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GRAIKU-1TALU KARUI 
PADARYTA GALAS.

GRAIKIJA SUTINKA UŽ
MOKĖT 50,000,000 KRONŲ

Ji tik reikalauja, kad italai 
paliuosuotų užimtas jos 

salas.
Šiaip-taip karo pavojus 

pietų Europoje tapo praša
lintas. Ambasadorių taryba 
Paryžiuje išdirbo taikos 
planą, su kuriuo sutiko abi
dvi susivaidijusios pusės — 
Italija ir Graikija.

Kivirčas tarp judviejų ki
lo dėlto, kad keli graikų pa
triotai užmušė Graikijoj 
italų generolą ir keliatą ki
tų italų, kurie buvo nuvykę 
tenai Albanijos rubežiams 
nustatyt.

Italų karštakošis Mussoli- 
ni tuojaus ir prikibo prie 
Graikijos. Jis pradėjo dary
ti jai tokių reikalavimų, su 
kuriais graikai negalėjo su
tikti. Nieko nelaukdamas 
Mussolini nusiuntė savo lai
vyną ir užėmė kelias grai
kų salas.

Aliantų ambasadorių ta
ryba patarė, kad graikai su
dėtų 50,000,000 kronų, kai
po užtikrinimą, kad jie atly
dins užmuštu italu šeimy- 
norus, jei pasirodys, kad jie, 
graikai, buvo kalti.

Graikų valdžia sutiko pa
dėti -50 milionų kronų, ir pa
vesti reikalą ištirti aliantų 
komisijai. Ji tik reikalauja, 
kad italai dabar paliuosuotų 
užimtas jos salas.

Tuo budu karo pavojus 
laikinai likos prašalintas, ir 
yra vilties, kad greitu lai
ku tarp italų ir graikų bus 
padarvta taika.X v

PIRATAI APIPLĖŠĖ KI
TĄ DEGTINĖS LAIVĄ.

! Šiomis dienomis netoli 
Bostono ant jūrių buvo api
plėštas kitas degtinės lai-1 
,vas. Laivas priguli Kana-i 
dos kompanijai ir plaukė iš į 

40,000,000 MARKIŲ UŽ Kubos palei Amerikos pa- 
------------ kraštį gu -Į 200 skrynių deg- ;

tinęs? Ties Bostonu jis su-| 
stojo ir jo kapitonas Po- 
thier išplaukė ant kranto; 
kostumerių jieškoti. Jam čia 
biznio bejieškant, prie jo, 
laivo nuplaukė 3 botai iš Bo- ■ 
stono ir pasakė, kad jie nori Į 
degtinės pirktu Tuojaus 15; 

i žmonių sulipo ant degtinės p 
laivo, ant kurio buvo likę tik 

i keturi vyrai, ir išsitraukę 
revolverius pareiškė, kad jie 
atvyko ne pirkti degtinės, 
bet pavogti ją. Keturi juri
ninkai negalėjo penkiolikai

DOLERI.
Vokiečių markė kad krin

ta, tai krinta. Nelabai senai 
už milioną markių reikėjo 
mokėti doleri, o šiandien už 
vieną dolerį galima gauti 
jau 40 milionų markių.

GEN. SEMIONOVAS ŽU
VO PER ŽEMĖS 

DREBĖJIMĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad gautomis tenai iš Peki
no žiniomis, buvęs antibol- 
ševikų vadas gen. Semiono- 
vas ir keliatas jo sėbrų žu-j plėšikų priešintis, ir atida 
vo Jokohamoje laike Japo
nijos žemės drebėjimo, ži
nios sako, kad Merkulovas, 
buvęs anti-bolševikų val
džios galva Vladivostoke, 
taipgi užmuštas per žemės 
drebėjimą.

JOKOHAMOJ ŽUVO 
23,000; TOKIOJ 47,000.
Iš Washingtono praneša , _

ma, kad iki 7 rugsėjo oficia-įuvo nusiuntęs, ir kad 
liai suskaitytų žuvusių per 
žemės drebėjimą žmonių Ja
ponijos sostinėj Tokioj buvę 
47,000, o Jokohamoj 23,000. 
Taigi pasirodo, kad pirma 
paskelbtos skaitlinės buvo 
daug perdėtos.
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UGNIS NUŠLAVĖ TUR
KŲ MIESTĄ.

Turkijoj, apie 8 mylios į 
šiaurryčius nuo Konstanti
nopolio, ugnis sunaikino vi
są Sarijari miestelį. Sudegė 
700 triobu ir nuostoliai ap
skaitomi į 2,000,000 turkiš
kų kronų. •

CARO GENEROLAS AP
SIGYVENO AMERIKOJE.

Šiomis dienomis Ameri
kon atvyko gen. A. Lokom- 
skis. buvęs Rusijos genera- 
lio štabo viršininkas. Jis sa
kosi atvykęs čionai "pradėti; 
gyvenimą iš naūjo,” ir keti-j 
na čia apsigyventi ant visa-! 
dos.

FORDAS TURI 210 
MILIONŲ.

Fordo automobilių kom
panija dabartiniu laikų turi 
ant rankų $210,293,922 ga
tavų pinigų, neskaitant nei
žemės, nei fabrikų, nei kitų, 
turtų. Per keturis mėnesius; 
Šių metų Fordas padaręs; 
$20,517,986 gryno pelno. Vi-i 
sas šitas pelnas eina Fordo 
šeimynai, nes jai priklauso 
visi jo kompanijos šėrai.

Fordo kompanija buvo 
suorganizuota 20 metų at- 

!gal. Jos turtas tada siekė 
į vos $100,000. Šiandien For
do automobilių kompanijos 
turtas apskaitomas į $600,- 
000,000, neskaitant to pelno, 
kokį Fordo šeimyna kas me

stai pasiima. ■

ATEIVIUS ĮLEIDO, BET 
NUBAUDĖ LAIVU 

KOMPANIJAS.
Pereitam "Keleivio” nu

mery rašėm, kad New Yor
ko uoste tapo sulaikyti 4 
garlaiviai su ateiviais, nes 
besiskubindami pataikyt 
pirmutiniais į šio mėnesio

LAiMĖJO 10 NUOŠIMČIŲ 
ALGOS IR 8 VALANDAS 

DARBO.
Jie rengėsi išskersti kara
liaus šeimyną ir nuversti 

valdžią.
Sugriuvusiam nuo žemės 

; drebėjimo Tokio mieste ja- 
1 ponai susekė didelį suokalbį 
Iprieš savo valstybę. Jie sa
ko, kad korėjiečiai, kurie vi
suomet buvo didžiausi Japo

nijos priešai, į dabar, pasi- 
j naudodami apeinu sumiši- 
įmu, rengėsi užpulti Japoni
jos valdžią, išskersti kara- 
i liaus šeimyną ir kitus valdi
ninkus.

Kiek tame tiesos, sunku 
i pasakyti, bet 15.000 korejie- 
ičių Tokios mieste tapo areš
tuota ir suvaryta Į koncen
tracijos punktą 15 mylių už 
Tokio.

Generolas Fukada, laiki-Į 
nas sunaikintosios "" 
apielinkės komendantas, 
Įsakė areštuoti'šitame rajo- 

. nežiū
rint ar jie kalti, ar ne. Tuo 
budu jis mano užtikrinti Ja
ponijos valdininkų saugu
mą. Karaliaus šeimyna, tur
būt bijodamosi pavojaus, iš
važiavo iš Toliio į Kyoto.

vė visą degtinę. Bet kapito
nas ant apiplėšto laivo nesu
grįžo, ir jurininkai nuplau
kė Kanadon vieni patįs. Ke
lionėj jiems pritruko kuro 

j ir jų laivo inžinaj sustojo, 
i Kiti laivai išvežė nelaimin- 
■gus jurininkus ant kranto, 
[ir tenai jie papasakojo šitą. t 
'atsitikimą. Manoma, kad jų ne visus korėjiečius,

DEBSAS SMERKIA 
TOSTERIO MELĄ.

Komunistų lyderis Toste
ris pradėjo agituoti mote
riškų rūbų siuvėjų uniją, 
kad ji prisidėtų prie komu
nistų. šitai pragaištingai 
savo agitacijai jis panaudo-

Kasyklos atsidarys už 10 
dienų, kuomet sutartis 

bus užtvirtinta.
Mainerių streikas prakti- 

kvotą, jie įplaukė keliom "ai J.aP pasibaigė ir lo8,000
. c v CA . . ounrlio boaiii rlohot* nuvaikė-

minutom peranksti.
Washingtono valdžia da

bar nutarė tuos ateivius 
įleisti, bet nubausti tu laivu .. . . . , .
kompanijas. Kiekvienas lai- 
vas turi užmokėti $200 nuo '' ’
kiekvieno imigranto ir prie 
to da atiduoti visus pinigus,

angliakasių dabar apvaikš- 
čioja savo laimėjimą.

Kad ir netoks didelis tas 
laimėjimas, kaip turėtų bu-

buvo priverstos pakelti mai- 
neriams 10 nuošimčių algos, 
pripažinti uniją, ivesti ka- 

surinktu7uriairakortes‘6iš- s-vk‘0S!e §.vat1.aį'ly dje- 
girde apie tokia bausmę, n\ir P*nmti kolektyvių de- 
?• • -• r .. - rybų sistemą, prieš kurią

kapitalistai visuomet pur
tosi.

i kapitonas pats tuos piratus 
” ’ ’ ’ 1 lis
gavęs užtai gražių pinigų.

AMERIKA SUDĖJO JA
PONAMS $4,179,000.
Amerikos Raudonasai 

Kryžius pasiryžo surinkti 
Japonijos pašalpai 5 milio- 
nus dolerių. Ir iš Washing-; 
tono pranešama, kad iki 10 j 
rugsėjo buvo sudėta jau $4,- 
179,000. Vienas tik New 
Yorkas sukėlė daugiau kaip 
pusantro miliono dolerių. 
Raudonojo Kryžiaus virši
ninkai tikisi, kad šią sąvai
tę visas 5 milionų fondas 
bus pilnas.

SKUNDŽIA TEISĖJĄ, 
KURIS NUTEISĖ JJ 

KALĖJIMAN.
Advokatas Ekonomoff iš 

;Gary, Ind., užvedė prieš Su
vienytų Valstijų teisėją An-i 

Į dersoną bylą, reikalauda- 
[mas iš jo $100,000 užtai, kad 
tas teisėjas "neteisingai” 
pasodino jį kalėjiman.

Ekonomovas buvo paso-

I
I
Į
’dintas belangėn už panieki- 
nimą teismo. Tūlas laikas 
•atgal jisai vedė tūlo Zorano 
į bylą ir paėmė iš jo perdaug 
I pinigų. Zoranas jį apskundė 
ir teisėjas Anderson nu
sprendė, kad Eko/iomovas 
sugrąžintų savo klientui 
$650. Advokatas tų pinigų 
nesugrąžino, ir užtai buvo 
nuteistas kalėjimam

♦

SENA SALA PRAPUOLĖ. 
NAUJA ATSIRADO.

Žinios iš Charbino sako, 
kad laike žemės drebėjimo, 
netoli Japonijos prapuolė 
Bonino sala, ant kurios sto
vėjo stipri tvirtovė. Visos 
triobos ir žmonės nuėjo po 
vandeniu. Užtaigi kitoj vie
toj iškilo nauja sala apie 20 
mylių ilgio ir 5 mylių 
čio.

Tokio Į jo ir Dėbso vardą, sakyda
mas, kad Debsas irgi prita
riąs komunistų judėjimui. 
Debsas tuojaus užprotesta
vo prieš šitą melą. "Aš esu 
socialistas," jis sako, "o ne 
komunistas. Aš visuomet 
stoju už darbininkų vienybę 
ir todėl niekados nepritar
siu jųskaidymui.'*’'Tas reiš
kia, jog Fosterio agitaciją 
Debsas skaito darbininkų Per Satvę. Tuo tarpu užva- 
vienybės skaldymu.

laivai norėjo gabenti žmo
nes atgal Europon arba nu
vežti ant Kubos salos ir te- m . ,. . . .
nai juos išversti ant kranto. ~ra pamatiniai . ir
Bet Amerikos valdžia nelei- Rambiausi punktai, kuriuos 
do jiems to padaryti. Ant sutiko priimti abidvi puses, 
vieno tų garlaivių ir lietu- 
v ių atvažiavo apie 300.

Kontrakto smulkmenos bus 
.išdirbtos vėliaus ir dėl jų 
!jau negali būti jokių nesu-

plo-

KYOTO BUS JAPONIJOS 
SOSTINĖ.

Japonų atstovybė Wash- 
ingtone spėja, kad Tokio 
miestui sugriuvus, Japoni
jos sostinė bus veikiausia 
perkelta į Kyoto. šis mies
tas randasi pietų Japonijoj 
ir per ištisus šimtmečius 
yra buvęs Japonijos sosta- 
pile; jis buvo apleistas tik 
dėlto, kad Tokio skaitoma 
patogesnė vieta prekybos ir 
politikos žvilgsniais. Dabar- 
gi. kuomet du trečdaliu mie-

iSto tapo visiškai sunaikinta. 
! prekybos ir politikos gyve
nimas čia bus per ilgą laiką 
suparaližiuotas.

$1,500,000 KŪDIKIUI AL
GOS METAMS.

Laikraščiai rašo, kad tri
jų ir pusės metų amžiaus 
Montgomerų mergaitė, ži- 
noma krutamuose paveiks-1 

■ Juose kaipo "Babv Peggy", i 
i _. _ 1 • 9 ’ i • zi* J

SUGAVO BANKO 
VAGILIŲ.

Texas valtijoj slaptosios 
policijos agentai šį panedėlį 
sugavo J. Biatą alias J. 
Marcino, kuris metai atgal 
Warreno mieste, netoli Bos
tono, pavogė $230,000. Da
bar jis turi jau užsiauginęs 
barzdą ir ėjo per tiltą į Mek
sikos pusę, kaip detektivai 
jį sulaikė.

SPROGO TRAUKINYS SU 
PARAKU.

South Amboy uoste, New 
Jersey valstijoj, pereitą 
pėtnyčią atsitiko baisi eks
pliozija. Ant Pennsylvani- 
jos gelžkelio stoties tenai 
ekspliodavo visas traukinys 
parako. Trįs žmonės likos 
užmušti ir 46 sužeisti. Para
kas prigulėjo Atlas Powder 
Co. firmai ir buvo atsiųstas 
tenai krauti į laivus. Staiga 
vienas vagonas pradėjo rūk
ti, ir pakol darbininkai spė
jo ugnį užlieti, įvyko spro
gimas.

UŽVAŽIAVO ANT ŽMO- 
GAUS IR DA APDAUŽĖ

JAM ANTAUSUS.
Bostone juodveidis- ■^^angliakasių kietose kasy- 

liams norėjo pereit anądien Įęiose beveik niekas nedirba
- - . . . i ir dabar. Kada darbas pra-

ziavo ant jo trokas ir par- gidės, tikrai da nežinia, bet 
musė jį. Juodveidis atsisto- ?nanOma, kad ateinančią są- 
jęs sukeikė ant vežiko. Ve-.vaį|g sutartis bus jau už- 
zikas tada sulaikė troką ir tvirtinta ir kasyklos atsida- 
nusokęs zemen apdaužė se- ryg 
nam juodveidžiui antausius.; 
Pamatė tai policmanas, ir j 
vežiką areštavo.

"Teisėjau, aš manau, kad 
tamsta nubausi jį daugiau 
negu $5,” tarė juodveidis 
teisme rodydamas į vežiką, 
"nes jis pasiutusiai skau
džiai muša."

"Ne, Džian,” atsakė tei
sėjas. "Jis užmokės užtai 
$15.” Ir jis užmokėjo.

į Maineriai tuo tarpu buvo 
į jau metę darbą ir streikas 
buvo prasidėjęs. Iš 158,000

JOKOHAMOJ KILO 
CHOLERA.

Londone gauta žinių, kad 
sugriautame Jokohamos 
mieste kilusi cholera. Tas 
yra labai galima, nes išalkę 
žmonės yra priversti valgy-: 
ti sugedusį maistą ir gerti 
nešvarų vandenį iš balų.

PAKELIA GELEŽIES 
DARBININKAMS 

ALGAS.
Gary, Ind. — Pereitą są

vaitę čia buvo paskelbta, 
kad plieno dirbtuvės ketina 
pakelti 13,000 darbininkų 
algas. Darbininkai gausią 
už 8 valandas beveik tiek 

j pat, kiek jie gaudavo dirb- 
;darni pirmiaus 12 valandų į 

GUBERNATORIAUS PA- i parą.
DĖJĖJAS AREŠTUOTAS, j ------------

Į North Carolinoje tapo! I 10 METŲ NELIKSIĄ 
i areštuotas* leitenantas gu-l MIŠKŲ.
|bernatorius Cooper ir kelia-i Pirma Suvienytose Vais
tas kitų valdininkų už suo-jtijose buvo 832,000,000 akrų 

■ kalbį apvogti Mercnants’; miškų, šiandien girių, beli- 
:National Banką Washingto-:ko jau tik 140,000,000 akrų.

;nuo šiol -gausianti po $1,- 
: 500,000 algos metams. Jos 
tėvai padarę kontraktą su 
krutamujų paveikslų kom
panija ant trijų metų, šita 
mergaitė labai gerai lošia 
krutamiems paveikslams, 

: kur reikalingos mažų vaikų;u 
rolės.

APVOGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIĄ.

Edgartowne, netoli Bos
tono, likos apvogta Rymo 
katalikų bažnyčia. Vagis iš
nešė visą vyną, ką kunigas 
prie mišių geria, ir kai ku
riuos auksinius indus.

SUĖMĖ APGAVIKĄ.
Philadelphijoj policija su

ėmė lenką vardu Pilirek, 
kuris prigavo daug žioplų 
savo tautiečių pardavinėda
mas jiems "mašinas- pini
gams daryti.” Tūla Marija 
Matkowska iš Atlantic City 
užmokėjo jam už tą "maši
ną” net $3?000.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
BEPROTĮ.

Tūlas Arthur Murdock, 
pabėgęs Mass. valstijoj iš 
bepročių namo, nuėjo ant 
geležinkelio ir atsisėdo. At
bėgo traukinys ir užmušė jį. 
Murdock buvo išėjęs iš pro
to nuo didelio tikėjimo, ir 
ant geležinkelio sėdėdamas 
jisai meldėsi ant maldakny
gės. Sulyg tos maldaknygės 
ir jo lavonas buvo pažintas, 
nes ten buvo parašyta jo 
vardas ir pavardė.

RENGIASI ŽUDYT STAM- 
BULINSKIO MINIS-’ 

TERIUS.
Bulgarijos militaristai, 

kurie nuvertė valstiečio 
Stambulinskio valdžią ir su
grudo kalėjiman visus jo 
ministerius, dabar rengiasi 
juos žudyti. Jie kaltina visą 
valstiečių partiją ginkluotu 
suokalbiu prieš Bulgariją. 
Jie sako, kad pereitą pava
sarį valstiečių viršininkams 
buvęs išleistas Įsakymas or
ganizuoti po visą šalį gin
kluotus burius ir tuo budu 
sudaryti armiją, kuri pa
skui turėtų slopinti kiekvie
ną valdžios opoziciją ir bent 
r>er 20 metų neduoti jai pa
sijudinti.

COOLIDGE LAIKYSIS 
HARDINGO POLITI
KOS RUSIJOS KLAU

SIMU.
Washingtone oficialiai

paskelbta, kad Rusijos klau-ne ir sunaudoti sau jo pini-j Apie 700.000,000 akrii tapo 
simu naujas prezidentas gus. ' ‘ “ :"
Coolidge laikysis tokios pat;

RAZBAININKAI UŽMU
ŠĖ 100 ŽMONIŲ.

Iš Jeruzolimos praneša- politikos, kaip ir Hardin-
ma, kad netoli Chan-Junis gas. Tai reiškia, kad jis ne-;
50 razbaininkų užpuolė be- pripažins Rusijos valdžios!
duinų karavaną ir užmušė patol, pakol ji nepasižadės mis,
100 beduinų, pasiėmė apie užmokėti ’ \ L a___  *___ ____ _____ _ ______ ___________
500 kupranugarių, apkrau- dys, kad jos žodžiu galima 12 žmonių. Medžiaginiai nikes profesorius Columbi- 
tų visokiais tavorais. pasitikėti. nuostoliai sieks $1,000,000. įjos universitete.

įišnaikinta, daugiausia gais- 
Irais ir vabalais. Ir jei miš- 
įkai nyks tokiu greitumu to
lia us. kaip jie nyko iki šiol, 

Surinktomis dabar žinio- tai i 10 metu Suvienytose 
paskutiniuose potvi-! Valstijos pasiliks be girių.

POTVINIUOSE ŽUVO
12 ŽMONIŲ.

skolų ir nevaro- niuose ITtah valstijoj žuvo Taip sako Dr. Curtis. bota-

ŠOVĖ BLAIVYBĖS 
VALDININKĄ.

Pereitą sąvaitę šalia Bos
tono "bootlegeriai" kėsinosi 
nudėti prohibicijos valdinin
ką McNeil. Nakties laiku jie

NUŠOVĖ SUNŲ, KAD Iš- šovė jį kelis kartus, bet ne- 
GELBĖJUS JO DŪŠIĄ, pataikė. McNeil pradėjo 
Moteris vardu Rosa Simiz šaudyt atgal, ir užpuolikai 

nušovė Chicagoje savo 19 pasislėpė, 
metų amžiaus sūnų, kad iš
gelbėjus jo dusią. Dabar 
verkia uždaryta kalėjime ir 
gailisi, bet jau pervėlu. Jos

SCRANTONE NĖRA 
ANGLIŲ.

Laikraščiai praneša, kad 
sūnūs šį pavasarį baigė mo- Scrantono mieste, kuris sto- 
kyklą ir nėjo dirbti. Bijoda- vi ant anglių kasyklų, labai 
ma, kad jis neišeitų iš doros sunku gauti anglių, nes ang- 
kelio, motina paėmė revol- lių kompanijos siunčia ang- 
verį ir šovė jį. Tai vis religi-įlis toliau, 1 
jos pasekmės. i gauna.

kur brangiau

KYNU RAZBAININKAI 
APIPLĖŠĖ MIESTĄ.

į Didelė gauja ginkluotų 
| razbaininkų Kynuose už
puolė Manchsien miestą ir 
išplėšę krautuves ir turtin
gesnių žmonių namus, vėl 
pasitraukė į kalnus. Išeida
mi razbaininkai išsivedė su 
savim apie šimtą žymesnių 
žmonių, tų tarpe keliatą 
mokytojų ir miesto polici
jos viršininką. Dabar jie 
reikalauja jų išpirkimo.

Trockis užmuštas
Iš I/ondono telegrafas 

praneša, kad Maskvoje tapą 
užmuštas Trockis.



APŽVALGA
SOVIETŲ VALDŽIA IR Japonija buvo sovietų Ru

sijos pavojingas priešas. Gi 
žemės drebėjimas sunaikino 
didžiausius jos miestus ir 
prarijo daug žmonių. Praeis 
daug laiko, pakol Japonija 
atsigaus, ir apie karą dabar 
ji ilgai negalės svajoti. Ir 
neito bolševikų laikraštis 
džiaugiasi.

DIEVAS.
Varšuvos "Kurjer Ozer- 

v’ony” rašo, kaip bolševikai 
naikina tikėjimą Į Dievą ir 
kitus prietarus. Štai pavyz- 
dis:

Iš badaujančių gubernijų 
atvežta Maskvon daug naš
laičių ir šiaip vaikų. Prieš 
tuos vaikus atsistoja bolše-

universiteius studentų tebė- tas. Mūsiškė "Vilnis 
ra da tikinčiais krikščioni

ams; bet po pirmu metų 
mokslo tas nuošimtis jau su
mažėja, o mokslą baigiant 

‘visai nedaug palieka tikin
čių.

Taigi pasirodo, kad ap- 
šviota ir mokslas religijai 
yra minis. Delio kunigai ir 
stengiasi apimli mokyklas i 
savo* rankas, kad savotiškai 
mokslą iškraipius, padarius 
ji tikybai nepavojingu.

____ ” norėjo 
gauti pirmą vietą, bot čitit- 
čiut gavo... paskutinę.

.. ‘V reiškia žodis

galima užtiki Brooklyno 
„Laisvėj . Svoloč” tai yra 
antros rūšies munšainas, 
kurio niekas daugiau nege
ria. kaip tik "Laisvės” Dė- 
delė.

svoloč"? Tokį žodi tankiai

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ ATSA 
RYMAS KOMUNISTAMS.

vikų agitatorius ir klausia:
—Ar norit valgyt?
Vaikai išalkę ir, žinoma, 

lekia kad nori.
Tuomet agitatorius sako:’ 
—Na, tai pasimelskit ir 

paprašykit Dievo, kad jis' 
duotų jums ko nors užval-Į 
gyt

Tai pasakęs bolševikas iš
eina. Valandėlei praslinkus 
jisai grįžta ir klausia:

—-Ar meldėtės?
—Taip!
—Ar davė Dievas valgvt ? 
—Ne!
—Na, tai da pasimelskit.
Praeina dar valandėlė lai

ko ir vėl toks pat pasikalbė
jimas kartojasi. Kada vai
kai ir antru kanu atsako, 
kad Dievas jiems nieko ne
duoda, tai agitatorius pa
reiškia :

—Pasimelskit dabar prie 
Sovietų Valdžios. Gal ji jus 
neateis.

Pradėjus vaikams melstis 
prie sovietų valdžios, svetai
nėj atsiskleidžia uždanga ir 
pasirodo stalas valgiais ap
krautas...

DARBININKŲ LAIKRAŠ
TIS BANKRUTYJA.

Londone einantis Angli
jos darbininkų dienraštis, 
"Daily Herald”, stovi prie 
grabo lentos. Jis butų jau 
paliovęs eiti nuo 30 rugsėjo, 
bet Treid Unijų Kongresas 
Plymouthe paskyrė daugiau

PRASčlAUSlS PASAU
LYJE VEIKALAS.

"Naujienos" rašo:
"Prieš porą savaičių Pary

žiaus žurnalas 'La Parole I.ib- 
re* paskyrė dovaną už blogiau
sią knygą, kuri buvo parašy
ta paskutiniais keliais metais, pinigu ir nutarė leisti jį da 

kad tris mėnesius. Per pereitus 
’■“? metus šita organizacija tu- 

už i re jusi pridėti prie laikraščio 
' 76,000 svarų sterlingų, arba 
apie 349,600 dolerių.

