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Vokietijoj apskelbtas! 
karo stovis.

I---------------------
GRAIKIJA PABUČIAVO Į 

i MUSSOLINIES PAN- 
1 TAPLĮ.

Kada Mussolini pareika
lavo, kad Graikija atsipra- 

užmušimą italų ge- 
• * ap- nerolo ir prie to da užmokė- 
Kraš- tų 50 milionų lirų atlygini

mo , Graikija atsakė, kad ji 
tiek nusižeminti negalinti, 

Spau- nes tai reikštų beveik tą pa

IŠVIJO Iš MIESTO 4,000Kunigis pasiglemžė nu- bedarbių.
cinctnc I iptnunn šiomis dienomis Italijos
MiplUd UvlUVUU i fašistų valdžia užėmė slavų

pinigus.
MĖTOMIS JAU LIEJASI 

KRAUJAS.

karo ministeris paskirtas 
viso krašto diktatorium.

Vokietijoje tapo suspen- šytų už 
duota konstitucija ir ; 
skelbtas karo stovis. ____
to apsaugos (karo) ministe
ris Gessler paskirtas viso 
krašto diktatorium. _
dos laisvė laikinai suvaržy- tį, ką pabučiuoti į^Mussoli- 
ta, mitingai uždrausti. . ' _

Šitokių priemonių valdžia tuomet užgrobė keliatą Grai-

I

nies pantaplį. ' Mussolini

TURKIJOJ REVOLIUCIJA
Žinios iš Konstantinopolio 

sako, kad ir Turkijoj prasi- 
,dėjo revoliucija. Buvęs Stei- 
igiamojo Seimo narys Ango- 
iroje surinkęs buri ginlduo- 
itų turkų ir pasitraukęs į kai-, 
■nūs, pasiryžęs vesti karą 
i prieš Kernai Pašos naciona-' v 
listų valdžią. Vyriausioji nusiuntė Lietuvon savo se 
sukilimo priežastis esanti serei Liudvikai Petryliutei pos.

Vienuolyne buvo tik 
ras heremas.

Pranas Petryla, kuris gy- 
eno Chicagoje, 1921 metais

ėmėsi dėlto, kad jai nutarus 
i raneuzams daugiau nesi
priešinti, labai subruzdo 
kraštutinės partijos. Ba
varijoj tautininkai jau apsi
rinko princą Ruprechtą sa
vo karalium ir žada nuo Ber
lyno atsimesti, o Ruhro ir 
Pareinės kraštuose sepera- 
tistai pradėjo kalbėti apie 
įkūrimą nepriklausomos nuo 
Berlyno respublikos. To ne
gana, po visą Vokietiją da 
komunistai kelia riaušes ir 
šaukia, kad dabartinę val
džią reikia nuversti.

Dusseldorfo mieste praei
tą nedėldienį seperatistai į- 
taisė demonstraciją, kurion 
sutraukė apie 40,000 žmo
nių. Po demonstracijos kal
bėtojai pradėjo sakyti pra
kalbas, aiškindami, kad jiem 
reikia steigti! atskirą ;nuo 
Vokietijos respubliką, šitą 
judėjimą, žinoma, remia 
franeuzai. Per tas prakal
bas kilo riaušės ir vokiečių 
policija pradėjo šaudyt. Pa
sidarė tikra skerdynė: 20 
žmonių tapo užmušta ir keli 
šimtai sužeista.

Ant galo įsimaišė francu- 
zai ir pradėjo vokiečių poli
ciją areštuoti.

ŠKOTIJOJ ŽUVO 70 ANG
LIAKASIŲ.

Iš GIasgowo pranešama, 
kad netoli Falkirko (Škoti
joj) jiereitą savaitę žuvo 
apie 70 angliakasių po že
me. Į vieną anglių kasyklą 
tenai prasimušė per sieną 
vanduo ir taip greitai kasy
klą užliejo, kad buvę tenai 
darbininkai nespėjo pabėg
ti, ir visi žuvo.

