtektinai miš
ko. daržovių, malku* 8 ruimų 
stuba. gera barne, nauji višti- 
ninkai. Parsiduoda ant lengvų 
išlygų. Atsišaukit, rašykit arb:-. 
telefonuokit tuojaus, klausda
mi daugiau farmų.
WINDH A.M F AR M AGENCY 

755 Boylston st- Dept. B., 
Suite C12-6K5, Boston, Mass.
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KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo badu 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 LABORAfORIES
3058 Stuart Bldg~ St. Louis. Mo.

gardžių surašas padaro 12 pyra-
gaičių.

škotiškos avižų krekės.
2 puoduku avižų (rolled 

oats).
I j puoduko pieno.
II puoduko „molasses”. 

šaukštų taukų, 
šaukštuko sodos, 
šaukštuką druskos.

FARMOS!

Skausmus ir Jltaus nutildo į LJEfĮJVĮŲ GARAGE.
i Parduodame visokius automobilius, 

>4 FiMmirir W dalis ir ūkinėms (supplies). Iš-3 A Į M L Y r I B F r? rar.davojr.mc automobilius dei pasi- 
Z-J r 414 važinėjimo; ir užlaikome experta,

Vanb^nklUuir^.S.V.Pat.0^ i mekaniką dėl sutaisvmo mašinų. (?>
* iPETRAS JAKIMAVIČIUS

j 541 East Broadvay,

DRAUGAS REIKALE ' Mef<>na3:

ž

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jęigu norite teisingų vaistų zonoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- i 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dei vyrą ir moterų. Dielių iš L ietuvos ir įva> rių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. pasaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

T-

i

DRAUGIJŲ 'ATYDAII

Aš meldžiu šio laikraščio skai
tytojų, kurie kenčia nuo Roma- 
tizmo, Strėnų Skaudėjimo 
(Lumbago), Podagros (Goutl, 

parašyti man 
laišką, pade
dant savo var
dą ir aiškų 

. adresą, o aš 
prisiųsiu dy
kai vieno do- 

. feno Vertės 
bonką išban
dymui mano 

Rheumatic Gyduolių. Aš noriu 
prašalinti romatizmą nuo ken
čiančių savo lėšomis. Jus pa
matysite. ką gali padaryti 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. Aš 
esu tikras, kad bus geros pa
sekmės ir jus patįs į tai įsiti
kinsite .pirma, negu duosite 
man bent vieną centą. Neban
dykit prašalinti roraatizmo per 
kojas ar skūra su pagelba pias- 
terių ar kitokių daiktu. Ne
bandykit išvilioti jį su linimen- 
tais. elektra ar magnetizmu. 
Nebandykit išvyt jį su užkal
bėjimu. Bet jus privalot jj pra
šalint. Jis yra kraujuje ir~jus 
turite vyti ji laukan.

Ir aš tikiu, kad tą darbą at
liks Kuhn’s Rheumatic Reme
dy. Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus "pasiliuosuosit r.uo skaus
mo ir kentėjimo. Mano gyduo
les panaikina skaudžius dieg
lius. muskulų gėlimą, gerklės 

‘ sutinimą ir sąnarių sustin
gimą.

Aš Noriu -Prirodyt 
tai, jei tik jus man pavelysi

te. Aš galiu daug prirodyt į 
vieną savaitę, jeigu jus para-' 
šysite ir paprašysite mano 
kompanijos pasiusti jums dy
kai vieno dolerio vertės bute
liuką gyduolių. Aš nepaisau 
kokias kitas gyduoles jus var- 
tojot. Jeigu jąs nevartojot ma
no gyduolių, jus nežinot, ką 
jos gali padaryt. Perskaitykit 
musu pasiūlymą žemiau ir rei
kalaukit ji’ tuojaus

Dotyrio Butelis Dykai
Mes norime, kad jus išban- 

dytumet Kuhn's Rheumatic Re- 
medy, kad žinotumėt jus ir 
tūkstančiai kitų, jog Romtitiz- 
mas gali būt prašalintas, ir 
mes nenorime uždirbt ant M- 
bandymo. Išbandykit •— tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jąs 
atrasite, kad tas gelbsti jums, 
tuomet užsisakysite daugiau, 
kad dabaigus gydymą, o te s 
sukeiks mums pelną. Jeigu ban
dymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nosiūnčiamo 
mažą buteliuką, kuris neturi 
vertės, bet siunčiame pilnos 
mieros butelį, kokie parsiduoda 
aptiekose už dolerj. Šis butelis 
sunkus ir mes turime užmokė
ti Dėdei Šamui už persiuntimą. 
Todėl jys privalote prisiąsti 
25c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus apiaikysite 
vieno dolerio vertės butelį dy
kai. Priimant nereikės mokėt. 
Uuhn Rer.icdy (o. Dept. D. W. 
1855 Milsaukee avė. Chicago.lH.

