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AREŠTUOTI VISI KOMU
NISTŲ VADAI.

Parlamentas išvaikytas ir

VELNIAS NEŠIĄS 
ŽYDUS.

New Yorko žydų zionistų 
organizacijos i

PROFESORIUS SUBADĖ 
ŽIRKLĖMIS MOTINĄ.
Ekonomikos profesorius 

■ Bostono universitete, 'Ro- 
bert M. Jameson, subadė 

j žirklėmis seną savo motiną 
(pereitą subatą ir paskui šo
vė sau į galvą, norėdamas 

i nusižudyti. Tragedija atsi
tiko po numeriu 31 Union 

pirmininkas Park’ kur profesorius turė-

71 I ADANTI CTT ŽUVO DA 5,000 JAPONŲ, j 
/4,vUl) LAVONŲ oU- Jau kad nelaimė, tai ne-' 
hmNTA T A DANĮ IA T laimė Japonijai. Da nespėta 
ULUlluA JArUNIJUJ. palaidot lavonai po žemės 

----------- drebėjimo, kaip patvino
į Japonijos atstovybė Wa- upės ir potvinis nunešė dau- 
shingtone gavo iš savo vai- gybę kaimų ir i -
džios smulkių žinių apie že- '
mes drebėjimą ii’ jo pasek- nį žuvo da 5,000 žmonių, 

'mes. Sulyg tu žinių, žuvu- 
šiųjų žmonių lavonai dabar SNIEGAS ARGENTINOJ

_ ‘ miestelių.
Apskaitoma, kad per potvi-

MAINERIAI SUGRĮŽO PRIE 
I DARBO

GAUS $35,000,000 DAU
GIAU ALGOS.

visoj šalyje apskelbta kari- Buchler gavo nuo Ku Klux J? su sav0 m°tma kamba-j
Klano iš New Jersey valsti- 
jos grasinimų, kad jei žydai 
nesiliausią savo švenčių ap- 
vaikščiot/tai per ’T ‘

- - Naktį” velnias juos grieb
siąs. žydai mano, jog ’T,S"

nė diktatūra.
Ispanijoj kilo revoliucija, 

tik ne darbininkų, o milita- 
į’istų. Karininkai l„L”_ 
prieš buvusį dabar ministe- 
riu kabinėta ir nuvertė jį. 
Pačiam karaliui revoliucio- ? už lfin tode! )ranešė 
menai nepriesingi ir klau-įl“,:_ 
so jo patarimų. Karalius iš
vaikė parlamentą ir pasky
rė vieną sukilusiųjų gene
rolų sudaryti naują vyriau
sybės aparatą vieton buvu
sio ministerių kabineto. Ta
po sudarytas generolų di- 
rektoriatas, kuris dabar 
valdys Ispaniją.

Visam krašte apskelbta 
karo stovis ir visur jaučia
ma karinė diktatūra.

Italijos juodašimčiai-fa- 
šistai džiaugiasi, kad Ispa
nija pasekusi jų Mussol’inies 
pėdomis. Bet Ispanijos re
voliucijos vadas generolas 
Rivera sako, kad jis įkvėpi
mo gavęs ne iš Mussolinies, 
o iš savo šalies patrioto, ge
nerolo Primo, kuris 1886 
metais nuvertė Ispanijos 
karalienę Izabelę ir paskui 
tapo laikinos valdžios prem
jeru.

Išrodo, kad dabartiniai 
nesutikimai tarą) Ispanijos 
militarės ir civilės valdžios 
kilo dėl vedamo MorokojeJbalsuosiąs.

Motina ir sūnūs dabar! rugsėjo Toki 
miršta miesto ligonbutyje. ginta jau 74,<

PRIDARĖ DIDELIŲ 
NUOSTOLIŲ.

Per keturias dienas ir

deginami ugnyje, kad nekil-i 
tų kokia pavietrė. Iki 11 į

' ids mieste sude-i 
CĮOO lavonai. Ci- ■ naktis pereitą sąvaitę Ar
si kurip išliko' p-pntinoie. nietu Amerikoi.Baisiam Nei vienas jų da neatgavo' viliai žmonės; kurie išliko gentinoje, pietų Amerikoj, 

s grieb- tiek sąmonės, kad galėtų ką da gyvy dabar bėga kitur, j siautė nepaprasta tenai

karo su Afrikos laukiniais. 
Pastaruoju laiku Ispanijos 
armija turėjo labai didelių 
nuostolių Afrikoje, ir ma
tyt, kad karinė vyriausybė 
pradėjo kaltinti dėl tų nuos
tolių ministerių kabinetą. 
Armijoj prasidėjo bruzdėji
mas ir buvo jau atsitikimų, 
kad kareiviai atsisakė Afri- 
kon važiuoti. Karininkams 
todėl lengva buvo gauti ka
reivių pritarimą buvusį ka
binetą nuversti.

Ar nuo šitos revoliucijos 
bus Ispanijos darbininkams 
geriau, ar blogiau, da sun
ku pasakyti. Bet turint 
omenėj faktą, kad revoliuci
jai vadovauja vieni genero
lai, kad darbininkai neturi 
joje jokio balso, sunku tikė
tis, kad jiems butų is jos ko
kios naudos. Kaip rodos, tai 
generolai neketina ir Afri
kos karo baigti; priešingai, 
jie rengiasi da smarkiau ji 
vesti, kad greičiau morus 
nuveikus.

Tiesa, tarp savo tikslų ge
nerolų direktoriatas paskel
bė ir "laisvę darbininkams”, 
bet kaip tą "laisvę” genero
lai supranta, tai matyt jau 
iš to, kad jie tuojaus Kepė 
areštuoti visus komunistų 
vadus ir sukišti juos kalėji- 
man, ir komunistų judėji
mą jie žada visai išnaikinti.

Visi veiklesni komunistų 
partijos nariai, kurie da ne
buvo areštuoti, pradėjo 
bėgti linkui Francuzijos, bet 
rubežius stropiai saugoja
mas ir vargiai jiems pasi
seks ištrukti.

NUŠOVĖ ANGLIŲ 
BARONĄ.

Netoli Providence, R. I., 
pereitą sąvaitę tapo nušau
tas Ernest R. Smith, turtin
gas anglių baronas. Jį nušo
vė netoli kelio tūla mergina, 
su kuria jis seniaus turėda- (lėlį čia susirinko mainerių 
vo artimų santikių, ir su ku- konvencija, kurioj dalyvavo 
ria dabar vėl susiėjo ir no- daugiau kaip 500 atstovų ir 
įėjo tuos malonius santi- daugybė svečių iš visos 
kius atnaujinti. Bet mergi- Pennsylvanijos kasyklų, 
na jau nenorėjo nieko dau- Konvencijos tikslas buvo 
giau su juo turėti ir atsisa- apsvarstyti ir užgirti arba 
kė jo reikalavimus išpildyt, atmesti naują sutartį, kuri 
Kuomet jis pavartojo spė- 8 rugsėjo buvo padaryta 
ką, ji šovė ir nudėjo jį. Ji 
buvo užtai areštuota ir pa
statyta po $3,000 kaucijos. 
Kaucijos mažumas rodo, 
kad valdžia didelio prasi
žengimo joje nemato.

Unijos viršininkai tikisi, 
kad šita mokestis jau 

nesumažės.
Scranton, Pa. Ši pane-

”kliu-'nors pasakyti apie šitos tra- Nuo 4 iki 10 rugsėjo iš To-į sniego pūga. Daugiausia 
‘ " ............ ■ kios vien tik geležinkeliais i sniego privertė La Pampos

Kiek jų išėjo bė galvijų ir avių. Nuosto- 
kiek išplaukė liai gyvuliais apskaitomi į 

laivais, valdžia neturinti ži- Į 5,000,000 pesų ($1,600,000). 
nių. Japonijos sostinė pasi-i -------------
likusi beveik tuščia. DEMONSTRACIJOJ SU-

Jokohamos mieste, kuri ŽEISTA 20 ŽMONIŲ.
buvo 93,000 triobų, 68,000- Ispanijos sostinėj Barce- 
tapo sunaikinta per žemės lonoj — pereitą sąvaitę bu- 
drebėjimą. vo kruvinų riaušių. Katalo-

Kitose vietose, neskaitant nai, kurie nori nuo Ispani- 
Tokios ir Jokohamos, iki 11! jos atsiskirti, buvo įtaisę 
rugėsjo žemės drebėjimo; skaitlingą demonstraciją, 
pasekmės išrodė šitaip: su-(Policija pradėjo’ demon- 
griuvusių triobų 53,000; su-!strantus blaškvt ir sužeidė 
degusių 4,500 • jūrių bangosi 20 žmonių, 
nunešta 70; dalinai apdegu- Į 
šių namu 22,000; žuvusių! 
žmonių skaičius siekia 4,-i 
300; sužeistų 24,000.

Šitie nuostoliai priskaity-l 
ti prie žemiau paduotų vie
tų: '

Jokosukoj namų sunai
kinta 11,000; sudeginta 
300; žmonių žuvo 400; su
žeista 800.

Odavaroj sugriuvo 1,700 
namų, iš to skaičiaus 300 
triobų sudegė; žmonių žuvo 
230; sužeista 500.

Mieste Kavasaki 
žmonių esą užmuštų ir 200 
sužeistų.

Kamakuroj užmuštų 500, 
sužeistų 1,700.

Misakoj 60 užmušta ir
2,300 sužeista.

Fusisavoj 300 užmušta ir
500 sužeista.

Oiso apielinkėj 200 už
mušta ir 700 sužeista.

Iš kitų vietų tikrų žinių 
da nėra.

rengiasi padaryti ant gėdijus priežastį. Kaimynai „
-■ - - —i- kad jaunas profeso- išvažiavo daugiau kaip ą00,- teritorijoj, kur žuvo daugy-

iapie tai valdžiai.

MIRĖ MOKINDAMAS 
ILGAI GYVENTI.

Enid, Okla. — Pereitą są
vaitę čia mirė staiga mirčia 
Dr. W. IV. Martin, kuris 
mokindavo žmones kaip il
gai gyventi. Mirtis jį nukir
to skaitant jam paskaitą te
moje "Kaip būti jaunu.” Jis 
buvo jau 90 metų amžiaus, 
taigi laikas buvo ir mirti.

JUODVEIDŽIAI PRIEŠ 
REPUBLIKONUS.

Amerikos juodveidžių or
ganizacija, National Negro 
Democratic League, kuri 
iki šiol rinkimuose visuo
met remdavo republikonų 
kandidatus, dabar paskelbė 
per savo suvažiavimą, kad 
ateinančiais ' rinkimais ji 
remsianti jau demokratus. 
Republikonai savo prižadė
jimais nigerius apgavo, to
dėl už juos nei vienas susi
pratęs nigeris daugiau ne-

Kažin už ką juodukai bal
suos, kaip demokratai juos 
apgaus.

GATVEKARIS SUVAŽI
NĖJO 3 ŽMON ES.

Methuno miestelyje, ne
toli Bostono, pereitos pėt- 
nyčios vakarą gatvekaris 
suvažinėjo tris vyrus, kurie 
ėjo karo bėgiais. Jie buvo 
nugabenti ligonbutin da gy
vi, bet turbut nepasveiks.

VANDUO IŠNEŠĖ 2
SKRYNES ROMO.

Ties Gloucesterio miestu 
ant jūrių kranto vanduo iš
metė 2 medines skrynes, ku
riose buvo ;x) 5 galionus ro
mo. Ant skrynių nebuvo jo
kio parašo. Romą paėmė 
policija.

7 ŽMONĖS ŽUVO 
GAISRE.

Jersey Cityje pereito 
dėldienio naktį kilo gaisras 
tirštai apgyventame bloke. 
Vienuose namuose užsidegė 
laiptai ir ugnis užtvėrė žmo
nėms išėjimą, tuo budu žu
vo liepsnose 7 žmonės. Tarp 
žuvusių yra tris seserįs Ka- 
lesenskiutės.

ne-

SUDEGĖ VALSTIJOS 
KALĖJIMAS.

Tomastono miestelyje su
degė Maine’o valstijos kalė
jimas. Ugnis nušlavė visas 
astuonias kalėjimo triobas. 
Sunaikintos visos dirbtuvės 
ir krautuvės, kurios tai įs
taigai prigulėjo. Nuostoliai 
apskaitomi į $500,000. Kali
niai išgelbėti

sako, ]
rius paskutinėmis dienomis 
buvo labai iširęs ir, mato- 

imai, gavo žudymo manijos. 
'Jis smeigė savo motinai 
'žirklėmis iš užpakalio į nu- 
igarą. ši rėkdama nubėgo 
kraujais paplūdus laiptais 
žemyn ir sugriuvus apalpo. 
Namų šeimininkė manė, 
kad ją sužeidė plėšikas, to
dėl pagriebus savo revolve
rį ji skubinosi jau ant vir
šaus, kaip tuo tarpu tenai 
pasigirdo suvis. Kada ji už
lipo ant viršaus, profesorius 
gulėjo ant grindų be žado; 
jo veidas buvo aprūkęs nuo 
parako ir viena akis iššau
ta.

MAIKAS BYRA BE KELI
NIŲ VAIKĖSI PAČIĄ PO 

MIESTĄ.
’ Boston Sunday Adverti- 

ser” rašo 16 rugsėjo, kad 
Haverhillyje, netoli Bosto
no, Maikas Byra buvo nu
baustas teismo užsimokėti 
$20 pabaudos užtai, kad be 
kelinių vaikėsi gatvėmis pa
skui pačią ir mušė ją. Byra 
skundėsi, kad jo pati neno
rinti būti namie ir nežiū
rinti vaikų, o Byrienė teisi
nosi, kad ji negalinti būti 
namie, nes ją muša.

Byra jaučiasi nekaltas ir 
pabaudos nemokėjo, bet pa
davė apeliaciją. Spren
džiant iš pavardės, Byra tu
ri būt lietuvis.

ŠALTIS PRIDARĖ DAUG 
BLĖDIES.

Bostono apielinkę ir kitas 
Naujosios Anglijos vietas 
pereitą sąvaitę aplankė pir
mutinis "naikinantis* šal
tis. Temperatūra nukrito 
iki 24. laipsnių, tai yra 8 
laipsniai žemiau šalimo ir 
vietomis ant vandens buvo 
jau ledas. Sodams ir dar
žams šitas šaltis pridarė 
daug blėdies.

$10,000,000 BLAIVYBEI 
PALAIKYT.

Prohibicijos komisionie- 
rius Ha.vnes reikalauja, kad 
kovai su munšainieriais ir 
blaivybes palaikymui se
kančiais metais Kongresas 
paskirtų $10,000,000? Tai 
reiškia $1,000,000 daugiau, 
negu pereitais metais. Ir vi
suomenė turi tuos pinigus 
sudėti.

UŽMUŠĖ PASKILBUSJ 
PLĖŠIKĄ.

Oklahomos valstijoj per
eitą sąvaitę tano užmuštas 
paskilbęs banditas Al. Snen- 
cer iš Osage miestelio. Jį nu
šovė Suvienytų Valstijų 
maršalas McDonald.

000 žmonių, 
pėsčiomis ir

200

Šio

LIETUVOS ATSTOVAS 
IŠVAŽIUOJA LIE

TUVON.
Washington, D. C. 

mėnesio pabaigoje atstovas
Čarneckis važiuoja Lietu
von. Manoma, kad atstovas 
išvažiuos šio rugsėjo 22 d. 
laivu "Majestic”. (L.I.B.)

i

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PAĖMĖ 1,000,000 AUKŲ.
Sulyg vėliausių žinių, ku

rios turi būt neva oficialės, 
rėmės drebėjimo aukų Ja
ponijoj buvę lygiai 1,356,- 
749 užmuštais ir sužeistais. 
Tokio apielinkėj žuvę 150,- 
J00 žmonių. j - ’ 1-------
mieste nelikę nei 
no sveiko.

Oficialės žinios 
rėmės drebėjimo 
juvo ne vulkanai, bet sta: 
rus nukritimas žemės pa
viršiaus dviejose didelėse 
vietose.

Jokohamos 
vieno na-

sako, kad 
priežastis

LENKIJOJ GIMĘ VOKIE
ČIAI LAIKOMI LENKAIS.

Tarptautinis teismas Ha- 
agoje pripažino, kad vokie
čiai ir kitų tautų žmonės, 
gimę Lenkijoj, turi būt 
skaitomi lenkų tautos na
riais.

New

VIEN AS PLAUKĖ PER 
ATLANT1KĄ 
142 DIENAS.

Pereitą sąvaitę į 
Yorko uostą atplaukė fran-
euzas Alain J. Gerbault, ku
ris 5 balandžio išplaukė ne
dideliu motoriniu boteliu iš 
Francuzijos uosto Cannes 
ir vienų vienas plaukė per 
Atlantiką 142 dienas. Jis 
padarė iš viso 5,600 mylių 
kelionės.

VOKIEČIAI SPAUSDINA 
JAU BILIONINES 

’BUMAžKAS”.
Berlino pranešama, 

vokiečių valdžia jau
Iš

kad
pradėjo spausdinti popieri
nius pinigus po 1,000,000,- 
000 markių ant vienos no
tos... TuKstančiais ii’ milio- 
nais skaityt jau neužsimo
ka.

I

TROCKIS JUOKIASI.
Neprisipažįsta, .kad jis 

užmuštas.
Pereitą sąvaitę iš Berlino 

)asklydo gandas, buk Mas
kvoje kilusi revoliucija ir 
.ūsai pradėję skersti žydus 
<omisarus. Tose skerdynėse 
r Trockis žuvęs.

Bet dabar paaiškėjo, kad 
Las paskalas nepamatuotas. 
Kada šita žinia parodyta 
l’rockiui. jis pradėjo juok
ais. "Matot, kad aš gyvas," 
iis sako.
v

20 METŲ KALĖJIMO 
VIELOS UŽMUŠĖJUI.
Iš Meksikos miesto pra

nešama, kad Jėzus Salas, 
kuris vadovavo Vilios už
mušimą, gavęs 20 metų ka
lėjimo. Salas buvo parla
mento atstovas iš Du rango.

TURI 7 PAČIAS.
Los Angeles mieste tapo 

areštuotas už daugpatystę 
tūlas A. E. Wooris. kurio ti
kra pavardė esanti Roshon. 
Suimtas jisai prisipažino tu
rįs vedęs net 7 moteris.

PRIGĖRĖ DIEVŲ 
FABRIKANTAS.

Pereitą sąvaitę Westono 
ežere prigėrė su automobi
liam Alphonse M. Horan, 
kuris turi Bostone dievu ir 
kitokių šventųjų fabriką. 
Policija ištraukė jo automo
bilių ir jį patį, bet manoma, 
kad su juo buvo da ir mer
gina, kuri taip pat prigėrė. 
Dabar policija jieško ežere 
jos lavono. Policija spėja, 
kad dievų fabrikantas buvo 
girtas ir todėl nuvažiavo 
nuo kelio ežeran.

Ilarrisburge dviem metam.
Nors tūli delegatai ta su

tartimi buvo nepatenkinti, 
tečiaus konvencija ją užgy
nė ir nutarė šios seredos ry
tą grįžti prie darbo.

Protestų prieš tą sutartį 
buvo dėlto, kad ji pakelia 10 
nuošimčių mokesties ap
skritai visiems darbinin
kams, nuskriausdama tuo 
budu dieninius darbininkus. 
Dieniniai, arba taip vadina
mi "leiberiai", dabar gauna 
daug mažiau, negu kontrak
tiniai, todėl prisidėjus 10 
nuošimčių, jiems bus ma
žiau pridėta, negu tiems, 
kurie dirba nuo kontraktų 
ir daugiau uždirba.

Unijos prezidentas Lewis 
aiškino, kad niekas nebūtų 
galėjęs karščiau ginti dieni
nių darbininkų reikalus, ' 
kaip unijos viršininkai gy
nė, tečiaus reikėjo nusi
leisti.

"Tiesa, kad žmonės, ku- 
reikia daugiausia, 
mažiausia,” sakė

BROCKTONO ’ŠIUŠA-
PĖS” PAKELIA ALGAS.
Visos Brocktono čevery- 

kų kompanijos, kurios pri- riems 
guli prie Shoe Manufactu- gaus mažiausia,” sakė 
rers’ Association’o, paskel- Lewis. Jisai siūlęs, kad kon- 
bė, kad nuo 30 rugsėjo jos traktiniams butų pakelta 10 
pakelia savo darbininkams nuošimčių, o paskui išskait- 
ligą ant 10 nuošimčių. Tas liuota, kiek tas padarys cen- 
pakėlimas paliečia 63 dirb- tų ant cJolerio, ir kad tiek 
tuves, kuriose dirba 13,500 butų pakelta dieniniams 
darbininkų. Spėjama, jog "lelberiams”. Bet guberna- 
šitas pakėlimas daroma tuo torius Pinchot ir kasyklų 
ciksiu, kad darbininkai ne- ' ‘ ’ ■
sipriešintų senajai unijai, 
kurios valdyba eina išvieno 
su fabrikantais.

PAVIETAS SUGAUTAS SU 
100,000 DOLERIŲ.

Čalis Pavietas, kuris už- 
;>ereitą nedėldienį apvogė p. 
Elijošiaus Universal Banką 
int Halsted streeto Chica- 
goje ir pabėgo su $100,000, 
labar tapo sugautas Kana
lo j, Montrealo mieste. Ma
noma, kad Pavietas smuko 
Kanadon tikslu išvažiuoti iš yra tokie: 
enai Lietuvon.

Paskutinį kartą Pavietas 
buvo matytas Chieagoje už- 
)ercitą nedėldienį. Ant ry
tojaus jisai prapuolė, ir tą 
’iačią dieną banko preziden
tas p. Elijošius apsižiūrėjo, 
kad visi trįs jo piniginiai 
baksai yra tušti. Pavietas 
dirbo p. Elijošiaus banke, ir 
todėl kada jis panedėlį nebe- 
nasirodė, buvo aišku, kad 
iis tuos pinigus pavogė. 
Tuojaus buvo išsiuntinėtos

atstovai atsakę, kad tuo bu
du gamybos lėšos pakiltų ne 
10, bet rasit 16 ar 17 nuo
šimčių. Ir unijos viršinin
kams liko pasirinkti tiktai 
vienas iš dviejų, sakė Lewis: 
arba priimti visą sutartį, ar
ba visą ją atmesti ir stoti su 
kasyklų kompa įijomis ko
von.

"Mums išrodė geriau pri
imti sutartį ir gauti be ko
vos pusėtinų laimėjimų, ne
gu stoti sunkion kovon, kuri 
nežinia kuo gali pasibaigti,” 
sako Lewis. šitos sutarties 
keturi pamatiniai punktai

1. Pakėlimas 10% algos;
2. Pripažinimas unijos;
3. 8 valandos darbo;
4. Pripažinimas kolekty

vių derybų.
Dešimts nuošimčių dau

giau algos, apskritai imant, 
reiškia apie $35,000,000 me
tams. Tai yra pusėtinas lai
mėjimas, ir unijos viršinin
kai yra įsitikinę, kad šitokia 
mokestis kietose kasyklose 
galės da pakilti. Todėl su- 

telegramos po visą Ameri- tartis buvo priimta, ir mai- . . . . . . ... , --------|ką, ir štai paukštis jau su- nerių konvencija ją 
•gautas. gyrė.



* I APŽVALGA i
PONO ŠLIAKIO NESĄ- 

MONĖS.
"Sandaros" redaktorius 

ponas Šliakys ir vėl prapliu
po. Ir vėl jis tauzija, buk 
"Keleivis" išnaudojąs žmo
nes, buk jo leidėjai pinigais 
apsipylę, ir t.t.

Susinervavo tas žmoge
lis dėlto, kad musu kores
pondentas K. pakritikavo 
tautininkų politiką. Vietoj 
polemizuoti su žmogum, ku
ris užmynė jam ant "konto", 
ponas šliakys kabinasi prie 
"Keleivio" ir per du “Sanda
ros” numeriu plepa visokias 
nesąmones apie musų laik
rašti, apie jo leidėjus ir 
abelųai apie visus socialis
tus.

Noroms-nenoroms prisi
eina duoti jam per nosį ir 
parodyt, kad jis šneka apie 
tokius dalykus, kuriu pats 
nesupranta.

Tik pažiūrėkime, ko verti 
jo "argumentai". Pavyz
džiui, "Keleivis" išnaudoja 
savo skaitytojus.

Paklauskite pono šliakio, 
kaiD "Keleivis" juos išnau
doja? Ar "Keleivio" prenu
merata perdaug brangi ? 
Bet visi žino, kad musų lai
kraštis yra pigiausi?. Jei 
$2.00 metams yra skaitytojų 
išnaudojimas, tai "Sandara" 
savo sandariečius daug 
daugiau išnaudoja, nes ji 
ima $2.50 metams, ir prie to 
da ji labai menkas laikraš
tukas.

Tai sykis ponui šliakitii 
per nosį I

Toliaus jis sako, kad "Ke
leivio” leidėjai nėra socialis
tai, nes jie "biznieriai”, “ka
pitalistai", "apsipylę pini
gais”, ir t.t.

Čia "Sandaros" redakto
rius parodo, kad jis nežino, 

>ką reiškia socialistas. Jam 
rodosi, kad socialistu gali 
būt tiktai driskis. Jei taip 
butų, tai ponas šliakys, ku
ris jau amžių baigia gyventi 
ir per savo tinginystę nieko 
nėra užsidirbęs, turėtų būti 
geriausis socialistas. Bet jis 
ir pats žino, kad taip nėra. 
Žmogus socialistu vadinasi 
ne dėlto, kad jis turtingas 
ar beturtis, bet dėlto, kad 
jis yra socializmo šalininkas 
ir laikosi materialistinio is-1 
torijos supratimo. Delio ir į 
"Keleivio” leidėjai yra so
cialistai, kad jie laikosi ši-j 
tos pasaulėžiūros. Tegul po-; 
nas Šliakys gerai tatai įsitė- 
mija, kad kitą syk žinotų, 
kas yra socialistas.

Gi užtai, kad nežinoda
mas drįsta šnekėti, gauna 
antrą syk nėr nosį.