II

kijos salų. Graikija kreipės 
į Tautų Lygą; bet Lyga sto
jo už stipresnį ir visus Mu- 
issolinies reikalavimus parė
mė. Ir noroms nenoroms 
Graikijos valdžia turėjo nu
sileisti: ji padėjo į Šveicari
jos banką 50,000,000 lirų: ji 
oficialiai dalyvavo užmuštų 
italų šermenyse ir turėjo iš
šauti iš armotų 21 kartą pa
gerbimui aliantų vėliavų. 
Padėtus Graikijos pinigus 
Mussolini jau pasiėmė. Tai
gi Graikija netik "pabučia
vo jam į pantaplį,” bet ir už
mokėjo krūvą aukso. Silp
nesnis visuomet baudžiamas.

»
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UŽMUŠĖ BOLŠEVIKŲ 
KOMISARĄ.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad grįžtant iš Finlandijos 
tapo užmuštas komisaras 
Lavrovas, Rusijos - Kareli
jos rubežiams nustatyt 
komisijos pirmininkas. Du 
kiti komisijos nariai buvo 
sužeisti.

Dėl Karelijos klausimo 
tarp Rusijos ir Finlandijos 
jau eina aštrus ginčai. Fin- 
lanfdija tikrina, kad einant 
Dorpato sutartimi, Rusija 
turinti pripažinti Karelijai 
savivaldybę. Finų valdžia 
buvo atsišaukus tuo reikalu 
ir i Tautų Lygą. Bet sovie
tą valdžia atmetė Lygos tar
pininkavimą. Matyt, kad 
dėlto finai ir keršvja ru
sams.

I

I

463.000 UŽMUŠTŲ IR SU
ŽEISTŲ JAPONIJOJ.
Japonu Atstovybė Wash- 

ingtone oficialiai praneša, 
kad ligi šiol po žemės drebė
jimo Japonijoj suskaityta 
103,000 užmuštą žmonių. 
125.000 sužeistu ir 235,000 
žuvusiu be jokios žinios, ku
riuos taip pat galima pri- 
skaitvt jau prie užmuštu. 
Triobu iš viso buvo sunai
kinta 534,000. Pinigais nuo- 
stuoliai apskaitomi į $5,000,- 
000,000.

JAPONŲ ARMIJA TURĖ
JO $75.000.(100 NUOSTO

LIŲ.
Didis žemės drebėjimas 

Japonijoj kelios sąvaitės at
gal pasidarė japonų armijai 
$75,000.000 nuostolių, nes 
sunaikino daug arsenalu, 
kariumenės drapanų ir mai
sto. Laivyno nuostoliai ap
skaitomi i $50,000,000.

miestą Fiumą, kur buvo 
j daug bedarbių. Fašistų ge
nerolas Giardino tuojaus 
4,000 bedarbių išvijo iš mie- BRIEDIS ATĖJO Į MIE- 
sto laukan, kad valdžiai ne- STĄ IR SUDAUŽĖ AU- 

‘ reikėtų jiems mokėti pašai- TOMOBIL1Ų.
- ‘ __________ Ona Valent iš Bangor, Me.,

. prisiuntė mums vietos laik-
BERLA NE GAUDOMAS raščio iškarpą, kur aprašo- 

CARO UŽMUŠĖJAS. nia nepaprastas atsitikimas.
Berlyno policijai įsakyta Pereitos seredos rytą į Ban-

Jakovlevą, kuris dalyvavęs dieną išbuvo parke, o sute- 
nužudyme caro Mikalojaus mus išėjo gatvėmis miesto 
šeimynos Rusijoj. Vokie- pasižiūrėti. AntUniongat- 
čiu policija sako žinanti,kad: 
Jakovlevas dabartiniu laiku 
randasi Berlyne, bet negali 
jo sugauti.