Taigi pasirodo, kad net 
suradimui blogiausios Anglijos darbininkai, kurie

Tai padaryta tuo tikslu, 1 
pašiepus frar.cuzu Įpratimą 
skirti Įvairiausiu dovanų 
parašymą 'goriausių* apysakų, 
romanu, eilėraščiu, etc. Pasiū
lymą žurnalas padarė visai 
rinitai: 
knygos buvo pakviesti tokie skaitosi geriausia organi- 

kaip Ro-nain zuota proletariato armija, 
ir Henn Be- ca neskaito savo laikraščių 

tiek, 
ilgai leisti be nuostolių. Kogi ta 

Įvairias blogas da galima tikėtis nuo atsiii 
galo, priėjo klišių šalių darbininkų? 
kad paskuti- 

metais nieko
už

Bet 
rašė 
žur-, - ■

ie- [
dovana

susirinko.

žynius rašytojai. 
Roland, Dorgeles 
rand.

'‘Teisėjai 
kalbėjo apie
knygas ir. ant 
prie tos išvados, 
niais keleriais 
blogesnio nebuvo parašyta
Versailės taikos sutarti! 
kadangi tą .dokumentą 
didelis 
nalas 
tyje: 
Įteikti.

’Tštiesu tai

žmonių būrys, tai 
keblioje pati 
kam

atsidūrė 
nežino

Chicagos lietuviai stato 
auditorium (svetainę) ir 
taip greit stato, kad net vis
kas braška. Jeigu taip spar
čiai darbas eis ir toliau, tai 
už metų laiko bus galima 
šokti... ant tuščio loto, jeigu 
neprilįs.

Sako, Lietuvoj pasidarė 
stoka litų ir žmonės nežino 
kur jų gauti. Patarčiau pa- 
krapštyt kun. Vailokaičio 
banką ir prabaštėlių kiše- 
nius, o litų atsiras daugybė.

Iš rytinių valstijų atva
žiavo i Ulinois valstija "gar
si” kalbėtoja. “Vilnis” sako, 
kaip ta kalbėtoja pradeda 
kalbėt, tai reikia visiems 
verkti. Kibą žmogus širdies 

kad juos galima butu I ne^ur^um’ neverktum.
| matant moteriškę ant stei- 
‘ džiaus kankinantis!

A. Garbukas.

metus šita organizacija tu-

VISI BENDRAME JAPO
NIJOS GRABE.

Kalbėdamas apie Japoni
jos žemės drebėjimą, rašy
tojas Herbert Kaufman sa
ko:

"Tris šimtai tūkstančių uba
gų ir kunigaikščių, miiionas 
prastų bakužių ir puikių rūmų 
guli suangėję ir susimaišę 
bendrame Japonijos grabe.

"Vulkanai nežino, kad vieš
pataujanti Niponų šeimyna 
yra kilusi tiesiog iš saulės: 
gamta nepaiso ir bažnyčių, 
kuomet jos furija trupina Į ši
pulius stubeles.

"žmogus ir jo darbai, viskas 
gamtos ūpo žaislai.

"Mes vargstam ir plenuo 
jam ir siekiam, tąsom ai: 
nis ir statom mūras, žabu.

nelengva iš
spręsti: žinok tu dabar, žmo
gus, kuris iš viso to būrio dau
giau triūso ir ne išminties pri
dėjo prie parašymo to garsaus 
dokumento — Clemenceau, 
Lloyd George. tVilsonas ar kas 
kitas?

'•Reikia tiesą pasakyti, kad 
išmintingesnio nuosprendžio 
vargu buvo galima padaryti."

REAKCIJA PAKRIKDĖ 
ITALIJOS DARBI

NINKUS.
Šiomis dienomis Milane 

buvo Italijos Darbo Federa
cijos suvažiavimas. Pasiro
dė, kad šita organizacija la
bai nukentėjo nuo fašistų _ 
reakcijos. Nuolatiniai juo-:njntį” 
dašimčių užpuolimai ant t Velvn

.e
1.

vėją ir kinkom prie darbo ždi 
bus — ir štai!

"Atsiveria ^žemė — ir vals
tybė virsta griuvėsiais

Ir visa to ak v vaizdo jei
žmones vis dar tiki, buk kur j iHfte vi;ai ne5jkišti ir 
ten uz debesų gyvenąs visa-į 
galis Dievas, kuris vedąs vi- i 
so pasaulio tvarką ir esąs be 
galo mielaširiingas. 
Truth Seeker” sako:

"Beveik kiekvienas iš mus 
pirma paabejotų, kol pradėtu 
griauti miestą. Jei jau mums 
reikėtų toki darbą atlikti, tai 
mes bent 
jams žinią 
retų laiko 
met žmonės sprogdina dinami
tu uolą, tai jie aptveria tą vie
tą virvėmis ir perspėja kitus, 
kad neitų artyn. To nepada
rius, butų kriminaiis prasižen
gimas. Bet dangaus Tėvui, ku
ris taip myli savo vaikus, vis
kas yra leistina."

Visa tai parodo, kad šito
kio "Dangaus Tėvo" visai 
nėra.

"The

duotume gyver.to- 
iš kalno, kad jie tu- 
išsikraustvt. Kuo-

DŽIAUGIASI Iš JAPONI
JOS NELAIMĖS.

Pasakius Japonijos liau
džiai žodį užuojautos, Mas
kvos bolševikų organas 
’lPravda” vedamam straips
nyje sako, kad sovietų fede
racijos apsaugos žvilgsniu, 
jabonijos katastrofa vis 
dėlto turinti didelės reikš
mės.

i darbininkų mitingų, degini-' ir,etai atgal prof.

BEŽDŽIONĖS IN ESTU
KAI TRUMPINA 

GYVENIMĄ.
Pastaraisiais metais labai 

inėjo maaon beždžionės ink- 
stukai — monkey glands — 
iš kurių Amerikoje 
daug 
tik koks milionierius pasen
sta, o mergos jam da rupi, 
jis tuojaus ir 
operacijų.

! beždžionės 
paskiibo teorija, jog žmo-Į 

j gus pasensta dėlto, 
inkstukai nusidėvi:

I _________ ____ ___

islukus— išimtus iš ;------
vyro arba iš beždžionės

i ir senis tuojaus a į gausiąs 
savo "jaunystę".

; šitokiom operacijom dau- 
įgiausia užsiimdavo Pary- 
ižiuje profesorius Voronoff. 
Į du metu laiko jis "atjauni
no" tuo budu daugiau kaip 

i 100 pasenusių turtuolių.
Bet vienas tokių ”atjau- 

senių. būtent Arthu: 
Liardet. kuriam du

. Voronoff i 
gorilos kiaušinėlius,! _____ _____ ___
savaitę Lodone pa- musų laikraščio butų ge-

Bet ir federantai, musų ganais, sukelti nesusiprati- 
Partijos žvilgsniu, bendram frontui mų musų tarne, suskaldyti 

; medžiaga yra visai netinka-
■ ma, ypatingai, jeigu čia pri-
■ jungti dar politinius uždavi

nius, kaip darbininkų—vals-
• liečiu valdžios sudarymą ir 

panašiai. Komunistams tu- 
; lėtų būti žinoma, kad reak-. 
rijos rėžimą Seime, dėl ku
rio nusiskundžia laiško au
toriai, kaip tik smarkiausiai 
palaiko darbo federacija.

Daba? apie musų santy
kius. Bendras frontas darbi
ninkams reikalingas, kalbos 
nėra. Tik labai gaila, kad 
komunistai nepradeda ben
dro fronto nuo Rusijos. Jei
gu Rusijoje komunistai su
sitaikytų su kitomis socia
listinėmis darbininkų klasės 
<-rganizacijomis, duotų dar
bininkams žodžio ir susirin
kimų laisvę, nevaržytų pro
fesinių sąjungą, atsisakytų 
nuo saVo partijos diktatū
ros ir Įvykintų demokratiz- 

įmą nors darbininkų tarpe, 
[apie ką kalba net kai kurie 
! toliau matantieji komunis
tai, mes manome, kad ben
dras frontas tarptautinėj 
•plotmėj ir pas mus, Lietuvoj, 
i vyktų be .ilgų kalbų. Bet 
kuomet Rusijoj žiauriausiu 
budu persekiojama social
demokratų partija, tremia
ma į šiaurės srytis darbinin
kų masės tik už tai, kad jie 
yra socialdemokratinio nu
sistatymo, kuomet darbinin
kai pavaromi iš fabrikų uz 
savo politinius įsitikinimus 
ir marinami badu, — 
te, vyručiai, kad tuo pačiu! 
laiku Lietuvoj siūlyti mums’ 
bendrą frontą truputį nepa-| 
togu... - .

Lietuvos komunistai jau j. 
nebe pirmą kaitą siūlo mu- ■ 
su Partijai sudaryti bendrą 
su jais kovos frontą prieš 
darbininkų priešus. Suvie
nyti darbininkų jėgas ben-,- 
drai kovai, — tai šiandien Į, 
pirmaeilės svarbos reikalas. 
Bet ir šio komunistų pasiū
lymo mes skaitome negali
mu svarstyti iš esmės. Visų 
pirma dėlto, kad jungti dar
bininkų jėgas kviečia tie, ku
rie jas nuolat skaldė ir silp
nino nuo pat savo atsiradi- 

imo dienos. Mums pakartoti
nai tenka priminti Lietuvos 
darbininkams. kad komunis
tų partinė politika sugniuž
dė pas mus profesines są
jungas ir kuo galėdama ar
dė socialistines organizaci
jas. Vietoj pratinti minias 
sąmoningai ir patvariai ko
voti, komunistai tik penėjo 
jas išpustais pažadais, užvy
lė jas, sudemoralizavo ir pa
kirto darbininkų pasiryži
mą kovoti anksčiau, negu 
juos puolusi reakcija. 

Komunistai tebekrikdina 
darbininkų jėgas ir dabar. 
Pastaraisiais Seimo rinki
mais ne tik buvo pastatyti 
atskiri "darbininkų kuopų" 
sąrašai darbininkų balsams 
skaldvti. bet komunistai nie
ko nepadarė, kad tiems są
rašams tekusius baisus ap
saugoti nuo visiško žlugi
mo. Komunistai, dabar dė- 
d.amies darbininkų jėgų vie- 
nytojais, kaltinajnus, kam 
blokavomės su valstiečiais. 
Bet patys jie nei vienoj apy
gardoj nepasiūlė mums, kad 
butų sublokuota darbininkų 
sąrašai. Priešingai, kai dvie
jose apygardose tas siūly
mas buvo jiems patiems pa
darytas, komunistai neskai
tė reikalinga net atsakyti. 
Tuo budu. komunistams pa
dedant, žlugo apie 26 tuks-

I.iepos 17 dieną Lietuvos 
Socialdemokratų 
Centro Komitetas yru gavęs 
iš Lietuvos Komunistų Par
tijos Centro Komiteto laiš
ką. kuriame Lietuvos komu
nistai siūlo soetuldemok ra
tams sudaryti bendrą darbi
ninkų frontą Lietuvoje. "Vis 
aiškiau darosi," — rašoma 
komunistų laiške. — "kad 
kas dabar eina prieš bendrą 
darbininkų frontą, kas ji ar
do. tas vis viena kokiomis 
priežastimis aiškina savo at
sisakymą nuo bendro fron
to, faktinai sąmoningai ar 
nesąmoningai paturi darbi
ninkų priešų užpuolimą ant 
darbininkų."

Laišką rašyti komunistus 
paraginusi ypatingai pasun
kėjusi Lietuvos darbininkų 
ir mažažemių padėtis, ku

iliuos sutartinai puola Įnirtę 
darbdaviai ir valdžia ir ruo
šiasi naujai pulti įsistiprinę 
Seime reakcininkai. "Ben
drą darbininkų frontą," — 
komunistų nuomone,—"pri
valo remti Lietuvos komu
nistų Partija. Lietuvos So
cialdemokratų Partija ir 
profesinės sąjungos. Bet 
kad kova butu pasekminges- 
nė, reikia rūpintis Įtraukti į 
bendrą frontą taipgi darbi
ninkus federatus ir 
įlinkus, organizuotus kitose 
organizacijose be 
skirtumo.”

Laiške siūloma ir bendros 
kovos platforma, išviso 19 
punktų, kurių vienas pirmų
jų kalba apie kovą už 8 va
landų darbo dieną, o pasku
tinis apie sudarymą darbi
ninkų ir mažažemių val
džios. 16-tas punktas mini 
apie kovą prieš profesinių 
sąjungų skaldymą.

”Jei iusų Partijos Centro 
Komitetas,” rašoma toliau, 
—"ir šiuo kartu neras gali
mu tartis su mumis jokiomis 
sąlygomis, mes pasiliekam 
sau teisę kreiptis kaip i at
skiras L. S.-D. P. organiza
cijas, taip į socialdemokra
tus darbininkus ir jūsų par
tijos šalininkus, kad eiti prie 
bendro darbininkų fronto 
sudarymo... Jei L. S.-D. P. 

pasisakytų 
darbininku 

jį,

darbi-

musų organizacijas Ir jas 
pakrikdyti. Ir todėl mes ne- 
sileidžiame svarstyti klausi
mo iš esmės, nekritikuoja- 
me nei komunistų teikia
mos platformos, nei jų da
bartinės padėties siųrati- 
mo. Komunistų siūlymas 
jau dėlto mums nesvarstyti- 
nas, kad jis yra nesąžinin
gas, turi provokacinio po
būdžio: turi tikslo ne vieny
ti darbininkų jėgas, l>ei 
Įnešti į jų tarpą nauju nesu
sipratimų ir dar labiau jas 
susilpninti. Mes skaitome 
negalimu stoti Į vienus ko
vos eiles su žmonėmis, kurie 
savo veikimą pagrindė klas
ta. Mums be tikslo butų de
rėtis su tais, kurie dar šauk
dami mus vienybėn, laiko 
užanty akmėni. Be morali
nio pasitikėjimo vienų ki
tais mes skaitome negali
mus bent kokius bendrus, 
dorai vykdomus žygius, o 
pasitikėti komunistais mes 
tuomet tegalėsime, kai jie 
pradės į mus kalbėti ne žo
džiais, bet darbais.

Mes nenorim ypatingai 
kaltinti vien Lietuvos ko
munistus.

Lietuvos komunistų tak
tiką bendrojo fronto klausi
mu. tiek ir kitais svarbes
niais atsitikimais, nustato 
Maskva, ne jie patys. Gi 
Maskva ir darbininkų jėgų 
vienvmo reikalu visuomet 
laikėsi veidmainingos, kar
tais net klastingos politi
kos. Kai praėjusiais metais 
Europos socialistinis prole< 
tariatas, jausdamas neati
dėtiną reikalą išlyginti ir 
suderinti darbininku fron
tą, iškėlė mintį sukurti vie
ną socialistinį darbininkų 
Internacionalą, rusų komu
nistai pasistengė iš to su
manymo pasidaryti tik poli
tinį sau biznį. Kaip tos jų 
pastangos nuėjo niekais, jie 
giiežtai atsimetė nuo darbo 
suvienyti darbininkus pa
sauliniu mastu. Kai tas su- 
manvmas socialistinių par-

įvvko 
, ko-•

1S 
pa-

gyvas.
Musų draugai, prisiųsda- 

, . , x . mi už "Keleivi” prenumera-
kv.rių , Amerikoje taip^ tankiai parašo redakci- 

juonu ciaroma. Kaipj jaj moionjy laiškų. Daugiau- 
‘įsia jų vis sako, kad "Kelei
vis” patinkąs jiems geriau- 

? aęluoJa. ant i šia iš visu laikraščių ir, kol 
Ra. .. *'arn -vV-;gvvi, jie nesiskirsią su juo. 
organus, i.iat, ;ir rašant mums šiuos žo-

. i džius, prieš mus guli šitoks 
_ kad jo-ūkelis:

kstukai nusicien: tode 1; "Prisiunčiu porą dolerių 
isikią tik lūeti naujus mk-, ‘Keleivio’ prenumeratai at- 

iMniutis is jauno; nailjint;. As busiu amžinas 
^TjfTo skaitytojas. Tai reiškia, 

; kol busiu gyvas, tol su ‘Ke
leiviu’ nesiskirsiu. Nes kiek 
aš per keliatą metų esu iš- 

; tyręs visų srovių laikraš- 
čiuš, tai iš visų jų 'Keleivis’

■ yra geriausis ir rimčiausis. 
•Jis yra pastovus politikoje

■ ir teisingai gina darbo žmo- 
'nių reikalus.”

r • šitaip rašo drg. M. J. Did
ikė iš Brooklyno.

., _. . . ............... . "Keleivio” redakcija deda
Į«ėio gorilos kiaušinėlius, dideliu pastangų tam, kad 
pereitą ■ *. ., .
kratė kojas. Ir nervų specia-. riausis turinys, lengviausia 
hstas Sunday pripažino, kad! Į;aiba žemiausia kaina ii 

'• '* • t____ • _ ___ 7 _ _

Dalykas Į Todėl šitokie laiškai, kaip 
nauji orga- augščiau paduetasai, redak- 
kai kurias ‘ rijai yra labai malonus, nė.-- 
l),et n.esust!"; jie parodo, kad jos pastan- 

. j 1; Pa~ ’ gos neina veltui.
Tegul sau musų priešą" 

loja ant "Keleivio” šunų bal- j 
sais, bet mes žinom, kad su- 
.'ieratę darbininkai "Kelei
vi" myli ir remia.

mas jų salių ir naikinimas 
: laikraščių, taip Italijos pro- 
letariatą sudemoralizavo.
kad iš 2,000,000 Federacijoj j 
reliko vos tik apie 250,000. T;p i-ionč-r.ph’-’i būva mh- F"-’-"’ • ’•- -• • r • , K.ai.smen(ti o„vo jo mu -; teisingiausia pozicija,

priežastimi. T'-’ 1 ~ ------- - -----
:ąs tame, kad 

pagreitina 
cijas.

J

Į ’J ---------- -------- ------ ----- —x------- ----------- 7 -- --------

Į Suvažiavimo dvasia buvo 
taip prislėgta, delegatai taip 

; nusiminę, kad nutarta į po- 
_____ _ ______________r su jo- 
jkia politine partija ryšių 
* neturėti, tik žiūrėti, kad iš
gelbėjus savo organizaciją 
nuo galutino iširimo.

$85,000 Už KVAILINUSIA 
DAINĄ.

Frank Silver ir Irving 
Cohn, du Amerikos žydeliai, 
tūlas laikas atgal parašė ir 
sukomponavo dainą, kuri 
prasideda žodžiais "Yes, v. e 
have no bananas to-day”, 
kas lietuvių kalboje reiškia: 
"Taip, bananų mes šiandien 
neturim.”

Savo kvailumu šita daina 
Amerikos publikai taip pa
tiko. kad ją pradėta dainuo
ti netik ant gatvių ir dirbtu
vėse, bet ir teatruose. Kaip 
ji perkama, galima suprasti 
iš to. kad į trumpą laiką jos 
autoriai gavo $85,000 hono
raro.

Kvaili dalykai miniai ge
riau patinka, negu rimti.

KUR TIKYBA NYKSTA.
Vienas kunigas aimanuo

ja, kad tarp Amerikos uni
versitetų studentijos labai 
greitai nykstanti religija. 
Tyrinėjimas parodęs, _ kad

I

tautų

ties
os.

, nai
kūno ftml- 
prina širdies ir plaučiu; 
senes žmogus perdaug nusi
kamuoja ir turi mirti. Taigi 
išvada tokia, kad beždžio
nės initstukai nepailgina gy
venimo, bet sutrumpina ji.

ŽARIJOS.
Bolševikai gana gudrus 

žmonės. Kaip Rusijoj siautė 
padas, tai jie baduoiių var
čių aukas rinko ir kišo sau Į 

i kišenių. Dabar gi, kaip Ru
sijoj badas kiek sumažėjo, 
tai sumanė naują šmugeli— 
traktorius į Rusiją siųsti. 
Jų kišeniai gilus — *ne Vie
nas traktorius patilps.

tiju pastangomis vis tik liko 
pribrendintas ir Į 
Hamburgo kongresas, 
munistai, paraginami 
Maskvos, bandė išardyti 
ti kongresą.

* Šiandien komunistų 
Italai ir Lietuvoje ir kituose 
Europos kraštuose atrodo 
labai liūdnai. Jų ųedovano- 
tinos klaidos, sustiprinusios 
reakciją, gavo tinkamo 
įvertinimo ne tilt socialisti
niai susipratusiuose prole
taruose, bet ir klasiniai dar 
nesubrendusiose miniose. 
Komunistų įtaka vis labiau 
puola, o socialdemokratinis 
darbininkų judėjimas vis 
auga ir stiprėja. Tas pats 
dedasi ir pas mus, Lietuvo
je. Pradėję jau ir anksčiau, 
bankrutuoti, komunistai vi
sa savo u.bagiškumą parodė 
pirmojo Seimo metu. Pa; 
skutiniai Seimo rinkimai 
parodė, kaip komunistų 
darbuotę įvertina eiliniai 
Lietuvos darbininkai. Įklim
pę Į principinių ir taktinių 
prieštaravimų balą, jie da
bar bando iš klampynės iš
joti ant arkliuko pavidale 
bendro darbininkų fronto.

Mes telksime Lietuvos 
darbininkus Į klasines orga
nizacijas, stiprinsime jų ko
vos frontą, organizuosime 
ui atsparumą prieš reakciją 
ir jeigu kovoje už realinius 
politinius ir ekonominius 
darbininkų laimėjimus mes 
susitiksime su komunistais 
kaipo tos kovos bendrinin
kais — bendro fronto klau
simas bus savaime išrištas. 
Bet mes nei patys nepasek- 
sim komunistų keliais, nei 
neleisim, kad jie klaidinta 
Lietuvos darbininkus klas
tingai keliamais obalsiais.

("S.”) .

viršūnėse ir 
prieš bendrą 
frontą., net jei griautų 
mes visgi nenuilsdami kvie
sim darbininkų mases prie 
bendro fronto, nes mes ži
nome, kad jo sudarymas bū
tinai reikalingas darbininkų 
masėms.”

Tokios yra 
laiško mintys.

Atsakydami 
mums 
šia mes turėtume pasveikin
ti komunistus, kurie bendro 
darbininkų fronto reikalin
gumą nušviečia gana teisin
gai. Turėtume juos pasvei
kinti ir už pasiryžimą kovo
ti prieš profesinių sąjungų 
skaldymą. Tai yra socialde
mokratu senas obalsis, kurį 
galų gale komunistai pripa
žino. Maloniai mus stebina 
ir ta aplinkybė, kad komu
nistai jau mato pas mus or
ganizacijas ir darbininkus. 
Pirmiau jie buvo linkę ma
tyti musų Partijoje tiktai 
vadus be armijos. Dabar jie 
mato pas mus organizuotus 
darbininkus ir mato ne be 
reikalo, nes musų, bet ne jų 
•.'balsiai pasirodė teisingi.

Pripažinus bendro fronto 
reikalingumą, kyla tolimes
nis klausimas, iš kokių ele
mentų tas frontas gali būti 
sudarytas. Mums neaišku, 
apie kokius darbininkus, 
"organizuotus kitose or.ga-| 
tizacijose”, neskaitant ko-; 
munistų, socialdemokratų, Į 
’ rofesinir.kų ir federantų,; 
kalba laiško autoriai. Tur
būt apie lenkų tautininkų,! 
'v. Juozapo ir Įeitų šventųjų i 
•-rganizaciju narius. Tą 
klausimą mes paliekame-at
ara.

pagrindinės
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į padarytą 
pakvietimą, pirmiau-

rei-

Kaip komunistai vykina 
bendrą frontą.

Sovietų valdžia, užkaria- 
ivusi ginklo pajėga Gruziją, 
negali tačiau Įveikti ten so
cialdemokratų įtakos darbi
ninkų tarpe. Ne vienas šim
tas socialdemokratų dar
buotojų sėdi kalėjime. Bet 
ir to maža. Komunistai su
galvojo sušaukti neva se- 
cialdemokratų konferenci
ją, kuri ir įvyko Tiflise lie
pos 25 d. Konferencija turė
jo su vaidintr socialdemokra
tų partijos laidotuves. So
cialdemokratams, sėd in- 
riems kalėjime buvo praneš
ta, kad jeigu jie sutiks atsi
žadėti nuo savo partijos ii

.priimti konferencijos nuta- 
j rimus, jie bus tuojaus iš ką 
Įėjimo paliuosuoti. Bet iš 
kelių šimtų tokių persimete- 

Darbo Jin atsirado tiktai 33. Darbi-
- . , r -- rinkai žiuri Į panašias ko-

ant kurio buvo komu- rnunistu nriemones su1^-*'__* i . _ * '

I

I

I

Chicagos atbulkarnieriai 
surengė koncertą pagarsė
jusiam musų dainininkui 
Babravičiui. Ir kaip jie nebi
jojo bedievį kviesti į šventa 
vietą! Bet juk visiems žino
ma, kad už doleri musų ku
nigai ir j nes pati velnią at
siklauptų.

jma, Kati uz doleri musų ku
nigai ir prieš pati velnią at-

i I

26 d. rugpiučio f./ 
Partija turėjo Chicagoj pik 
niką. a ‘ ‘

85 nuošimčiai stojančių i Mistiškų laikraščių kontes--nieką
pa

<5

\
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(ančiai darbininkų halsų. Iš
to žlugimo sustiprėjo tik
tai darbo federacija ir krikš
čionys.

Pagalios ir dabartinis ko
munistų pasiūlymas turi 
grynai ardomojo pobūdžio. 
Komunistams rupi sukir
šinti musų Partijos nariu? 
su Partijos vedamaisiais or-



Ka* skaito ir rašo
Tas duonos neprašo

'y
KELEIVIS

JUDĖJIMAS
jie tankiai ardo susirinki- bet iki šiolei dar nebuvo; Binghumtono į Endi 
mus keldami juose didžiau- girdėti, kad viešai varytų!

^turint? triukšmą.' Visi ”tiligen-;už bolševizmą agitaciją;ta tu bigamiją - turinti du ta|>.komuniįtai skait01’ ir'no;.s yra kad jis?)i
platina tarp pažįstamų bol- į boiševikėlius remia pinigiš-

•---v --o—~-^g
Sulyginant su kitais laik-į Tarpe profesijonalų ci t!

' *r- ' ”r..................   ” yra keliatas gydytojų ir ad-į
vokalų lietuvių, kurie vie-!