Kapitalisto reikšmės jis 
irgi nesupranta. Kapitalis
tas yra tas, kuris^ nieko .ne
gamindamas gyvena iš nuo
šimčių ir kitokių »pelnų, ko
kius neša jo kapitalai. "Ke
leivio” leidėjai tokių kapita
lų visai neturi ir jokių nuo
šimčių negauna. Prie to da 
jie patįs dirba po 12—14 va
landų į parą; ir jie taip dir
ba visą laiką kaip Ameriko
je, t. y. apie . 15—46 metu. 
Taigi jie nėra jokie kapita
listai. Jeigu ponas šliakys j 
butų taip sunkiai dirbęs, 
netinginiavęs, tai ir jis butų 
galėjęs tiek turėt, kiek "Ke
leivio” leidėjai turi.

Tai trečias jam antausis.
Beje, ponas šliakys kar

toja pasenusią savo pasaką, 
buk "Keleivio” redaktorius 
kitą syk jam pasakęs, jog 
Lietuva da nepribrendus 
socializmui. Ir jam tai išro
do labai “reikšmingi žo
džiai.”

Kad Lietuva nepribren
dus socializmui, tai žino 
kiekvienas rimtas socialis
tas ir kiekvienas šiaip apsi
švietęs lietuvis. To nežino 
tik "Sandaros’ redaktorius

O kad laikraščio redakto
rius yra šitoks ignorantas, 
tai jam verta da sykį užtep
ei

Pagalios ponas šliakys 
sako, kad "Keleivį" skaitan
čios tik kelios “nesusipratu- 
sios davatkos.” Matyt, jis ir 
save prie tų "davatkų” pri
skaito, nes ir jis iš “Kelei
vio” mokinasi. Nes kas tik 
būna "Keleivyje", tai žiū
rėk, jau ir pono šliakio laik
raštis pamėgdžioja. Juk jis 
buvo pavogęs iš "Keleivio" 
net “Maiklo su Tėvu” pasi
kalbėjimą. Kada už šitą va
gystę jam buvo pagrūmota! 
teismu, tai jis liovėsi spaus
dinęs "Maikį su ’l/ėvu”, o jo 
vieton įvedė “Kazio su Dė
de” pasikalbėjimą, nors ir 
labai nevykusį. Jis bando 
net žinias panašiu styliumi 
statyt. Kaip sau norit. nor-| 
ingius žmonės taip nedaro! |

Ir kaip jums patinka tori 
kia logika: Iš pradžių tas! 
žmogus rėkė, kad "Relei-{ 
vis” didžiausis “kapitalis- ■ 
tas”, kad jis "pinigais apsi- Į 
pylęs”, o pabaigoje vėl sako, 
kad "Keleivį" skaitančios 
tik “davatkėlės”, ir tų pačių 
"nedaug” kas reiškia, jog ir 
skaitytojų neturi.

Taigi pabaigoje 
Šliakys pats save sumušė.

Neveltui So. Bostono lie
tuviai ir vadina jį "senmer 
ge su barzda.”

ponas
I
I

"BAIGŲ PRAKEIKTI 
LIETUVOS VALDŽIA 

IR TVARKĄ.”
Lietuvos žmonės baigią 

iau prakeikti ir valdžią ir* 
visą Lietuvos tvarką. Ir tai 
ris dėl valdininkų nedoru
mo.

Taip rašo "Lietuvos Ūki
ninkas" 34-tame numervje. 
Girdi:

“Juo
žmonės
kais.

* šitą turėtų perskaityt ir 
gerai įsidomėti 
redaktorius

i kuris mano,
i viskas gerai, 
"Keleivis" ir 
nepatenki n ii.

Sandalo " K1S kalt*S, ldd IlIgllS 
ponas šliakys, •
kad Lietuvoje 

ir kad vien tik 
socialistai

«

ja

KO JIE LENDA J 
KLAIPĖDĄ?

Lenkai turi didelių 
tensiju prie Klaipėdos.

pre- 
Jie 

būtinai nori, kad Klaipėdos 
uostas ir Nemuno upė butų 
jų kontrolėje.

Kogi jie nori tenai?
“Naujienos" paduoda iš 

vieno lenkų laikraščio iš
trauka, kuris šitą paslaptį 
išaiškina. Tenai skaitome:

“Klaipėda musu ekonomi
niam ir net politiniam gyveni
me gali suvaidinti labai svar
bią rolę: Nemunas, kuris pui
kiai tinka medžiu plukdymui, 
teka per teritoriją, dideliam 
plote apžėlusią milžiniškais 
miškais. Prekyba medžiais su
daro labai žymią poziciją len
ku valstybės prekyboje, ir nė
ra abejonės, kad turės praeiti 
daug metu, pirma negu ji su
mažės. šiandien medžiu gabe
ni mas iš rytinių sričių per vi
są valstybės teritorijos ploti i 
Dancigą eina geležinkeliais, 
neapsakomai apsunkindamas 
geležinkeliu linijas ir didinda
mas medžio prekybos išlaidas. 
Dancigo uostas dažnai yra už
verstas medžiais ir negali tin
kamai patarnaut kitiems tiks
lams.

“Medžių plukdymas Nemu
nu Į Klaipėdą išrištų šituos ke
blumus. Klaipėda pasidarytų 
įžymi miško rinka. Uždirbtų 
Lenkija ir Klaipėda.”

Tai ve, kur šuo pakastas. 
Klaipėda ir Nemunas reika
lingi prošepanams tam, kad 

i jie galėtų parankiau išsivež
ti pavogtas Lietuvos girias.

Račkauskas Pilėno Vieton.
i

toliau, juo 
skundžiasi

Tokių skundų daugiau
sia išgirsi sodiečių tarpe. Re
tas kuris turėjęs reikalu su 
valdininkais, geru žodžiu juos 
paminės. Visur perdėm skun
džiamasi, kad musų valdinin
kai neteisingi, šiurkštus, ne
mandagus, o daugiausia tai 
priekabiu jieškotojai, tary
tum besikreipiantieji i juos 
žmonės butų koki chuliganai 
prasikaltėliai, kuriuos reikia 
ant žodžio gaudyti, tarytum 
tiems valdininkams butų di
džiausia laimė ir 
mas sugavus kokį sodieti ne- 
atlikusį kokio nors menko, 
tankiai išgalvoto formalumo. 
Musu žmonėms retai tenka su
rasti toki valdininką, 
vo maloniu išauklėto 
apsiėjimu, patarimu, 
nimu, pasistengimu 
vinti reikalo atlikimą 
tusi 
kuriems 
Priešingai, 
kimų, ypač 
menkiausią, 
kvailinami.

. Aino.šiaus 
mantinėjami, 
kantrybės, nuo visa ko atsisa
ko arba priversti būna su
minkštinti negailestingo valdi-

' ninko širdį kokiu nors labai 
OI ’ Įtakingu daiktu, kaip litas, 

pusbonkis ar jiems panašus.
”Juo labiau sodžių žmonės 

piktinasi matydami kai vaidi
ninkas Į kaimieti interesantą 
vilko akimis žiuri, o sutikęs žo 
deli interesantą, ar šiaip koki 
šmugelninką apsidžiaugia, tar
tum broli iš numirusių atsikė
lusi sutikęs.”

Nurodęs, kad Lietuvos, 
valdininkai mėgsta dau
giausia rusų ir lenkų kal
bas, "Lietuvos Ūkininkas" 
sako:

“Ir su didele širdgėla tenka 
pabrėžti, kad tokių tipu yra 
labai daug, kad dėl tokių tipų 
žmones baigia prakeikti ir vai- 
fižia ir Lietuvos tvarka.“

•"Dirvoje" p. Račkauskas 
giriasi keliaująs Kaunan 
užimti vietą Užsienio Rei
kalų Ministerijos "žinybo- 

, je”. Tai yra vietą, kurią tu- 
. rėjo užėmęs p. K. Pilėnas, 
kuomet jis buvo žvalgybos 

. direktorium.
Nelabai senai toj pačioj! 

"Dirvoj” p. Račkauskas la
bai piktinosi klerikalų "vei
kėjais"—Mostowskiu. Kau
nu ir česnuliu — už tai. kad 
karo metu visi jie buvo su
lindę Amerikos šnipinėjimo 
departamentan. Bet kuogi 

r pasitenkini-1šita įstaiga skiriasi nuo lie
tuviškosios "žinybos", kurią 
dabar p. Račkauskas ruo
šiasi užimti? Ir viena renka 
žinias apie vidujinius ir iš
laukinius valdžios priešus, 
ir kita. Vadinasi, abidvi jos 
dirba šnipinėjimo darbą ir 

biejų tarnybos anglų kal- 
intelligence

daugiau 
valdinin-

kuris sa- 
žmogaus 
pamok i- 
palen;
steng
tiems, 

privalo.

------ ~ ---------------------ii,

patarnauti 
tarnauti 
daugumoje atsiti- 
kaimo žmonės, už 

nekaltą dalykėli 
siuntinėjami nuo 

pas Kaipošių. ka- 
kol jie netekę

boj vadinasi
-errice".

Taigi musų dorasis p. 
Račkauskas važiuoja užim
ti p. Pilėno vietą. Jis dirbs 
toj pačioj "žinyboj", kurioj 
dirbo žinomas p. Pilėnas.

Kuomet p. Pilėnas tarna
vo toje "žinyboje", Lietuvos 
politinis veidas nebuvo dar 
aiškus. Valstybė tik £ą buvo 
pradėjus organizuotis ir ga
lima buvo tikėtis, kad iš jos 
išeis tikrai laisva ir demo
kratinė respublika. Ir jei 
tuomet kas dirho valdžioje, 
jis gali da teisintis dirbęs 
laisvai Lietuvai

Visai kas kita vra dabar. 
Dabar Lietuvos valstybė 
yra virtus klerikalų parti
jos organu. Ji tarnauja re
akcinei jų politikai ii- vyki
na jų reakcinius obalsius. Ji 
smaugia pažangiąją spau
dą, uždarinėja spaustuves 
ir persekioja laisvas organi
zacijas. Todėl kas dirba val
džioje dabar, tas sužįniai 
dirba reakcijai.

Kuogr p. Račksrtrškas pa
siteisins ?

Vienas iš tautininku.

Daugelis miesto gyvento
ji* tiki kapitalistiškų laik
raščių aiškinimams, jogei 
delei anglies brangumo yra 
daugiausia angliakasiai kal
ti, nes perdidelių algų rei
kalauja. Jų supratimu, ei
gų nebūtų angliakasių uni
jos ir angliakasiai mažesnes 
algas imtų, tuomet anglis 
butų visai pigi

Nesenai man teko kalbė
tis su keliais Chicagos inte
ligentais, kurie irgi išreiškė 
panašią mintį, kad delei an
glies nesvietiškų kainų dau
giausia yra kalti angliaka
siai. Girdi, 1922 metais jie 
streikavo ištisus penkis mė
nesius ir nieko nelaimėję su
grįžo prie darbo. Jeigu, gir
di, jie butų anglies baro
nams nusileidę ir nestreika
vę, tai anglis butų atpigusi 
ir miestų gyventojai nebū
tų buvę taip nuskriausti.

Aš, kaipo angliakasis, iš
dirbęs 10 metų kasyklose 
įvairiose valstijose ir turė
damas šiek-tiek patyrimo, 
norėčiau išreikšti savo min
ti apie priežastis anglies 
brangumo, čionai nurody
siu kelis faktus, iš kurių 
skaitytojai galės spręsti, 
kas kaltas delei anglies 
brangumo: angliakasiai ar 
anglies baronai.

Chicagoj, ant So. Chica
go avė., man teko patėmyti 
Coal vardus Pocahontas 
Coal Co. Tos kompanijos 
kasyklos Pocahontas, W. 
Va. man yra gerai žinomos. 
Toje apielinkėjfiF niekuomet 
■tebuvo ir dabar nėra anglia
kasių unijos. Tenai anglia
kasiai gauna mažas algas ir 

Įdirba po 9 ir 10 valandų į 
Į dieną. Jie yra apmokami ne 
įuo tonų, kaip unijinėse ka
byklose, bet nuo karų. Karai 
dideli, po 4 tonus karas. Ir 
iž vieną karąįanglies jie 
gauna tik 1 dol. 20c., tai 
reiškia tik po 30c. už toną. 
Tuo tarpu Illinois valstijoj 
unijinėse kasyklose anglia
kasiai gauna net po 87U 
tentų už kiekvieną toną. Be
lo, unijiniai darbininkai dar 

Įgauna atlyginti ir už kitus 
kstra darbus, o Pocahontas 
larbininkai to negauna. Ir 
nepaisant šitokio darbinin
kų išnaudojimo Pocahontas 
kasyklose! ar jus Poc-ahon- 
:as anglį perkat pigiau, ne
gu unijinėse kasyklose iš
kastą anglį? Taigi pasvars- 
tykit, kam tas didelis pelnas 
kiiuva ir kas čia kaltas.

Bet galbūt atsiras tokių 
gudragalvių, kurie pasakys, 
kad Pocahontas anglies par
vežimas Į Chicagą brangiai 
atsieina.

Štai jums ir kitas faktas 
iŠ mano patyrimų, kuris pa- 
odys, kad tolimas anglies 

pargabenimas kainose ne
padaro didelio skirtumo.

1921 metais, patekęs į be
darbių eiles, atsiduriu Co- 
lorado valstijoj. Ten besi
lankydamas po angliaka- 
syklas patyriau, kad darbi
ninkai nelinijinėse kasyklo
je už mašina iškastą anglį 
gauna po 55c. už toną. #Fort 
ColLins randasi tik apie 50 
mylių atstume nuo kasyklų 
ir ten žmonės tais laikais tu
rėjo mokėt po 12 dolerių už 
toną. Tai kas čia delei ang
lies brangutno kaltas: ang
liakasiai ar anglies baro
nai?

Pagalios unijinių anglia
kasių algos nėra jau taip di
delės, kaip kiti sau įsivaiz
dina. Reikia žinoti, kad an
gliakasiai nepilną laiką iš-

I
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v.ž viršutinių fabrikų darbi
ninko alga.

Kalbant' apie angliakasio 
algą reikia atsiminti, kad 

ijis dirba labai pavojingoj 
Kietoj. Iš ryto išeidamas i 
darhą jis nėra tikras, kad 
vakare sugrįžš gyvas ir 
sveikas.

Taigi matot, kad visa an
glies brangumo kaltė guli 
ant anglies baronų pečių. 
Jie skriaudžia angliakasius 
ir kartu apvagia visuomenę. 
Kol valdžia leis baronams 
sauvaliauti, kol ji jų nepa
žabos, tol anglies brangumo 
klausimas nebus išrištas.

Bet valdžia kapitalistų 
interesams nekliudys, nes ji 
pati yra kapitalistinė.

Jeigu darbininkai 
skriaudžiamoji

l

ir 
visuomenė 

nori, kad jų reikalai nuo ka
pitalistų pasikėsinimo hutų 
apginti, lai sekančiais rinki
mais balsuoja už darbinin
kų partijos kandidatus. O 
tekia partija yra Socialistų 
Partija.

Kol kapitalistinė išnaudo
jimo ir skriaudų tvarka ne
bus pakeista socialistine ly
gybės ir brolybės tvarka, 
tol darbininkiška visuome-j 
nė nuo skriaudų neišsiva-i 
duos. Pasaulio Pilietis.

Skaitytoju Pastabos.
Kaip baudžia politinius pra

sikaltėlius Lietuvoj ir 
Rusijoj.

Lietuvoj politinius prasi
kaltėlius daug sunkiau bau
džia, negu Rusijoj. Lietuvoj 
politinį prasikaltėlį ilgai 
laiko kalėjime, iki teismas 
įvyksta. Paskui dar laiko 
metus-kitus po teismui. Ru
sijoj gi politinių prasikaltė
lių į kalėjimus visai nesodi
na. PagaVo, sušaudė... ir eik 
sau sveikas namo. Jonas.

Lietuvos krikščionys yra 
liaudies priešai.

Gyvenimas jau pirmiau skričių savivaldybėms rei- 
munis parodė, kad krikščio- kia duoti tik 5 nuošimčius 
nys demokratai su savo pa- pajamų vietoj dvidešimties. 

Jie pasakė, kad tuo kart su
mažės mokesniai.

Kaip jie negražiai daro su
— 1 • 1 -_ ••_______ 1.^?—

ir čia, neteisybę kalbėdami, 
negražiai daro.

j Pamanykit. Savivaldybės 
' w’ ” - , stato di-

ukio’delius naujus ir remontuoja 
ias. Tos draugijos be- senus tiltus, užlaiko liek

dirbtomis partijomis, ūki
ninkų sąjunga ir darbo fe
deracija, yra didžiausi liau
dies priešai. Tą patį mes žemės* ūkio draugijoms, taip 
matome ir šiandien. Prisi
žiūrėkime lik arčiau gyve
nimui.

Lietuvoje valstiečiai or- užlaiko ligonines, 
ganizuojasi į žemės ūkio Mėlius natrius ir r 
Įdraugij 
partyvės organizacijos ir,daug mokyklų, 
tenai įeina visi, kas tik turi Ir taip dar vis mažai mo- 
sklypeli žemės tikslu pakel-įkykhj ir kitu įstaigų; o daug 
ti savo ūki. Draugijos per į randasi ir tiltų nepataisytų, 
savo centrus atsigabena zu-(y0 negali padaryti todėl, 
periu pigiau, negu kad gau-,]:ad nėra užtektinai pinigu, 
na pirkti iš privačių pirklių. Į Jeigu krikščiOnvs demokra- 
Toliau, žemės ūkio draugi- ų-aj - *
jos parsigabena žemės ūkio ; kad 
mašinų ir pardavinėja į pa-’ mažiau pinigų

būt pravedę įstatymą, 
savivaldybėms atleisti 

_______ r_šoj, tai turėtų 
uždaryti mokyklas, ligoni- 

nemokra- nes, prieglaudas ir visai ne- 
. Jų t ė- Į taisyti tiltų, o jie tą nenorė- 

lrjtų padaryti, tai turėtų vis- 

tiina mitinguose ūkininkų i Todėl jie mokesnių nesu- 
atstovu, štai kokius sposus1Tnažintų. Taigi jie begėdiš- 
^ar<J; . ! kai neteisybę kalba, norėda-

Užpirko keletą vagonų imi suklaidinti liaudi, norė- 
zuperio ir siuntinėja dabar|darni, kad liaudis patikėtų 

fen parduoda su nuosto- Krikščionys demokratai 
bais. Bet įspardavmejęs tą jau dabar pasisako per savo, 
vieną vagoną visam apskri-. kdkrašti, "Laisvę”, kad ne- 
ciui, zuperių daugiau nebe- j reikia apskričiu valdvbu. o

I
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Lskolą ūkininkams.
Krikščionims < 

tams tas nepatinka. . 
vas kunigas bankininkas ir 
dvarininkas, kuris save va-!vien imti*mokesnius.
4?.

Istoriški nuotikiai iš 
"Laisvės” pastogės.

■ Aną metą šeidemanas su 
menševikais nužudė Liebk- 
nechtą ir Rožę Luxemburg.

Aną metą M. Biržiška su 
A. Janulaičiu nužudė V. 
Kapsuką ir Z. Aleksą.

Aną metą ir dabar Janu
laitis teisia ant mirties dar- Į 
bininkus.

Aną metą restorane St. 
Michelsonas įskundė komu
nistus "šnipui” Pilėnui.

Aną metą Grigaitis pats 
pirmutinis pradėjo kovą su 
dr. šliupu.

Aną metą K. Liutkus pa
sigrobė L.D.L.D. pinigus.

i po vieną vagoną i apskritį. Į jų žodžiais.

Bet išpardavinejęs tą ■ 
vieną vagoną visam aįskrilj^Vršti,’ ____ v ,___ _
eitu, zuperių daugiau nebe- į reįkia apskričių valdybų, c 

:iurL Ir dabar knkscionyrs j)aĮ]kti tik viena apskrities 
|demokratai saukia: žiūre-įJie taip pat. 
kit kokie mes geri, mes kaj viršaičiu nereikia rink
oms pigiai zuperi pardavi- u 0 1Tikia skirti i§ vaid2ios 
nejame. .jr įtaisyk jam uniforma,

j Ir kartu pila pamazgas t Vienu žodžiu, jie neri pasi*- 
ant žemės ūkio draugijų, statvti dar milicininką vir- 
stengdamiesi jas suardyti, išaičio vietoj. Tuo budu pa- 

Kįla klausimas, kodėl tys žmonės nebeturės savo 
krikščionys demokratai rinktų atstovų nei valsčiaus, 
tain negražiai daro? nei apskrities viršūnėse, o

Ilgai aiškinti neprisieina, ■ ten ponavos vien valdinin- 
!nes dalykai taip stovi: i-kai, prie kurių sunitu prieiti
‘ Kadangi Vailokaitis turi ir pasikalbėti, ir kiekvienas 
daug pinigu, tai kad uždirb- T Pr*e^ viršaiti dre-

! ti dar daugiau, jis užsiima kaip dabar prieš mili
cininkus.

Tai vis krikščioniu demo-

klausimas, 
y s <’

tain negražiai daro?

............. ............ ........ „ 
tik nežinia, ką jis su jais da-!
rys. Jonas.

Kada musų veikėjai išsiri- 
tuliavo iš socializmo.
Dr. šliupas — kai susi

vaidijo su Širvydu už netie- 
sotą padalinimą Lietiivosf 
partijom revoliucijos aukų.* 
Tada tik šliupas persitikri
no, kad, išskyrus Kapsuką, 
risi socialistai yra "benkan- 
kartai" ir "išperos”.

J. O. Sirvydas — kai susi
vaidijo su J. Baltrušaičiu, o 
sąjungiečiai palaikė Baltru
šaičio pusę. Tada Sirvydas 
pamatė, kad socializmas — 
tai kvailystė.

V. K. Račkauskas — kai 
prišliaužė prie "Tėvynės” 
redaktoriaus kėdės, tada jis 
persitikrino, kad socializ
mas — tai tik saldi svajonė.

K. Kučinskas — per dau
gelį metų betrindamas kole
gijų suolus išmoko žinoti, 
kad jis yra "geras žmogus”, 
o tokls prie -TčS.S. prigulėti 
negali. Jonas.

Sako, jogei Lietuvoj nie-
dirba. Kartais jie dirba tik kas negali kiaušinių ekspor
to 2 ar 3 dienas savaitėj, tuot, tik kun. Vailokaitis. 
Kartais gi kasyklos užsida- Nors kartą ių kiaušiniai po 
•o ant keliu mėnesių. Ir jei- kunigų cenzūra papuolė. 
?u paimsim apskritų metų Bepigu kunigams kiauši- 

*• ’ •------- hiius eksportuot,
Hcos uždyką jieir

v •

mgliakasio algą, tai pama
tysim, kad ji yra labai, ma
ža dnreri kartais mažesnė.

kad davat- 
jiems prineša.

A. G.

prekyba. Bet pelnyti bus ta
da gerai, kada nebus susi-' ______ _______

Į organizavusi liaudis, kada kratų planai,,kad išstumti iŠ 
į liaudis neturės žemės ūkio valdžios įstaigų pačių žmo- 
Įdraugijų, vartotojų bendro- nių rinktus atstovus.
’vių ir t.t. Juk ir dabar aiš- To pasiekę, krikščionys 
ku, kur žemės ūkio draugi- demokratai pasijus dar di- 
jos atgabeno savo zuperių, dėsniais krašto šeiminin- 
ten jau privatiniai pirkliai kais ir trins iš džiaugsmo 
daug pigiau pardavinėja-zu- delnus, o tuo tarpu liaudis 
jperius, o žemės ūkio draugi- verks.
jos dar pigiau. ! Budėkit, valstiečiai ir sa-

Todcl dabar aišku, kodėl vivaldvbės, kad jūsų orga- 
kųnigas Vailokaitis ir kiti nizaciju niekas neįveiktu, 
ponai krikščionys demokra- nes vėliau gailėsitės,'o jusu 
tai ir ūkininkų sąjunga ne- priešai nesnaudžia. ’ 
nori, kad būt žemės ūkio (”L. U.”) J. V.
draugijos. j __ '

Kitas dalvkas. i
Savivaldybes — tai pačios 

liaudies renkami atstovai į 
valsčių ir apskričių tarybas 
ir valdybaš. Per jas liaudis 
steigia ligonines, mokyklas, 
visokias prieglaudas, vienu 
žodžiu, rūpinasi savo vietos

vių ir t.t. Juk ir dabar aiš-

Ii?.

ŽARUOS
Chicagoj naujas lermas. 

Vienoj siuvėjų dirbtuvėj 
daktaras Graičiunas pasakė 
"spyčių” streiklaužiams — 
ir dabar risi sukilo prieš 
daktarą: vieni reikalauja 
išmesti jį iš S. L. A., kiti iš
nešti papeikimo rezoliuciją 
ir t.t. O aš sakau: palaukit, 
vyručiai, ir nesakykit jam 
nieko, pakol jis pats nueis į 
tą dirbtuvę dirbti.

visokias prieglaudas, 
_ _ • _____

gyvenimo reikalais.
Laike savivaldybių atsto

vų suvažiavimų, kurie turi 
būti kas metas, arba ir tan
kiau, savivaldybių atstovai 
pasako valdžiai kas gera ir 
kas negera.