PARSIDUODA FARMA
Pietinėj daly Alabamos. čia nėra 

iiemos; per žiemą auga visokios dar- " 
lovos. Vanduo puikiausias pasauly;; 
Įima tas taipgi puikus, čia žmones! 

atvažiavę išgyja be gydytojaus. Va- ! 
arą nėra karšta, o žiemą nėra šalta. I 
ingliu nei malkų nereikia niekam Į 
lirkti, nei nieko prasyti, t:<3j gal! : 
■mti, kiek tik tau reikia. Užteks ant* 
šimto metų. Farma stovi puikioj vie- ; 
o j. ant aičkriic, 2tį mailės nuo mies- • 
teilio Foley, Aia.. geras marketas. ■ 
’/iską gali parduoti ką tik užaugini. ’ 

•’arrna susideda iš 40 akrų žemės, vi
la naudinga. Žemė visa aptverta dra- 
-ine tvora, ir pertvarstyta i kelis 
šmotus. Gyvuliai visi jauni, gerame 
jtovyje. 2 mulai darbiniai. 1 arklys 
joginis, 4 karvės. 2 telyčios, 5 kiau- . 
lės. apie 23 vištų, ir viščiuku. Veži- 
iimas, bėgė ir visa mašinerija, kokios . 
tik reikia apdirbti žemę — viskas 
"konipiyt”. ir geriausiam stovy, ne- ■ 
eikia «ieko taisyti nei pirkti. Vaisi

niai medžiai, kurie jau. veda vaisius: 
.Triašės, pyčės. orinčės ir kiti. Avižų 
r enki akrai pasėta ant žiemos. Kornų 
apie 150 bušelių, saldžiųjų bulvių i'50 
bušelių, ir ryžių dar nekaltų. Viskas 
tas eina prie farmos. Nieko nereikia, 
tik atvažiuok Ir gyvenk. Parsiduoda. 
iabąi pigiai. Priežastis pardavimo y»*l 
tokia: maro moteris .miasteiienė, ne
nori gyventi ant farmos, tai esu pri
teistas parduoti. •

Platesnes informacijas suteiksiu 
per laiškus. Mano antrašas toks: i

W. A; NAFJOKAS 1
R. F. i>. No. 1, Box 21. F.»ley, Ala.
EXTRA! ĖXTRA!

FARMOS ANT PARDAVIMO 
puikiai

TVrlvf'll VA Vėliavų, Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant- 
UvU VU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark,eN. 
' (1%

Va
1

Sutrink avižas ir sumai- 
įmaišyk 2^-j puodukų avi- gyk su kitais daiktais. Iško- 
žinių miltų (oatmeal) j 5 čiok plonai ir išpiauk i ke- 
puodukus verdančio vande- turkampius šmotus. Kepk 
r.io, 2¥» šaukštukų druskos, vidutiniai karštame pečiuje 
Virk 1 valandą arba per vi- 20 minutų. Šitas surašąs pa
są naktį ”double boilerye”. daro 3 tuzinus krekių.

Iškepti avižiniai miltai su 
riešutais.

puoduku išvirtų aviži
nių miltų (oatmeal). 
puoduką sutrintų ’Jpea- 
nuts”. 
puoduko pieno, 
šaukštuką acto 
suso), 
šaukštuko pipirų.

1 
i

IS<
Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

____
Gana dėl 5 žmonių. Jei nori 
dei 2 kartų, išvirk dvigubai 
tiek, kiek reikia dėl vieno 

. ...........  -____ , 6 karto, kad nesunaudoti už 
svogūnus, 1 valgomą šauks- dyką laiko ir kuro.