U’ATERBURY, €ONN.
Ona šarabrinskaitė arcštuo-

vyru, o gai ir tris. į
Musų kolonija pasižymė- ševikų organą "Laisvę”.

jo. šiomis dienomis Phila-1 f /
cielphijoj buvo areštuota ir raščiais, "Laisvė” turi Phila 
pargabenta čionai Ona šam-, delphijoje daugiausia skai 

kurią policija tytojų. Skaito taipgi "Kelei- 'nok lietuviuose neturi pasi
kaitina bigamijoj, kas reiš- vį” .. ....................

—........ . ....... ic >tią,iba. Žinoma, jeigu butų tie [valgo.
[kur ir patiko juos ta baisi į vaikučiai biedno darbininko ’-,L^ 

Anglų laikraščiai žmogaus, tai beabejonės, 
ril- kad turėtų pasilikti ant 

"Dievo valios", bet ne tokių 
kurie tiek turto pa-

i

hrinskaitė,

IiIĮ
J

CHICAGO, ILL.
Socialistu Partijos piknikas. 

Senelio Dėbso prakalba.
2 d. rugsėjo čia įvyko So

cialistų Partijos piknikas 
Rivervievv darže, kuriame 
kalbėjo senelis E. V. Deb- 

Pikniką galima pava
dint pavykusiu, nežiūrint 
nei to, kad oras buvo gana 
netikęs: visą popietį h jo, 
su mažomis pertraukomis. 
Todėl atsilankiusiems žmo
nėms (kurių buvo apie 2,~ 
000) reikėjo pusėtinai pa- 
maršuot: kuomet pradeda 

tirti, bėga i pastogę, o kai 
lietus apsistoja, tai vėl 
vaikšto po daržą. Taigi, lie
tus daug pakenkė piknikui, 
ir jeigu ne lietus, nėra abe
jonės, kad žmonių butų bu
vę daug daugiau.

Rengėjai buvo parūpinę 
platoką programą, bet delei 
lietaus nebuvo galima išpil
dyt. Lietus apsistojo tik po
rai valandų, kad davus se
neliui Debsui pasakyt 
griausmingą prakalbą. 
Draugas Debsas kalbėjo 
virš valandos laiko. Žiūrint 
i laikrodį rodos neilgai, bet 

ma. O jei prasti generolai, j žiūrint į kalbėtoją ir klau- 
tai kad ir geriausia kariu- f33? ka,t°5> J3“11- kad, »
menė, o kova vis yra pra-J^ trumpą laiką jis pasakė 
laimima. Taip esą ir su uni-Į S?1?3 dau?- Tuščiu frazių 
jomis ir su ju vadais. I _1,ebsas nevartoja, ką sako, 

tai paremia faktais. Is jo 
Jei Gompersas butų daly va- kalbos klausvtojai galėjo 

Į ves plieno streike, tai strei- daug pasimokyt.
kas butų laimėtas. i Turiu prisimint, kad man 

Kalbėtoja pradėjo paša- ■ teko girdėt kalbant drg. 
_ ____ ,e ____,____ bet sį

pasak jos, jei j kartą jis kalbėjo su daug di-

Kas nieko neveiki* 
To niekas neneiki*

>9 A , V/. -

kalbėtoja gauna smagiai 
paploti katutes nuo keleto 

t [vyrų. Mat šie supranta, kad 
1 fili rriavoo v- .a <rov.Vi.vx... r.

Ant šių pareiškimų 1

nelaimė.
praneša, kad traukinis šv 
pė ir skambino, bet tie ne- 
lai 
girdėjo. Ir visi 
mušti, išskyrų: 
tų mergaitę, kur 
vėjingai sužeistr. 
viltis, kad ji pa g 
kitus "Laisvės’’ 
“pi ogresy v 
nei kalbėti 
tą užimti.

tai yra geras patvarkymas 
ir kad ju moterims toks pa
tvarkymas reikalingas, kad 
ir jų moteris išvarius į dirb-,___
tuves ir "paliuosavus” iš sas. 
vyrų "vergijos".

Pabaigus moterų klausi
mą aiškinti, padaroma per
trauka. Renkamos aukos lė
šų padengimui, o kalbėtoja 
leidžias i publiką "Laisvę” ir 
"Darbininkių Balsą” užraši- 
nėdama. Bet man rodos, 
niekas neužsirašė, o aukų 
surinkta $5.50.

Antru atveju kalbėtoja 
kalba jau apie darbininkų 
kovas.

Ekonominė kova.
Pirmiausia kalbėtoja pra

deda nuo darbininkų ekono
minės kovos ir tuoj netru
kus pasitveria Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentą Gompersą. Unijų va
dus ji prilygina prie kariu- 
raenės generolų ir, pasak 

vyru į dirbtuvę. Rusijoj jau kalbėtojos, jei geri genero- 
šiandien yra daug geresnis Iri, tai kad ir prasta kariu- 
moterų padėjimas, nes tenai) menė, tai vis kova yra iaimi- 
moterįs kartu su vyrais ei- ------------------

n ar jieiiKi; įamausia guos- siuimą, naa speuiu uiaiwj , . . na į dirbtuves, o eina dėlto,
numu pasižymėjęs yra tūlas dainuos čia garsusis šalia- Pūtusių giminių, kurie jau kad Rusijoj esanti tokia 
karčiamninkas, f / / _ 7 ...... “
kaipo "Stilsono išvaduoto- trauską nėra minėta nei žo- 
jas”. Yra ir kiti, kurie slap
tai bolševizmą remia, bet 
jiems tai atleistina, nes jie 
kitko nieko nėra skaitę, 
kaip tiktai "Laisvę” ir todėl 
ne yra nusistatę prieš visus 
kurie "Laisvės" neskaito, 
arba 'prie kėlimo triukšmo 
neprisideda.

Bet toli gražu ne visi Phi- 
ladelphijos lietuviai tiki į 

je bolševikišką rojų. Yra 
čia ir rimtų žmonių, kurie 
supranta tvarką ir savo už
duotį šeimyniškame gyveni
me. "Nemoralistų” Phila- 
delphijoj nedaugiausia; iš
imant Brooklyną vargiai

■ kame, Amerikoje, rasi to
kiu vardu organizaciją.

Lietuviai užsiimanti pra-

kaltina bigamijoj, kas reiš- vį”, Dirvą” 
kia, jog ji turi du vyru. Nevv "Vienybę”.

"Tėvynė”,
mano, yra geriausi tarpinin
kai paskelbimams, nes abu
du laikraščiai turi po didelį chiroprakterės (kairoprak- 
skaitlių skaitytojų. Klerika- torės) ir ketina atidaryti sa- 
’j laikraščiai čia 1 
prasmės neturi.

Čia yra dvi parapiji, viena Kadangi 
pačiam mieste, < y _ -------
Richmonde. Parapijonų daug r _ 
skaitlius, taip spėjama, per nusilpnėjusiems, 
abidvi gali dasiektl 8 arba manyti, J 
ir 10 tūkstančių. Parapijo- turės 
nų tarpe yra apsčiai bolše- mažesni pasisekimą kaip jį 
vikuojančių ir skaitančių turėjo dirbdama kaipo ste- 
“Laisvę”; tą laikraštį jiems nografė. 
įbruka parapijonai-’tiiigen- Nežinia k 
tai”. Yra ir bolševikuojan- sklydo čia gandas, buk neuž- 
čių biznierių, kuriems mato- ilgo atvažiuosiąs Rhiladel- 
mai, iš asmeniško išrokavi- phijon _k
mo, apsimoka remti tarpe trauskas, —--------
lietuvių disorganizaciją. liapinu padaręs kontraktą 
Spėjama, kad tokių bolševiz- dainuoti Academy of Music. 
mo rėmėjų esama net ketu- Teisybė, pats mačiau pagar- 
ri ar penki; labiausia duos- sinimą, kad spalio mėnesy

ir kur ne kur tikėjimo, 
"Keleivis“ ir 

taip biznieriaiYorke ji ištekėjusi už B. 
šiaudiko, ir pagyvenus su 
juo neturį laiką atvažiavo į 
Waterbury ir išėjo už tūlo 
Fredo Tysachny ar Tsyach- 
ny, kuri vėliaus irgi pametė hi 
ir išvažiavo Philadeiphijon. 
Ar ji susituokė tenai su tre
čiu, kol kas da nesužinota, 
bet kad ji turi du vyru, tai 
jau nesą abejonės.

Taigi, sakau, musų koloni
jai pripuola garbė, nes čia 
tapo prirodyta, kad meilės 
klausimu ir mes, lietuviai, 
galime būt lygus su civili
zuotais amerikonais. Juk 
pas juos turėti vyrui kelias 
moteris, ar moteriškei kelis 
vyrus, tai labai ”up to date” 
(Jalykas. Nors poligamija 
įstatymui lyg ir draudžiama, 
bet privačiai ji plačiai čionai 
praktikuojama. Kas čia per 
dyvai tada, kad lietuvė mer
gina užsimanė amerikoniš
kai pagyventi? Ir nebūtų 
nieko Įstabaus, kad ji turėtų 
da daugiau vyrų, negu du, 
nes žinios iš Philadelphijos 
sako, kad tenai ji irgi ne vie
na gyvenusi.

Žinoma, senmergės šam- 
brinskaitei labai pavydi, ir 
dabar jų liežuviai ir kojos 
neturi pasilsio — tik laksto 
viena ras kitą ir pletkas ne
šioja. Einu aną vakarą sau 
Leonard strytu, ogi žiuriu— ____________ ______ ________
lapsi uždususi viena davat- ’Ląisvę” arba skelbiama jo- 
ka, andaroką pasiraitojus. - - — ------

—Na, kur tu taip vėlai bė
gi, Mare? — paklausiau aš 
jos.

—Ogi kad žinotum, nau
jieną sužinojau, — aiškina ji 
man. — šambrinskii Enė 
raštavota... Mat, su dviem 
vyrais gyvena...

—Na, tai kas? ___________________ _
Tai kas? Ar tai šitaip mone t]ar0 gana gera 

dorai mergai pridera? Ko- * - ----- - -
dėl aš galiu mergystės cnatą 
nešioti vyro neragavus, o jai 
net dviejų reikia... Jei aš bu
čiau sudžia, tai liepčiau pu- 
bličnai andaroką pakelti, ir 
duot, kad net...

Ir Čia ji pasakė tokį žodį, 
kurio aš per laikraštį nega
liu atkartoti.

Ir tokių senmergių yra 
daug. Jos visos protauja vie
nodai : kam Šambrinskaitei 
du ar tris vyrai, jei mes ne
turim nei po vieną. Pavydė
jimas — ir dac oi.

Striukas Bukas.

nes kaip girdėti, 
veik visi be takto. Ponia E. 
M. Chimes, pagarsėjusi Phi- 
ladelphijoje savo smarkumu 
stenegrafė, baigia moksią

imingi žmonės turbut ne-tėvų, 
šeši tapo už- lieka.

ir 
n 

suprasti, 
progresyviai 

beveik vo ofisą West Philadelphiju-'ne per nakir 
je 216 North 54th street. .kauja.

i kadropraktorystė I "Laisvė" pr; 
mieste, o kita — yra savo rūšies masažas ir našlės T. Tvari 

Parapijonų daug pagelbsti nerviškai vaikučiai paliko
, ztai reikią "Dievo valios”.. Ti 

i, kad ponia Chimes vaikučiai jau nebe., 
savo profesijoje ne- nos, bet nereikės

I

oapsm ■ 
rašte! 
k it k vk

' yra 
Jonės, 
unvosc-

e. i
tesbe 
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Artimas Kaimynas.
•/

PITTSBURGH, PA.
Ddfbiečht ir L. M. P. S. 

prakalbos.
Gigsėjo i d. L. M. D. nu
buvo surengtos prakal-

;. Rengėjais garsinosi L. 
P. S. ir A. D?P. Kalbėto- 
buvo net iš New Yorko 

i E. N. Ješkevičiutė.
‘ i-o ’afco tik 35 klausytojai 

ir moterų vargai.
Man pribuvus į svetainę 

prakalbas jau buvo pradė
tas ir kalbėtoja pasakojo 
apie moterų vargus, žino
ma, jai, kaipo moterei, gana 
gerai sekėsi moterų vargus 
rokuoti netik Amerikoj, bet 
ir Lietuvoj. Pasak kalbėto- 

ijos, moteris tik tada nebus 
ant pavergta, kada kartu eis su 

.. . „ ri
"Laisvė” pati sutiktų tuos Į 
vaikučius auginti... O antra, 
tie vaikučiai turi ir susi- na j dirbtuves, o eina dėlto

M

A

7
a Į r.

omenes 
visiškai

sa, 
eturi moti- 

tės jiems ir 
ant "Dievo valios” pasilikti, 
nes tos T. Tvarjonienės tur
to paliko apie trisdešimts 

kuo paremtas pa- penki tūkstančiai (GoKKM)) .....v:_________________________.............. -

i <:

tie
i

I

dolerių. Vien tik nuomos už j 
jos namus galima du šimtu1 

artistas Kipras Pe- (20C) dolerių paimti 
kuris buk su Ša- mėnesio. Aš manau, kad 

pati

žinomas pinas, bet apie Kiprą Pe- juos ir pasiėmė po savo glo- tvarka :"kas nedirba, tas ne-

izio. Ne bolševikas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Nelaimingas 'atsitikimas.

Rugpiucio 26 d., apie 2 
vai. ryto, traukinis užmušė 
šešias ypatas važiuojan
čias automobilium skersai 
geležkelio, iš Binghamtono 
į Endicott’ą. Tarp užmuštų
jų yra tris lietuviai: Teklė 
Tvarijonienė, Antanas Ka
minskas, ir Motiejus Rudis. 
O kiti tris ~ rusai.

Brooklyno "Laisvė” No. 
207 š. m. savo specialiame 
pranešime aprašo tą nelai
mingą atsitikimą maždaug 
šitaip: Viena iš užmuštų 
buvo Katrė Tvarijonienė 
(turėjo būt Teklė Tvarijo
nienė) pusseserė Onos ši- 
moliuniutės, sekretorės Lie
tuvių Moterų Progresyvio 
Susivienyjimo. Visi užmuš
tieji buvę progresyviai 
žmonės, ir nepriešai darbi
ninkų.

Žinoma, jeigu tokia nelai
mė butų patikus kokį L.S.S. 
narį, tai, beabejonės, “L." 
butų kitoniškai parašius, 
bet dabartinį atsitikimą 
bando aprašyti kuošvel- 
niausiai. Mat, velionė T. 
Tvarijonienė, buvo karštų 
"kovotojų” sesuo bei gimi- 

"Laisvė” ir kitus jos drau
gus priskaito prie “progre
syvių"... Nes, mat, visiems 
"progresuojant” ir ta nelai
mė patiko.

Aš nieko priešingo prieš

juos giria, taipgi nei vieno iš jų neno-
• • ' -9 • . • 9 1 A *1 •

 __o____ ____ visuomenei paaiškinti, kas 
Bet yra čia" ir tokių biz- pervieni tie "progresyviai” 

- -___\________________________________ 3 “Laisvė")
Grikštas jau antras metas saugoties. Tūlas laivakor- praneša, kad pas T. Tvarijo- 
renkąs prenumeratą — kiti cių pardavinėtojas nesenai nienę (našlę) buvęs draugiš- 
sako parauodąs šėrus —-Jr nuo vieno žmogaus paraiką- kas vakarėlis, ir svečius ye- 

prenumeratorių arba šeri- sos bilietą iš Kauno į Phi- 
niinkų tesurinkęs. Vienas...................“ - ' ’ *’
mano pažįstamų rodė man 
Grikšto paskelbimą, ir iš to 
paskelbimo, jeigu jisai pa
ties Grikšto redaguotas, rei
kėtų spręsti, kad busiantis 
laikraščio leidėjas beveik 
negramotnas, analfabetas. 
Bet čia, Philadelphijoje, vis- monde dabar pardavinėja 
kas galima, nes lietuvių tar- šventųjų paveikslus, ražan- 
pe yra labai mažai apšvies- cius ir škaplierius — pavir
tų arba apšviestesnių žmo- • — - • ’ ~ •’
nių. Tie, kurie šiek tiek 
skaito arba ir šiaip taip ra- 
šo,_vadina save "tiligentais”. 
Jįj'moksliškumas, kaip teko 
patirti, apsireiškia tuo, kad1

f

sakau.

biznį. Yra atsitikimų, kad 
tūli pralobo tiesiog savo 
rankų darbu, savo gabumu.

Šukio keptuvė, pavyz
džiui, yra prasidėjus skolin
tais pinigais ir dabar verta 
dešimtis tūkstančių.

Atlantic Trading Compa- 
nv ant 769 So. 2nd street, 
Phila delphijoj yra tai kitas 
pavyzdis žmogaus sumanu
mo, gabumo. J. A. Chimes 
(J. A. Chmieliauskas seniau 
dirbęs prie "Lietuvos" ir 
“Kataliko" Chicagoje) su- . _
organizavo tą kompaniją ir naitė. O pagal Tvarijonienę 
pernai pasikvietęs iš Law- ”T -- 1-<*"
rence, Mass., tūlą Zigmą 
Jankauską, Varo vieną iš di
džiausių ir pasekmingiau- 
sių laivakorčių, pinigų siun
timo real estate etc. biznių.
Žmonės, kurie turėjo su tais tuos užmuštuosius neturiu, 

• ••• 9 • • • ______2-.- —

-—z------------e vjiaio j-e
nei vardas, nei tikslas laik- nes> matyt, jie savo klijen- riu apjuodinti, bet tik noriu 
raščio dar neapibrėžtas — tus visame užganėdina. visuomenei paaiškinti, k— 
ir jau renkama pranumera- ~ • -» ”---------------

PHILADELPHIA, PA.
Naujas laikraštis, bolševi

kai ir kiti dalykai.
Tūlas Grikštas ketina čia_______

išleisti sąvaitinį laikraštį — vyrais reikalą 
r_.----- 1 A.-1—i— 1_X1. ___ _____ . .. _____

raščio dar neapibrėžtas—tus’visame’užganėdina, 
ir jau renkama pranumera- r__
ta. žmonės pasakoja, buk nierių, kurių tiesiog reikia yra buvę. Nors “Laisvė") 
Grikštas jau antras metas saugoties. Tūlas laivakor- 'praneša, kad pas T. Tvarijo- 
renkąs prenumeratą — kiti cių pardavinėtojas nesenai nienę (našlę) buvęs draugiš- 
sako parauodąs šėrus — ir nuo vieno žmogaus paraiką- kas vakarėlis, ir svečius ve
iki šiam laikui vos apie 200 javo $205.00 už trečios kle- žant Į namus patikus nelai-

* • mė, bet tikrai pasakius buvo
taip: našlė T. Tvarijonienė 
užlaikė smuklę, kur taip va
dinami "draugiški vakarė
liui” atsibūdavo kas vaka
rai. T. igi toks pat ”drau-' 
giškas vakarėlis” atsibuvo 
ir prieš tą nelaimingą atsi-j 
tikir. ą Grajino, šoko, dai-‘ 
navo, rėkė, kiek tik katras 
pajėgų turėjo! žodžiu sa
kant, "progresavo" kaip ko
kie laukiniai indi jonai Ir 
taip linksminos iki pirmai 
valandai nakties. O baliui 
pasibaigus, T. Tvarijonienė 
vežė savo automobilium sve
čius bei kostomerius iš

ladelphiją; net (pagal paties 
biznierio išaiškinimą) apsi
ėmė gvarantuoti, kad kelei
vius, pirkusius pas jį bilie
tus, visus čia ”be trubelio" 
įleisią. Nei ne dyvai, kad 
tam žmogeliui nesiseka.

Vienas bolševikas Rich-

to į škaplierninką. O tiks
las, žinoma, bolševizmo 
skleidimas, "Laisvės” par
davinėjimas. Kitas, seniau 
turėjęs ryšius su "Kova”, 
virto taipgi škaplieminku,

taip, tai pabandyk HELMAEJeigu
eiga retus, nes jie yra padaryti iš čys 
to 100% Turkiško Tabako ir parduo
dami prieinama kaina.

R Tamsta esi vienas iš tų rūky
tojų, kurie mano, kad negalima 

gerų Turkiškų Cigaretų priti
kima?

Dirbėjai augiausios rūšies sviete Turkišku 
ir Egyptiškų Cijrarctu.

A 
gauti 
narna

ATSIMINK SKRYNUTĘ 
VARDĄ

IR

20 Helmaru kaštuoja truputi dau
giau. negu 20 paprastų cigaretę, ir 
su kožr.a H c Ima r u Jus gaunate kele
tą syki?: daugiau malonumo.

«

HELMAR cigaretai yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas apsaugoja 
juos nuo susilaužymo ir suinankymo. 
Paprasti cigaretai yra supakuoti i 
pundelius.

BtntESO/ 
1O orio

Na Pagal Kainos 
Spręskit Gerumą

i 
I i 
Į .... ______ „________ _______

Įloti apie plieno darbininkų!Debsą antrą karta, 
1 streiką ir, pasak jos, j ‘ ‘___ '
(Gompersas butu norėjęs irĮdesne energija, negu pir- 

Kaip energingą! se- 
1 nelis Debsas kalbėjo, bus 
• aišku iš to fakto: prakai- 
■ tas bėgo nuo jo išblyškusio 

veido, tartum jis stovi ant 
lietaus, bet - senelis jo ne
šluosto, tartum, jis nejaučia 
sušilęs ir nuvargęs esąs. Ši
tas faktas kiekvienam dar
bininkui gali išaiškint, kam 
senelis Debsas yra atsida
vęs ir kam jis atiduoda visą 
savo energiją. Susipratę 
darbininkai tatai ir supran
ta. O kad jie supranta, tai 
aišku iš tų ovacijų, kurias 
sukėlė, kai senelis Debsas 
pasirodė. Jis ir yra tų ova
cijų užsitarnavęs. Ir šiame 
piknike susirinkę* žmonės 
pasitiko jį ir palydėjo su 
griausmingomis ovacijomis. 
Tečiaus to negana, yra ži
nių, jog daug darbininkų 
yra tokių, kurie prisideda 
prie kėlimo ovacijų d. Deb- 
sui, bet jie nėra socialistai. 
Tai kodėl jie neprisideda 
prie Socialistų Partijos, jei
gu jie taip moka pagerbt 
Socialistų Partijos kalbėto
ją? Kai kurie sako, kad vi
si arba dalis socialistų nie
kai, o tik Debsas geras ir ti
kras socialistas. Tas nėra 
jokis faktas ir, tuomi nieko 
negalima išaiškint. Stok j 
Socialistų Partiją ir buk ti
kras socialistas taip, kaip ‘ 
drg. Debsas, o Socialistų 
Partija pagerbs-, ir tave, 
kaip ji gerbia seneli Debsą.

2 d. rugsėjo,' vidurnaktį, 
senelis Debsas iš Chicagos 
išvažiavo į Pasifiko pakraš
čius organizuot Socialistų 
Partijos skyrių. Jis sakė, 
jog jis organizuosiąs darbi
ninkus i Socialistų Partiją, 
kad ir vėl jam reikėsią eiti į 
kalėjimą. Jis pasakė, kad 
pakol bent vienas darbinin
kas bus kalėjime, tol jis ne
sijaus liuosu. Debsas čia pa
sakė: "Kapitalistai tikėjosi, 
jog Atlantos kalėjimas už
baigsiąs mano gyvenimo 
dienas, bet jie to nesulaukė 
tik todėl, kad pas mane bu-

- -- - -n

Laisvės Mylėtojas.

i butų rėmęs plieno darbiom-Į miau. 
kų streiką, tai tas streikas 

[tikrai butų laimėtas. Klau
sant tos kalbėtojos kalbos 
i apie plieno darbininkų strei
ką. gauni tokį įspūdį, kad 
jeigu tik Gompersas butų 

i atvažiavęs į Pittsburghą ir 
butų pasakęs prakalbą, tai 
šiur paipmelio darbininkai 
butų laimėję 8 valandas. Ar
ba jei Fosteris butų buvęs 
Gomperso vietoje, tai visi 
streikai ir visur butų lai
mėti.

Tos kalbėtojos galvoje di
džiausią rolę lošia vadai.

Politinė kova.
Kalbėtoja, pabaigus aiš

kinti apie ekonominę kovą, 
pradėjo riesti apie politinę 
kovą. Pasak kalbėtojos, A. 
D. P. — tai esantis geriau
sias įrankis politinėje kovo
je, o Federuota Darbininkų 
Farmerių Partija da geres
nis įrankis toje kovoje.

Atsižada revoliucijos.
"Per Federuotos Darbi

ninkų Farmerių Partijos 
pagelbą mes pasieksim ma
ses ir mums reikia eiti į ma
ses ne marksizmą skelbti, 
ne revoliuciją skelbti, o tik 
reikia aiškinti, kad šiandien 
visuomenė pasidalinus į kle- 
sas.”

Tai tau "Laisvės” ' smar
kieji r-r-revoliucionieriai! 
Jau atsižada marksizmo ir 
revoliucijos. Dėlto, turbut, 
jų tą A. D. P. ir p. Marshall 
pagyrė.

Pabaigus kalbėti buvo lei- ; 
džiama klausimus statyti. . 
Tuoj vienas vaikinas pareiš- ( 
kė, kad jam socialistų pro
gramas geriau patinkąs, ne
gu tos oportunistiškos A. D. . 
P., ir Bimba dėlto agituo
jąs už A D. P., kad pas so
cialistus negavęs darbo, j 
Antras žmogus klausia, ką* 
Pėdelė padarė su pinigais 
fondu ir su 6,000 komunistų, 
kad likę tik 1,000. Ant šių 
klausimų kalbėtoja pareiš
kė, kad ji tik ant tokių klau
simų atsakinėsianti, ku
riuos ji yra palietusi savo 
kalboje. Buvo ir daugiau vi
sokių klausimų, bet kas juos 
čia visus valios aprašyti — vo socializmo dvasia, 
užteks. Reporteris. F * ’
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parapijos 
stebuklas

ARBA KAIP Iš "ČYš- 
ČIAUS PRISIKĖLĖ 

NUMIRĖLIS.I ---------
Tamsiems žmonėms iš 
daug baimės, o kunigams 

gero biznio.
"Keleivio" skaitytojas, 

■drg. J. P. Legeika, Chicago- 
_i 

( iš Lietuvos laišką, kur apra
šomas šitoks atsitikimas:

"Musų (Girdiškių) para
pijoj buvo didelis stebuklas. 
Senai miręs žmogus stojos 
gyvas ir nakties laiku apsi
reiškė mergaitei, kuri gyve
no toje trioboje. Pradėjo 
bildėti po tą kambarį, kur ji 
gulėjo, kambarys nušvito ir 
ji pamatė seną, apipelėjusi 
žmogų. Mergaitė paklausė, 
kas tu esi ir ko nori. Numi
rėlis atsiliepė ir sako: ’AŠ 
senai jau laukiu, kad tu pra
šnekėtum. Aš čia kenčiu 
čyščių ir beldžiuos’. Ir jis 
paklausė tos mergaitės, ai 
ji negalėtų užpirkti už ji 
mišias, ir mišias už visą čyš-

to

jų butų buvęs, tai butų pa
sakyta, kada tas atsitiko ir 
kur. Dabar gi nepaduotas 
nei laikas, nei vieta, nei tos 
mergaitės vardas — lygiai 
taip, kaip ir visose pasakose.
Antras nenuosakumas, tai 

tuose namuose
SI, įtucnae, n n
negalėjo tenai nakvoti.”

