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Lietuvos rinkimus laimėjo 
atžagareiviai.

KLERIKALAI TURĖS 44
NUOŠIMČIUS BALSŲ.
Liaudininkai 33, o socialde

mokratai 10. . . .. . ... .
Pilnų žinių apie rinkimus Ve^. įgalėjo, kad Jiems ro- 

j naują Lietuvos Seimą da dosi, jogr jxe lurx valdyti visą - -A,, ~. c . sali, karlanon narliamont!iQ

? REAKCIJOS ĮSIGALĖ-
1 JIMAS ITALIJOJ.
* Italijos fašistai (juoda
šimčiai) pastaruoju laiku 
1 • 1 • • 1 — • 1 •

šalį. Kadangi parliamentas 
buvo rinktas tūlas laikas at
gal ir jie tenai yra mažumo
je, tai jie reikalauja, kad ši
tas parliamentas butų pa
leistas ir nauji rinkimai ap
skelbti’: o jei žiemos laiku 
rinkimus daryti neparanku, 
tai jie nori, kad nors fašis
tų kabinetas valdytų Italiją, 
pakol bus išrinktas naujas 
parliamentas.

Šią sąvaitę Neapolio mies
te ketina atsidaryti fašistų? 
suvažiavimas, kur 30,000 fa-

PAVOGĖ ŽMOGUI 
INKSTUKUS.

Vyrai ir vaikinai, bukit 
atsargus! Nevaikščiokit va
karais tamsiomis gatvėmis, 

j nes galit netekti vyriškumo 
ir tada nemylės nei pačios, 

i nei merginos.
Taip atsitiko Chicagoj 

i vienam lenkui, Juozapui 
Vozniakui. Jį pagavo nak
ties laiku ant gatves nežino
mi žmonės, įvertė automobi- 
liun ir tuojaus užmarino. 
Kas toliaus buvo, jis nežino. 
Jis pabudo tik iš ryto begu
lįs po tiltu ir su dideliu skau
dėjimu savo kūne. Jis buvo 
nugabentas pas d-rą A. S. 
Sampolinskį ir tenai pasiro
dė, kad naktį Vozniakui bu
vo padaryta operacija ir pa
vogti iš jo inkstukai, kurie 
duoda vyrui visą energiją ir 
drąsą. Dabar nelaimingas 
Vozniak guli ligonbutyje, ir 
nors jis pasveiks, bet bus 
jau niekam netikęs vyras.

Tai yra pirmutinė tos rų- 
šies vagystė visam pasauly. 
Chicagoj bijomasi, 
piktadarvstė neišsivystytų . - v. .
ant plačios skalės. Mat atsi- sus Juos 
rado daktarų, I 

Įpasenusiems vyrams nau-J- - ..
jus inkstukus, ir pas juos A — . . ..
tuoj atsiranda jauno žmo- ‘ 
gaus energija. Vienas senas 
milionierius, vesdamas jau
ną merginą, užmokėjo andai 
didelius pinigus vienam bu
vusiam kareiviui, kad tas 
parduotų jam savo inkstu
kus. Kareivis pardavė. Bet 
tokių kareivių nedaug yra, 
o turtingų senių, kurie nori 
būt "jaunais”, yra labai 

į daug. Jie nesigaili milionų 
doleriu už jauno žmogaus 
inkstukus. Dėlto ir praside
da inkstukų vogimas.

TAUTŲ LYGA RŪPINAS 
JŲ LIKIMU.

nėra. Eltos pranešimu, rin
kimuose dalyvavo daugiau 
kaip 80 nuošimčių gyven
tojų.

Krikščionįs demokratai 
bei klerikalai turėsią Seime 
44 nuošimčius vietų;

Liaudininkai ir valstiečių
sąjunga 33 nuošimčius;

Socialdemokratai, 10;
"Pažanga” arba Smeto- 

nos-Voldemaro-Yčo partija, 
3;

Žydai, 5;
Lenkai, 1. ... .... .. -. . ,
Nors šitos žinios nėra _^e ir pėstininkų

galutinos, bet vistiek jau 
galima numatyt, kad Seimą 
galės kontroliuoti atžaga
reiviai, nes "pažangiečiai” 
veikiausia rems krikščio
nius, o prie tų dviejų gali da 
prisišlieti ir žydai.

Klerikalai vieni patįs te- 
čiaus nesudaro didžiumos. 
Ir jei žydai nenorės jų rem
ti, tai Seimo kontroliuot jie 
negalės. Pereitam Seime jie 
vieni patįs turėjo daugiau 
kai pusę atstovų. Taigi pasi
rodo, kad šiuose rinkimuose 
klerikalai nemaža pralaimė
jo. Keliatą vietų žmones 
jiems atėmė ir atidavė "pa
žangiečiams” ir liaudinin
kams.

Socialdemokratai išėjo ly
giomis. Jie turėjo dešimtą 
dalį vietų Steigiamam Sei
me,* ir dešimtą dalį turės 
dabar, jei galutinos žinios 
neparodys kitokių rezul
tatų.

KODĖL KLERIKALAI 
SUGALVOJO REGIS

TRACIJĄ.
"Tėvynės” bendradarbis 

rašo iš Kauno, kad registra
cija yra pačių klerikalų su
galvotas "skymas", ir jis pa
rodo, kokiais tikslais kuni
gai ją sugalvojo. Jis sako:

"Niekam nėra paslaptim, 
kad Amerikos lietuvių kle
rikalai, reikalaudami atšau
kimo pirmojo Lietuvos at
stovo iš Amerikos, pažadėjo 
Lietuvos valdžiai daug kar
tą didesnę medžiaginę ame
rikiečių paramą, jei bus at
šauktas p. J. Vileišis ir jo 
vieton prisiųstas krikščio
nim demokratams ištikimas 
žmogus. Lietuvos valdžia iš- t______ ____  „
klausė Amerikos klerikalų mauti. Jie bijosi, kad taip kas diena pas jį lankydavosi

ketina įtaisyti parodą ir ga
li būt, kad bandys nuversti 
dabartinę ministeriją, kuri 
laikosi kaip ant vištos kojų.

ANGLIJOJ 
PERVERSMAS.

Anglijoj įvyko didelis po
litinis perversmas. Premje
ras Lloyd George rezigna
vo, o su juo griuvo ir visa 
koalicijos valdžia. Naują 
ministerių kabinetą dabar 
organizuoja Bonar Lavv. 
Tas reiškia, kad nauja An
glijos valdžia bus atžagarei- 
viškesnė, ir franeuzai iš to 
labai džiaugiasi, nes Lloyd. 
George aiškiai užsistodavo 
už Vokietiją ir priešindavo
si francuzų plėšrumui.

ANGLIJOS DARBININ
KAI NORI UŽKARIAUT 
PARLIAMENTĄ.
Anglijos darbininkai tiki

si ateinančiais rinkimais už
kariauti parliamentą. Į An
glijos taip vadinamąjį 
House of Commons (Liau
dies Butą) yra renkama 615 
atstovų. Darbiečiai tikisi 
gauti nemažiau kaip 500 
vietų. Dabar jie turi tik 78 
vietas.

' ------------------------

S VERS ŽIURKĖS DŪŠIĄ.
"Boston American" perei

to nedėldienio numery pra
neša, kad D-ras H. Carring- 
iton New Yorke turi išradęs 
tokių prietaisų, kurių pa
galba galima matuoti žmo
gaus valios spaudimą ir 

i sverti žiurkės dūšios sun- 
! kurną.
i UŽMUŠĖ PAČIĄ IR PRI
PAŽINTAS NEKALTU.

Fresno, Cal.
Harlovv užtiko čia savo pa
čią su kitu vyru ir iniršęs 
užmušė. Teismas jį išteisino. 
Ar ne keisti tie įstatymai!

Pabėgėliai bijo grįžti 
savo tėvynėn.

Tautų Lygos posėdyje Že
nevoj anądien buvo pakel
tas Rusijos pabėgėlių klau
simas. Pasirodo, kad kilus 
bolševikų revoliucijai ir pa
ėmus jiems valdžią į savo 
rankas, iš Rusijos pabėgo 
nemažiau kaip 1,500,000 
žmonių, daugiausia. ži
noma, buržuazijos. Iki šiol 
visi tie žmonės gyvena 
užsieniuose ir yra didelis 
tiems kraštams apsunkini
mas, dėlto Tautų Lygos po
sėdis ir pakėlė klausimą, ar 
negalima butų tuos dyka
duonius gražinti Rusijon 
atgal.

D-ras Fridtjof Nansen, 
‘‘ kadTta Tarptautinio Rusijai šelpti 

Komiteto galva, patarė vi- 
„ nes> J‘°
kurie ideda nuornone, dabar jau jokio 

(pavojaus jiems Rusijoj ne
gali būt, nes bolševikai jau 

I grąžina kapitalizmą ir kvie- 
' čia kapitalistus pramonei 
vesti.

Tečiaus pabėgėlių organi
zacijos užsienyje pakėlė 

i protestą prieš tokį pasiūly
mą. Ir Šveicarijos atstovas 
Gustavas Ador tą protestą 
parėmė. Jisai patarė negra
žinti atgal nei vieno ruso, 
pakol nebus gvarantuota 

j jiems laisvė ir gyvybė.
Ir Tautų Lygos seimas 

nutarė prašyti visų šalių 
valdžių, kur tie pabėgėliai 
yra susispietę, kad parū
pintų jiems kokio nors užsi
ėmimo ir padėtų gyventi už
sieniuose.

1 PRASIDĖJO 20 KOMU
NISTŲ BYLA.

i St. Joseph mieste, Michi- 
igano valstijoj, pereitą są
vaitę prasidėjo 20 komunis
tų byla, kurie 22 rugpiučio1 
buvo suimti tenai girioje 

laikant slaptą suvažiavimą.
Jie yra kaltinami atstova

vimu šioje šalyje Trečiojo 
Internacionalo ir suokalbiu 
nuversti spėka šios šalies 
valdžią.

Nors, žinoma, komunistai 
niekad to nepadarys, bet 
kadangi jie mėgsta tokias 
nesąmones savo spaudoje 
rašyti, tai valdžia ir skaito 
tatai suokalbiu.

Ant kaltinamųjų suolo sė
di ir "Darbo Partijos” se
kretorius Ruthenberg, nes 
šitą partiją valdžia skaito 
taip pat komunistų organi
zacija.

I

LAIVAS NUĖJO 15,000 
PĖDŲ GILUMON.
Pereitą savaitę rašėm, 

kad ant jūrių, 600 mylių Į 
pietvakarius nuo San Fran- 
eisco, užsidegė laivas "City 
of Honolulu”. Dabar atėjo 
žinių, kad jis jau nuskendo 
— nuėjo 15,000 pėdų jūrių 
gilumon. žmonės visi išgel
bėti.

"City of Honolulu” buvo 
vokiečių laivas, "Friedrich 
der Grosse”, bet karės metu 
Amerikos valdžia jį užgrie
bė ir davė jam kitokį vardą.

NULINčIAVO DU 
KALINIU.

Camden’o mieste, Tennes- 
?ee valstijoj, minia įsilaužė 
kalėj iman ir išvedus du ka
liniu sušaudė. Jiedu buvo 
nuteisti už žmogžudystę.

Tūlas

AMERIKOS SKRAIDUO
LIS PRIBUVO J VLADI

VOSTOKĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad į Vladivostoką pribuvęs 
Amerikos kariškas laivas 
”Sacramento”, kurio reika
lavo tenai Amerikos kon- 
sulis.

EKSPLIOZIJA 
KASYKLOJ.

Oklahomos valstijoj, ne
toli McCurtin miestelio, an
glių kasykloj ištiko eksplio- 
zija. Du darbininkai tapo 
užmušti, 4 sužeisti ir 7 že
mėm užberti.

LĖKS ORLAIVIU PER 
ŠIAURĖS ŽEMGALĮ.
Tyrinėtojas Amundsen, 

kuris pereitą birželio mėne- 
nesį buvo nuvykęs į šiaurę 
žemgalio tyrinėti, nutarė 
apsistoti ant žiemos Nomė- 

i?je, Alaskoj. Ateinantį pava- 
Laužanoš mieste. Bostoną ir sugavo čia

Bolševikai sumušė paskutinę 
baltąją gvardiją”.H

VISAS SIBIRAS DABAR 
BOLŠEVIKŲ RANKOSE.

ATVAŽIUOJA FRAN
CUZŲ SOCIALISTAS.
Greitu laiku Amerikon 

ketina atvykti francuzų 
buržuazijos atstovas Cle
menceau. Kad jis čia per
daug neprimeluotų ir ne- 

i klaidintų Amerikos 1 
menės, ant tų pėdų atvyksta ? Gen. Dietrichs, kuris surin-

nas gynė paskutinę "balt
gvardiečių" poziciją Sibire, 
tapo sumuštas. Dalis jo ar
mijos pasitraukė Kinijon ir 
buvo nuginkluota, o jis pats 
su likusiais kareiviais pasi
traukė į Vladivostoką ir te-

Gen. Dietrichs pagautas 
Vladivostoke.

Šiomis dienomis nusileido 
- . — t uždanga jau ant paskutinės 
visuo-iRusų revoliucijos scenos.
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ir francuzų socialistų vadas? kęs Kolčako armijos lieka-
Jean Louguet, kuris per 
spaudą ir prakalbas išrodi- 
nės pono Clemenceau melus.

TURI ŠEŠTĄ PAČIĄ IR 
VIS DA "PASIUTĘS”. 
Chicaga yra garsi skan-

dalais dėl meilės. "Siunta” i nai tapo bolševikų apsuptas.
tenai netik lietuviai, bet ir 
kitų tautų žmonės. Štai, tū
las Elwood Corbid, 70 metų 
amžiaus, apsivedė jau šeštu 
kartu ir vis dar "pasiutęs”. 
Taip sako jo šeštoji pati. Ji 
padavė teisman prašymą, 
kad duotų jai atsiskyrimą, 
nes "pasiutęs” jos vyras 
praleidžiąs ištisas naktis su 
kitomis moterimis.

Turbut jau toks oras toj 
Chicagoj 1

APKALTINO DA 48 DĖL i 
HERRINO SKERDYNĖS.

Specialis grandį jury, ku
ris tyrinėjo skerdynę an
glių kasykloje ties Herrin, 
Ilk, apkaltino da 48 žmones. 
Taigi kaltinama 434 žmonės. 
Tyrinėjimas jau užbaigtas.

Šitas apkaltinimas da ne
reiškia, kad visi kaltinami 
yra kalti. Jie bus teisiami ir 
tik teismas parodys, ar jie 
kalti, ar ne. Žinoma, pelna- 
grobiai darys viską, kad 
unijistus nubaudus. Bet 
unijos advokatai stengsis 
pelnagrobių pastangas at
remti.

Į kynus pabėgti jis nespėjo, 
nes Tolimųjų Rytų Respu
blikos (bolševikų) armija 
užėjo ratu ir užėmė geležin
kelį tarpe Nikolsko ir kynų 
rubežiaus.

Bolševikų puolimas ant 
"baltgvardiečių" prasidėjo 
tuojaus, kaip tik japonų ka
riumenė pasitraukė iš Sibi
ro. Mūšiai prasidėjo 8 spa
lių ir ėjo beveik per dvi są
vaites be jokios pertraukos. 
Baltgvardiečių nuostoliai 
esą labai sunkus.

Gen. Dietrichs buvo "bal
tosios" valdžios Vladivosto
ke diktatorius. Dabar Vla
divostoko gyventojai laukia 
bolševikų valdžios ateinant. 
Gal nebus jiems pyragų ir 
dabar, bet pasibaigs bent ta 
karė, kuri ėjo nuo kelių 
metų.

BALKANUOSE VĖL 
" NERAMU.

. Pradėjus turkams grįžti 
Europon atgal, Balkanų po
litikos puodas vėl užvirė. 
Makedonija reikalauja sau 
neprigulmybės, o Bulgarija 
nori, kad vakarų Trakijai 
butų duota pilna autonomi
ja. Graikijai nepatinka, kad 
Bulgarija pradeda draugau
ti su Jugoslavija ir nori, kad 
prieš tuos bičiuolius butų 
sutverta graikų-italų-rumu- 
nų sąjunga. Prie ko tas pri
ves, tai tik ateitis parodys.

FRANCUZAI SU BOLŠE
VIKAIS IMA BIČIU- 

LIUOTIS.
Francuzų spaudoj pasida

rė žymi fronto permaina 
Rusijos klausimu. Spiau-

Įdžiusi per ištisus mėnesius 
. į ant anglų ir vokiečių, kam 

jie veda su rusais derybas 
ir sutartis, dabar francuzų 
laikraštija permainė toną 
ir staiga pradėjo girtis, kad 
francuzų atstovas Edou- 
ard Herriot padaręs su bol
ševikais da svarbesnių su
tarčių, negu anglai ar vo
kiečiai.

Sugrįžęs iš Maskvos Her
riot pataria, kad Maskvoje 
tuojaus butų įkurta francu
zų prekybos misija ir kad 
sovietų valdžiai butų leista 
atsiųsti panašią misiją į Pa
ryžių. šitą sumanymą Her
riot žada paduoti Francijos 
parliamentui apsvarstyt.

PAVOGĖ 30 VIŠTŲ, BET 
PAMETĖ $900.

Somerset, Pa. — Netoli 
nuo šio miestelio gyvena 
farmerys Schrock. Aną 
naktį jį prikėlė iš miego viš
tų kudakojimas. Farmerys 
tingėjo keltis iš lovos, tai iš 
ryto nuėjo į vištininką pa
žiūrėti. 30 vištų buvo jau 
mažiau. Keikdamas vagį 
farmerys nuėjo aplink višti
ninką pažiūrėti, kaip tos viš
tos buvo išvogtos, ir po lan
gu jis tenai rado storą pini
ginę, kurioj priskaitė $900. 
Vagis, matyt, pametė pini
gus lįsdamas nėr langą.

Dabar atsišaukė vagis ir 
prašo, kad farmerys pasi
laikytų po kokius $5.00 už 
vištą, o kitus pinigus sugrą
žintu. Bet farmervs sako: 
”nix!"

IGNORUOJA TURKUS.
Nežiūrint turkų naciona

listų prašymo, kad Artimų
jų Rytų konferencija butų 
laikoma Turkijoj, aliantai 
sako, kad jie yra nutarę _ _ .
šaukti tą konferenciją švei- šį panedėli iš Neyvarko p 
carijoj, Lauzanos mieste. Bostoną ir sugavo čia savo 
Pradžia jai skiriama 17 lap- pačią su tulu Hobbsu. Lewis , . - orlaiviu iki' žem-
kričio. Turkai labai tuo ne- sako, kad Hobbs buvo labai * 
patenkinti * ”Bear", kuris

’le 'Newarke. Tufas laikas at-
gal jis iš Newarko išvažiavo ’ dabar sugrįžo
į Bostoną ir tuoj po tam į Seattle, \Vash, ir praneša, 
prapuolė Lewiso pati. >.d s.iau^.e ,s^et d)- 
1 1 ______ _ džiausi ledai, kokie tik yra

kada buvę.

RADO PAČIĄ SU KITU 
VYRU.

Tūlas E. Lewis atvažiavo?

reikalavimų ir jums pasiun- ilgai vilkindami sąjunginiu- 
t S covn iSf ilrimiaiiRi tamsi.tė savo ištikimiausį tarną, kaį jų neapgautų, 
p. V. Čarneckį, kuris šian
dien ištikrųjų atstovauja 
Amerikoj tik klerikalams, o 
ne Lietuvos Respublikai."

Vadinasi, klerikalai su-

i

ŽUVO DU RUSIJOS 
SKRAIDUOLIAI.

Iš Rygos pranešama, kad 
galvojo registraciją norėda- Baltijos juroj siautė baisi 
mi atsilyginti Lietuvos kle- audra, per kurią žuvo du 
rikalams už prisiuntimą šarvuoti Rusijos skraiduo- 
čionai p. Čarneckio.

NELEIDO VAIKŲ MOKY
KLON. TURI STOT 

TEISMAN.
Winchesterio miestely, 

netoli Bostono, patraukta 
teisman šešios juodveidžių

100.000 ANGLIAKASIŲ 
ŽADA STREIKUOT.
Anglijoj žada sustreikuot 

100,000 angliakasių, jei į 2 
sąvaites laiko nebus pripa
žinta jų unija.

liai, būtent, "Rossija" ir
”Gromoboi”. Be to dar nu- šeimynos už tai, kad per vi- 
skendo keliatas mažesnių są mėnesį neleido savo vai- 
Jaivų. kų mokyklon. Juodveidžiai

"Rossija” buvo 12,195 to- sakosi nenorį leisti vaikų 
nu laivas ir turėjo 830 ka- dėlto, kad juodi jų vaikai 
reivių, o "Gromoboi" 13,430 mokykloj neapkenčiami f 
tonų ir 868 kareiviu. persekiojami.

SUDEGĖ/15 ŽMONIŲ.
Pereitos nedėlios naktį 

New Yorke žydų distrikte 
kilo gaisras. Buvo pats vi
durnaktis ir didžiuma žmo
nių jau miegojo, todėl 15 jų 
žuvo ugnyje. Sudegę visi 
yra žydai. Gelbėt juos buvo 

... sunku, nes ugnis kilo iš apa- 
ir čios ir greitai apėmė visą 

namą.

SUDEGĖ 2 MERGINOS.
Stogų kompanijos ofise 

Chicagoj kilo pereitą ąuba- 
tą gaisras, kuriame žuvo dvi 
merginos, viena 18, kita 22 
metų amžiaus. TROCKIS UŽGINČIJA 

MILITARIZMĄ.
Sakydamas Maskvoj pra

kalbą Trockis pajuokė už
sienio spaudą, kuri paskuti
nėmis dienomis pradėjo ra
šyti apie augimą Rusijoj 
militarizmo. Jie vadina mus 
militaristais dėlto, sakė 
Trockis, kad mes pradėjom 
tvarkyt savo laivyną, žino
ma. mes norim apsaugot sa
vo namus ir dėlto mums rei
kalingas laivynas, jis sakė, 
bet tas nereiškia, kad mes 
norim karės.

1,800,000 KRONŲ Už 
SIUTĄ.

New Yorkan atvažiavo 
Austrijos diplomatas Ary 
von Loeven, kuris dėvi siu
tą, kuris Austrijos pinigais 
kainuoja 1,800,000 kronų.

/; ■ . .

DĖL PEILIO UŽMUŠĖ
ŽMOGŲ.

Lawrence, Mass. 
geležinkelio stoties šį pane- 
dėlį čia buvo nudurtas pei
liu audeklinės darbininkas 

, vardu Lawrence. Jį nudurė 
i armėnas Kačadarian. Suim- 
Įtas žmogžudys pasakė, kad ? neapolyje apkaltino 26 žmo- 
I ginčas tarp * juodviejų kilo nes, jų tarpe daug bankie- 
del kišeninio peilio penki rių ir laikraštininkų, už vo- 

' metai atgal. gimą bonų.

Prie

BONŲ VAGIS TRAUKIA
MI TEISMAN.

Federalis grand jury Min-
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APŽVALGA
AR TEISINGA ATIMTI , kiems reikalams tie pinigai 

ŽEMĘ? , buvo išleisti
t Smetona su Voldemaru.UdA tfk i kubeliu ir kitais "ciidv.v-

mokratai padaie tok viešpataudamas iš
tylu?, kad imant .s ^arpo-; įmugelninkams
nnj žemę, valstybe tui i uz- j j,ietuvos mgku»

mas krašto gyventojus be' 
I kuro ir statomos medžiagos. 

Tas pats Smetona įvedė 
•linų monopoliją, kuri davė 
i kraštui šimtus milionų 
{nuostolių.
, šitie Smetonos ir io koim

’ ’ - ----------- |

II

I

M

lshĮ- 
gri.

ii.važ::-.- 
•edr; su
niurk i’

užmokėjo,

anonymiškus -si ra i pa
vadindama “išgaino-1 
"lenkų draugais" ir j 

>” tuos, ką

nėja
.liūs, 
mis”, ___ _
r t "girtuokliais 
m pritaria registracijai.

Iš lesų, šitokia agitacija 
žemina valdžios įstaigą.

žemę aukštyn kojomis ap
versti.

Rodos, iš tokių žmonių, 
kaip sakiau, niekam naudos 
.era, o vienok atsiranda gu-

viešpataus Lietuvoj?

mokėti jiems rinkos kainą. 
Atimti žemę iš dvarponių be 
atlyginimo negalima, salto 
kunigai, nes Kristaus moks
las tam priešingas.

Argi ištikrujų neteisinga 
butų žemę dvarponiams at
imti? I šitą klausimą gana 
gerai atsako lenkų savait
raštis ”Nowiny”. kuris 37- 
tam numery rašo:

"...visiškai teisinga (atimti 
dvarus). Nes iš kurgi toks di- 
džiamargis gavo neva savo že
mę? Tankiausia jis turi ją už- 
dyką paveldėjęs po tėvų. Bet 
kur gavo jo tėvai? Jie įgydavo 
ją visokiais budais: išlošdavo 
kortomis, nupirkdavo kaj’tu su 
žmonėmis ir kaimais už prisi
grobtąjį karėse auksą, pagalios 
gaudavo nuo kunigaikščių 
gerus juokus, už atidavimą s. 
vo pačios, už pataikavimą, 
ir už pasižymėjimą karėse.