Krikščionims demokra
tams tas nepatinka. Jie ne
nori, kad savivaldybės pa« gaiš į "Telegramą? bliauja, 
sakytų jiems į akis teisybę, kad “Telegramas’’ turi iš- 
Ir jau šiandien jie rengiasi eiti kasdien, nes to Chicagos 
tas savivaldybes panaikinti, tautininkai reikalauja Bet 
Bet jie bijo panaikinti greit, ” * ------
nes žino, kad liaudis bus ne
patenkinta. Todėl jie nori 
dabar {tikrinti visuomenę, 
kad savivaldybės nereika
lingos. Kaikurie musų pirmeiviai

Tą savo darbą pradėjo va- smerkia romiškus kunigus, 
ryti šmeižtais per savo laik- ' ........................
raščius, ypač per "Laisvę". 
O vėliau, kada buvo svarsto
mas Seime valstybės biu
džetas, krikščionys demo
kratai gudriu budu norėjo 
panaikinti apskričių savi
valdybes. Jie pasiūlė, kad

Laukis įrėmęs savo ra

ntės žinom, kad Laukis kas 
pavasaris geriasi. Kažin, ar 
ir "Telegramas” taip tan
kiai savo šerstį mainys?

o giria tautiškus. Aš gi ne
matau tarp tų kunigų jokio 
skirtumo: kaip vieni, taip ir 
kiti nieko nedirba, tik žmo
nių mulkinimu užsiima. 
Kaip romiškų, taip ir tau
tiškų kunigų tikėjimas — 
tai doleris.

> A. Garbukas.
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Kas skaito ir rašo 

Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS □

CHICAGO, ILL.
“Naujienų” “draugingumo” 

vakarienė.
Rugsėjo 3 d. Great Nor- 

thern viešbuty buvo sureng
ta “Naujienų” “draugingu
mo” vakarienė tik-ką sugrį
žusiam iš Lietuvos "Naujie
nų” redaktoriui drg. Gri
gaičiui. Svečių prisirinko 
apie šimtas. Didžiumoje bu
vo biznieriai ir profesiona
lai.

Po užkandžių, drg. Jurge-'

dėl idėjos, 1 
kad profesionalas yra di
džiausias drąsuolis, kuris 
drįsta nepaisyt istorijos, 
arba tikriau — leiskite man 
pasakyt — yra nežinėlis.

Buvo ir daugiau kalbėto
jų (veik vieni profesiona
lai), kurių kalbų čia nemi
nėsiu. Tik tiek prisiminsiu, 
kad nežiūrint to, ką jie sakė 
savo kalbose, bet visi užbai
gė vienybės klausimu. Vie
nok nei vienas jų nepasakė,

tai tas parodo, Tš KELIONĖS PO PIETĮ- 'valstiją į vąkarus pakeliui skurusioj Lietuvoj ir tai ge- medžiu. Kaip žmonės paša- nes. Darbininku užsiėmimas 
moloo NIK VAIOTIIAO ——... • 5_______ . , .... .  NES VAISTUAS. 

žiupsnelis žinių.
; matosi gana gražių mieste- resnių namų matosi, negu Koja, i 
jlių. Bet važiuojant i pietus šiose valstijose. Automobi- turi po 500 metu.

lionis, kaipo toastmasteris,! £a*P galima Amerikos 
perstatė drg. Grigaitį kal-i:?e^?VIUS suvienyti . Be v 
bet i. Draugas Grigaitis .lle ir suPfato, kad tas dar- 
daug papasakojo apie Lie- ,as 4]1 me:af daugiau, kai 
tuvą; kai iš kurių jo kalte-.jojimas la*°\ 
je nupieštų nuotikių reikėjo1. ^e3a»„^’.MSntvl^as ^7° 
nemaža ir pasijuokti. Dau- dalboj išrišo. tą svarbų 
giausiai reikėjo juoktis, kad klausimą, kaip Amerikos 
apskričių viršininkai nežiną ^tuvius galima suvienyt, 
respublikos . įstatymų. Pa- ^ls kviete dėtis prie jo va- 
veizdan, vienoje socialde- (‘ovaujamos (bent taip su- 
mokratų rajono konferenci- P^atau) kokios ten vaidy
boj, kurioj ir drg. Grigai-orgamzacujos. Jis sake, 
čiui teko dalyvauti, kalbėto- kad tos organizacijos pro- 
ias pirštu parodęs į raudo- ?ramas esąs gana platus ir 
na vėliava, tai milicininkas, Prakilnus, . bet jos statutą 
kuns ten buvo uz sargą", 
tuoj išbėgo laukan. Po va
landėlės sugrįžo su visu ap- . „
skričio štabu ir pareikala- sie3 a.usies • 
vo paaiškinti, ką toji raudo- a^JOtanas jų organizacijos 
na vėliava reiškia. Konfe- buiojimas, .J°.ek . salima i 
rencijos pirmininkas jiems sPr?sti iš jo įssitanmų. Jis 
paaiškino. Vienok jie vis ne- pasakė, kad ne visus jie pri- ■ 
galėjo persitikrinti. Bet ka- ?Fa *. sayo organizaciją; ir į 
dangi aiškintojas buvo Sei- jS ,aPie snP*° žmonių, kurie į 
mo atstovas, tai patikėjo ir dalyvavo tame vakarėly, ir 
eidami laukan pasakė: kurie buvo taip galima sa- 
’Tamsta esi Seimo atsto- kyt, tik profesionalai ir biz- 
vas, tai turbut ir žinai ką ni®rįai (įsemus kelis rank- 
kalbi.” Draugas Grigaitis įklius), jis rado tinkamą i 
papasakojo ir daugybę nuo- vaidylos narius tik vieną 
tikiu, iš kurių reikėjo nema- Grigaiti..
žai juoktis, nors giliau pa- kaipgi. 4ar>
svarsčius ne juoktis, bet ap- kad yaidyla jteike drg. 
gailėti tuos žmones reikia. Grigaičiui eudauną auk- 

Taipgi keliais žodžiais smę plunksną su kokioms 
drg. Grigaitis prasitarė ir ten kulkoms. Kaip dr. Mon- 
apie susipratusių darbinin- tvidas aiškino, kad toji 
kų pasišventimą gint savo plunksna nerašanti greitai 
reikalus. Jis nurodė, kad į 
socialdemokratų 
konferencijas atstovai pėsti 
eina po dvi, tris mylias 
(lietuviškas) ir konferenci
joj išsėdėję po 8, 9 valandas, 
grįžta pėsti namon.

Taigi, Lietuvos darbinin
kų pasišventimą, veikti sa
vo klasės naudai, jokiu bu
riu negalima sulygini su . 
Amerikos darbininkų veiki- baigė. __..........
mu. čia dažnai pasitaiko, a -
kad kuopos susirinkimas at- kalba ir vistos Šlaunis, tai 
- - - - tos vakarienės įspūdis butų

menkas.
Laisvės Mylėtojas. 

LAWRENCE, MASS.
Iš darbo lauko.

Paskutinius apskritu

atsisakė aiškint, nes tai esą 
sekretas. Tik tiek pasakė* 
kad pas juos esą ”nuo au- 

~ ‘ " Tečiaus

negu koja, tai nekurios palmos prie krovimo tavorų iš laivų 
. .. _ _ Mat pal-į vežimus ir iš vežimų į lai-

Daug kas iš lietuvių žin- miestų mažai tėra. Pirmuti- lių čionai mažai matosi mų ir alyvų medžiai parodo vusr T f'trira ; ' ris
geidauja apie pietines vals- n*s miestukas pietų link yra į Daugiausia žmonės važipė-
tijas, vpač apie Florida. Bet Alexandria. Gyventojų turiijasi į mažą vežimėlį pasikin- uos vaisujuj Ztieiiluo m
kadangi tose valstijose lie- 18,060. Miestukas stovi gra- I kę asilą arba mulą. O į sun-; žydi medžiai ir įvairiausi
tuvių teveik nėra, tai ir mu-^°į.vie.t°j, ant upės kranto.1 kesnius vežimus pasikinko} žolynai. Visokių spalvų 
sų laikraščiuose žinių iš ten Važiuojant tolinus matosi į karves. įkvietkų matosi daugybė vi-
nesimato. jpustynės, kalnai ir menkos 15 0. sausio privažiavom1 sur, o ypač giriose. Gi balo-

” ’ - ’• ’ • vArrA« oririas Savanah, Georgia'se ir liugvnuose veisiasi ir
Istijoj. Kadangi lyjo pu- gyvena krokodiliai. Di

li sniegu ir buvo šalta, džiausiąs Floridos 
šiame mieste nesukto- yra Jacksonville, kuris turi 
Nuo Savanah miesto 91,558 gyventojų, Vidurys 

ia važiuoti ištisas dvi miesto apgyventas baltais
* '* '* - ----- ir gana švarus.

Ant šaligatvių spjaudyt yra 
draudžiama. *Ant iškabytų 
toblyčių pasakyta, jogei už 
nurispiovimą ant šaligatvio puikios plantacijos oren- 
gręsia bausmė 5 dol. Bet džių, grape fruits ir cu

kraus lendrių. Taipgi mato
si daugybė pyčių, puikių 
daržovių ir žemuogių.

19 d. sausio iš Jacksonvil-

g<

Kad supažindinus ”Kelei- veftes giries. i*aga.io> pri-,miestą 
o” skaitytojus, bent pa- važiavome miestą Kicii- yalstiji 
ršutiniai, su pietinėmis Sis miestas yri-, di- šia u su
ktiinmis. pianai naduodu blausias Virgmia valstijoj, tai si;

vio” skaitytojus, 
viršutiniai, 
valstijomis, čionai paduodu 
žiupsnęli žinių iš manę ke
lionės.

12 d. sausio leidausi iš 
Fhiladelphijos į pietus. Pir
miausia sustojau Amerikos 
sostinėj Washingtone. Pats 
vidurys miesto gražus, gat
vės plačios ir švarios: jokiu 
stulpu ant gatvių nesimato; ■ . -...... - .. , x. ... . ..
"atvekariu telegramų tele-stos lupeles, kuriose gyvo- šliaukti pagelbą. Virginijoj 
fonų ir kitokios vielos suve
džiotos po žeme. Tas sutei
kia gatvėms erdvumo L .. - . .
gražumo. Bet Washingtono vaikų pačiam nesmon tikę- mes nęra apgyventa, 
pakraščiai prasti: nameliai vasau°J} riarv^’
apleisti, nešvarus, gatvėm Ph,‘ —-- -
apterštos, čia daugiausia ladelphijoj žmones gėrės- nesimato, 
gyvena juodukai. Gyvento-,mus jx.«. •

ju Washingtonas turi]negu Virginijos. North Ca- daugybė avių. Arčiau prie 
437,571. « ... . ... ...........

tai 
jau. 
reik 
valandas, kol privažiuoji ge- žmonėmis 
'ožkelio stotį. Pakeliui ma- ri
tosi menki miškai ir Rugy-

gyventojų turi 171,667, Mie
ste yra daug dirbtuvių, at
rodo nešvarus, o priemies
čiai labai nuskurdę. Dai li
ninkai apmokami prastai ir 
todėl labai vargingai gyvo- nai! Pietinėse valstijose rei- 
na. kia važiuoti po 2 ir 3 valan-

Važiuojant nuo Ric-hmon- etas, kol pasieki stotį. Nelai
do į pietus matosi labai pra- mei atsitikus yra sunku su-

11a darbininkai žmonės. Žiu- North Carolinos, South Ca-

vus' Lriva* *tei 
t ] m "Į n • "i £ į *;! t If 

% iv

veža ir išveža tavorus. uar- 
bininkai gauna vos po 18 ar
ba 20c. į valandą. Supranta
ma, pragyvenimas čia irgi 
pigesnis, negu šiaurinėse 
valstijose. Jacksonville turi 

miestas gražų tiltą, kuris sujungia 
pietinę ir žieminę miesto da
lis per St. John’s upę. Tiltas 
yra tuomi įdomus, kad ant 
retežių su pagelba elektros 
yra iškeliamas augštyn, kad 
davus laivams praeiti.

South Jacksonvillėj yra

gręsia bausmė 5 < 
jacksonville pakraščiai, kur 
gyvena vieni juodukai, yra 

______ , ________ ____ ________ _ ______ nuskurę ir nešvarus. Oras 
rint į tas lūšneles ir į pui- rolinos ir Georgijus valsti- čia žiemos laiku taip šiitas.

i* kus nuplyšusiu, suvargusiu jose nei penkiolikta dalis že-,kaip Philadelphijoj rugsėjo le išvažiavom į Miami, Flo-
*’ * ................. ‘ .. Pakeliui matosi daug

pustymų ir vietomis jau ge
resnių miškų. Važiuojant 
nuo miesto St. Augustine 
ant Palm Beach jau *matosi 
labai puikių ūkių, su neuž
matomais orendžių ir kito
kių vaisinių medžių laukais, 
labai malonu į tuos žaliuo- 

-- jančius, pilnus vaisių sodus 
žiūrėti, ypač prisiminus, 
kad tai yra žiemos laikas.

Į Miami miestą įvažiavom 
2 vai. naktį. Beveik visą va
landą vaikščiojau po mies
tą, pakol gavau nakvynę. 
Visi viešbučiai buvo pilni 
žmonių. Čia galima matyt 
žmonių iš visų kraštų. Mies- ' 
tas Miami yra nedidelis, gy
ventojų turi 29,571, labai 

• puikus ir švarus, apsuptas 
vandeniu iš visų pusių. Iš 
rytų pusės yra didelė Atlan- 
tiko įtaka, už kurios randa
si Miami Beach, kur yra 
įtaisytos puikios maudynės, 
šioj vietoj Atlantiko van
duo yra žalios spalvos, tar
tum nudažytas. Gi įtakoj 
vanduo maino savo spalvą: 
kartais būna žalias, kartais 
mėlynas, o kartais rudas.

Senrimni myliu atstumeV • « « ' •

va d in am a s 1 a - h a - - e ■ a h... 
jieankėj yra vfėnay me

lionas akrų dykos žemės. 
1912 metais ta žemė buvo 
vandeniu apsemia. Bet Flo
ridos valstija nutarė pra
vesti kanalą nuo Miami 
upės 8 mylių ilgio, iki vaka
rinės įtakos. Darbas jau bai
giamas. Kanalas turi 90 pė
dų pločio ir 13 pėdų gylio. 
Dabar ta žemė jau yra sau
sa ir pardavinėjama, lotais 
po $500 iki $1300 už lotą. To- 
liaus nuo kanalo parduoda 
akerį žemės po $150.

A. M. Jocis.
(Daugiau bus)

—-------------- ---------------- --------------------- —

, mėnesį. Gėlės puošia namus, rida.
Į Pravažiavus miestelį . sodus ir miškus. Vaizdas ne-

anieisti nešvarus, latvės turtingą Amerikos šalį. Phi- Brunswick, Ga. jau žiemos ^pasakytai gražus. Oro 
X----- -  ~žaliuoja lapuoti smagumu negalima atsigė-

vištininkus budavoja, medžiai ir žolė, kur ganosi rėti,
A Dirbtuvių Jacksonvillėj 

‘rolinos ir South Carolinos Floridos valstijos matosi la-| visai nesimato, apart ledau- 
Keliaujant per Virginia gyventojai namus. Jau nu- bai gražių paimu ir alyvų nės, geząunės ir elektriki- 

-———X
’T*’-:
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Jeigu ne drg. Grigaičio

i

i todėl, kad rašytojas turėtų 
rajonų Pro£os apgalvot savo raši- 

nį.
Reikėtų čia paminėt dar 

vieną įvykį, be kurio, ma
nau, korespondencija butų 
nepilna. Būtent dr. Rutkau
skas prašė toastmasterio, 
kad jo sunui leistų padekla- 
muot. Leista ir padeklama
vo, su tuo vakaras ir užsi-

sibuna skersai gatvės, bet 
yra ir tokių ”darbuotojų”, 
kurie neturi ”čėso” ateiti į 
susirinkimą-.

Draugas Grigaitis baig
damas savo ilgoką ir įdo
mią kalbą, patarė, kad ame
rikiečiai lietuviai teiktų metus čionai darbai ėjo ge- 
Lietuvad morališką pagelbą. rai, dirbo visos dirbtuvės

Po drg. Grigaičio kalboš, ! pilną laiką, kitos net it vir^=> 
toastmasteris pakviečia 
kalbėti advokatą Bračiulį, 
taipgi grįžusį iš Lietuvos, 
idant jis patikrintų, ar drg. niu 
Grigaitis tiesą sako. Bračiu- ~ ’ 
lis prabilo : ”p. Grigaičiui 
duodu už jo kalbą99’marks’, 
kaip anglai sako.” Po 
to, Bračiulis pradėjo užpul- 
dinėt progresyvį elementą, 
kam jis "ištraukęs plytas iš 
to tvirto muro” (suprask, 
iš katalikų tarpo), kurias 
dabar nesą kur padėti ir 
jos, būdamos liuosos, daro 
daug nenaudos Lietuvos 
respublikai. Turiu pasakyt, 
kad jeigu bučiau girdėjęs 
taip kalbant vargamistrą 
ar zakristijoną,, tai nebū
čiau nusistebėjęs, nes tokie 
žmonės tik tiek ir težino, 
bet kuomet taip kalba advo
katas ir dargi pražilęs — 
verta pasigailėjimo. Tečiau 
reikia prisiminti, kad buvo 
tokių žmonių-profesionalų, 
kurie savo kalboj Bračiulio 
kalbą užgyrė. Nežinau, ar 
jie taip darė dėl draugišku
mo ar dėl idėjos. Jeigu dėl 
draugiškumo, tai tiek to, 

^nors irgi yra nedora taip pa
sielgti ; o jeigu jie taip darė

laikį. Iš paviršiaus žiūrint 
rodėsi-visi yra pilnai paten
kinti dabartiniu kapitalisti- 

iu surėdymu. Nusiminusių 
nebuvo matyt, o besilinks-, 
minančių buvo gana daug. ■ 
Apie ateitį mažai kas galvo
jo. Pirko automobilius, na
mus, statė bažnyčias, nors 
jau čionai ir taip užtektinai 
jų yra; važinėjo ant ”by- 
čių” ir piknikų, visi ūžė, 
kaip tik kas išmanė. Bai
giantis vasarai pradėjo dar
bai mažėt, nors po "vikeiši- 
nų” dirbtuvės ir atsidarė, j 
bet jau ne visi gavo dirbta.' 
Daug dirbtuvių, skubiai 
mažina darbą ir darbininkų 
skaičių, kitos dirba po 3-4 
dienas savaitėj ir tai dari 
prisieina laukti darbo. To-} 
kiu budu bedarbių armija 
žymiai auga. Ką kapitalis
tai mano, tai niekas da ti
krai nežino, nes jie apie savo 
planus darbininkams nesa
ko. Kad darbininkų padan
gė niaukiasi, tai jau visiems 
yra aišku. Todėl norėdami 
iš kitų miestų važiuot į 
Lawrence’ą darbo jieškot— 
bukite atsargus.

Malonų Gizelis.

LACONIA, N. H. 
Streiklaužiui "bosui” 

nepavyko.
■' Apie metai laiko atgal 
"Keleivyje” jau buvo rašy
ta, kad čionai iš geležies lie
jyklos tapo prašalintas 
streiklaužis "bosas" Joseph 
šilansky (sulenkėjęs lietu- x 
vis). Po prašalinhno mini
mas "bosas" buvo gavęs dar
bą kitoj geležies liejykloj 
pas tą pačią kompaniją, bet 
jau turėjo prakaituot, kaip 
ir kiti darbininkai prakai
tuoja. Tas, žinoma, šilans- 
kiui labai nepatiko, nes rei
kia sunkiai dirbti. O čia dab 
kiekvienas prie progos pa
juokia kaipo atsilygindami 
už sulaužymą streiko. Taigi 
žmogelis, matydamas, kad 
paliko generolas be armijos, 
pametė darbą, pardavė savo 
dvejus namus ir 31 rugpiu
čio išsidangino net į St. 
Louis, Mo.

Degučių Petras.

(Tąsa koresp. ant 5 pusi.L,



Fondų Reikalai.
Avit, ir Liet. Darb. Gelb. Fondo Sekr. (V. J. Z.) paskutinis atsa

kymas ir "Lietuvos Draugų Atstovybei" nosių apšiuostymas.

Visų pirma, kas ėmė iš virš- pyniau su tais pinigais: Kauli- 
minėto fondo pinigus ir kur niui tapus kasierium, nebuvo 
juos padėjo? Tą reikia pasakyt.! kur piniginiai čekiai išmainyt, 
kad ir nenorint, nes prie to pri-;Vieną dieną aš (V. J. Z.). J. 
ėjus, kitokio išėjimo nėra. Ir ve Juška ir pats Kaulinis nueinam 
kam pinigai paduoti, tiesiog du- Į 
riu įurštu į akis:

Abakui duota....................$1,500.00
| "Rankpelnį" pasiųsta 1,000.001 
Ješkevičiutei duota .. 1.500.00 
J. Car ................................... 1,000.00
Stilsonui .............................. 500.00
Jakeliui ................................... 114.30
-Laisvei" ............................. 174.00
Fondo smulkių išlaidu 67.93

Mechanics Banką atidaryt 
"accountą". Bet tame banke, 
kaip pradės klausinėt, kas tą 
fondą sutvėrė, kokios organiza- 

: ei jos jį kontroliuoja, tai mes, 
j neturėdami sugalvoto atsaky
mo (sugalvot ir negalima), pra
dėjom vienas į kitą žiūrėt ir at- 

i sakėm, kad dar nėra organiza
cijos, kuri kontroliuotą tą fon- 

jdą. Ir nieko nepešę — išėjom. 
_ „ i Kadangi atidaryt "accountą”

w. ;180 — reikia raštiškų dokumentų, su
Liko pa-siyst , (antspaudais ir kitokiais priro-

laetuvą $1,860.43 dymais kas sutvėrė tokį fondą 

ir kas jį kontroliuoja, tai ”ac- 
’countą” atidaryt nebuvo galima. 
Repečka buvo biznierius, tai 
jam jokio keblumo su čekių

Visus sudėjus į daiktą 
pasidarys ....

įplaukų buvo.................

Vadinasi, jeigu tie 
pasiuntė $1,860.43 į Lietuvą. — nė čekius iš pradžių "Laisvėje 
fondas pasilieka tuščias. Bet bet sakė, buk ten nenorį mainy 
jie sako ir jų "bilos” rodo, kad Klausiu "tėvų”, kurie pagimdė 
jie "pasiuntė” tik $1.803.27. To- fondą, kas daryt. Jie atsako: 
kiu budu. turėtų būt pinigu pas "Teiraukis bankuose.” Aš, ture- 
kasininką J. Kaulinį $57.16. damas gerą pažįstamą First Na- 
Kuomet komisija išdavė atskai- tional Banke, perstačiau daly
tą per "Laisvę” ir "Darbininkų ką. Jis man atsakė: 
Tiesą”, tai pažymėjo, jog jie pa- pranešiu, 
care išlaidų: advokatui $25.00; 
už svetainę $4.00; iždininkui J. 
Kauliniui $5.45; viso $34.45. 
Atėmus šituos $34.45 iš $57.16, 
turi likti da $22.71. Ir iš tų 
$22.71 neįstengė atskaitos duo
ti nei komisija, kuri pripažino 
bilą "neautentiška", nei "Lietu
vos Draugų Atstovybė”. Mat, 
jie praleido tuos $22.71 ant pe- 
č ėdžių, arba kaip jie patys ra
šo, afit "pikčerių”, kuriuos pa
talpino ."Laisvės” No. 206, 1923 
m. O .jęi jię neišmokėjo tų pini
gų už ''pikčerių” darymą, tai 
pąs kasierim J;/Kaulinį turėtų 
but$2Ž.7Ū

Aš čia n&ioriu kelt revoliuci-

$7,716.66
$7,716.66

mekleriai mainymu nebuvo. Kaulinis mai-
M

• >

J -

"Pasitaręs 
” Už dviejų dienų ga

vau pranešimą, kad galima. Bet 
paaiškinus, kad kaikurie čekiai 
prisiųsti ne 
vėl pasidarė keblumų. Galų-gale 
tečiaus taip susitaikėm, kad če
kiai buvo mainomi mano vardu 
bankoj, o "money orderiai”, ku
rie prisiunčiami ant Kaulinio 
vardo, tai pats Kaulinis pašte 
mainėsi. Bet visuomet buvo visi 
čekiai priduodama kasieriui 
Kauliniui ir jis Įtraukęs į ka- 
sieriaus knygą, vienus čekius, 
kuriuos pats galėdavo išsimai
nyti, pasilikdavo sau, ’ o kitus 
man duodavo per banką išmai
nyti. Tokiu budu, ir‘ pas mane 
buvo pinigai ir pas oficiali ka- 

ją dėl tu centu, tik noriu paduot sierių J. Kaulini, ir iš abiejų 
visuomenei tikrą atskaitą, kad rankų darėsi išlaidos. Jei buvo 
jau daugiau nereikėtų rašinėt pas mane pinigų reikalinga su- 
ir butų aišku, kaip ant dėl- ma, tai aš išėmęs iš bankos duo- 
no. davau "tėvams gyvais” pinigais.