Jeigu "niekas negalėjo 
nakvoti”, tai kaipgi toji 
mergaitė galėjo tenai atsi
rasti nakties laiku?

Ar neaišku, kad visas ši
tas "stebuklas" yra prasi
manyta pasaka?

tai pakalbėti, tečiaus to ne
darysiu — išreikšiu savo 
mintis tame klausime visai 
trumpai.

Klausimas: i Ar liberalai 
duos demokratiją darbinin
kams? Ne! Kodėl? Todėl, 

vaidindavo- kad jų programas yra pa-

Geografiški palyginimai tarp 
Amerikos ir Europos.

—Gudymis, Maike! ’kiam tikslui tu visa tai da-
—Ka tu, tėve, kalbi? T ai. tėve? Ogi tam, kad pa- 
—Aš tau sakau GUDY-jeržus iš Ilgakojo munsaino 

yjjg rinką. 0 kada žmogus veda
__9 ką tai reiškia? 'šitokią kovą už rinką, tai 
—Ar tai tu, Maike, neži- įneš ir sakom, kad jis veda 

nai kas yra gudymis? Tai konkurenciją. Ar dabar bus 
yra angelskai gerą vaka- aišku, ką tas žodis reiškia. 
į-ą.”________________ *" : —Jes, vaike, bet tu meluo-

*■—Tai tu sakyk, tėve, "gud ji, kad aš konkurenciją da- 
yvning”. (rau su Ilgakojų. Aš toki fai-

—Olrait, vaike, aš tą už- tą vedu su šlubiu Desrauc- 
sirašysiu ant savo tabakier-ku.
kos, kad kitą syk neužmirš-j —Gerai, tėve, tegul vadi- 
čiau. O dabar tu pasakyk naši ir Dešrauckas, tas da- 
man, ką tu žinai apie žydus, lyko esmės nepakeičia. Da- 
Pereitą syki tu žadėjai man bar tik isivaiždinkim, kad 
išklumočyt, kodėl musų ku- tavo blaivininkų 
nigai jų nemyli.

—Gerai, tėve, aš pasaky
siu tau, kodėl jie žydu ne- konkurentas 
myli. - 
kuri mokslo kalboj vadinasi kiaušinių kupčius. 
konkurencija. j perka visus Lietuvos kiauši -

—O kas tai do paukštis, nius, veža juos Anglijon, ir 
vaike, ta kur-kur-kurenci-padaro ant jų gražaus pel- 
ja? [no. Tau, tėve, norisi tą biz-

—Tai ne paukštis, tėve, ni iš jo paveržti, taip kaip ir 
bet tam tikras santikis tarp blaivininkų draugijoj, bei 
dviejų ar daugiau konku- nesiseka, nes tavo konku
ruojančių biznierių. i rentas apsukresnis ir gu-

—Kalbėk aiškiau, vaike,1 oresnis už tave. Ir ve, tu čia 
ba mano galva to nesupran-1 griebiesi deguto, kurstančių 

i lapelių ir kitokių priemonių. 
!kokių dabar Lietuvos kuni
gai prieš žydus vartoja.

—Olrait, Maike, dabar aš 
Besiklau- 

tavo pasakojimo 
i aš persitikrinau, vaike, kad 
i tu meluoji. Kad mes, krikš
čionis demokratai, nemy
lim tų parkų žydų, tai yrs 

: teisybė, bet tai ne dėl biznio 
vaike. Mes nemylim valuk 
to, kad jie nekrikštyti.

—O aš tau pasakysiu, tė
ve, kad jie krikštyti.

—E, kas ten do krikštas 
vaike! Daugiau žmogų su- 
spbilina, negu apkrikštyja.

—Bet ar tu žinai, tėve, 
kad krikščionybės Įkūrėjas 
Kristus irgi žydišku budi 
buvo krikštytas?

—Tas negali būt, vaike!
‘—Bet taip buvo. Ir švent

raštis sako, kad tai Įvyko 2 
vasario. Ir iųs tą dieną da
bar švenčiat, tik kad nežino 
tumet, ką ji reiškia, kunigai 
ją "Grabnyčiom” pavadino 
Taigi, tėve, jei jus norit būt 
tikri krikščionis, tai jus tu 
rit pasikviesti keliatą rabi
nų, kad apkrikštytų ius to
kiu pat budu, kaip jūsų mo 
kytojas Kristus buvo ap
krikštytas.

—Ar tai tu sakai, kad ir 
man reikia eit pas rabiną?

—Netik tau, tėve, bet vi
siems vyčiams ir visiems 
kunigms.

—Tai gudbai, Maike, aš

kad 
_________ J draugija, 

i tai Lietuva, kad tu esi Lie
tuvos prabaščius, o tavo 

Dešrauckas, 
Tam yra priežastis, tai Kauno žydas, apsukrus 

Jis šu

tą.
—Kitaip sakant, tai yra 

varžytinės už rinkas.
-—Neaišku, vaike.
—Na, tai tėmyk, tėve, aš [noriu gauti žodi, 

tau nurodysiu pavyzdi. štai, (gydamas 
tų priklausai prie blaivinin
kų draugijos.

—Prie pilnųjų blaivinin
kų, vaike.

—Gerai, tėve: tu priklau
sai prie pilnųjų blaivininkų, 
kurie daug geria.

—Pagal konstituciją,
Maike, musų kožnas mem- 
beris turi gerti po pilną sti
klą. Užtai, vaike, mes ir va
dinamės "pilni blaivinin
kai.”

—Gerai, tėve, bet visi jus 
degtinės nedarot. Daleiski- 
me, kad munsaino darymu 
ir pristatymu užsiima Pe
tras Ilgakojis. Tu, tėve, ma
tydamas, kad jam biznis ge
rai sekasi, irgi užsimanai ta 
prekyba užsiimti. Bet Ilga
kojis geriau su tuo apsipaži
nęs, prie to da jis apsukres
nis už tave, ir jam geriau 
sekasi. Tu, tėve, pradedi ant 
jo pykti. Kad tavo kamaro- 
tai nepirktų iŠ jo munsaino, 
tu pradedi leisti paskalos, 
kad jis juos apgaudinėja, 
kad jo munšainas negeras, 
kad jis poterių nekalba, kad 
jis ne lietuvis, ir taip toliau. 
Negana to, vieną gražią 
naktĮ tu pasiimi deguto ir 
užtepi jo langus iš piktumo. 
Paskui da atspausdini lape
lių ir visaip savo kaimyną nenoriu daugiau su tavim
- - - - ' *Ilgakojį apšmeižt Na, o ko- šnekėt.

erų.
"Tai kaip šita mergaitė 

papasakojo tą atsitikimą, 
tai daug žmonių pradėjo ei
ti iš visų kraštų. Mergaitė 
yra neturtinga, biedna. ale 
kiti užpirko mišias. Ant tų 
mišių suėjo daug žmonių ir 
kas tik ėjo. visi nešė aukas 
iš valgymų ir pirko mišias.

"Kada tas žrtiogus mer
gaitei pasirodė, tai mergai
tė persigando ir norėjo bėg
ti. bet numirėlis nutvėrė ja: 
už rankos, taip kad ir šian
dien jos ranka tebėra da 
mėlyna, ir mergaitė sunkiai 
apsirgo.

"Tuose namuose pirma la
bai belsdavosi ir niekas ne
galėjo tenai nakvoti, visi bi
jojo. O dabar jau niekas ne- 
sibaladoja.

"Tamstos, amerikonai, 
gal tam nevierysite, ale taip 
tikrai atsitiko, ir mes labai 
nusiminėm išgirdę toki at
sitikimą. Taigi prašom, 
mieli giminėlės, pasikalbė
kit tarp savęs ir visi sudėję 
koc po kelis centus pasiuskit 
ant mišių už visą čyščių.

"Aš pinigų mažai turiu, c 
mišios brangios, ale vistiek 
luošiu nuo savęs ant staci- 
ų ir ubagus pamaldysiu. 
Atminkit, kad gal ir musų 
nirusi pamilija sėdi čyščiu- 
e ir laukia išmaldos. At
minkit ant to musų mieli gi
minėlės Amerikoje, ir nep-*- 
lyvykit, kad mes tiek daug 
;as tamstas rašom...”

Tai ve. kokių nesąmonių 
>rasimano prietaringi Lie
tuvos žmonės, ir jie tiki, 
tad toks stebuklas ištikrūjų 
?uvo.

Pasakas apie stebuklus 
.rasimano ir platina kuni
gai, nes jų biznis stebuklais 
ik ir laikosi. Štai, žmogus 
kundžiasi, kad pinigu turįs 
nažai, o vis dėlto duosiąs 
ant stacijų”. "Viso čys- 
iaus" užpirkti jis neturi iš 

•:o, tai prašo, kad jo giminės 
Amerikoje sudėtų tam tiks- 
ui pinigų, žmonės tik išgir
ta pasaką, kad kokiai ten 
liemenei prisisapnavo nu
niręs žmogus, ir jie tuojaus 
lesa kunigui paskutinius

Dabar žiūrėkime, kaip Austrijos respublika yra 
Suv. Valstijos ar jos atski- tokio pat didumo, kaip 
ros valstijos arba kelios vai- South Carolina,, ir Lietuva, 

Europos šalimis. riją. Vengrija ir Portugali-
Suv. Valstijos, inimant ja, kurios lygios, netokios

i, sako laiškas, ir "niekas remtas ant privatinės nuo- ^tijos gali būti sulygintos su kuri truputi didesnė už Al
sa vybės pamato. (J pakol 
egzistuos privatinė nuosa
vybė, ]. . patol demokratijos Alaska ir kitas jos teritori- didelės kaip Indiana. . Bul-
nebus,ir jos norėt negalima. ir va]dvmUs, truputį ma-'gari ją galime sulyginti su 

Privatinė nuosavybė už visa Eurona. Už- Kcntucky, o Graikija su

Virš 15,000 žmonių 
vien tik Maskvos 

kalėjimuose.
Kas ištikrųių dedasi šian

dien Rusijoj, beveik niekas 
nežino, nes bolševikai be
eik pas save neįsileidžia, o 

taipgi nieko ir neišleidžia iš 
Rusijos išvažiuoti. Mat, bi- 
’o, kad pasaulis nesužinotų, 
kaip jie kankina Rusijos 
iarbininkus. Ir tik retkar
čiais, kada ne kada, tenka 
irasprukti vienam-kitam 
drąsuoliui iš Rusijos praga
no; atvažiuojanti irgi ne
daug ką gali pasakyti, nes 
bolševikai visus savo juodus 
larbus atlieka slaptai, duž
iai naktimis. ’šiomis dieno
mis atvažiavęs iš Rusijos 
.ienas gydytojas pripasa
kojo baisių dalykų. Jam tai 
kaipo gydytojui teko lanky- 
i kalėjimus Maskvoje. 

Anot to gydytojo, šiuo laiku 
vien tik Maskvos kalėji
muose esą sugrusta 15,290 
žmonių. Iš jų virš 60' < dar
bininkų, tai yra iš kiekvieno 
100 kalinių 60 yra darbinin
kų. Tai, vadinasi, "darbinin
kų valdžia”. Kalėjimų sar> 
tyba pastatyta iš tokių 
Žmonių, kurie nei žodžio ne
moka rusiškai, daugiausia 
tai iš Kinijos atvežti žmo
nės. Tas daroma tam, kad 
kaliniai negalėtų su sargy
ba susikalbėti. Patekęs i ka- 
’ėjimą, retai kuris iš ten iš
eina. Gydytojo neprilei- 
Ižiama. Jei kalinys suserga, 
tai kaip ji reikia šaudyti, tai 
sergantį nešte nuneša i šau
dymo vietą. Pavyzdžiui, be
bildamas kalėjime vyskupas 
Benjaminas susirgo; kai ji 
Šaudė, tai serganti nugabe
no Į šaudymo vietą. Kali
niai baisiai kankinami, 
jiems neduodama valgyti.

Biauriausios kalėjimų, 
vietos, tai kalėjimų pože
miai rūsiai. Spėjama, kad ir 
pekloj negali būti baisesnių 
kankinimų, kaip kad daro
ma bolševiku kalėjimuose.

("D.”)

Tautininkai ir ju 
“demokratiją”.

ižesnės už visa Europą. Už- Kentucky, o Graikiją su 
turaliu budu pavergia dar-|tledant Europos žemlapį ant Pennsylvamja.

'I Turime daug čekoslova- 
kų Iowa valstijoj. Ji yra to- 
įkio pat didumo kaip Čeko
slovakija. Kiton pusėn Ju- 
'goslovakija gali būti suly
ginta su Oregon. *

Italija, Rumanija, Lenki
ja, Norvegija ir Finlandija 
beveik lygaus didumo. Itali
ja yra mažiausia ir Finlan
dija didžiausia. Beveik kiek
viena šalis šitos grupės gali 
būti sulyginta su Ne\v Me- 
xico.

Švedija du syk didesnė už 
Utah. Vokietija gali būt su
lyginta su Colorado ir Kan- 
šas. Ispanija 9,000 kvadra
tiškų mylių didesnė už 
Vokietiją. Francija šiandien 
yra antra didžiausia šalis 
Europoje, ir nors yra tik 
devinta dalis Europiškos 
Rusijos didumo, ji mažesnė 
už tris sujungtas valstijas 
North ir South Dakota ir 
Nebraska. Francija turėtų 
prisisavinti netik užimtą 
Vokietijos teritoriją, bet ir 
Holandiją, Belgiją ir Švei
cariją, kad turėti tiek žemės 
kiek musų didžiausia vals
tija Texas turi.

Bet ką apie Alaską? Ji 
penkis syk didesnė už Itali- 
ią arba tiek turi žemės, kiek 
Ispanija, Francija ir Vokie
tija.

Dabar sulyginkime konti- 
nentiškas Suv. Valstijas, (t. 
y. neinimant Alaską ir kitas 
teritorijas) su atskiroms 
Europos šalims.

Neskaitant Rusiją, kurią 
viršuj palyginome su Suv. 
Valstijoms, kontinentiško.s 
Suv. Valstijos yra tokios di
delės, kaip 14 Francijų, 15 
Ispaniją. 16 Vokietijų, ,17 
Švediją, 24 Rumunijos, Nor
vegijos, Finlandijos arba 
Lenkijos, 26 Italijos, 31 Ju
goslavijos, 55 Čekoslovaki
jos, 73 Bulgarijos, 84 Ven
gri jos, 91 Lietuvos, 94 Aus
trijos, 121 Latvijos, 178 Da
nijos, 198 Šveicarijos. 240 
Holandijos, 258 Belgijos ir 
275 Albanijos.

Turime nepamiršti, kad 
nors Suv. Valstijos su Alas
ka ir kitomis teritorijomis 
ir valdymais yra lygaus di
dumo su Europa, bet Euro
pos gyventojų yra daug 
daugiau, apie 476 milijonai, 
kuomet Suv. Valstijų gy
ventojų yra nedaugiau kaip 
118 milijonų.

Po klesą ir išnaudoja ją. O guv Valstijų žemlapio, rasi
ni bus išnauaojimas, tol de- me jog New Yorko valstija 
mokratijos ir laisves nebus. yra tokia didelė kaip Angli- 
Kada darbininkai, nepakel-ja Airijos, Škotijos ir 
uami to vargo naštos, im.aj Valijos, ir ima dvi Latvi jas! 
bruzdėt, tada įrankių sav7"iarba tris šveicarijas arba 

i ninkai yra priversti griebtisįpusę jugO-Slavijos padaryti 
žiaurių priemonių darbiniu- ;New yorko valstiją. Jeigu 

į ką nuraminimui. Ir mes ma-mes prie New Yorko pridė
jome, kur tik darbininkai Lume pusę New Jersey vals- 

| gyvena sunkesnėse sanlygo-, turėtume čekoslova-
Ise, ten didesnis ir despotiz-ikjj^
mas siaučia. Dabar pažiūrėkime i Suv.

Pavyzdžiui paimkime kaa,Vaistijų žemlapį. į tolimą 
! šiaur-rvtų kampą turime še
šias Naujos Anglijos valsti
jas: Maine, New Hamp- 
shire, Vermont, Massachu- 
setts, Rhode Island ir Con- 
neetieut. Dvi Airijos neap
dengtų to Suv. Valstijų 
kampelio, bet dvi Lietuvos 
gerai apdengtų.

Padidins tą kampelį, 
priskaitant prie Naujos An
glijos New Y’orko valstiją, 

’imes turėtume Italiją. To- 
'į liaus priskaitant prie to 
(kampelio pusę New Jersey

ir musų liberališką Ameri-j 
(ką. Prieš karą buvo galima 
organizuotis ir net raudoną 
vėliavą iškelti, bei 1919 m., 
kuomet 
padidėjo

f

kapitalo apetitai
— pragyvenimo 

reikmenų kainas iškėlė iki 
augščiausio laipsnio — ir 
kuomet darbininkai ėmė rei
kalaut didesnių algų, kad 
nereikėtų badą kęsti, ir kuo
met streikų skaičius visoje 
salv je ėmė didėti ir didėti,; 
tai čia ir parodė musų libe ' 
ralai savo tikrąjį veidą. _____

• Tiesių niekas negali saky-i va|SĮjjog mes turėsime Ru- 
, ' / Z "r (maniją. Bet jeigu pridėsime

vaido šią sali liberalai..^ As vįSą New Jersey valstiją, 
ligi to nesakau. Bet iš ko,turėsime Lenkiją, Norvegi- 
kapitalas išsivystė, ar ne iš -;a arįa Finlandija. 
liberalų? Suprantama, kad dant 
taip.

Taigi,

Ii, kad tais laikais ar dabar;

Pride- 
Pennsylvaniją prie 

Naujos Anglijos, New Y'or- 
» ir New jersey valstijų,1 aigi, iš to mums aišku, ko jr Xew jersey valstijų, 

kad liberalams ne laisvė ar!turėsime pjota žemės, kuris 
demokratija rupi, o tik ap-(]vgiai gaij skaitytis su Šve- 
gynimas savo mažo krome-;djja arba Ukrainija.
110. Taigi, liberalizmas yra I Jeigį mes pridėsime Dela- 
niekas c.augiau, kai savo ware jr Maryland prie Nau- 
kromeho sargai. Kad libe-jjos Anglijos, New Yorko, 
r .ai.y,ra ,e.’ °.?e,. ’;^ew Jersey ir Pennsylvani-
tai aišku kad ir iš šito lak-,jos, turėsime Vokietiją. Ki
to. ivacla ateina rinkimai,bais žodžiais, Vokietija yra 
tai visi liberalai agituoja už tokio pat didumo kaip šiaur- 
ciemokratų ar republikonų I rvtinis kampas Suv. Valsti- 
partijas net plaukus pasidė- jų nuo Kanados rubežiaus 
ję. Na, o kada jie kalba įBr didžiųjų ežerų Į pietus ir 
darbo minias, tai giriasi sa-į vakarus, inimant Pennsyl- 
vo demokratija” ir smer- vaniją ir Maryland.
kia tas partijas, užkurias. Jeigu pridėsime West Vir- 
tjie balsavo ir skatino kitus ginia prie tos teritorijos, tu- 
įbalsuoti. m ‘ 
i veidmainiavimas! Bet dide
lė didžiuma darbininkų dar 
(to nepermato. Jeigu libera-

Jeigu pridėsime West Vir

iai yra aiškus jų vėsime Francija su Alsace-
* ~ ’ Loraine.

Didžiausia šalis Europoje 
. _ yra Rusija. Nepaisant kiek
įams rūpėtų laisvė ir demo-;Kusija praįošė žemės, Mas- 
kratija, tai jie eitų su sočia- kvos valdžia vis kontroliuo- 
nstais. 1 ix socialistai Įvyk-!ja tiek žemės, jog gali būt 

'Gins pasaulyje laisvę ir de- palyginta su daugiaus kaip 
!m9^rat1ją. puse Suv. Valstijų, inimant
i Reikia pripažinti, kad Ji- Alaską ir kitas teritorijas ir 
beraiizmas yra daug prisi-; valdymus. Bet jeigu mes 
dėjęs prie progreso. Jeigu [prie europinės Rusijos pri- 

;iie liberalizmas, mes šian-( dėsime Rusijos teritoriją 
.ctien nei svajot negalėtume; Azijoj, turėsime plotą že- 
tapie socializmą. Bet šian-pnės dvigubo didumo Suv. 
(dien liberalai jau nėra rei- Valstijų.
(kalingi — jie atgyveno savo Europa turi kelias mikro- 
• dienas. Tas aišku, kad ir iš skopiškas šalis, dvi kuriui 
■to, jog jie jau neturi nuosa- atsiradę no karo. Mažiausia!

^2-

Europa turi kelias mikro-
> šalis, dvi kurių.

Turbut nei viena politinė vos*kėdės, o sėdi ant dviejų valdžia vra Monaco — Mon-^
Litiia tiek nekalba anie dc- k-pdžin- Harhn ta t;partija tiek nekalba apie de

mokratiją, kiek tatai daro 
tautininkai-liberalai. Regis, 
nei vienam nėra paslaptis, 
ką reiškia žodis "demokra
tija”, bet ne visiems yra ži
noma, kaip ją įkūnyti. Todėl

kėdžių ;• darbo ir kapitalo.
Į
|

te Carlo garsumo. Ji yra:5 
Laisvės Mylėtojas, apie šešis syk didesnė už 

Centrai Parką New Yorke. 
[Nedaug didesnė yra nepri-:« 
'gulminga šalis Fiume, kuri[| 
yra apie pusė Manhattan  ̂
salos. San Marino respubli- 
ka yra aštunta dalis New j 
Yorko, kuomet Lichten- 
stein valdžia lygi Columbi- 
ios Distriktui. Danzigo ne
priklausomas miestas, nau
jai įsteigta šalis, yra lyg pa
saulinė imperija, didumo 
(Chicagos metropolinio di- 

Žinant tai, kaip demokra- tais — 1,110 milijardų fran- strikto.
’tija gali būt Įvykdinta, ir ži- kų, 1923 metais 

išti-’nant tai,
jei toji visai ja nesirūpina, 

jei klausimas: ar liberalai neši
ką reiškia žodis clemo- 

mtvėręs jai už rankos, tai kratija, ar jie veidmainiau- 
as "numirėlis” turėjo būt ja? Regis, pastarasis saki- 
coks nors štukorius, kuris nys atatiks daugiau tikre- 
lorėjo merginą pagązdint. nybei.

Bet veikiausia visa šita Šitoje temoje kalbant ir 
jasaka yra prasimanyta, norint išaiškint dalyką tin-__
Jei toks atsitikimas ištikru- karnai, reikėtų platokai apie lijonų svarų sterlingų.

Išlaidos militarizmui.
i Angių karo ministerija, 

.... *----- paduoda statistinių žinių’
nėra nei nuostabu, kad na- apie didžiųjų valstybių išlai- 
cionalistams-liberalams pa-'das militariniams reikalams (

avo centus, čia tai ištikru-[vyksta, daugiau ar mažiau, prieš karą ir dabar. 1913 ( 
ų stebuklas. |demokratijos obalsiais su-metais anglai turėję karo iš-i

T N J 1 1 • ,7 77 1 1 7 • • 7 •>< . —XX zs. • • • •Bet tokio stebuklo, kad iš (klaidinti darbininką. Mat, laidų 27,7000 milijonų sva-
rabo atsikeltų supelėjęs Į žmogus spaudžiamas iš vi- rų sterlingų, 1923 metais —
mogus, niekad pasaulyje |sų pusių trokšta laisvės, de- 60,8000 milijonų svarų ster-
lebuvo ir negali buri. Kas mokratijos. lingu; franeuzai 1913 me-
yki mirė, tas daugiau jau! 
leatsikels.

Jei toks atsitikimas 
irujų yra buvęs, 
nergaitė nesapnavo, 
'numirėlis" ištikrūjų buvo no

3,598 mi- Musų mažiausia valstija, 
kad liberalizmas lijardus frankų; Amerika Rhode Island, gali būt pri- 

kila 1913 metais— 200 milijonų lyginta prie Liuksemburo 
dolerių, 1923 metais — 360 kunigaikštijos, Holandi- 
milijonų dolerių; Rusija jos. ir truputį didesnė už 
1913 metais— 647 milijonų ( Belgiją. Danija yra apie 
aukso rublių, o per pirmus tūkstantį keturkampių my- 
9 mėnesius 1922 m. — 556 
milijonus, Vokietija 1913 m. apie tiek mylių mažesnė už 
— 60 milijonų svarų sterlin- Estoniją, padarytų apie tre- 
gų, 1923 metais — 2,300 mi- čią dalį New Yorko valsti-

I
lių didesnė už Šveicariją, ir

jus.
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“GYVENIMAS’’
Sveikatos, lyties reikalų ir 

mokslo žurnalas.
Leidžia ir redaguoja

I)R. A. J. KARALIUS.

“GYVENIMAS” — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

biausi kiekvieno žmogaus rei- 
kalei. būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
“GYVENIME” rasi tai. kas to

mistai kas diena reikia žino
ti, kas tamistos gyvenimą pa
daro smagesniu, laimingesnių 
ir lengvesniu.
“GYVENIMAS” neveda kon

kurencijos su kitais laikraš
čiais, nes "GYVENIMAS” vi
sais žvilgsniais kitokis, negu 
kiti musu laikraščiai.
“GYVENIMAS” ne politikos ir 

ne partijų laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kalba parašyti straipsniai iš 
sveikatos, lyties dalykų ir mok
slo. Viskas parašyta taip, kad 
kiekvienas lengvai skaito ir no
ri skaityti.