Senovėj visa žemė prigu
lėdavo šalies valdonui, vis
tiek ar jis buvo karalius, ar 
kunigaikštis. Tik jis vienas 
turėjo teisę daryti su žeme, 
ką nori. Taigi jis ir dalyda
vo ją savo artimiems, o ypač 
kada išsigerdavo ir gerai jų 
tarpe jausdavosi. Tuo budu 
valstybė smuko, o dvarpo
niai tuko. Todėl "Noiviny ’ 
ir sako, kad —

"šiandien, kuomet visuose 
Europos kraštuose valdžia jau 
perėjo arba pereina i žmonių 
rankas, šiandien nėra jokio pa
mato kentėti ant savo sprando 
tu ponų batą. Už jų globojimą 
ligi šiol musų liaudies šiandien 
galima pasakyti jiems ačiū iri 
paleisti juos ant visų keturių |, 
vėjų — tegul eina sau ranko
mis mosuodami. Jie ir taip da 
daug išsineš, nes pasiims ap- 
švietą ir mokslą, kurią įgijo 
tuos dvarus valdydami. Badu 
nenumirs."

Mokėti dvarponiams už 
žemę yra prasižengimas 
prieš savo šalį, sako "’Notvi- 
ny”, nes užmokėti jiems pi
nigai tuojaus iš savo krašto 
prapuola ir paskui grįžta 
pavidale Želigovskio legijo
nų, armotų ir durtuvų.

O betgi krikščionis demo
kratai riebiai tiems ponams 
moka! _______

DIDVYRIO” SMETONOS' 
NUOPELNAI.

Šitoj vietoj buvo jau rašy- i 
ta, kad Smetoną ir gen. žu-^ 
kauską klerikalai skaito di-i 
tižiausiais Lietuvos "didvy
riais”. Apie jų "nuopelnus” 
mes jau kalbėjom ir nuro- 
dėm, kad jie yra lygus kuni
go Purickio "nuopelnams”.

"Lietuvos žinios” dabar 
irgi kalba apie Smetonos 
darbuotę. Tik pasiklausv- 
kit:

Smetonai 1919 ir 1920 me^ 
tais prezidentaujant, jo pa
ties rekomenduotas Dodss 
prašvilpė 3,000,000 auksinų 
iš valstybės iždo.

Kitas Smetonos kamaro- 
tas, būtent Zacharius su 
"Bangos” bendrove, iš gau
tų 22,000,000 irgi valstybės 
auksinų, prašmugeiiavo 8,- 
000.000 auksinų.

Pats Smetona, jiertluoda- 
mas Stulginskiui preziden
tūrą. irgi neatidavė ameri
kiečių aukų, kurios buvo 
jam siunčiamos, kad "su
naudotų sulyg savo nuožiū
ros".

Buvęs Smetonos ministe- 
ris ir jo sėbras Voldemaras 
išleidęs daug valstybės pini
gu ir ligi šiol da nedavęs at
okaitų ir neparndęs, ko-

/

uz

> 
na.

panijos nuopelnai yra apra
šyti 155-tam "Lietuvos Ži
nių” numery.

Prie to da reikėtų pridur
ti. kad tas pats 'Smetona 
kvietė kaizerio generolą ■ 
Urachą i Lietuvos karalius 
ir norėjo paversti kraštą 
monarchija.

Tai ve. kokie žmonės pas 
klerikalus 
d žiauriais 
riais:

I

skaitomi ”di- 
tautos didvy-

I

PATARIMAS
KORESPONDENTAMS.
Vienai musų draugas pa

taria "Keleiviui” pasirūpin
ti visose lietuvių kolonijose 
Įsigyti po gerą korespon
dentą ir dėti daugiau kores
pondencijų. Jis sako:

"Tegul tose korespondenci
jose butu 
apsivedė, 
ką veikia 
ir tt.

"žmonėms laikraštis geriau
sia patinka, kada jie randa te-‘ _ _ w _________ ___

Dabar gi korespor- {]xia\ Centro Pildomasis Ko

markių. Nuogalis liepi;', 
ti 90,000 markių, is !;.» ? 
markių pasilikti, o i ik 
nupirkti jam drabu ■ 
tani atiduoti, žmogv 
vęs jomarkan, nors : 
mas, paprašė So.o >v 
Pinigus jam tuoj
žmogus nustebęs ir jau baimės 
apimtas, nes nežino, su kuo tu
ri reikalą, perka drabužius i . 
50,000 markių. Nežinodama.■■ 
kaip toliaus elgtis, eina pa< kv- 
nigą pasitartų. Kunigas liepė 
vežtis drabužius, važiuoti kita 
keliu ir šiauduose paslėpt;} vež
tis milicianta. Išpildęs kunig > 
patarimą grįžta atgal kilu ka
liu. Girioje sutinka vėl t. 
galį, kuris užklausęs. . 
išpildęs, ką rytą sakęs. . 
išsigandęs atsakė:
duoda nupirktuosius 
žius. Nuogalis atsisakė juos 
imti, nes. sako, kam jis ėjęs 
klaustis patarimo ir vežąs mi- 
liciantą. Jeigu, nebūtum taip 

būt ūme ėję drauge, o 
atsimink,

\ 1

lOgas 
taip — ir 

drabu-

.^4,

VANAGO” LEIDĖJAS
AREŠTUOTAS.

Clevelando "Dirva 
neša, 
t notas 

no 
Kodav. 
leidėja 
Ck vėlai
1

siuntimo agentūrą, žmonės 
jį auskundę valdžiai, kad 
priimtų pinigų jis neišsiųs- 
davęs, ir dėlto valdžia ji su
ėmusi. Jis esąs pastatytas 
po $11,000 kaucijos.

"Dirva” sako, kad Roda- 
vičius buvęs katalikas ir kad 
patįs katalikai ji įskundė.

1 kl

pra
kali tenai buvo areš- 
S. Rodavičius. Broo- 
"Garsas" sako, kad 

ičius esąs "Vanago" 
. Jis buvo užsidėjęs 
:idę kokį ten "infor- 

cijų biurą” ir pinigų

Pinigas ar idėja

šo bent Lietuvos Respubli
kos Istoriją. "Keleivio” ad
ministracija sutinka per
siuntimo lėšas pati apmokė
ti ir pati sutinka knygas i 
Lietuvą išsiųsti.

Jei kas turi pas save gerų 
knygų, tegul ir tas nusiun
čia. Siųskime tik gerą, 

•” Į pamokinančią literatūrą, o V * • • »

Nors rašant mums ši 
druolių, kurie ir šituos su- straipsnį tikrų- žinių da ne
it moralizuotus žmones mo- ra, bet rodos, kad rinkimus 
\a puikiai išnaudoti. Paim-jĮ Lietuvos Seimą vėl bus lai
mime Dėdelę ir kitus komu-iinėję klerikalai. Nesmagi 
ristų lyderius. -Jiems šitie tai butų žinia, nes klerikalai 
žmonės — tai tikra melžia
ma karvutė. Pėdelė žino, 
kaip prie tokių žmonių pri
sitaikyt. Keik kartu su jais 
inteligentus, laisvamanius, 
socialistus, laikraščius, 
mokslą — o busi jų draugas. 
Beto suramink juos, kad ve, 
•yt-po-ryt. įvyks revoliucija 

— ir viskas bus musų. O kad 
tą revoliuciją prigreitinus, 
kad greičiau įvykdinus pa
saulyje komunizmą, duokit'e 
ninigų, pinigų, kuodaugiau
sia pinigų! Ir tie sudemora- 
lizuoti darbininkai pinigu 
nesigaili — duoda, kiek ka
tras turi. Pėdelė gi ir kiti 
komunistų lyderiai be darbo 
seu puikiai gyvena ir džiau
giasi, kad jiems komuniz
mas jau atėjo.

Tad 
mieji. kas komunistų lyde
riams rupi: pinigas ar idė
ja?

Perspėk tu tamsius para- 
pijonus nuo kunigų mulkini
mo ir išnaudojimo, o pasi
pils ant tavo galvos iš saky
klų keiksmai ir kolionės. Iš
vadins tave bedieviu, di
džiausiu niekšu ir lieps pa- 
r: pilonams saugotis tavęs 
iš tolo. ; '

Perspėk komunistų pasė
koms nuo pragaištingos jų 
lyderiu taktikos, o išgirsi ko 
negirdėjęs. "Laisvė" ir ’ Aki
nis" apšauks tave buržu
jum, sociališdaviku, ir kito
kiais biauriais vardais, ko
kie tik komunistiškam jų

yra netik šmugelninkai ir 
valstybės naikintojai, bet da 
dideli atžagareiviai, aršiau-! 
si laisvės priešai.

Klausimas. ar ilgai gi šit-'- ! 
patamsi# galybė Lietuvoje, w _
viešpataus ? Ar ilgai gi jie j žmones apsisvies ir
mulkins žmonas pasakomis į padarys šmugelninkų vieš- 
apie nebūtą "dangaus kara-į patarimui galą, 
lystę” ir "pragaro kan- i 
cias?” Ar ilgai jie baugins! 
Lietuvos kaimiečius raguo
tais velniais ir kitokiais; 
baubais, kuriems jie paris 
netiki?

Jie mulkins žmones pa tol, 
kol tie žmonės neapsi- 

švies. Bet kaip Lietuvos kai
mietis gali apsišviesti, kuo
met jis nieko daugiau negir
di, kaip tik kunigo pa
mokslą ?

Apsišviesti ir susiprasti 
jam galima padėt iš Ame
rikos.

Ar žinot kokiu budu?
Siunčiant jam laikraščių

ir knygų.
Tegul kiekvienas ameri

kietis užrašo savo namiš
kiams Į Lietuvą gerą laik
raštį. (Lietuvos žmonėms 
geriausia patinka "Kelei
vis”). Susipratimas tuojaus 
pakils.

Ties?, pasitaiko, kad vie- 
no-kito numerio žmogus te
nai negauna. Mes manėm, 
kad "Keleivi" cenzūra kon
fiskuoja ir rašėm į apšvie- 
tes ministeriją paklausimą. 
Gavom atsakymą, kad cen
zūra musų laikraščio nekon
fiskuoja. Jei žmogus kokio 
numerio negauna, tai kas 
nors jį pavagia, nes "Kelei
vio” nori kiekvienas. Taigi, 

»jei io negauna tas žmogus, 
kuriam jis adresuotas, tai 
reiškia, kad kiti jį skaito ir 
šviečiasi, šiaip ar taip, jis 
neša naudos Lietuvos visuo
menei.

Šiuomi laiku Lietuvon ei
na apie 3,000 "Keleivių” kas 
savaitė. Prenumerata me
tams kainuoja tik §3.00. Už- 
rašykit jį savo giminėms ar 
draugams, o paciarysit jiems ;r svietiškoji valdžia.

Romos bažnyčia ~ padarė 
šventu Kastilijos karalių 
Ferdinandą. Ar žinot už ką? 
Lai i tai atsako Romos baž
nyčios breiviaras, kuriame 
rašoma: "Jis (Ferdinandas) 
neleido nei vienam ne Ro
mos katalikui savo karalys
tėj gyventi, ir savo ranko
mis atnešdavo malkų paku- 
į imui laužo, ant kurio jie 
(eretikai) buvo deginami." 
Vadinasi, toki budeli, kuris 
be pasigailėjimo naikino ki
taip protaujančius ir kitaip 
tikinčius žmones, Roma pa
darė šventu..

i Lietuvos klerikalai irgi 
trokšta tokios valdžios, kuri 
eitų karaliaus Ferdinando 
pėdomis, tai yra visus žmo
nes. kurie nelaižo kunigams 

kio" mokslo'““žmogus viską 
supras. Labai užimanti ir( p - - 
pamokinanti; I 
§1.00, o apdaryta $1.25.

3. Ar buvo Visuotinas j 
Tvanas? _ 
kuri taip pat neužgaudama 
tikybinių žmogaus jausmų 
sutrupina mokslo argumen
tais visas kunigu pasakas 
apie tvaną ir kitokius stebu
klus. Karščiausis katalikas 
skaitys ją su pamėgimu ir 
perskaitęs sukirs kiekvieną 
kunigą. Kainuoja tik 25 
centus.

Kas gali, tegul užrašo vi- 
. ras tris šitas knygas j Lietu
vą; kas neišgali, tegul išra-

Kas demoralizuoja 
Lietuvos liaudį?

*

*»

Kiekvienas lietuvis, kuris 
nesvaigina savęs munšainu 
iki proto pametimo, žino ką 

i gero padarė klerikalai Lie
tuvai.

Jei šiandien tamsus para- 
pijonai daro gėdą visai lie
tuvių tautai, jeigu svetim
taučiai dar vis tebevadina 
lietuvius nekulturiškais ir 
neapšviestais žmonėmis, tai 
galime už tai pasidėkavoti 
Romos agentams. Jie sten
giasi savo pasekėjus laikyti 
didžiausioj tamsybėj, kad 
lengva butų juos išnaudoti.

Romos agentai savo orga
nizacija, kai voras savo vo
ratinkliu, apsupa tamsius 
žmonelius ir savo romiško
mis replėmis spaudžia jų 
kūną, troškina sielą ir sun
kia tuos syvus, nuo kurių 
Roma tunka.

Lietuvos liaudis trokšta 
apšvietos ir laisvės. Romos 
agentai gi stengiasi užge
sinti kiekvieną prašvitusi 
šviesos ir laisvės spindulėlį. 
Kadangi Romos agentų ran
kose šiandien randasi Lietu
vos valdžia, tai tenai tapo 
Įvesta cenzūra priešais dar
bo žmonių raštus.

Klerikalai jau ne nuo 
šiandien yra priešingi spau
dos, žodžio ir sanžinės lais
vei. Cenzūra — tai jų pada
ras. Jie Įvedė ją dar tuose 
laikuose, kuomet Roma val
dė pasauli. Cenzūros išradė
ju yra Romos popas Alek
sandra VI. Jį vėliaus pasekė

į

daręs,
dabar lik sveikas, 
kad už trijų metų bus viskas 
kitaip...”

Kitą sykį — irgi apie Viš
tytį — tas nuogas žmogus
pasirodė moterims bulves) 

: be kasam. Joms jis irgi pa
sakęs: "taisykitės, nes už 
trijų metų bus kitaip.“ Tai 
pasakęs, jis nuėjęs girion.

Tamsus žmonės pasakoja 
šitą pasaką su didele nuo
ganda. Vieni jų spėja, kad 
po trijų metų busianti dide
lė karė, o kiti mano, kad at
eisianti "sudna diena“.

pasakykite, gerbia-Kas skaito visokių 
•kraipų laikraščius ir 
skaitytus dalykus giliai ap
svarsto, tam neįkaibėsi ne-! 
butų dalykų apie Terra In- j 
cc gnito (Nežinomą žemę). Į 
Vienok yra dar daug tokių j 
darbininkų, kurie kad ir; 
skaito laikraščius, bet neįsi- 
gi’ina į tai, ką skaito, tik 
taip sau paviršutiniai perbė
ga dalykus. Tokiems žino-į 
nėms yra lengva bile kas: 
Įkalbėti, nes jie nėra pratę: 
giliai svarstyti.

Pačią tamsiausią dalį lie
tuvių visuomenės, kuri di
džiumoje susideda iš anai-j 
7abetų Mnemokančių skaity
ti ir rašyti M valdo kunigai, i 
Nors kunigų "mokslas” yra! ____ 
savo laikus jau atgyvenęs ir g0CĮyKe randasi. Ir keiks, ir 
protaujančiam žmogui yra i siundys jie vienus darbinin- 
keistas ir net juokingas, vie-. ųus įrięš kitus ir kartu 
?.( k tamsunai kunigų paša- <uks, kad jie gatavi numir
ki ms pilnai tiki, nes jie dar tj įelei darbininku gerovės, 
neįstengia savo protu gy-U?]ei komunizmo idėjos. 
v< nti. Savo pasekėjams ku- ■ Rokia taj biauri vcidDiai. 
•ugai liepia nekrauti turtų, ė, ,r delt0 kad dau. 
art sios ašarų pakalnes, o| ; pasekėiu turėjus, kad 
•įsą savo uždarbi aukauti,dau(rf^u jš -u-auku iškau. 

ttievui ant garbes ir rengtis: ,.nn<: 
. prie amžino gyvenimo po į 
; smert. Betgi patįs kunigai1 
netiki į - ---- - *

i no smert, 
I karalystę,

pa- 
jjer-

!
I

PASTATĖ KOMUNIZMUI 
KRYŽIŲ.

Anot "Darbininkų Tie
ses”,- Rusijos komunistų Vai

nai visko. Dabar gi korespor-\|~ia (Centro Pildomasis Ke
dentai jeigu rašo, tai tik tuo- ritėtas i, grąžindamas gv- 
met, kuomet jie nori ką nors veniman privatinę nuosavy- 
kritikuoti. išpeikti. Tos kriti- išleido šitokį dekretą;

”1. Visi piliečiai, kuriu tei
sės nėra legaliai pertrauktos, 
gauna privilegiją organizuoti 
pirkly bos ir pramonės užvedi
mus visoj Sovietu Rusijoj ir 
prisijungusiose sovietinėse 
respublikose, su sąlyga, jeigu 
jie pildo visas reguliacijas, lie
čiančias darbo apsaugą ir at
lyginimą už veikimą profesijoj 
ir pramonėj.”

Šitas dekretas buvęs pa-! 
skelbtas Maskvos komunis • Į 
tu organe "Izviestija".

Nuo savęs "Darbininkų 
Tiesa” da priduria:

"Skyriuje 'TEISĖS PRIE .
DAIKTU’ randame, kad na-j krauti kuodaugiausia turty 
mus. triobas privatiniai savi- j ir puikiai gyventi , ant že
mukai !, 
perleist parandavoli. Tą pat 
gali daryt su žeme, ant kurios 
triobos pastatytos....

"Judinamoji nuosavybė (ma
šinos. įrankiai. gabenimo Įtai- 
sos, tavoraL piniginis kapita
las ir tt.) taip pat gauna pilnas 
teises...

"Leidžiama tverti akcines 
kompanijas (stcck compa- 
nies), bankus ir kitokius pri
vatinius biznius."

Taip rašo 34-tam numery 
"Darbininkų Tiesa", kai
riausių komunistų organas. 

Vadinasi, komunizmui 
Rusijoj pastatyta jau kry
žius. Proletariato diktatūrą 
pakeičia privatinis biznis ir 

prie-: kapitalistinė tvarka pilniau-

rašoma viskas: ka< 
kas mirė, kas gimė, 
jaunimas, draugijos.

kos perdaug jau žmonėms Įsi
pyko. žinoma, kur reikia, ten 
galima ir pakritikuoti, bet kuo
met reikia, tai ir pagirti.”

šita pastaba labai vietoj.; 
Musų korespondentai turė
tų daugiau kreipti domės Į 
lietuvių gyvenimą, ir kas tik j 
nauja atsitinka, tuoj para
šyti i laikrašti.

* - l

"DAžYTAS
PATRIOTIZMAS’’.
"Lietuvos žinios” klausia, ! 

kada bus galas dažytam!
! patriotizmui", kuris dabar 
esąs labai madoj Lietuvoje. 
Jis apsireiškia tuo, kad biz
nieriai apsitepa tautinėmis 

i spalvomis, norėdami tuo bu- 
! du pasirodyti karštais lietu- 
■ viais, o tuo tarpu lietuviškai, 
ir kalbėt nemoka.

Kauno dienraštis rašo: I
"Tramvajuose konduktoriai!

i kalba rusiškai, bilietai parašy
ti tokia kalba, kad lietuvis var-. 
gu supras, kas per dalykas, bet 
pats tramvajus išpuoštas lie
tuvių spalvomis: — geltona.! 
žalia ir raudona... Tas pat su 
smuklėmis — tarnai kalba rj-l 
siškai ar lenkiškai, girti, kolio-! 
jasi rusiškais žodžiais, o* pati 
smuklė išpuošta trimis spalvo-’ 
mis 
nai I 
tautinėms spalvoms.

Mes visuomet sakėm, kad ■ 
patriotizmas, tai tik p*-‘* 
danga visokiems pelnagro-i sioi to žodžio prasmėj, 
biams. Kitokios naudos iš joj 6 Brooklyno "Laisvė" vis 
rčra. i(įa mulkina savo skaityto-

apie

- geltonai, žaliai ir raudo- 
Daugiau pagarbos muštą

I

I

amžiną gyvenimą 
netiki i dangaus 
o stengiasi susi- 
•» • J—

daugiau iš jų aukų iškau- 
! linus.

Kol darbininkai savo pro
tu negyvens, o tikės vado
vėms — juodiems ar raudo
niems — vistiek jie bus iš
naudojami.

Darbininkas.

I
i

!

gali pirkti, parduoti, mes.

---------- i jus, kalbėdama jiems 
PASAKA APIE NUOGĄ "komunizmą”.

ŽMOGŲ.
; Prietaringi Lietuvos žmo- 
’nės prasimano labai keistų 
į pasakų, štai, apie Vištyti 
dabar yra žmonių pasakoja
mas šitoks neva atsitikimas.

"Liepos mėnesį nuo Vyžai- 
nio važiavo vienas ūkininkas 
(jo pavardės susekti negalė
jau), i Suvalkus turgun. Beva
žiuodamas per girią sutinka 
nuogą žmogų, kuris klausia, ką 
vežąs parduoti ir kiek prašąs, 
žmogus atsakęs, kad veža par
duoti meitėli ir prašo 40.000 pjalė valdžios Įstaiga siunti-

SARMATIJASI 
PASIRAŠYTI.

Lietuvos Atstovybė Wa- 
shingtone pradėjo siuntinė
ti spaudai agitacinių straip
snių, po kuriais ji pati, ma
tyt,* sarmatijos pasirašyt, 
nes deda slapyvardį "Seiri- 
rijų Juozas”. Tuose straips
niuose agituojama už regis- 
straciją.

Anot "Tėvynės”, begalo 
keista išrodo, kuomet ofi-

Vadinasi, kunigams 
nerupi kokia-ten krikščio
nybės idėja, nerupi žmonių 
išganymas, bet rupi pinigas. 
Dėl pinigo jie tamsuolius 

i mulkina, dėl pinigo jie gy- 
! vena.

Šviesesnioji dalis musų vi
suomenės yra atsikračiusi 
kuniginių burtų ir šitą dali 
visuomenės mes vadiname 
•nogresyve. Vienok kam te
ko veikti laisvesnių žmonių 
tarpe, tas pasakys, kad ne 
risus ir laisvuosius galima 
vadinti progresyviais. Tar-; 
pe laisvųjų yra nemaža to-! 
kių, kurie pabėgo iš parapi
jos ne dėl savo persitikrini
mo, kad tikėjimas yra hum- 
bv.gas, bet tankiausia todėl, 
kad kunigas ar parapijos 
komitetas perdaug jį i 
skriaudė. Gerai, jei tokis pa- viri 
bėgėlis 
laisvus laikraščius, ima pro- rudeniop vanagu virsta, taip 
rauti, tuomet jis palieka su- ir musų Kukutis, vanagu 
sipratusiu žmogum.’ Bet yra vi /tęs, skaudžiai apipešiojo 
nemažai ir tokių, kurie nuo višteles, kurios jo meliodijų 
kunigų pabėgo, bet prie pro- klausėsi, 
gresyvių žmonių nepritapo. -----------
Jie tankiausia keikia ir ku
nigus, ir socialistus, ir lais
vamanius 
visi no good. Iš tokių žmo
nių, kaip ta patarlė sako, 
nei dievui žvakė, nei velniui

ŽARUOS.

t

I

Neduok, dieve, kad Rusi
joj javai užderėtų ir badas 
pranyktų. Tuomet Ameri
kos komunistams butų ka
put, nes jie negalėtų Rusi
jos baduolių vardu sau au
kų rinkti.

Buvo laikai, kada musų 
tautininkai garbino Gabrį, 
kai žydai veršį. Bet dabar 
užsimink tautininkams apie 
Gabrį, tai jie susirauks kai 
pipirą perkandę.

'Uhicagos mieste gyveno 
Kukutis, kuris komunistiš
ku balseliu gražiai kukavo, 

nu-.Jo kukavimu labai gėrėjosi 
1 musų kairiasparniai. 

pradeda skaityti! Bet kaip kiekviena gegutė

didžiausia dovana.
Be to da reikia siųsti Lie

tuvos žmonėms gerti knygų. 
Bet kokios knygos Lietuvos 
žmonėms geriausia tiktų ? 
Mes patartume išrašyti 
jiems šitas:

i. Lietuvos Respublikos 
Istorija su žemlapiu. Iš šitos 
knygos žmogus įgys tiek ži
nių ir faktų apie kunigėlius 
ir jų politiką, kiek jis nega
lėtų įgyti jokioj mokykloj. 
Kainuoja $i.25 su apdarais.

2. Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj. Tai yra 
knyga, kuri neužgaudama 
nei Dievo, nei tikėjimo, pa-1 
rodo, kad tikrojo Dievo ir 
stebuklų niekad nebuvo ir 
nėra. Parašyta taip lengva 
ir aiškia kalba, kad ir be jo-

jiems viskas ir

Ginklų fabrikantai pra
turtėjo nuo karės, graboriai 
— nuo influenzos, o komu
nistai — nuo bado Rusijoj.