Čia suminėjau tik tiek, kiek Tai tokiu budu ir susipyniau su 
įplaukų buvo ir išlaidų, ir kam pinigais.
pinigai išdalyti. Bet kad sykiu ; Dabar grįžšim prie to paties, 
atsakius ir tiems, kurie šmeižė Abakas susirgęs apleidžia Fede- 
mane, ir visoms melagių komi- racijos sekretoriaus vietą. Gau- 
sijoms ir sykiu "Lietuvos Drau- nu nuo "tėvų” pranešimą, kad 
gų Atstovybei”, tai reikia pa- dabar Ješkevičiutė užims sekre- 
brėžt nors trumpai minimo fon- toriaus vietą ir ji ims iš fonde 
do istoriją. Gi iškėlus istoriją, pinigus ir duos Partijai ir Fede- 
sutruks tie visi burbulai, kurie racijai. Kadangi tuomet buvo 
prieš Zabulionį buvo leidžiami, "viršūnių” tokis įstatymas, kad 
kaip trūksta nuo vėjo muilo ir patys nariai nežinotų, kas yra 
burbulai. Štai istorija: į viršūnėse, tai jau oficiaiis ka-

Agitacijos ir Lietuvių Darbi- sierius buvo priskaitytas prie 
rinkų Gelbėjimo Fondas gimė neištikimų ir nežinojo, kur pini- 
1920 m., lapkričio mėnesy; fon-gai dingsta iš mano rankų. Beje, 
dą pagimdė Komunistų Partija Abakas prieš pat apleidimą se- 
ir Lietuvių Sekcija, kad gavus kretoriaus darbo, įsakė pasiųst 

visuomenės, legaliu $1,000.00 "Rankpelniui”. Girdi 
‘ Iš "R." badu miršta. Aš jo paliepi-

sykio paskyrė mane to fondo mą išpildžiau ir pasiunčiau per 
auklėtojum - sekretorium po First National Banką tūkstantį 
prievarta-disciplina. Gi Repeč- dolerių (gegužės mėnesy, 1921 
ką pastatė kasierium, o V. metais).
Skuodį pirmininku. Kontrolės . ir ve, Ješkevičiutė, tapusi Fe- 
komisijon inėjo: M. Liepa. Ig.'aeracijos sekretorium (L. K. 
Degutis ir Plečkaitis (kuris iš-. F.), prašo $1,500.00. Girdi. Par
važiavo į Rusiją). itijos narys suareštuotas, reikią

Pinigai ėjo iš fondo Į Partiją Užstato, ir Federacijai reikią pi
ji- į Federaciją sekamais 
dais:

Kovo mėnesy, 1921 m.. 
Abekas sutikęs mane prašo 
nigti tiems "kūnams , kurie 
gimdė tą fondą. Aš jam pasa
kiau, kad jis žino, kas yra ka- 
sierium ir kad prašytų jį. Jam 
Repečka davė $500.00. štai, Re
pečka apleidžia Brooklyną ir į 
jo, kaipo iždininko vietą, lieka 
paskirtas J. Kaulinis. Abekas ir 
vėl prašo tūkstančio dolerių dėl 
kokios tai bylos vedimo. Ir J. 
Kaulinis davė tūkstantį. Abe
kas davė kvitą už keturių sąvai- 
£lų vėliau, jo paties ranka pa
rašytą, ant kurios buvo pasira- 

Keršulis, bet ne savo var
du, ale J. Matjošaičio. Vadinasi, 
Abekas - Akelaitis gavo vieno 
mėnesio bėgyje iš dviejų kasie- 
tių $1300 oo.

Delei aišKomo.

pinigų iš 
budu, pačiai save palaikyt.

ant mano vardo. 
į

bu- nigų. Ant rytojaus priduodu
I$1,500.00, o ji man bilą išduoda 

F.! su mašinėle rašytą, o Keršulis 
pi“ pasirašė ant bilos "Naviko’ 
P3- i du. (Prie šitos sumos ir prie pa

skutinių mėnesių neturiu pažy
mėjęs. Knygose yra įrašyta; 
knygas turi komisija. Ir manau, 
jog čia nėra vaistų gėrimas, ir 
laikas mažai turi svarbos [ką 
tas reiškia? Red.J).

Bet ve, įvyksta Komunistų 
Partijos ir Lietuvių Federacijos 
suvažiavimai. Pasidaro frakci
jos: didžiuma ir mažuma. Fon-le 
irgi tas pats. Vieną gražią die
ną, "Laisvės” skiepe, Paukštys, 
Naudžius, Zaperiackas, J. J., 
klausia manęs: "Kur tu: ar su 
didžiuma, ar su mažuma?” Aš 
jiems atsakiau: "Aš busiu su 
didžiuma, jei ją Kominternas 
užgiria ir jei ji (didžiuma) 

kaip a? susi- stengsis vesti partijos darbą g<<-

>” var-

Visi nudžiugo, bile jus good . Mat aš nepaisiau, kad O aš sakau, kad jus meluo- 
tai ir ton- Stilsoninė šaika moka rnan algą,'jut! Pinigų Lietuvoje negavo! į 

1 . ‘ ‘ ___ ____ l Tolinus Steponavičiaus kom-
k- neduosiu jam pinigų. Užtai ma- panijos "Atstovybė” sako: 

"Abelno balanso nėra." Bet ke
turiom eiiutėm žemiau ji šau-‘ 
na: "Pabaigoje Zabulionio kny
gos randam ve ką: 'Paskutinio 
balanso, t.y. pasiųst į Lietuvą, 
lieka $1.860.43’.”

Matot, kaip tai "Atstovybei” 
gaidukai gieda galvoje: vienoj 
vietoj ji sako, kad balanso nėra, 
o kitoj — yra.

Toliaus "Atstovybė” sako: 
"Likviduojant fondą, komite

tas turėjo smulkių išlaidų, todėl 
komisija surado, kad balansas 
turi būt $2,803.27, nes Zabulio
nio priduotą bilą ant $1,000.00 
komisija pripažino neautentiš
ka.”

Čia išeina tokia išvada: Jeigu 
ta Petrikinė komisija nebūtų 
pasidarius išlaidų, tai butų vis
kas "autentiška”. Bet dar dur- 
nesnis išvedimas tos "Atstovy
bės”, kuri sako ir neužginčyja.

Sudėkime jos paduodamas 
skaitlines, ir pažiūrėkime, kas 
iš to išeis:

Išlaidų ..................... $4,913.39
Balansas..................... 1,860.43
Ir "neautentiškų” .. 1,000.00

lai.
(V. J. Z.) su mumis, 1
das su mumis!" Mat, jie žinojo, ir aš pats paikiaus sakiau, kad 
jog aš galiu ir kasierių patrauk' _
ti į tą pusę, gąsdindamas disci- ne Stilsonas išvarė lauk, o dar- 
plina. bą "pats dirba.”

Už trijų dienų gaunu laiškelį Stilsonas negaudamas pinigų, 
per Naudžių ("Laisvės” antrą įsakė Netvarko (N. J.) žio- 
gaspadorių). nuo Partijos se- pliams, priešakyje su Ig. Bečiu, 
kretoriaus J. Car; tame laiške ir Philadelphijos durneliams, 
nurodoma, kokioj vietoj sutikti kad pareikalautų iš fondo kvitą, 
ji ir kaip jis bus apsirengęs, kad Mat, Stilsonas gerai žinojo, kad 
galėčiau pažint, jog Partijos se- jo ir kitų rašytos kvitos visuo- 
kretorius. Man gi liepia atsinešt menei ar valdžiai nieko never
ti; laiškeli. Aš paskirtu laiku nu- tos. (Jei tos kvitos butų geros, 
einu ant Delencey st., Nevv Yor- tai jie ir patys butų jas patal
ke, Į tą vietą, kur nurodyta. Su- pinę. Bet dabar ir tu "neauten- 
sitinkam, pasipažįstam vienas 
kitą: jis mane žino, jog ištikrų-- 
jų fondo sekretorius, nes jo pa
ties rašytą laišką jam pridaviau, 
o aš jį pažinau pagal Partijos ir 
kitus dokumentus. J. Car ir sa
ko: "Dabar jus žinot gerai, kad 
Partija skilo ir kad mažumiečiai 
viską užgriebė kaip Partijoj, 
taip ir Federacijoj. Man buvo 
pranešta, kad fondas eina su di
džiuma. Tokiu budu aš reikalau
ju pinigų $1.000.00. Ir jei jus ne
norit priešintis disciplinai, neno
rit keblumų turėti, tai atneškit 
rytoj tūkstanti dolerių.”

čia jau pats "vyskupas” prašo Į Steponavičius turėjo užgriebę 
pinigų, ir kaip neduosi ” Ant ry-Į fondo pinigus. (Tas buvo rašy
tojams paduodu pinigus ($1,000.-1 ta ” 
00). o jis man išduoda "rasytę” 
su komunistine antspauua. Aš 
reikalauju legalės kvitos, be Ko
munistų Partijos antspaudos. 
Jis atsakė: "Gausi už poros die
nų.” Nueinu paskirtu laiku Į tą ką, tas matė apie tai rašyta juo- 
pačią vietą. — jo nėra. Laukiu, du ant balto toj pačioj "Lais- 
bet nesulaukiau. Kito taip vadi
namo "deito” nėra padaryta. 
Praeina savaitė laiko, bet lega- 
’ts kvitos nėra. Bet štai, tom pa
čiom dienom priduoda Naudžius 
kitą laišką nuo Partijos sekre
toriaus (J. Car), kuriame pra
nešama. kad jau yra nuskirtas 
Lietuvių Federacijos Centro 
Biuras ir liepiama turėti ryšius 
su nauju Biuru. Ir tame pačia
me laiške radau už tūkstanti 
dol. kvitą (legalę). mašinėle ra
šytą : po kvitą pasirašo ”V. Gra
žys”. bet ranka Stilsono. Aš 
'inkš mas gavęs šiokią tokią kvi
tą. Bet tuoj už poros dienų gau
nu per tą pati Naudžių kitą laiš
keli nuo Federacijos sekreto
riaus V. Gražio-Stilsono, kuria
me taipgi paskirta vieta (Grand 
st.. New York City) ir laikas 
susisiekimui. Ir vėl prašo pini
gų ($1.500.00) ir sako: "Jei če
kį duosit, užrašykit ant Petri- 
kos vardo, o jei pinigais — pri- 
luokit man.” Sugrįžęs namo 
įrašau Kaulinį (fondo kasie- 
ių), bet šis atsisako. Stilsonui 

».nt rytojaus pranešu, jog ka
perius pinigų neduoda, nes jis 
'.epritaria didžiumai. Stilsonas 
tuojaus ant vietos su mašinėle 
jarašo bauginanti laišką, kur 
sako, jei neduosite pinigų, turė
kite atsakyt prieš visuomenę ir 
bapulsit ten. kur bus paskirta 
/ieta, ir t.t.

Parodau tą laišką kasieriui J. 
Kauliniu!; tas kratosi: neduo
du pinigų! Sušaukiu visą fon- 
’.o komitetą ir kontrolės komisi- 
ą, reikalauju pinigų, bet jie at- 
■uli, mat, nepritaria didžiumai, 
lirdi, tu nuėjai su didžiuma, 
ai ir agituoji duot jiems pini

gų, o jie už tuos pinigus peizuos 
nūs, leisdami laikraštį ir marš- 
•utus darydami. Galų-gale, pri
kalbinau nors $500.00 duoti, iš- 
ašau čekį ant Petrikos vardo 
uit $500.00 ir paduodu Stilso- 
rui. Tas negavęs reikalaujamos 
sumos, pasiuto. Girdi, kuomet 
,-isuomenė pareikalaus bilų, o 
iųs jų neturit, ką jus tuomet1 
darysit. Parašė kvitą, ant ku- 
ios pasirašė savo ranka, bet 

"AugštaLiičio” pravardę, čia ir 
vėl jis prašo tūkstančio dolerių, 
bet jau negauna, ir aš nebeagi- 
avau duoti. Mat tais metais 

buvau Federacijos apmokamas 
larbininkas, ir dirbdamas prie 
laikraščio ir prie visų lapelių 
pamačiau, kad jų visi tarimai, 
buriuos jie sakydavo esant iš 
Maskvos, buvo padaryti ant De
lencey Street. New Yorke. Ir 
kuomet jie ateidavo į kuopos 
susirinkimą su "maskviniais” 
tarimais, tai aš faktais priro- 
dydavau, kad tai melas. Kairie
ji džiaugiasi, kad "Zabulionis

tiškų” neparodė). Mat, Stilso
nas manė, jog mes durnelio Re
čio balso išsigąsim ir atiduosim 
iam (Stilsonui) visus fondo pi
nigus ir patį fondą, kad jie ga
lėtų naudotis. Jiems pavyko už
griebti pinigai, bet fondo vardo 
negavo, nes vienas Zabulionis jį 

įlikvidavo. O kairioji frakcija 
džiaugėsi, kad jiems neliko var
do, kuriuo galėtų rinkti aukas. 
Ir kuomet Stilsonas negavo var
do, kuriuo galėtų rinkti aukas, 
tai netik kvitų reikalavo, bet 
rėkė, kad ”privatiškų žmonių” 
sutvertas fondas; Paukštys ir

i

Darbininkų Tiesoje”). Tie
siog jie norėjo įkišt į valdžios 
rankas fondo komitetą. Rėkė, 
jog Bimba ir Daubaras su Ješ- 
kevičiute leidžia pinigus ir fon
dais naudoj’asi. Kas seka politi-

už 
po

ne- 
ne- 
At- 
pei

vėj”. O dabar visuomenė mato, 
kas naudojosi pinigais. Tą pa
rodžiau straipsnio pradžioje. 
Dabar da grįžšiu prie paskuti
nių tūkstančių.

Jukeliui užmokėta $114.30 
penkias savaites maršruto, 
$20 ir $14.30 kelionės lėšų.

"Laisvei” užmokėta $174.00 
už "tūkstančius” egzempliorių 
"Laisvės”, kurių nesiuntė į Lie
tuvą.

Fondui knygos, popiera, kon- 
vertai, štampos, blankos, spaus
dinti laiškai ir Repeėkoš čekių 
mainymo išlaidos .......... $67.93.
Balansas liko ant galo 
pas J. Kaulinį............ $1,860.43

Nors atskaita pasidarė 
trumpa, bet aš vistiek dar 
paleisiu "Lietuvos Draugų 
stovy bes”, neužtepęs jiems 
nosis.

Toji "Atstovybė” sako: "Kaip 
matote iš pakvitavimo, Lietu
vos Raudonasis Kryžius gavo 
$4,000. Toliaus Zabulionis (ko
dėl ne "lemonas?” — V. J. Z.) 
per 'Keleivį’ sako, kad likviduo
jant Agitacijos ir Lietuvių Dar
bininkų Gelbėjimo Fondą neva 
buvę pasiųsta $2,000, bet jie su
grįžę. Už tuos pinigus Lietuvos 
Draugų Atstovybė gavo pakvi
tavimą. kurį čia talpiname.”

Patalpintas jūsų "kvitą vi- 
mas" tiek jus išteisina, kiek 
raudonas tepalas priduoda pro
stitutės lupoms kraujo.

Aš jau parodžiau įurštu kiek
vieną, kam Fondo pinigai išda
lyti, o jų komisija, kuri pripaži
no mano atskaitą esant "neau
tentiška”, sako, jog Zabulionis 
siuntęs pinigus į Lietuvą, ir pri
duria: "Likusius pasiuntėm į 
Lietuvą, laukiam bilų.” Kuomet 
aš pasakiau, kad aš pinigų į 
Lietuvą nesiunčiau, tai toji ko
misija nutilo ir dabar da tyli.

Tai vienas dalykas.
Antras, fondas likviduotas 

1921 m., o Steponavičius, "Lie
tuvos Draugų Atstovybės” se
kretorius, klausė apie tai Lietu- 

1 vos draugus ir gavo atsa
kymą, kad pinigu jie nega
vo; Steponavičius paskui raši
nėjo visoms A. L. D. L. D. kuo
poms ir apskričiams laiškus, ir 
rėkė: "žiūrėkit, Zabulionis ne
siuntė pinigu į Lietuvą!”

Bet kuomet aš visiems šmei
žikams, kartu ir Steponavičiui, 
mečiau tą pačią lazdą atgal ir 
pataikiau į murzas, tai jie visi 
kartu suriko, kad "Lietuvos te
roras" pinigus gavęs, ir jie turį 
jau "bilas”.

Ar jus matėt kur nors šitokių 
melagių, kaip šita "Atstovybė” 
su Steponavičium priešaky ? 
Pirma jie rėkė: negavo, negavo! 
O dabar šaukia: gavo, gavo!

I
I

9?

Gyvenimo Mažmožiai
I. darbą, dūsavo senis Luko-

"Vienas, du, trys” L. šiunas.
Lukošiūnas buvo doras ir ; sese, gana... lipk su 

darbštus žmogus. Dar 40 tais ben... laukan.
metų atgal jis, tarnaudamas Į —Dievuli, ir vis tai ta o
pas poną Dživebicki, atsizy-, varau ....

II. 
Gal būti ir yra.

Ponui Augštaklyniui pa
skutiniu laiku visai nesise
kė. Netikėtai Centras pada
rė Gubcrezvyčaikos, kurios 
{ irmininku jis buvo, revizi
ją, konfiskavo visą įgytą, 
dirbant "revoliucijos nau
dai” jo turtą, o armrevtri- 
bunalas nusprendė ji sušau
dyti ir tik, atsižiūrėjus į di
delius Augštaklvnio prieš 
revoliuciją nuopelnus, mir
ties bausmė buvo pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. 
Bet tiek ilgai kalėti Augšta
klyniui neprisiėjo, nes pasi
sekė pasprukti tėviškėn. Čia 
išsiauginęs usus ir barzdą, 
iš "komunisto” jis virto 
"krikščioniu” ir, gavęs ”ko- 
zernos” partijos bilietą, nu
tarė persekiot visus, kas 
griauna bažnyčią ir tikybą. 
Jgyjęs rasputiniados keliu 
žvaigždutę ir žalią kepurę, 
Augštaklynis pradėjo lan
kylis visur, kur jam rodės 
gali pasisukti koks nors ”ci- 
cilikas”. Kartą, pamatęs va
gone buvusių viename sir 
juo rusų mieste ’ciciliką” ir 
tikėdamas, kad naujoje uni
formoje, rolėje ir išvaizdo
je (Rusijoje nei barzdos nei 
ūsų jis nenešiojo) jo niekas 
nepažins, Augštaklynis, 
Įpuolęs vagonan, pareikala
vo iš "cici'liko” dokumentų 
ir. Įsitikinęs, kad tai jo jieš- 
komas asmuo, rodydamas i 
esantį ciciliko rankoje part-

čia "Zmameiii

Truda" gali 
ramiai- atsakė 

bet "...Pravdy” 
ir "Izvestija B. č. K.” tai jau 
nerasit...

mėjo. kaipo vienas darbš
čiausių, ištikimiausių ir do
riausių darbininkų. Sutikęs 
kunigą, dvarininką, uredni- 
ką, ar šiaip jau kokį poną, 
jis iš tolo nusiimdavo kepu
rę ir žemai lengdavo galvą, 
žinodamas, kad paklusnu
mas — vienas iš tų gerų 
darbų, kurie veda i dangaus 
karalystę. Po 20 metų išti
kimos ponui tarnystės, Lu
košiūnas pramoko lenkiškai 
ir tapo paskirtas miško sar
gu. Nuo tos dienos jis dirbo 
netik dieną, bet ir naktį: 
dieną reikėjo apdirbti tuos 
nedidelius laukelius, kurie 
buvo apie jo trobelę, o naktį, 
— kaip ištikimas šeiminin
ko šuo, saugojo pono mišką. 
Nors mokyrkla nuo jo grįte- 
!ės buvo 3^—4 kilometrai, bet 
vienintelio savo Antaniuko 
mokytis jis neleido, gerai 
atmindamas seno savo kle
bono žodžius:

—Jei visi pradės skaityti 
ir rašyti, tai nebus kam ir 
kiaulių ganyti...

Taip tęsės jo gyvenimas... 
Antaniukas tapo Antanu ir 
susilaukė savo Joniukų, Pe
triuku, Broniukų... Senis 
Lukošiūnas nei į ūkį, nei į 
tarnybos reikalus nesikišo, 
paėmęs sau už pareigą da
boti anukus, mokyti juos po
terių, ir išauklėti ištikimus 
pono tarnus ir gerus katali
kus...

Įsikūrė nepriklausomybė... 
Jo Antanas gavo su didele 
sagtę , -priešakyje kepurę, 
kurią 'užsidėdavo kas šven
tadienis, eidamas į bažnyčią. 
Pas juos pradėjo važinėti 
koks tai su tokia’ pat kaipo 
jo Antano kepure, ponas, 
kurio visi namiškiai labai 
bijojo, kuo tik turėdami jį 
šerdavo.

Netikėtai Antanas susir
go... Paskutinę karvę prara
do Antanienė, ji begydyda
ma. bet niekas negelbėjo ir 
Antanas mirė.

—Ką aš veiksiu su pen
kiais vienas už kitą mažes
niais vaikais ir senais uoš
viais?... susiėmusi galvą 
verkdama šaukė našlė Lu- 
košiunienė.

—Už nuodėmes baudžia 
Viešpats Dievas, aiškino sė
dėdamas ant pečiaus senis 
Lukošiūnas:

—Jog sakė klebonas ne 
per vieną pamokslą, kad ne 
tik po mirties, bet ir šiame 
pasaulyje Ponas Dievas 
baus visus tuos, kurie neati
duos savo balso katali
kams... O a.a. Antanas, ar 
pildė klebono mokinimus? 
Kodėl jis nėjo balsuoti? 
"Jeigu nuodėmė už darbi
ninkus balsuoti, sakė jis, tai 
jau geriau visai neisiu į rin
kimus, o už ponus nebalsuo
siu...” Už tą tai ir nubaudė 
jį Viešpats. Ačiū dar klebo
nui, kad nors į kapus pri
ėmė. Bet musų... musų Die
vas neapleis. Mes pildome 
visus Dievo ir bažnyčios pri
sakymus: visi balsavom už 
antrą numerį. Bažnyčia gi 
sako: "Vienas, du, trys!”...

Ilgai dar butų pranašavęs 
senis Lukošiūnas, bet tuo 
laiku triobon įėjo žalia ke
pure ponas, padėjo ant stalo 
kokį tai popeij ir įsakė dvie
jų savaičių laiku paliuosuoti 
butą...

Už dviejų savaičių to pa
ties pono rikiuojamu du jau
nu su žaliomis kepurėmis 
ponaičiu nešė iš kambario ir 
metė Antano paliktus suo
lus, stalą, drabužius... Kie
me stovėjo trys padvados su 
naujo šių triobesių gyvento
jo daiktais...

j —Tai užmokesnis už ma- 
Polius Kesiunas. no penkių dešimtų metų

Sudėjus bus............$7,773.82
O Įplaukų tik......... $7,716.62
Vadinasi, išleista .... $57.20 

daugiau, negu buvo surinkta.
Ar neaišku, kad tie žmonės 

meluoja. Norėdami apkaltint 
Zabulionį, kad jis nevedė gerai 
knygų, jie patįs stato save ant 
juoko.

Reikia da vienas dalykas pa
stebėti. Petrikinė komisija skel
bia "Laisvėj” ir "Darbininkų 
Tiesoj”, kad pasiųsta į Lietuvą 
>3,500.00.

Gi "teroro atstovybė” sako, 
kad pasiųsta $-1,000.00. Meluoja 
ir galo nepakavoja. ;

Aiškesnės atskaitos už tą, 
kurią aš šio straipsnio pradžioje 
padaviau, niekas negaus, kad ir 
•eikalaus. Ką aš čia pasakiau, 
ią aš pasakysiu į akis kiekyie- 
,iam. kurie čia pamirieti irj-ku- 
Hems pinigai buvo duoti.

Ar visuomenei užteks-pakaks 
šitos atskaitos, ar ne, bet jau aš 
?inu prie užbaigos; sykiu ir 
galas. V. J. Zabulionis.

P. S. Iki šiol neskelbiau kam 
pinigai išmokėti dėlto, kad pa
gadinus juos komunistais, jie 
ėkdavo, kad jie provokuojami, 
šduodami valdžiai, 
cuomet 
muose, 
valdžia

vardus.
<yt,
:ies jie patįs save išsiprovokavo.

V. J. Z.

aš

Bet dabar, 
jie patįs pasisakė teis- 
kad jie komunistai, ir 

jų jau nepersekioja, —• 
nutariau paskelbti jų 
Dabar jie negalės sa-

kad aš juos provokuoju,

KRAUJU VAIZDAI. 
Kiek apielinkėj matai, 
Įžiūrėjęs žemės tolius — 
Čia tik kerštas žudo brolius, 
Vien rausvi krauju vaizdai. 
Čia apšerpėję kapai, 
Čia Įtužusios bedugnės — 
žemėj dega baisios ugnys, 
Kiek apielinkėj matai. 
Kiek apielinkėj matai, 
Vien tik mirtis ir kapai, 
Vien tik širdys geležinės, 
Vien rausvi krauju vaizdai...

Vyšnių sodai, 
Rugiagėlės, 
Šilo grybai, 
Našlaitėlės 
Ankstų rytą 
Linksmai kėlės, 
Vien saulužei 
Šypsos...
Mano svajos 
Slėpiningos, 
Minčių viesulos 
Audringos, 
Godos, godos 
Rūpestingos 
Vien mergužei 
Skirtos...
Vysta gėlės 
Be saulužės, 
Džiūsta lapai 
Be rasos. 
Liūdžiu, liūdžiu 
Vienui vienas, 
Liūdžiu amžiais 
Kas paguos?...

feli, tarė:
—Ar nėra 

Truda?”
—”Znamja 

būti ir yra, 
"cicilikaš”,

III. 
žydberniai.

Tėvas Franciškus buvo 
labai gerame upe. Pasikvie
tęs savo kabinetan vietinės 
plytnyčios savininką Ickų, 
klebonas pradėjo tartis su 
juo garinio malūno Įsteigi
mo klausimu. Ickus netoli
moje ateityje turėdamas vil
tį pats vienas tą padaryti, 
atkalbinėjo kleboną, patar
damas nupirkti geriau ku
liamą garinę mašiną ir leis
ti ją į žmones. Klebonas taip 
susiįdomavo Ickaus įrodinė
jimais. kad net po stiklą ar
batos pareikalavo.

Tegul bus pagarbintas... 
pasigirdo priemenyje mote
riškas balsas...

—Na gi čia kas, po vel
nių?... šuktelėjo klebonas ir, 
bijodamas, kad koks nors 
pacientas neužkluptų jį ar- 
bataujant su spekuliantu, iš
lėkė pats priemenėn.

—Na, boba, ką pasaky
si?... rūsčiai užklausė klebo
nas...

—Nelaimė, dvasiškas tė
veli, bučiuodama klebonui 
ranką, verkdama prabilo 
moteriškė: mirė mano vy
ras... Tai ir atėjau pas tėve
lį apie pakavonę pakalbėti...

—Ką, Lietuvninką kavo- 
ti?... tą bedievį, ciciliuką, 
žydbernį!...—perpykęs, šau
kė klebonas...

—Tėveli, jis buvo katali
kas.

—Von, von!... dar tu man 
šnekėsi!... Visi bimbalai De- 
gutavičiaus dvaro — žyd
berniai: visi už socialdemo
kratus balsavo, — dar labiau 
sušuko klebonas, atsisuko ir 
nuėjo kabinetan, užrakinęs 
paskui save duris; o kabine
te jo laukė šypsodama žy
dinti, kaip rožė, gaspadinė 
su stiklu arbatos ir Ickus su 
nauju kuliamos garinės ma
šinos projektu.