Jei nori susipažinti su svei
katos reikalais, lvties dalykais 
ir niokslu. tai “GYVENIMAS" 
tomistai būtinai reikalingas. 
“GYVENIMAS” kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį j mėnesį. Adresas: 

“GYVENIMAS"
3303 South Morgan Street, 

CIIICAGO, ILL.
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Sveikatos Kampelis

I

eg- 
gu-

GERIAUSIA DOVANA 
GIMIMO DIENOJE.

Kaip daug savo gimimo 
dienu žmogus švenčia, tas 
priklauso ne nuo likimo, bet 
nuo jo paties — sako Dr. 
Nicoli, naujas New Yorko 
valstijos sveikatos komisijo- 
nierius. Mes visi norime gy
venti kaip ilgai galime, ir 
būti sveikais, linksmais ir 
stipriais. Kad ilgai gyventi, 
turime kuogeriausiai pri
žiūrėti savo sveikatą ir, 
kuomet sergame, gauti ge
riausią medikališką prie
žiūrą. Bet yra daugelis to
kių žmonių; kurie yra ne
sveiki, kad nors jaučias 
sveikais, ir jie patys nežino, 
jog serga, iki ant syk su
krinta. Beveik visi žinome 
arba pažįstame ką nors, ku
ris ant syk numirė, arba 

i kuris manė, jog 
bet gyvasties ap

vado

. I 

ir priprask lankyti šeimy
nos gydytoją kas šešius mė
nesius. Neduok progą li
goms taip įsigyti, jog nega
lima butų jas išgydyti. Na- 
cionalės Sveikatos Taryba 
turi gerą idėją. Tarybos na
riai susideda iš gydytojų, 
slaugių, viešos sveikatos 
darbininkų, Raudonojo 
Kryžiaus, valstijų ir miestų 
sveikatos departamentų ir 
visokių specialistų. Ir pata

is tokios organizaci- 
žinoma, turėtu būti 

F.L.I.S.

urnai 
jos, 
geri.

netinkami bet kokiam ilges-, 
niam darbui. Pas juos atsi
randa galiucinacijos, baimė, 
liguistas nepasitikėjimas ir 
t.t., o, galų gale, psichinis 
(proto) suirimas ir mirtis.

1 •

KELEIVIS
I)Ą TTT7AIZA TTJtf A T j Pajieškau apsivedimui merginos, 
lAJI H I ‘uri mylėtų apšvietę ir dorą gyveni-

: mą. Butų geistina, kad a- ilieptų p—>- 
'bs’onės arba tokio',, kurios nekreipia 
c.-inos į katalikų apeiga". Meldžiu, 

i merginos atsiliepkite, kiekvienai su
teiksiu atsakyme. (28)

A. S. Poška
Gen. Denvery, Scheneetady. N. Y.

ant 
apie žmogų, 
sveikas, 
saugojimo gydytojas 
kokią nors baisią ligą.

Nacionalė Sveikatos 
ryba (National

T-_ 
Health 

Cour.cii), prie kurios prigu
li didžiausios viešos sveika
tos ir medikališkos organi
zacijos Suv. Valstijose, siū
lo patarimą, kad kiekvienas 
žmogus butų egzaminuotas 
savo gimimo dienoje. Ta 
Sveikatos Taryba duoda tą

VĖŽYS.
Pasaulyje šiandien randa

si vis daugiau vėžiu sergan
čių.

Vėžio pradžioje, vėžys 
neskaudus ir sunku jis su
rasti.

Geras gydytojas gali sau
giai ir lengvai išimti pirmą 
mažą augimą.

Vėžys nėra kraujo liga.
Vėžys neužkrečiama liga. 
Vėžys nepaveldėtas.
Geras gydytojas turi 

zaminuoti ant krutinės
žus.

Skauduliai, įdrėskimai, 
guzai ir votys, kurie neiš
gydomi, karpos ir apgamai, 
kurių spalva ir didumas 

...... mainosi, gali pavirsti į vėžį, 
pasiulyj imą. nes ji tini, jog {jeigu neišgydyti ir nepri-
kiekvienas žmogus turėtų 
sau duoti kuogeriausią do
vaną savo gimimo dienoje ir 
jiems atrodo, jog tokis pie
nas butų geriausias būdas 
prailginti gyvenimą.

Kas tai yra sveikatos iš
tyrinėjimas? Yra tai pilnas, 
atydus peržiūrėjimas ir tą 
gali padaryti tik gydytojas. 
Yra žmogiškas apkainavi- 
inas. Tokiu budu galime ma
tyti sveikatos turtus ir ligos 
skolas. Yra geriausio biznio 
surašąs, inventaras arba ro- 
kundų perkratymas gyve
nimo biznio. Gydytojas per
žiūri kiekvieną žmogų nuo 
galvos iki kojų.

Geras gydytojas žino, jog 
jis turi sužinoti apie tavo 
pripratimus ir aplinkybes, 
apie tavo namus ir darbo 
padėjimus, nes viskas atsi- 
lienia ant tavo sveikatos. J.s 
suras ir sužinos tavo augštj, 
storį, temperatūrą, pulsą ir 
kraujo sloginimą. Jis suži
nos apie plaučius, širdį, ke
penis ir kitus kūno sąna
rius. Jis pažiūrės į tavo bur
ną, lengvai pamuš krutinę, 
ir peržiūrės kūną, stengda
masis patėmyti, ar randasi 
koki nors apsireiškimai. Ir 
jis atliks darbą, kaip tik 
geras, išlavintas gydytojas 
gali atlikti, ir jis tau pasa
kys, jog ta ar kita kūno dalis 
reikalauja priežiūros. Daug 
geriau sužinoti, kaip tik ko
kia liga prasideda, negu 
laukti, pakol išsiplatina ir 
tada prisieina gvdyti.

Šiomis 
pripratę 
kas šešis 
džia jam

"žiūrėti.
Gydytojas, kuris gydo ap

sireiškimą be pilno egzami
no, nežino savo užsiėmimo.

F.L.I.S.

MUZIKA - VAISTAS 
PLAUKAMS.

Jus esat matę paveikslus 
garsiųjų pianistų. Esat* ma
tę gyvus pianistus-proiėsio- 
nalus duodant koncertus. 
Visi jie yra apžėlę ilgais 
plaukais.

Daugumas mano, kad pia- 
nistas-muzikas turi dėvėt il
gus plaukus, kad invertinus 
savo profesiją ir kad pada
rius didesnį įspūdį ant pu
blikos laike duodamo kon
certo.

Visai ne.
Nors skamba juokingai, 

liet tai tikra tiesa. Tikintie
ji į gamtoj apsireiškiamus 
ženklus praneša, jog muzi
ka augina plaukus. Ypatin
gai pianas ir smuiką yra 
tiek atsižymėję pasaulyje, 
kad netik muziką mylintieji 
žmonės apauga plaukais, 
bet ir plikius apželdina. 
Kiekvienas styginis instru
mentas augina plaukus, 
kaip tai: smuiką, vioienčel- 
lo, arpa ir kiti, o labiausia iš 
tų visų — tai pianas.

Taigi aš nuo savęs patar
čiau norintiems užsiauginti 
plaukus, nusipirkti styginį 
instrumentą ir ant jo tiek 
grajinti, pakol apželsi plau
kais.

O ypatingai plikiams, no
rintiems apsiželdinti, ^ke
tų daug daugiau grajinti, 
nes ant plikos galvos užžel
dinti plaukus ima daug dau
giau laiko ir daugiau mm 
kos reikalaujama.

B. Simonavičius. 
Providenie, R. I.

Pajieškau švogerį Joną Šule;, p 
kelių metų jis gyveno Cnkagoje. 
dabar nežinau kur. Tad narė" 
kad jis pats ar kas iš žinančių ji 
teiktų man jo antrašų, už ką iš kalno Į 
tariu ačiū.

Agnieška Šležienė
212 Penu St., Bukimo re, M<L

(

^-eMarkof The Borden

£&VgORDg

Pees»«’»> Milkand for additioBal F* O 
each label

** z

sr.au s;;
Paeina 
arskriė 

lo ap:e
arba !■ 
žinia :

broli? Kr.zimi ro
iliuno. lt) metų atgal gyveno Vest- I 

i:le. 1’1. Teko girdėti, kad jis k-'j.a t 
patrotijo, bet nieko tikrai nežinau, j 
Meldžiu atsišaukti arba ka': p’itr'js, 
apie jį praneš, gaus 5 dol. atlyginimo.

Jurgis Diliunas
206 Battle Avė., PitUton, Pa.

101)
a kirą 

cau. ti 
Į 83.000.
i )<>2>
i r.ašlės. 
j vaikę

103)
'tos ir ų 
senumo, 
r.igų turiu

Taipgi 
rie nei 
našlėiiv.

■■tumei 
auskitt.

Pijieskau mergino'-.
22 m. senumo, graži 

uriu gerų užsiė nimę ir .

Pajieškau merginos arba 
Aš esu natlv.', turiu vienų 
metu. Esu 35 metu. Pinigų 

:t $5.0O<>.
Pajieškau r-i ‘rj.mos moky- 

•ražios. Aš e u vak.bius 24 m. 
, pabaigęs b zni'j C ’.'t ;v. Pi- 

86,500.
mes turime 20 ) vs.'kinų, l.u- 
«usij>ažint sj ne.'-g-•u-tr.; ar 
Taigi merginos, kūčios no- 

susirašinet su vaikinais, 
informacini p-i. (10)

SOCIAL AID Bil’REiL', 
105 \V. Monroe St.. R. 412.

Ciivxgo, III.

I Pajieš' au Antano Diržiaus; paeina 
Kauno gub.. Utenos apskričio, 

Skemonių parapijos^ ĮJntaksžaų k;v- 
Alddžiu atsišaukti arba kas >.t- 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Antanas Janseviėius
Sencca St., Pittsbu.gh, Pa.

REIKALAVIMAI.
KE1KAL1NGAS BARBIN (NKAS 

prie Bučernės, turi mokėt lietuviškai 
ir lenkiškai kalbėt. Atsisauk.it tu>- 
j«us: . (37)

PETER D JY.-.K
100 L'nion St.. La»rence, Mass.

PARDAVIMAI
draugo Juozo Gudausko, 
Pasvalio-Biržų apskričio, 
gyveno Chicagoj. Turiu 

reikaia, meldžiu atsišaukti

tau 
iš

IJEK ARYĖ ANT PARBaA IMO su 
vi.-a m-.šinerija. arkliu, vežimu ir 
tio1 u. Bizni.", gerai išdirbtas, vieta 
tarpe lietuvių ir lenkų. Kaina maža. 
Piiežastio pardavimo — turiu kita 
biznį. (35)

I RAN K V» i ECH
81 Kirst St., Laiveli, Mass.

žmonės 
pas dentistą 

ir lei- 
jų dan-

dienomis 
eiti 
mėnesius 

__  peržiūrėti 
tis. -Jeigu jis randa, jog dan
tys sugedę, jis tuoj pataiso 
ir tokiu budu nėra toks bai
sus dantų skaudėjimas. li
tą turime atsiminti žiūrėda
mi į musų visą kūną. Raski
me ir pertaisykime visas 
mažas bėdas. i

Kodėl duoti gydytojui 
peržiūrėti kūną? Paklausi
mas buvo jau atsakytas. Is 
kelių šimtų tūkstančių žmo
nių, kurie buvo egzaminuo
ti, trvs iš keturių kokia nors 
liga sirgo. Du trečdaliai tų 
ligų nukreipiami. Dėdė Ša
mas irgi pabandė peržiūrė
jimo sistemą, kuomet saukė 
jaunuosius į armiją. Beveik 
trečia dalis visų jaunų vyrų 
buvo atmesta, nes turėjo fi
zišku ar protiškų trukumų.

Todėl, sulaukęs gimimo 
dienos nueik pas gydytoją

VARTOJIMAS 
NARKOTIKŲ.

.Didysis karas be to, kad 
padarė žmonijai daug nuos
tolių sunaikindamas šalis ir 
nuvarydamas į kapus dau
gybę žmonių, — dar išplati
no narkotizmą, kuris dabar 
5—6 kartus yra padidėjęs.

Viso pasaulio spaudoje 
apie narkotizmą ir kovą su 
juo tilpo eilės straipsnių, o 
Amerikoje net pradedama 
reikalauti, kad butų išleis
tas tarptautinis įstatymas, 
draudžiąs kokayno pardavi
nėjimą visame pasaulyje, 
nes tik tuo budu manoma 
bus galima kovoti su ta nau
ja žmonijos nelaime.

Iš narkotinių priemonių, 
daugiausia yra vartojamas 
kokaynas, mat, jo vartoji
mui nereikalinga nei specia- 
lio apsistatymo, nei įrankių.

Kokaynas vartojamas 
milteliuose. Pakanka trupu
tį įtraukti nosimi tu milte- 
lių, kai jau prasideda jų vei-j “ Tai a užą:
kūnas kuris upsireiskia ta-:nk - paprotys dė
mė, kad protas pra«ed?i di j a
smarkiau veikti ir tamesjj. kada jis deda ru3. 
■egos stipreia. hegejimas, j p į1^ J Ait
klausa ir kiti jausmai pasi- . ž lfio išminti ir kit0. 
naro aiškesni Jautresni, lj dį daximai t,j
nrotas diroa gyviau,. .'įsas, lietuvių tikėjimo
nuovargis, nepatenkinimas, j R 0 . . tį lfek
negeras ūpas tuojau pra- . ;ljk ; dau? per .>><5 

. Vaidentuve tam nat metus taipaišku. ant 

syk krikštas negalėjo pir
mojo tikėjimo žmonėse iš
naikint.

Studentui. Kadangi Tam
stos straipsnelis jau tilpo 
kituose laikraščiuose, 
"Keleivį” nedėsime.

puola. Vaidentuvė taip pat 
nepaprastai veikia. Žmogus 
pasidaro labai gyvus, links
mas, aktingas ir kalbus. At
siranda noras dirbti ir dar
bas esti labai procluktingas.

Bet tas viskas tęsiasi ne
ilgai. Po to žmogų apima 
nuovargis, apatija ir nusilp
nėjimas, prie kurio priside
da didelis noras vėl ragauti' 
kokayno. Priėmus naują ko-i 
kavno doza žmogus visai su-1

Redakcijos Atsakymai

B. Dikčiui. — (1) Jogaila 
priėmė katalikų krikštą 15 
vasario, 1386 metų, ir tą pa
čią dieną, tuojaus po krikš
to, paėmė šliubą su lenke 
Jadvyga. Visa tai įvyko 
Krokuvos mieste, buvusioj 
tuomet lenkų sostinėj. (2) 
Lietuvos valstybė oficialiai 
priėmė katalikų tikėjimą 22 
vasario. 1387 metų, bet 
žmonės naujam tikėjimui 
buvo priešingi ir paskui da 
ilgai garbino senuosius savo 
dievus. Ir tūli dalykai is se
novinio lietuviu tikėjimo 
neišdilo da iki šiai dienai. 
Pavyzdžiui, pradėjus griau
sti ir žaibuoti. Lietuvos kai
miečiai tuojaus deda ant 
ugnies žolių ir smilkina ?ų

r
silpnėja, dvasinės ir fizinės s; 

„i.. iy

tuo;';
||
1$
$

I

I

c

jėgos, visai nupuola ir atsi-:< 
randa dar didesnis noras ra- i c 
gauti kokayno. Taigi, tuo1'' 
budu žmogus ir. pasidaro 
narkotiku — kokaynistu.

Kokayno vartojimas labai 
kenkia žmogaus sveikatai. 
Žmonės greitai suliesėja. su
silpnėja. Nosyje, nuo daž- 
naus vartojimo kokayno, 
atsiranda nepagydomų žaiz
dų. Kokaynistai nuo men
kiausio niekniekio greitai 
susierzina, palieka griežti ir

AR REIKIA 
KALENDORIŲ’ 

Sieninių Kalendorių orde 
rinkimą- jau baigiasi. Jei l. 
dar reikia jų — jei ’ as nore 
mete dai orderį duoti — ?. 
šaukite dabar!

Taipgi duodame žinori. i 
sekantiems metams mes turime 
didelį skaitlių Kalendorių par
davimui pavieniais. Asmeniškai 
arba laiškais atsikre ipkite pa 
mus šiose vietose <38
598 Broadv.ay, S. Boston. Msss 

aiba
87a Haverniil St„

I,aurei.ee. Mass. 
SVVEETRA ir KERDIEJUS, 

Kalendorininkai.

Ar Jūsų Kūdikis 
Tinka Mokyklai?1
Kai}) Žinot, Kad Jis Yra Apsaugotas1? 

Ar yra sjaiima, kad tokioje kultūringoje šaly
je, kaip Suvienytose Valstijose, yra šeši mi- 
lionai nedapenėtu kūdikiu? Trečdalis visu kū
dikiu! Bet nevienas nepamąsto. ar ju tėvai 
žino apie tai. Pažvelgkit į kūdikius Jūsų gat
vėje, Jūsų apielinkėje. Vienas iš trijų kenčia 
nuo to pavojingo padėjimo, ir tas vienas yra 
priešas visiems gv ventojams, nes nedapenė- 
tas kūdikis nešioja limpančias ligas. Jisai pa
siduoda bakterijoms, prieš kurias sveikas kū
dikis gali atsigint. Jis papuola visom ligom, 
nuo paausiu uždegimo, iki džiovai.

Saugumas Priguli nuo Tinkamo Maisto 
Nesenai, stebėtini bandymai tarp mokyklos 
vaiku vrirodė. jog Eagle Pienas turi didelę 
vertę pataisyme nedapenėjimo. Vaikai penimi 
Eag’o Pienu augo svoryje greičiau, negu tie 
penimi ant paprasto pieno bonkose. Mokyto
jai žiu vaiku bandymuose atrado, jog jie ne
tik. kad geriau ir sveikiau atrodė, bet ir žy
miai pagerėjo mokyklos darbo.

Kaip Penėt Eagte Pienu
Thi&t kūdikiui 2 šaukštu Eagle Pieno atskie 
sto su puoduko §a;to vandens, paryčiais ar 
popiečiais, kasdien Senesni vaikai mėgsta jį 
su ginger-ale, vynuogių sunkomis, ar kitomis 
kokiomis sunkomis. Vien Eagle Pienas, yra 
geriausias mažyčiams.

Geriausias Maistas Kūdikiams į
Jei negali žindyti savo kūdikio, pamėgink 
Eagle Pieną. Daugiau kūdikiu išaugo ant 
Eagle Pieno, negu ar t visų kitų kūdikių mai
stų sudėtų krūvon^ Daktarai išrašė ir patarė 
ji motinoms per virš 65 metus.

Nenustok Vartojus Eagle Pieną
Kuomet kūdikis pradeda valgyt stambesnius 
maistus, nepanaikink maistą, kuris suteikė 
sveikatą ir stiprumą jam ir trim gentkartėm 
kūdikių. Palaikykit Eagle Pieną kūdikio vir
tame maiste. Motinos po visą šalį įdomaus 
knygute, talpinančią pamokinimus kaip ga
mini maistus mažiem vaikam. Joje netik tie 
pamokinimai maistui su Eagle Pienu, vai
kam, bet ir naudingi patarimai kasdieniniam 
valgiui.
Jei reikalaujat Jnformaclj-d. savo kalboje, kaip penėt 
kūdikius^ ar sužinot kaip pažint ar jis uedapenėtas, ar 
kiek turėtu sverU ar ko :io ūgio, turėtu būti, koki mai- 
sta duoti, ar kitų naudingų infonuadju. iškirpkit ku
poną šiame skelbime, ir prisiūskit mums, ir mes pri- 
siūsim jas jums dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Buildingr New York

Aš. Marijona šlegerienė, pajieškau 
levo sunaus Martino Šlegerio, kuris 
"ctiiau gyveno po numeriu 16oS 
North Main st., \Vaterbury. Conn. o 
’<iiaus gyveno Bristol. C ode.
'.žiu atsišaukti arba kas apie jį žiu >- 
e praneškite, busiu labai dėkinga.

.Marijona Šlegerienė 
Prūdelio kaimas, Biržų apskritis, 

Lithuania.

PARSIDUODA NAUJA 
KOSTANTINKA.

Kaina $300, parduodu labai pigiai, 
3 eilės balsų po kiekvienu klavisiu, 
taip kaip nauja. Klauskite: (30)

MIKE S ŪDA K
151 Spruce St., Laureate. Mass.

------------------- kuponas ——_________ _
Paženki į nkft k c-rių informacijų norit 

Penėjimo Instrukcijos Svorio Toblyčia
Valgiai Vaikam Kūdikiu knyga

Vardas ______________ ——
Adresas------- ;---------- Lithuanian

Teklė Puodžiunaite. pajieškau
Šiaulių Kai- 
Utėnos un- 

Jis iškeli;" vo 
Pirmiau gyveno 

dabar nežinau 
ies brolio atsi-

Aš, 
brolio Jono Puodžiuno, 
r.e, Anykščių valsčiaus 
krities, Kauno rėdybos.
Ameriką 1911 m.

Jioux City, Ic.vva. « 
.-•-.ir, tai meldžiu pat: 
aukti ar kos jį žinote meldžiu p 
icšti man šiuo antrašu:

Te<15 Puodžiui:aite 
Ugnagesių gatvė No. 3.

Kaunas, Lithuania.

i

Parsiduoda Groserae.
Labai geroj vietoj, prie krautuvės 

yra ir 4 kambariai <Jcl gyvenimo. Vie
ta apgyventa daugiausia lietuviais. 
Ateikite ir pamatysite, kad tai yra 
aukso mainos. (38)

K. PETRONIS
353 Hampshire St..

Lawres»ce. Mass.

MOKYKLA.
Mokina: Lietuviu rašybos ir 

pradinio mokslo, High School, 
College, Muzikos, Piešimo, Nor- 
s’ų, Akušerkų ir Komercijos; 
Aptiekorystės, Dentisterijos,

Pajieškau savo brolio Jono Zda- 
lalčio, paeinančio iš Sausininkų ksi- ■ 
no, Bartininkų valsčiaus, Vili aviš-! 
tio apskrities. Amerikon išvažiavo- 
■912 metais. Prašau atsišaukti, 
varbus reikalas. _ l
Magdokna Matulaitienė-Zdanaičiutė. Advokatūros, Medicinos ir duo- 
^ausininkų kaimo. Baltininkų val.-ė.,)

Vilkaviškio apskrties, Lithuania j 

, Ona žalegiriutė, po vvru I.u-! 
pajieškau savo brolio Jono Žak-j 
. iš Alvito bažnytkiemio. Jis gy-; 

■er.o Londone, Anglijoj, paskiau —i 
Škotijoj, o paskui išvažiavo Cami-, 
ion ir iš ter.ai nieko negirdėt. Pra-; 
,uu jo paties atsišaukti arba kas zi-' 
:ote praneškite. Kas pirmas praneš j 
pie jį, gaus 5 d ilelius dovanų. '

Mrs. Ona Lukas
115 No. 2nd St., Neivark, N

da diplomas už kožna kursą. 
[Mokyklos ir pragyvenimo lėšos 
; labai mažos. Važiuokite i moky
klą, kad ir mažai turit pinigu; 
galėsit dirbti ir mokytis, šitoj 
mokykloj gali mokslą pabaigti 

i daug greičiaus ir pigiaus už ki- 
)! tas mokyklas. Mokyklos bertai- 

r

Pajieškau savo dėdes Povylo I.a-l 
'eikos, Kauno gub., Vešintų narap., 
'tarkonių kaimo, apie 39 nttlų am
inus; 17 metų kaip Amerikoj. Jis 
its arba kas apie jį žino, malonėki-! 
pranešti šiuo antrašu: (-SS)I
Domir.celė Žaličia-Pelkauskienė i 

30 Sheridan Avė., Brooklyn, N. Y. j

i
inis prasidės Spalio-Octobcr pir- 
: mą dieną. Dėl platesnių infor
macijų rašyk lietuviškai:

GARY STATĖ COLLEGE 
1404 Jackson St., Gary, Ind.

Pajieškau broliu STANISLOVO ■ 
GEDMINO. 1918' m. gyveno Cosrao: 
Solis.
lėkit

258

VVash. Kas apie jį žinot 
pranešti/

Tony Gedman
E lst St., Los Angeles,

POVILAS ČEREŠKA, paeinantis 
š Ukmergės apskr.. Balninkų pana- į 
>ijos, Juodpųrvių vienkiemio, atsm
aukite pats tuojaus aiba žinantieji 
rakinėkite pranešt jo adresų; busiu 
abai dėkinga. Girdėjau, kad gyvena 
St. Louis, "Mo. Turiu labai svarbų' 
•ei kalą. (39)1

Mrs. Ar.na Baevinka
2342 E. Fayette St., Baltimore, Md.;

>ijos.

Aš, Jonas Jodzevičius, pajieškau’ 
’UsbroIių Petro, Juozapo ir Adomi 
’asaiėių; Juozapo ii Antano Anskai- 
iu; Petro, Eimoi.o ir Jono Eisutai- 
ių: visi Kumelonių kaimo, Mariam- 
>olės parap. Malonės atsišaukti šiuo 
toresu: (38)

Jchn Black
Bldg, 

Blantyre, Scotlanl.

Telefonas
■ Marine 6382-W.

Hotel Wallasl)
Vienatinis Lietuviškas Hotelis 

J Atlantic City
i; 10 SOUTH MICHIGAN AVE^

ATLANTIC CITY, N. J.
J Petras Valasinas, Savininkas.

! Musų Hotelis randas netoli 
vandens, tarpe Per.nsy Ivania ir 
Reading stočių, vienas

!■ r.uo Your.g Miiioninės 
! plaukos.

UŽLA1KOM PUIKIUS 
BARIUS IR SKANIUS

VALGIUS. (39)

blokas
prie-

KAM-

GROMATOS!
Su gražiausiom dainom pas Tėvus, 

Motinų, Brolius, Seseris; pas Mergi
nas, Vaikinus ir i~t.

12 gromatų 25 centai. 36 gr. 50 centų.

ŽEMAIČIO SPAUDA
233 N. C'.arion St.. PhUadelphia, Pa.