, , . . Darbininkui žmogui visur
a’® IMK W « ji “ 
žmonės. Jiems viskas ir vi- nigai, blusos n mihcistai, 
sur bloga, bet jie nesisten- o Rusijoj — badas, utėlės ir 
gia suprasti,Jš kur tas blo- komisarai.
giimas paeiųą ir kas reikia A. Garbukas.

Musų klerikalai viešai tą 
kainuoja savo troškimą išreiškė kuni- 

— * !go Garmaus lupomis.
Nors Romos "kultūra” 

Tai yra knygutė, I V? ?anTa fliai i*?““
TA šaknis Lietuvos zemej, vie-

nok Lietuvos progresyviai 
žmonės jau pradėjo tas šak
nis naikinti. Mes, gyvenda
mi užjury, privalome Lietu
ves progresyviams žmo
nėms tame darbe gelbėti. 
Didžiausia pagelba, tai siun
timas Lietuvon laisvu kny
gų, laisvų laikraščių. Nesi
gailėkime išleisti keletą cen
tų išvijimui tamsos iš Lietu
vos žemės.

Pranas žilaitis.
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Kas nieko neveikia
Te niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUSLUMAS

1

CHICAGO, ILL.
Rubsiuvių susirinkimas.
Penkiadienį, spalio 6 d. 

Unijos svetainėj, 1564 N. 
Robey gat., buvo mėnesinis 
Unijos Lietuvių 269 Sky
riaus susirinkimas. Susirin
kimą atidarė skyriaus pir
mininkas, brolis M. Butvi
las. ] 
susirinkimo protokolas ir 
Vykinamosios Tarybos pro
tokolas. Antrajame tarp kit

kart St. 
Jamon- 

šmeištams 
ir jų ve

dimose”, 
buvusis 

” organo

Hillmano, tik, žinoma, ne 
skyriaus susirinkimui, o 
am tikrai Unijos įstaigai, 

teisia unijos viršinin- 
už jų prasižengimus draugijos dalyvavusios 

unijos įstatymus, 
išvadino Masoną

. . gir
di, viršininkai reikia ne už
tarti. o ėsti. Masonas isižei-

t
kuri 
kus' 
prieš 
Vikšris 
viršininkų užtarytoju;

—A-.'-T"' ■' '-i ■ ■ t »i

Daktarė Deila Mieldažis 
gimė ir augo Shenandoak, 
Pa. Ten baigė ir augštesnę 
mokyklą. 1912 metais ji at
važiavo 
įstojo i 
College;
mokslą ir liko daktarė. Vie
nus metus praktikavo West 
Phila. Womens Hospitaly;

rengta Meidažio
bet žmonių buvo nedaug ir 
tuo žvilgsniu protestas bu
vo be pasekmės, tečiaus 

ta
me proteste nutarusios or
ganizuoti „Draugijų Sąjun
gą”, todėl jis prašė, kad sky
rius paliktų tą komitetą te
kaus. IŠ to išėjusiose disku
sijose buvo nurodoma, kad 
daug draugijų pritraukti 
prie to „sąryšio” nebus ga- 
Pma, nes komunistams įsi
geidus pakinkyti visas lie
tuvių draugijas į savo poli
tikos vežimėlį ir 
pinigais palaikyti komunis
tų kromelį, jos nenorės 
jiems tarnauti. Tečiaus bu
vo nutarta palikti komitetą 
ant tolinus.

Neužbaigtuose reikaluose Ivkų

svetainėj, j nu’’ darbininkų laišką ir
■ kyriaus vaidybos atsakymą 

i į ji. Čia ėjo karštos dkkv.s:- 
kur buvo niekinama 

darbininkai.

čiui, kuris taipgi buvo pri
imtas.

Biznio agentas A. Kairis 
i ra nešė, kad dabar Chica- 
goj rubsiuvių bedarbių skai
čius visai sumažėjo; darbai 
pagerėję daug daugiau negu 
pernai tuo patim laiku.

A. Kemėža kaipo naują 
sumanymą davė Rubsiuvių 
Skyriui paaukoti pinigais ar dveju^ metus buvo tame ii- 
snygomis Lietuvoje steigia- gonbuty kaipo chief Tesi
miems darbininkų knygv- deni doctor. Rvgpiuty 1919 
narus. Sumanymas paremtu m. daktarė Deila Mieldažis 
ir J. Bendokaitis pasiūlė pa- atidarė ofisą po numeriu 
nuboti tam tikslui $5.00; 5822 Spmce st., kur ir dabar 
Nemėža pataisė, kad butų priiminėja ligonius, 
paaukota $25. Katilius pa-1 Dabar ji priguli prie 
stebėjo, kad ateina metų ga- 'Vomen’s Hospital daktaru 
i?.-3 ir pareina išmokėti sky- stabo ir darbuojasi kituose 
niaus viršininkams algos. Be,Ugonbučiuose.
io skvrius yra pirkęs Rusi-: I jokią politiką daktarė 
ios Industrijos Atstatymo nesikiša, tik žiuri savo pro- 
šėrų u/ž $150 ir pinigai už.fesijos. Ir ji yra gera dakta
ruos Šerus pareina sumokė- rė. ypač moterų ligose.
ti. .A. Kairis patarė, kadi Iki šiol Philadelphijos mo- 
Skyrius knygynų steigimo terys skųsdavosi, kad jas 
reikalams gali paaukoti SI 0; žvdai daktarai skriaudžia, 
taip ir nutarta. Tiek tik skv- Taigi dabar turės savo tau- 

ištesėįo Lietuvos darbi- tos merginą daktarę, kuri 
gali visiems patarnauti.

Teisingi žmonės nesigar- 
sina. Pavyzdžiui, advokatas 
Paukštys atvažiavo į Phila
delphiją ir per ilgą laiką 
niekas io nežinojo. Galiaus 
lietuviai vienas nuo kito su
žinojo ir ji išgarsino. Dabar 
a d v. Paukštys lietuviams 
labai sąžiningai patarnauja. 

Tas pats yra ir su daktare 
Deila Mieldažis: ji irgi nesi- 
garsina, bet ją lietuviai su
rado ir ji jiems patarnauja 
sąžiningai. Ušnieniškis.

n tci'ei jo 
„Naujiem* 
('uotus fui 
• ik i vok ir-, 
/gailėti. ’ 
(lamus u*v

Į 
)jos, kur buvo

“Naujienų”
Vienas fanatikas lailoka' 
išvadino juos buržujais už
tai, kad jie gauna tokias al
gas: jie esą ir darbininkai 
ir „Naujienų” bosai, nes jie 
yra „Naujienų” bendrovė •, 

Grigaičio uo-

į Philadelphiją ir
VVomen’s Medical 
1916 m. baigė

J

*

COMPANY

k*U PONAS

Nedaryk bandymu su savo kūdikiu duodama 
jam tokiu maistą, kurie abejotini. Borden’s 
Eagle Pienas yra gamtiškas kūdikiams mais
tas, nes jame nieko kito nėra, kaip grynas » 
cukrus. Apie jo grynumą ar puikias pasek
mes nėra jokiu abejonių. Gydytojai rekomen
davo ji lakstantiems ir (ūksiantiems kūdi
kiu. kurie neaugo kaip reikia. Eagle Pienas

V
I

protesto 
projektą 

narys,

THE BORDEN
Borden Building. New York.

C

Ik t . 2* 
nef-1 -

I

I

pa.taisvirc

i

K'c!

’v?..

Pažymėki! katrą knygelę norit

Penėjimo
Instrukcijos

Varrlaš

niiHci

Perskaityta pereitojo dė Vikšrio pavadinimu ii

ko buvo pasakyta, 
Strazdu s (ži nomas 
to „pisorius” 
prieš „Naujienas' 
dėjus rašyti 
„Drauge’’ etc.) 
„spešeklemokratų’ 
„Žinių” redaktorius kreipė
si į Lietuvių Skyriaus Vyki
namąja Tarybą, norėdamas 
Įstoti į Rubsiuvių Uniją ir 
gauti prosytojo darbą. Jo 
prašymą taryba priėmė. 
Abu perskaityti protokolai 
tapo narių priimti.

Toliau ėjo korespondenci
jų skaitymas. Pirma buvo 
nuo Unijos organo „Dar
bo” redaktorius, V. Poš
kos, kur jis atsako 269 L. 
skyriaus valdybai* kad -sky
riaus 
prieš

1 abudu pradėjo ginčytis, kol 
pirmininkas juos sustabdė.

Vakaro rengimo komisi
ja, A. Kairis ir kiti, pranešė, 
kad svetainė, muzika ir kiti 
dalykai jau prirengta. Va
karas bus toj pačioj sky
riaus svetainėj lapkričio 19 
dieną.

J. Bendokaitis, 
prieš Johnsono 
rengimo komiteto 
pranešė, kad protestas su- buvo kalbama apie „Nuu ne

„Nau jienų” bosai 
„Naujienų” 

ėrininkais, 
(■ ego mis.

Bu.vusis 
(rektorius, 
sis prie 

draugi j ų 1 hiragas

kaipo chief resi-

di- 
riisidėju- 

Į..,,**.. , 

Naujie- 
Jurge- 
verga i, 
parašė 
sakytų 

ikoks paprastas, tamsus, da- 
’ nežinantis žmogelis, 

tai galima butu jam dovaao-

'Naujienų’ 
vėliaus 
spešeklemokr 

sakė, kr:1 
nu” darbininkai vr.. 
Lonio ir Grigaičio 
kuriu verčiami jie 
tąjį laišką. Jei tą

išneštoji rezoliucija 
„Naujienas” nebus 

įdėta į organą „Darbą”: ji 
esanti perduota vyriausiam 
svetimkalbiu Unijos leidžia
mų laikraščių redaktoriui 
Schlosbergui. .Antra kores
pondencija buvo nuo „Nau
jienų” darbininkų, kur bu
vo nurodoma, kad „Naujie
nų” spaustuvė yra unijinė 
ir jos darbininkai visi pri
klauso Chicagos tipografų 
unijai 16 num., spaustuvės 
darbininkai gauna unijines 
algas nuo savaičių ir kad 
269 skyrius, vietoje nešęs 
protestus prieš vienintelį 
lietuvių laikraštį, kurio 
spaustuvės darbininkai turi 
unijines darbo sąlygas, ge
idaus butu patarnavęs uni- 
jistams Įvesdamas uniją į 
tų laikraščių spaustuves, 
kuriose jos nėra, tečiaus de
dasi kovojančiomis su open- 
šapiais. „Naujienų” darbi
ninkai pataria skyriui, jei 
jam ištikro rupi organizuo
tų darbininkų reikalai, Įves
ti uniją „Vilnies”, „Laisvės ’ 
ir „Draugo” spaustuvėse; 
jeigu jis to nedarys, tai bus i 
aišku, kad jis remia neuni-j 
jines darbo sąlygas. Laiškas j 
buvo priimtas.

Trečias laiškas buvo nuo 
Philadelphijos L. Skyriaus 
sekretoriaus, kuriame klau
siama apie žinomą visoms 
srovėms „veikėją” Juozą 
Kuzmicką (Uktverį), kuris 
norįs būti unijos organiza
torium. Chicagos L. 269 Sk. 
valdyba pasiuntė žinių apie 
jį..

’ Toliaus ėjo Jung. Tarybos 
delegatų pareiškimai. Pir
mas kalbėjo V. Vikšris. Jo 
pareiškimu skundų komisi
ja, išrinkta nuo visų skyrių 
yra be svarbos, nes komisi
jai paėmus darbininkų 
skundus spręsti, unijos vir
šininkai visa sudarė savotiš
kai ir darbininkai niekuo
met nelaimi. Jam būnant 
teismo nariu.daugumas uni
jos narių buvę baudžiami 
visai neteisingai, nes jie ne
turi teisės ant unijos virši
ninkų skųstis.

Antras delegatas pranešė, 
kad pas Alfredą Deckeri ne
senai buvo sustreikavę kir
pėjai, reikalaudami, kad ša- 
pos čermanas butų pašalin
tas: tečiaus unija tuojaus tą 
streiką sutaikė.

Trečias delegatas Mason 
griežtai užginčijo pirmo-de
legato pareiškimą busią 
darbininkams neleidžiama 
paduoti skundų ant Unijos 
agentų; girdi, skundas gali
ma paduoti ne tik ant pa
prasto Unijos agento* o ir 
paties Unijos prezidento

iradeMark of The Borden CoMJ^
Beg. U. S. Pat. OS.

b* ‘kšiznl1.eiJ Preserved MlLK

v ‘

He borFTncompan 
l*EW YORK. u. S- a

DUOK SAVO KŪDIKIUI GERIAUSI
Geriausia Priežiūra — ir Geriausias Maistas padarys Geriausį Kūdikį. O kiekviena 
motina nori, kad jos kūdikis butų geriausias, ir nėra jokios priežasties delko. su rū
pestinga priežiūra ir tinkamu maistu, jus kūdikis nptunhų būti stiprus ir vikrus. Jei 
laumė krlkštamočia paklaustų motinos ko ji geriausia trokštu savo kud'kiui, tai išti- 
krųjų atsakymas butų — GEROS SVEIKA TOS.

r

lengvai suvirškinamas ir patikėtinas vaikus 
penint.

Nusipirk blekinę Eagle Pieno šiandien ir var
tok įi ant stalo ir prie virinio, kavoje ar šoko
lade — žodžiu, visur, kur paprastai vartoja
ma pienas ir cukrus. Eagle Pienas yra piges
nis ir skalsesnis, ir dėl to. kad yra tokios 
augštos rūšies ir vienodumo, jis yra 
GERI AUSIAS dėl jusu stalo. Pas krautuv- 
ninką palik nuolatini užsakymą Eagle Pieno 
dabar. Kiekvienas krautuvninkas užlaiko 
Eagle Pieną.

Iškhpkit kuponą šio paskelbimo ir pasius
kit ii The Borden Company. o ji prisius, visai 
dykai, ką norėsit: ar pamokinimu jusu kalbo
je kaip kūdikį penėti, arba kūdikių knygą, 
arba virėjystės knygą, pasakančią kaip paga
minti skanių valgių su Eagle Pienu. Įvardin- 
kit ko norit šitas patarnavimas yra jums, tik 
už prašymą.

Jusu kūdikis tinkamai syvuos ir augs nueša- 
ios, vis didyn iv stipryn, jei jam duosi geriau
sią priežiūrą ir geriausi maistą. Vikrią ir 
stangią Sveikatą Įgavo tūkstančiai kūdikiu, 
kurie buvo penimi su Eagle Pienu, kaip ją dė
kingos motinos liudija, šitoms motinoms nė
ra kito maisto taip visur vartojamo ir su to
kiomis pasekmėmis, kaip Eagle Pienas. Gali
ma drąsiai sakyt:, kad daugiau kūdikiu pa
sekmingai išaugo ant Eagle Pieno, negu ant 
\isu kitu dirbtiniu maistu krūvon sudėtą.

Adresas

Kūdikių 
Knyga

Virimo
Knyga

(Lithuanian)

nūs
rinkų reikalams. Bet Rusi
jos reikalams jis labai duos-į 
rus. Ir dabar jis moka po 
95 kas mėnuo kokių tai duo
klių F. of S. R. draugijai — 

jokio murmėjimo ir net 
siklausdami, kur tie pini- 
i nueina. Kažin kodėl 

jiems Rusijos darbininkai 
visuomet daugiau rupi negu 

ietuvos darbininkai ?
šapos Darbininkas.

I
i

MONTELLO. MASS. 
Margumynai.

Pas mumis, kaip ir kitose 
"revoliucionierių” kolonijo- 
?: buvo keletas Elnio Salos 
Dcer Island) kankinių, 
ienas tu kankinių pabėgo 

i Montello, nunešdamas*2.- 
UH) dolerių žmonių sudėtų , 
’-imgų. Antras kankinys, draugysčių, 
perėdamas f ..............  '__ ___________
tu, Įsisteigė biznį-valgyklą. rugsėjo, 1922, nutarė išneš-

•alobti Į greitą laiką bu- priverstinos Amerikos lietu- 
,- ' . ’. kū Ms aParc viu registracijos.

valgyklos . Įsitaisė bravorą. į Kadangi Lietuvos valdžia 
iš kurio tikėjosi pasidaryti paskelbė per savo Atstovy- 
gražaus pelno. Bet ir vėl ne- įę, reikalaudama, kad visi 
laimė! Pačiame vidurnakty- Amerikoj gyvenanti Lietu
je bravoro boileris plyšo ir -.-os piliečiai užsiregistruotų 
viską išdraskė. Ir taip, tasai jy p d. gruodžio, 1922. ir už- 
i ankinys iš kandidato i ka- einiokėtų po 10 doleriu me- 
pitalistus ir vėl paliko prole- t;nės duoklės;
taras. Trečias kankinys bu-. Kadangi neužsiregistra
vo užsidėjęs kromą kitame (vusjems grumojama atėmi- 
mieste. Bet... už kiek laiko my Lietuvos pilietystės ir 
ir tas parėjo į Montello tik konfiskavimu jų turto Lie
su dviem baksais cigarų, pa-' tuvoje; 
cikišęs po pažasčia.

Dabar tie I

\VATERBURY, CONN. 
Rezoliucija prieš regis

traciją.
Waterburio Lietuvių Pro

gresyvių Draugysčių San- 
ryšis, susidedantis iš 18 

.___ ____mėnesiniame
tapti kapitalis- susirinkime, laikytame 29 d.

1 * v ___

Kadangi biznis ėjo nekaip (į protesto rezoliuciją delei 
y pralobti Į greitą laiką bu- priverstinos Amerikos lietu- 
vo negalima, tai jis apari v;u registracijos.

Įsitaisė bravorą, j Kadangi Lietuvos valdžia

j Kadangi toks Lietuvos 
komunizmo (valdžios patvarkymas yra 

kankiniai suprato, kad gv- negirdėtas istorijoj.— 
venime neužtenka mokėti Tad Waterburio Lietuvių 
ant atminties komunizmo (Progresyviu Draugysčių 
maldelę, bet reikalinga šiek-, Sanryšis protestuoja prieš
liek ir mokslo. Todėl dalis 
musų komunistų jau prade
da išsižadėti savo fanatiz- 
mb ir grįžta atgal prie svie
to marnasčių. Jie pradeda 
gerti vandenį iš to šulinio, 
i kurį nesenai spiaudė.

C ♦ *

Tūli musų katalikai sako: 
"Geriau tegul lenkai valdys' 
Lietuvą, negu bedieviai.” j 
Bet mes, progresyviai, kata-; 
likus perspėjam: Ar Lietu
vą valdys lietuviai klerika
lai, ar lenkai prošepanai,, 
mums vistiek. Vienok mes 
žinom, kad netrukus ateis 
tas laikas, kuomet Lietuvą 
valdys darbininkai. Tuomet 
tai bus blogos dienos Lietu
vos juodvarniams, kurių 
tiek daug tenai priviso.

Kritikas.

tokį patvarkymą. Ar tai ši
taip Lietuvos valdžia atsi
moka Amerikos lietuviams 
už jų gausias aukas ir pa
skolą ?

Jeigu Lietuvos valdžia 
taip sauvaliaus, tai mes, 
Waterburio progresyviai 
lietuviai, busim priversti at
sisakyti nuo rėmimo Lietu
vos moraliai ir pinigiškai.

Komisija:
A. Šeštakauskas, 
Tarnas Matas,
V. Bagdanavičius.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvė mergina daktarė.
Philadelphijos lietuviams, 

ypač moterims, bus naudin
ga susipažinti su lietuve 
daktare. Tai yra Deila Miel- 
dažiutė. Ji jau gyvena keli 
metai Philadelphijoj ir dar
buojasi keliuose ligonbu- 

, čiuose. bet iki šiol niekas 
• apie ją nežinojo, ji nieko iš 
lietuvių nepažinojo.

Geriausi
Cigaretai



1 KELEIVIS
i tėve, kad kuomet tu tiki, 
kad yra velnias, tai tikrai 
nežinai, ar jis yra, ar ne, nes 
tikėjimas nėra žinojimas.

—Palauk, vaike, aš nuei
siu pas savo kurną zakristi
joną pasikalbėt apie tai, ba 

i jis apie velnius labai daug 
žino. Gud bai, Maike.
—-----------------------------------------------------------------T-------------------------------------------'

1$ nykštuko užrašų.

r prieš karą nuo niekados turbut per amžių-Į
1915 metu. Todėl amžius nepakitęs...

—Sei, Maike, aš trajinau 
daryt tą spirimentą su duo
na ir moliu.

—Turbut norėjai sakyt: 
"eksperimentą?"

—Jes, vaike.
—Na, ir kas išėjo?
—Žinai, vaike, kad tavo 

teisybė: duona visuomet nu
puola ant žemės tuo šonu, 
ant kurio būna molio už
tepta.

—O ar supranti, delkc 
taip pasidaro?

—Jes, Maike. Molis yra 
sunkesnis už duoną, ir dėlto 
daugiau traukia žemyn.Del 
to ir sviestas visuomet ap
sisuka žemyn, kada duona 
krinta nuo stalo.

—Tai dabar jau netikėsi Į 
velnią.

—Į velnią, vaike, aš vis
tiek tikiu, ba velnias yra.

—O kas jį matė?
—Jo niekas nemato, vai

ke. ale visi žino, kad jis yra 
Aš, Maike, persitikrinau, 
kad ir bedieviai tiki į velnią, 
nors Dievo jie nepripažįsta

—Kokiu gi budu tu persi
tikrinai, tėve?

—Orait, aš galiu tau pasa
kyt, vaike. Tu žinai, kad aš 
kaipo vyčių generolas, da
bar užimu didelį ciną kata
likiškoj musų Atstovybė’ 
AVashingtone. Ir tu žinai 
kad toj atstovybėj darbuo
jasi netiktai kunigas Kemė
šis ir kita vyčių načalstva 
bet tenai dirba ir bedievis 
Vinikas. Taigi valuk jo 
Maike. aš ir persitikrinau 
kad laisvamaniai tiki į vel
nią.

—Pasakyk gi, kaip tu per
sitikrinai.

—Buvo taip, Maike. Vie
ną vakarą susėdom mes ka 
zyriuoti ir kazyriavom taip 
ilgai, kad visi ėmėm žio
vaut. Mes vist kaipo katali
kai, žiovaudami visuomet 
peržegnojam savo lupas 
kad velnias neįlįstų, o pat; 
atstovas Čarneckis da ii 
tam tikrą maldelę sukalba 
Vinikas, kaipo laisvamanių 
lyderis, žegnotis nenori, alt 
kaip tik išsižioja žiovaut 
tuoiaus savo burną užsiima 
ranka. Tas parodo, vaike, 
kad jis da daugiau bijosi 
velnio, negu visa Lietuvos 
Atstovybė.

—Tėve, tu klysti. Žmonėc 
užsiima burną žiovaudami 
ne dėlto, kad jie velnio bijo
si, o dėlto, kad mandagumas 
to reikalauja. Juk negražu 
prie kitų žmonių išsižioti ii 
parodyt visą burnos platu-

JI

—Aidonkėr, Maike, ką tu 
šneki, bet aš žinau, kad vel
nias yra.

—O aš žinau, tėve, kad tu 
nežinai. Tu tiktai tiki, kad 
jis yra.

—Tikėjimas ir žinojimas, 
tai vis tas pats, Maike.

—Visai ne tas pats, tėve, 
štai, komunistai tvirtai ti
kėjo, kad Amerikoje kils re
voliucija. Bet ji nekilo. Reiš
kia. jų tikėjimas buvo neži
nojimas.

—Aš, vaike, apie komu- 
įistus nekalbu. Aš kalbu 
upie katalikų tikėjimą. Ka
la katalikas tiki, tai jis ir 
žino, kad taip yra.

—O aš tau prirodysiu, te
ze, kad taip nėra. Paimkime 
pavyzdžiui kunigą PurickĮ. 
lak jis buvo katalikas, ar 
te?

—Jes, vaike.
—Na, o kaip tau rodosi, 

ėve, ar šmugeli varydamas 
isai tikėjosi, kad jį nutvers, 
ir ne?

—Man rodos, vaike, kad 
'eiga jis butų to tikėjęsis, 
ai šmugeliu jis nebūtų už
siėmęs.

—Vadinasi, jis tikėjosi, 
tad jį nepagaus, ar taip?

—Jes, vaike.
—Na. o betgi ji nutvėrė. 

Reiškia, jo tikėjimas nebu- 
zo žinojimas. Jis tikėjosi 
denaip, o išėjo kitaip.

—Jus. socialistai, daugiau 
nieko nežinot, kaip tik kuni- 
ą PurickĮ.
—Ne tiesa, tėve, mes ži- 

įome daug dvasiškų tėve- 
ių. Štai, Kanados katalikų 
tunigas Delorme nesenai 
t u šovė savo pusbroli dėl pi- 
rigų. Kun. Hali New Jersey 
•aisti jo j buvo pagautas ir 
■sušautas su svetima mote
riške. Kunigas Šmitas New 
forke papiovė savo gaspa- 
’inę. Kunigas Macochas 
tpiplėšė stebuklingąjį čens- 
akavos altorių ir išparda- 
•ęs brangenybes žydams už
mišė savo brolį, kad tas jo 
įeišduotų. Pildydami prasi
žengimą visi jie tikėjosi, 
tad jų nesugaus. Bet visi 
ouvo sugautu Taigi ir vėl 
pasirodo, kad tikėjimas nė
ra žinojimas. Nes jeigu jie 
butų žinoję, kad juos pa
jaus, jie butų nuo piktų sa
ro darbų susilaikę. Bet jie 
to nežinojo. Jie tiktai tikė
jo. Ir tikėjimas juos pra
žudė.