Avižinių miltų pudingai, i
Pabandyk, kuomet turu

i

2

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už. 40c. pasiuneiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

tą druskos. Vieną ketvirtda- 
1Į šaukštuko pipirų, 2 puo- 
(inVii/tnTnarBi (švie: 
iš blėtų).

Pamerk- žirnius per nak- ( 
tĮ dviejose kvortose van
dens. Virink tame pačiame 
vandenyje iki bus minkšti. 
Pridėk ryžius, svogūnus, to- 
mates ir druską bei pipiras 
ir virink 20 minutų. -

”Hominv” ir jautiena.
Maišinė košė (hominy) 

yra labai gera dalis vieno 
valgio pietų, jei turi gerą 
ugni savo pečiuje, taip, kad 
gali virti ilgą laiką arba var
toti be ugnies virtuvą.

Užvirink l1i» kvortų van-

1
Kūdikiai mėgsta jj! Jie daugiau!

F. A D. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

dukuztomačiu (šviežių arba1 ’enffVUS pietus arba vata
is UlA-H-.'t - •I menę. 

Avižinė ’ betty .
2 puoduku išvirtų aviži

nių miltų.
4 obuolius smulkiai 

piaustvtus.
¥2
K,

su-

I

i
2

puoduko rozinkų. 
puoduko cukraus, 
šaukštuko cinamonų.
Rudas pudingas, 
puoduku išvirintų avi
žinių miltų.
puoduko „molasses”. 
puoduko rozinkų.

1/0
1/k ,

Sumaišyk ir virk pusę va-

i (uk-

’ ■ Vl
21 £» šaukštukų_ druskos.

Sumaišyk ir kepk išku
kuotoje įdėtoje 15 minutų. 
šito yra užtektinai dėl 5 
žmonių.

— *

landos. Paduok karštą arba niH?kai
Užvirins i- g" Džiovintus arba švie- »nhkn ’

"na’kti. Virink dubeltame jartot obuo-
‘ 4 valandas arba Iri- Užtenka dėl n žmonių.

škotų sriuba.
Su duona ir „desertu” yra

miny”,
per 1
puode per _ 
be ugnies virtuvėj per naktį.
Šis surašąs padaro 5 puodu-1----- _ .
kus. šį surašą galima padi- užtektinai dėl uzkandzios ir 
dinti ir užtektinai išvirti vakarienės.
įvairiais budais dėl kelių 
valgių. ”Hominy” yra labai 
gera; Vartojant su džiovinta 
arba iš blėtų arba šviežia 
žuvimi arba mėsa ir atliku- 
sios daržovės gali būti var

11Ą kvortų vandenio.
1(4 puodukų avižų.
5 bulves, smulkiai supjau

stytas.
2 svogūnu (cibulius) su- 

riektus.

* v

i Visokios žinios.
I ________
Turkų sultonų brangenybės.

Santarvės kariumenės ka- 
i Konstantinopoly 

aptiko vieną namą, kur ra
do sudėtas turkų sultonų 
brangenybes. Sakoma, kad 
tame kambary per 400 metų 
nėra buvęs nei vienas krikš
čionis. šitam sandėly esą pa
dėta tarp kita ko ir vieno 
kalifo sostas, kainuojantis 
dabar 5 milijonus dolerių. 
Be to, dar esą rasta 1517 
metais atimtas iš Persų sul- 
tono Achmedo I sostas, pa-iįe“" 
dirbtas iš perlamutro ir pa-

sų geriausiais Budnikais, puikiais 
sodais ir gyvuliais, arti miestą, tarpe 
lietuviu. (4Ž)

40 ’ ----- - ’
40
50
70
80
90

120

$2300
$2850
$2700
$7000
$1900
$9000

40
40

80
8?/

J 00
150

f

akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų 
akru $4500.

P. D. ANDREK.LS 
r. O. Box 107.

akrų 
akrų 
aktų 
akrų 
akrų 
akrų 
akrų

(45) 
$1775 
$3000 
$4500 
$1500 
$3500 
$»500 
$$9oo ■i

Pecwater, Mich.

PARSIDUODA FARMOS. j
V isokio didumo, su gyvuliais, padaį. 

rais ir javais, gera Ž4tnė, geros trio- 
bos. lengvi išmokėjiiftai. Kas nori£ 
pirkti gerą farmą, atvažiuokit pa.? 
mane. Norėdami platesnių informa
cijų, rašykit laišką pas mane- lietu
viškai.