II

Jo įkūrėjas viliojo jaunas 
merginas ir naudojosi jomis.

"Karaliaus Dovydo Diev- 
namis” , turėjo pergyventi 
daug baimės pereito nedėl- 
dienio naktį, kuomet 50 po- 
licmanų ir šerifų apsupo jį 
iš visų pusių ir pradėjo krė
sti visus kampus ir urvus, 
jieškodami paties "kara
liaus.” Su policija buvo dvi 

..------ ; .--------------- o— jaunos merginos, Reed ir
i vės jis susitiko G. J. Grantą Rubel, kurios kaltina "kara

lių” nedoru pasielgimu. 
Trumpai pasakius, jisai yra 
kaltinamas paleistuvavimu.

Tikroji to žmogaus pa
vardė yra Purnell. Jisai 
yra įsteigęs Michigano val
stijoj vienuoliną ir pavadi
nęs jį ”Karaliuas Dovydo 
Namais,” nors daug tinka
mesnis jam pavadinimas bu
tų ” Turkijos, sultono hare
mas.”

Šiton ” Dovydo bažnyčion” 
Purnell buvo pritraukęs 
, merginų ir

! nepakeliamos gyvenimo są- $3,600 sudegusiom triobom
i lygos. Pinigų ir maisto nė-' atstatyt. Tuos pinigus pa-i
j ra, pragyvenimas brangus,' siėmė Šakynos klebonas ir

j surasti ir suimti rusą vardu gorą atėjo briedis ir per

II
■

■

j

ra, pragyvenimas brangus, ‘ siėmė Šakynos klebonas ir 
o mokesčiai daug didesni, padegėlei neatiduoda, 
negu kada nors yra Turki-į r * 
joj buvę.

Kad nuskriaustoji mergi- 
ina tų pinigų nejieškotų, ku- 
'nigas jai pasakęs, kad jos 
brolis Pranas Petryla Chi- 

; vagoje jau miręs ir negalįs 
. Merginate-

PRANCŪZAI UŽIMA
DAUGIAU VOKIEČIŲ . _ _

KASYKLŲ. nieko paliudyt.
Iš Dusseldorfo pranešama, čiaus kreipėsi į advokatą^ K 

kad Ruhro krašte franeuzų 
kariumenė užėmusi da dvi 
anglių kasyklas. Tas paro- šitą "dūšių ganytoją, 
do, kad franeuzai nemano tai butų Amerikoj, tai vagis 

i pasitraukti iš okupuotos Vo- jau sėdėtų kalėjime.bet kaip 
I kietijos, pakol vokiečiai ne- Lietuvoje, kur valdžia kleri- 
užmokės jiems visų repara- kalų, ,ra?kose, tai kunigai 
cijų.

Zubauskį Kaune, ir advoka
tas dabar užvedė bvlą prieš 

‘ ‘ ’ ” Jei

, tai kunigai 
turi labai didelę valią.

Advokatas Zubauskis da- 
BOLŠEVIKAI PASMER- bar teiraujasi Amerikoje, ar 

KĖ MIRIOP KOSCIUŠKO ištikrujų Pranas Petryla 
i vra miręs, ar ne. Jei jis gy- 

as, tai jis turėtų atsiliepti.

važiuojant automobilium. 
Girių karaliui matyt nepa- 

i tiko, kad automobiliaus ži
buriai labai aštriai šviečia į 
akis, todėl jis rėžė dideliais 

Į savo ragais į mašiną ir be
veik visai ją sudaužė? Stik
lai sutrupėjo šipuliais, nu
lėkė vienas ratas ir sparnas 
tapo sulankstytas. Gabalas 
stiklo pataikė Grantui Į vei
dą ir išmušė akį. Akis rei
kėjo paskui visai išimti.