—Tai ką tu, vaike, nori 
tuo pasakyt?

—Aš noriu tau parodyt,

Nors esu mažas, - bet ge
ros mamos vaikas. Man už
augus, visi pasakojo, kad aš 
tikrai paeinąs iš beždžionės. 
Bet jie klydo. Mano motina 
ir tėvas buvo gryniausios 
beuodegių veislės ir su Dar
vinu nepažįstami. Tikėjo 
Dievui, kartais ir žmonėms, 
bet kada žmonės jų nemylė
jo, tai jie tapo dideliais ego
istais ir vietoj, kad turėti 
12 sūnų ir 9 dukteris, — jie 
pagimdė tiktai mane vieną 
ir tas išėjo nei šis nei tas. 
Esu permažas, ir perjau- 
trus... Nieko stebėtino! Gy
venome neurastenijos amžy- 
je ir išsigimimo viduje. Nie
ko nepadarysi, kad "klaido- 
kultura” taip mus apdova
nojo.

Aš pats maniau prieš ka
rą, kad žmogus ne tik bež
džionė, bet ir Dievas, bet 
kada tas pasaulio galiūnas 
ėmė visą savo protą aukoti 
Dievui Kovui ir Dievui Mo
lochui, tai aš ėmiau savo 
nykštuku protu mataruoti 
ir galų gale nesiklausęs nei 
motinos, nei tėvo, dasibel- 
džiau iki palubio išminties, 
kad visgi žmogus yra nei šis 
nei tas, t.y. nei Dievas, nei 
beždžionė, bet didelio ūgio 
nykštukas, su labai mažo 
ūgio protu.

Tiesa, yra žmonių didelių 
ir su dideliu protu, bet tai 
jiems labai sunku gyventi 
šioj ašarų pakalnėj. Tuoj 
jiems liepia didelius pasau
lio darbus atlikti: kalnus 
versti, lygybę su nelygybe 
sulyginti, rojų sutverti, nau
jas valstybes sudaryti, et ce- 
tera...

Aš tiesiog esu laimingas, 
kad nesu aukštakojis ir di- 
džiaprotis. Ūgis mano — 
nykštis, protas — mikrosko
piškai nepermatomas gyvū
nėlis, kuris niekur negali bū
ti sutalpintas, kaip tik mano 
nuosavioj makaulėje. Ne-j 
duok Dieve, bučiau šiek tiek 
didesnio ūgio, — tuoj žiūrėk 
i ministerius kviestų, o po 3 
dienų, apspiaudę ir apdrabs
tė prakilniais purvais, iš
mestų į gatve, praeiviu pasi
tyčiojimui. Gerai, kad grei
tai surasčiau butą, tai ačiū 
Fortūnai, bet jeigu prisieitu 
kreiptis Butų Skyriun, tai 
dovanokit, tikrai kur nors 
nustipčia, nes iš to "Sky
riaus” jokių malonių nesu- 
laukčia, o sumokėti kokius 
20—30 tūkstančių auksinų 
užuolaidos (ustupnoho) ko
kiam nors proletarui jokiu 
budu negalėčia.

Filozofijos niekas manęs 
nemokino ir jos nesuprantu, 
bet man vienas ateitininkas 
pasakojo, kad buk tai So
kratas, pasakęs — "pažink 
save”. Aš su tuo graikų 
mokslinčių visai nesutinku 
ir savo nuomone sakyčiau— 
"pažink kvailystę", bet ne 
"save”.

Ką tu čia žmogus save pa
žinsi, kad tavęs niekas ne
pažįsta...

Taigi matote, prie ko pri
eina nykštiškas protas!

Jus sakysite — niekus 
tauškiu. Gal būt, bet kar
tais ir niekai reikalingi.

Kaipo pirštas didumo 
žmogysta, daug prigalvoti 
nesugebėjau, bet visą savo 
amželį gyvendamas tarp sa
vųjų — didesnių ir mažes
niu žmogysčių, sudariau di
deli sąsiuvini užrašų. Dabar 
Kada vėl prisikėlė iš numi
rusiųjų "Liet. Žinios”, aš 
jas vėl pamylau, kaip mylė-

jęs jas ir 
1909 iki 1915 metų, 
dovanok laisvos šalies pilie
ti, kad kartas nuo karto aš 
praskleisiu savo užrašų są
siuvinį ir parašęs margą 
gromatėlę pas poną Redak- 

‘ torių, pasidalysiu šio gyve
nimo trupinėliais.

Mano trupinėliai iš pro
vincijos ir gan prozaiški, 
bet realus, nes dekadentiš
kai kol kas rašyti da neiš
mokau ir nebeišmoksiu, nes 
jau rodos per vėlu. Mat gy
venimas bėga žaibu ir vis
kas mainos... Kas vakar bu
vo negražu ir nei pragaiš
tinga — tai šiandien "ma
doje”.

Ak! kokie jus brangus, 
seni atminimai. Rodos dar 
vakar kiaules ganiau, vakar 
motina prie ratelio verpda
ma iš Mauderodės elemen
toriaus "nrinistromurą" ir 
poterius mokino, — šiandien 
žiūrėk, kas pasidarė! Ne 
tiktai urednikas už raštą 
pas lietuvį elementorių avi
žų nebereikalauja, bet būda
mi laisvi ir nepriklausomi, 
liuosai galime ne tiktai skai
tyti, rašyti, šokti ir peštis, 
bet dar ir samogonką vary
ti po priežiūra dar neištau- 
tėjusio milicijanto.

Rodos taip nesenai buvo 
1905 m., kurių niekaip nega
liu užmiršti. Atsimenu, Pe
triukas iš Vilniaus parvežė 
man 20 ekzempliorių "Lie
tuvos Ūkininko" ir paprašė 
juos išparduoti. Kur gi aš 
juos išparduosiu? Baigęs 

’ bandos ganymo universite
tą, 

j Birbiniškis 
[Čia buvo bažnytkiemis 
' didele, aukštais bokštais 
bažnyčia; žmonės buvo dori 

į ir rinkti, tiktai perdaug 
kartais bylinėdavosi, per- 
tankiai pas Maušienę sėdė
davo ir niekados vienas ki
tam teisybės nesakydavo.

Vieną nedėldieni, nusine
šiau savo 20 egzempliorių 
"Ūkininko” ir prie švento
riaus ėmiau kaišioti pažįs- 

I tamiems. Keletas vyrukų 
; nupirko. Gal bučiau ir visus 
pardavęs, bet mano preky
ba užtiko baisi katastrofa! 
Vargonininkas mano prekes 
konfiskavo, o klebonas be- 

j gailestingai nusukę mano 
I kairią ausį, ką ir šiandien 
; rodos tebejaučiu...

Sekančiame nedėldienį, iš
girdau per pamokslą tokį 

■barimą, tokį privadžiojimą, 
[amžiną atilsi kun. Nesimai- 
nio, kad man net plaukai at
sistojo.

Sako: — "Jus žinote, kad 
Bernotų Juzukas yra cicili- 
kas! 'Lietuvos Ūkininkas’! 
tai yra bedieviškas laikraš
tis. Tame laikraštyje skel-i 
biama, kad reikia bažnyčią 
atskirti nuo valstybės, dva
rai išdalyti bežemiams, dva- 

| t ininkus išdildyti iš šio į 
krašto; reikalinga koki tai 

[socialistinė lygybė ir darbi
ninkų būvio pagerinimas.

"Argi galima tokį laikraš
tį kęsti ir doruose namuose 
laikyti. Kas butų, jeigu iš s 
mus ką nors atimtų ir nieko 
neatlygintų? Be dvarų mes 
gyventi negalime... Dvari
ninkai tai yra musų krašto 
švietėjai ir darbdaviai, ačiū 
kuriems minta tūkstančiai 
kumečių ir bambalų.”

Pamokslas buvo ilgas ir, 
per jo ilgumą, daug pamir
šau. Laikas bėgo. Aš bėgau 
drutvn ir drutyn (aukštyn, 
nykštukas neauga). Pama-Į 
čiau daug margo svieto ir 
iki 1915 metų basčiausi ir po Į 
Zarasus, ir po Telšius, ir po 
Biržus, Vilkaviški ir Žaslius 
ir kur tiktai nesusidurdavau 
su pačiu gyvenimu — visur 
girdėjau ir mačiau kokią tai 
kovą musų dvasiškijos su ki
tų partijų, bei pažiūrų: ar 
laikraščiais, ar asmenimis. 
Ne vieną sykį pamaniau 
sau: visgi musų dvasiškija 
perdaug konservątinga, ji

f

I

daugiau miestų, kaip 
..riUrij — nežinojau, 

su

Todėl reikia darbuotis, [ 
kad kaip nors persikeistų vi
suomenės pasaulėžiūra į re- 
ališkesnį ii- aiškesnį dalykų 
supratimą.

Bet mano svajonės, atro
dė man svajonėms.

Laikas bėgo, taip kaip ir 
dabar bėga ir pasirodo, kad 
mano giliai apsirikta...

Šiandieną "Lietuvos Uki- 
, ninko”, nei "Socialdemokra
to” niekas iš kunigų nebebi
jo, o kad ir bijo, tai visai ki
tokia baime. O, gudrus jie! 
Aš krikščionių demokratų 
kedėje nesėdėjau, bet per 
plyšį viena ausimi girdėjau, 
ką jie kalba...

Ką gi
prisieis kunigijai kapitu
liuoti prieš pasaulio mokslo 
kovą. To reikalauja pats gy
venimas, ekonominiu ir ma- 

įterialiu žvilgsniu. Juk mes 
! doros žvilgsniu, visuomenei 
j kol kas nieko nedavėme pa
tvaraus. švietimo srity irgi 
atsitikome. Taigi pabandy
kime užšokti socializmui už 
akių ir tuom mes kovą su 
socialistais laimėsime...

Prižadėsime — nuodėmės 
nepadarysime, neištesėšlme 
— rasime priemonių man
dagiai atsiprašyti... Bet sa
vo taktikoj turime būti kai
resni net už patį Marksą.

Ir taip dabar krikščionių
Į dem. partija 
i pravesti savo pažadus 
Į ant popierio.
mes nežinom... 
bus mus.

'et...

- sako — vistiek

turi stengtis 
nors 

Kas bus ryt, 
Po mus ne- 
Besparnis.I

Lietuvos žmones nesiti
ki gero, kai valdžia bus 

klerikalą rankose.
T--Buvęs amerikietis F. t. 

Milkaitis iš Oškinių kaimo, 
šakių apskričio, rašo laišką 
savo draugui J. P. Maskvi- 

jčiui Į Hammond, Ind.:
"Brangus Drauge! Gavau 

I nuo jūsų pluoštą laikraščių 
į ir trumpą laiškelį, už ką ta- 
Įriu širdingai ačiū. Aš esu 
sveikas, tik nelinksmas, kad 
nesulaukiame geresnių lai
kų. Lietuvos žmonės dar vis 

i tebegyvena tartum karės 
durnuose paskendę. Jeigu 

: butų galima grįžti Ameri- 
jkon, tai Lietuvoj nei vienos 
dienos nebegyvenčiau. Kaip 
draugas klausi apie parva
žiavimą į Lietuvą, tai tiek 
turiu pasakyti: parvažiavęs 
neprapulsi, bet vargų ir bė
dų užtektinai pamatysi. Že
mė neapsakomai brangi, o 
miško triobėsiams nei už pi
nigus negalima gaut. Kleri
kalinė Lietuvos valdžia vis 
labiau ir labiau spaudžia sa- 

:vo piliečius, žodžiu sakant, 
caro laikais buvo daug ge- 

įriau gyventi, negu dabar. 
Jeigu Lietuvos tamsuoliai 

[ vėl balsuos už krikčionis de
mokratus, tai Lietuvoj gero 
nematysime. Todėl patariu 
draugui dar pagyventi 
Amerikoj.

"Jeigu draugas važiuo
tum į Lietuvą, tai dolerių 
nekeisk į markes, nes mar
kės kursas*kasdien smarkiai 
krinta. Mes .Lietuvoj ant pi
nigų dabar labai turtingi. 
Už kiaušini moka 25 ru
blius. už keturiu savaičių 
paršiuką 1000 rubliu, už ar
klį 100,000 rubliu, už porą 

Į čevervkų 5000 rub.. už pake
li] cigarėtų 100 rublių. Tuo- 
jaus milijonieriais tapsime.

"Naujienos pas mus to
kios : 15 rugpiučio linkui Pil
viškių ėjo ledų audra, kuri 
sumaišė javus, nulaužė me
džias ir viena-kitą triobės- 
sugriovė. 8 d. rugsėjo ša
kiuose buvo agitacijos pra 
kalbos ir diskusijos. Smar
kiai rėmėsi krikščionvs de
mokratai su socialistais. 
Krikščionys demokratai bu- ■ 
vo sukirsti." i

Per davatkas į Seimą.
Jau pereituose rinkimuo

se i Steigiamąjį Seimą 
krikščionys demokratai 
drauge su savo pakalikais iš 
ūkininkų sąjungos ir darbo 
federacijos visokiais budais 
agitavo už savo išstatytus 
kandidatus, kad tik kuodau- 
giausia pravestų į Seimą sa
vų žmonių. Teisingiau sa
kant. jie ne agitavo, bet vien 
kitas jiems netinkamas par
tijas juodino, purvais drabs
tė, nebūtų dalykų pra
simanydavo, o dažnai mėg
davo ir šmeižti gerokai. 
Kai kurie jų agentai, net ir 
kunigėliai, į šaltąją kuone 
pakliuvo. Kunigai bažnyčio
se apšaukė visus ne krikš
čionių demokratų partijos 
žmones bedieviais, žinoda
mi, kad nesusipratę nepa
žįstą gerai partijų žmonės 
iabiausiai bijosi bedievio 
vardo.

Taip pat daroma ir dabar. 
Agitacija eina visuose Lie
tuvos kampeliuose. Krikš
čionių demokratų agentai 
važinėja skersai išilgai Lie
tuvą agituodami už savo po
nų partiją. Kunigai keikia 
’r juodina kitų partijų žmo
nes ne tik bažnyčiose, bet ir 
rinkose ant bačkų. Krikščio
nys demokratai savo pa
prastais agentais nepasiti
ki, mat jų ne tik vyrai, bet 
‘r bobos mitinguose neklau
so; jie bobose permažai įta
kos turi. Todėl krikščionys 
demokratai siunčia visur 
mitinguoti kunigus, nes ku
nigais žmonės daugiau pa
sitiki, ypač davatkos ir da- 
vatkaujančios bobelės. žmo
nės dar tiki, kad kunigai vi
suomet tiesą sako ir kuni
gas negalįs meluoti. Todėl 
krikščionių demokratų ku
nigą ir davatkų partija šiuo 
ir naudojasi. Mitinguose ku
nigėliai, kaip tik įmano, me
duoja apie kitas partijas, 
keikia, bedieviais apšaukia, 
kad tik -žmones išgąsdintų.

Bet dabar ir kunigėliams 
jau blogiau sekasi ant bačkų 
mitinguoti, žmonės pradeda 
vis geriau pažinti partijas, 
.ų siekimus ir darbus, ypač 
krikščionių demokratų rėk-j 
•nius. Jau patys kaimiečiai i 
dažnai bemitinguojančius i 
kunigėlius sugauna meluo
jant ir nuo bačkos nusodina, 
nušvilpia. Mažai išsilavinę 
ir mažai skaitą žmonės aiš
kiai pamato, kad kunigai I 
meiuoja bažnyčiose ir mi-! 
ringuose, girdami vien tik i 
krikščionių demokratų par
tiją, darbo federaciją ir ūki-Į 
rinkų sąjungą, o visas kitas 
o arti jas niekindami. Taip 
rugpiučio 20 d. Pilviškiuose 
žmonės nušvilpė iš mitingo 
kunigą Garmų, sugavę be
meluojant apie nekrikščio
nių demokratų partijas. Ki
rą kartą Šakiuose iš mitingo

c

čių griauti, tikybos iš moky
klų varyti... Vyrai! neklau
sykime cicilikų... einam!” 
Nulipus ir traukia linkui 
klebonijos. Bet atsisukus 
žiuri — niekas su ja neina. 
Toliaus nežino kas daryti, 
mat tik tiek buvo kunigėlis 
išmokinęs. Bėga tuomet į 
kleboniją naujų instrukcijų 
gauti. Po kelių minutų iš 
klebonijos atbėga dvi davat
kos. Viena atsineša pančiu 
pasirišusi geležinį pečiuką, 
o antra — plaktuką. Atsi
stoja šalia kalbėtoju ir žva
li i ja plaktuku Į pečiuką. Ky
la triukšmas. Kalbėti nebe
galima, kada po ausimi 
skamba tokia muzika. Mat 
klebonas gudriai sugalvojo, 
o čia klebonas ne paprastas, 
net St. Seimo narys. Milici
jos nėra, matyt pasislėpusi, 
nes taip turbut kunigėlis lie
pęs, ir nėra kas tvarką pri
žiūri. Tokios kunigų ir da
vatkų kontr-agitacijos ne
pakenčia kareiviai ir ima 
malšinti davatkas. Mažne 
muštynės kilo.

Mat šis naujas krikščio
nių demokratų būdas "agi
tuoti prieš”, neleidžiant ki
tų partijų žmonėms kalbėti, 
gal ir pasiektų tikslo, jei pa
tys žmonės sukvailintoms 
kunigų davatkoms triukš
mą keliančioms nieko nesa
kytų ir minios neišvytų. Bet 
gaila tų pastumdėlių davat
kėlių, kurias vyrai išbruka 
lauk, vien dėl jų tamsumo.

Taip gali daryti tik tokios 
partijos, kurios iš pasalų 
taikosi kitam įkąsti, bet at
virai stoti į kovą žodžiu ar 
darbu bijosi, žinodami, kad 
jų niekas neklausys.

J n. Kalvelis.
("L. U.”)

Pareiškimas darbininkų 
spaudai.

Didžiujų valstybių impe
rialistų reikalų priešingu
mas Turkijoj ir turkų per- 

; gale ant graikų sudarė tokį 
j padėjimą, kad bile dieną ga- 
j Ii kilti tarp Anglijos ir Tur- 
! kijos karė, kuri labai greitai 
galėtų išsivystyti į visasvie- 
rinę karę.

Šitokį Artimųjų Rytų pa- 
dėjįmą darbininkų spauda 
purėtų panaudoti daugiau 
negu iki šiol įrodymui, kad 
esančioj sistemoj tautų ir 
šalių taika nėra galima.

Kapitalistiniai laikraš
čiai, būdami didžiųjų impe
rialistų įtakoj ar kontrolėj, 
kelia didžiausią neapykan
tą prieš turkus, skelbdami, 
kad turkai skerdžia krikš
čionis, degina miestus, 
griauja mokyklas, internuo
ja Amerikos piliečius, užsi-

sprašė barzdotą kunigą (o,imančius gelbėiimu pabėgę- 
.ok! net sunku ir pažinti ar iiu krikščiOniu ir tt. Ju tiks- 
<umga_s) krikščionių denio- laį agkus: pateisinti šios ša- 
xratų sulą Knkscionys de-.Iies kišimasi j Artimųjų Ry- 
•nokratai daug žada tik me- 't reika]uS fr rengti minių 
so neduoda. nors jų bankai, iopĮnija tinkama imperialis- 
<aip grybai, auga visoj Lie- reikalams karės atsitiki- 
:uvoj.. Kunigo Vailokaičio me 
banko skyrių ir agentų pil- * ' darhininku SDaudos 
ia Lietuva, bet paklauskite,1 . 5-oitiis trern žmonėms nadarė Parel£a tokius geltonosios SSS“ spaudos skelbimus perkrati-

Dabar krikščionys demo- netl.vltai.p ,pl.acia!.lr srauU' 
kratai matydami, kad žmo- meniskai, kaip tik galima, 
■lės nebeklauso ir jų kuni- nurodant jų sensą, teisingų
jų. mat perdaug meluoja, mą ir tendencijas. Imperia- 

plunksna, 
neperga-

•’masi jau kitokių priemonių 
agitacijoje. štai, pavyzdžiui, 
vienas jų krikščioniškas bū
das kontr-agituoti. Valstie
čių Sąjungos atstovai ren
gia P. mitingą. Vietose kle
bonėlio sukvailintos davat
kėlės ateina i mitingą agi
tuoti ar kalbėti prieš Vals
tiečių Sąjungą. O "agituo
ja” taip. Užsikrausto viena 
dikta davatka ant bačkos ir 
šaukia: "Mes, krikščionys 
dimikratai, neleisime bažny-

atydos Į

jizmo nesumušus 
minių opinijoj jo 
lest

Todėl daugiau
Artimųjų Rytų padėtį!

Šis pareiškimas darbinin
kų spaudai yra siunčiamas 
pagal New England Wor- 
kers Association spalių 4 
dienos susirinkimo nutari
mą.

Spaudos Komisija.



i*. Konst. Jasiukaitis. 
f OPOSE.-

Įkerėjo man miesto ak- kalvos.,
'* ’ , —Atsiprašau, bene ponią

Sprukau iš bažnyčioj mačiau?
Dama į mano klausimą

menys, trenksmas, dulkės, 
fizionomijos., F. 
tos kloakos. Atsidūriau ma
žame kurorte. Apsigyvenau p.eatsakė, bet pati užklausė: 
nuošalyj, kopose, pas žvejį, 
persisunkusį juros vėju ir 
druska.

Ir čia triukšmas — juros čioji? 
triukšmas. Jura labai nera
mi—bepaliovos ošia, šniokš
čia, vaitoja, mėto rūsčias 
bangas, kartais įnirtusi, 
draskydamos ir kriokdama, 
daužo kopų kalvas, o jos 
tartum, norėdamos nura
minti ir užmigdyti užsišir- 
dijusį vandenyną, beria į jį 
smėlio debesius.,

Juros muzika manęs ne
erzino, nevargino. Gamtos 
muzika — geniališkiausia 
muzika! Kiek tonų, kokie 
balsai! Kartu rauda ir juo
kiasi, kartu liūdi ir džiau
giasi !

Į patį kurortą nueidavau 
retai, jei tik reikėdavo ko 
nusipirkti. Buvau beprade
dąs dirbti, padariau porą ^™., -
etindų, bet darbas nesisekė, pasislėpti 
politūra krito iš rankų.

Klajodavau po kopas, po 
pliažą. Naktimis rymojau 
pa jure j ant prakiurusios 
laivės, pusiau nusmegusios i 
smėlį.
Už kurorto klevuose kišo,jo 

bažnytėlė. Tankiai nueida
vau/ Tuščia, visuomet ji 
tuščia !Labai retai užklysda
vo kokia apšepetavusi elge
ta, pora sykių mačiau senuti 
kunigą. Tylu, ramu— Baž
nytėlė suvis be papuošalų. 
Žvejas pats rustus ir jo 
šventykla rusti. Mėgdavau 
čia pasvajoti— Sykį man be
svajojant kažin-kas sukosė. 
Pakėliau galvą. Pasienyj sė
dėjo Dama, galvą panėrusi 
ant rankų. Veidas pasatas 
delnuose, tik tarp praskėstų 
pirštų baltavo skruostai. Se
na ar jauna, graži ar biau- 
ri? Apsitaisiusi juodai

Gaila! Svajonės pertrauk
tos! Mano toks būdas — 
prie pašalinių kasdieninė 
proza telenda tik į galvą. 
Atsikėliau. Einu laukan — 
ant pirštų galų, tyliai: nesi
nori moteriškei sudrumsti 
maldos. Dama urnai kilste
lėjo akis, žvilgterėjo į mane 
ir paraudo, kaip užtekanti 
saulė. Vėl greitai paslėpė 
veidą delnuose.

Pastebėjau, kad ji jauna 
ir nešpetni.

Praėjo sąvaitė — gal dau
giau, gal mažiau.

Naktis. Sėdžiu ant savo 
prakiurusios laivės. Klau
sau juros. Dieną koks nors 
vasarninkas bastosi, žvejai 
išplaukia ir atplaukia, vai
kai žviegdami kasinėjasi po 
smėlį, nakty gi niekas ne
trukdo rymoti 
dangus, miega žemė ir van
duo apsnūdęs.,

—Atsiprašau, pono, gali
ma atsisėsti?

Aš krūptelėjau.
Prie laivės stovėjo juoda 

moteriškė.
—Meldžiu.
Dama atsisėdo.
Aš stengiaus Įsižiūrėti į 

jos veidą — nebuvo galimy
bės, nors dangus buvo ir 
skaistus ir žvaigždėtas. 
Drabužiai juodi — bene tą 
pačią bažnytėlėj mačiau?

Moteriškė linktelėjo gal
va į jurą:

—Tamsta, matyt, pamy- seniai persjskyrėva ir šian- 
lai jurą?