JURGIS ZALKALSKAS 
Sand Bruok, N. J.

FARMA PIGIAL
PASINAUDOK £T!

84 akrai geros žemės, 35 akrai dir
bamos, likusioji ganyklos ir miškas. 
Vien tik miškas gali apmokėti už visą 
fąrmą. 4 karvės, 1 arklys, 150 vištų, 
2 kiaulės, visi javai ir sienas barnėj, U _ 1—_________ _ 2 1_1_ •_--- J 

prie gerų marketų. Kaina už

T.j'r ■'*•* (tuojaus, nes ši farma turi boti greitai pUOStaS brilijailtais. Čia 6SQ ^arduotR. Rašykit a 5 '
taip pat sudėta Rytų žy-' 
rrtiausios brangenybės ir vi- n<’’'BT ’ n«w

i
ž

|8 ruimų stuba. barnė, vištininkai, arti 
! miesto, prie gerų markehj. Kaina už 
■viską tik >2200. įnešt $f200. Pirkit 
' ' --- --

iikąi. (43)

■as mus.

Su muei patentuotu stereoskopu jus galite matyt visą Europinę 
Karę, kuri tęsėsi per keletą paskutiniu metų Franeijoj, Austrijoj, 
Italijoj, Rusijoj, Serbijoj ir jūsų tėvynėj. Jus pamatysit kovą labi
no ir šubmarinų ant jūrių, muš; orlaivių ir zepelit.ų ore, sunaikintus 
laukus, kaimus ir miestus. Taipgi galėsit matyt ir kitas gražias 
šalis pasaulio. Viską matysit taip natūraliai, kad jums atrodys, 
jogei buvote ant karės ir viską savo akimis matėt, šitie puikus pa
veikslai yra nutraukti Europoj ir niekur jų negalėsit gauti, kaip tik 

Tai bus jums gera’Titmintis didžiosios pasaulinės karės. 
Tie paveikslai ūži interesuos ir jūsų draugus, kuomet jie aplan
kys JUSU NAMUS. Apsisaugokite nuo netikusio panašaus pa
dirbimo. Šis yra patentuotas stereoskepas, kuris yra padarytas 
gražiai ir stipriai, su alumir.o apykraščiais, mošaštu apmuštas. Sy
kiu su juo siunčiame 150 Europos karės paveikslų tik už $4.50. Tai 
yia interesingas dalykas dėl visų. Nelaftk, bet užsisakyk tuojau, 
nes šis specialia pasiūlymas tęsis trumpą laiką. Paskui jo kaina bus

P*«rw,E. ••'•S? fJL

daug didesnė.
NESIUSK PINIGU IŠKALNO. Tik iškirpk šj apskelbimą ir kartu 
su juo pursiusk mums tik 50c. persiuntimo lėšoms, o $1.50 užmokė
si, kada aplaikysi daiktus savo namuose. Rašvk tuojaus.

GltAND N’OVF.I.TY COMPANY
1348 W. Augusta s4.. Dept. 3223. Chicago. Wl.
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ėmė "Darbininko” skaitvto-'rAI/TAf IDZr IITITIUA 
ja už rankos ir abudu atėjo iMlAl AllL LILIUVĄ

'žydai nori surinkt $250,000. ėmė
Bostono žydai noci su- rankos ir abudu 

rinkti $250.000 savo žydiš- "Keleivio" redakcijom ‘ 
kai tėvynei atbudavoti Pa- —Pasakyk ponas redak-

‘ ‘ ' id, kiek litas turi cen-i
— paklausė jiedu.

—Litas turi šimtą lietu
viškų centų, — paaiškino re
daktorius, nežinodamas, ka
me čia dalykas.