Neišliko betgi ir briedfš ______ ____ r______ _
sveikas. Visas apdraskytas daug jaunų merginu ir 
n; su^uvintas, jjisaiJeidosi skėlbe tokį tikėjimą/kad 
T x ‘ ■U’ joiftš gyventi su juo netik

nėra joks prasižengimas, 
bet stačiai Dievo prisaky
mas. Buvo ton bažnyčion ir 
vyrai priimami, bet jie turė
jo tik darbą dirbti; su mer
gomis myluotis galėjo tik
tai pats "karalius” Purnell. 
Viskas buvo paremta di
džiausiu dievotumu ir šven- 

tytas ant kojų, bet negalėjo tumu. Pats "karalius” Pur- 
pastovėt ir vėl sugriuvo, nell turėjo užsiauginęs dide- 
Polic-ija tada nutarė jį už- ]ę barzdą ir ant paveikslų 

įmušti, ir vienas policmanas “ ‘
• trim revolverio šūviais už

SIRIJA NORI GRĮŽT PO 
TURKIJA.

Londone gauta iš Konstan
tinopolio žinių, kad Sirijoj 
susidarė labai rimtą padėtis, 
nes 95 nuošimčiai gyventojų 
reikalauja, kad jų šalis vėl 

i butų sugrąžinta po Turkijos 
• valdžia. Sirija ir pirma bu
vo Turkijos provincija, bet 
po karo aliantai atplėšė ją 
nuo Turkijos ir sudarė ^ne
priklausomą” ’ 
franeuzų globa.

I

GIMINAITĘ.
Petrograde bolševikai pa-,v 

smerkė sušaudymui Ceciliją, 
Potovską, lenkų grapienę ' ; 
kuri yra kilusi iš pagarsė- l 
jusio Kosciiiško giminių. Ją i 

miriop kaipo lenkų kjoj seismografai rodė labai 
valdžios šnipę, išdavusią STnar|.y žemės drebėjimą 
Aarsuvos x aidžiai lo lenkų a^e p valandą vakare. Iš- 
komumstų. Teisme ji prisi- ro(jg kacĮ žemė dreba už ko- 
pazmusi, kad ji atvažiavusi kiu 3 400 mvliu j kas
Rusijon lenkų valdžios rei-(paJ__

  ič:U laiku Kairo mieste, E- j pietvakarius nuo Tokios, 
NUDURĖ 3 RADIKALUS.iseiST?ograf^s VJ?-ro";tapo beveik visiškai sunai- 
.VC17L1VO . ,------ , . ide stipru žemes drebeuma,!

Japonijos žandarų kapito-; kuris galėjo būt už kokių ________
nas Amakasu, kuris 15 rug- 2.5000 myliu nuo tenai.

KITAS ŽEMĖS DRĖBĖ- i 
JIMAS.

i
Pereitą- nedėldienį Ajig- i
_ ___• _ ______________ •_______ j » i _ • •

drebėjimą

4

valstybę po gatve ir pribėgęs prie
tilto, norėjo nušokti į Ken- 
duskeag upę ;bet šokant jam 

:per tvorą Įsipynė į vielas jo 
| ragai ir jis nukrito ant ge-

Pereitos subatos ryt, Ja 
nonijoj vėl smarkiai sudre- jy0P atsike]ti J Susirinko 
bėjo žemė. Mišimos miestas,!.J- aaA

kuris randasi už 60 mylių

VĖL ŽEMĖS DREBĖJI
MAS JAPONIJOJ.

nell turėjo užsiauginęs dide-

liepdavo save piešti su švie
sos lanku apie galvą, taip 
kaip visi šventieji yra pie
šiami.

! Ir viskas butų buvę gerai, 
jei ne ”bedieviška” policija, 
kuri įsikišo į šitą "meilės 
bažnyčią” ir sugadino visą 
biznį. "Karaliui” Purnell 
yra išimtas varantas, ir po
licija dabar jį gaudo.