Balsas jaunas:
—Iš kur, poni, žinai?
—Žinau.
—Iš kur?
Ji tylėjo. Palaukusi 

dė i kalvą užpakalyj:
—Matai, tamstelė, 

kalva ?
—Matau.
—Tamsta nuo savo 

gėriesi jura, o aš nuo savo

—Tamsta tiki, meldiesi? 
—Ne.
—Į bažnyčią visgi vaikš-

! Prie mažos vilos, kurorto kas vakaras. Kiek tokių va- 
pakraštyj ji prakalbo: karų praėjo — nežinau. Vie-

—Čia mano rezidencija— ną vakarą nebesusivaldžiau 
Gal tamsta užeisi?

Nesipriešinu. Įeinu. 
Kambariuose daug 

tros šviesos.
Šeimininkė nusivilko 

rini žakietą. Nusiėmė skry
bėlę ir aš gerai Įsižiūrė
jau Į ją: liekna, jauna, tik 
truputėli veidas išvargęs. į 

Šeimininkė pamažu prasi- sisveikino. nieko nepasakė, 
juoke: —

—Mudu tikri vasarnin- liko, tuojau atnešiu.
kai.. Naktimis nemiega- Tarnaitė atnešė laišką, 
me. amuruojame— 1 Neatplėšęs voko Įkišau Į ki-

Patylėjo ir, Įsmeigusi Į senę. Nukiutinau ant pliažo, 
mane akis, rimtai pasakė: ant savo prakiurusios lai- 

—Stačiai pasakyk, tams- vės.
ta, ir atvirai — aš avantiū
ristė. taip?

i —Kodėl?
—Nepažįstamą vyrą

Duris ati-

elek-
t

vasa-

— paskambinau, 
darė tarnaitė.

—Poni namie?
—Nėra.
—Kur?
—Išvažiavo.
—Greitai grįš?
—Suvis išvažiavo, negrįš. 
Mane stabas ištiko, Neat- ... . . . _ j
—Poni tamstai laišką pa-

—Užeinu. Rami vieta— 
—Ir aš labai pripratau 

prie tos bažnytėlės— Užeinu 
pasimelsti ir pati nepasijun- 
tu, kaip lupos nutyla.. Imu 
svajoti— Bažnytėlė ištikro 
daro keistą Įspūdį,.

—Mudu gangreit abu vic- __ ......... ..............
nodi,. Ir jura mus traukia įkviesti vidurnaktyj— 

> —Nežinau, kaip čia
sakius—

i —Ačiū ir už tiek, nors be 
. komplimentų— Aš taip ir 

uz maniau— 
z 1 Šeimininkė greitai numo- 

uz_ jo ranka ir beveik tekina 
pasislėpė kitame kambaryj.

* Aš dairiaus. Mėblių ma
žai. Papuošalų jokių, tik 
laukinių bukietų daugybė, 
visur... vieni nudžiūvę, kiti 
dar žali — šie gal vakar ar 
šiandien tenuskinti. Nuo 
gėlių kambariuose jaučia
mas laukų kvapas — pusiau 
tuščioj viloj jauku.

Šeimininkė sugrįžo

ir bažnyčia... Atsiprašau, 
tamsta čionykštė?

—Ne.
—Seniai
—Kiek

tamstą.
—Kaip,

kurorte ?
pirmeliau

ponia, i toki 
karnpi pakliuvai?

—0 tamsta kaip?
—Aš? Aš netikėtai...
—Tamsta netikėtai, o 

tyčia... Norėjau nuo vi:

Aš nusišypsojau:
—Vienuolyne dar geriau 

slėptis.,
—Tamstai galiu palinkėti 

laimingos kelionės į vienuo
lyną., Aš gyva nenoriu pa
silaidoti., telaidoja mane 
kiti! Būti šventu parazitu— 
ne, tas ne mano budui...

Abu nutilome.
Jura ūžė. Kelios žvaigž- - Ji tartum teisinosi: 

dės nukrito. Kopose sucypė 
kažin-koks žvėrelis.

—Visgi, tamsta, pasa
kyk, ko čia besveikas atva
žiavai? Į tokias lindynes 
žmogus iš gero nevažiuoja!

—Norėjau pailsėti, mies
tas įkerėjo.,

—Taip., Pailsėti?,. Mies
tas ikerėjo?,. Ir tiek?

—Tiek.
—Tikėsi netikėsi, o visgi 

kas nors ne taip...
Aš Įsmeigiau akis mote- 

rei Į veidą: .
—Kam tamsta juodus rū

bus nešioji — gėdules?
Moterė suvirpėjo ir — . 

urnai atsakė i mano žodžius. Į
—Gėdules? Kam aš gėdu-i . w 

les nešioju? Žinai tamsta Postus., 
kam gėdules nešioja — jei i, Kalba nesisekė. Ant plin
kąs miršta.,

—Galiu paklausti kas iš 
tamstos artimų mirė?

—Vyras., Trumpai tegy
venome, labai trumpai...

Aš gailėjaus, kam tokį 
klausimą uždaviau — gal 
opiausią žaizdą užgavau!

Atsistojau, ištiesiau Da
mai ranką:

—Atleisk, tamstelė, ži
nau, kad nereikėjo tokio 
klausimo kelti,.

Moterė spustelėjo man 
■' ranką ir nervingu balsu pa- 

miega klausė:
—Tamsta eini? 
—Einu. 
—Namo? 
—Nežinau— 
—Ir man laikas namo., 
Reikėjo skirtis ir eiti kas mingos naktys teesti!

paro-

aną

laivės

Paji- kau apsivedimui merginos 
a.b. uasu-s. nesenesnės kaip 30 metų. 
Gali būti ir su vaiku. Aš esu 30 me
lų, turiu gerą darbą, uždirbu gerai, iš 
: mato endemenas. Kurios milit apsi
vesti atsiliepkit prisiųsdamos savo 
paveikslus, kuriuos ant pareikalavi
mo sugražinsiu, 
tuksiančio.

DAKTARAS
SAKO:

”Pacijantai ateina pas mane skųsdamiesi dėl 
__  Daugely atveju aš a.tra- 

kad tą priežastį pagimdo jų apleisti 
:. Blogi dantįs uznuodina maistą ir tas

biogo virškinimo.
■’.au. 1 
uantį s. uiviį. .
gimdo blogą virškinimą.”
Kad už’aikyt dantis švariai ir sveikai, eik du 
kartu Į metus pas dentistą ir valyk savo dan
tis du kartu i diena su COLGATE S DANIU 
VALYTOJŲ.Laiškas gulėjo kišenėj.

Tęsiau, lukčiojau. Jutau,1 
kad voke paslėpta kas-nors 

už- skaudaus.
I Praslinko ilgas laikas, už- 

pa- žiebiau elektros lemputę.
Atplėšiau laišką. Skaitau:
Brangus! Mano numylėtas!

Laukiau tavęs, akis išžiū
rėjau, tu neatėjai. Niekuo
met tavęs nebematysiu, 
suomet tave turėsiu — 
rėšiu toki, koki norėjau tu
rėti. Atradai idealą, pažiu
rėjai i JĮ, pasidžiaugei ir 
bėgk—idealas visam amžiui 
pasiliks idealu!

Aš laiminga! Taigi tegali ji, kelias dienas pakluikinė- 
1j-į tik mylinti ju po kopas ir išvažiuoju. 

I Keistas gyvenimas!....

Didelės
Trubeičs 

Kaina 25c.

vi-
tu- nevedęs, vienas, jau žilstu. 

Kopų tų negaliu užmiršti— 
aplankau kas metai Jura 
ta pati. Laivės nebėra. Vila 
tebestovi — kas čia gyvena 
man nerupi, žinau, kad ne

Aš turiu turto lig 
(46) 

L. D. S.
Indiana IIarl.or, liiJ.

REIKALAVIMAI.
BEKER’.S REIKALINGAS.
Kuris moka kepti KEIKUS ir 

DUONA. Gėrėm b?keiiui gera alga. 
Atsišaukit greitai

F. DUOBA
2! Ames st, M mitelio. Mass.

AKIISTŠKI PAVEIKSLAI
Iš Francijos, Vokiet’jos, Italijos ir 

kitų salių: miera 5tix8 coliu. Samue
li us ir kainą siunčiame už 20c. (46)

K. P. LRB1S
P. O. Box 223. Grand Rapids, Mich.

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau naują Katalo

gą savo krautuvės, visokių daik
tų: Laikrodėlių, Armonikų, Lie- 
luviškų knygų, Fonografų, Kler- 
netų, 
kordų, 
Britvų
gaunamų mano krautuvėje. Pri
siusi-: i te savo adresą, tai gausite 
dykai minėtą Katalogą. Adre
suokite : ; (-)

JUOZAS F. BUDRI K

Smuiku, Lietuviškų Re- 
Volialių, Revolverių, 

ir visokių kitų daiktų

būti laiminga 
moterė!

Apie mane tu gai blogiau
siai manysi — man skaudu 

ne- butų, begalo skaudu, bet ta- 
greitai. Pastebėjau, kad jos vo dalykas... Moterė nors 
akys užverktos, mažumei! kartą savo gyvenime turi 

i — ilgai ar trumpai— 
čia jau kitas dalykas. Žiū
rėk, jei 24 metų moterė, ti
kinti, pirmą sykį atsiduoda 
vyrui — ji jam viską 
duoda mylėdama ’ Kas 
laimė, kas ta svajonė

- princas ar elgeta! — ar 
vistiek!

Ištekėjau. / Sakiau, kad 
mano vyras mirė. Jis gyvas, 
r.ik man miręs, nebe vyras 
jis man! Apie jį be šiurpu
lių, be skausmo negaliu at
siminti ! Apie ji nieko aš tai: 
nepasakojau. Nenoriu apie

akys užverktos, mažumei! kartą 
paraudę. Ji, matyti, prausė- mylėti 
si, kad paslėpus ašarų žy
mes.

—Aš ne isterikė, nema
nyk tamsta... Pati nežinau 
kas šiandien su manim... 
Taip seniai su žmogumi be 
buvau susitikusi...

Aš ir nežinojau kas su 
manim. Tiesa, ilgai nebu
vau moterų draugijoj ir da
bar praleidžiau kelias va
landas arti dailios moteries. 
Po tokių atsitikimų darais 
sentimentalus, jautresnis...

Šeimininkė buvo nesmagi, ji ir žodžio prisiminti. Po 
lyg ko susikrimtusi. Žiūrė- jungtuvių pirmą naktį aš ji 
dama Į šąli pasakė: pamečiau. Pervėlai sužino-

—Gyvenimas kartais taip Jau apie ji! Ar mylėjau aš 
kvailas, kad nežinai juoktis ji ištekėdama? Dabar žinau, 

ne_ ar keikti! kad ne, ne ir ne! Eidama i
—Atsitinka... Jungtuves pati savęs nesu-
—Paskui ir kremti sau prat.au, ar tu žinai, ar gali 

suprasti ką jaučia moterė 
pasilikusi viena su ištvirku
siu vyru, Jei jis užrakinę ja 
visas duris?,. Tik po baisios 
fizinės kovos man pasisekė 
išsprukti, išsigelbėti.. Iš
sprukau visa nukramtyta., 
Dabar musų ryšiai suvis 
pertraukti.Jungtuvės panai
kintos., Aš liuosa ir tau 
liuosa atsidaviau!

Mano aušrinė, aš jaučiuo
si motina — tavo kūdikio 
motina! Jis tavo akutes tu
rės! Tos akutės bus man 
veidrodis, i kuri visą amžių 
žiūrėsiu ir tave matyliu! 
Nebijok, mylimas, musų kū
diki aš išauklėsiu žmogu
mi — nes aš esu laimingiau
sia moterė iš moterų! Mate
rialiai esu aprūpinta.

Brangus, kaip mudu lai
mingi! žmonės, pagyvenę 
drauge, ima vienas kito ne
kęsti, sako, kad apsivvlę, ne
rado to, ko jieškojo. Mudu 
negalėsime apsivilti. nebe
susitiksime., Argi bereikia 
didesnės laimės! Ar daug 
kam tokia laimė išpuola?! 
Sudiev, mano aušrinė, mano 
svajonė! Tas laiškas Tau 
pirmutinis ir paskutinis, 
kur gi tave besurasiu. Keis-, 
tas gyvenimas!

TaVo Eleonora.
Skaičiau kartą, kitą, daug 

kartu skaičiau.
Visą naktį prarimoiau 

ar laivės.
Ant rytojaus pirmuoju 

Cr v uiniu išvažiavau iš ku
rorto.

Sudiev...
Ar tas netikėtas susitiki

mas ar kas kitas paveikė į 
mane — nežinau, palikau

ižo tylėjome ir gerai jauti- 
mės, dabar jieškojome žo
džių, jų neradome — tylėji
mas slėgė, minutės tokios il
gos!

Šeimininkė tvirtu balsu 
pasakė:

—Kaip sau nori, taip ma
nyk apie mane!

Padėjo ranką ant mano 
kėdės ir tyliai, tyliai ištarė:

—Aš myliu tave... iš pir
mosios dienos... Tu gal ir 
nejautei, kad aš sekioju pas
kui tavęs...

t

Aš bučiavau jos akis, lu
pas. kaktą, plaukus, glamo
nėjau — ji degė mano ran
kose...

Naktis... Retai tokios lai-

sau. o mes pliažu tolinomės 
ir tolinomės nuo kurorto. 
Klegėjome. Ji retkarčiais 
ištars žodi i<ba trumpą 
minti ir aš taip-pat. Dau
giau tylėjome. Be žodžių,1 
be kalbos kartais greičiau 
atspėji kito mintis, i ‘ ‘ 
driau matai sielą! Esti to- kia laiminga! Aš vakare ta- 
kie momentai! Mums rodė-' vęs lauksiu!
si, kad mes seni pažįstami,

H.nt rytojaus atsisveiki
nant, ji užmetė rankas man 
ant pečių:

—Kaip aš laiminga! kaip 
skai- laiminga ! Pirmas sykis to-

- i:™ ~
—Gerai.
—Nemeluoji? Užeisi?
—Ne, ne!
—Pamatysi, kokia aš vi

suomet linksma busiu! Man 
vers van-'galva sukasi iš laimės., 

'Į Vakaras.
pinti mums kojas. Reikia jos vilos

dien vėl susitikova. Kokia 
laimė būti taiD arti! Paduo
dame vienas kitam ranką,.

Ima kilti jura
deni i krantą. Siekia sušla-Į Vakaras. Aš stoviu prie 
pinti mums kojas. Reikia jos vilos, svyruoju, išmėti- 
nasitraukti nuo pliažo. Gal nėju sau: pirmą syki suti- 
ir rytas nebetoli... Bala žiu kau moterę ir užnuoliau 
kiek laiko mes klajojam... Ikaip vanagas! Niekšystė!

Drėgnu darosi. Šiurpu- Fasukau atgal. Atsidūriau 
liai ima. Namo. kopose.

Aš lydžiu savo damą. Tas-pats atsikartodavo

ati- 
tii

ne

Pajieškau Stanislovo Butauto, pa
eina iš Raseinių apskr. Turiu pas jį 
svarba reikalą. Tegul jis pats ar Kas* 
jį žino, praneša.

Ona Mikalauskaitė
58 Lincoln st,--------- j—,-----------
Pajieškau savo draugų: Vilimo Vi

sockio ir Broniusės Visockaitės. Jie 
paeina iš Šiokių parapijos. Žiogų 
kaimo. Pirma girdėjau gyveno Port 
'.Vashington. N. Y, o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arbi kas apie 
juos žinot man praneškit, busiu dė
kingas.

Jurgis Bakaitis
3S Railroad avė, Bridgsport, Conn.

Pajieškau brolio Albert Lutas. Pir- 
miaus tarnavo kariumenėj. Girdėjau ,, 
buvo Camp Travis, Texas, pasku* iš- p. 
važiavo į VVaterbury, Conn. Meldžiu •- 
atsisaukt ar žinančius pranešt, už ką , 
busiu dėkingas. (4-1) Į

Peter Lucas
Box 63U Greensburg, Pa. | i

į

KAS YP.A CONDENSED PIENAS?
Šviežias, tyras, pilnas Smetonos, 

žalias sveikų karvių pienas — tai 
yra rųšis, kurią vartoja padarymui 
Borden’s Eagle Brand Pieno. Karvės 
yra veterinorių išekzaminuotos ir 
pieninyčios. reguliariai peržiurėjo-'. 
C^ndansed pieno išdirbystė randasi 
arti pieninyčių, kad butų galima pri
statyt visis'tai šviežią pieną.

Kie'viena atvežtą pieno kerą mu-
• ’i eksportai tuojaus išbando, kad ne
imtų jokių trukumų.

Kuomet pienas būna inspektorių 
peržiūrėtas, jis yra dedamas Į šildy
mo šalinius, kur kaitinamas iki 296 
laipsnių pagal Fahrenheit. Šitokiam
* aršiy jis yra laikomas apie penkias
minutar. Tuomet pienas yra perpila
mas į cukraus šulinius, kur jis yri 
c-j-naišomas su tyru cukrum apsau
gojimui nuo sugedimo. Iš čia pienas- 
c-ina į tuščias blėtas, kur jis ya lai- 
jomas nuo vi-no s valandos iki pu- 
'•entros karštyje 140 la'psnių p-gal 
Fahrenheit. Potam karštis yru laips- 
s-iš'-ai mažinamas, kol pienas visai i 
atvėsta, šitokiu procesu išdirbant , 
pienas nepameta savo skonio ir mais- '_
tingumo. Paskui pienas pereina per i ’ 
. tšaidvmo sistemą, pilamas į kerus 
ir parduodamas krautuvėse.

Kenai, kuriuos mes patįs darom-?.' 
yra visi gerai išekzaminuojami. kad 1 Pajieškau apsivedimui merginos 
neįeitu oras. Kurie negeri, tie išme- ■ arba našlės, be vaisų, nuo 30 iki 40 
tami laukan. Pirm pilsiant pieną ke- i metų senumo. Aš esu našlys 41 me
nai vra įkaitinami iki 700 laipsniu; tų esu mainerys. turiu savo namą, 
pagal Fabrenheitą. p įskui atšaldomi j -Merginos, mylinčios apsivesti su to- 
ir pilamas i jsos pienus. | kiu Jaunikiu, malonėkit atsišaukti;

Musų didžioji laboratorija ima po ; platesnes žinias suteiksiu kožnai per 
keną nuo kiekvieno darymo, laiko laišką. John Kuizin
juos savaitę ir daugiau, ir paskui, 1725 N. S)th st, Springtield, 111. 
žiuri, ar nėra jame bakterijų. Tai yra 
paskutinis pieno išekzaminavimas.

Bordcno Pienas visuomet vra svei
kas. Jame niekuomet nėra bakterijų.

Š:anie laikrašty laikas nuo laiko 
telpa Borden’s Eigle Pieno apskelbi
mas. Tai yra maistas, kuris išaugino 
cavgiąu kūdikiu, negu visi maistai 
sudėti krūvon. Iškirpk iš apskelbimo 
kuponą ir pasiųsk jį į Borden 
('ompany, New Porrk. o jie prisius 
tau dykai, ka tu norėsi: pamokinimus 
tavo ialboj kaip penėti kūdiki ir tin
kamai užlaikyti pati save, a-’ba kny
ga apie sutaisvma geru valgių su 
Borden’s Eagle Pienu. Pažymėk ant 
kupono, ko tu nori.

U

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Antano Leve- 

naviėiaus. Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio, Raudėnų parapijos, Raudėnų 
kaimo. Jis pirma gyveno Rumford, 
.Me. Meldžiu atsišaukti. arba kas apie 
i: žinot man praneškit, busiu labai 
dėkingas.

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

Pajieškau Joną Petrulį, Kauno rė- 
dvbos, Mažeikių apskričio, Žemaičių 
Kalvarijos, iš Giegrienų miestelio. 
Girdėjau, kad gyvena Kanadoj, mies
te Montreal. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji praneškit, už ką busiu dė
kingas.

Kazimieras Būdžius
2220—137 st., Indiana Ilarcor, Ind.

Pajieškau JOHN DAUGELIO, jis 
gyveno pirmiau South Bostone; jo 
sesuo atvažū'Ao i Nevv York, tegul 
pats atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti.

John Antul-
5 Centrai st, Sacksonville, Mass.

Aš, Ona Lauėiunytė, po vyrui I)a- 
bužinskienė, pajieškau savo dėdės 
:ono Jakšto. Panemunės miestelio. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinot pranešti.

Ona Dabužinskienė
100 Connnt st, Gardr.er, Mass.

; 3343 S. Halsted St., Chicago, III.
Brigu ton, Mass J

i!
1
I
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Pajieškau sava sesers Un :s Nova? 
šienas, po tėvais Žilinskaitės. Meld 
atsišaukti, turiu 
kaię,

Barbora
24S Grand st.

Nedaliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Malu st. kam p. Broad st. 

MONTELLO. MASS.

Telefonas 5112*W.

Dr. A. Crni-Gumaiiskas
LIETUVIS 

Valandos: nuo
nuo
nuo

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

| | Phone, West 2191

labai svarbu rei- 
(46) 

Umantienė
Brooklvn, N. Y.
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DR. J. J0NIKA1TIS
Laikas: 1-—3 ir 7—9 vaL vak. 

3732 MICHIGAN AVĖ. 
DETROIT, MICH.

Pajieškau savo švegerio Jono Sa- 
kevičiuko arba John Sadwick. Keturi 
metai kaip iš Anglijos. Pereitą žiemą 
buvo. Ottaiva. Rašiau jam kelis laiš
kus, bet visi sugrįžo. Dabar nežinau 
kur jis randasi. Meldžiu atsišaukti 
: ■-b'1 kas iš jo pažįstamų praneškit, 
busiu dėkingas. (4 4)

B. A. Lenkaitis
13 Nelleda, Montreal, Canada. j l

APSIVED1MAI.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Aš esu 25 metų, 5 pėdų aukščio, sve
riu 162 svaru, gelsvų plaukų, dėl ti
kėjimo nėra skirtumo. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųsti savo paveikslą, 
c aš duosiu atsakymą kiekvienai.

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

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

K. Kuczinskis
132 Macdougal st, Ne\v York City.

merki n-.»s 
metų. Aš 
Platesnių 
atsakymų

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

Krank Mack
465 Main st., Charlestown, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų senumo. Aš esu 
29 metų senumo, pagal užsiėmimą 
mašinistas arba mainerys. Katra iš 
merginų mylit dailų šeimynišką gy
venimą, meldžiu atsišaukti ir pa
veikslą prisiųsti. Gali atsišaukti ir 
našlės. Duosiu atsakymą kiekvienai. 
Vaikinus meldžiu nerasinėti.

Krank Smiraitis
Bcx 154, Westerly, W. Va.

Jieškau apsivedimui vaikino nuo 
28 iki 40 metų amžiaus. Gali būti ir 
našlys arba jravęs nuo pačios divorsų, 
bile tik butų inteligentiškas, iš užsi
ėmimo turi būti profesionalas arba* 
biznierius. Kitokius meldžiu neatsi- • 
liepti. Aš esu 24 metų, myliu dailę iri 
gamtą, tu.ia gana patyrimo preicy- 
boje ir dailės sakose. Norintieji su 
manim susipažinti rašykite prisiųsda- 
.ui savo paveikslus. (4.3)

Miss N. Mechieil
4600 So. Ashland avė, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 25 metų. Aš esu vaixinas 
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
3x0—8 E, Portland, Ore.

i

VALUTKEVIČTALS

TREJANKA
aria

TREJOS-DEVY NERIUS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių želių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, pieme
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 5-Jc.

ŠALČIO IK GRIPO TROŠKUS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

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

Pakelis 50c.
Siusk Money Orderį ar stam- 

pomis.
ANTHONY VALLTKEVICH 

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

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES

Parašė M. H.
Knyga papuošta 

veikslais. Išleido F. 
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims.

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

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Eilvv.nod avė, Baltimore, Md.

DALYKLS. 
Sangerienė.
tam tikrais pa- 

J. Stropienė, pri

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. MATULAITIS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius 
valandomis •

Nuo 1—o
Nuo 7—8

sekančiomis

■
I
* 
>4

5?
‘i!

po pietų; 
vakare.

8709 JOS CAMPAU AVK,
DETROIT, MICH.

70 DAINŲ! :
-2. j žiniai: * J 
chor.-.liu .dai- J > 
' ------------- i!

i! 
!
*

1
1

į! 
** i .

Chorų ir jų vadovų žiniai 
Atspausdinta 70 c’ 
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų yyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

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

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

M. PETRAUSKAS
769 Broad » ay. So. Boston. Mass Į

į

I
Pajieškau Pranciškos Stonienės, 

po tėvais Gurauskaitės ir brolio 
Pranciškaus Guraupkio; paeina is ži- 
dikų miestelio, Kauno gub. PirmiauI mokv-tų daryti 
gyveno Providence, R. I. Turiu svar- ------- . ■■■
l>ų reikalą, lai atsišaukia arba žinan-j vaikina.-’, turiu biznį I 
tieji malonės pranešti. (III1 ir biednų merginų p-a ... ...