Licipera.
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KORESPONDENCIJOS. ĮnU”KeleMo” Skaitytojams 
!todėl patartina kitų kalen- 

ruif ir A • 1- • • * dorių nepirkti, nes jie galės
BVblUNAb IK CH1CAGA. siuntimas anglies j miestus <> auti "Keleivio” Kalendo- 

— * * i prasidėjo 1820 metais. ^ų.
Pennsylvanija viena turi be-

krūvą sudėtos.
Apart anglies, Pennsylva-; 

nija yra turtinga visokios1 
rųšies akmenimis, kurie yra 

Bostono |Vart0^am^ ^u^avoj^mu^ na" 
mų.

Pennsylvanija yra garsi 
netik angliakasyklomis, bet 
ir fabrikais. Valdžios ap
skaitymu, • 1917 metais 

i Pennsylvanijoj buvo net 
• 18,531 fabrikas. Vilnų ir šil
kų fabrikų 1919 metais bu-

Palyginimas.
Iš Bostono j Chicagą yra

fe, 
yra didžiausia lietuvių kolo
nija, kurią aš nesenai aplan
kiau. Kadangi esu gerai ap
sipažinęs su Bostonu, tai 
noriu padaryt palyginimą 
tarp Chicagos' ir E„.___
lietuvių veikimo.

Nors Bostono lietuviai 
traukia munšainą pusėtinai, 
liet toli gražu negali susily
ginti su chicagiečiais, kurie 
munšaine yra paskendę. 
Bostono lietuviai gyvena 
daug švariau ir kulturiš- 9 949 
kiau, negu Chicagos. Chica-I 
gos distriktuose, kur gyve
na lietuviai, lenkai ir rusai, 
ten karčiama prie karčia- 
mos ir visokis raugas kerta 
i nosį iš tolo. Įvedus Ameri
koj blaivybę, Chicagoj atsi
darė 400 naujų saliunų, ku
riuose pardavinėja munšai
ną, namini alų ir vyną. Žmo
nės geria ’ ' ' 
jiems gaĮv« svaigina. Bosto- j dau kitokiu ja 
e gl, įvedus blaivybę, sa-. 1930%^ Pehnsvkani- 

liimij skaičius zranai sumą. jos soducse 20 ^.
fntiu Ti- 03^”r- " 000 bušeliu obuoliu, 1,621,- 
poheija labiau persekioja (H)0 b a
munsainienus. Chicagos po- b to -. t;’t
hcija apie svaigalų pardavi- - 4 -
liejimą tartum nežino. !

Chicagos lietuviai turi 
dvejas kapines — tautiškas 
ir katalikiškas. Abejos kapi
nės gražiai užlaikomos, nes 
daro gerą biznį. Mat Chica
goj kasdien miršta po tris- 
keturis lietuvius, ir vis nuo 
munšaino.

Chicagoj lietuvių inteli
gentų yra daugiau negu 
Bostone. Iš visų inteligentų 
daugiausia užsitikėjimo pas 
žmones turi "Naujienų” re
daktorius P. Grigaitis. Jis 
yra malonaus budo ir sim
patiškas žmogus. Daugybė 
žmonių ateina pas jį su viso
kiais reikalais, ir jis, su šyp
są ant veido, duoda jiems 
patarimus.

Stasys Pocius.

I

i Pennsylvanija nėra bied- 
na ir ūkių produktais. Joje 
yra 202,256 farmos, ant L_ 
rių kas metas užauga 
774,760 bušelių kviečių, 
755,700 bušelių kornų, 
810,500 bušelių rugių, 
858,000 bus. avižų, 480,000 
buš. miežių, 57,911,900 svarų 

... , ...tabako, 29,158,500 bušelių
v is ’ą. Kas tik 4,044.000 tonų šieno

Lietuvos paneles.
"Keleivio” 36-tam numery 

tilpo staipsnelis antgalyiu,1 
"Kas užrašys jai 'Keleivį’?”, 

i Tenai pasakyta, kad tūla 
panele iš Lietuvos rašanti 
"Keleivio” redaktoriui ir 
prašanti, kad kas nors iš 
Amerikos užrašytų jai laik
raštį.

Aš jau esu patyręs, kas 
tos Lietuvos panelės per vie-i 
nos, kurios rašinėja ameri
kiečiams laiškus, todėl no
riu perspėti kitus vyrus, 

ku- kad jie butų atsargesni.
26,- 
65,-

44,-

Amerikiečiai tankiai gau
na laiškų nuo panelių iš Ro
kiškio pašto, Biržų pašto, 
Šiaulių pašto. Joniškio paš
to, Pakrojaus pašto, Kauno 
pašto ir iš Liepojaus. Yra 
Amerikoje vyrų, kurie turi 
jau po 100 laiškų nuo tų pa
nelių. Iš vieno jos prašo pi
nigų ant dviračio, iš kito 
ant batų, iš trečio ant ap
siausto, ir tt. Kiekvienam 
pažada savo meilę ir sako, 
pasiimk mane į Ameriką, 
tai aš eisiu nuoga gulti su 
tamsta į lovą.

Pereitais metais 3 mergi
nos — Rūta, Birutė ir Naš
laitė 
jaus per "Keleivį”, jieškoda- 
mos sau vyrų Amerikoje.

Ir atsiranda lengvatikių,

Beto, Pennsylvanijos far- 
n. meriai užaugina nemažai ir 

gyvulių. Taip, 1920 metais 
jie turėjo: 540,000 arklių, 
15,900 mulų, 897,000 melžia
mų karvių, 575,600 kitų ra
guočių, 831,500 avių, 1,081,- 
000 kiaulių ir 1.1.

į Pennsylvanija yra turtin- kurie toms panelėms patiki 
ga ir giriomis. Joje yra 12,- ir siunčia joms pinigų ant 
000,000 akrų girių. Nors di- pasporto. O tos paskui rašo, 
džiuma girių yra menkos kad pinigus pametusios, ir 
vertės, bet yra daug ir bran- prašo daugiau nusiųsti.
gių girių, kaip tai aržuoly- Aš gerai tatai žinau, nes 
nų, kurie užima 1,108,476 pats turiu 11 laiškų nuo Lie- 
akerius. Giriomis padengti tuvos panelių. Jos škaitvda- 
žemės plotai daugiausia yra mos Amerikos laikraščius 
kalnuoti. Augščiausias kai- pamato, kad vyrai čia jieš- 
nas Pennsylvanijoj turi 3,- ko merginų apsivedimui, ir 
136 pėdas. “Lietuviai nematę tuojaus rašinėja jiems lalš- 
augštų kalnų, mano, kad kus, kad nusiųstų joms pi- 
Pennsylvanijoj yra augs- nigų.

.čiausi kalnai. Bet sulyginus Vienas nusiuntė $30.00 
ijuos su kitais šios šalies kai- ant paso. Po kiek laiko mer- 
nais; jie yra mažyčiai Augs- gina rašo, kad tuos pinigus 

.čiausias kalnas Suvienytose ji -pametusį; atsiųsk dau- 
! Valstijose yra Mt. Whitney, 

Daug kas parašo i lietu- Kalifornijoj, kuris turi net 
vių laikraščius korespon- 14,501 pėdą. Kitas dar augš- 
dencijų iš Pennsylvanijos tesnis kalnas yra Alaskoj. 
didmiesčių ir miestelių apie Jis vadinasi Mt. McKinley. 
darbus ir lietuvių judėjimą, Jo augstumas siekia 20,300 
bet dar niekas ligšiol nepa- pėdų, 
rašė apie Pennsylvanijos is-’ 
torišką, geografišką ir pra-- 
moninę padėtį. Daug musų 
brolių per ilgus metus gy-i 
vena Pennsylvanijoj, bet 
nepažįsta jos geografiškos' 
padėties ir nežino jos turtų.

Philadelphia tapo pradė
ta budavoti 1682 metais ir 
išaugo į milžinišką miestą, 
kuris šiandien turi 1,823,- 
779 gyventojus. Tai yra di
džiausias miestas Pennsyl
vanijos valstijoj. Antras pa
gal didumą tos valstijos 
miestas yra Pittsburgh, ku
ris turi 588,343 gyventojus. 
Pittsburghas delei jo praga
riškų fabrikų yra vadina
mas "gyvųjų pragaru". Dar
bininkų klesa tame mieste 
nemato saulės šviesos per 
didžiųjų geležies fabrikų 
durnus.

Pennsylvanija užima 45,- 
214 keturkampių mylių plo
tą. Sausžemio joje yra 44,- 
984 mylios ir vandens 230 
mylių. Išilgai Pennsyivani- 
ja turi 303 mylias, o skersai 
^Pennsylvanija vra labai «»»»». | klausia žulikų darbas. Bet

turtinga"gamtos turtais. Di-! 'Keleivis" rengia puikų tokie žulikai vargiai-prašy- 
džiausias jos turtas yra an- Kalendorių 1924 metams, tų laikraščio, nes iš to jiems 
gMs. Valdžios apskaitymu Jame tilps daugybė moksli- butų mažas pelnas. Ir todėl 
Pennsylvanija turi kietosios'nių straipsnių, gražių eilių> mes linkę manyti, jog mer- 
anglies 480 keturkampių Įvairių statistikų, informa- gina, kuri prašė "Keleivio” 
mylių, o minkštosios net cijų, patarimų ir pamokini- (jos prašymas jau išpildy- 
14,200 keturkampių mylių.!mų. Tikybiniu klausimu bus tas), nėra jokia apgavikė, 
šioje šalyje kietoji anglis labai nuosekliai parašytas nors, žinoma, gvarantuoti 
užvis pirmiausia tapo at- straipsnis ”Ar yra tikrasis to negalime, šiaip ar taip, 
rasta Pennsvlvanijos valsti- Dievas?" visgi šio straipsnio autorius
joj, Schuylkill apielinkėj. Daugiau kaip puse raštų gerai padarė, kaa įspėjo 
Tas buvo 1790 metais. Iš- jau sustatyta ir Kalendo- amerikiečius vyrus.

PHILADELPHIA, PA. 
šis-tas apie Pennsylvanijos 

valstiją.

Pasaulio Pilietis.

PORTSMOUTH, N. H. 
Įvairumai

Pas mus šiuo laiku darbai 
eina gerai. Mokama papras
tiems darbininkams po 50— 
55c. į valandą. Dirbama po 

<8 vai. Į dieną. Reikalauja 
darbininkų į Navy Yard. 
Bet ten priima tik Suv. Val
stijų piliečius. Taipgi kon
trakte riai reikalauja darbi
ninkų prie statymo aliejaus 
terikų ant Navy Yard. Prie 

• šio darbo priima ir nepilie- 
čius.

Tarp lietuvių nėra jokio 
veikimo. Iš organizacijų tu
rime Vytauto draugiją ir 
Sandaros kuopą.

atsišaukė iš Liepo-

giau. Kitas nusiuntė $25.00 : 
tie irgi buvo "pamesti”.

Pereitais metais tūla 
"Šiaulių Siračiukė” atsišau
kė per "Naujienas” ir “Ke
leivį”, kad jai kas prisiųstų 
knygų iš Amerikos. Aš, tu
rėdamas daug atliekamų 
knygų, ir užklausiau, kokių 
ii norėtų. Tuomet šita Šiau
lių panelė rašo man, kad 
Amerikos knygų ji nenorin
ti ; ji norinti, kad aš nusiųs
čiau jai bent $15.00, tai ji 
Lietuvoj nusipirksianti sau 
literatūros.

Liepojaus panelė P. G. 
yra tuo budu apgavusį vie
ną vyrą Detroite ant $30.00, 
o kitą Brooklyne ant $25.00.

Jei butų reikalas, aš galė
čiau visų jų ir pavardes pa
skelbti. Pranašas.

*11i
<iH

HELMAR Turkiški Cigaretei 
duoda tau kokybę. Kitos rūšies 
cigaretei duoda tau kiekybę.

Visuomet kokybė užima pirmą 
vietą, o ne kiekybė.

MAR yra supakuotas gc- 
j juos a saugoja nuo susi-

VARPA

utės -;o 10 ar 20

lsdi: bėjai angščiausios 
sies Turklį..n ir Egiptišk’

D A 11 /I TUMI A B < ftijieškau apsivedimui1 I ■ ffl/A I gimusios merginos, nesen

Aš. Amanas Babilių___ __________ __________ pajieškau 
savo draugų Juozapo Valant iciaus ir 
Jono Stirbio. Jie paeina iš Kauno rė
ti} b's. Tauragės apskričio. Gaurės 
valsčiaus, Stirbaičių kaimo. Aš irgi 
iš ten pat paeinu. Prieš karę jie gy
veno Chicago, Ilk, 
kur jie randasi, 
šiuo antrašu:

Toay
625 E. 4th St,

i Amerikoj 
_ nesenesnės kaip 

30 metų. Aš esu jaunas vaikinas, tu- 
i'u gera <iarbę, negeriu svaiginančių 
gėrimų ir nerūkau. Tolesnes žinias 
teteiksiu nėr laiškų. E. S.

3*k>, Salėm, Mass.

REIKALAVIMAI
o dabar nežinau KEIKAl.Al’JI* 

Meldžiu atsišaukti

Babilius
St. Paui, M i n.

. Aš, Jonas Jodzeviėius. pajieškau 
pusbrolių Petro, Juozapo ir Adonio 
Jasaičių; Juozapo ir Antano Anskai- 
čių; Petro, Eimono ir Jono Eisutai-: 
čių; visi Kumelonių kaimo, Mariam- 
polės purap. Malonės atsišaukti šiuo 
adresu: į

John Black
j 17 M cAlpine Bldg, 

Blantyre, Scotland.

VIETOS prie Kostu- 
incrsko Krisuriaus. gaiu dirbt vi- 

.-vkj darbą prie visokių drabužių; mo
kė-tis nemažesnė $2'1 . a.aitėje ir ant 
metų gvai m*i-otr>s Oa-b-i'-’.

JOHN PUSKiNGE
P. O. Box JS7, Lockporl, N. Y.

PARDAVIMAI

Aš, Ona Zalegiriutč, po vyru Lu
kas, pajieškau savo brolio Jono Žale- 
girio, iš Alvito bažnytkiemio. Jis gy- 

, veno Londone, Anglijoj, paskiau — 
; Škotijoj, o paskui išvažiavo Cana- 
! don ir iš tenai nieko negirdėt. Pra
šau jo paties atsišaukti arba kas ži
note praneškite. Kas pirmas praneš 
apie jį, gaus 5 dolerius dovanų, 

Mrs. Ona Lukas
115 No. Žnd St., Newark, N. J.

BARBERNĖ PARSIDUODA. 
GERA PROGA — H IKI VIETA. 

Parsiduoda. B-ub-rnė
Siion). tai m* 6 tūkstančių lietuvių, 
netoli nuo b'etuvių sv-riin's. trečios 
dari - nuo B-ist n Sai's Coinpamjos 
šb'“ ■> ir -:r-'>x <iu:įs n 10 LitLuanian 
.Agency. Lietuviai ir abelnai daibi- 
nin; t! u įdirba gerai, tai u . kirpimą 
nto’ u 60 centų, skutim is 25 centai. 
Subalom reik-.r 3 darbininkų. Parda
vimo priežastis — savininkas perka 
čeverykų krautuvę. Remia nebrangi, 
krėslai ir Įtavsymas pirmos klesos. 

I Kreipkitės greitai, nes tuojau turiu 
stoti i ėevervkų krautuvę.

PA U L BALTRŪN AS
D •• i i-i- o i t. i **8** Main St., Montellc, Mass.Pajieškau savo deJes Povylo La-____________________ ______ ___________

peikos, Kauno gub., Vėsintų purap., I
. Starkonių kaimo, apie 2'J metų an- 
jžiaus; 17 metų kain Ameriko’. ’’’< 
' pats arba kas apie jį žino, malonėki
te pranešti šiuo antrašu:

Doniir.celė Žaličia-Pelkaaskienė
20 Sneridan Avė., Brooklyn, N.

■ Barber

BEKARNĖ ANT PARDAVIMO su 
visa mašinerija, arkliu, vežimu 
tloi.U.
tarpe lietuvių ir lenkų. Kaina maža. 

," ’ . ’ ’ - turiu kita
i biznį. (39)

KRANK VV1ECH
84 Eirst St, Louell, Mass.

PARSIDUODA NAUJA 
KOSTANTINKA.

parduodu labai pigiai,

m-išinerija. arkliu, vežimu ir 
Biznis gerai išdirbtas, vieta 

" ’ J i ’ ' . '
• Priežastis pardavimo —

Y.|
i

Pajieškau brolio STANISLOVO:
GEDMINO. lltlS m. gyveno Cosrno- 

. polis, VVash. Kas apie jį žinot malo- j 
! nėkit pranešti.

Tor.y Gedman
j 258 E lst St, Los Angeles,

į Pajieškau brolių Vinco ir Mateuso 
Gavėnų. Suvalkų rėdybos, Mariampo- 
lės apskričio, Balsupių kaimo, Ke-

■ turvalakių parapijos. Meldžiu atsi- 
j šaukti. 139)

Mike Gavonas
į 922 Bank St, Waterburv, Conn. 
i_______________________________1_______
' Pajieškau Vinco Kubaičio, Kauno

Į 
j Kaina 8300. i ‘

CM.f. 3 eilės balsų po kiekvienu klavišiu,
--------- ' - • .. ........................................... (3i))

Lawrence, Mas3.I

taip kaip nauja. Klauskite: 
MIKE SUDAK 

151 Spruce St,

Parsiduoda Groseroė.
Labai geroj vietoj, prie krautuvės 

yru ir -1 kambariai dėl gyvenimo, V’ic- 
ta apgyventa daugiausia lietuviais, 

i . . „ . . , „ Ateikite ir pamatysite, kad tai yra
• reaybos. Raseinių apskričio, baramų aukso mamos (38)

---- ‘ K.’ PETRONIS
353 Hampshire St,

I.aw reacc. Mass.

kaimo. Turiu svarbų reikalą, meldžiu 
atsišaukti. (39) l

Jolin Jakštas !
826 Bank St, Waterbury, Conn.

Aš, Ignas Straukas, pajieškau gi-' 
miniu, pažįstamų ir draugų. Aš pa-' 

Tauragės ap-!

Aš. Ignas Straukas, pajieškau MOKYKLA. ,
Mokina: Lietuviu rašybos Ir

G®) College, Muzikos, Piešinio, N<jr-
9

. einu iš Kauno rėdybos,
įskričio, Laukuvos parapijos. Ivonis- pradinio mokslo, High School
' adresu:

r..
768 Bank St,

Meldžiu atsišaukti šiuo
I

Ignas Straukas Akušerkų ir Komercijos
Vvaterbury. Conn.; k

i Aptiekorystes, Dentisterijos, 
Advokaturds, Medicinos ir dup- 
da diplomas už kožną ftursą. 
Mokyklos ir pragy venimo ieš^s 
lobai mažos. Važiuokite Į moky
klą, kad ir mažai turit pinigą; 
galėsit dirbti ir mokytis. 
mokykloj gali mokslą4 pabaigti 
daug greičiaus ir pigiaus už ki
tas mokyklas. Mokyklos bertai- 
nis prasidės Spalio-October pir-

POVILAS CEREšKA. paeinantis 
iš Ukmergės apskr, Balninkų para
pijos, Juodpurvių vienkiemio, atsi
šaukite pats tuojaus arba žinantieji 

'malonėkite pranešt jo adresą; busiu 
, labai dėkinga. Girdėjau, kad gyvena 
i St. Louis, Mo. Turiu labai svarbų 
I reikalą. (39)

Mrs. Anna Bacvinka
2342 E. Fayette St, Bultimore, Md.

Pajieškau Jurgio Montvilos, prieš
karą gyveno Sheboygan, Wis„ anks
čiau kiek gyveno Detroit. Mich, pas

'Joną Martinkaitį ir Mykoliuką. Turiu___,. tx i i 2. . -
labai svarbią žinią dėl jo iš Lietuvos. dieną. Dėl platesniu įnfor- 
Jis pats arba kas apie jį žino, malo
nėkite pranešt šiuo antrašu:

V. B. Ambrazaitis (40) Į
425 Broadvay, So. Boston, Mass.'

Į

. — - -------------,
Pajieškau apsivedimui merginos P.° po ^jls.c P° Penkis, po de-

r.uo 30 iki 40 metu senumo. Aš esu; lr P® dvidešimts penkis rublius.

macijų rašyk lietuviškai: 
GARY STATĖ COLLEGE 
1404 Jackson St., Gary, Ind.

BUMAŠKOS
Rusijos prieš-karinės bumaškos;

r.uo 30 iki 40 metu senumo. Aš esu j ir po dvidešimts penkis rublius, 
vaikinas 40 metų senumo. Gali atsi-1, tos humaskos yra.

, padarytos — tai tikri dailės tvari
niai. Daugelis perka šitų bumaškų 
dėl paminklo, kol dar jos visai neiš
nyko. Dešimts bumaškų galima nu
pirkti už vieną dolerį. Reikalavimus 
siųskite ant šio adreso: (40)
L1THUANTAN BOOK EKCHANGE 

837 W. 34th Place, Chicago, I1L

APSIVEDIMAI

šaukti našlės ne daugiau kaip su vie- artistiskaj, Kabių artistų,
nu vaiku. Su pirmu laišku siųskit sa- “ “
vo paveikslą, atsakymą duosiu kiek
vienai.

A. G.
3732—24th St, Detroit, Mich.

Tajieškau apsivedimui merginos; 
arba našlės, gali būti ir gyvanašle, 
katra mylėtų laisvai apsivesti, ne se-1 

; n< snė kaip 40 metų. Aš esu vaikinas ' 

tas. nedėsime. Ji yra vien- “
pusiškai parašyta. Juo ma-1 veikslą, kurį ant pareikalavimo 

ziau minėtas incidentas bus 
i publikuojamas, tuo svei
kiau bus ir Černiui ir Zur-

Avell’ui.
Nepasirašiusiam. Tam

stos rašto apie kunigu "zbit- 
kus” su gaspadinėmis netal-

_E, r--------v nes už tokį raštą
Rusu-Japonų karo, redakcija galėtų atsidurti 

metu Japoniios ministerio, teįsme - ' '
pirmininko Jamagąto. Tuo i 
dokumentu Japonijos vy- j 
riaus-ybės buvo pasižadėta 
po .15 metų sumokėti 138 
milijonus jienu. Jis neva bu
vo duotas už tai, kad Tilins- 

išdavės japonų genera- 
liam štabui visas Port-Ar- 
turo ir viso laivyno paslap
tis, dėl kurios priežasties, 
esą, ir karą japonai laimėjo.

Ar tas dokumentas tikrai 
originalis ar padirbtas — 
klausimas pasiliko neišriš
tas, nes Berno teismas, pa
siskelbęs esąs nekompeten- ■ 
ringas, tų dokumentų tikru
mo nenagrinėjo. Tilinskio 
kompanija buvo nuteista tik didžiau,,a‘ 

r •’ .. Mrs. Anna
už apgaudinėjimus.

- sa
Nubaudė dideli Reakcijos Atsakymai ~ 

apgaviką. Dilgėlei. Ačiū už-bendra
darbiavimą "Keleiviui”, bet: 

Nepersenai Šveicarijoje, pastarosios jūsų korespon-1 
Berno mieste, teismas nu- dencijos, kurioj liečiamas 
teisė už akių buvusi Rusijos Černiaus-Zurvvell’o inciden- į
karininką Tilinskį 6 me-, 
tams kalėjimo, o kitą pilieti 
Švenskę 8-mėnesiams už tai, 
kad jų kompanija apgaulin
gu būdu, per 15 metų išvilio
jo iš Vakarų Europos kapi
talistų pinigų apie 50 milijo
nų dolerių. Tos bylos esmė 
šitokia. Tuos pinigus Tilins- 

idavo. pareiškęs do- į 
kumentą-vekselį, pasirašytą Į pinsime, 
buvusio

Redakcijos Pastaba: Mums kis: gaudavo, pareiškęs do- 
pirmu kartu tenka šito
kių šposų apie "Lietuvos pa
neles” girdėti. Bet jei visa 

Sandaros Kuopą. j^ai tiesa, tai mes sakytume,
buvo ^^elis apvaiks- kad tuos laiškus amerikie-

i mojimas 300 metų miesto čjams rašinėja ir pinigus vi- 
sukaktuvių. Buvo kviesti Roja veikiausia ne mergi- 
dalVvauti ir lietuviai, bet nos> kokie nors apgavi- 
nedaiyvavo. Kitos tautos paj vvrai. Nes nesinori tikė- 
beveik visos dalyvavo. • - -

A. Zubkus.
ti, kad mergina galėtų rašy
ti nepažįstamam žmogui ir kis 
sakytų, kad ji eisianti ”nuo- 

jga gulti” su juo. Tai bus vei- 

rengia puikų tokie žulikai vargiai-prašy- 
džiausias jos turtas yra an-!Kalendorių 1924 metams, tų laikraščio, nes iš to jiems 
glis. Valdžios apskaitymu* Jame tilps daugybė moksli- butų mažas pelnas. Ir todėl

turtinga gamtos turtais. Di-'

KALENDORIUS 
1924 METAMS.

"Keleivis”

į pirmu laišku prisiųstų ir savo pa- 
' wik-«la kuri »nt nareikalavimo su-1 
i gražinsiu atgal. Atsakymą duosiu i
Ikožnai. Daugiau žinių suteiksiu per!
laišką. F. A. K.

1951 Canalport Avė, Chicago, III.'
— .

Pajieškau apsivedimui merginos, | 
j kuri mylėtų apšvietą ir dorą gyveni- j 
mą. Butų geistina, kad atsilieptų pro-Į 
testonės arba tokios, kurios nekreipia! 
doruos į katalikų apeigas. Meldžiu, 
merginos atsiliepkite, kiekvienai su
teiksiu atsakymą.