APSIVEDIMAI
n, ergines 
36 ni^to. 
kuri trr?- I

I

Pajieškau apsivedimui merz:no3 
'vo 30 iki 49 metų senumo. Aš esu. 
•aikinas 40 metų senumo. Gali atp
laukti našlės ne daugiau kaip su vie
nu vaiku. Su pirmu laišku siųskit sa
vo paveiksią, atsakymą duosiu kiek
vienai. (38):

A. G. !.
3732—24th St., Detroit, Mieh.'

T * ----- ' ““" ‘
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, kad ir su vienu vaiku, 
terpe 24 ir 30 metų senumo. Aš esu 
mainerys 33 metų, pėdos g-uvi po 
įimtą ir daugiau. Aš r.eiioikau tur- 

tik kad butų protinm ir l-ad 
gražų gyvenimą. Aš esu lie- 

ir todėl jieškau sau drr ’ 
Meldžiu a:

Pinigus siųskit Mcney Orderį arba 
pašto štampomis.

tingės.
my lėtų į 
tuvis 
geros lietuvaitės.
i. ,___.. .
kalavimo sugrąžinsiu. Piatesroų 
nių suteiksiu per laišką.

Paul Pranait

drauge:
__________ .
ir prisiųsti paveikslą, kuri ant parei 
■ " " ” Piatesn’U ži

Atsisauk.it
aurei.ee


1

l

FARMOS

Šančiam

\

>4

! jiS 
jam

:
I 
i

v
vietos agentų arba pas 

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Statė St.

BIURAS. PRI RENGIMAS 
PIGUS PATARNAVIMAS.

r
v w__ . _
ir parsiduoda

* * V • ---- — --------------------- ----------
MUMS, DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILfi- 
IIMINKITE MUSU ANTRAŠĄ:

INTERN’ATIONAL TRAVJ& BUREAU.

Vi
: .išž.ai progą pamatyti 

kur kiekvieną 
atsitikimu tuk- 
išauga Pinisai-

fi. ii. >e 
latviai
pr 
lypo t.
landą.
k.i
v o 
kaina.

AMERICA LINK
<>>_■«* .» tiesiausias aušinėsi

mas, per vandenį su LIETUVA 
i>aivai is Rotterrtao.- ...v-z* f>.

<■< šerius tiesiai i PIUAVĄ.

iresnieji apliekininkai 
kad

ką i sterilizuotą bonkut? ir tuoj už-

Nėra. reikalo vartoti leiką. bet j ‘ 
. ti atminkite, kad svarbu

kad noi?

1J

19

f. a;>tarb* prisius* 
tiesiu j labaratoriją. 

D. L'iCtlTER & CO. 
;4- J14 So. St. 
IJrooktvO, N. V•

KAS GIRDĖTI
tu bg buiinčs i 
ik i i iiež u v»n» * 

taryba iu* <Lf p* 
ik yra pahiriusi. 
tirtu tiv! 
valsčiau 

žmogžudy si ė. painiu
SMILGIAI (Panevėžio;

apskričio). Š.m. birželio 2Si 
;. tapo nužudytas parvažia-, 
•>ęs iš k a riti menės a tosto-! . 
voms trumpam laikui Vin-‘J* t L Uld. 

įtins?
I .

(Iš Lietuvos laikraščių)

Nešvara Kauno stoty. !
Įėjus Kauno stoties per-;

einamojon, 
laukiamojon 
metasi akysna 
prispiaudy tos grindys, 
rias per kiauras dienas mi
na šimtai žmonių, tai perei
dami, tai laukdami trauki
nio, bilietu ir t.t. Nuostabu, 
kad ligšiol nepasirūpinta, 
kam tas priklauso, pastaty
ti abiejose minėtose salėse 
pasieniais spjaudymui puo
delių (spiaudyklių), na, ir 
spiaudoma ir prispiaudoma 
ant grindų, net Kiauru žiu-: 
lėti. Neseniausiai buvo ma-! 
tyli iškabintas Sveikatos 
I lepartamento Sanitariško 
Skyriaus skelbimas griežtai 
draudžiantis spiaudymą ant 
grindų, dabar ir to nėra, h 
kokiems galams jis?

Tiktai pastačius puode- .ui darbininkų siuvėjų 
liūs, kada žmonės turės j ką .'eratyvas "Ekonomija" 
spiaudyti, bus galima pana- -sais jo skyriais, "ka 
šus skelbimas iškabinti. Bet iienksminga visuomenės 

ir pats \arkai Įstaiga". Uždarymo 
neklav.ža- ? >amatas — žvalgybos sky- 

’ lauš pranešimas. Prieš tai 
operatyve buvo padaryta 
rata. bet visos knygos bu- 
o grąžintos ir prieš kope- 
atyvo narius kaltinimo ne

iškelta. Koperatyvas ”Eko- 
omija” yra grynai ekono- 

• line Įstaiga, veikė legaliu 
pamatu nuo 1919 m., skv- 
iai turėjo 27 narius ir dar

ią varė plačiu mastu. Dabar 
e.arbininkai nustoja darbo ir 
: įsidurta keblioj padėty. 
Putas sekvestruotas.

Diena anksčiau taip pat 
čauno komendanto nutari- 

riu uždaryta visam karo 
-:ovio metui spaustuvė 
' Raidė" "už visuomenę er- 
: kiančių žinių platinimą, 
lemiantis Piliečių Apsaugos 
departamento Spaudos 
skyriaus pranešimu. Spaus
tuvė veikė nuo 1922 m. ir 
virėjo didelio visuomenėj 
pasitikėjimo. Be daugelio 
knygų tenai spausdinosi so- 

: l ialdeitiokratų, krikščionių 
omokratij, ūkininkų sąjun

gos, ateitininkų, blaivininkų 
>• kitų organai. Spaustuvėj 

dirbo 25 darbininkai.
Abu klausimai perkelti i 

. ugštesnes instancijas.

arba III klasės- 
salčn, tuojau 

nešvarios, tęs s 
ku- y.oms trumpam laikui Vin- 

'cas Guokas. Nužudė jo įki- 
ičvis Damožas. Bijodamas, 
kad Guokas neatmintų jam, 
kaipo buvusiam užkuriui, 
• ėmę, suvarė jam i krutinę 
peili ir sau persipiovė suran
da. kad butu lengviau pasi
teisinti. Nužudytasai buvo 
•aisvti pažiūrų žmogus ir 
geras draugas.

Darbo Skruzdė.

alua. Kad 
liečiu gero!
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EROVĖS skYRĘIS
DĖL APRŪPINIMO

MOTINŲ IR jų 
KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

AR ŽINOT, KAD —
< oru tarpo \V:;rMiv*w 
tuojaus btu praeiviu.'. 

tettliMhte orlaiviu sio- 
r Aut as *r Krokuva.* or
is d’dvles pievos.

SlStrtClU

-traukli
nė.

įdomu bus žinoti 
j tą* tarybos nutarimą visuo-Į 

piliečių sueiga patvir-j 
žinąs.

i OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE.

Priverstinai lenkina.
j Okupuoto krašto lietu
viams išduodami laikini ap- 

jsigyventi leidimai. .Jie kas 
į pusantro mėnesio atnauji-
■ narni. Kiekvieną kartą, kai. 
Iateina žmogus toki liti huną! 
1 atnaujinti, tai kaskart vai-; 
dininkas siūlo lenkų piliety-; 

:bę priimti.

Ar yra karo stoviui ribos? 
KAUNAS. Teko patirti, 

‘ ad Kauno miesto ir apskri- 
.ies karo komendanto nuia-j 
imu šio mėnesio 4 d. užda

ri ytas visam kare stovio nie
ko
si! 

įlipo

tada doras pilietis 
nespiaudys, o ir 
das bus galima bausti. O da
bar?

Toks reiškinys viešai re
klamuoja dideli musų apsi
leidimą, kuris yra griežčiau
siai smerktinas visais at
žvilgiais. Pirmiausia sani
tariniu; nes išspiauti ant 
grindų drauge su seilėmis ir 
skrepliais Įvairių ligų mi
krobai, keleivių padais iš
nešiojami po visą Lietuvą ir 
tada Kaunas, vietoj tapti 
sanitaringumo pavyzdžiu 
provincijos miestams, tam
pa lizdu Įvairių ligų.

Antra, pravažiuojantieji 
per Kauną svetimšaliai, ku
rių sostinėse gatvėse ant že
mės nespiaudoma, nekokį, 
reikia manyti, ■ Įspūdi apie 
musų tvarką i savo sali par
siveža, kas Lietuvai ir ne
eina Į sveikatą. Laikas tą 
prašalinti. Čia tik jau ne lė
šų taupymas, kaip sau no
rite. Aistra. ,

Darbininkų organizacijų 
pakrikimas.

MAŽEIKIAI, čia darbi
ninkų gyvenimas nepavydė- 
tinas. Darbininkų išnaudo
jimas priklauso nuo darbda

vių malonės.
Čia gyvuoja darbininkų 

profesinė sąjunga, turinti 
apie 140 narių, bet tiktai ant 
popieros. Jokio organizavi
mo darbininkų ekonominėje 
kovoje nesimato. Kasa tuš
ti, nes narių mokesčių dar
bininkai visai nepratę mo
kėti. Kiti darbininkai iš pro
fesinės sąjungos net visai 
atsitolino. A rą ir L. S.-D. P. 
kuopa. Turi apie. 35 narius, 
bet darbas ir čia apmiręs. 
Buvo tartasi 8-VII padaryti 
kuopos susirinkimą, bet de
lei draugi? asmeniniu nesu
sipratimų neįvyko, kas la
bai ir labai smerktina. 
Snaudžia sau ramiai, pasi- 
ginčyja ir tiek. Reikėtų dar
bininkams sparčiau imtis 
organizacinio darbo. .r Tai 
yra priešakyje stovinčių 
draugų prievolė.

P. Papartis.

Mergaičių namų ūkio 
mokykla.

Kunigas skelbia "artimo 
meilę".

RADVILIŠKIS. Rugpjū
čio 8 d. Radviliškio dekanas 
Si*, repas skelbė iš bažnyčios 
sakyklos Dievo žodį, .kuria
me nepamiišo iškeikti kata
likų socialistų. Balsiai rėkė 
jr net visas iš piktumo dre
bėjo. Sakė, kad visus "cici- 
•ikus” reikia sudeginti, kad 
nebūti! jų visai ir kad nebū
tu "bedieviškų" laikraščių. 
Mat tie laikraščiai "drums- 
džia žmones". Sako, tie cici- 
likai niekur nesiliauna, pa
čiame Seime ir net bažny
čioj trukdo darbą. Pavyz
dingas kunigiškas darbas, 
nėra ko sakyti...

Radviliškietis.

Taryba nori alaus.
GELGAUDIŠKIS, šakių 

apskrities. Rugpiučio 1 d. 
buvo Gelgaudiškio vaisei" ~ 
tarvbos posėdis, kuriai 
tarp kitko nutarta atidalyti

Lietuviu pogromas Vilniuje 
j Okupantų valdžia eilei iie-į 
tuvių mokyklų mokytojų 
Įvairiais išgalvotais pretek- 

j Šiais neleidžia mokrtojauii. 
Lietuvių gimnazijos ir se
minarijos vedėjams praneš
ta, kad šioms Įstaigomis ne
leidžiama veikti ateinan
čiais mokslo metais. Suimta 
virš dvidešimties žmonių, 
baigusių šiais metais lietu
vių gimnaziją ii- mokytojų 
seminariją. Visus kaltina 
tariamame šnipinėjime. Su
imtieji slopinami kalėjime.

I * _ __________

Lenkų žiaurumai.
Dysnos kaime, Švenčionių 

apski-ity nesenai vėl lenkai 
sužeidė 4 jaunus vy- 

ir vieną merginą nu-
tyčia 
rus 
šovė.

Su-
ir roxuvc*.; 
K-cJ-uvu bus

V.;.
:sik

<>i lai v įsi L _
rvs 150 mtlinetiAj į sa- 
žinot, kad iielmar furkiš- 
i yra padirbti iš Turkiško 

prieinama

Ka..- 
d; 

A
r.

Sveiki dantys*retai genda.
Jeigu jus užlaikvsit sa\o dan

tis švariai nuolatos, ne retkar
čiais, j lis apsisaugosit nuo dan
tų skaudėjimo.

Mažyčiai maisto šmoteliai, už
silikę tarpe dantų po valgio, jei
gu jie nebus prašalinti, su laiku 
liadarys nesnogumo. Dantis po 
valgiui yra uip lygiai svarbu 
išplaut, kaip ir torielkas.

Svarus dantys priduoda žmo
gui tiek daug gražumo, kad jau 
vien įlelto kiekvienas žmogus 
turėtu juos apvalyt.
y liet atsiminkit, kad ne visi 
dantų valytojai yra vienodi. Tū
li milteliai ar košelės turi savy
je aštrumo ir tokiu budu sužei- 
užia dantis.

GERIAUSIAS ir maloniau
sias valytojas, kuris gražiai iš
valo dantis be jokio kenkimo 
jiems, yra COLGATE’S RIB- 
F.ON DENTAL CREAM. Šitą 
valytoją rekomenduoja visi ge- 

Uen tįstai.
Vartok ji po kiekvieno valgio 
aplankyk dentistą bent du 

sykiu ant metu išegzaminavi- 
mui tavo dantų, o turėsi šva- 

j- sraduatoriu, maišyk sius ir sveikus dantis, kurie su
teiks tavo išžiurai nemažai gra
žumo.

Kah* l»\Rl OŠTI K( DIKiO 
MAISTĄ ftCNKt TfeSE.

Pirrneose straipsniuose švarumo 
, reii-alais ir svaiivj ’ itošiani kūdikiui 
maistą, buvo pabTt/ti. .Kaistu švuru- 

Jn’a ir <rrynunią ,e\di.-ia visai sunai-! 
! itai, jei nešvarus inu„; vartojami jr> 
: uošimui.

Gretą švarumo sva»tx>s. vn.
- nusaikaviiMs į- tinkamas nt-uie-

* kūdikiam.- vanojjp’i.;
ra.-uldintąs kondensuotas pienas, tai 
” ,re!kia is tiesines atmieiuoti šaukš- 
:us. is l»lės»nes. !>et r»esemiai»t.
lai geriausius budus' j-auii uk>ą mie
tą. liUii tenifvai su >; ra s U. kad sėmi- 

i;nas netinka, nes prie šaukšto prilim- 
ipa perdaug pi«-ao. O kadangi panut- 
! tinimai liepia imti tiek ir liek, šaukš- 
‘i.u prie tiek ir tiek v>K-iją vandens,: 
ta: toki prilipimui gadinu, tikrai mir
tai. Atmierayus reiknlinirą kiekį i 
svarbu išplaut: stiklą su virintu van-; 
deniu, kuris vartojama:; mic.iunt, to-’ 
k'u budu visą-pieną miiinsi. Atidarytą 
Mėsinę visados reikia laikyti šaltoje, 
švarioje vieloje, drūčiai uždaryta su j 

į apvožta stikline ar puodeiiu. \
i Vanduo miešimui vartojamas oir-i 

turi būti išvirintas ir atvėsintas. Į 
j i vanduo šituose straipsniuose i
vadinamas "virintu” vandeniu. Sai-; 
1 i.ok jį švariose graduacijos būnkose. 
Pu to atniieruok pieną kai jau augs-’ 

sakėme. Dėdamas kiekvieną

iki jis pilnai ištirps. Tada supilk vis
ką i sterilizuotą bonkutę ir tuoj už- 

•včk sterilizuotą čiulpiką. 
! Nėra reikalo vartoti leiką. bet jei1 
I vartojama, tai atminkite, kad svar bu j 
!.ia turėti sterilizuotą. Sumaišyk mais-į 
:t> tik vienam svkiuk 
i 
|

i

Įtartina mirtis.
KALTINĖNAI (Švenčio

nių apskr.). Rugpiučio 
dieną čia Įvyko nepaprastas 
atsitikimas. Būtent tą dieną 
buvo čia vakaras, suruoštas 
vietos lenkų l aklininkų. Pu
blikai atsidėjus šokant ir 
muzikai uoliai griežiant 
"viengerką", prieškambary1 
pasigirdo revolverio
tuo metu, kai ten buvo 
tos policijos vyresnysis 
dovnikas 
prastasis 
dzieviez.
i tą kambarį, rado nebeg

SUVIS, 
vie- 
pšo-

tik vienam sykiui.
Ar tavo kudiltis verk 

vintas ir neramus? Jo 
rJaus’n maistas tam n r:nka^ Jei ; 
negali savo kūdikio žindyti, ir jei 
ueaujca iš krūty pieno, fluok .......
Kordcno Ęagle Pk-ia- — įiaista, 'ku
ris laimingai išauklėjo tuksiančius 
kuuikiu. Jis lengvai priruošiamas —■ 
tik dėk virinto vandens kaip liepia-Į 
tno. Per 65 metus matines davinėjo: - 
Eagie Pieną kaipo dideij dovaną savo PARSIDUODA FARMOS! 
Kūdikiams. Jį rekomenduoja gydyto-. •**«
jai ADuikianis, kurie sirguliuoja jr;ii3rSCn3i 1F gCrOS ĮSIVĮIOS.

■’ iei£’ srvir5ko:nAS į Daržovių, pieno ir fruktų

• Netik jis labai "tinka kūdikiui betl 
geriausiu maistu nedapenėtavai 

; vaikui. Pascehūtinj eksperimentai, da-: 
j romi su mckyklu vaikais, parod

ūkai gaunanti Ee.-,_ 
gavo ;k* sept 

riau ūgio, negu penim 
pienu. 
Sverk

ė tas
-J t*.U’leiS

Dabar jis vėl jaučias kaip 
jaunas žmogus.

Sako Nuga-Tone yra •uriafl-is 
vaistas pasauly stiprumui 

taisyti.
”A; vartojau Nuga-Tone*ą ir •raliu 

tikrai nusakyti, kad tai vru •roriiui- 
eis pasaulyje vaistas ŠMuid.ieu se
niems, sugriuvusioms vynun.- it m< - 
t.rims. Ji:; suveikia stiprumą kunui 
ii nervams; jis ištraukia visokį skau
smą iš kūno ir suteikia tyrą, gausą, 
raudoną kraują ir priverčia s. tr is 

į žmones vėl jausti; jaunais. Suvarto
jęs vieną bonkelę Nugu-Tov'o ,;š 
jaučiuos kaip r.iujas žmo«u>. Ką m-’ 
valgydavau nieką ; man nelikdavo; j 

: mane išpūsdavo, v: lurius iškeldavo | 
. ir aš turėdavau ’misu skaudėjimą. 
! Esu 71 metą amžiau.:. R. l'.-< 
iledfdrd. .Mu.“ Nii.ra-'l'one taip put 

i gerai veikia Jauniems vy rtmi.; iv m<>- 
; Ivritus, kaip jis veikia \ ni«.n. ,y- 
> ratus ir motorinis. Pamėgink' jį pats 
ir įsitikink. Viemrn pilnam mėnesitd 

; gydytis tik į’l.OO. Nuga-Tone’ą par
davinėja visi geresnieji aptickininkai 

‘ pozitingui garantuodami, kad su
teiks pilną patenkinit.ią, arba pinigai 
bus sugrąžinti (garantiją rą.si prie-* 
kiekvienos batikeJės*, arba tiesiog 
[lasius apmokėtu pasui National j 
loiboratorv, ifttiS So. Wr.bu h Avė., 
Chicago, 111, pasiuntus jiems sl.OO.

U

NEPAPRASTAS BARGENAS 
SŽO.bti vertės importuoti Armonikai 

parsideoda tik už .C8A‘».

Niekuomet pirmiau nebuvo tokio 
pigaus išpardavimo kaip sis. Mes 
siūlome importuotus iš Vietines ir 
Italijos armonikų^ už žemiausią kai
ną. Šitie armonikai padaryti iš pir
mos klesos ma£eriok>, o ypač klevi- 
šiai, kurie padirbti su didžiausia atv- 
da geriausią mekanikų. Naujos ma
dos Reisai, puikiai išdabinti. 8 bosai. 
Ii1 raktu, 14 -žemutinių, paprasta kai- 

1 na yZO.f’Gy. Specialė kaina laike šio 
' mėnesio tik sš.?5. Tokių armonikų 
iyra tik pora šimtų. Prisiųsk ūOe. per- 
; siuntimo lėšoms, 
i mok - - -

! *
VMS- ; 

turi b it
__ : 

. Taipgi parsiduoda 8 Io- ’ 
Merrimack upe.

SLviON PETRAITIS
10! Oak St„ Lavirence, Mass.

ia ? Ar jis no-- ; - ____________
taip, ta: daž-'

Jti pati JlEšKAf I ARMOS Wi scof.sin 
rijoj, netoli MilwuukeC;

netoli ežero kur laikosi laukinės an- ; 
tys ir žąsys, 
tai pale

I
I

CUNARD!
AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES I AMERIKĄ?

2629 Lietuviai atvažiuos j čia 
šį metą.

Leisk musų raštinei Kame 
pag'.ibėii Ju.-it giminėms iš
gauti pasportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę.

Nereikia lariKti uei vietos, 
turintiems Cunr.rd linijos laiva
kortes. (’u'.iard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dianą. 
Cunard laivakortė:; yra geros 
kelionei ant AOį iTANIA, 
BERENGARIA ir M.ilRETA- 
NIA, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir Amerikos.

Dėl smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje.
t uaard Line
12S Stale SU 
Boston, Mass. X

I
!i

*

LAIVAKORTĖS
Just: giminėms Lietuvoje Der

o už Armoniką už- 
■si, ka: ją aplaikysi. Užsiganėdi

namas gvarantnolas arba pinigai bus 
ugražinti. Rašyk šiandien. (40)

LNION SALES CO.. In
S. Desplaines St.. Dept 

CHICAGO, ILL.

farmos. /
SPECIALIAI ŠIANDIEN.

117 akrų farma. tik puse mailės 
< ao pramoningo miesto, 60 akru dir- 

, kad j Lamos, apvalytas nuo akmenų ž< 
ąle Pieną, viduti-j visi*, užsėta bei užsodinta: 2 
ynis svarus dnu-į bulvių, akrai buroku, 5 akrai 
:g>i paprastu jon- į nu, 2 akra; žolės,

At.-iūėjes. temyli- savo vai- j didelis dari: 
>• r?»įnai. žinok, kad uola-Įar’.. ...............

dažnai yra r.edaau- Į 
su.,.' i-'ąr: gule: Kas— 
:šiu Eagle i*ieno al

ke tvlrtadaliais puouu- 
ens. Duok paryčiais ar

kai dažnai ji 
■iuu mėgsti: su ginger aie, vaisių 

uikomis, <u»,lakiu kiaušiniu ir skan- 
:oniu.-

UX>YD

BREMENĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečių laivo

C0LUMBUS
arba ant kitų vienos klesos lai
vų. Autorizuota Linija Lietuvos 
Valstybės de! Emigracijos, be
le: informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GF.RM AN LLOYD
192 IVashington St..

Bestor., Mass.

.emės, 
akrai 

i kor- 
krus dcbiių ir 

pert to 9 karvės, 2 
■kliai, 3 kiaulės, 290 vištų su viščin
es, labai gera mašinerija, kaip tai 

plūgas, bulvių souintojąą, mėšlo bars- 
tyrojas. sėjikus ir daugyl»e visokių 
kitokių, kokios t:k ant farmos yra 
ivikaiiagos. Taipgi \ežimai, pakinkai 
ir t-t. įsitėmykit, kad pieno parduo
dama mieste kasdien už 8 ir 1«1 dole
rių. Lieti.", is- savininkas priverstas 
parduot iš priežasties ligos savo šei
mynos. Jt :gn nori gero bargeno, tai 

skaityk šilu-MS straipsnius kas savaite į pirmiausia apžiūrėk šią farmą, o ti- 
•r pasidehvateiciai. krai f:rxs:. Kairia $10,000 ir labai

ieng.es išlygor. Kreipkitės pus:
( 

RAGINE FARM AGENCY 
DANIELSON. CONN.

čia mes turim 
žmogišką skilvį, 
dieną mes .girdim 

įmonių _
dės. Tuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir .gyvac-čiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nel»eats;ke!.:a po operacijos, o 
kati ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinęs pinisai- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios blo
gos ligos pris'kabina prie nuslob- 
r.usio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prietcli. atkreipk atydą 
lashnk savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių no.-s 
negerumų savo viduriuose, tai tuo
jaus reikalaukite .L Baltrėr.o Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ii- suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gy^ėhimą. Silpniem, sunykusiem, 
nervuotiem vyram ir moterim :r 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Erdtrėno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 bonka §1.00.
Brangus Pncteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemical Co. 
J. Balrrer.as, Prop.

2500 W. Pershing Rd^ Chicago, IR. 
Phone Jjafayette 0919.

*ke. Sverk j: dažnai, 
penėtas vaikas 
;-įs. Jaunas vai 
<l;<. po du šauk 
aiežto trinius 

ka šaito varai 
bu no jiierų. Ser-esri

ti
* Į
i
*Vichecki, ir 

policininkas 
Subėgus svečiams

V— 
vą, kiaurai peršautą Vk-hec- ■ 
ki, o Rcizievičių greta sto
vinti. Pastarasis aiškino, 
jog čia buvo nusižudymas, 
paskui, jog nelaimingas at
sitikimas ir t.t. Dabar šituo 
klausimu užsiėmė jau pro
kuratūra. Kas iš to bus, sun
ku iš augšto numatyti. Vis 
dėlto sąlygos nužudymo gan 
nepaprastos. Mat prieš ke
letą dienų vyresnys pšodov- 
rikas Vicheckis tapo paša
lintas nuo vietos. Dėl to pa
šalinimo yra visokių kalbų. 
Vicheckis kaip žmogus išla
vintas ir daug pasaulio ma
tęs, puikiai suprato visas 
suktybes, daromas vietos 
policijos atstovų.

Jam puikiai buvo žinoma, 
kaip sacharinas policijų 
sandėliuose virsta druska ir 
kaip byla dėl šito klausimo 
negali pasirodyti dienos 

jaus šriesoje, nes uoliai slepiama 
kanceliarijų patamsiuose. 
Jis gerai žinojo, kaip savi- 
_____• svetjmj arkiiai, o

I
i Ffl-ma turi parsMoet tmj.