1 --------------------------

EKSPLIOZIJA DIRBTU
VĖJE.

_ J________ Bavonne, N. J. — Pereitą
‘sužėrė bran-savaitę aliejaus dirbtuvėje 

į savo krepši ir < ’a ištiko ekspliozija, kurioj*
2 darbininkai tapo užmušti 

_______ ir 8 sužeisti. Po ekspliozi-
i NEW YORKE ŽMONES > kilo gaisru kurio gesin- 
! NEGAUNA ANGLIŲ- ■' l?v.° sušaukt; is visų ap- 

.... f. linkiniu miesteliu ugnage-
.. Ąnghų kompanijos New j j Ekspiiozij-os 
\orke tun 300,000 ussaky- ftis nežin Ja.
mų, bet anglių žmonėms ne
pristato. Kai kurie užsaky
mai esą paduoti da pereitą 
balandžio mėnesį, bet anglių 

J žmonės vis da neturi. O 
I anglių tuo tarpu pilni sandė- 
; ’iai, bet kompanijos laiko jas 
Ipakol pradės šalti; tuomet 

:os galės pakelti kainą ir 
•įmonės nerugos.

PERSIJOJ SUGRIUVO ____ _________ ___
• DAUG KAIMŲ IR MIE- I baigė jo gyvenimą.

sėjo Tokios mieste nudurė
3 radikalus, likos atiduotas 
karo teismui už žmogžudy
stę. Kalbamieji radikalai 
sakė miniai prakalbas, kaip 
žandarų viršininkas skriodė t saiką apgavikų, 
juos kardu. Vienas nudur-’ daugelį metų siuntinėjo į vi-j drebėjimas iki šiol vis atsi- 
tujų buvo Sakia Osugi, ku- * są pasaulį graudingus jais-| kartoja. Sunaikinta jau ke- 
ris nesenai buvo iš Pary- kus prašydami pašalpos į lėtas kaimų ir miestelių, ir 
žiaus deportuotas. prasimanytiems kaliniams, žuvo keletas šimtų žmonių.

AREŠTAVO APGAVI
KUS.

Ispanijos policija suėmė

STŲ.
, žinios iš Teherano sakoj APIPLĖŠĖ AUKSINIŲ 
Kad pereitą savaitę Persijoji DAIKTŲ KOMPANIJĄ, 

kurie per .pradėjo drebėti žemė, ir kad,
• ■— • • • • v • x • . •

SKAUDUS ANTAUSIS 
KLERIKALAMS

Kanada yra labai katalikiš- i 
ka šalis ir klerikalai tenai! 
yra taip įsivyravę, kad ne- 
dėldieniais uždrausti viso
kie žaislai. Bet štai, atva
žiavo tenai Anglijos princas 
ir paskelbė, kad nedėlioj jis 
los golfą, kunigų protestų 
visai nepaisydamas. Tai bu
vo skaudus jiems antausis.

RYGOJ PAŠAUTAS AME
RIKOS KONSULIS.

Iš Rygos pranešama, kad 
pereitą savaitę tenai plėši-i 
kai peršovė Amerikos vice 
konsulį Heislerį. Nakties; 
laiku Heisleris išgirdęs savo 
namuose bildesį ir atsikėlęs, 
sugavo vagį. Tas šovė ir su-1

Ku Klux Klanas eina į 
karą Oklahomoji

i 
!

sugavo vagį. Tas šovė ir su- j Pereitam "Keleivio” unm. 
žeidė vice-konsuli į šoną rašėm, kad Oklahomos val- 
pabėgo. istijoj tarp Ku Klux Klano ir