"Keleivio" skaitytojas tik 
bumpt "Darbininko” skaity
tojui į kuprą: 1

—Matai, ar aš tau nesa
kiau ' 

t "D.” 
da i . 
kuris yra tik dešimta dalis 
dolerio, gali turėti 100 cen- 

bet "Kel."-redaktorius ,,uo ' 
šių dienu ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis. kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričiui 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.)'.
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
5. Klerikalai ruošia monarchi

ją Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę re-

toia visi kunigai. ’
8. Klerikalai kviečia von Ura

chą ant Lietuvos sosto.
9. Mokina Urachą ”Tėve Mu-

»U- , .
10. Vokietijos revoliucija, iš

blaško klerikalų pienus.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub-

Laikinoji Lietuvos konsti-

Vietine^ Žinios
* Katalikų teroras. j iestinoje. Vajus prasidėjo šį‘«nau,
„ . . . ... . ipanedėli ir pirmą dieną zy- —
Bostono katalikai pradėjo daj sudėjo 50 dolerių 

vartoti terorą prieš Ku.-------------
Klux Klaną, kuris pradėjo Pabėgo iš restorano su $150. 
čia paskutinėmis dienomis , Pereitoį subatoj po pietų organizuotis. Vieno žmo-'buvo nepįprastu budu^pL 
gaus, namuose Cambridge - pietas Child’s restoranas 
uje aną naktį įbraskejo ply- ant Washington streeto. At-
ta per langą. Ant plytos bu
vo parašyta: "Tai yra tau" 
Žmogus atsikėlė iš lovos ii 
pradėjo rengtis, kad pažiu
rėjus, kas čia atsitiko, kaip 
per langą įlėkė kelios plytos 

Kitą naktį kitas namas 
buvo užpultas ir langai iš 
daužyti ak menais. Beto d; 
čia buvo paliktas grąsini 
mas mirtimi už prigulėjimu 
prie Ku Klux Klano.

Bet užpulti žmonės sako
si, kad jie prie tos organiza
cijos neprigulį. Ku Klu.x 
Klanas yra slapta organiza 
cija prieš katalikus ir tode 
katalikai vartoja prieš ją te 
rorą.

Mirė važiuodamas 
automobiliuje.

Tūlas Charles Buffum. 7;: 
metų amžiaus žmogus, va 
šluodamas automobiliun 
ant Massachusetts avė. 
staiga paleido vairą iš ran
kų ir mirė. Automobilius 
pradėjo ristis niekeno neval 
domas, apvertė pieno veži
mą ir atsimušęs į šaligatv; 
sustojo. Prie mirusio žmo 
gaus sėdėjo ir jo moteris 
fyętji nemokėjo automobiliu 
valdyt.

• Buffum buvo atvažiavęs į 
Bostoną su savo žmona iŠ 
New Hampshire valstijos.

*

Susimušė važiuodami 
automobiliuje.

Ant Parker streeto aną
dien susimušė penki žmonės 
automobiliuje bevažiuoda
mi. Jiems besimušant, au
tomobilius užbėgo ant kito 
automobiliaus ir sužeidė 
moterį. Visi penki buvo 
areštuoti ir pasirodė girti.

Suareštavo teatro savinin
ką už aktorkų rubus.

Lynno teatru cenzoriai 
suareštavo teatro savininką 
Abe B. Marcus. Ji kaltina 
už leidimą perstatyt nemo- 
rališkus perstatymus. Tea
trų cenzoriams ypatingai 
nepatiko aprėdalai jaunų 
merginų, kurios išpildė mu- 
zikališką veikalą pereitą 
panedėlio vakarą.

Marcus tapo pastatytas 
po $1,000 kaucijos ir tardy
mas Lynno teisme buvo 
utarninko ryte. Vienas iš 
cenzorių teisme spyrėsi* pri
versti, kad butų ištraukta 
dalis diologų iš minėto per
statymo ir kad aktorkos 
daugiau taip nesirengtų.

Atrado girioje moters 
lavoną.

ėjo prie kasos apie 16 metų , 
Amžiaus vaikas ir paprašė 
kasierkos, kad išmainvtu 
am dolerį. Kuomet kasier- 
<a jam tą dolerį mainė, jisai 
)asilenkė per stalą ir griebė 
duoštą popierinių pinigų, 
turie buvo sudėti į banką 
įešti. Su tais pinigais jisai 
molė prie sukamųjų durų, 

bet čia įsispraudė viena mo- 
eris ir jis negalėjo išbėgt, 
aigi nieko nelaukdamas ap
sisuko ir nėrė per visą res- 
Koraną i kitą pusę ir užpa-; 
'alinėmis durimis 
Restoranas buvo 
:monių. bet niekas 
’agiliaus nesulaikė. 
■>ėgo su 150 dolerių.