A. S. Poška
Gen. Delivery, Schencctady, N. Y.
Į________ . — i

101) Pajieškau merginos. Aš esu j 
vaikinas 22 m. senumo, gražiai atro- į 
dau. turiu gera užsiėmimą ir pinigų 
33.000.

102) Pajieškau merginos arba 
našlės. Aš esu našlys, turiu vieną 
vaiką 7 metų. Esu 35 metų. Pinigų 
turiu $5,000.

103) Pajieškau merginos moky
tos ir gražios. Aš esu vaikinas 24 m. 
senumo, pabaigęs biznio College. Pi
nigų turiu $6,500.

Taipgi mes turime 200 vaikinų, ku
rie nori susipažint su merginoms ar; 
našlėms. Taigi merginos, kurios no-j 
rėtumet susirašinėt su vaikinais,1 
klauskit informacijų pas (40).

SOCIAL AID BIUREAU, ,
105 W. Monroe St, R. 412, I

Chicago, III.
....... ...... . |

I
l

į

Telefonas 
Marine 6382-W.

Hotel Ufallasb
Vienatinis Lietuviškas Kotelis 

Atlantic City

10 SOL’TH MICHIGAN AVĖ, 
ATLANTIC CITY. N. J.

Petras Valasinas, Savininkas.
Musų Hotelis randas netoli 

vandens, tarpe Pennsylvani* ir 
Reading stočių, vienas 
nuo Young Milioninės 

plaukos.

LŽLA1KOM PLIKIUS 
BARIUS IR SKANIUS 

VALGIUS.

blokas 
prie-

KAM-
^39)

keturkampiu įvairių statistikų, informa- gina, kuri prašė "Keleivio

visgi šio straipsnio autorius

CANTON, OHIO.

Pasimirė Onos Bakšienės 8 mėtę 
sūnelis Antanukas.

29 d. liepos persiskyrė su šiuo pa
sauliu mano brangus sūnelis Antanu
kas. Jis susižeidė dešine koją, į kurią 
įlindo visai mažas šipuliuk'is. Viešok 
nuo tos menkos žaizdos užsinuodijo 
jo kraujas. Apie 11 vai. naktį.liga 

j surakino jam dantis ir pradėjo tam- 
į pyti gyslas. Aš. jo motinėlė, gelbė- 
! dama savo mylimą sūnelį, sušaukiau 
' visus daktarus, bet jokios pagelbos 
i jam nesuteikė ir 6 valandą vakare jis 
i pasimirė. Paliko didžiausiame nuliū
dime jo motinėlė, viena 11'metų se
sutė ir vienas 13 metu orolelis.

Velionis Antanukas Bakšis giinė'ttIua iu»icd, <» 
Pittsburgh, Pa. 25 d. balandžio, 1914 tarpe 24 ir 30 metų senumo. Aš esu 
metais, pakrikštytas šv. Kazimiero mainerys 38 metų, pėdės gaunu po 

i bažnyčioj ant South Side. Krikšto te- šimtą ir daugiau. Aš nejieskau tur- 
I vais buvo Antanas Gaška ir Marija- tingos, tik kad butų protinga ir kad 
i na Bikniutė. abudu Pittsburghe. O! mylėtų gražų 'gyvenimą. Aš esu lie- 
■ tikras Antanuko tėvelis apleido savo! tuvis ir todėl jieškau sau draugės 
! šeimyną 1920 metais. ; geros lietuvaitės. Meldžiu atsišaukti
Į Pranešdama šia liūdną žinia gimi- ir prisiųsti paveikslą, kuri ant parei
tiems ir pažįstamiems, pasilieku su kalavimo sugrąžinsiu. Platesnių ži-

> motina i nių suteiksiu per laišką. (39)1
......... Anna Baksis ' Paul Pranaitis

1651 Hųusel Avė, S.E, Canton, Ohio. Bor 43, Edfrari.on, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kad ir su vienu vaiku.

buroko Pinigais
UŽ LIETUVOS LAISVĖS 

PASKOLOS BONV 
KUPONUS, 

prinokusius Liepos mėn, 1923 
ir pirmiaus, su atsiskaitymu.

P. MIKOLAINIS (39) 
53 Hudson Avė, Brooklyn. N.Y.

(40)

NAUJIENA!
GARDINER PIANO CO.

Nauji Player Pianai $365,00. 
ir augšėiau 

Lietuviški Uoliai dėl 
Plaver Pianų 60c. ir augščiaa. 

472 Westminster Street, 
PROVIDENCE. R. I.

Rašyk B. Simonavičius.



1 CUNARD
Iš BOSTONO I LIETUVĄ 

per LiverpooL

:.nt nauju, didelių, puikių aliejų 
varomų laivų:

Spaliu n. Lapkričio S 
avimas j Lietuvą ir 

1‘uuios vie-

’orko, ypatiškai 
Į Lietuva ir visoj 

ninkę ant 
persėdimu

Ateities pranašautojas. ; 
Išeina cirko scenoje pra-

'galima be gydytojo. apsieiti. 
Miiikesniutise atsitikimuose 
nurodysiu kas daryti ko! 
gydytojas ateina. Yra tuks- 

itaneiai atsitikimų, kuriuose 
■žmonės patys sau blėdies na- 

na- 
miniais gydymais. O bent 
paviršutinis supratimas 
jiems labai daug gero pada
rytų. Aiškus dalykas, kad 
aš neturiu užmanymo visus

Sveikatos Kampelis, i
>—■m ■ m-m ■ ■■ ■ ~8 *

Į \>a apsinuodijimą, arba di*j?j(Įaro visokiu bobučių 
i< elĮ šoka, jei nuo šviesos su-j 
‘•traukia. Susitraukę, kai j 
.•datos galukas, vyzdžiai) 
vaiskia apsinuodijimą opi- 
timu. 1

Jei ligonis arkosti kraujo, daktarais padaryti ir neno- 
i reiškia ' • ■ * - • ............

PIRMOJI PAGELBA 
ŪMAI SUSIRGUS.

Rašo Dr. A. J. Karalius
Į 
I 

i 
(tai 
i;Jaučiuose (nuo 

pagelba. Nusiminimas, tuš- ' ėmimas krauju reiškia KO-įnam 
čias žiopsojimas ir . __L1 
mas nieko nepagelbės: rei-į 
kia imtis už darbo greitai ir; 
žinoti kas daryti, o ko neda
ryti. Patarnavimą teikian
tis žioplys gali būt pavojin
gesnis už priešą. Riksmas 
visuomet silpnina pagelbos 
reikalaujantį, verksmas di
dina pavojų. Užtat bu?: ra
mus, daryk kas reikia, jmjt- 
daug nesiskubink. Nešluok 
progos žiopsotojams berei
kalingai kalbėti ir neklau
syk jų kvailų patarimų; tie, 
ką nieko nežino, paprastai 
turi risokių patarimų.

Kiekvienam atsitikime 
reikalinga tyras oras. Pa
dėk sužeistąjį arba urnai su
sirgusi ten, kur yra tyra, 
oro ir visus žiopsotojus į ša-į 
lį pastumk. Pasirūpink be 
atidėliojimo pašaukti dak
tarą. Jam atėjus, pirmiau
sia pasakyk kas atsitiko ir - 
ką darei.

Apžiūrėk aplinkumą: gal 
būt nelaiminfeasai nuodų iš- 

gal sužeistas peiliu, 
pašautas, par- 

gal koja perlužus. 
nusižudyti, gal

Susižeidimuose ir šiaip 
nelaiminguose atsitikimuo
se šaltas protas ir ūmi pa
gelba gali gyvybę palaikyti. 
Reikalinga ūmi ir tinkama

krau.iotakas r;p pratinti prie gydymosi 
džiovos): bc daktaro. Vienok kiekvie- 

pasitaiko lengvai su- 
pasitaiko

bo ryto pasakyt. Man visuo-Į 
mot širdis tirpsta juos iš-1 
girdus... .Jie tokie nekalti — 
tikri aniuolėliai.”

Tuo tarpu atsivėrė duris: 
"Mama! Jonas lado hla-.

gėrė, 
revolveriu 
puolęs, 
gal bandė 
apopleksija, gal saulės spin
duliai užgavo, gal šiaip ko
kia staigi liga, ir t.t. Labai 

■greitai galima bent paviršu
tinė priežastis surasti. Gal 
būt reikės teisman eiti: tu
rėk gaivoje visą aplinkumą.

Paguldyk nelaimingąji, 
padėk ką nors po galva. Jei 
matosi didelė kraujotaka 
arba apalpimas, tai geriau i 
paguklyTi galva žemyn. Iš
valyk burną, akis, nosį, pra- 
žiodyk. Apalpęs ligonis pa
prastai vemia: paversk ant 
šono, jei reikės. Jei yra 
krajotaka, tai pirmiausia 
reikia kraujas sustabdyti. 
Atsegk apykaklę, nuvilk 
drabužius. Apžiūrėk ligoni 
ir pirmiausia stengkis su
prasti kas atsitiko. Savo 
vietoje mes pakalbėsime 
apie atskirus atsitikimus ir 
duosime tam tikru patari
mų. Čia reikia suminėti tu* 
Ii ženklai, kurie parodo kas

verki-k1*5 nors °t^ s^1*an^ sirgti, susižeisti: i
• aruose. Kraujo tekėjimas i^fnai taip, kad galima bu-

:iš nosies, ausų ir k"it.“ U( ** ’ ”
ciškią kaukolės perlūžimą, kąsniuose

«Vėmimą pagamina netiltos \ ... ..........  ..........
į: raustas, netikusiai sutaisy- dalykų, šaukia visokius dak- 
tas maistas, įvairios noivu mėto savo sunkiai už- 
: rba smegenų ligos, neštu-dirbtus pinigus. Aš nariu
• 'as, inkstų ligos, koki nors painformuoti žmones svei-
• uodai, ligos penybos kana- j:ritos klaikumais. Tikiuosi. 
.5 ..(skrandžio, žarnų,ir tt.), vi?j> knrie šita skaitvs,
arta1* vaistai, svaiginanti .raiės, reikalui esant, pasd- 
črijnM, ir t.t. naudoti, galės savo arti-
Silpna' ir lėtas pulsas ga- miesiems tinkamai patar-1 

. • reikšti širdies ligą, apsi- nąuti. Musų žmonės netur-į 
ritodijūną, smegenų slėgi- tingi, jie neissigali pasisara- 
ji tą. Pergreitas pulsas reiš- dyti slaugytojas, jie patys 

’ ia kokią nors staigią ligą, vistiek savo sergančius šei- 
psinuodijimą, kraujotaką,'mynos narius prižiūri, 

sgąstį, nervingumą, širdies‘jiems tad ypatingai rc-ikia 
igą, ir t.t i daugiau apie susirgimus ir

Inkstų ir Širdies ligos gali į ligas žinot i. Aš stengsiuosi 
pagaminti Įvairių konvulsi-! daugiau painformuoti apie 
Jų ; kartais vidurių sukietė-į ligonių prižiūrėjimą, maiti- 
"mas konvulsijas pagami-j nimą, vaistus ir tt.
a, ypatingai vaikams.

* Svaigulys paprastai reiš
kia silpnumą, širdies ligas, 
ligas ausų, akių, nervu, šir
dies, plaučių, gerklės, sme
genų ligos pagamina sunkų < 
kvėpavimą; sunkų kvėpavi-'šaulda daktarą tada, 
.ną pagamina difteriįa ir ki- i patys į 
tos vaiku ligos.

Galvos skaudėjimą paga-į t . ,
mina vidurių sukietėjimas, |da greita operacija aroagy- 
r.etikęs maistas, penybos pbtojas būtinai reikahngi. 

lirmo mažakraujvs- į naudosis aitais patai 1-
“ linais, tas tokių klaidų neda- 

’rvs. Jei ligonis bent šiek tiek 
Į apie savo ligą nusimano, gy
dimas visuomet sėkminges
nis ir daktaro darbas leng
vesnis. Praktika man įrodė,' 
kad nesulyginamai lengviau) 

Į gydyti tie žmonės, kurie į 
klausimuose ši-tą' 

žino. Aš norėčiau, kad visi 
kuodaugiausia žinotų.

(Bus tolinus).

burnos Ul daktaro apsieiti. Sun-
..............j atsitikimuose 

monės reikalauja negalimų

konvulsijas pagami- nimą,
Pagaliau?, iei mes norime

sumažinti ligas, tūlas visai 
išnaikinti, tai privalome vi
si kuodaugiav.sia apie jas ži
noti. Privalome apie jas tei
sybę žinoti. Dažnai žmonės 

, kada 
js galėtų sau pasigeibė- 

iti. o laukia ir patys gydosi 
tokiuose atsitikimuose, ka-

analo ligos,
< ė, nervu ir smegenų ligos, į 
( idesnė dalis staigių ligų 
(k. a. plaučių uždegimas, vi
sokios šiltinės, cholera, re
umatizmai, skarlatina, dif- 
ierija, tymai, rauplės, vėja- 
rauplės, ir t.t.), didelė dalis 
chroninių ligi], k. a. širdies 
ligos, sifilis, įvairios kraujo! gydyti tie 
ligos, ir t.t., visokį nuodai sveikatos 
Galvos skaudėjimas reiškia, 
kad kūne kas nors ne tvar
koj? Reikia stengtis surasti: 
galvos skaudėjimo priešas-j 
tis ir jas pašalinti. Blogai j 
daro risi tie, kurie perkasi; 
Ir vanoja nuo galvos skau-i 
dėjimo visokių pilki arba 
miltelių: tie "vaistai” ge
riausiam atsitikime sulaiko 
galvos skaudėjimą tiktai 

________  _____ _ trumpam laikui, užslepia 
atsitiko. Šitie ženklai reikia kokią nors ligą, kuri laiku 
žinoti kiekvienam, nes kiek- sučiuopta butų galima labai 
Alenam gali prisieiti teikti-lengvai pašalinti, oįrisenė- 
pirmoji pagelba savo drau-.jusi gali tapti neišgydoma, 
gui, kaimynui arba sveti-į Daugybė ligų prasideda 
iham.________________________‘vienodai. Iš pradžių ligonis

Kai žmogaus smegenys jaučia nesmagumą visame 
laikinai nedirba, tai sako-kūne, pakyla karštis, galva 
me, kad žmogus ”be žado” i sopa, drugys krečia, atsi- 
arba apalpęs. Apalpsta žmo-’ randa visokiu skausmų, il
gus dėl didelio smūgio, dėl t.t. Paskui kiekviena liga

gali prisieiti teikti j lengvai pašalinti, oįsisenė- 
pageli

i 
t i

didelių sopulių (ką nors' pagamina ■■ savo tam tikrų $ 
Plaunant), dėl saulės spin- ženklų. Pačioj pradžioj $ 
dūlių, dėl didelio karščio ar-J^1^- ................................
ba šalčio; kartais silpnesnis 
žmogus apalpsta kraują pa
matęs (ypatingai moterys); 
kartais apalpsta išgirdęs 
ytin liūdną naujieną, pama
tęs revolverį, didelį peili, ir 
t.t. Tokiuose atsitikimuose __ 
smegenys laikinai sustoja šiaip vaisių arba uogų skys- 
rUrbę. jtimą. Arbatos ir kavos ge-

....... --------- riausia visai neduoti. Pavo
jinga liga dažnai labai nežy
miais ženklais prasideda; 
užtat geriausia nieko nelau
kus pasišaukti gydytoją.

‘' taš

FARMOS

jnašautojas ir pasididžiuoda-1 
mas sako:

—Aš galiu kiekvienam I 
jaunikaičiui išpranašauti jo j 
busimosios žmonos pavardę. 
Kas nori žinoti, maloniai 
prašau čionai.

'Įklojau prieina vienas! 
jaunikaitis.

—Kaip tamsta vadiniesi?; 
ne- — klausia pranašautojas.

’ * i — ne-! 
kuris atsigulęs ant pilvo ir-c.rąsiai atsako jaunikaitis.

*■ . 1 v • -1* • v • .

Netikusi uoslė.
"Močiut, ar tu nieko . - . .

užuodi?” paklausė vaikas,- —Jurgis Bitinas

kojas augstyn užrietęs pie-j Pranašautojas giliai užsi- 
šė kažin ką. * mąstęs uždeda vieną savo

Senukė atsakė, kad ji ne-
užuodžia.

Vaikas pasijudino, pasi-

! publikai.
i —šio jaunikaičio busimo-! 
ji žmona vadinsis ponia Bi- 

! tindenė. K.I

raivė, ir vėl klausia:
"Ai* ir vis nesmirda?”
Senė pauostė orą vieną 

ryki, pauostė kitą, ir vėl sa
ko nieko nejaučianti.

"Tai tavo uoslė netikusi," 
Lako vaikas. "Kitaip tu tu
rėtum užuosti, nes aš skun- 
kę nupiešiau.”

Ne slastai kalti.
Moteris nusipirko slastus 

pelėms gaudyt. Už savaitės 
ji atnešė juos krautuvėn at
gal ir piktai numetus pradė
jo krautuvninkui išmėtinė
ti:

"Atiduok
Tavo slastai niekam rieve 
ti. Išlaikiau 
kas vakaras 
šviežio 
žiūrėt 
vaikščioja, 
neina.”

”Well, siųstai čia nekalti," 
ako krautuvninkas. "Tam

sta perki labai prastą sūri.”

man pinigus.
U— 

visą sąvaitę, 
uždedama vis 

sūrio, bet pelės ir 
nežiurk.. Aplinkui 

o i slastus

Į

Biskis gramatikos.
Ji: "Tamsta ne džentel- 

rianas, jei tamsta tiki, kad 
aš esu sakius, ką ji tamstai 
rakė, kad aš sakiau buk aš 
sakiusi.”

Jis: ”Miela mano mergu
žėle, tu nemanyk, kad aš 
[manau, kad tu taip manai. 
{Aš nemanau, kad tu sakei, 
kaip sakai, kad ji sakė, buk 
aš sakes, kad tu sakei buvai 
sakiusi.” •

SAMARIA .. .
Greik»' patari 

i vis:is. Baltijos val-tija 
tos, £eras valjėis.

Taipgi is \:exv 
prižiūrėta kelionė Į 
Raitijos valstijas kas 
trijų mariu milžinų, 
Southaniplon?.

MAVRETANIA, AQl ITANIA, 
BERENGAR1A.

Taipgi reguliaria t išplaukimai lie- 
~~ - — - naujų aliejum

roe-aliariai 
siog į Hamburgą ant 
deginami; laivu.

yA<

u ta 
su

.— -l. ---------
ranką jaunikaičiui ant kak-) “ 

įtos, kitą ant širdies ir ismei- j 
‘gia akis i jaunikaiti. Vieną j 
minutę pastovėjęs paskelbia >|

I
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Moksliškas išradimas.
Kartą užėjo į kaimą mies

to darbininko vaikas ir pra
šė pas kaimieti pavalgyli, 
bei nak\-ynės. Kaimietis da-į 
vė, tik už tai pareiškė,! 
kad šis miesto vaikas ant 
rytojaus jam padėtų bulvių 
pakasti. Ilgai slankiojo vai-! 
kas tingiai rinkdamas bul-‘ 
ves nuo išartų vagų ir paga-; 
liau sako šeimininkui:

—Dėde, kaip jus iki šiol! 
nedasiprotėjote, kad reikia Į 
kviesti bulves kast tą patį i 
žmogų, kuris jas sodino, tai 
bent jam ilgai nereikėtų 
jieškoti, tuoj rastų bulves.

i

I

t

KŪDIKIU
TjEROVes skYRIUS 
DĖL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
Iš PETROGRADO

Profescrius daktarą Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRŲ ir 
MOTERŲ LIGŲ, TAIPGI 

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalai esant, su 
X-Ray ir elektra.

69 CHAMBERS STREET. 
Pitone: Ilaymarket 3390. 

Ofiso valandos:
8—9 A.M. 2—3, 7—8 P.M. 

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

n į 
l 
I 
I I 
I I I I

$5.00.
orderiui iSmo- 

už<.ikrintu;, 
kreipkitės p; i?

3-ėia klc.-a:
Hamburgą J 03.50
Pilįavą 103.50

Karės taksai
CUNARD pitiigima; 

kaini Lietuvoj greitai 
gerai. Dėl informaciją 
vietinio agento a.ba j

CUNARD STEAMSHIP C(L. Ltd.
126 Statė St

Boston. Mass.
••

—---- ■ - ■ ■■ -------------------------- - ■ ->

N EI* APKASTAS BARGENAS 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už 88.95.

c c

£ 
t

Niekuomet pirmiau nebuvo 
į pisraus i' 
i siūlome 
| Italijos : 
rną. šitie ____.____,
įuos klesos materiole,

i šiai, k 
; <ia i

tokio
Mas 

s 5r
kai- 
r>ir-

išpardavimo kaip sis. 
importuotus iš Vienno: 

armonikus už žemiausią 
> armonikai padaryti iš 

' ‘ , .o ypač klevi
ne padirbti su didžiausia aty- 

■ da geriausių mekaniku. _N:_ j . ___
i dos keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
! 19 raktu, l-l žemutiniu
na $20.00. Specialė kaina laike 

Į mėnesio tik 88.95.

Į

. Naujos ma-

19 raktų, 14 žemutinių, paprasta kai
na š20.fib. Speciali- kaina laike šio 
mėnesio tik .<8.95. Tokių armonikų 
yra tik Dvra šimtų. Prisiųsk 50c_ per
siuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kai ją aolalkysi. Užsipanėdi- 
nh.-iis "varantuotai arba pinigai bus 
sugiažinti. Rašyk šiandien. (10)

l’NION SALES COų Ine.. 
S. I*e,.plaines St„ liepi. 217.

CHICAGO, JL-U

Į

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NFAV YORK-BREMEN 
ant naujo ir parankaus 

laivo 
"COLUMBUS”

Tai yra didžiausias vokie
čių laivas ir. vienos kiesos 
kambarėliais laivai. Page
rinti trečios Klesos pa- 
rankumai. Kreipkitės prie 
agentų arba į

192 IVashington Stv 
Boston, Mass.

n

UNlTEDAMHOLINtS“ 
(HARKIMAN I.INE) 

kJOINT SERVICr WITH

HVIBURGAMERICANUNE 
Trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo JPiero 86, North 
River. pėda nuo 46 gatves, 
New Yorke. Geriausi musų 
laivai 

"Resolute”, "Reiianee”, 
.. "Aihert BaUin”.

’Deutschland” 
veža I. II -ir III klesų pasa- 
žierius. Taipgi populerini 
laivai "Mount Clay”, 
"Cleveland”, ”Westphalia”, 
"Hansa” ir ’Thuringia”. 
IMITED AMEflICAM LIJĘS 

f JULIUS ROTTF.NBERG. 
*{2(50 Hanover St. Boston. Maita, 

arba pas kitus agentu* »

I
15

:?įl K! 
I 
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< lepiausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa 
«až«erius tiesiai 
VEENDAM ...

IROTTERDAM 
VOLENDAM .. 
KYNDA.H ........

HOLLAND AMERICA LINE
<• «»ate St. Rnaton. M

PILIAVĄ.
... Rūgščio 22 | 
... Rugsėjo 29 J 
.......... Spalio o | 
........ Spaliy IX j

geriausius pa-

----------------- - i Jš to aišku, jog jis žinojo, 
Farma turi parsidoet tnej. .^<1 jį žinojo, kad jis žinojo, 

akerių farni?., 7G akerir. dirba-1 kad ji Sakė, ką ji Sakė glT- 
r.v- labai ger.^ žemįs. Dideli;, gra- Į (įėjusi, kad jlS girdėjęs, jog 
a.>; didele harne latvėms ir ark-ĮJOS (11’3Ilge glTdejilSl Jį gir- 

kili 'r’«t,i’*£-: ir..v;?:- -rri-įdėjus ja taip sakant, bet bu- 
Didehs ežeras, valteles pasiirti, taip-j . J , , • .. ,
gi 14 karvių, 2 arkliai, ”00 vištų, vi-;dama mOtPnŠKO DUtlO Ji Rt- 

įso--. mašinoa ir formos įrankiai. Eieė \
r<. painu, tiesiog iš namu, persiduo-į 
r’j pieno per metus už SI800. Plotas; ■ -1
brangaus miško. .Ta ferma parriduo-j’ dvvu
di kaip didelė ■ piginyb-A. Kaina su Į -r. *, . i **
viskuom tuojaus įmokei i » 1Č11O laiVO kapitonas SU-
$1800. Pr.e to da vi i augmeny.a. Ru-į cįmyičvin findui SU VVriaU- 
šjkit tuojaus savininkei. (Sft) j‘ J° **««<“ . 1.

mrs. mary kieman -Šluoju laivo inžinierium 
r. f. b. j. Noraieh, conaJapie tai, kuris juodviejų yra 

---------------------------------------{svarbesnis vyras ant laivo.
Negalėdami susitaikyt, jie
du nutarė pasikeisti vieto
mis: kapitonas nuėjo prie 
inžinų, o inžinierius atsisto
jo kapitono vieton,

Neužilgo ateina kapito
nas visas puišinas ir aliejuo
tas, ir sako mašinistui:

"Eik tamsta žemyn. Vel
nias žino, kas ten su maši
nomis pasidarė, kad . aš ne
galiu nei iš vietos laivą pa
varyti”

”Kaip jį pavarysi, kad jis 
jau ant kranto,” atsakė ma
šinistas.

lekvienam ligoniui reikia įi
i

■į

1 išvalyti viduriai ir duoti 
kuodaugiausia ramumo; ge
riausia, kad ligonis tuojau 
atsigula lovon. Susirgus ne
reikia daug valgyti; iš pra
džių geriausia visai neval
gyti, gerti vandenį, pieną ir

Atsalusi oda, šaltas pra
kaitas, silpnas pulsas pa
kastai reiškia, kad ligonis 
slinkiai užgautas. Paraudo
navęs veidas dažnai reiškia

I

navęs veidas dažnai reiškia kus pasisaukti gydytoją, 
apopleksiją, karšti arba ap- Nenorėkite, kad gydytojas 
sfiiuodijimą svaiginančiais į liežuvį pažiūrėjęs tuojau

pasakytų kaiiie dalykas: 
kitę laiko ištirti ir sura-

gėrimais. pasakytų kame dalykas:
Suparalyžuotas ligonis-duokite laiko ištirti ir sura- 

nėgali galūnių (kojų, ran-Įsti ligą. Gydytojo patarimai, 
klj) pajudinti; jei paraly-^jums bus labai naudingi, 
žius atsiranda staiga ir Ii; ypatingai pradžioje, 
genis nustoja sąmonės, tai ‘ ‘
greičiausia bus apopleksija, apie ligas ir nurodysime kas $ 
reiškia, kraujais paplūdę daryti. Duosime atatinka- į 

8wr:k' 
rei’ksii s

I 
Mes savo vietoj kalbėsime

STRAIPSNIS XXXV1H.