Anastasia Floyd Krank Mack (43)
211 E st, So. Boston, Mass. 165 Main st, Chnriestow:i, Mrtsc. *

Pajieškau merginos nuo 35 iki 40 
, metę, nevedusi.>s ir turtingos, kn.i 
i <nvkv«.y vi surius ir sviestą par
važiavusi i Lietu1.a. Aš esu 35 metų 
vaikina.-’, turiu biznį Bostone. Našlių 
i:_ —------:.— —-’-nu nerasinčti.

20

prat.au
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Sveikatos Kampelis
FAKTAI APIE VĖŽIO 

LIGĄ.
Garsiausi Amerikos chi-. ;----- —.

rurgai, gydytojai ir mok^-1 :T?° tykios profesorius, par
lininkai 1913 m. isteigė 
draugystę, ”The American 
Society For the Centrui of 
Cancer”. Ji yra filantropiš
ka organizacija. Jos tikslas 
yra supažindinti visuomenę 
su vėžio liga, ypatingai 
idant galėtų pažinti apsi
reiškimus ir i laiką pradėti, 
gydyti ligą. Tik taip darant 
mirimai nuo šios baisios li
gos sumažės. Liga per kele
tą praėjusių metų vis dau
giau ir daugiau žmonių nu
varo i kapus.

PARSIDUODA FARMA
125 aki s i žemės. . 

uis i.- užsėtos javu-. 
medžių, daug miško, 8

barnūs, 2 višliiiinkal, 
..iikui. taipgi 18 melžiamų 

arkliai, 1 trekas, visosio, 
los, vežimai ir pakinkai. Ficiv

‘ ‘ ‘ 1<X tas DA

1>'» vaisiniu 
ruinn» stube 
a kiloki b 

kart i u,

Dubeilavais Šriuldni&is 
Laivais j

i

II 
r t

Karpos gali pavirsti j veži.
Dr. Joseph C. Bloodgood, 

Fohn Hopkins meHikališkos 
ra- 

-ė sekanti trumpą aprašy
mą apie vėžio apsireiški
mus :

”Buvo pereitų dešimts ar
ba dvidešimts metų chirur
giškais patyrimais parody
ta, jog vėžys i laiką suimtas 
vra išgydomas. Vėžys nie
kuomet neprasideda kaipo 
vėž ys. Visuomet prasi ded a 
kaipo kas kitas; sutinimas, 
priegama, karpa, Įdrėski
mas. mažas skaudulys, arba 
pdegimas. Kartais tie žen

klai ant kūno pasirodę pa- 
tvs pranyksta, bet jeigu per 
ilgą laiką yjabuna, gali pa
virsti i veži ir tada pavo
jingi.

Saugiausia tuoj prižiūrė
ti tuos ženklus. Geras g.vdy-‘ 
tojas lengvai gali matyti ar j 
.asai ženklas pavirs i veži' 

Jeigu pasirodys, jog:
_ is lengvai; 

j išgydys. Ant kitos pusės,! 
Į jeigu pavojinga, gydytojas' 
ženklą išims ir vėžio pavo
jus pranyks. Tokia operaci
ja. jeigu būna i laiką pada- 

yra greita ir neskau- 
Kad nors vėžys ir

ui

siduoda ant vietos po 
tą. ši f?i a randa-i p• iv 

ik? miestui 
stočiai,

Turi 
Už v skų 
'.iki: sėji 
nnirlišl.ai.

1. K1RMAN
R. F. 4. Patnan.

FARMA PIGL4I.
F-lMNAUDOKiT:

S4 akrai geros žemės. 35 akrai <iir- 
-r.ios. likusioji ganyklos ir miškas, 
ien tik miškas gali apmokėti už viss;. 
.rmą. 4 karvės, 1 arklys, 159 vištų, 
kiaulės, visi javai ir šienas barnį;, 
ruimų s.ubą. ba rnė, vist ininkai, arti 
iesto, prie gerų marketų. Kaina už j 
ska tik s22. \ in.š; sT2??. 
'jaus, nes ši farroa turi būti 

.rduota. Rašykit angliškai.
NATHAN UEISLER

Uncesviilc. Conn.
Ne»v Lor.don County

. ši fa.
t.i’iiles 

gelzkelij 
arti fermos 
duotu. 
. -300 >.
1 « i\. b

ž1-
inokykio
uuti tu.taus par- 

.-u.»oo. i ii.*ot 
lengvų isiyg.i.

(46)

Firklt 
greitai 

v-io)

i

Vėžys yra sena liga.
Rekordai rodo, jog žmo

nės vėžio liga sirgo 1500 m. 
prieš Kristaus gimimą.

Vėžys yra beveik seniau
sia žmonijos liga. Aprašy
mai ligos, kurią dabar vadi- ar ne. _ __ ___

'vėžio liga”, rasti tarp ne vėžys, gydytoja •>*T T 1 • • • -

EXTRA! EXTR1!
FARMOS ANT PARDAVIMO

|
I

Su geriausiais budinkais, naikiais
s
lietu

is ir gyvuliais, arti miestų, tarne
vių. (43)

40 axrų 82300 40 akru $1775
-10 akrų 82850 40 akrų :.<i000
ob aitrų s2~On č>0
70
8a

akrų
akrų y-OOrn

8ū akrų $150r 
dv akr:> 83500

90 akrų $90-30 100 akru j550«i !
120 akrų S4500 15;i akrų sSPOt; i

P. D. ANDREKL Sr. O. B 107. Peiwater. Mich.

S. V. LAIVA! JUMS PATARNAUS
Didelis laivynas, valdcnius Suv. Vals. Vakjžioa ir operuoja

mas United Statės Linijas, pilnai gali Jums pa:srnauti. Laivai 
plaukia tarpe'Nc\v Y'ork*> Senos Tėvynės. ' * \

Dideli, smagus, vedinti ir švaiiis kambariai trecios klesos . 
pasažieriams. Kajutes dvi 2. 4 ir d ypatų su atskirą lova kiek
vienai ypatai. - _ r <’

Maistas yra geriausios rūšies, gerai pagamintas. Trečios 
klesos pasažierlų reikalavimai greitai ir mandagiai išpildomi^

Dideli kambariai rūkymui, skaityklos ir kitokį paranku_'Aa!,„ 
retai tejrengiarni trečios klesos pasažieriams. •

šis puikus patarnavimus suteikiadlas visiems. Pasiųsk iž)un^. 
žemiaus telpančių informacijos b'anRą ir gausi dykai knygutę 
spkasdintą tavo kalboje; iš jos sužinosi viską apie šluos gražius 
laivus. Rašykite šiandien. '

I 
I♦

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

KA-TIK PAGERINTAS - SUSTI- 
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
iVAUUU- LIG V IŠĖJO SALUTA-i 
RAS , B1TTER1S Iš MUSU CHE 

; MIšKOS LABORATORIJOS. KURIE 
i DŽIAUGĖS! SAUUTAKO B1T1E- 
RIO GERUMU, DABAR GALĖS PA- 
SIGERSTI, NES YRA DAUG GE- ! RIAU PATVARKYTAS ATATIN- 
KAMGMS. LIGOMS.

Taipgi esame pasirengę išpildyt 
ri«vs norus bei užsakymus į trumpų layk-ą.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite. tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.
SALUTARAS DRUG & CHEM1CAL 

•J CO.. DEPT. 1S.
.1707 Sa. Halsted «t_ Chicaao. IU

NORTHm 
GERMAN 

LLOYD

LIETUVĄ
NEW YORK-KRBMĖN

Laivai išplaukia kas antrų 
veredų. Puikiai įtaisyta 
Trečia K lesa. Puikus užda
ryti kambariai iki 2, 4 ir 
> ypatų.

CHAS. KALĖMAN 
IS2 AVssningtor. St.,

Boston, Mass.

na 1
senoviškos Indijos ir Persi
jos rekordų.

Egypto gyventojai žino
jo apie šią ligą prieš Maižie- 
šiaus dienas, ir ji aiškiai yra 
paminėta Panyrus Ebers, ryta. 
1500 m. prieš Kristaus gi-į .lama 
mitrą. prasidėjo, sergančio gvvas-

Herodotas mums praneša, tis būna išgelbėta, jeigu i 
jog Democedas išgydė Atos- laika ausižiurėta. 
są, Persijos karaliaus Dari- Gydytojas tik 
jaus dukteri. kuomet ji sir- \ t.... ......
go krūties vėžiu 520 m. prieš į pas ii ateina. Kuo vėliau at

•• . į ■. - vivva.- iioauiuus, nuipjis su
eina—tuo blogesnis darbas naikino pasauli, ir kaip paskui 

tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
t Timpą?

: Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas, Ragutis 
ir Pizius. arba moterų deivės 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos?

Jei to nežinot, 
tai

__ _____ _____ _
Kuomet Garbino Senovėj?”

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

_ _ . .. kaip išnyko (nes daug ju jau
tingai jeigu vaikas nerviš- nebėra).
kss arba netinkamą valgi 
vc;go ir jeigu nesveikas.

Geras laikas vaikui ilsė
tis yra po vidurdienio val
gi'' Jeigu lanko mokyklą, 
tsi kuomet pareina iš moky
klas, turi atsigulti, užsiklo
ti ir suliuosuoti visus mus
kulus nuo dešimts iki dvide-

••ts minutų.
Daugelis vaikų, kuomet 

atsigula, nęgali greitai už- 
1 migti. Gal tas todėl, jog per- 
siv’dgė, neužtektinai pasi- 

dėl sto
iko? šviežio oro miegamam 
ks m baryje, arba jo aplink.v- 

Vėžio liga nepaveldėta. bė - neduoda jam užmigti. 
Vėžio liga nepaveldėta, ir Sveikas miegas priguli nuo 

nėra tai' kraujo liga ir ne daugelio aplinkybių. Lova 
užkrečiama. ,Wn būti svari u-gera ir

i- 4.;„ 'amnarys tun būti aptam-
\ezio liga sei gan . sintas, bet ne perdaug. Dau- 

pavojmgas tiems, . -* gp-k suaugusių ir vaikų ge-
priziun. jriau miega, jeigu kanfbary-

Niekas nežino, kaip ir ka- -e randasi mažai šviesos, 
da vėžio liga prasidėjo, bet ^.,jp nun mėnulio, bet ne 
daug žinoma apie ligos pro- nr.o žiburio. •
gresą, kuomet prasideda. 
Liga išsiplatina nuo kur 
prasideda ii’ naikina sveikas 
kūno celes. Išsiunčia gyvas 
celes, kurios apsistoja kito
se kūno dalyse ir ten vėžys 
prasideda. * Galutinai taip . 
apsilpnina serganti, jog nė
ra jokios pagelbos. ____

Bet jeigu vėžys būna i lai- augusiu žmonių kambariu, 
j F.L.IK

li buti išgydytas. Geriausia -• ’
ji gydyti tuomet, kol vėžio p A OCI
karpa, skaudulys arba uz-; r AKnUO!
gavimas dar nepavirto i fi-; p -.rsiduoda farma visai 
krą vėži. Kuomet tik vizjs pigiai.
nrllaJa iw*r kims, išsiolėto- kcriu žemės, triobų da iąpraoeaa per Kūną jr ffL. os Rašykivc laižks}. du0Eiu te;.
ti tUOmet nėra jokios pagCi- ri; rų atsakymą. Pasiskubinki t.

GEORGE STL'LGAITIS 
DOW. \ R i, Luther, Mich.

tada gali
-įpagelbėti, kuomet sergantis

Kristaus gimimą, kuomet 
Danielius buvo nelaisvėj'_
Babilonijoj. ’'sU

Hippocrates surinko labai i 1 
daug žinių apie veži. Jis bu- TiL 
vo pirmas, kuris patarė var
toti išdesrinimo budus su pa- 
gelba įkaitintos geležies. Tai j 

<>uvo 450 m. prieš Kristaus I 
gimimą. Leonidas is Alek
sandrijos, 180 m. prieš Kris-; 
taus gimimą, aprašė kaip : 
jis atlik) operaciją ant krū
ties, vartodamas Įkaitintą 
geleži išdeginimui vėžio. To
kią operaciją Dr. Halstead 
tik dvidešimts metų atgal ir 
padarė.

Galen, garsus c 
ir gydytojas, kuris mirė 200 
m. po Kristaus gimimo, 
daug rašė apie ta ligą. Jo 
rastai buvo vartojami kara
lienės Elzbietos laikais. Bi
zantijos ir Renaissance lai
kais nėra jokių rekordų.

Per tamsų amži ant vėžio 
žiurėio kaino aiškaus ženklo 
dieviško piktumo, ir bažny
čios uždraudimas medikalF-- 
kų ir moksliškų ištyrinėji
mų sustabdė išradimus. Kai
po pasekmės to tikėjimo, La
bai daug prigaudinėiimu iš
siplėtojo po Europa ir visos 
pastangos surasti vėžio 
pnezastis buvo nepasekmm- likimo per diena, 
gos.

eina —
—pavojingesnė operacija ir « 

nkesnis gydymas. 
Vėžys turi persergėjimus, 
k reikia su iais apsižiū

rėti. ‘ F.L.I.S.

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
viai negali užmiršti.

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

žinot taipgi, koks buvo 
kaip jis su-

Į Ar
dievas Praamžius,

sutvėrė lie-

/ Į
V \IKU MIEGOJIMO IR
PAILSĖJIMO LAIKAS. , T . . .. , +, .... vei to nežinot, o neretumetValkai auga, kuomet ilsisi žinotą tai išsirašykit knygą 

ja ibi miega, ypatingai kuo- vardu "Kokius Dievus žmonės 
mr t atsigulę ilsisi.

yra nerviški, nesijau
čia sveiki, mokyklose tingi 
mokvtis. tai gal tas yra nuo 
to jog netinkamai ir neuž
tekti nai miega.

U- I ‘ *hirurgas

ką sugriebtas, sergantis ga-
• _ 1 A zt _ x • •

•
: 
r
1
t t

Apart* paprasto miegoji
mo laiko, motina turėtų pri
žiūrėti, kad vaikas kasdien, 
ners biskuti, pailsėtų, ypa- , • •••* • V •»

ši?

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

A eikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros, turi apie 300 pusla
piu skaitymo ir kainuoja tik
tai Si .00. Tas pats dailiai apda
rytas. -SI.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. Nusiųsk pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”, 
£55 Broadway. So. Boston. Mass

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines is Senosios Tėvynes, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS L1NES. Užtikrink 
jiems gerą patarnavime., patogumus — tegul Jie keliauja 'po 
ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA.

;>atogumus — tegul jie keliauju i

i

Vaikų kūnai visuomet tu- 
• i kiti švarus ir einant gul
ti • eikia apvilkti liuosais 
naktiniais rūbais. Vaikų vi
duriai turi būti liuosi. Rei
kia casdien prižiūrėti jų no
sis ir gerkles.

( Geriausia, jeigu vaikas 
miega vienas ir ne arti su-

Reikalauk Knygos
Rašyk šiandien dėl pil
nų informacijų. Dasi- 
žinokite apie gražius 
Suvienytų Valstijų Iš

plaukiančius j E'J- 
. .Jokių, už tai pa- 
i neturėsi. Pa

tranką šiandien.

INFORMACIJŲ BLANDA 1 
U. S. Shipping BoarJ 

P:;s-eiiser iJept. »>24K3 ’
45 Brcaauay. New York City j

VUS, ] 
ropą. 
reig”j 
siusk

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per Liverpooli

Ant nauja, dideliu, patogių, greitų, 
iliejum deg>narnu laivų:

Lapkričio -4 
. Lapkričio 2-> 

Gfuedžio 9
YORKO
ekskursija j

ilie.ium dc-g’namu
TYRRIIEN1A .
AI.GERT L ....
ANDAMA (naujas)

TAIPGI Iš NEW
Personaliai vedama __ ,

upruvA ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARN1NKAS, ant vieno 

. . . v--- -v---------T. —-1
nerstdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQLITANIA 

BERENGAlilA 
Pasiekiant LIETUVĄ Į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SH1P 

CO.MPANY LIMITED
126 Statė st., Boston, Mass.

t

Tik ką išėjo iš spaudos ________ _ ____ _
__ ______________ _ iš trijn didžiausių jūrių milžinų, suDĖL PINIGŲ

Puiki trijų aktų Tolsto
jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
1 merginos. 
”Del pinigų.” Knygutės kai
na 35c. Gaunama "Keleivio” 
knygyne. i

ti

-' įnikite prisiųsti man Justi 
knygų v velti’.! dėl autoritetingą 
faktų apie kelionę. Taipgi pilnas 
Jntur .ji rcijas apie Jar.g. L alsi. 
Liriios laivus j Europą
Vardas
Adresas
a* lest.? s Valstija.... .J

Informaeijų apie laivų išplaukimų ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami

UNITED STATĖS L1NES
Mocre McCormack. Ine. Roosevch Steamship Co.. Ine. 

-15 -Broad'tray, 
119 Š. I >errb’.>rn 
92, Statė STieet,
L

New York City. 
Chicago, III. 

Boston, Mass. 
Manaąing Operators for

INTiEB STATĖS SH1PPING BOAftll

St

Redakcijos Atsakymai. į Ą
Connecticut Ūkininkui. ■ 

“Farmers Buiietin” galit 
gauti dykai iš Agrikultūros 
Departmento. Adresuot rei- 

taip: Department of j j
V • “ —Kia
Agriculture, Bureau of 
Pi blication, vVashington, 
D. C.

TIEMS, KLIME SERGA IR 
KENČIA.

I.'‘.?kv:enas skaitytojas lai perskai
to Nuga-Tcne aosi- e.bintą» kuris tel
pa šiame laikraštyje, iš kurio pas.- Į 
mo ias, kaip būti sveika ir stipriu. ■ 
Nu?i-Tcne yra puik: gyduolė tien-.s. | 
ku»’-.‘ kenčia r.uo vidurių ncmalimo, i 
r.balao silpnumo, nerriškumo, gaivos: 
skrudajimi, kva-;ulio. prasto apetito, j 
liežuvio apsivylimo, prasto skonio Ir 
geso viduriuose. Jeigu turit vieną iš . 
tu nesmarumų, isievkit bonkę Nuga- 
Ton:-.

----------------------------- j .Jeigu i 20 dienų jums negelbės.' 
LAISVĖS MYLĖTOJU pasiuskit atgal likusias gyduoles, oi 
, VVAUKEGAN. «LL. jus ; pinigai bus sugražint’ tuojaus.

Mes žili m, kad National Labom- į 
tory yra teisinga biznio įstaiga ir ju- 

1 mis urdtanėei ms. I aua yr.it -
n?, -u Nuga-Tone ant 20 dienų. -,

!

j

I

!' 
r
ll
Įj

NAUJOS PLVHSIQ LOVOS
I’rirer.gk jas dabar šaltam 

i orui. Rašyk dabar rri^Įau- 
darnas Dykai Didelės Nnpi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Piunkcnų Lovų, E**' Paduškų ir Planksng- Musų 
•lirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimto dienų i*-

i ardymui ir mes užmokam už expre- 
sa. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pa iųsK atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knvgos ir sampalu ptunksnų

(43J
Americaa Fcather & Dilio* Cą. 

Desk F 12. Nashville. I’enn. i

Darbininko Draugas

Geriausias ir tiesiausias susinėsi-’ 
mss per vandenį su LIET t V A.

Laivai iš Ratterdamo nuveža pa-
saįierius tiesiui i PiLIAVĄ.

1 Aivai išplauks iš New Vorko

Spauit zs

I AMERIKOS

i
i

H

II
i

I LINIJA

h *'*t" ■’»*»«■»» įtvi i.ir.riuAcs
|J, per Gothenburgą, Švediją. Pasažieriai
• i DUS t rjincFarnzifi •

f
I LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias nuo
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS

z-. .» • — -----

I
DOTTERDAU

Lapkričio 4 ■ ■ ,

DYNDAM
• lapkričio 11

\7OLENDAM
t Lapkričio 2! AVA

Mošų laivai turi geriausius pa
tukusius trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie l 
vielos agentų arba pas ■

HALLAND AMER1CA LINE į 
o* Statė St, Boston, Mass. j

____ j«*o<*c,iv£ •<» t 
bus transferuoti ant jūrių tiesiai j 

LIEPOJŲ
S.S. DROTTNINGIiOLM

Spaliu 2S, Gruodžio 9
S. S. STOCKHOLM

Lapkričio 25
Trečios klesos kainos: 

HAMBURGĄ -------------
DANZ1GA ir PILIAVĄ 
L1EPOJU ir KLAIPĖDĄ

Su damokėjimu $5.00 taksų.»T»_ * *

I
Ii*
į] .. ____________

ii binus tiktai ąu 2—4 lovukem.I1' x____

$10350; 
81(16.30 

— $107

Trečios klesos pasažieriai turi ka- 

Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
į Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 

SVEDISH AMERICAN LINE.
21-24 Statė Street. New York City.

LAIVAKORTES i p i n i c u s 
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RA'NTUODAMI. PARTRAU
KI AM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALIšKA KAN
CELIARIJA.

J LIETUVA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO. _______ _
JEI NORI TURĖT PUIKU PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS f

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

lietuviu i............
DR.ll GYSTĖ, v. A U K EGAN.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius. 

802—8th st.
I’agelbininkas K.iz. Ambraziunas, 

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

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

1320 S. Victory st.
Kasierius A. Krenas,

774 Sheridan Rd. 
Kasos globėjai: XV. Tijūnaitis.

1126—lOth st.
J. Povilaitis. 120G—lOth st. 

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

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. \Vater si. I 

( !Susirinkimai atsibuna paskutini j 
i:~dėldienj kiekvieno mėnesio. r*» n>> 
merių S01---SŪ3—SUi st.

lilti v;! piliečiu sjjungo8
KUOPA HOLYOKE. MASS.

Vltš u:tkų adresą::
Pirm ?L i ”

<• c> v; j
rage'b. Ai

M ti-ijas Žebrauskas, 
iiung avė.. Holyoke, Mass 
ntauas Ražukevičias, 

5^0 Se. Summer st..
Holyoke. Ilass. 

Sekretorius Domininkas Velička,
383 Park St., Holyoke, .Mass. 

Kasierius Liudvikas Mrftulcviėius,
’51 Adam st., Holyoke, Mass.

Kasos gebėjai: 
Aleksandras Sagaila, 

588 So. Summer st..
Holyoke, Mass. 

Stasys Pikturna,
593 Bridge st.. Holyoke, Mass.y t< * « ■ « ---- - k-

_ ------- -------- — .
357 Park st, Holyoke. Mass.

Susirinkimai atsibuna antra ncdėl- 
dieni kiekvieno mėnesio, šv Kazimie
ro draugystės kliubo, 41 Sargent st, 
Holyoke, Mass.

e«->
--'Y »«», livijunv, Anas

Maršalka Aleksandras Milkevičius. r»_ i- »▼ t • » ’
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F* selaimė; Y: a dang žmonių, 
i r e juoksis i ’ tavo sielvarto! 
'Tačiau geras draugas patars 
raudoti

l’a iskur.ų rtrrtinajt priešą,
> :;v:įgrokite iiuSčs ravo gai-
• oi «-<lą kasdien 

buko ir
t _ >j iiis pranths.
11 įlies i

budu užlaikykite savogal- 
. ’ <»3 odų švaria ir sveika ir 
is; o plaukus grabais ir žvil- 
! « r.

i

. I •>

p<T kokią
ph-is-kanos

,__ . . Naudokite
nuolatos ir, jo to, ir

r

■'c. avti<-kose, arba prisius- 
t.- je.i j kb:.r;;torij.

r?. ,-.THR (t CO.
•:.'M So. i'.C Si.
Krioktvn. V. V. j

is nu’l-us ir gražus laikrodis pr?- 
/ jumis iš miego su saldžia, lips- 

muzika. r.e apkurtinar.čiu sksrc- 
b?j.mu. Ji suteiks tau gerą opą.

Geto ši laikrodi galima atstatyt. --------- -
oa-rroJit bile kada. Jis grąjina ke-'

• lai.- tonais iz užganėdins tave ir tavo'
• šei nvr.ų. Jo dėžė padaryta .iš drūto; 

-no .oriolo ir labai gražiai išdabinta.: 
Laba: teisingai rodo laiką 'ir padą-j

. bins jūsų konjodę, lentyną arba sta-. 
i ią. Laikrodžio didumas 1<B- colių 
] anl.ščio ir 10 colių pločio.

Tik per trumpą laiką tom parduo- 
sim šj laikrodį už S dolerius. Jus nie- 

| ko rerizikuojat. Tik prisioskit >1.00 
: depozito. Tuomet meS pasiųsime 
; juros laikrodį per paštą ir jus užmo
kėt it pastoriui 17-00. NEATIDĖLIOK 
—RAŠYK DABAR! U# visus erde-; 
rius už Suvienytų Valstijų rubežiaus 
reikalaujam pinigus tikalro. (?) 

i WKSTERN SALES COMPANY 
I 2136 W. Chieags Av®.. Dept. G. 30, ' 

Chicafo, UL <

Tarp New Yorko ir Hamburgo 
Trumpas susisukimas su visais portais Centralinės 

Europos.
laivai išplaukia kas ketvergas

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

valgymui l.ainbiriai, salionai ir puikus dėkai 3-čios 
klesos pasažieriams.

Laivai ''Hanfa". "Bavern”. ”Wuertlc®berą" ir "Muuut 
Clay” turi kelis specialius kambarius.