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiąi?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ? I

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
tį su Sovietų Rusija? '

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

Čia rasi visus faktus, prade-,
skaitvtojas negalėjo dant nuo 1905 RevoKuci-j

suprast/ kaip tai litas, ios ir ^igiant šiomis dienomis.
■ m j Lietuvos Respublikos Istorija

- ------- 'įtik ką išėjo išspaudos, šitas
’._j apima visą laikotarpi' 
1905 metu revoliucijos iki j

pabėg >.Į, 
pilnas 

mažojo 
.Jis

APTIEKOS

TAUPYK šllOS LEIBELIUS 
PELEI BRANGIŲ DOVANŲ

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS I

LAIKYK BLEKIN?

"Verta taupyt šiuos Leibelius

VISADOS

JŪSŲ A1SBAKSY GREI
TAM VARTOJIMUI.

PASIŲSK BILE KURIUO 
ADRESU. KURIE RAN
DASI ANT 1.E1BELIO UŽ
PAKALIO. REIKALAU
DAMAS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LĮSTO.

STANDARD
IR

CHALLENGE PIENO

ŠIDLAUSKO

tų;
jam gražiai paaiškino, kad 
litas turi šimtą dalių, 
kaip rublis turėjo 100 kapei
kų arba auksinas skatikų, 
bet lito dalis pavadinta ne 
kapeikomis arba skatikais, 
bet centais — lietuviškais 

' centais.
Tuomet žmogus su "Dar- 

aJbininku" kišeniuje nusimi
ni nė. nes pamatė, kad “Kelei- 

jvio" skaitytojas daugiau už 
jį žino.

Laimėjęs laižybas, "Ke
leivio" skaitytojas džiaugia
si ir žada užrašyti "Keleivį" 
savo giminėms į Lietuvą.

Girdėjęs.

taip

pa-
o_ i

Socialistų prakalbos. 
Ateinantį nedėldienį, 

spalių. So. Bostono socialis- 
ai rengia prakalbas. Bus 

kalbama apie registraciją, 
tpie naują klerikalų šmuge- 
į, ir kain socialistai mano 
uos reakcininkus pažaboti. 

Kalbės "Keleivio" redakto
rius S. Michelsonas. Pradžia 
7:30 vai. vakare, apatinėj 
Lietuvių Salėj. Ateikit visi 
ir atsiveskit draugus. Socia- 
’istai kviečia visus, net ir 
kun. Urbanavičių. Įžanga 
visiems dykai.

99
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KABLEGRAMA Iš BALTIJOS 
VALSTYBIŲ FIN. KORP. 

KAINE

Baltic Statės Finance Co.
357 Broadway, So. Boston, Mass.

Į

KAM Iš LIETUVIU reikalin
gi 5 ruimai ant randos, atsišau
kit šiuo adresu: (43)

31 Duncan st., ant 2-ru lubų, 
Dorchester, Mass.

PARSIDUODA Bučernė
Grosemė. Biznis išdirbtas 
’ cash”; priežastis pardavimo — 
savininkas turi du bizniu. Užin- 
teresuoti kreipkitės sekančiu 
adresu: 139 Dorchester st., So. 
Boston, Mass.

Smelstorius jau vedęs.
J. B. Smelstorius "Kelei

vio” skaitytojams yra gerai 
žinomas. Jis ilgus metus dir
bo prie "Keleivio”, parašė 
daug eilių ir pasakė daug 
prakalbų. Gyvendamas 
Amerikoj jis beveik ir pašė
lo. Bet atsidarius keliui po 
karės išvažiavo i Lietuvą, ir 
įuo to laiko jokių žinių apie 
ii nebuvo. Dingo žmogus, 
kaip akmuo vandeny. Tik 
šiomis dienomis mes sužino
jom priežastį, kodėl musų 
Jonas taip nutilo — jis ap
sivedė ir susilaukė jau šei
mynos, turi sūnų. Kas tikė
jo, kad jis taip padarys?