NUŽUDĖ DU PLĖŠIKU.
Tarasos mieste, Ispanijoj, me paveikslėlį, kad ___ _

23 rugsėjo tapo nužudyti skaitytojai matytų, kaip tie 
(iu banditai, kurie tūlas lai- "kliuksai” išrodo savo uni- 
kas atgal apiplėšė banką ir formose. Tai yra jų ”kari- 
užmušė vieną žmogų. Juo- nė” uniforma, šitaip apsi- 
du pasmerkė miriop karo rengę jie užpuoli, įiepatinka- 
teismas. jinus sau žn-vnes ir plaka

gubernatoriaus prasidėjo 
naminis karas. Dabar deda- 

musu

[juos. Oklahomos guberna- tų rinktis, 
'torius ir apskelbė jiems ka-

...

j r cncvlJUk, "* -T 

šaukti speciali legislaturos stijos tesmą
I
i

Kliuksai susirinko, bet 
milicija durtuvais juos iš- 

Ku Klux Klano nariai, ku- vaikė Priešintis ginklo 
rių daug yra valdžioje ir spėkai jie nedrįso. Vietoj 
valstijos seime, nutarė su- to, jie kreipėsi į vyriausi val- 

j reikalaudami 
posėdį ir išmesti užtai gu- "indžionkšino,” I t(i uždrau- 
bernatorių. Gubernatorius stų milicijai trukdyti jų su- 
apskelbė karo stovį, pašau- sirinkiuus. Teismas su jais, 
kė miliciją ir įsakė šaudyt aigi išrodo, kad guberna- 
seimo narius,, jei jie barny uniaus kova pralaimėta.

Clevelande du banditai 
apiplėšė Fraiberg Jewelry 
Company, pagriebdami 
$20,000 vertės auksinių 
daiktų ir pinigų. Užpuolimo 

• laiku ofise buvo kompani
jos prezidentas su broliu ir, 
[knvgvedė. Plėšikai revolve-, 
‘ rius atkišę liepė jiems ati-1 
įdaryti seifus, _____
, gumynus i 
! pabėgo.

v •

MATĖ ARCIVYSKUPĄ 
MASKVOS KALĖJIME.

Amerikos senatorius King, 
kuris dabar vieši Maskvoje, 
telegrafuoja, kad jis buvęs 
kalėjime ir matęs tenai len
kų arei vyskupą Ciepliaką, 
kurį belševikai pasodino ant 
10 metų už priešinimąsi jų 
vaklžiai. Ciepliakas esąs ge
rai kalėjime užlaikomas ir 
\i&ai nesiskundęs, kad jam 
butų tenai sunku.

10 ŽMONIŲ KRITO MŪ
ŠYJE SU KARIUMENE.
Santa Maria dėl Oro apie- 

iinkėje (Meksikoj) ūkinin
kai pereikalavo pereitą są- 
vaitę, kad valdžia paleistų 
tris jų vadus, kurie pernai 
buvo suareštuoti. Priėjo 
prie susirėmimo su kariu- 
mene ir 40 ūkininkų buvo 
užmušta.

Reikalingas
PRIE "KELEIVIO

Linotaipistas
Pastoviam žmogui vieta už

tikrinta ir rau.,.
nELEIVIS” 

2a a bruadway,
So. Boston, Mass.
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APŽVALGA b
DAUGIAU P. ŠLIAKIO 

NESĄMONIŲ.
Kuo toliau miškan, tuo 

daugiau malkų. Kuo toliau 
ponas šliakvs leidžiasi į po
lemikas, tuo daugiau nesą
monių jis prišneka.

Užpereitam "Keleivio” nu
meryje mes nurodėme, kaip 
žioplai tas žmogelis išsišoko, 
kuomet vietoj atsakyti mu
sų korespondentui, .jisai pra
dėjo kabinėtis prie musų 
laikraščio ir prišnekėjo to
kių dalvkų, kurių jis pats 
nesupranta.

. Užtai jis gavo per nosį. 
Rodos, to turėtu jam užtek
ti. Bet 39-tam '‘Sandaros” 
numeiy jis vėl beveik visą 
puslapį pritepė. Ir vėl jis te
nai pasakoja tas pačias ne
sąmones, ir vėl mefuoja, ir 
vėl pats sau prieštarauja.