170- akerių farma, 70 akerių ifirba- 
i mos labai geros žeir.ė.sf Didelis, gra- 
i žus tarnas, var.duo, maudyr.ė. telefo- 
! nįas; didelė barnė karvėms ir ark- 
piams, 5 kiti budinkai ir visi geri. 
J Indelis ežeras, valtelės pasiirti, taip
gi 14 karvių, 2 arkliai, 200 vištų, vi
sos- mašinos ir farmos įrankiai. Pie
ną paima tiesiog iš namą, parsiduo- 
.ia pieno per metus už $1803. Plotas 
brangaus miško. Ta farma parriduo- 

j da kaip didelė piginybė. Kaina su 
į vlskuom $$800; tuojaus įmokei
§1800. Prie to da visi augmenys. R&« 
ykic tuojaus savininkei. (38)

MRS. MARY KIEMAN
R. F. D. 1, Norwieh, Conn. ■

I i

mokykla. ' Jelgaudiškvje alinė. Perei- nam.as?. -t. . .
šiais metais švietimo nū- tai^etaistaryba buvo nu- S^ie^s 

kytojos isgėdinimą pasieny. 
Už skelbimą tokių dalykų 
bendradarbiai aiškino, kad 

: ----------x Vicheckis vis
(irus traktierninkas č. ne- dėlto norėjo savo daryti, 
paisydamas visų tų nutari- Jam gręsė mirtimi ir galų 
rnų šįmet atidarė urmo san- gaje tatai Įvykino. Ar pa

vyks prokuratūrai šie daly
kai iškelti aikštėn ar jie ir 
toliau paliks tamsoje, sunku 
dabar pasakyti. Panašus da- 

čia mokama nuslėpti.
Vietinis.

tarusi panaikinti visas svai
ginamų gėrimų Įstaigas ir 
visuotinas piliečių susirin
kimas minėtą tarybos nuta- ™ 
rimą patvirtino. Visgi gu- JI pavarys,

nisterija Rokiškio apskr. 
Salų dvare atidaro pirmąją 
Lietuvoje valstybinę mer
gaičių ūkio mokyklą, kurio
je bus šie skyriai: 1) virtu
vė, 2) kepykla, 4) viralinė 
(maisto), 5) maisto gaminių 
ir 6) tvarkos skyrius. Iš 
amatu bus Įvestas siuvimas, 
dailus rankų darbeliai ir 
mezgimas mašinomis. jtyvuodama savo nutarimą

Į mokyklą priimamos tuo, kad išsinešus visur pa- 
mergaitės ne jaunesnės 15 kampiais gerti yra piktini- 
metų ir baigusios pradeda-,mas visuomenės genau 
mąją mokyklą. įesą, kati viduje piliečiai ga-

dėli, ir piliečiai tik išsinešę 
gali gerti, todėl taryba mo-

J i 
!
I

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras drangas patars 
naudoti

pk-iskamj mirtinąjį priešą.
S-n ilginkite Rufiles savo gal* 

;s <:<!.; kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tncjAus pranyks. Naudokite 

nuolatos ir po to, ir 
i-.io hu lu užlaikykite savo gal* 
v.G; ėda švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiai* ir žvil
gančiais.

k?e i
rr

PARSIDUODA FARMA.
130 akrų žemės, datif* miško ir vai-. 

sinių medžių. 70 išdirbtos lygios že-tj 
mes, be akmenų, ir apsėtos visokiais 
javais, kuriuos tuoj galima parduoti. 
10 kambarių namas su visais naujo- 
viniais parankumais, dvi daržinės, 
pilnos javų, ir 6 kitos triobos. Prie to 
pridėsiu da 25 karves, 4 arklius, viš
tas, įrankius, naujausią mašineriją, 
vežimus, ratus, visokius pakinktus. 
Mes gyvenam 3 mylias nuo miesto, 1 
mylia nuo kaimelio, gatvekarių, dirb
tuvių ir krautuvių. Mano įplaukos iš 
farmos buvo apie §3.800 metams. 
Parduosiu viską už $8,500. Gatavais Įį 
noriu gauti $1,000, a.__ „ _______
teisingam žmogui. Jei parduosiu iki Į 
25 rugsėjo, 1923 m., tai pridėsiu ir 
rakandus.

Mrs. Rose Jeninger,
R. F. D. 4, Putnam, Conn. j
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NEW AMSTERDAM Rūgėjo 15 
V EENDAM ................. Rugsėjo 22
ROTTERDAM ........... Rūgščio 29
VOLENDAM ................... Spalių 6

>lu«ų laivai cun geriausiu* pa- 
.. togumus trečios klesos pasažie- 
į! ruimą.

arba ir mažiau ! kraipidtėe prie
į

* į

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao PadoškuitėJ

Jus galite mesti šalin visos diržus, 
kadangi Plapao paduškaitč yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
►ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar* 
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiusime Jums 
išmėginimui visai DYKAL (?)

PLAPAO LABORATORIES
NM Sturt Bite, SL LhU,

(HARRiMAN LINE) 
JOINT SEFJVICL VVITH 

ftVffiURGAML'RiUNLKE 

Trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda nuo 46 gatvės, 
New Yorke. Geriausi musų 
laivai

"Resolutc”, "Relisnce”, 
”A]bert Baiiin”, 
"Deutschlar.d” 

veža I, II ir III klesų pas:, 
žierius. Taipgi populerim 
laivai ’NMount Clay”, 
”C1eveland”. ”Westphalia”, 
”Hansa" ir ”Thuringiaw.

II.1ITE0 A 4ErtlbAi Lina 
JULIUS ROTTENBERG. 

2W Hanover oi Boston, Maso. ‘ 
arba pas kitus agentu

LAIVAKORTES.—FIMGŲ SIUNTIMAS 
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ Į KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- 
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIU IŠ LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS -------
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir 
RAŠYKIT MUMS. DĖL RODOS i_________
SITŲ. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

ieng.es


Kunigu politika ir 
Lietuvos reikalai

Daugelis lietuvių nesu-'kus leisti i mokslus. Dauge- 
r.ranta katalikų kunigu la- lis tėvų, būdami kunigų už- 

geidė matyti 
kad Lietuvos gerovė savo sūnelius kunigėliais, 
katalikystėje, kaip kas buvo laikomu augščiau- 

kunigai kad stengiasi siu stonu. Kurie vaikai pa
klausam Laigė 4 klesas gimnazijos 

prakalbų, nėjo i seminariją kunigauti 
viskas, kas mokinties, o norėjo tęsti 

atbudi- gimnazijos mokslą iki galo 
ir eko- 
katalikų 
• katali-

piškos politikos ir vis dar hipnotizuoti, 
mano, 
gludi 
musų 
mums 
musų 
girdisi, 
padaryta 
me,
Komijoje, tai vis 
darbai, viską padarę katuli 
kai. Tečiavis jie negali sūnui 
nėti tų katalikiškųjų dar- ;kt _ _ _ _

uis, tęsė mokslus tolyn; vie
ni jų nusilpo ir numirė, kili 

1 persi irė )>er visas sunkeny-

Į kalbėt i. 

kunigų 
kad 

lietuvių 
politikoje ir paskui eiti i universitetą, 

tokiems, pagal rodą dvasiš
ką tėvelių, tėvai nedavė lė
šų

t
ir pristatė prie žagrės, 
ie pasitikėjo savo jiego-

buotoju vardų, nes tokią r 
nėra. Jeigu minėti katuli 
kiškas darbuotojus 'stabdy 
me-griovime 1 
darbų, tai įnirusiems 
duosime pukajų, o iš gyvąją

lietuvystės bes, laimingai pabaigė augš- 
jau tuosius mokslus ir pargrįžę 

__ w J/savo šalelėn pradėjo dar- 
galime paminėti kun. Danį- buotis savo brolius šviesda- 
hrauska, Jarulaiti, Kemėšijmi, kaip tuojaus sutiko kn- 
l2iul:aiti, Antanavičių, Bu-’nigų persekiojimą. Ana, be- 
či, Maliauską, Garmų, Bum-l ” ' 
ša ir daugeli kitų, kurie pri
sidengę 1 katalikystės-ti- 
kybos autoritetu netiktai 
teršė-niekino lietuvystės 
idėją, bet persekiojimų me
tais dar skundė lietuvius 
veikėjus caro tarnams. -

1

!

AR ŽINOT. KAD —
Holsinfer Kliubas, kinis yra silsi 

tvėręs iš Baltijos valstybių, dury, 
ekskursija į ^Varšuvą ? žyniu s arti' 
tai, profesoriai ir laikrastitūiu.ai da
lyvaus ek. kursijoj. I>r. Man. ik- bu 
vadovu tos ekskursijos. Ar ži’-ot, 
Ilelmttr Turkiški ci fi'n-,:.! : luc-iki. 
jums kokyfię, kiK.mvt papra. ti 
retai tik kiekybę?

Dentistai
v isur

<’no ja
Coigatė’s

Dakta

Geri Dantįs—Gera Sveikata.
Atlikimui trc.ai savo darbo, reikalinga turėti 
gerus dantis ir gerą sveikatą. Prasti dantis 
3 ra priezast :s daugelio sirguliavirau, 
priduoda ,ju;ns daug bėdą ir kariais 
netekti darbo.
Dabar jra Lukas vengt blogą uantą. 
savo dzi'tis su saugiu ir atsakančiu

kurie 
reikia

Valyk

( olgatrs Ribi.on Deniai ( ream.

’mi, kaip tuojaus sutiko kli

ūtie vis, pėtnyčioje su pienu 
nori valgyti, nei dispenso.- 
nuo kunigo nereikalauda
mas — be kunigo žinios! 
Lietuviai katalikai, šalinki
te nuo tokio bedievio ir ei
kite pas žydus, lenkus arba 
rusus, nuo kurių neužsikrė- 

Griuvus Romos imperijai >ite bedievyste Net "dakta- 
476 metuose po Kristaus, iras Pakštas saito, kad Lie- 
katalikiški papos jau buvo/uvos inteligentai, umversi- 
gana išgudrėje pasinaudoti- .lėtuose nieko neišmoko ap- 
ikurti katalikišką imperiją, art betėvystės. O dakta- 
jau pabaigoje 8-to šimtine- ra^ Raulynaitis Lietuvos 
čio katalikiškoji monarchija Seime net įsireižęs tyirtma. 
pilnai buvo Įsigyvenusi vi- Į %
soje vakarinėje Europoje poi^yb?, D1??1 nenori pnsipa- 
uapos valdžia, su visomis žinti, ir dėlto nabagas netu- 
barbariškomis romėnų lie-i’Įs prirodymų apkaltinimui, 
kanomis. Krikščionybė buvo:-dat, kunigai remiasi vien 
gera meškerė politikoje pa- ^dievyste paniekinimui 
gavimui lengvatikių, o kie- liaudies švietėjų, , kurie ii 
tasprandžiai buvo krikšty- kunigus privertė „ dirbti, 
jami kardu ir ugnim. Papos galvoti, kurie iki Ausros 
buvo svietiškais ir tikybiš- ir Varpo gadynės ramiai 
kais valdonais su pulkais sau _su Penais uliavojo. Jei- 
kunigų, kurio ir šiandien 
da sapnuoja apie anuos "ge
rus laikus”, kada jie valdė 
svietą per 1100 metų Nero- 
no metodomis. Kad taip bu
vo, tai palyginkite Gyveni
mus Šventųjų su šventąja 
Inkvizicija (Gaila, kad lie
tuvių kalboje nėra švento-. - . - . .
sios Inkvizicijos istorijos), i turgavietes. Negana to., ku 
Brolybės Kristuje ir meilėssmerkia kiekvieną 
artimo neliko nei žymės J Pf agresyvi darbą kaipo be- 
apart tuščiu žodžiu, ir tas dievišką, nors, tokiame dar- 
viskas buvo‘'daroma vardan be bedievystės nei su mikro

skopu nesurastum. Kada 
........ - vedvbu:Tilžėje 1893 metuose tapo 

Jogailos su lenkiute Jadvy-Išleista knygelė „ Pajuilin- 
ga, nuo priėmimo katalikiš-‘kim, Vyrai, Žemę , tai tuo 
kos tikybos, Lietuva nu-.^et katalikų organas Ap- 
grimzdo užmirštim Lenki- ^valga. pasmerkė tą knyge- 
jos ponai su kunigais paver- .*^ kaipo be lieviską, uz tai, 
gė lietuvius kūniškai ir dva-’k^d joje buvo atvaizduota 
siškai, gėrė jų kraują ir ėdė V engrų atsibudimo darinio- 
jų iiagamintus turtus, ir ku-tė, ypatingai Kolomano. 
nigėliai nematė nieko pikio vaidinančio musų kudir- 
tame, nesą tai tokia vaiia ką- 
Dievo buvusi. Lietuviams: Amerikoje kaip ir Lietu- 
buvo užginta mokinties, Laivoje kunigai trukdė progre- 
galėjo daryti tiktai Lenki- šyvi lietuvių darbą, kiek jie 
jos bajorai. Kunigėliai lie-; tiktai Įstengė. Aplenkiant 
tuviams lenkiškus pamoks- jau senesnius kunigų truk
ius sakė ir poterių mokino. dymus-gTiovimus, pakarto-

Kad lenkai mus' ir musų siu tiktai paskesnius, 
vadovus niekina, tai ne dy- Visi gerai atmename Lie- 
vai, nes vergai pas savo iš- tuvių Dieną Amerikoje, lap- 
naudotojus niekur nerado kričio 1, 1916 m., kurioje, 
paguodos, bet kad musų po direkcija Amerikos Rau- 
broliai lietuviai, patapę ka- donojo Kryžiaus tapo su 
talikiškais kunigais, veikia-'rinkta nuo Amerikos gy- 
dirba svetimų naudai, palai/ventojų šauni suma pinigu 
kymui savųjų ilgesnėje ne- sušelpimui lietuvių nuken- 
valioje, tai nesuprantama ir tėjusių nuo karo. Del, pasek- 
pagiežos ugnis ima degti, mingesnio darbo ir vienybės! 
Beje, kunigai sakosi giną ti- tapo išrinktas bendras ko-; 
kybą, ant kurios tečiaus nie- mitetas, kurio pirmininku 
kas nei nemano pulti, nei buvo advokatas Jonas Lope- 
puola, nes tai tuščias dar- ta, o sekretorium kun. Dr. 
bas butų. Su tikyba kunigai Pranas Augustaitis iš Ma-j 
tiktai prisidengia, kad ii- hanoy City, Pa. (dabar ap-; 
giau galėtų lietuvius savo sivedęs gyvena Vilniuje).; 
verguvėje palaikyti ir iš-kuris tuojaus užpuo^ Lope-j 
naudoti, ir atgal lenkams tą per savo laikraščius už; 
parduoti. Kad taip yra, tai nesiuntimą pinigų Į Lietuvą, kaltino pažangiuosius, kaip! 
prirodymų yra daugiau, ne.- nepaisant kad Amerikos " 
gu reikia. Raudonasis Kryžius tuos pi-

Kada caras paliuosavo rJgus turėjo savo globoje ir 
lietuvius iš lenkų vergijos pridabojo jų dalinimą. Ku- 
bent dalinai, tai Lietuvos nigams rūpėjo tiktai panie- 
ukininkai pradėjo savo vai- kinti Lopetą akįse lietuvių

kad liaudininkai griauja ti-

;gu jau jieškoti bedievių iš- 
; tikrųjų, tai jais atrasime 
tiktai katalikiškus musų ku
nigus, kurie iš Kristaus 
mokslo pasidarė sau pienin
gą karvę, nes šiandien musų 
kunigai visai apleido Kris
taus mokslą ir pasinėrė i po
litiką, bažnyčias pavertė ?

Dievo garbės.
Nuo nelaimingų

o sekretorium kun. Dr.

/

neva del neišsiuntimA pini- skas turėjo paskirti kitą as- 
gų, liet savo tiksiu jie turėjo meni prejnieru suorganiza- 
ką kitą, <> tai pagrobimą tų rimui naujos ministerijos ir 
pinigų į savo šventas ran- tokiai vėl negavus pasitikė- 
kas. Kliu. Bucys viešai išsi- jimo — paleisti Seimą. Aiš- 
reiškė, kati "laisvamaniams ku, prezidentas Stulginskas 
negalima pasitikėti su Įtei- nepaisė taisyklių kitų parla- 
kinm visų Lietuvių Dienos mentarinių valstybių ir iš- 
pinigii, kuriuos jie gali su- pildė kunigu programą, tuo- 
naudoti kovai prieš katuli- mi padarydamas Lietuvai 
kystę” ("žinynas" 1918 m., 
pusi. 28). Toliaus su kuni
gais nebuvo galima susitar
ti bendram darbui ir viskas 
ėjo dvilinkai, nepaisant gė
dos nei nuostolių sunkiau
siose Lietuvai dienose.

Ar tai ne kriminalis dar
bas musu katalikišku kuni
gų?

Atkeliavo Lietuvos Misija 
Laisvės Paskolos sukėlimui 

;su Jonu Vileišiu priešakyje. 
Pradžioje dar ėjo šiaip taip, 
bet tuojaus Bučys su Keme
šiu užpuolė majorą ŽadeikĮ 
už organizavimą savanorių 
kareivių, girdi, "pravedimui 
laisvamanių Į Steigiamąjį 
Seimą" ir paskiaus pareiškė 
reikalavimą panaikinti Lie
tuvos šaulių organizaciją, 
kuri būdama apginkluota 
gal greitai nuversti Lietu
vos valdžią ir įstatyti lais
vamanišką.

Ar tai ne
Įtarimas lenkų naudai? 
gainiui pradėjo visaip šmei-, 
žti Vileišį ir jo vadovaujamą! Lazdijų kunigas surenka 
Misiją, Įvardydami "pamaz-jnuo tėvų 10 parašų, kad "du 

mokytojai butų pašalinti ir 
atsiųsti "katalikai", ką švie
timo komisija ir paremia, ir 
kad parodyti bepartyvumą, 
sušaukia pasirašiusius tė-. 
vus dar patvirtinti žodžiu' 
rdikalavimą prašalinimo;
"bedievių” mokytoju. Tėvai' 
suėję pareiškia * pilną pasi- \ nIį.kimui> 
tenkinimą mokvlojais ir at/* 
šaukia savo parašus, ku
riuos davė kunigui užgązdi- 
nus, jog "aplenksiąs juos! 
kalėdodamas, jr*‘ - •
šysl’. Ir paimkime dar riky-; 
bišką terorą •— nekrikštyji- 
mą vaikų, neleidimą lakioti • 
kapuose, nedavimą šliubų, * 
pavarviną nuo spaviednės 
balsavus ne už krikščionis 
demokratus,—tai matysime 
musų brolius kunigėlius 
esant ne tikrais Lietuvos pi
liečiais, bet agentais-provo-'jTirkti Bonu, meldžiame kreiptis!

i padarydamas 
gėdą ir milionus nuostolių.

Negana to, katalikai, tu
rėdami valdžią, sumanė iš
kirsti didelius plotus miškų 
ii* parduoti užsienvie net už 
22,000,000 litų (82,200,000). 
kam pasipriešino pažangių
jų frakcijų atstovai Seime, 
kad vietos gyventojai ne
gauna medžių trioboms, pa
darinei nei malkų kurui, 
reikalaudami atmesti dau
gelį nereikalingų išlaidų? 
kaipo prezidento automobi
liui 60,000 litų, ministerių 
kabineto automobiliams 
100,000 litų, ministerių ci- 
linderiams (gorčiams), fra
kams ir t.t. Kad vietos gy
ventojai lieka be namų, be 
padarų, be kuro, negali mo
kesčių išsimokėti, tas val
dantiems kunigams nerupi.

Ant galo užkabinsiu ku
nigu tikybišką terorą, kurį 

[jie visur vaitoja, štai vaiz- 
kriminališkas vienas iš daugelio, ku-! 

jį, ris bus kiekvienam supran-- 
tarnas.

gų duobe", tai ’Augijaus 
tvartu” ir visaip, kas labai 
pakenkė pardavimui bonų.

Ar tai ne kriminalis dar
bas prieš Lietuvą lenkų nau
dai?

Niekino Vileišio pradėtą 
lietuvių . registraciją, net 
inkriminuojančius straips
nius rašė "Darbininke", pa
gal kuriuos Amerikos val
džia galėjo Vileišį depor
tuoti už stiprinimą lietuvių 
prieš amerikonizavimą.

Ar tai ne kriminalis prieš
Lietuvą darbas?

Vileišio sušauktą lietuvių; 
susivažiavimą Washingtone 
— Bučys. Jakaitis ir šimu
tis koneveikė kiek galėjo, 
net prezidentą Hardingą 
apšmeižė delei priėmimo 
milijono parašų, reikalau
jančių pripažinimo Lietuvos 
de jure.

Ar tai ne kriminalis prieš
Lietuvą darbas?

Prinokus reikalui pripa
žinimo Lietuvos de jure pa
sisekė Čarneckiui būti Ame
rikoje. Kiek čia laurų su
krauta Čarneckiui už išga
vimą pripažinimo, kuris bu-j 
vo net tiek "gabus”, kad ne-! 
susiprato nei atsistoti, kadai 
Suvienytų Valstijų senato-! 
rius Calder reiškė Lietuvai tikslai yra priešingi ir pra-
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Kad jau ir vėl apmoka nuošim
čius už L. L. Paskolos prinoku

sius kuponus.

Daugeli turėjome užklausimu 
kaslink apmokėjimo kuponu 
nuo L. L. Paskolos Bonu, taipgi 
matėme nekuriu abejojimus 
kaslink vertės Lietuvos 
dėlto, kad per koki laiką 
nai nebuvo apmokami.

Šiuomi pranešame, kad
me iš Lietuvos Finansų, Preky
bos ir Pramonės Ministerijos 
pinigų apmokėjimui viršminetų 
kuponų, ir kurie turite jau pri
nokusius kuponus, dabar galite 
prisiųsti Į 
prisihsime 
\ ilkinimo.

Kaslink
nu, jokios 
dėlto, kad 
daug geresniam padėjime už vi
sas sltas valstijas Saropos, nei
to, kad mažiaus turi skolų, ir j 

i per tai yra labai patartina vi-i 
Įsiems, kurie jau turite ir kurie! 
i dar neturite, pirkti Lietuvos- 
j Bonų kiek kam išgalima, nes; 
; negana to, kad už Lietuvos Bo-; 
nūs gaunate gerą nuošimti, bet Į 
be to, pagelbstite Lietuvai atsi-; 
budavoti, ir tuomi patim kartu, 
gintis nuo priešų.

Lietuva reikalauja musų pa- 
gelbos, bet pasiulindama Bonus I 

neprašo musų, kad 
tuos pinigus dovanoti, tiktai 
prašo paskolinti, ir kaipo pa
ranką už paskolintus pinigus 

- ant Bonu, užstato visa Lietuvos
K1 nepasira-:Turta

Lietuvos dalykai jau yra susi-! 
; tvarkę, ir kas diena eina geryn, j 
i per tai ir L. L. Paskolos Bonai- 
kils augštyn, ir reikalui prisiė
jus kiekvienas galės parduoti 

į Lietuvos Bonus su geru uždar- j 
įh:u. I
j Lietuvos Bonai parsiduoda; 
.musų Bankoje, deito norėdami j

Bonų, 
kupo-

l

gavo-

musų Banką, o mes 
pinigus be jokio už-

i
llI II III II IIIII
ii

vertės Lietuvos Bo-įl 

abejonės neturėkite, i | 
Lietuva šiandien yra Į j

i

f

Didžiausias Knygą ir Mskslo Išpardavimas 
BAISIAS galybes visokiu knygų išparduodame už 

PUSĘ KAINOS.
čia dedamo tiktai nekurtas knygas; kurie norite daugiau, reika

laukite ki-taliogo. kerį Gausite dykai.
LYTIES MOKSLAS knyga, kuri užveria savyje didžiausias 

žmogaus kūno ir sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo $7.00, dabar 
■leidžiame už S3.50.

A NG LIš K AI-LI ET U VIšK AS 
nei vienas Amerikoj gyve- 

kainavo ?U.OO, dabar lei-

ir žmonės yra ap- 
pars įdavė po $4.00, 

po S2.00, jr tai puikiai apdaryta!

u ir lengviau, negu iš vadovėlio 
.me už $2.00.

. iš
_ niekur išmokti

RAŠTIŠKOSIOS
rašyti išmoksta net ir tie, 

rašė, i'
neišmoko, pirmiau kainavo

e.vpress order, nar.kos čekį, 
laiške. Siunčiame ir per C. O. D., vadinasi, 

tai ten ir užsimoki.
ligi šio! negirdėtai dideli nuošimti. .

:es i.as pirmiau reikalaus, tas daugiau

pirmiausveikatos slaptybes,

LIETŲ VlsKAI-ANGLIŠK AS ir 
ŽODYNAI (vienoje knygrje-, be ku: 
nantis lietuvis apsieiti negali, pirmiau 
dž.anie už $5.50. Pilnais skaros apdarais.

GEOGRAFIJOS KNYGA, kurioje ir žemė, 
rašyti taip plačiai, kaip niekur kitur, pirmiau 
dabar mes parduodame 

moks: aritmetika <zreiėi 
tojo, pirmiau kainavo

L K. MOKYKLOS 
moksta anglu Raibį net 
pirmiau kainavo $20.00,

L K MOKYKLA 
LEKCIJč IS, iš kuria te 
korespondencijos per . . ..__
kirtosi ir vistiek taisyklingai 
$20.03, dabar leidžiame už $1.00.

Pinigus siuskite; tnoney order, 
dolerius registruotame 
kai gauni pašte siuntini 
Agentams duodam Gar

Reikalaukite (įeitai, 
laimės.

ADRESUOKITE: MARGE8I0 AflYGYKAS

MOKYKLOS ARITMETIKOS LEKCIJOS. ’ iš 
negu 

JilO.GO, dabar leidžia) 
ANGLv KALBOS LEKCIJOS, 
ir tie, kurie iš 
dabar leidžiame už $2.00.
IlETUViU 

ūsykiingai 
visą savo amži 

rašyti

kurių iš- 
ar moky-

kurių iš- 
negalSjo,

KALBOS 
. kurie 

visokių vadovėlių uia-

2023 SA1XT PAUL CiilCAGO, ŽLŪ

Mes turime naują 
metodą gydymui ro- 
matizmo, kurią mes 

^pasiųsime i namus 
kiekvieno šio laikraščio 
skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jus 
turit skaudėjimą jusu 
muskuluose arba sąna
riuose,' jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš- 
bandytaraują metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

- Jeigu jūsų

l'ei. Eeaek

OR. R. M. FRIECMSN
SVEČIA LESTAS YSNEStMK V

LPJV-
vykų ?R wratv
Taipgi kraujo ir

ValacdoH; Nuo b ryto i K) 
k r«kar»

washington st.
BUSTOM. MASSi.
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DYKAI RO»ATIZKD 
SERGANTIEMS

I

kateriais svetimos valdžios.!! BALTIC STATĖS BANKĄ. 
Kaip dalykai dabar eina kaiP° vienintele Įstaigą, kuri 

Lietuvoje ir Amerikoje tarp! atstovauja Lietui os l inansu, 
. . Prekybos ir Pramones Ministe- 
11 i riją reikaluose pirkimo Bonų ir 

apmokėjimo kuponu.
Su n.ug-šta) pagarba:

BALTIC STATĖS BANKAS 
294—8th Avė..