Du nauji 2t>,000 tonų, trijų sriubų 1 Hi Vėli. 
RESOLUTE ir RELIANCF.

išplauks kas antias utarninka_s su pirmos, antros ir 
trečios klesos pasažienais.

Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų. 

JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanovcr st„ Boston.Mass. 
z'.f i r

T 5=

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS 
LIETUVOS IR LENKIJOS 

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visą geriausią linijų.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
I Kauną iš Bostono ar New Yorko $105.15. Karės taksų $5.

___________ r ___ Jt_ • • ♦------ • - • . —Musų atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėriu kebų savaičių Ti. tf.ti l poikal^Tu Ju^u,

Ateikit ir pasikalbėkit^ su jais y pat

260 HANOVVR 3TL '■ k •

. . i su-
------- ------ ūsu draugais 

po ypatiška jų priežiūra.
teikti Jums visokių informacijų ir galis pa 
nuvažiavą. Siunčiami per mus pinigai bus 

i __ . j^jpatjSkai
"ENBERG.-Ine.

- BOSTON, MASS.



Kas girdėti Lietuvoj.
(Iš Lietuvos laikraščių)

Vardan Dievo ir artimo 
meilės.

Lygumai, Šiaulių apskr. 
Musų kunigėliai labai susi
rūpinę markės kritimu. 
Kun. Rupkus sakydamas 
pamokslą rugsėjo 3 d. pra
našė, kad mišių toliaus nebe
laikysiąs už ostmarkes ir 
kas norės užpirkti mišias 
turės mokėti }>o pusę dole
rio už mišias! Girdi "kur 
mes dėsime tuos niekam 
vertus popergalius, pas mus 
jų yra kaip miške lapų pri- 
puvę". Bažnyčios tėvelių el
gesiu jie nebeturi kur dėti 
anot jo "niekam nevertų po- 
pergalių". 0 tuo tarpu prie būdamas trečiuoju teismo 
bažnyčios durų rankas ištie- nariu, darant apyskaitą že- 
sę žmonės laukią išmaldos, mes Čedasų bažnyčios 
kad nors kokią markelę sprendęs nesąžiningai ir to- 
gavus. i kiu budu nuskriaudęs b<ž-

Puikų pavyzdi meilės Die- nyčią. Atsisakius Mikalojų- 
vo ir artimo duoda ir musų nui pasirašyti, kunigas Kvz- 
klebonas kun. Sliva,' kuris jaiekas atsisakė laikyt mi- 
valdydamas kleboniją, 200 šias ir laidot nabašninką. 
suvirš dešimtinių nebelaido
ja numirėlių be javų bei svie- 

’ sto. Tai ar bereikia mums, 
parapijonams, gražesnio 
pavyzdžio meilės Dievo 
ir artimo, koki mums paro
do musų dvasiški tėveliai?... t „
Ir dar tame pačiame pa- pasibaigus kunigėlis liepė 
moksle minimas kun. Rup- sukalbėti po 3 "Sveika Ma
ltus ragina balsuoti renkant, rija" intencijai, kad i Seirią 
Seimą tiktai už krikš. dem.,! praeitų vien tiktai krikščio
nes kitaip tai sugriausią sa
vo tikėjimą, kuri jie vos be
gali apginti nuo "cicilikų be
dievių" užpuolimų.

jai, kad būtinai reikalinga 
jai grąžinti senasis butas, 
dvaro nuomininkas čia pa
leido kakarinę ir net pagrū
mojo teismu. Prie naujo ir 
galingo pono tai ir pateko 
mokykla i butą, kur kiaulės 
buvo laikomos.

Mažutis.

Čedasai (Rokiškio apsk.) 
14 rugpiučio š.m. Kunigiš
kių viensėdyj pas Joną Mi- 
kalojuną mirė vaikas. Atve- ■ 
žus ji laidot i Čedasų bažny
čią. Kunigas Kuzmickas pa
reikalavo, kad Jonas Mika- 
iojunas pasirašytų, kad jis,

^Silpni, Nervuotikeisti Įvadai, Įvedus trifari- yra ligos užsikrėtimo- pavo- SVARBIOS laivų žinios. 

nę-etektrea-jėgą ie4.t. - jus. Sergantieji mažai tesi-
Padaryti visiems darbams kreipia i gydytojus, nors jų 

Kauno Elektros stoties nuo- čia kaip ir nėra, bet žolinė- 
mininkai, būtent Belgu Ak- jasi visokiais naminiais bo- Rotteidame.

š- belių budais ir aišku, kad 
besiplečiančiai epidemijai. 
kelias laisvas.

Gruzdžiuose ir gydytojo 
nėra. Nesenai grįžęs iš Ru
sijos gydytojas Jurgelis ap
sigyveno netoli Gruzdžių, 
bet, anot žmonių, toks senas 
ii* paliegęs, kad ir jam pa
čiam reikalingas gydytojas.

Geram gydytojui čia dar
bo praktikos butų begalės, 
nes nuo Gruzdžių i visas pu
ses beveik 40 kil. nėra nei 
vieno gydytojo. Gruzdžiuo
se praktikuoja viena "šun- 
•daktarė". Gruzdžiuose jau 
senai turi Įsisteigęs Trečio
kas lietuvis savo vaistinę, 
tik gyventojai belaukdami 
— laukia gero gydytojo.

cine Bendrovė permato iš
laidų apie vieną milijoną 
tris šimtus tūkstančių fran
kų. Prisieina padaryti dėl 
šių darbų nauja sutartis su 
Akcine Bendrove. Ji norėtų 
pailginimo savo koncesijos 
dar ant penkiolikos i metų, 
Jbutent iki 1 sausio m., 
nes senoji koncesija baigia- 

' si 1 sausio 1940 metu.1 sausio 1940 metu.

Emisijos Bankas.
Emisijos Banko statutas 

jau peržiūrėtas ir Įneštas 
ministerių kabinetan pa
tvirtinti. Tikimasi, kad arti
majam kabineto posėdyje 
jis bus peržiūrėtas ir priim
tas. Po statuto priėmimo 
tuojau bus sušauktas Lietu

-vos Banko steigiamasai su- 
I siiinkimas, kuriame bus 
; renkama valdyba ir prie
žiūros taryba. Tame susi
rinkime turės teisę dalyvau- 
tik tik tie asmens, kurie bus 

_______________________'iki to laiko užsirašę to ban- 
iam kunigai vartoja tikybą, ko akcijas pirkti ir btis.su-

Tai bent kunigiškai ir kata 
Ūkiškai. Štai kokiem reika 

I I P.

Radviliškis. Rugsėjo 16 
dieną bažnčioj jtemokslui

mokėję į Valstybės Iždinę, 
Kaune Lietuvos Banko są- 
skaiton 50 nuoš. tų akcijų 
nominalės kainos.

Perkūnijos auka.
Rumšiškė. Rugsėjo 18 d. 

apie 15 vai. užėjus šiltam 
lietui su perkūnija, perkū
nas užmušė moteriškę Ka- 
ųitoniškio dvaro savininko 
Sinkevičiaus žmoną.

• HolhinffcAnrericsr tinijos-Nev-------
Yorko ofisas gavo kablegramą 
iš didžiojo tos linijos ofiso

, kad bandymai 
sriubų laivo 

buvo labai pa-
naujo dviejų

VOLENDAM"’ 
sėkmingi.

Laivas VOIJENDAM” yra 
aliejum kūrenamas. Jis regis
truotas ant 15,550 tonų ir ital
uos turi 24.000 tonų. Jis bus pri
dėtas prie Holland-Ameriea 
Linijos, kaipo pasažierinis lai
vas. Jame yra Įtaisyti visi nau
jausi parankumai keleiviams. 
Pirmu kartu jis išplauks iš 
Rotterdamo Į Nexv Yorką lap
kričio 4 dieną. O iš New Yorko j 
Rotterdamą 
dieną.

lapkričio 2l

nys ir jų sėbrai, bet ne so- 
: cialistai. — 
‘ Bažnyčia
būna, 
lengvatikiai, 
žmonės.

Susisiek iiu ninkas.

Trumpa, drūta.
— agitacijos trt- 

iš kurios klaidinami 
nesusipratę

styrai !r Moters
1 ’Nuga-Tone Sutelkia Jiega ir Stipruma 

j Silpniems Nervams; Ir Sutaiso Ir 
Atgaivina Susekusius Raumenis 

Nugc-i onc turi v aistą. kuris padaro silpnus, 
suvargus,us nervus st>pres:.;ais ir pajėgesniais, pergali 
r.ervt; ; ir s neikia itaujų gyvybę ir didesnį

‘ g? .’.-Krs oigdnamj. Jis taipgi turi vaistą, 
tu. raudoną sveikatą atgaivinanti kraują.

* ne turi šešis1 kitus vertingus vaistui 
u vejyti ir gauinti.

vaistas nuvalo spuogus nuo odos/ 
ą r. iblankusiems veidams ir padidiea

■ -.um; SuiiadJntų. ar nusilpnintų ilgof 
7 Jvjimo. Šito laikraščio skaitytojai 

yra pirk :-, voistas nuo Kevir- 
_7”.u. L>, Kepeni;. Turinio

-r l.< s7 . k ar Tulžinės Kliūties. 
Pašalina apir ibkimą nuo liežuvio, 

\Ar ;zaik:ai sutvarko bkrandį ir Vidurius.
i Masu Rizikų IT?1;!-1 :r p?si7‘- !7lpO114 5iaiui‘e«’- 

, - A.uf.ltG.i- las g.ik padaryti daig žalosi N-aga-
. ' i'' JO di-nų. Gal; K;tUti 6 pakelius tik už <5.00.

1- • oue ą iii’i*ti rizikų, ir ••.tsekrr.'cs nepatiks, sugražink likusi a
1 ar. H n-TUOJAUS. Nužudysi nei centoj 

( .:r •* rtf laMiiejau.as aptiek'^.- ir jas garanfuoia, kad jU suteiks pilna 
'-y bus pinigai su^r.tžlnti. ....

Pasiusk Si£ą Kuponą Šiandien
. ATIOK A L L \ B-J P. A i'OR T.

L-C-. 4 —lyki S. \Vaoasit Avė.. Cidcago.
':r : ••‘V.’’' 1 ' »............... - - prisi-zskite man — pakelius Nuga-Tone'o Ai

IM.n.<.rtu i 20 *!:enų ir ; s i;.an nepatiks, u'. Ūkusia dūli sugražinsiu imi ir ius
atiduoti t v man atga: visus mano pinigus.

Vardas.___________________ _____  . ,

Catvc ir num. arba R. D. L.___________

Miestas.

<us nervus stiprės:
ųn-Yuš
,gy >

uiti
. Na*' I-.Į '* ’

•s P’JL
k-a spiįl-.t
tr.i.ą ir ciacr

Uf ?>•

H.s pxsa diria k

•L Rizikų _
‘ ■»> <h. nų C,ui; .utį « sakelius tik'ui'įŠSi.

iOi:eą nzL\u( ir iv; ••a.sckriids nepatiks, sugrąžink likusi a
■ . (Cju.: PU! visut plni-us Pas!: : • ,!i n TUOJAUS. X.-zud> si nei cenuč

• u. < ,:p u f.,r meilau as aplietose ir jas garantuoia, kad jis suteiks pilna 
.*>■ . .r. a, bus oir.ų.ai suKr.;ž:r-.ti. Žiūrėk garantijos aut kiekvienu pakelio.

• ••••••••••■••MM
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a
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Jis linksmas, nes turi

dienų.

728 N.

..Valstija-----

KELINES TIESIOG IS DIRBTUVES
Dirbtuvės kainos;

Kelinės su ženklu A. #2. 9$
Kelinės su ženklu B. #4. 98

A. taip atrodo, kaip ant paveikslo, padarytus iš 
;io, juodos su baltais dryžiais. Visos siūlės dubel- 
. o kišeniai, galima dėvėti diržą arba petnašas, su 
sais. Su ženklu B. yra padarytus is geriausio vil-

Su ženklu
drūto
lavai siuto;
2 coliu ku 
nonio audei 
tos, 5 
lių kur
kė, i nes 
užsakymą 
Pfemi ?ru >i

alima dėvėti diržą ari>” 
h " . . ' . '' „

a:i.srlišk"JS mados, labai ?erai pasiūtos ir dru- 
galima dėvėti diržą arba petnašas.

ais. Spalvos; mėlyna, ruda, pilka 
mes parduodam puse kainos. Bile

1 dėl dviejią poną kelinių, gaus 
k save per j'uostą su galu siub 

pamieruok ‘lg; nuo įuostos iki riešelio. 
prisiųsk mums su orderiu, taipgi įdėk 
siuntimo lėšoms (60e. jeigu 
kyk tuojaus, dabar, nes šis pa iulymas vra

SPECIALTY P\YTS COMPANY
Robey st., Dept. E Chicago, IIL

su 2 co- 
ir juoda. Visas šitas 
vienas, kuris prisius 
gerą dovaną dykai. 

. Su kitu galu siūlo 
Tuos du galu siūlo 
35c. stampomis per- 

orderiuoji dvejas kelines). Užsa- 
geras ilk ant 15

BAMBINO
Vaisbaženklis Rcg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
J ie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy
duolė uuo užkietėjimo, die
gimo ir kity viduriu suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikiu drau
gas.

35c. aplietose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 41 h St.

Brooklyn, N. Y.

Jonava. Jonava vokiečių 
okupacijos metu ir iki šiam 
pavasariui turėjo elektros 
apšvietimą. Atsisakius vie
tos pramoninkui Segalaus- 
kui teikti miestui elektros 
apšvietimą, miestas pasiju
to sunkioj padėty. Kauno 
elektros apšvietimo akcinė 
bendrovė buvo pasiūlius 
teikti Jonavai elektros švie
są iš Kauno, bet nusmukus 
vokiečių valiutai sumažėjo 
matomai ir tos bendrovės 
energija ir ji nutilo. Mieste- 
5ėnai dejuoja, miesto gi ta-j 
ryba ir valdyba nerodo tuo 
reikalu didelio susirūpini
mo. 0 ilgos, tamsos rudens 
naktys jau čia pat, gyvento
jai nerimastauja.

Giedraičiai. Nuo rugpiu
čio 13 d. š.m. lenkų partiza
nai kiekvieną dieną ir naktį 
mėgino daryti užpuldinėji
mus ant Giedraičių mieste- 

' lio, bet visuomet buvo išvyti 
I vietinių milicijantų. Rug
piučio 27 d. š.m. anksti rytą 
gauja lenkų partizanų, su 
Kliukovskiu priešakyje ir 
keliomis dešimtimis lenkų 
kareivių uniformoje (ula- 
nai ir pėstininkai) su di
džiausiu triukšmu ir šaudy
dami užpuolė Giedraičių 
miesteli. Lenkų kareiviai 
buvo uniformoje; partiza 
nai visi girti, basi, raudono
mis akimis, tiesiog nepana

šus Į žmones bėginėjo po 
miesteli su durtuvais atsi
raitė rankoves ir vis už ką 
tai keršydami lietuviams ir 
žydams. Jų tikslas buvo tik
tai (kaip "visuomet) pasi
plėšti. Giedraičių krautuv- 
ninkams išdaužė langus, ge
rokai apiplėšė ramius gv- 

prisikrovę pun-

X

Mitingas.
Radviliškis. Š. m. rugsėjo 

17 d. čia buvo atlaidai. Pu
blikos buvo gerokai, 
pirmą valandą prasidėjo 
"svarbus mitingai".

Kalbėtojai vienas kitą 
keičia: vienas krikščionių 
demokratas, o antras — so
cialdemokratas.

Na, bent kiek paklausius 
krikš. demokrato "kalbos" 
publika neranda reikalo dės anksčiau, būtent šio ir ė- 
daugiau klausytis ir, pritru- nėšio pabaigoj, ar kito pra- 

u—dejoje, tai tenka pagaminti 
laikinųjų banknotų. Juos 
apsiėmė pagaminti firma 
Otto Elsner Berlyne. Sutar
tis su ja pasirašyta rugpiu
čio 30 d. Bus pagaminta L e-; . -
tuvos Bankui laikinųjų bąn- ventojus; _
knotų mažųjų kopiurų, pra- GUS manufaktūros, nuplėšė 
dedant nuo vieno cento iki *nuo rankų (dar gulint įovo- 
51itų. Tų mažųjų banknotų Je) laikrodžius, žieaus nuo 
skaičius sieks maždaug v:‘e- pirštu' ir t.t., banditai pabė- 
ną šeštą dali to skaičiaus, Igo.. Daugiausia .nukentėjo 
kuris yra gaminamas Pra- j žuvininkas Faibišas. Iš jo 
goję ir tų pinigų užteks emi- ■ pagrobė gerą arklį, ir išpie
šimos operacijai tam laikui,’šė manufaktūros 200,000 
-- -- - - rublių vertės. Abelnai

___ i su lenkų 
priešakyje rug-

Apie Litai spausdinami Pragoj ir 
Berlyne.

Kadangi Lietuvos pinigų 
spausdinimas Pragoję užsi
tęs iki lapkričio galo, o dėl 
greito markės kritimo rei
kia savo validta ivesti kuo- 
gpeičiausia, ir kadangi Emi
sijos Banko veikimas prasi-

Iheiimatism
I

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

kus kantrybės, šaukia: "Eik
/ sau gult!... Ką tu čia gatvė

je kaišioji Jėzų Kristų, ir 
Dievo pagelbą."

Pradėjus kalbėti sekan
čiam, socialdemokratų kal
bėtojui, visi išpradžių klau
so išsižioję, paskiau užsi
čiaupę. Užsibaigus kalbai ir 
delnais pateškinta.

Išgirdus tai krikšč. dem. 
kalbėtojui atsirado noro dar 
pamėginti pratarti bent ke
lius žodžius. Bet publika 
tuoj pradeda šaukti:

”Eik bažnyčion! Ten kun. 
misionierius geriau už tave 
kalba — pasimokysi!" — Ir 
"nepaklusnus" kalbėtojas 
tapo už skvernų nutemptas 
nuo bačkos.

Pasibaigus mitingui, besi- statyta iki Lietuvos sienos i Musu lenkberniai jabai nu - 
skirstvdami žmonės šneke-,ne vėliau kaip rugsėjo 21 d.,^imibė.

OljvO kz vi dvi J d 1 Lunį aCaiiY'.iu : 
iki Lietuvos Bankas gaus cst- 
savo banknotus iš Pragos, lenku partizanai 
Visi laikinieji banknotai'tu- k?«?yiais j * 7

_______________________

savaites, būtent: viena tu Ho Giedraičių miestelėnams 
pinigų pusė turėjo būti pri- apie 1 milijoną rubl. ost.

vėjo būti atspausdinti per 3 uiučio 27 d. padarė nuosto-
•a 1 . a a . ____ j  li/v 4zvri -•<-» n ALi I zvTn o o

apie 1 milijoną rubl. ost.

skirstydami žmonės i
jo, kad krikščionių partijai i0 kita pusė
kur kas geriau tiktu užsika-!s £7 7 
binus rąžančius sėdėti baž-.ta sutartis, kuria ji pasiža

ne vėliau rug
sėjo 27 d. Su firma padai y-

nyčioje, o ne Seime.
Skruzdynas.

dėjo Lietuvos vyriausybei 
sumokėti aukštą piniginę 
pabaudą, jeigu kartais laiku

Kalvarija (Mariampolės neivykdytu savo sutarties, 
apskr.). Kalvarijos dvarą iš-' 
karto valdė pati valdžia. 
Dar 1918 metais dvare buvo 
Įsteigta mokykla. Nors ta-i birža. ]____
me dvare buvo dvaro admi-' pabaigtas. Rugsėjo 6 d. buvo 
nistracija ir karo intenden- įsteigėjų susirinkimas tam 
turą, bet ir mokykla galėjo 
sutilpti. Bet štai paėmė dva
rą nuomon koks tai iš Kau
no ponas ir mokykla atsidū
rė ten, kur buvo pirmiau lai
komos ordinarainkų kiau
lės. Kalvarijos miesto valdy
ba pasiuntė butų komisijos šviesos ne tik pačiame mies- 
narius ištirti vietoj ar tin- te, bet pravesti svarbiauskj- 
kamas mokyklai butas. Ko- jų gatvių nušvietimas Šeri- 
misija užklausė dvaro pono, čiuose iki Panemunės, Alck- 
kodėl jis iškėlė mokyklą iš sote ir Viliampoly. 
senojo buto, šis atsakė, kad —Bus padidintas

Birža.
Lietuvoj steigiama jau ir 

Biržos statutas jau

statutui priimti. Paskui jis 
, bus Įteiktas vyriausybei pa
tvirtinti.

Kaune gerinama elektros 
stotis.

Žadama duoti daugiau

, nes, laukė lenku, 
i kaip kokių išganytojų, o da
bar tie apiplėšė ir "svoich" 

į (savuosius). Ėjo net skųstis 
i lenkų partizanų komendan- 
I tui Kliukovskiui. Jis žydu 
tiesiog nesileido, o ištiki
mesnių? lenkus leidosi, ir pa
siaiškino, kad tai ne jo mi- 
licijantai tą padarė, o koki 
tai plėšikai. Ištiesu Kliu
kovskis rugpiučio 27 d. bu- 
v’o Giedraičiuose ir jais (len
kų partizanais) vadovavo, 
padėdamas terorizuoti ir 
plėšti ramius gyventojus. 
Įdomu ką parašys savo 
spaudoje Vilniškiai laikraš
čiai apie Giedraičių pogro
mą. Mes lietuviai neabejo
jame, kad ir ši kartą bandy- 
dys išsimeluoti.

Miškinis.

Rauplės.
Gruzdžiai, čia pasirodė 

rauplės. Keletas žmonių mi- - — - — _ — -
Tinka-‘gijėnos žvilgsniu šalinti nuo 
šviesos sveikųjų, o jie maišosi tarpe 
stotyje lutų. Žiūrint Į jų veidų, ran-

šviesos
tai esąs jo dalykas, nes jis lempučių skaičius ir visame rė. Gyjantieji reikalingi hi 
išnuomavęs dvarą. Be to Žaliajame Kalne. 1 „ ..
pridūrė, kad čia esą dvaras mam pravedimui 
ir miesto butų skyrius netu- prisieina elektros ___ ...... _____ __ _ t Jlf *<*..-
ris teisės kištis. Komisijai pastatyti nauja Direlio ma- kų neužgijusias žaizdas da- 
pastebėjus, kad mokykla ne- šina, vienas umformeris, rosi sveikiems nemalonaus 
patogioj vietoj ir pabrėžua pratęsti nauji kabeliai, pa- Įspūdžio ir aiškus visiems

žem. Kalvarija. Pas mus 
miestely yra tokių neturtin
gų ir sveikatos nustojusių 
žmonių, kaip Rimkai, kurie 
nebegali nei paeiti. Kalvari
jos kunigėlis turėtų juos 
priimti Į "maldos namus". 
Maldos narni] miestely yra 
keletą, bet pastebima, kad 
dvasios tėvelis Pukys pri
ima i tuos namus tokias mo
teriškes, kurios gali dar sau 
pragyvenimui užsidirbti ir 
šilkais dėvėja.

Antanas iš Padvos.

Jeigu Jus Turit
Romatizmą

IŠKIRPKIT šį APSKELBIMĄ
75c. Dėžutė dykai kiekvienam 

kenčiančiam.
smarkus diegliai, nemalonų* 

skausmai nepraeis" palįs.
Tie 

sąnarių 
Naudokitės patarimu tūkstančių kitų 
ir neapsileiFKit.

ŠTAI VILTIS
Nepaisant ką jus bandėt pirmiau, 

rašykit šiandien reikalaujant pilnos 
mieros 75c. dėžutės Deiar.o dėl Roma- 
tizmo DYKAI. Išbandykit šias gyduo
les ir paskui spręskit apie jas. Ponas 
Delar.o tiek pasitiki šiomis gyduolė
mis, kad jis nori, jog kiekvienas ken
čiantis nuo romatizmo pasinaudo'ų 
jomis ir prašalintų skausmą — pirm 
negu išMis bent vieną centą. Iškirp
kit šį apskelbimą ir prisiuskit jį 
mums su savo vardu ir pilnu adresu. 
Jeigu jus norit, galit prisiųst mums 
’.Oc. stnmpomis pagelbėti apmokėti 
persiuntimą.

F. H. Driano,
729 R., Griffin Sųuare Bldg., 

Syracuse, N. Y.
Aš galiu pasiusti tik vienį dėžutę 

ant kiekvieno adreso.

i

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

parašyti man 
laišką, pade
dant savo var
dą ir aiškų 
adresą, o aš 
prisiųsiu dy
kai vieno do
lerio vertės 
bonką išban
dymui mano

Rbeumatic Gyduolių. Aš noriu 
prašalinti romatizmą nuo ken
čiančių savo lėšomis. Jus pa
matysite. ką gali padaryti 
Kuhn’s Rheumatic Remėdy. Aš 
esu tikras, kad bus geros pa
sekmės ir jus patįs į tai įsiti- 
’ insite pirma. negu duosite 
man bent vieną centą. Neban
dykit prašalinti romatiznso per

terių
ir skūra su pa.jelba plas- 
ar kitokiu daiktų. Ne

bandykit išvilioti jį sa linimen- 
elektra ar magnetizmu.

bėjimu. Bet jus privalot jį pra- 
šal:nt.
turite vyti ji laukan. 