Burdingieriai nyksta.
Buvo laikas, kada nevedu

siam vyrui sunku buvo gau
ti kambarys So. Bostone. 
Tuomet buvo daugiau bur- 
dingierių, negu burdų. Bet 
laikai persimainė. Singeliai 
apsivedė, o naujų grinorių

Šiandien praleidom ir laivu 
"AMERICA” išvažiuoja Magde- 
lena, Antanas, Kazė. Vincas 
Valiukai, iš šancų, pas Antaną 
Valiuką, Union Grove. \Visc. 
Uršulė Sida’oraitė, iš Viekšnių, 
pas Kazimierą Sidabrą, Į New- 
ton Upper Falls, Mass. Marijona 
Ziciutė, iš Krivonių, pas Stasį 
Zičių, 8 Jonės st., No. Billerica. 
Mass. Juliona ir Bronė Bielskai- 
tės, iš Kentralių dvaro nuo Luo
kės, pas Bronį Bielskį, Burgės 
Hiii. Rumford, Maine. Domicėlė 
Bematavičiutė, iš Kadonių kai
mo, žižmariai, pas Jurgį Mala- 
činską, 1045 VVashington st., 
Nonvood.Mass. Mikalina Dulky- 
tė. iš Genakimių, Onuškis, pas 
Sim. Kazlauską, 60 Austin st., 
Norwood. Mass. Stasė Stonienė, 
Apolinaras Stonis, iš Užvenčiu, 
pas Antaną Stonį, 8 Douglas st., 
So. Boston. Mass. Pribus New 
Yorke apie lapkričio 3 d., 1922.

Baltic Statės Finance Co. 
Atstovas K. Norkus.

Koks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo- 
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu- 

neatvažiuoja. Tie, kūne pir- Bet *r žinot kaip jis išrodė. 
ma jieškojo burdo pas kitus,’kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
dabar patįs išduoda kajnba-;senovės lietuviai jį garbino? 
rius, bet jau nėra kas juos' „Ar žinot taipgi, koks buvo 
imtu. Žodžiu, burdingieriai‘dievas Praamžius,

- - - - - ®- naikino pasauli, ir
kaip jis su- 
kaip paskuipradėjo nykti ir gaspadinės tuš^^ m?ė£T£ 

ima eimanuoti. Yra moterų, tuviu tautą?
T___ • k • • • • 1 • . * ,

1 J

kurios turi prisipirkusios 
daug rakandų ir užlaikyda- 

įmos nevedusius vyrus pir-

dievą Pa-Ar žinot apie 
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vyru 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis•J 1 Cll€včll X71KLIV11S» I\UV dv, JLVdįs L* vlojma pasidarydavo sau gyve- ir Pizius> arba motenj deivės

Brookline užvakar atra- nimą. Tokioms dabar gana Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
do moteries lavoną ir iš visų sunkus laikai. Su laiku vis- kitos?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus 'žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų, pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 
susipažinsit ir su tomis tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 

, i _ . . . _ įkur jos gyveno, kaip atsirado irpaklausė vyras, kuHS ture- kaip išnyko (nes daug jų jau 
jo Keleivį" kisemun jsiki- nebėra).

... v - šęs. I Knyga netikybinio pobtyižio,
Majoras paliepė pailgint uz- ”nar’oinmko” skaitvtoias bet grynas mokslas. Ją perskai- siregistravimui valandas. Itęs galėsi stoti j diskui ir

Paliečiai galės uzsiregis- litas turi 10 centų. į Veikalas yra parašytas labai
truot ateinantiems rinki- —Tu nežinai, — tarė "Ke- gyva ir aiškia kalba, ant dailios
mama iki 10 vai. vakare. leivio’’skaitytojas. - Litas 
Unnkn rraUin HrcirPtris- TUn 100 CentU, 0 ne 10.Pirmiau galėjo uzsiregis- »,narbinink‘L> skaitvtoias
truot tik iki 2 vai. po pietų ' rytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke-

mindahar hus recistruo- PF“e^°, .?1I?c-vtlS" ir..-’ieY? leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- 
bet nuo dabar bus registruo j lažybas, amenkoms- nigus> tuojaus gausi knygą.

prirodymų spėjama, kad tai kas mainosi, 
lavonas James Duffy, kuri 
buvo prapuolusi gegužės 
29 d. ’

lika.
? 14- 
tucija. ■ 
j 15. Kova dėl Steig. Seimo.
, 16. Karės stovis ir kitos re
presijos Lietuvoj.