PIENO PAŠILDYMAS.
Kati pašildžius pieną iki tinkamai 

temperatūros, įdėk benkutę į indą šil
to vandens taip, l.aci vanduo pasem
tu visą pieną. Virink, bet r.eiržvirink. 
Bandant šiltumą, užlašink ant rau
kos. Jei jaučiasi maloni šilimas, tai 
kūdikiui tiks. Jei pienas per karštas, 
atve&ink, pakišęs po kranu šalt.-, van
dens.
KŪDIKIO LAIKYMAS BONKUTE 

PENINT.
Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant ke

lių laikyti, galvą ilsint ant rankos, 
ftonkutę reikia laikyti per visą laiką, Į 
ir tokioje pozicijoje, kad bonkutšs! 
gurkly nuolatos butų pieno. Jei taip 
yra, tai neleidžiama orui čiulpais per, 
čiulpiką. Duok kūdikiui progą, gerai i 
sukąsti čiulpiką.

PENĖJIMO ILGIS.
čiulpimas turi baigtis į kokią dvi- 

•iešimts minutų. Jei kūdikis ryja go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei. 
Taip daryk kelis sykius penint. Jei 
kūdikis mieguistas, neduok snausti 
kol neišbaigs bonkutės. Jei to nežiū
rint, užmigtų, atimk bonkutą ir ne
duok nieko iki kitam sykiui.
JEI JŪSŲ KŪDIKIS NEDAPENĖ- 
TAS. TAI PRIEŠ JJ STOVI EIGA.

Nežiūrint progreso medicinoje ir 
c.pšvietos, šeši milionai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįs
ta pavojaus ženklu. Blogas penėjimas 
yra gilus, viduinis dalykas. Jis prade
da savo mirtiną darha pirm, negu ne- 
e:3b*ntieji pamato. Blogiausia tai tas, 
kad jis paliečia visus. Nedapenėtas 
kūdikis labai tinka ligoms. Pavyz
džiui, džiova bujoja tarpe tokių. Ne
būtų taip sunku išnaikinti taip vadi
namas vaikystės ligas, jei butų gali
ma prašalinti nedapenėjiina. Kiekvie
na motina turi nusaugoti savo kūdikį 
dėl jos pačios labo ir dėl labo kitų 
vaikų.

Nedapenėjimas yra vaisius blogo 
maisto. Pridedant Borden’s Eagle 
Pieną į vaikų valgį motina gali būti 
tikra, kad tėikia jiems tikra apsau
ga.

Nelabai senai noksiiški eksperi- 
raėntaj daryt: su mokyklų vaikais 
parodė, kad Eagle Pienas atžymėti- 
noi pasekmingas gydant nedanenčji- 
r.’&. Vaikai, e-avą Eagle Pieną,’ rodė 
daugiau progreso negu penėti su pa
prastu bonkų pienu. Daugelis augo du 
syk smarkiau. Nes Eagle Pienas turi 
kiekvieną veikėją, reikalingą vikriai 
sveikatai.

Musq laivai turi ..
forumus trečios klesos pasažie- 
riams.

Užsisakant vistą kraipHtto -prie 
vietos agentu arba pas

“GYVENIMAS”
Sveikatos, lyties reikalų ir 

ntokslo žurnalas. 
Leidžia ir redaguoja 

DR. A. J. KARALIUS.

"GYVENIMAS” — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

biausi kiekvieno žmogaus rei
kalai, būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
"GYVENIME” rasi tai. kas ta

nūs tai 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, ne;u 
kiti musų 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, lyties dalykais 
ir mokslu. Ui "GYVENIMAS" 
tomistai būtinai reikalingas. 
"GYVENIMAS” kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį į mėnesį. Adresas: 
"GYVENIMAS”

3303 Speth Morgau Street, 
CHICAGO, ILL.

i 
i

LAIVAKORTES.—PINIGŲ SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS FOR
TUS. PARTRAUKIMAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGU. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PR1RENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
13S KAST 428d STREET. NEW YORK. N. T.

Į

Aptidcoj*Aptiekorius: ”Ėabrii gai
la, bet jodinos šiandien ne
turime.” '

1 Kostunieris: ”Na, tai 
duokit nors paprasto, mun- 
šaino.”

Siurprižaš1
Anksti ryto pasigirdo už 

durų eisena. Marcinkuvienė 
kumštelėjo savo vyrui pašo
nėm

’ššššf... Vaikai at»lna la-

r.ių patarimų ir riurodysiir.o Jį
______ gali kaip gydytis patiems to- 

efcų slėgimą ar- kiuose atsitikimuose, kada
• iy U -> • 

ai ..........- 1 — K
Skaityk Situos straipsnius kas savaitę 

pasidėk ateirūii.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių)

kaip tikro Lietuvos piliečio 
Šiaulių ’zabyty niežnyja lobzan- 

ja..."
_____  ______ Gėda prieš Mažosios Lie- 

ras ir A.“ Būti linukas gerės- tuvos piliečius, kad pas mus 
ligšiolei šeimininkauja vis 
dar tokie činovnikai. Vokie
čiai praeidami palydėdavo 
tą Viešpati savo patarle: 
"Litauišė šveinerei”. Vienas 
pilietis pasakė, kad tai e^ąs 
Telšių apielinkės buvęs ti
kras rusų žandaras, kuris 
baugina žmones užimama 
vieta pasinaudodamas. Ar

Baisi žmogžudystė.
DUKTERIŠKĖ, 

apskrities. Dukteriškės 
vienkiemy vaikinai: Batu-

niam biauraus darbo paslė
pimui, pranešė milicijai, kad 
apielinkėj plėšiku pavojaus 
esama. Nakti iš 6 i 7 liepos 
jie sušaudė savo tėvą Batū
rą ir pamotę. Nužudę tėvus, 
padegė grjčią, kad sudegtą 
užmuštieji tėvai ir likę gyvi 
du maži vaikučiai. Viskas 
daryta, kad atrodytų, jog . . . 
svetimų plėšikų butą. Pajų- ne laikas butų suvaldyti pū
tęs tai kaimynas išgelbėjo našius Lietuvon pakliuvu- 
vaikučius iš ugnies ir dar rius klajūnus. Aviža, 
gyvą sušaudytą tėvą, kuris . —------- . Į
gabenant ligoninėn pasimi- Naujo išradimo bandymai, 
rė. Gričia su visu turtu su- KAUNAS. Rugpiučio 12 
degė, žmogžudybės priežas- d. pil. Boleslovui Voicekaus- 
čia buvę šeimyniniai nesuti- kui, 
kiniai. Kaltinamieji suimti.

B!s Brčs.

hidrosferų išradėjui, 
prašant, Lietuvos Jurininkų 
Sąjungos valdyba, dalyvau
jant virš 300 pašalinių žiū
rėtojų, sekė hidrosferų pri
taikinimo bandymus, kurie 
buvo atlikti Kaune ties 
Jacht kliubo buveine ir pa- 

, tyrė:
1) kad žmogus su hidros

fero juosta pasinėręs vande
nin buvo ant? vandens pavir
šiaus iškeltas hidrosferai 
paveikus ir iškėlęs rankas 
ir kojas hidrosfero juostos 
pagalba laikėsi ant vandens.

2) kad 10 žmonių talpumo 
valtis (laivelis) su Įtaisytu 
hidrosfero aparatu, akmenų 
prikrautas ir vandens pri
piltas buvo nuskandintas, o 
hidrosfero aparatui vei
kiant valtis iškilo ant van- 

■den$ paviršiaus.

žiauri barbarybė.
KAZBARYNAI, Taura

gės apskrities, Batakių vals. 
Rugpiučio 8 dieną pietų lai
ke, koks tai valkata radęs 
ganykloje kumelę, ar tai iš 
piktumo ar dėl kito ko, dal
giu ar peiliu perpjovė jai 
gerklę. Savininkė, išgirdusi 
gyvulio kriokimą, eina žiū
rėti, žiuri — kumelė krau
jais aptekus laksto, daužosi 
ix> ganyklą. Pasišaukė kai
mynus, pamatė, kad kumelė 
pripjauta, bet dar gyva. 
Skubiai, tą pačią dieną, nu
vedė gyvulėli pas gydytoją, 
liet šis atsisakė gydyti. Rei
kėjo pribaigti. Nuostolis —, 
apie 600 litu. ~ I .

Girdėtis, kur tai vėl buvęs Šiais , praktikos^ bandy 
panašus atsitikimas.

Tolimantas.

/

Puskarininkas nušovė

DOTNAVA Kėdainių ap-i 
skrities. Rugpiučio 6 d. Dot- 
navos dvaran atostogų par
vykęs puskarininkas nety
čia iš revolverio peršovė 12 
metų mergaitę, kurios svei
kata yra pavojingam stovy. 
Milicijos valdininkas karei
vi areštavo ir išgabeno Kau
nan, kur jis bus teisiamas.

č-lis.

imais remiantis Jurininku 
į Sąjungos valdyba spren
džia: 1) kad hidrosfero juo
stos gali būt pritaikintos 
(praktikoj, būtent: plaukio- 
ijantiems pavojingose vieto
je (Nemune), laivui skęs
tant gelbėtis ir panašiai. 2) 
Hidrosfero aparatai gali 
būt pritaikinti prie valčių, 
nedidelių garlaivių ir, Juri
ninkų Sąjungos nuomone, 
papildomus prietaisus pri
taikius taip pat ir prie di
desniu garlaiviu jiems skęs
tant gelbėti.

45c PER LB.

jums 
patartina -x 
pasirinkt 

. geriausia

Pas jūsų groscri ant lentynų—paprašę/, jo!.

Kaune jieškinj i Nekrašo 
turtą dėl padarytu nuosto- 
11Ų.

Lenkai "mokytojai”.
Švenčionių apskritin mo

kytojais gabenami visoki 
įtariami asmens iš Galici
jos. Tas "apšvietimas” esti 
ypatingos rūšies, nes, pa
vyzdžiui, viena mokytoja 
per pamokas siunčia mažy
čius mokinius atnešti jai 
degtinės ir paskui čia pat 
visų vaikų akyvaizdoje ima 
degtinę srėbti. Čia ypač dar
bavos paleistuvaudamas ir 
girtuokliaudamas mokyto
jas Telesnickis iš Buikų. Jis 
gyrėsi savo kultūra, tačiau 
rodė tik bjauriausius dar
bus. Galų gale ir jis priėjo 
liepto galą, nes pavogė iš 
vietos šaltyšiaus aukso, si
dabro ir daugybę dolerių, ir 
pateko kalėjiman. Dabar tu
rės jau kitur šviesti žmones. 
Dar Įžymesnis šioje apielin- 
kėje buvo mokytojas Zielo- 
ny, Voistono valsčiuje. Vie
ną kartą visai nusigėręs at
vyko i Voistono bažnyčią ir 
tenai per iškilmingas pa
maldas griebės smurto.

Sr E( IA LIS PAS! I L Y.M AS.
Žinodami, kad daugelis šeimi

ninkių nežino, jog už sutaupy
tus kondensuoto pieno lcibelius 
gali_ gauti brangiu dovanu, 
Dordeno Kompanija, kuri yrą 
didžiausia kondensuoto pieno iš- 
dirbėja sviete, deda musu laik- 
raštin apskelbimą, pranešdama 
apie dovanas. Perskaitykit 
Bordens apskelbimą atydžiai.

Jūsų groserninkas turi vieną 
iš dvieju rūšių Bordeno Pre- 
mium Coridensed Milk. Neimkit 
kitokio, bet reikalaukit Borde
no.

Jeigu jus norit sutaupyt pi
nigų ir duot Kalėdų dovanas sa
vo draugėms bei draugams 
praleidimo pinigų, pradėkit tau
pyt Bordeno kondensuoto piene 
leibelius, kad gavus premiją.

Nuga-Tone
Pasekme 21 Mem 
arka gražiune |ihm 
pinigus

Parapijonas nužudė žydą.
SĖDA. Liepos pradžioj 

vieškeliu Žemaičių Kalvari
jos link snausdamas važiavo 
senis alsėdiškis žydelis su 
prekėmis. Užpuolė ji plėši
kas ir nužudęs kišenėse ra
dęs: vienoj 5c., kitoj lc., viso 
— 6c. Pinigų mažai temdęs, 
skolinęs iš vežimo prekių: 
cukraus ir miltų. Po neku- 
rio laiko galvažudys susek
tas, juo pasirodė Lieplaukės 
(Telšių apskrities) . parapi
jietis, kuris tardomas viską 
prisipažinęs.

Adomas iš Rojaus.

Blogi kunigo darbai.
ŠVENČIONYS. Čia pali

ko patvarią atminti kuni
gas Višnievskis, vienos len
kų divizijų "dušpasterstvo 
dušpastežas”. Jis pradėjo 
savo darbus nuo to, kad iš
vogė daugybę moklino prie
monių iš lietuvių gimnazijos 
buto, kuri jis buvo užėmęs 
smurtu; be to ten pat sunai
kino daug Įtaisymų: išėmė 
iš langų stiklus, sulaužė du
ris, grindis, lubų lentas pa
mažu pardavinėjo viso
kiems šmugelninkams, suo- 

Jus ir lentas laužė, o sienas 
tepliojo. Susidariusioji apie 
Višnievski "šilta kompani
ja” labai džiaugėsi kunigo 
darbais. Jiems tai buvo ne
pasiekiamas idealas kovoje 
su lietuviais. Be naikinimo 
lietuvių gimnazijos Višniev-

Lietuvos valdininkai 
Klaipėdoj.

Viktorijos viešbučio res
torane 13 rugpiučio apie 19 
valandą salėje trankėsi vie
nas keistos rūbų išvaizdos 
pilietis, ir matyti Įkaušęs di
džiavosi ant visos salės esu 
Telšių viešpats”, bet iš jo 
kalbos matyti buvo, kad yra 
rusas, nes didesnę pusę žo
džių kalbėjo rusiškai Di
džiavosi, kad valdo ne tik 
Telšius, bet ir visą Žemaiti
ja jau oTnetai. Atsirado po
ra žmonių, kurie JĮ išvedė. 
Aš užsižingeidavęs žiurė
jau, kas bus toliau. Išėjęs 
tasai Viešpatis j gatvę tęsė 
darbą toliau... ištraukęs re- 

čia Įsikišo policija ir kas bu
vo toliau — nežinau, nes jau 
sutemo, ir aš laiko neturė
damas turėjau palikti tą 
Įdomią sceną. Nuėjus man 
apie 10 žingsniu pasigirdo 
balsas iš apleistos vietos

OKUPUOTOJ LIETUVOJ.
Neduoda ramybės ir 

numirėliams.
Rasos kapuose yra palai

dota du Lietuvos armijos 
kareiviu, kurie Vilniuje žu
vo kovodami už savo tėvy
nę prieš Želigovskio "maiš
tininkus”. Ant jų kapo buvo 
pastatytas medinis kryžius, 
kuriame buvo Įtaisytos po 
stiklu žuvusiųjų fotografi
jos. šiomis dienomis vilnie
čiai išvydo biaurų netole
rancijos ir nekultūringumo 
regini: stiklas sudaužytas, 
nuplėštos fotografiją .su-vgniev’skH“arbrjom'?“?e7- 
draskyta ir jų gabalėliai iš- • JU1US>
mėtyta po žemę.

skis turėjo dar kitoki 'spor
tą”, būtent, jis "medžiojo” 
jaunas mergaites. Greitu 
laiku susidarė tokia padėtis, 
kad patamsy Į gatyę buvo 
pavojinga išeiti mergaitei 
ten, kur sukinėjosi kunigas

kėjo imti tam tikra sargyba 
to donžuano puolimams at
remti.

Sunaikinęs lietuvių gim
naziją ir jos Įtaisymus, Viš- 
nievskis išsinešdino kitur 
apgaudinėti žmonių.

Naujas ištrėmimas.
Gauta žinių, jog Švenčio

nyse Butkui pareikšta te
nykštėje apskrities valdy
boje vidaus reikalų ministe
rijos sprendimas, kuriuo 
reikalaujama, kad pil. But
kus ligi rugsėjo 1 dienos š. _ __________
m. paliktu Lenkijos Sienas, kritinguoju laikotarpiu ponia Erta 

Jeigu B. neisvyksiąs geru -Apie du metai atįal aš teisiai 
noru, busiąs priverstinai iš- posargomis. po to aš likau 
tremtas Į Lietuvą. Paliepta ne "uoC 

išduoti pil. Butkui be teisės mažiausias dalykėlis mane su
♦ « v • ♦ / erzindavo tmn L-ari 4...

grįžti atgal užsienio pasas. 
Šitas ištrėmimas rišamas su 
pil. Butkaus darbuote lietu
vių švietimo srity, švieti
mui nekliudė nei vokiečiai 

voiverj ėmė trankytis, betlnei bolševikai, tik lenkams
'* “ ’* ’ v -iš jo žingsnių rados pavojus. 

Šitą ištrėmimo "aktą” paga
minęs Švenčionių apskrities 
viršininkas Nekrašas, bu
vusia Kauno peoviakas. bonkoičX „ _ ________
Lenkų juristų nuomone, pil. wtu paštu National Lnborrmry, 
BlltfkuS £&1Č81^S siuntu? įlUO.

Ji buvo mažne visai paliegusi.
Dabar ji gali savo darbų dirbti.
Kalbėdama apie savo stovį šituo

erzindavo taip, kad aš drebėjau ir tu
rėdavau atsisėstu Neturėjau pajiegu 
visai. Aš užsisakiau Nuga-Tcne’o ir 
galiu tikrai pasakyti, kad j.s man la
bai daug gero padarė. Aš padarau vi
są darbą šeimynai iš keturių. Aš ma
nau, kad tai yra puisus vaistas to
kiam žmogui, kuris yra silpnas ir 
nervuotas. Apsimoka imt ' Nuga- 
Tone’ą.” Pamėgink ji pats ir įsitikink. 
Vienam pilnam mėnesiui gydytis tik 
į‘1.00. Nugn-Tone’ą pardavinėja visi 
geresnieji aptiekininkai ’. pozitingai 
garantuodanr, kad suteiks pilna pa
tenkinimą, arba pinigai bu» sugrą
žinti < garantijų rasi prie kiekvienos 

‘ ’* A arba tiesiog pasiųs anmn-

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS. NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mint? ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėt padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuira-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
aesi visai nauju žmogų! Devynes iš degini te s visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, >wzai ir 
išpūtimai, nžketėjima.; skilves, tulžinia. nnemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuraJria, stokaa energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieRuoti. paeina nuo stoka a^rvn 
pajiegos. s kist o xandoniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remtose ant nervi^ pajie^oA, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone.yra labai 
protingas gydymą.; nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti is aštoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nunuodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin, grobus teir, 
jog je tuštinase regulariškai., - Atgaivin. inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau s gazu ir supu t imu, niera smir- v 
danėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingu 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems t Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu *.? 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio nepuranukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. ___

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVAAANCIJA: Pr,kė Nuta-Tona yn vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkut. talpiu devynių dešimty, (M» piliuhi, arba vieno mėnmi 
pydymo. Cadete pirkti ieie, teonkutu. arba iežius menuhia sydymo už penkiue ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (2O> dienu ir jeigu ne busi užganėdintas na. 
sėkmių, sugrąžink bonkut. ir piltus, o mes ūmai sugrąžinime jutu pinigu*. Negulite 
prapuldyti viena centą. Men imame rizik*.

PRLSIUSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory. L. 21-V j018 g \Vabash Avė., ChiCSgO, HL

Gerbiamieji: įdedu čionaii $...................... ir meldžiu prisiųsti man........................ bonkut
Nuga-Tone.

“Mazgok”— 
Nebraižyk 

Savo Dantų
Stiprus ir žvyruotas 
dantų valytojas ga
li parodyt greitas 
pasekmes — tečiau 
jis gali sužeisti 
dantų palivą.

Neimkit kitokio, kaip tik su iioo 
paveikslu.

AR ŽINOT, KAD —
Francuzų ir Lenką valdžios pa

siuntė Tautų Lygai sutarties tarp tt 
dviejų valstybiii raštų, kuris buvę 
pasirašytas Paryžiuje- Vasario 15 
1921 m.? Nors buvo reikalaujama 
kad Tautą Lyga tą raštą užregis 
truotų ir paskelbtų, vienok ligšio 
nieko apie, tai • negirdėt. Todėl neką- 
rie politikai Į tą sutarti kreivai žiu 
ri. Ar žinot, kad jus galit užsiganė- 
dint rūkydami tyrą 106'7 Turkišku 
tabaką, kuris yra Hėlmar cigare 
tuose?

Jeigu nubrozdysi 
savo odą, Gamta 
gali ją atauginti. 
Betgi net Gamta 
neataugina dantų 
palivos. jei syki ji 
būna nunešiota sti
priu, žvyruotu dan
tų valytojų.

Vardas ir pavardė .. .

Gatvė ir numeris...................e..........*..................... .. ........................................ .................
• / , e

Miestas......................................................................... Valstija............................................... .

I

Salutara* ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Salutarą Biierį žmonės vartoja jau 
per 15 metu nuo visokių pilvf* ligų ii 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už ■ 
jį viršesnio. I'asisUngk įsigyti jc! 
butelį, <u4ne« užtikrinam. ixd su jgo-; 
tni nesiskirsi, ko! gyvas busi. Kokį! 
tik vidurių nesmagumą jauti, kneip- i 
kis prie savo aptiekoriaus reikalau-' 
damas tikro Salutaras, o jei jis netu-; 
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję1 
priduodamas savo antiekoriaus adre
są. adresuodamas šiaipt

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO.. Ine.. 

Dept J8
1707 S. Halsted SL. Chicago. IR

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarfo Plapao Paduškaitė.

Jus pante mesti šalin visos diržus, 
ka-langr Plapeo paduškaitė yra vien 
ta-n padaryta, kad jus išgydyti nuo 
*ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
^ridėjus rienusenka ir tuo budu ge- 
‘ negu diržas. _ Jokių diržų ar 

:p< enžirt^'neturi. Minkšta, lengva ne- 
<-.oji,noir Piji. Jokio nesmagumo dar- 
*e. Gauta aukso medalius. Mes pri
minsime ką sakome, ^atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIES 
Stąart Bidr- St. Iziiiim. M»

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

šokių rusiu rankom i ■■ dipietus 
ITALIŠKUS ARMON1KUS.

vi-

Tai yra geriausi armonikai 
Ant 10 nrntų gvarantuoti. Mu 
nos žemesnės 
Dykai suteikiam 
kr lauk katalogo, 
DYKAI. . -g . c;.-),

RUATTA SERENELLI & co.
SI 7 Blue fnland Avė, Lept. 24, 

Chieago, iii.

ti kai- 
negu kiti? išdirbij >. 

parpųjįininuis. R-i 
kari pasiimčiau:

g£- 
už-

Saugiausias ir 
riausias būdas 
laikymui dantų šva
riais ir gražiais yra 
vartojant Colgate’s 
R i b b o n DentaI 
Cream reguliariai. 
Daktarai ir Dentis- 
tai visur rekomen
duoja Colgate’s.

Geri DantĮs, 
Gera Sveikata.

pamatyti 
kiekvieną 

girdim atsitikimų tuk- 
žmonių išauga Pinisai- 

Tuojaus pasirodo didžiausias 
4 i sveikatai, ---------

'čia mes 
žmogišką 
(leną mes 
Šančiam : 
<iės. : 
j>avoitis sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant tankiai žmogus 
n-beatsikel;a po operacijos, o 
lį-ad ir atsikelia, tai sveikatos ne- 
fcetr.ri. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
kol nėra dar prisikabinės pinisai- 
dią. arba vėžys ir kitos kokio* blo
gos: ligos prisikabina prie nuslob- 
u'js’nįį nesveiko skilvio. Taigi, 
i.-anjyu§$rPrieteH, atkreipk atydą 
askr.i: Sfivo sveikatos ir gyvas

is,” Kada pajaučiate kokių nprs 
fferumų savo viduriuose, tai ttti-

•. reikalaukite J. Baltrėno Uit
is. Prašalina visas minėtas 'li- 
s, padaro apetitą; svarumą lie- 
ūis žmonėms ir suteikia dau- 

a’J gyvumo, energijos, prailgina 
,ven;r.:ą. Silpniem, sunykusiem, 

n-Tvuoticm vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltrėno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 tenka 51.00. 
Brangus PrieteU. šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS

Drug Chemicai Co.
•L Ealtrėnąę, Prop.

Pl:one I.afayette <»919.

turim progą 
skilvi, kulKur

i

t
i į .
tl „............. .
ii 2500 W. Pershing fid.' Čldeago, m.
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KALBOS

CHIČACO. ILi

kurių iš- 
ii<-va.ičjo,

kurių iš- 
nr moky-

tai ten ir nisimoki. 
ši<>! negirdėtai didelį nuošimtį.

ne.-, kas pirmiau reikalaus, tas (fan^iau

*.

BUSIĄS GALYBES VISOKIU KNYGI IŠP ARDCODAME Uz 
PUSĘ KAINOS.

:>ekn-'.is knyt-as; kurie norite daugiau, reika
lausite cyk:ti.