Ir aš...............
liks
dv. Iiomatizn?as turi išeit, jeigu 
jus pasiiiuosuosit nuo 
mo ir kentėjimo. Mano gyduo
les panaikina 
liūs, muskulų 
sutinimą ir 
girną.

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 pasiųsti jums dy
kai vieno dolerio vertes bute- 
huką gyiluoi.Ų. Aš nepaisau 
kokios kitas gyduoles jus var- 
tc.jot. Jeigu jus nevartojot ma
no gyduolių, jus nežinot, ką 
jos gali padaryt. Perskaitykit 
musu pasiūlymą žemiau ir rei
kalaukit ju tuojaus

Dolerio Butelis Dykai
Mes norime, kad jus išban- 

dytirmet. Kuhn’s Rheumaric Re- 
medy,' kad žinotumėt jus ir 
tūkstančiai kitų, jog Romatiz- 
mas gali būt prašalintas, ir 
mes nenorime uždirbt ant lš- 
bandy mo. išbandykit tai vis
kas ko m-s norime. .Teigu jos 
atrasite, kad ‘ tas gelbsti jums, 
tuo.net užsisakysite daugiau, 
kad da baigų s jrydymą. o tas 
suteiks mums pelną. Jeigu ban
dymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes hešiunčiame 
mažą buteliuką, kuris neturi 
vertės, bot siunčiame pilnos 
mieros butelį, kokie parsiduoda 
aptiekose už dolerį. Ais butelis 
sunkus ir mes turime užmokė
ti Dėdei Šamui už tJersiuntlmą. 
Todėl jqs privalote prisiųsti 
2>c. persiuntimo ir supakavimo 
išlaidoms, o tuojaus aplankysite 
vieno dolerio vertės butelį <fy- 
kai. Priimant nereikės mokėt. 
Ku’.rt Reniedy Co. Depu B. W. 
1855 Mihvaukec avė. Chicago,UI.

tais.
Nebandykit išvyt jį su užkal-

Jis yra kraujyje ir jus 

tikiu, kad tą darbą at- 
Kuhn's Rheumatic Reme-

skaus-

skau-džius dieg- 
gžlimą, gerklės 
sąnarių sustin-

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieks

Jeigu norite teisingi^vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokiil 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
tingų lięų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 

* Mes jums patarnausime kuogoriausiai, pasaukiame geriausius 
W daktarus per telefoną uždykų. Todėl jeigu norite gaut gerus 
A vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

$40.00 VERTES TIK UŽ $9.78

Mes norime, kad kiekvienas skaitytojas pasinaudotų proga šio didelio 
išpardavimo. Kiekvienas skaitytojas gali pirkti tik vieną šių daiktų setą. 
(1) Puikaus išdirbimo laikrodėlį, labai praktiškas darbo Imagui, varto-* 
jamas visų mainerių, geležkeliecių ir mekanikų. Padarytas iš ’Trancuziš- 
so sidabro”, gvarantuotas ant daagelm metų. Apdarai ir mekanizmas la
bai gerai padaryti, laiką rodo labai teisingai. Kaina ?S.0<). (2) Revolveris 
žinomas visame pasaulyje kaipo H & R., Amerikos išdarbio, buvo vartoja
mas Amerikos ofieierių laike karts Francijoj, kaipo geriausias, šis revol
veris padirbtas iš geriausio plieno, mėlynas ark,a nikeliuotas, 22, 32 ir 
3* kalibro, sauja šešis kartus vienu užtaisymu. Kaina $17.00. (3) l*uikus 
operiškas Žiūronis, su gerai pritraukiamais stiklais. Buvo vartojamas 
Amerikos armijos Francijoj. Kaina $4.00. (4) Puikus paauksuotas Aidas, 
vertės $2.00. (5) Kišeninis peilis, paauksuotas, kaina $2.00. (6) Paauk
uotas retežėlis, kaina $1.75. (7) Pinigams puiki mašr.elė, kaina $1.50. (8) 
Puikus rankovėms guzikai $1.25. Visi šie daiktai yra gvamntuoti ir laiko 
š’o didelio išpardavimo mes parduosime juos tik už $9.75. -Jus nerizikuojat 
nieko. Iškirpkit šį apskeloimą ir prisiuskit mums su jūsų adresu ir 45c. 
įtampomis persiuntimui, o $9.75 užmokėsit, kai daiktus aplaikysit savo 
namuose. Jeigu šiais daiktais nebūsit užganėdinti. prisiuskit atgal, o mes 
sugrąžinsim jums pinigus. Rašyk dabar. (-)

THE WESTKRX SALES COMPANY
2136 W. Chicago. Avė, Dept. 400. Chieag^ III.
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Sagevičius, 
ženkevičius, 
Pusnikas.

i

čeverykų
.............. $1.98

Ištikimas firjirnentas

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimo, tinimo, raumenų šfyvumo 
skausmus strėnose ir šonuose.
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Žmonių ūpas buvo 
geras ir prie socialistų kuo-

5EVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

98c.

Mis:

vi
si vežimai ir žmonės pakėlė 
tą vyrą sveiką. Tuo tarpu 
pribuvo policija ir nugabeno

|

K

šildymui. Dienos 
uodinų ir iš-

Ž Tel. No. 550 5
iA LIETUVIS GYDYTOJAS S* 

| Dr. Francis A. Reynolds |

IRMYfidNAVY STORE
212 Broadvvay, So. Boston.

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

LITHl'ANI (N AGENCY 
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 West Broad«av, 
South Boston, Mass.

- ________ __________ i

PETRAS VALŪKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininkas

Dvasiškas tėvelis sugautas 
hotely su mergina.

Back Bay hotely pereitą Salėj, ir nors jos nedaug bu- 
sąvaitę nakties laiku buvo Vo garsinamos, žmonių pri- 
areštuotas kunigas Frede-Į brinko arti pilna salė. Kai-

Nevv Yorko ir apielinkių 
suvažia vi- į I

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštų
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 ii 
nuo 1 iki 5 vakare.

IŠSIDUODA Dl KAMBARIAI 
Su visais patogumais, jeigu 

pataisau valgi ir apskalbiu.
Anelė Mickevičienė

69 G st. i antros lub-s), 
So. Boston,

PARSIDUODA Gr.iserio ir Kendžių 
storai: biznis eina gerai, pur^iau^i? 
pigia kaina. Adresas: (43)

226 W. 9th st., Sc. Boston. Ma->s.

Haveno. Mergina buvo jo draugų, 
parapijos veikėja. : ji bedangėn. Tenai jis pasi-l

(RINGAILA)
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
2 iki 4. \ akarais nuo 6 iki 9. 
Nedėliomis nuo 1 iki 3.
419 MA1N ST, ATHOL, MASS.

PRAŠYK
SAVO GROSERNLNKO

DUOT

STANDARD
TP1K

8
šoko po automobilium, 

atsidūrė belangėj.
Ant kampo Boylston

Socialistai pradeda 
darbuotis.

Atėjus sakesniam sezo
nui, musų socialistai So. Tremont gatvių stovėjo nu- 

jBostone pradeda veikti. Pe- simines vvras. Gatve važia-' 
•reitą nedėldieni jie buvo jau vo automobilius, 
'surengę prakalbas Lietuvių pasauli!"

‘į- purę užsimovęs ant ausų nė- 
’ ’ rė po automobilium.

. , T , .- . , - * . , , . i Automobilius smarkiai
riek Leeds su jauna meigi-.bėjo Keleivio redaktorius pasuko i šoną ir žmogus iš- 
na Elena Reid vardu. Jiedu Micehlsonas ir drg. Ambro- ;iko neužgautas. Sustojo 
kaltinami peržengimą b-tojo |Zaitjs. žmonių ūpas buvę - - - -
prisakymo. ų

Kunigas Leeds yra iš Ne\v pos prisirašė keliatas naujų TJzvaKZkMčA lllnunnn o 1 /A ’ JI  
Šios pėtnyčios vakarą pusėtinai išsigėręs. 

'Keleivio" redakcijoj kaip 8 j 
vai. vakare bus socialistų 

j susirinkimas, į kurį kviečia
mi visi draugai, seni ir 
'nauji.
. Girdėjau, kad kuopa ta- 
'riasi parengti draugišką va
karienę Bethesda Hailėj ant 
Broad\vay, kad gavus dau
giau spėkų. Vėliau žadama 
statyt išnaujo "Salomėją" 
scenoje, ar gal kokį naują 
veikalą parinkti. Be to dar 
žadama duoti žiemą visą ei
lę moksliškų paskaitų.

Kas tik simpatizuoja so
cialistams, visi kviečiami 
dėtis prie jų kuopos ir kar
tu darbuotis. Socialistai ko
voja už darbininkų teises ir 
kiekvienam tiesia draugiš
ką savo ranką.

Norėjo areštuot aktorkas. 
pats pateko belangėm
Ant Huntington avė. ap-J 

sigyveno vienam kambaryj 
4 aktorkos, ką šoka teatre! 
be andarokų. Parėjusios iš j 
teatro pereitos sukatos nak
tį jos parsivedė dar du ak
torių su savim, "‘.uos namus 
prižiūri Franas Žibutis, lie
tuvis dženitorius. Apie 2-rą' 
vai. nakties jisai pabarškino’ 
į aktorkų duris ir pranešė 
joms, kad atėjo policija. Ir 
tuojaus jų kambarin įsiver
žė policmano rūbuose vyras 
ir išsitraukęs revolverį pa
reiškė, kad iis visus juos 
areštuojąs už kėlimą triukš
mo namuose. Mergos pradė
jo spiegti, bet jų draugai 
aktoriai nenusigando ir pa
ėmę policmaną už sprando 
išmetė laukan. Policmanas 
pradėjo laužtis į duris ir pa
kilo didelis lermas. Pasiro
dė, kad tas policmanas ne
buvo tikras policmanas, o 
tik persirengęs Į policmano 
drapanas norėjo aktorius 
nugąsdint, o paskui pareika
lauti iš jų kyšio. Tuojaus bu
vo pašaukta tikroji policija 
ir netikrasis policmanas bu
vo suimtas. Kartu buvo 
areštuotas ir F. Žibutis, ku
ris buvo pusėtinai išsigėręs, 
ir nubaustas užsimokėti $10 
už girtumą. Manoma, kad 
jis buvo su tuo "policmanu" 
susitaręs "apskusti" akto
rius.

D-ras Landžius sugrįžo.
Šiomis dienomis i 

iš Lietuvos d-ras Landžius- 
Sevmour. Jis parsivežė jau 
naujų Lietuvos pinigų paro
dyt ir pasakojo kaip gyvena 
Lietuvos žmonės. Atėjo pas 
ji pasiteirauti apie Lietuvą 
ir anglų dienraščio "Boston 
Post" reporteris. Ant ryto
jaus tame dienrašty pasiro
dė d-ro Landžiaus paveiks
las ir straipsnis dideliu ant- 
galviu, kad Lietuvos įstaty
mai draudžia gerti vandenį, 
nes jis pilnas mikrobų; te- 
Čiaus troškuliu niekas ne
mirštąs, nes gana esą degti
nės, kuri kainuoja tik 20 
markių. Ir daugybė kitokių 
nesąmonių prirašyta.

—Ar gi tai tiesa? — klau
sėm mes d-rą Landžių.

—Ale kurgi čia bus tiesa 
— atsakė jisai. — Aš stačiai 
nustebau pamatęs tokį melą 
anglų dienrašty.Ką aš jiems 
apie Lietuvą sakiau, jie ne
įdėjo nei vieno žodžio, bet 
padarė visai savotišką pa
saką.

Suvažinėjo lietuvių vaiką.
Ant Summer st., ties Ar- 

my Base, pereitą savaitę au
tomobilius suvažinėjo 11 
metų amžiaus lietuvių vai
ką. kurio vardą anglų laik
raščiai paduoda kaipo Peter 
Stariskis. Jo tėvai gyvena 
So. Bostone po Nr. 291 Sil- 
ver st. Jis buvo nuvežtas 
miesto ligonbutin ir dakta
rai sakė, kad iis gali da pa
dvelkti tenai, bet tėvai atsi
ėmė jį namo.

Lindo prie merginų, 
gavo kalėjimo.

George Webber, kuris 
ri Gambridge’uje po Nr. 441 
Broadvvay saldainių krautu
vę ir užlaiko tenai kelias 
merginas, gavo 2 mėnesiu 
kalėjimo užtai, kad lįsdavo 
prie tų merginų.

K K L t i

| Į’AJIESKAU DARBO.
*UI’ ’

; ti autom-.bi'iein ir esu dirb
. krautuvėj. Darbas
11’ ;-pie Bostoną.
į. S. K.

i 66 Tudor st., So.

. "Sudieu, REIKAl.iNt.AS BARBSRYS, 
sušuko jisai ir ke- S<uri.s galėtų dirbti vakarais ir 

subatomis visą dieną. Užmokes
tis gera.

.rwm kalupm. kuriu leidimą vu/.iu>- 

pageidaujamas

F.

K AM Iš LIETI VIV reikalin- 
’ gi 5 ruimai ant randos, atsišau- 
kit šiuo adresu: (43)

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

i aupy k
Šiuos
c; sėlius

Deki
Brangiu
Dovanų

Geru lietuvių Restorutu
Visoki valgiai pagaminti — 

žus ir su geriausiu skoniu, 
tuviški valgiai: blynai, 
barščiai, kopūstai ir t.t. 
persitikrint.

244 BROAinVAY, 
SO. BOSTON, MASS.

(Skersai nuo "Keleivio”).

■ švie- 
Visoki lie- 
lietuviški 
Malonėkit

Šimtas kunigų apsirijo?
Pereita savaitę ant Back 

Bay, milionierių distrikte 
buvo kunigu puota, kurioje 
dalyvavo 100 kunigų. Po va
karienės daugelis jų sun
kiai apsirgo ir vienas mirė 
Kokia buvo priežastis, ti
krai nežinia. Vieni sako 
kad kava buvo nešvariuose 
nuoduose virta, kiti gi šne
ka, kad kai kurie kunigą’’ 
persivalgė vėžių.

Trokas įvažiavo per langą.
Didelis trokas ant Up- 

ham’s Corncr pasidarė ne
besuvaldomas ir įvažiavo 
• er langą į krautuvę po No 
97 Hancock st. Dviejų langų 
Alkiai tapo sutrupinti ir 
muro siena išgriauta. Trokc 

_ , kad 
o mašina nebesuvaldoma 
'nėjo nušokti žemėn ir išlikę 
'veikas. Krautuvninkas sa
vininkas taipgi spėjo pa
bėgti.

Plėšikai atėmė $3,000.
Ant Dartmouth ir Aple- 

•cn gatvių kampo pereitoj 
?ubatoj clu jauni vaikėzai 
užpuolė H. Hurley, kuris ko- 
lektuoja iš Cooperative 
Grocery,Co. krautuvių pini
gus, ir atėmė iš jo $3.000, 
Banditai buvo ginkluoti ir 
vienas buvo įrėmęs Hurley 
ui revolverį į šoną, o kitas 
tuo tarpu atėmė iš jo krepšį 
su pinigais.

Užpuolimas.
Ant Feltono gatvės. VVolt- 

ham’e, einant į darbą buvo 
užpultas, sumuštas ir api
plėštas darbininkas James 
Haron. Jis sako, kad ties 
vandentraukiu tenai buvo 
nasislėpę 3 vyrai, ir kaip tik 
iis prisiartino, jie tuoj puolė 
ant jo ir kirto geležine paipa 
nėr galvą. Haron krito be 
žado. Tuomet banditai iš
kraustė jam kišenius ir, pa
vogę 30 dolerių, pabėgo.

Prasidėjo kita Ponzies byla, 
šį panedėlį kriminaliam 

teisme Bostone prasidėjo | 
Į garsaus apgaviko Ponzies' 
byla. Pirma jį buvo paėmus' 

jfederalė valdžia už vartoji-} 
ną pašto apgavingam savo; 
bizniui, už ką jis ir dabar 

ida sėdi kalėjime. Dabar gi 
i ima nagan Massachusetts 

valdžia dėl peržengimo vals
tijos įstatymų. Prieš jį yra 
iš kaltinimai ir byla tęsis 
turbut apie pora mėnesių. 
Kairu su Ponzi dabar bus 
teisiami ir keli jo agentai.

PARSIDLmUA BARHEKNĖ, 
iaba; gerui vietoj, visokių žmo
nių apgyvenu, laibai gera pro
ga, galima pigiai nupirkti. Pla
tesnių žinių gausit per laišką. .

LEO. SILKOMS
116 Dorchester avė. ir

Broadway, So. Boston. Mass. •

Į
i 
|

2,000 chirurgų suvažia
vimas.

šį panedėlį Bostone atsi
barė chirurgų suvažiavi
mas. į kurį atvyko apie 2.- 
XX) daktarų iš visų Ameri
kos kraštų.

Traukinys suvažinėjo 
žmogų.

Ties Southampton streetu 
>o tiltu ši panedėlį trauki
nys užmušė nežinomą žmo
ni. Jį rado ant relių per
kautą pusiau.

RAPOLAS BUKAUSKAS 
yirmiau gyvenęs Lavvrence., 
Vfass_ o dabar išvažiavęs Į' 
.ewiston. Me.. arba Į Cleveland.. 
Jhio. tuojaus atsišaukite pas 
nane. Viskas bus gerai. Neatsi-' 
atikus tuoj gali būti netikėtą 
tesmagumų.

ADV. F. J. BAGOČIUS 
Room 603, 43 Tremont Bldg..

Boston. Mass.

Lietuviu Mekanikų Sąryšio 
Akcininkams Pranešimas,
Jau ilgas laikas kaip L. M. S. 

Jentras akcininkams nieko ne
praneša. todėl laikas patiems 
:kcininkams pasiteirauti. Mano- j 
■ne. kad yra kiekvienam žingei- į 
•u žinoti, kaip gyvuoja L. M. S. 
abrikas Lietuvoj, ir kaip reikia 
'•utvarkyti reikalai čionai Ame
rikoje. idant pasekmingai iŠ vė
lus bizni.

Šiuomi tikslu yra šaukiamas 
eisi
kolonijų akcininkų 
mas spalio 29 dieną. 1922 m., 
mt 2-jų po pietų. Lietuvių Vke- 
>u Kliubo Salėje. 803 Driggs 
;ve.. Brooklyn. N. Y. šin susi- 
rinkiman kiekvienam akcininkui 
vra svarbu pribūti, nes nuo šio 
pasitarimo priklausys tolimes
nis L. M. S. gyvavimas.

Akcininkai:
L. 
K. 
K.

Tyrinėja degtinės vagystę.
Iš valdžios sandėlio 

Springfielde buvo išvogta 
>100,000 vertės degtinės, ku-l 
ri buvo iš visokių žmonių at-: 
;mta ir laikoma iki teismui, i 
Teismas atrado, kad dauge-i 
Ivje atsitikimų ji buvo kon-! 
fiskuota nelegaliai ir turi 
būt savininkams sugrąžin
ta. Bet kada reikėjo sugrą
žinti, pasirodė, kad degtinės 
jau nebėra. Ją išvogė patįs 
valdininkai. I daugelį bačkų 
pripilta vandens, o kitos pa-'| 
liktos visai sausos. Taigi pe- | 
reitą savaitę federalis ! 
grand jurv Bostone pradėjo jį 
tyrinėt, kas tą degtinę iš
vogė.

ir reumatisko uždegimo galima 
pasekmm$ai isjydyti su

gūTHARDOL

W. F. SEVERĄ CO. 
tjSCEOAR RAP1OS. IOWA .

TEATRAS!
"VERPĖJA po KRYŽIUM" 

:: ir ::
’BAĖON KRITES 

SAUSAS NEKELSI"
Rengia ”G A B I J A",

SUKATOJE, 28 SPALIO- 
OCTOBER. 1922,

Pradžia 7:30 vai. vakare.
LIETUVIŲ SALĖJE

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

BROLIAI ir SESUTĖS!
Lai būna visiems Bostono

upielinkės lietuviams žinoma, 
kad Dramos ir Muzikos Draugi
ja "GABIJA”, stato scenoje du 
veikalu: F. Omankovskio tri- 
veiksmę, iš lietuvių XV šimtme
čio gyvenimo, pasaką: "VER
PĖJA pc KRYŽIUM” ir garsaus 
Prancūzų rašėjo, Jean Moliere’- 
io, labai juokingą, triveiksmo 
komediją: ”BALON KRITES 
SAUSAS NEKELSI”. Nors, 
kaip matot, autoriai ne lietuviai, 
bei veikalai yra labai pritaikyti 
lietuvių scenai. Taigi, dailę my
linti lietuviai, pasinaudokite šia 
nepraleistina proga ir ateikit 
pasižiūrėt "Balon Kritusio” 
"Verpėjos po Kryžium”.

Visus nuoširdžiai kviečia
"G A B I J A”.

Didelis Išpardavimas 
Armijcs ir Laivyno 

Apredalų
Armijos Apkasų 

čeverykai ..............
Armijos Vilnoniai apa

tiniai drabužiai vi
sokio didumo po ...

Daugybė vaikinams, 
merginoms ir vai
kams čeverj’ku po

Didelis išpardavimas 
vyrišką aukštos ver
tės šventadienių če
verykų, kurių pa
prasta kaina būna 
po $7.00 ir $8.00, tik 
už............................ $4.9S

Visokių geros skaros 
darbinių 
PO........
ir aukščiau.

Specialis pardavimas 
armijcs overoių, su 
debeltavais keliais $1.25
PASINAUDOK ŠIUO 

PIGUMU!

g
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$
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VARTOK KUR TIK PIE
NAS IR CUKRUS YRA 
REIKALINGI.

Už ŠIUOS LEIBELIUS GAI
ŠIT BRANGIAS DOVANAS 

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

"Verta taupyt šiuos Leibelius"

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Įs
mildavo jame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome evpertą, 
mekanikų dėl sutaisymo mašinų. (?)
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
South Boston. Man.

Telefonas: So. Boston 51370.

Taupyk 
šiuos

Lei helius

Delei
Brangiu
Dovanų

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-ju šeimynų, 13 kambariu
• 4. • I

namas, gražioj vietoj, arti 
Thomas Park, So. Bostone, visos' 
jtaisos, kaip tai: maudynės,* 
skalbynės ir piazai. Kaina $5500,' 
įnešti $3000.

TIK $0000 ĮNEŠTI, ant 9-nių • 
šeimynų mūrinio namo, gražioj: 
vietoj Cambridge’uj, arti Har-^ 
vard Sųuare, visos naujausios 
itaisos ir elektrikas. Rendų 
S7020 į metus. Kaina tik 
$40 000. lengvos išlygos. (-) ' 
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS, |

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

I I I Į

Tel. South Boston 2613
Residence Brookline 4739-M

SUSAMKE M. PUISKEA SHALLNA

(PUIŠĮ UTĖ)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston. M

tri-lč; labai parankus ir Ut:p- 
nantis lai’ a; (5) rankos ne;,: - 
siekia aliejaus pripilant; (C) 
ruiminga.-, stiprus aliejinis pe
čius. kuris suteiks pilną u.: - - 
gančdinimą. Vardas šie puiaaus 
nauje pečiaus yra N«-w 
Periection Aliejinis Pečius su 
Superfex Degintojai?. Jūsų 
pardavėjas maiemai jums pa
rodys jo veikimą. Nepirk kito
kio pečiaus, kol nepamatysi š:o.

visur.

Nėra pamato sunkenybei 
—užtektinai yra šilumos

šimtai tuksiančiu žmoniųi,

degina Socong Kerosiną
—virimui ir
seny, rūkstančių.
lėto gaminančių aliejinių pečių 
jau praėjo. Dabar ga:i nusipirkt 
pečių su šiais gvarantuotais pa
rankamais: <1) gesinio pečiaus 
greitumas virime; (2) gausi jo 
šiluma yra švari ir be smarvės; 
(3) didesnė ekonomija valgių 
gaminime su aliejum, negu ka
da nors pirmiau; (4) distinktv- 
viška. automatiška knato kon-

Gaiirna gaut pas rakandu pardavėjus

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadvvay

Parfection Aliejiniai 
Pečiukai paverčia šal
tus kambarius Į malo
nius kampelius. Staigi 
šiluma ir daug jos kur 
tik jus norit.

PERFECT1ON
Oi] Heaters

Vartokit 
SOCONY 

KEROSiNA 
nes geriausias

PERFECDON
Oi] Ranįe

su S!JPERFEX Burners

Per 12 metu So. Bostone par- 
iuodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciupus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu per pasta ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY

TsL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 12 dien*.
Nuo 2 iki 9 vai.
NEDĖLIOMIS:
ild 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dien*. 
Ofisas "Keleivio” nam*

251 Broadway. tarpe C ir D «L 
SO. BOSTON. MASS.

X

Tel.: Richmond 1410

Dr. David W. Rcsen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS Ht 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
321 I1ANOVER ST. 

BOSTON, MASS.

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*.

TeL Beack «>33

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIAKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1M> WASHINGTON 8T.

BOSTON. MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus nutaisau 
uz prieinama kainą.
J. L. Pašakamis 0. D.

377a RROADH'AY
80. BOSTON, MASS.