New York City, N. Y.

tikrųjų Lietuvos reikalų 
kunigų katalikiškos-inter- 
iiacionališkcs politikos dar-! 
bu, toliaus taip negali eiti, j 

j Lietuvių tautos siekiai ir! 
j uždaviniai negali būti jun-j 
Įgiami su katalikyste, kurios

i laimės kaipo atgimusiai de- gaištingi Lietuvai, ką mato-
mokratisEai respublikai Ir-įme savo akimis ir girdime 
ringo High School. NewLavo 
\orke, per apvaikščiojimąl 1̂ " dėkavonės Amerikos vai-!_______________ Tafftlgt,s-
džiai, rugniučio 5 d„ 1922 m. i _ 
Be abejonės tai buvo "kata- i p^«^^^*®**** 
likiškai" pasielgta. i!

Lietuvoje kunigai paleido!’ 
Seimą tyčiomis, ir už tai ap-Į;

vjsur ir visados jie daro. L 
Kada Galvanausko mmiste-,;, 
rija negavo Seimo pasitikę-p 
jimo, tai pagal parlamenta-1! 
riškas ir demokratines tai-':’ 
sykles, prezidentas Stulgiu-5*

Tel.: Richnmnd J41G

Dr. D&vid W. Resen
Kalbą L:ėtxvišl<ai, t.enk'čicKi ii 

Rusiškai.
CVpn r uroV'š’K ts «v

SUAI’I’AS 
\LaNDOp-

Nuo x H.-J
Nim 2 Ui
Nvo 7 iki
m UANOVKR ST 

BOSTON. MASS.

LIG
V

JO ryt>» 
3 dieną.
8 vakare

kun pagelbėjo šimtams. J— 
liga yru įr chroniška ir užsisenčjusi 
ir jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes patariant išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban
dymui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų jokiu pini

gų, tik pris-ų.skit savo adresą. Mes iš
siusime jums apmokėta paštu DYKAI 
IŠBANDYMUI mošų metodą, šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Nepraleiskit geros progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatizmo.

PARBAIGTA 
Nervę Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga- Tone’? Ir Jausies 

Kaip Naujai Gimęs!
Nugo-Tone turi brangios vertęs vaistą 
gerax žinomą gydytojams vijose Šalyse ir 
prirašomą nuo nervų suirimą, taip Štai, prasta 

atmintis, 'sdpni nerangus 
ZyvybvS organai, nervų sti
pru mo žudymas, nemiegas, 
dvasinis slčgimas, histenja, 

. ncuralginiai skausmui, ar 
sopus vicnvaliaio nuovargio 
jausmas.
Šitaspuikur-prepuųatas 
taipgi turi tam tyčia vaistą 
padarymui kr ujo ga uinn. 
raudom, greitai tekančiu; 
jis sugražina raudoną svei
katos žėrėsi nublyškusioms 
veidt ms ir liesam s žmonėms 
sut<į:iahtno. Jissugrąžina 
cne±i?> ir pa jiem dirbti 
tier.f, kurie l;ko silpnais, ar 
kenf.3 nemalones selenes 
ilgai prasitesusios iigss, 
gripo, ar perdėjimą.
Be to Nuga-Toae turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie nuvalo spuogus 
nuo odos ir puikiai veikia 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skaudėjimą, širdies pvkimą , 
ar tulžies kliūti. Nuga- 
Tone padaro kvapą tyru, 
nuvalo apklotu liežuvi, pa
didini*. apetitą, ir sutvarko 
skrandi ir vidurius taip, 
kad jie reikia natūraliai.

Nujs-Tone’ą 
Musu Rizika

Nuga-Tonc atseina tik $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienų: 6 pakeliai tik už $--.00. 
Pamėgink Nuga-Tonc'4 JO dienų musų 
rizikų ir jei tau pasekm-.-s n*natiks. sugrą, ink 
likuti, dalį, o mei atidumime pinigu* atgal. 
Pasiusk šiandien—TUOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone J ra taipgi pardavinėta- 
ma* aptiekosc ir yra ju prantuoma*. kad 
ii* sutelk* pilną patenkinimų, arba bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiudk garantijos ant 
kieki ieno pakelio.

Pažiūrėk garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

tMTIONAL LAB05AT0RY.
Dep. LD- 4 -1018 S. Wobosh Avė.. Cbtcag*. 

Gerbiamieji: Jd^du .....už.—~...—..
pakeliaus Nuga-Tonc’o. Aš irusiu Nuga-Tonc’ą 
per 20 dienu ir jei man nepatiks, as likudą dalį 
par-iųsiu atgal ir jus man sugrąžinsite pmgjus.

Vardu____________ _ ■■ ... — ■
OatvA knvfR. er R. F. D------------------—

Pamėgink
I

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

PI.EASANT METHOD co.
Dept. X-4 •

3621 N. Ashland Avė., Chicago, III.

!AL'J!TAB»4it-TE R.!

PAIN-KPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet Šaukiamasi Pain-Eapellerio 
~*auemM greitai apga- 

Įima ir nesmagumai 
— pranyksta. 8u 
pirmu žnyptalčjimu 
reumatiBko skaus
mo, narvus kratan
čios ne ura lgijoą, k an- 
kinančio ir riečian- 

L čio į krūvą strėnų 
L dieglio, tuojaus nu

pirkit* Šito galin
go ir patikėtino Šei

myninio linimanto ir juonti ištrin
kite skaudama* viet*a. Tikrasis 
Fain-Exp*H*ris turi mu*ų INKARO 
vaMbatenkli. Visi kiti yra pa> 
mėspdžiojitDais. K*$*a 35c. ir 7w. 
aptiekoea srba ii

r. AD. RICHTUt a CO.,
ĮĮ Ss*tb 4tk St, Br*sMy^ w. T.

i

Salutara* ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo: ' 

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutarą Biteri žmonės vartoja jaa 
per. 15 metų nuo visokių pilvo li«*ij ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėm i--,

i jo

per. 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
JTpyiGl ir*» C f" O A 4" I c m>eolzn>Ar>iL>

*kadangi neranda jam lygaus, nei ut 
ii viršesnio. Pasistenek įsigyti jo 

id su ju •-
Ll.
iti, kreip- 
reikuluu- 
j>s r;etu- 
. •dirbėjų 

acs a<Jr.*-

iį viršesnio. 1 
buteli, o mes vžtikrinam. k: 
ini nesiskirsi, kol gyvas Ii. 
ūk vidurių nesmagumą jsu 
kis prie savo aptiekoriacs 
tarnas tikro Salutaras, o jei 
rūtų, kreipkis tiesiui prie 
:riduo<lanra? savo aioiel.oii: 
a. a<*re> iioil-irtias šiam:

Li • 4 A»» t.-.
PBUG X CiU.MK AL <(>„ ;<>e_ 

Dep!. 1$
1707 S, liahted St.. (Tiieago. 1IL



I

1

1č 
i

*

KELEIVIS

i

t

*

c

>

IĮ mėnesi automobiliai užniu-

Vietinės Žinios -i JS“;. Pra.
sidės prohibicija, ’ klausia 
automobilių registruotojas 
Goodwin. Girti žmonės va
žinėjasi automobiliais ir 
dėlto daugybė nelaimių ant 
kelio pasitaiko, jis sako. Per 
pereitą mėnesį Massachu- 
setts valstijoj automobilių 
buvo užmušta 65 žmonės ir 
420 automobilistų buvo 
areštuota girtų. Jiems at
imta laisniai, bet tas nekliu- į,

v

Orlaivių demonstracijos.
Pereitą subatą Bostone 

buvo atidarymas orlaivių 
porto, todėl daugiau kaip 50 
laivyno, armijos ir pašto 
skraidomų mašinų per visą 
dieną lakstė virš miesto 
Įvairiose formacijose, dau
giausia pavidale raidės V, 
tartum gervių pulkai, kada 
jos eina tvarkoje. Karve
liams buvo labai daug bai
mės, ir jie lakstė pulkais pa
lei žemę, skverbėsi po sto
gais ir kur tiktai galėjo, 
turbut manydami, kad tie 
nepaprasti "paukščiai”, ku
rie daro ore tiek daug šumo, 
esą labai baisus vanagai.
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Pilnos Vertėss................

DAR VIENAS 

NAUJAS BIZNIS 
Ucl Parankumo So. Bostono žmonėm <

Atsidarys Spalio 1 dieną, šių metų
«

i
NEW.;I

Enciand 
COKE

I
i

*

ringi žmonių
BUICK automobi- 

• dėl mažiausio pa
lo arba nupirkimo 
turi sugaišti daug 
nuvažiuoti ir parva- 
į kitą šoną miesto, 
s esame pasiryžę pa-

1P24 merų Naujus Buick aute mobilius, su

taraautį Buick ir vartoto
jams su naujais palanku
mais atidarydami čionai

Buick Sales Room 
Buick Service 
Station

*
r

X

i 
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4 
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4 4 
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Fa
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do jiems pasigėrus važiuoti į 
lie laisnių.

Areštavo 250 automobilistų.
Ant Magazine streeto, 

Cambridge’uje, policija per
eitą savaitę užtaisė slastus 
ir sugavo 250 automobilistų, 
kurių priešakiniai žiburiai 
neatatinka valdžios reikala
vimams. Visiems jiems buvo 
Įduoti tikietai su paaiškini
mais, kaip reikia žiburius 
nustatyt, kad jie kitiems i 
akis nešviestų, ir liepta pa
skui atvažiuot Į automobilių 
departamentą ir duot juos 
a_ ~
neturėjo su 
arba registracijos 
tie turėjo palikti savo auto- šaudė 

• •••
- — ,r

$25.000 dovanų už suėmimą 
vagių.

šilko fabrikantų draugija 
iš Patersono, N. J., paskel
bė duosianti $25.000 dovanų 
tam, kas išduos vagilius, pa
vogusius anądien, iš Nev. 
Yorko sandėlio už $300.060 
šilkų. Manoma, kad vagis 
dabartiniu laiku randasi 
Bostone, kurio apielinkėse 
šiomis dienomis taip pat pa
vogta už $200.000 šilkų ir 
kailių. Policija spėja, kad 
tai vis tos pačios saikus dar-

C

and
►

~ KewEngiasoCckk yra augščiausios rū
šies kuras; daugiau suodžių, ma
žiau pelenu, nereikia sijot.

NUT—FURNACE—EGG

New Encland Goke
111 Devonshire St., Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723

suteikia pilną užsiga- 
nėdinimą bile kokiame pečiuje. 

NbvEngiaadGoi® yra tyras, sausas, kie
tas kuras; nekenkia grotoms, 
nei puodams.
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Važiuodami automobiliuni 
šaudė iš revolverių.

Dienai brėkštant pereitą 
apžiūrėt. Daugelis sulaikytų savaitę per Scollay skverą 

savim laisnių praūžė automobilius pilnas 
kortų; žmonių, kurie važiuodami 

iš revolverių i visas 
Prie Nortii Stationo 
tą automobilių su - 

i

mobilius ir eiti namo tų po- 
pierų pėsti. Vienas žmogus 
visai nesugrįžo, ir jo auto
mobilius pasiliko policijos ži
nioje.

1 —

O. 
policija 
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: radšjome parduoti _ _ __ _______ ________ ________
Apvilkės automobiliai, kurio jau yra apsaugoti nuo čiužinio 

AMERIKOJE AUTOMOBILIUS VAŽIUOTI DABAR 
' L'SOS

keturiais breikais. 
(skūl).
— YRA BUICK. 

automobilius Amerikoje šįmet yra pieriausis Buick.
visų Amerikos automobilių šimet yra gražiausis Buick.

ąafcar pamatyti ir pabandyti važiuoti su n;

tai
r raut i

S •'.! GLAUSIS
Vi sūrinės
Gražumas

vi.-us kviečiame jau dabar pamatyti ir pabandyti važiuoti su naujos mados 1924 metų 
i i.-ake’ų Buick’u.
s .. ; >enus automobilius ant naujų ir tonus parduodame už pigiau negu mums patiems

.ud nūs galėtume tuomi patarnavimu išdirbti sau biznį ir žmonėms pigų ir gerą 
:s musų. Lietu-tų.

MOTOS SALES KOMPANIJOS
Wm. E. BOYLE. Manager

541-543 EAST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

P
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1
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1 arp šio panedėlio ii- utar- 
ninko, nakties laiku, Bosto- 

subata ?e ouvo aPiplčšios dvi gazo- 
“- lino stotįs ir pavogta $1,259.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
Ar jus žinot tą, kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 

negaunate pinigų vertės tavorą?
Ateikite pas mus. mes užlaikom Įvairių ta vorų: pentų, 

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių 
Įrankių plumeriams. mašinistams ir mūrininkams. Vis
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus uz netikusius 
daiktus.

SO. BOSTON HARDWARE CO.
J. Klimas, P. Bolys, Savininkai.

379 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0122

Mergina nusiskandino.
Ant Magazine byčiu Cam- 

jrldgeuje pereitą L------_
nusiskandino Bertha A. 
Rutchins, 25 metų amžiaus 
mergina, kuri lankė Har
vardo universitete vasariu 
nius kursus. Parko prižiū
rėtojas matė, kaip ji apsi-, 
rengusi Įbrido i vandenį ir 
pasinėrė. Jis tuoj šoko ją 
gelbėti, bet negalėjo po van
deniu jos surasti. Tik po pu
sės valandos policija ištrau
kė jos lavoną tam tikrais 
kabliais. i . - • • * ICVVIVCild UUlYVIrt 1OOV»V.

• uoj ouvo ciuo-.a zmia jo> j^u}jpj-a pataikė mažesniam 
tėvui, kuris gi tena r įtch- vay-ui pįlvan ir užmušė ji 
buige,?r jis atvažiavo jos ant vietog
aziuretu

PARSIDUODA: Penkių kambarių 
■:uba su visais Įtaisymais, garadzūis 
r septyni lotai žemės — viskas vie- 

(38)toj lietoj. Kaina prieinama.
J. BRASS

6 Hooper Street.
Readviile Gardens, Mass.

iye sru
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Sudbury upėj, netoli Con- 
c.ordo miestelio, pereitą pa- 

‘ nedėlį buvo atrasta prigėru
si moteris.

REIKALINGAS
Lietuvis, kuris turi patyrimą 

prie automobilių—parduoti ant 
komiso BUICK automobilius. 
Algos galima pasidaryti nuo 50 
iki 300 dolerių per savaitę. At
sakyme rašykite kiek metų 
koki turite patyrimą.

MOTOR SALES CO.
541—3 East Broadway,

So. Boston. Mass.

yš
Sc

!Uc

s
lOc

I

i 
i
I 
1

Prasidėjo žydų nauji metai.
Šio panedėlio vakarą viso 

pasaulio, o su jais kartu ir 
Bostono žydai pradėjo švęs
ti savo Ros Hosana, arba 
naujuosius metus. Sulvg žy
dų kalendoriaus, dabar su
kanka 5684 metai nuo to lai
ko, kaip jų dievas Jehova 
sutvėrė pasauli.

ikė ir areštavo 6 italus.
Mavnardo miestelyje Ka- 

cevičių vaikai šį panedėlį 
kasė sliekus žuvauti ir rado 
žemėn užkastą revolverį. 
Vyresnis vaikas pradėjo 
ginklą bandyti, ar jis geras, 
ir revolveris netyčia iššovė.

irIlgins Dorchesterio tuneli.
Miesto taryba nutarė pra

tęsti Dorchesterio tuneli, 
kuris dabar baigiasi pas 
Andrevv skverą. Apskaito
ma, kad šitas darbas atsieis 
apie $4,000,000 ir ims nuo 
dviejų iki pustrečių metų 
laiko; darbas manoma pra
dėti tuojaus po naujų metų.
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► Tel. South Boston 3520 rt Residence Aspimvall 0870 J 
įį S. K. Fuišiute-Shailna f 
t LIETUVĖ MOTERIS 5
► ADVOKATĖ 5
t 366 Broaduay, So. Boston, Mass. J
► Room 2. 5

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter Si., Boston, Mass. 
(Prie Hanover St)

Tei. Richmond 668. (-)
Valandos nuc 9 ryto iki 8 vak.Bostono gatvekarių tar

25
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PARSIDUODA 2 MURAI

I Išviso yra 34 gyventojai, no 2 ir 3 kambarius. Kampiniai namai
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bei pilnesnių

nuo 
greitu laiku parduoti arba 
galėtų atsiskirti, nes vie-

i

I 10 minu tu surinko 
$225,000.

10 minutų laiko Massa- 
valstijos gyvento- 

nukentėjusiems

Jis gavo Buick j 
t kompanijos i 
ant viso South ■ 

ir padarė sutartį 
i metus laiko ne-

ypatiškai arba rašykit:

ir Ji A■ >
i’
4 
įm a 

ms

Lu

Saulės užtemimas.
Šį panedėlį po pietų buvo 

saulės užtemimas ir tūks
tančiai žmonių susirinkę 
ant Boston Common sodo 
tėmijo tą keistą apsireiški
mą. Bet Bostone užtemimas 
buvo labai silpnas, nes mė
nulis neuždengė nei pusės 
saulės skritulio. Pilnas užte
mimas matėsi tiktai nuo Ka- 
talinos salų Californijos pa
krašty. Tenai buvo visai 
tamsu. Užtemimas prasidė
jo kaip 4:44, o pasibaigė 
kaip 6:25.

Vaikai užsinuodijo žolių 
sėklomis.

Stoveriu vaikai Maidene 
privalgę darže kažin kokių 
žolių sėklų ir sunkiai apsir
go. Tėvai rado juos darže be 
žado. Kada daktaras pradė
jo pumpuot jų vidurius, pa
sirodė, kad jie privalgę ka
žin kokių grudų. Jie vargiai 
pasveiks.

Bostono miestas įkainuotas 
$1,714,100,000.

Šiomis dienomis miesto 
asesoriai darė Bostono mie
sto turtų apkainavimą, kad 
žinojus, kiek kam mokesčių 
reikia uždėti. Nekilnojamo
jo turto (žemės, namų) ver
tė nustatyta $1,553,941.100, 
o kilnojamojo — $160,158,- 
900. Mokesčiai nustatyta 
$24.75 nuo kiekvieno tūks
tančio dolerių.

Ko ji nusižudė. ' ________ -
negalėjo suprasti. Mano-; Bostono gatvekarių tar- 
. r.au apdilta meile -f.autojai rengiasi streikuoti,
galo priežastimi. Kompanija kreipėsi i teismą

s prašydama injunetiono 
vaškevičius eina Į automo- streiką.

biliu bizni. i -
šiomis dienomis p. A.; 

vaškevičius. žinomas real 
stale agentas, atidarė au- .= . .... H 'KMUl’UUA DV ir.iv'r. >i u»v

tomoblllll pardavinėjimo įSERNĖ. turi būt greit parduota. Sa 

agentūrą. 
automobilių 
agentūrą

; Bostono 
arduoti 
aažiau kaip 100 automobi

liu. Kitoj vietoj ant šio pus
lapio telpa jo automobilių 
genturos platesnis paskel- 
imas.

Klemsuose rado $100 vertes 
perlą.

Valgydama klemsų sriu- . 
cą, žydelkaitė vardu Fran- 
ces Jacobson sukando tarp 
dantų labai kietą grūdą. Ji ' 
manė, kad tai akmenukas, 
ir jau pradėjo prie restora
no savininko kabintis; bet 
naskui pasirodė, kad tas 
kietas daiktas nėra akmenu
kas, bet perlas, kurio vertė 
apskaityta Į $100. Žydelkai- 
■_ė davė jį Įdėti į savo žiedą 
ir sako, kad dabar jau tan- 
kiai eisianti į tą restoraną * 
klemsų valgyt.

LSS. 60 kuopos susirin- , 
kimas.

Ateinanti nedėldienį, 16 
rugsėjo, 10 'valandą ryto 
Lietuvių Salėj bus LSS. 60 
Kuopos susirinkimas. Drau
gai teiksis visi susirinkti 
laiku, nes yra svarbių klau
simų aptarti.

Komitetas.

Į 
chusetts 
jai sudėjo 
nuo žemės drebėjimo Japo
nijos žmonėms $225,000 pa
talpos.

----------- -
I .. ................................ .

Lietuviški šokiai.
Cambridge’aus lietuvių 

koperacija 9 rugsėjo vakarą 
buvo parengus tikrai lietu
viškus šokius. Lietuviai sa
vo tautiškus šokius mėgsta, 
.odei prisirinko pilna salė 
įmonių, ir šoko netik jau
tieji. bet ir pusamžiai žmo- 
tės, net malonu buvo pažiu- 
ėti. kokie linksmus buvo jų 

veidai. Patartina tankiau 
tokius šokius rengti.

S. P. Raudeniškis.

Trekas užmušė vaiką.
Ant Tremont streeto 

American E.vpresso trokas 
pereitą subatą užmušė 15 
metų amžiaus vaiką, kuri: 
važiavo dviračiu. Kaip už
muštojo pavardė ir kur jis 
gyveno, nesužinota.

apie 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime. NetJi 
Commonwealth Avė. Savininkai nc.ti į 
išmainyti ant mažesnio namo, idant 
nas išvažiuoja iš miesto.

įplaukų ant metų
Pirmas mortg’čius

Įnešimo reikalauja apie įZ5,''i.‘'>. Kaina 
informacijų kreipkitės laiškais į

VINCENT A. JENKINS
6 BEACON STREET. ----- ;------ BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 5S4O ir 5841.
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Skundžia aptiekorių ant 
$15,009.

. Tūla .Julia Wheeler iš 
Dorchesterio su savo vyru 
apskundė Dorchesterio ap- 
tiekoriu Cowana ant $15,- 
000 už "nuostolius". Tie 
'nuostoliai" jai pasidarė 

tuo. kad ji nupirko Cotvano 
aptiekoje kokių ten vaistų, 
ir nuo tų vaistų paskui jai 
pradėję skaudei viduriai.

Per Labor Day šventę ant 
Boston Common sodo susi
mušė girti jurininkai ir kilo 
riaušės. Pribuvus policija 
vieną girtą jurininką areš
tavo.

MERGINOS
tarp 18 ir 30 metų senumo 

REIKALINGOS 
prie

GUMINIU CEVERYKV 
DARBO.

Mokestis ir besimokinančioms. 
AMERICAN Rl BBER CO. 

Cambridge. Mass.
r.etoii Kendal Spuare.
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PARDAVIMAI ||

P'RSIOUODA BUČERNĖ ir GRO- ! d 
~ L- > 2?.

•minkąs eina Į kitą biznį. Klauskit: ■
75 Gage St.. So. Boston. Mass. Į PLUNKSNAS. 

(37) Į ’atalus. Kaldras 
rednes. parduodam pigiausiai. Kreip
ėtės

Paduškas,Pukus,
ir visokias lovų

į
į

PARSIDUODA NAMAS.
Roxbury. netoli Uphams Corner, 6 

eimynų medinis namas, randų neša 
120 į mėnesį. Pirmas mortgečiiis 

•6,000 ant 6'7. Kaina tik $9.500. Ma- ; 
;as įnešimas. _ j

Turi būt parduotas greitai. Kreip
ėtės pas

TITUS P. GREVIS
395 Broad^ay. So. Boston. Mass. 

Telefonas So. Boston 2340.

’ARSIDUODA GROSERNĖ ir BU- 
ERNĖ ir penki kambariai užpaka- 

vj. Lvsas vra ant šešių metų. (38)
194 E Street. So. Boston. Mass.

’IGIAI PARSIDUODA GROSERNĖ 
ir tris kambariai su rakandais. 

(39)
399 No. 2nd St.. So. Boc-ton. Mass.

PARSIDUODA GROSERNĖ ir Sal
dumynų krautuvė; savininkas išva

duoja Lietuvon. Klauskit: (.18)
128 C St.. So. Boston. Mass.

’ARSIDUODA BARBERNĖ. Apie-
Iinkė apgyventa lietuviais, rusais 

ir lenkais; parsiduoda pigiai- Savinin
kas eina i platesnį biznį. (37)

A. W.
668 Cambridge S t..

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

Lowell Street, Boston, Mass.

Telefonas 5112"W.

Dr. A. liornian-GiHskas
DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

Nedaliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Main st. kamp. Broad st.

MONTELLO. MASS.

LIETUVIS 
Valandos: nuo 

nuo 
nuo

b i

LIETUVIS DENTISTAS

Dr,M.V.Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

426 Broad kvay, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 822 

Ofiso valandos:
Nuo iki 12

Nuo 1 iki 6 Nuo 6:30 iki 9 
S a būtomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

E. Cambridge, Mass.

Tm. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L, KAPOČIUS j
UETUVY8 DENTISTAS

* 'LANDOS N«o ♦ iki 12 diea«-

Nno 2 iki 9 »ak
NEDĖLTOMIS: 
Iki ’ v. po

tteredomis iki 12 di«o«. 
Ofisas "Keleivio” nam«

151 Broad*•». tarpe C ir D et
80. BOSTON. MASS.

Bargenas Maliavų ir Geležiniu Daiktų! |
Jeigu jus norit sutaupyt pinigu ant maliavų ir geležinių daiktų, v 
užeikit Į musų krautuvę, o nes parodysim, kaip jus galit tatai - 
atlikt.

Daugelis musų kainų yra 25'7 žemesnės, negu jus mokat ki
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plumbingų ir elektros prietaisų.

Už dyką ant vietos pristatymas. 
Telefonai: Beach 5353—5352.

SOUTH END HARDWARE CO.
1095 tVASHINGTON ST, BOSTON, MASS.

Arti Dover St. Eleveito Stoties.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir gerinusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dieiių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime.’ Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučū- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

VIEN AT1N £ LIET U VISK A

APTIEKA
'BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo Įvairių ligą. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 

Tikra Lietuviška TREJANKA.....................
Prisiunčia m e Vaistus ir per paštą. 

Oficialiai Įgaliotiniai Lietuvos "V ALSTIJOS”. 
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus. mes turime. Atsakymui prfsiųskit 
pašto ženkleli.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 VVEST BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.