17. Gabrys išduoda savo sėl> 
rų paslaptis.

18. Spaudos ir partijų protes
tai.

19. Steigiamojo Seimo susi
rinkimas.

20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš 

ieisti įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanut- 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puola ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu 

šių.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.
35. Taikos sutartis su latviais
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelid formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 

■audeklo viršais — $1.50.
Prisiųskit "Keleivio” Redak

cijai pinigus, ir tuoj šitą veika 
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass

IŠSIDUODA Dt KAMBARIAI
Su visais patogumais, jeigu nori, 

pataisau valgi ir apskalbiu.
Anelė 'Mickevičienė

69 G st. (antros lubos),
So. Ėoston, Mass.

(43)

PARSIDUODA Groserio ir Kendžiy 
storai; biznis eina gerai, parsiduoda 
pigia kaina. Adresas: (43)

226 W. 9th st, So. Boston. Mass.

PIGIAI PARSIDUODA
3-jų šeimynų 18 kambarių 

namas su garadžium, visi nau
jos mados Įtaisai ir šiluma; pi- 
azai iš prieš ir užpakalio, graži 
vieta, arti vandens ir South 
Bostono. Kaina $10,500, Įnešti 
$3,000.

2-jų šeimynų, 13 kambarių 
namas, gražioj vietoj, arti 
Thomas Park, So. Bostone, visos 
itaisos, kaip tai: maudynės, 
skalbynės ir piazai.Kaina $5500, 
Įnešti $3000.

TIK $6000 ĮNEŠTI, ant 9-nių 
šeimynų mūrinio namo, gražioj 
vietoj Cambridge’uj, arti Har
vard Sųuare, visos naujausios 
itaisos ir elektrikas. Rendų 
$7020 Į metus. Kaina 
$40,000. lengvos išlygos.
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

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

tik
O

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

I 
i

l
l

Syrupas nuo kosulio, šalčio, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugu šie m) 

35c. ir $1.00 
Syrupas 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 Mosi i s 

50c.
Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai ...................   $1.00
Reumatizmo Gyduolės........ $1.50
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin-. 
kimo ........................................... $1.25
nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
dėl komnų ir karpų Gyduolė 25c.

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

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE
373 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

"Darbininko" skaitytojas 
| pralaimėjo ’betą".

Kaip tardymas parodoj Susitiko aną vakarą "Ke- 
minėta moteris buvo labai leivio” skaitytojas su "Dar- 
susikrimtusi po mirties jos bininko” skaitytoju ir pra- 
6 mėnesių dukters. Ji tan- dėjo mėginti vienas kito ži- 
kiai pasakodavo savo vyrui, nojimą.
kad bile dieną ji išeis į gražų —Ar tu žinai ką nors apie 
mišką ir ten užbaigs savo naujus Lietuvos pinigus? — 
gyvenimo dienas. 1 K1 “ 1

pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda-

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

SEVERAS
gothARDOL

Ištik*"!** Kniaienfa*

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimą ‘tinimo, raumenų šfyvumo 
skausmus strėnose ir šonuose.

KAINA JO IR OO CtHIAI.

Klauskite pM apflekoriu*.

PETRAS VALUKOMS
Tik vienas lietuvis.

Aaksoriua ir Laikrodininkas

Geras Lietuvių Restorantas.
Visoki valgiai pagaminti — švie

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

244 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.

(Skersai nuo "Keleivio”).

!

I

i
i

Per 12 metų So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rašies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADWAY

Tel. So. Boston 606-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
»

jama iki 2 vai. po pietų ir kai tariant "subečino”. 
puo 6 iki 10 vai. vakare. ’

.. — --------- "KELEIVIS”,
"Keleivio” skaitytojas pa- 255 Broadvray, So. Boston, Mass

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS. !OWA

i -

i Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M 

susaIme m. puishea shallma
(Pl'lšIUTft)

Lietuvė Moteris Advokati
253 Broadvar, So. Boataa. M

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoja akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D.

377a BROADWAT 
SO. BOSTON. MASS.

* •

L1ETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo • ild 12 diena

Nao 2 iki » vak
NEDCLIOMIS: 
ild 1 v. po pieta

Seredomis iki 12 dienv 
Ofisas "Keleivio” narna

251 Broadvay, tarpe C ir D st
SO. BOSTON. MASS.

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

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

galvos odos ir gražiu žvilgančių plaukų, naudokit Jivffles.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RtCHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.