LYTIES MOKSLAS kny.?;:, kuri užveria savyje di rasiąs 
žmogaus kūno i/ sveikatos slaptybes, pirmiau kainavo dabar

LIETU\lšKA’l-AN(;i.LšK AS ir ANV.LišKAI-LlETl ‘. IŠKAS 
ŽODYNAI (vienoje knygeje), be kurių nei .vier.as Amerikoj " 
naniis keturis apsieiti nedali, pirmiau kainavo kli.oA, dabar 
džiame už. $5.5ft. Pilnais skuros

GEOGli.AITJeS KM G A, 
rašyti taip plačiai, kaip niekur , . 
dabar mos panhaelar te po •v.2.00. ir tai puikiai apd;

L. K. MOKI KLOS ARI T.M ETIKOS LEMUOr 
moksi aritmetiką srivičiau ii ’■ 
tojo, pirmiau kainavo $10.1-0, dabar leidžiame už

.. ... ”. . . ii
net ir tie*, kurie iš niekur išmokti 

dabar leidžiame už S2J10.
RAŠTIŠKOSIOS

apdarai.?, 
kurioje ir žeme, i 
kitur, pirmiau parsidave 

•nr-s pardu'.'ilame po ir tai puikiai apdaryta!
. K. MOKYKLOS ARITMETIKOS LEKCIJOS, iš 
aritmetiką trr-, ičirni ii leng-via-j. negu iš vadovėlio 

pirmiau kainavo $10.1-0,
L. K. MOKYKLOS AMiLĘ KALBOS LEKCIJOS, 

tnoksta aiorlii k::lb< 
pirmiau kainavo $20.00,

L. K MOKYKLOS I.IEIIAIU
LEKCIJOS, iš kuriu taisyLiinrai rašyti išmoksta net ir tie, Kurie 
korespondencija s <»er visa sav<> ainžį rašė, iš visokiu vadovėlių mo
kinosi ir vi'tick tai:yklin-ya: Tašyti nevniol.n, pirmiau kainavo 
<20.00, dabar leidžiame c 

l'ini;--us siųskite, nioney
doleriu.; re jis’rtsoianic laiške. Siunčiame ir per C. O. !>., 
kai jauni pašte siuntinį, 
Ajen^ams duodam dar liji

Reikalaukite .".'eita!,
laimės.

žmenės vr.i an- 
p<»

:;i.' h.
<>r<ler. ėNpreęs onfer, batikos čekį, 

: C. “. i’., vadinasi,

ADRESUOKITE: MARGERIO K8YGYMS
2023 SAINT P AP L AVĖ

DIDELIS PASU I.VMAS TIK ANT (U) DIENf.

Kad parodyt svarbumą musu bargeno, mes išsiųsime jums per paštą 
DYKAI išes-zaniinavimui musų 21 akmens Paauksuotą laikrodėlį, puikiai 
išpjaustytuose lukštuose, jvarantuotą ar.t 20 metų, kurio kainą nies numu- 
šėm beveik ant pusės. Tai yra labai puikus laikrodėlis. Prie to mes duo
sime 25 daiktus visai dykai. Laikrodetis yra vidutinio duitimo, l»i saizo, 
kaip tik vyrams tinka, r.ei perdidslis, nei permažas. Už šitą laikrodėlį 
mes galėtume jauti $25.00, bet kadangi jų daug turime ir mums pinigai 
yra reikalingi, tai puiducdame už pusę kainos ir dar duodame tokias 
dideles dovanas, štai dovanos: Paauksuotas retežėlis, saugi britva, kurios 
paprasta kaina $1.00, puikus skutimosi puodukas su šepetuku kainuoja 
$1.25; imituotas penkių šūvių 32 kalibro revolveris, žiūronas, kišeninis 
veidrodis su paveikslu ant užpakalio, šukos, naujas kišeninis muzikalia 
instrumentas, imituotas branza.lietin.is laikrodėlis, fontar.inė plunksna, 
kryželis, pypkė, pc-iliukas, branzalietas, paauksuotas arba Fre och Ivory, 
Budnikas su bankete, špilka su baltu akmenėliu, rankovėms guzikai, kal- 
nieriui juzikai ir puikus žiedas, vertės $5.00. Tik šios dovanos vertos 
$25.00, o mes sykiu su minėta laikrodėliu viską atiduosim tik už $12.95 
tiems, kurie iškirpę prisius žemiau paduotą kuponą. Be kupono viskas 
$15.25. Už ši kuponą mes atroituojam 3 dolerius. Ncsiųskit pinigą iškalno. 
Tik iškirpkit kuponą iš šio apskelbimo ir siųskit Šiuo 3-lresu:

UMON .MAIL ORDER CO.
tt!» EIC.HT AVR, Dept. 157, , M!LWAUKEE. WIS.

SIUSK šį KUPONĄ ir SUTAUPYK $3.00
b-- kunoao $15,95,..su kuponu tik $3.00.

UNION MAIL ORDER CO.
K29 Ebzhi Avė.. Dept. 357, . Milwaukee. Wis.

Meldžia prisių t man šį 21 akmens paauksuotą Lukrocėlį ir 2-'» 
daiktus dovan-.. ;‘ic kuponas vąrtasJS.OO. o apLiikęs <iaikt.es •j.;.’:‘.ok’~;.i 
už viską $12."-'. Jeigu aš nebūčiau tais daikte.s ir-ganėdintas-. aš p.- 
riųsiu juos at".->l ir jus. sugražinsi!, man pinigu.-.

Mano vani;> ; .................. '.........................   - ...................

Adre .ar-

aikt.es


a KELEIVIS

v

Vietinės Žinios
Kablegramas iš Kauno.

Bagočiaus vakarienė ir 
prakalbos.

šio mėnesio pabaigoje par
važiuoja iš Lietuvos adv. F. 
J. Bagočius. Jam pasitikti, 
jo draugai ir pažįstami ren
gia vakarėli Lietuviu Salėje 
30- rugsėjo vakare. Įžanga 
bus su tikietais, nes visiems 
bus duodama vakarienė, 
kiekvienas gaus gert ir val
gyt, todėl kas nori tame va
karėlyje dalyvauti, tegul iš- 
kalno Įsigyja tikietą. Tikie- 
tai gaunami "Keleivio” re
dakcijoj; kaina. $1 vpatai.

Po vakarienės bus prakal
bos. Bagočius kalbės apie 
tai, ka'ip dabar Lietuva iš
rodo.

....

DAR VIENAS
r » « f

Greitas Pristatymas
esssbesbibbh

New 
England 

COKE
PRANEŠA KABLEGRAMl Iš 

KAUNO.
BALTIC STATĖS FINANCE 

į CORPORATION
Vedėjas N. Gendrolius ir 

United Statės Lines generalis 
Lietuvoje atstovas K. Norkus, 
praneša, kad šių metų Rugsėjo 
pabaigoje išvažiuos i Ameriką 
pas savo gimines sekanti kelei
viai :

Libeikaitė Jieva. 35 Donelai
čio gatvė, Kaunas. 
Non ill. 1233 «8 So. 
St. Louis, Mo.

Pilkoniutė Izabelė.
Alytaus apskr.. pas 
kus, 6 River st, Lynn. Mass. 
Kutkevičaitė Karusė. 26 Keistu- 
č io gatvė, Kaunas, pas Karoli 
Simonavičią. 4 Eight st.. Cam- ‘ 
bridge, Mass.

Gečaitė Ona. iš Naumiesčio.
, pas Anthon 

Jasaitis, 17 Scott st., Worce; 
’ter. Mass.

ku 1 Norkevičienė Domicėlė

t

i

<

<

NA UJAS BIZNIS
Lel Parankumo So. Bostono žmonėms

Atsidarys Spalio 1 dieną, šių metų

I

I

pas John 
Broadtvay.

iš Daugu.
John Ben-

<

<

<

Kadangi šimtai žmonių 
\ artoju BUICK automobi
lius ir dėl mažiausių pa
taisymo 
dalių 
laiko 
žiuoti
tai mes esame pasiryžę pa-

arba nupirkimo 
turi sugaišti daug 
nuvažiuoti ir parva- 
į kitą šoną miesto,

tarnauti Buick ir vartoto
jams su naujais paranku- 
mais atidarydami čionai

Buick Sales Room 
and Buick Service 

Station

F NbvEmGW©Gq«S turi daugiau karbono — 
tai širdis visų kietųjų 
anglių.

NakboUAMDGOtt turi mažiau pelenų—nc- 
užsimoka sijot.

Na/ENGMOCOM ilgiau dega ir nekenkia 
nei puodams, nei gro
toms.

NUT—FURNACE—EGG

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

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.✓

<

1
Pranešimas Lietuviams...» u uradejuine parduoti 192 J, metų Naujas Buick automobilius.ur . aj nrudejoine parduoti 192J, metų Naujus Buick automobilius, su keturiais breikais. tai 

natiniai \merikos automobiliai, kurie jau yra apsaugot: nuo čiužinio (skidl.
SAUGI AUSIS AMERIKOJE AUTOMOBILIUS VAŽIUOTI DABAR — YRA BUICK.

Vidurinės klesos automobilius Amerikoje šįmet yra pigiausis Buick. 
Gražumas iš visų Amerikos automobilių šįmet yra gražiausis Buick.

T U mes visus kviečiame jau dabar pamatyti ir pabandyti važiuoti su naujos, mados 1924 metų 
-zeturin brakeų Butck'u.

M- s įmainome senus .automobilius ant naujų ir'senus paiduodame už pigiau negu mums patiems 
kainuoja, dėlto, kad mes galėtume tuomi patarnavhnu išdirbti sau biznį ir žmonėms pigų ir gerų 
patarnavimą iš musų. Lietuvių.

N0T0R SALES KOMPANIJOS
Wm. E. BOYLE. Manafier

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

a p: >

--------------- L.
Prasidėjo kita Kavaliausko i 

byla.
Juozas Kavaliauskas, bu-

— ., .. US’ .duktė Vladė, Mavosidku kaimo,
uz įseikvonma žmonių e ..... ... ' -r i- “ * j Sumeliskių valsčiaus. Trakų

iapskr„ pas Joseph Norkevičius.
117 River st., No. VVeymouth. 
Mass.

‘ Juodienė J ieva ir sūnūs Juodis;♦ , 
Bronislovas. Jankūnų kaimo, j 
Kovarsko valsčiaus, Ukmergės' 
apskr., pas Juozą Juodi. 135! 
Charles st.. Cambridge. 3 Jas s. i

Gelgauskienė Elzbieta ir dūk-: 
tė Emilija. Pevoniškių kaimo.; 
Gelažių valsčiaus, Panevėžio; 
apskr., pas Joseph Geigauskas. 
44 Austin st.. Nortvood. Mass.

Balsitaitė Konstancija. Jus-! 
kaičių kaimo. Naumiesčio vals-į 
čiaus, Tauragės apskr.. pas Le-I 
cpold Masiliauskas, Bos 31. ; 
Sun, W. Va. 

i Grigienė Veronika su šeimy- ; 
Ina Ona, Aldona. Juozas ir Pe- ! 
t ras. Medinių kaimo, žemaitkie- ! 
mes vaisė., Ukmergės apskr., 
pas Petrą Grigą, 17 Pembroke 
st., Chelsea, Mass.

Jokuhavičaitė Anelė. Lauki
ninkų kaimo, Nedingės vals
čiaus. Alytaus apskr., pas Vin
cą Jacobs. 60Arthur st.. Mon
terio, Mass.

Sadoniutė Kašte, 
kaimo, Žiežmarių 
Kaišedorių apskr.. 
Slace, 183 H st.. 
Mass.

Mitkaitė Kostancija, 
s valio, 
Cambridge st., 
Mass.

šiomis dienomis
kanti svečiai:

Beniušis Vincas.
S48 Broadtvay,
Mass.

Kreivis Vincas, iš Kauno. Į 19' 
liarrison st., Cambridge, Mass.

Andrijatienė Petronėlė ir su-
r.ti" Ka?vx iš Žvirin ^ilinps PARSIDUODA GROSERNĖ ir Sal-
uU. Kazys, 1S Zvinų, Šiline. durnynų krautuvė: savininkas isva- 
valsc.. pas Juozą Andrijati, 102 žiuoja Lietuvon. Klauskit: (38)
C st.. So. Boston, Mass. ‘ | 128 c Su So- Mass

Oleknaitė Juzė, iš VaideginėsJ parsiduoda: Penmu kambariu 
Raguvos vaisė., pas Aleksandra ?iuba su v;sa,s. įtaisymais, garadzmi 
_ _ .v. ’ ,r septy™ 10tsl zenies — viskas vie-
A-udavicia, 2312 So. Leavitt St., no j vietoj. Kaina prieinama. (38) 
Chicago, III. i „ „ J- BRASS

. , • i 6 Hooper Street.
Aurie norite keliauti Lietu-' Readville Gardėhs, Mass.

von ir turėti linksmią ir gerą-------------------- 7—:------------——
kelionė, arba, kurie norite atsi- Labai \rie viešojo
imti savo gimines iŠ Lietuvos kelio, parsiduoda namai 6 kambarių . _ t • i •* — ft . Ink n i vzimrlę:" co'lT<rAc iskKi
Amerkon. kreipkitės pas mus. o 
mes suteiksime gerą patarnavi
mą. 

Dėl platesnių informacijų ra-' 
švkite mums, mes prisiusime 
informacijų knygą dykai. Viso
kiuose reikaluose kreipkitės se
kančiu antrašu:
BALTIC STATĖS FINANCE

CORPORATION
357 Broadway,

So. Boston. Mass.
Telephone: South Boston 1061.

į
I
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vęs lietuvis bankieriu; 
ris i_2 
pinigų dabar sėdi ant Deerl 
Island už geležinių grotų, ši 
panedėli išnaujo buvo pa
statytas prieš kriminali j 
teismą. Mat turėdamas ban
ką jisai nupirko South Bos-i 
tone Eaton Hotelį po No. 
311 Emerson st. ir aprašė ji 
ant savo pačios vardo. Bet 
valdžia dabar susekė, kad 
randas iš to hotelio jisai pa
siimdavo sau ir hotelio išlai
das apmokėdavo iš banko 
pinigų, kas reiškia, jog tas 
hotelis faktinai yra jo nuo
savybė. Taigi valdžia nori 
prirodyt, kad tą hoteli gali
ma parduoti ir pinigus ati
duoti Kavaliausko skolinin
kams.

ir
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L. J. Pasakantis, 0. D
Akių Specialistas

Persikraustęs j nuosavius 
namus.

Naujo ofiso adresas:

447 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. I

Policmanai reikalauja po 
$6.00 j dieną.

B o s t o n o priemiestyje 
Brookline, kur gyvena pati 
aristokratija ir milionieriai, 
policmanaf-gauna tiktai po 
S4.93 dienai. Negaunant ky
šių, už tokią mokesti dabar
tiniu laiku sunku su šeimy
na pragyventi, o ypač polic- 
manui, kuris kas dieną turi 
būt apsikirpęs, apsiskutęs 
ir gerai apsirengęs. Todėl ši 
panedėli visi Brookline’o 
policmanai padavė reikala
vimą, kad jų alga butų pa
kelta iki $6.00 dienai ir, kur 
galima, tarnystės
kad butų sutrumpintas 
8 valandų Į parą.

v

laikas
IKI

Plėšikai darbuojasi.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone pradėjo uoliai veik
ti plėšikai. Beveik nėra tos 
nakties, kad nebūtų išplėš
ta kur nors krautuvė. Tarp 
subatos ir panedėlio Wash- 
ington streeto apielinkėj 
buvo išplėšti keli dideli sto
rai. Daugiausia nukentėjo 
Liggett’ę vaistų sandėlis, 
kur vagis išlaužė seifo du
ris ir išnešė $1,400 gatavais 
pinigais. Kažin kodėl plėši
kai ypatingai mėgsta Lig- 
gett’s firmos sankrovas, 
nes kur jie eina, kur ne, o 
jas visados aplanko.

Iš SENO PADARAU NAUJĄ.
Kas turit pečiu kraštus ar 

šiaip apnikeliuotus daiktus su
rūdijusius, paduokit man. patai
sysiu kaip naujus ir už pigią 
kainą.

A. ARMANAVIčIA
35 Corington St„

So. Boston, Mass.

PIKNIKAS! i
i Išpuošimui Lietuviy Tautiškos Kempes <

METHUEN, MASS.
: Subatoje, 22 Rugsėjo, nuo S po piety <
; ŠOKIAI SU IŠLAIMĖJIMAIS. !
> Pirmas preizas §5.00 auksinis; antras — S2.50 auksinis; !
> trečias — gražus dalykėlis. _ ;

NEDĖLIOJĘ, 23 RUGSĖJO
PROGRAMAS: DAINOS, ŽAISLAI ir IŠLAIMĖJIMAI. <

Visas pelnas nuo minėtu pikniku skiriamas ištaisy- ! 
mui ir pagrąžinimui kempės. Malonėkit kiekvienas atsi- ! 
lankyt Į minėtą pikniką ir paremt tą musų darbą. !

» Lietuvių Tautiškos Parapijos KLEBONAS. !Lietuviu Tautiškos Parapijos KLEBONAS.

I

I
I

i

žideikiškių 
valsčiaus, 

Joseph 
Boston.

pas 
So.

iš Pa
pas John Survilas, 875 

Cambridge,

atvyko se-

iš Kauno. Į 
So. Boston.

PARSIDUODA 2 MURAI
I Išviso yra 34 gyventojai, po 2 ir 3 kambarius. Kampiniai namai

T • Iro i n <_< ofirfi uicaL")nrinm na/iZiimo mirt

! 
i

apie 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime. Netoli nuo 
Commonwealth Avė. Savininkai nori greitu laiku parduoti arba 
išmainyti ant mažesnio namo, idant galėtų atsiskirti, nes vie-

.<19,000 
$80.000
$130J)i>-/. Dėl pilnesnių

nas išvažiuoja iš miesto.
{plaukų ant metų
Pirmas mortgičius

įnešimo reikalauja apie $25,000. Kan.a
informacijų kreipkitės laiškais j

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

Tel. Haymarket 5S40 ir 5841.

AR ŽINOT, KAD —
Pagal pranešimų iš Petrogrado, 

Len nuvyko vienas anglų laikraštinin
kas. kaipo reprezentantas United 
Fress Telegraph Agentūros? Jis ma- 
-o Rusijoj organizuot skyrių Angli
jos Telegrafo Agentūros, 1 
teiks 
lijai. 
zifja 
z . no t.

.IŠUCODU KETURIS KAMBARIUS
i

MERGINOS
tarp 18 ir 30 metų senumo

REIKALINGOS 
prie 

GUMINIU ČEVEKYKV 
DARBO.

Mokestis ir besimokinančioms. 
AMERICAN RUBBER CO. 

Cambridge, Mass.
netoli Kerniai Sųuare.

ilp.ilp.ilp.il r=dl&ilp.ii&ilf=illj»įlp,il&tnc.|tįSal

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

negaunate pinigu vertės tavorą?
Ateikite pas mus, mes užlaikom Įvairių tavorų: penty, 

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių geležinių Žfl 
įrankių plumeriams. mašinistams ir mūrininkams. Vis- RS 
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius gg 
daiktus.

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

379 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0122 Ę2

re

! eI
I

1
I

AR REIKIA
KALENDORIŲ?

Sieninių Kalendorių orderių 
rinkimas jau baigiasi. Jei kam 
dar reikia jų — jei kas norėtu
mėte dar orderį duoti — atsi
šaukite dabar!

Taipgi duodame žinoti, kad 
sekantiems metams mes turime 
dideli skaitlių Kalendorių par
davimui pavieniais. Asmeniškai 
arba laiškais atsikreipkite pas 
mus šiose vietose: (38)
598 Broadway, S. Boston. Mass. 

arba
87a Haverhill St_

Lawreuce. Mass.
SWEETRA ir KERDIEJUS, 

Kalendorininkai.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

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

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

Tel. South Boston 3520
Resider.ee Aspinivall 0870

S. N. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ .MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Room 2.
su visais įtaisymais, ant antrų lu- 

bų: vieta yra švari ir patogi.
161 Eighth StG So. Boston, Mass.

ŠOKIŲ MOKYKLA. ”
Wells Memonal Institute 20 lekci

jų ir 7 baliai, tik $3.00 vyrams; mer
ginoms $2.00. Nariui įstojimas 1 dol. 
Tai yra pigiausiai mokytis šokti, čia 
būna mokinimas šokti sykį į sąvaitę. x 
Taigi jaunas lyras ir jauna mergina \ 
žinok, kad jaunos dienos yra brili-^ 
jantiškos ir skubios; jei matai gerą v* 
proga, naudok šiandien. Ateikite pri
sirašyti, arba klauskite per laišką 
STANLEY POCIUS, Wells member. 
985 VVashington St, Boston. Mass.

i

' • ‘‘ , kuris su-
žinias apie Sovietų Rusiją Ang- 
Suvienvtoms Valstijoms, Bra- 

. Australijai ir Japonijai. Ar 
_____ kad 20 Helmaru. tikru turkiš
kų cigaretų, kainuoja nedaugiau kaip 
20 paprastų cigaretų. bet jie yra ver
tesni kelis sykius daugiau už papra
stus ?

PARDAVIMAI
I

----------------------------
j PARSIDUOD A BL ČERNĖ ir GRO- 
įSERNĖ. turi būt greit parduota. Sa- 
ivininkas eina Į kitą biznį. Klauskit: 
i 75 Gage St., So. Boston. Mass.

PIGIAI PARSIDUODA GROSERNĖ 
i ir trįs kambariai su rakandais.

(39 > 
399 No. 2nd St.. So. Boston, Mass.

!
Į- 

PAJIEŠKAU MEKANIKO;! 

PRIE AUTOMOBILIŲ. ; 
Tel.: Hyde Park 1402—W. ;

antspaudas ant

y
<

4

taipgi 8 lotai žemės; sąlygos laba, 
geros. Atsišaukite arba lašvkite:

WM. KAKAŽIS * (40)
9 Rumford St.. Mcthuen. Mass

PARSIDUOD t DORI HESTERYJ 
biznis ir namas septynių kambarių sv 
pataisymais, nauju stogu: siūba nau

jai numaliavota, krautuvė įvairybių 
sykiu iconnectedi daro gerą biznį; 
?5_500 už viską. $3,000 reikalaujama 
’’cash". Tei. Co’.umbia 8521—R.

72 Creseent Avė.. Uorchester. Mass.

PARSIDUODA PUSDYKIAI:
Žieminis ir vasalinis kotukas. drc- 

siukės, union siutas, kepurė, žaislai, 
viskas gera ir švaru, tinka mergai
tei nuo 10-15 metų;

Dubeltavos nikeliuotos paipos prie 
prosų ir pažinių pečių, iš jų gažas 
neatsiduoda;

Beveik nauja drabužių skaibim. 
mašina pastatoma ant kojų:

Skrynutė auksinėms žuvytėms lai
kyt, stipri ir gera. Galima pamatyt 
vakarais aioa nedėliomis lig pietų.

35 Corington St.. ant 3-čių lubų.
SO. BOSTONE.

šitas
BONKOS PIENO 

užtikrina jums 
GERUMĄ

' Daugelis žymių daktarų, 
norsių ir sveikatos organi
zacijų rekomenduoja 

WHIT1NGS PIENĄ.

5EVER05 GYDU0LE5 UŽLAIKO
ŠEIMYN05 SVEIKATA

i
i

ir reumafis-ko uždėjimo jaiima 
pasekmmja' ’šjydyb su

5ĖVERAS 
doTHARDOL

PARSIDUODA GROSERNĖ ir BU-
ČERNĖ ir penki kambariai užpaka
lyj. Lysas yra ant šešių metų. (38).

194 E Street. So. Boston. Mass.

Istilvina* linimento*

Ger^s vaistas c!ėl susurusinic, 
išsukiTStlirfT.J sy.WA 
skausn’is strėnose ir sonuč »<?•

TeL: Richmond 1419 ]

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki
Nuo 7 iki
121 HANOVER ST. 

BOSTON, MASS.

LIGAS.

10 ryto. 
3 dieną.
8 vakaro.

PLUNKSNAS. Bukus. Paduškas, 
Kaldras ir visokias lovų

ypatiškai arba rašykit:

<
<

<
< ’

,.awa,a<A,awa,awatawa>awA,a,

; Bargenas Maliava ir Geležinig Daiktu! 
’ Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
1 užeikit į musų krautuvę, o mes paroaj'sim, kaip jus galit tatai 
■ atlikt.

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

Už di ką ant vietos pristatymas.
Telefonai: Reach 5353—5352.

A

* »

►

v*

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

Arti Dover St. Eleveito Stoties.

► ’

► »

5

I Lietuviškai - Lenkiška Aptieka | 
z Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite a S ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso- 
X kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma- 
£ tizmoį nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 
S čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
| ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir 
S moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes J jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus s per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 
į dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

į 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

*©®*©©®®®®©©®©©®®®®®©©®©®©®®®©«<©ffiffl®©©©®®®®®®®©®®®®**5

VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEK A

Patalus.
' įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip- 

<’ kitės ypatiškai arba rašykit:

i •

V«f. Beack

t

£ OR. N. M. FROMAI
ŪMIAUSIAS VKNEBltKV 

LIGŲ.
• V«V IR MUTF.KV 

kraujo hra i» 
tLeuara.'laMM.

■ Nuo 9 ryto Ut>
• vakare.

.M» WaSH1NGTON n. 
KOŠTOM, MASS.

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

Loweil Street. Boston. Mass.

Telefonas 5112*W.

Dr. 1. Gorman-6iiiiiaiiskas
LIETUVIS

Valandoj: nuo
nuo
nuo

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

Nedčliomis nuo 10—12 dienų.
705 N. Main st. kam p. Broad et. 

MONTELLO. MASS.

NORIU NAMĄ PIRKT.
Kad butų So. Bostone, 3 ar O šei

mynų, su šiluma ir kitais paranku- 
rnais. Agentų nenoriu. Tegul atsišau
kia pats savininkas. Mano vardas ir 
ptlresas bus "Keleivio” redakcijoj.

xcf.Ą -r. .n -i

KielisRife oas epT’ £

r.

BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA.....................50c.

Prisiunčiame Vaistus ir per pastą.
Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos ”VAISTUOS”.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BR0ADWAY. SO. BOSTON, MASS.

ilp.ilp.ilp.il
Resider.ee