Gali būt, kad ponas šlia- 
kys )>ats savo žioplumo ne
mato, taigi mes jam parody
sim:

1. Jis klausia, kada ir kur 
jo laikraštis šmeižė socialis
tus, ir tuo pačiu laiku jisai 
^vadina socialistinio laikraš
čio leidėjus ir redaktorius 
‘Mudomis”, "Lietuvos parda- 
vikais”, ”lenkų agentais” ir 
taip toliaus. • "Sandaros" 
14-tame numeryje ' ponas

- šliakys net parašė, kad so
cialistai surinktas prakalbo
se aukas "pavogė”. Ir jis da

- klausia, kur jis socialistus 
šmeižia!

2. Jis kartoja nudėvėtą sa- 
< vo pasaką, buk per masinį

mitingą Šo. Bostone sanda- 
riečiai triukšmo nekėlę, kuo
met patįs, sandariečiai viešai 
prisipažino, kad tas triukš
mas buvo jų organizuotas.

3. Jis klausia, kodeU’Kelei- 
vis” talpina neprielankius 
straipsnius apie Lietuvos 
valdžią, ir nori žinot, ar 
■’Kel”. redaktorius nėra 
"slaptas lenkų agentas?” 
Žioplesnio klausimo negali 
būt, nes beveik visi straip
sniai, kurie telpa "Keleivije” 
apie Lietuvą, yra imami ar
ba iš "Lietuvos Ūkininko’*, 
arba iš "Lietuvos Žinių”, 
paskui kuriuos mėgina sekti 
ir "Sandara” su sandarie-

. čiais. Taigi jis turėtų pa
klausti savo vienminčiii Lie- 

'■ tuvoje, ar jie nėra "slapti 
lenkų agentai”.

4. Ponas šliakys klausia, 
kodėl "Keleivis” ”prie kiek
vienos progos skelbia, kad 
Lietuva butų keno nors ver
gė?” šitas klausimas jau ro
do, kad to žmogaus galvoje 
gaidukai gieda, nes "Kelei
vis” tokių dalykų niekad nė
ra skelbęs.

5. Kodėl "Keleivis” ardęs 
Gabiją ir "kaišiojęs kojai

■ gerb. komp. M. Petraus
kui?” Tai yra taip pat įkai
tusios smegeninės haliucina
cijos, nes "Keleivis” nėra 
nieko panašaus daręs.

6. Ką gero padarė socialde
mokratai Lietuvoje?—tei
raujasi "Sandaros" redakto
rius. Ką Socialdemokratai 
yra padarę, tai, jau buvo j 
plačiai rašyta "Keleivyje" 
ir "Naujienose”. Jei ponas 
šliakys laikraščių neskaito, 
tai ne musų kaltė, ir dėl jo 
įneš nekartosime to, kas jau

--tilpo. ,
7. "Keleivis" skelbęs, "kad 

visas krautuves Lietuvoje 
reikia pavesti žydams.*’ Tai i 
nesąmonė, kokia gali išeiti 
tiktai iš po pono Šliakio ke- : 
purės.

8. "Keleivis” išnaudojąs 
žmones imdamas po $2.00 i 
prenumeratos, nes jis ir vie- ’ 
no cento nesąs vertas. Tai 
reikštų,kad pono šliakio ga- 
zietukė yra 250 kartų verte
snė už "Keleivį,*’ nes ji ima 
$2.-50 prenumeratos, ir "ne
išnaudoja” žmonių! Ar ga
lit įsivaizdinti didesnę nesą
monę?

| šitokie "argumentai” gal 
tiktų tarp Lietuvos pieme
nų, susėdusių kur nors ant 
akmens, bet ne laikraščio re
daktoriui į vedamąjį straip
sni. Jei ponas šliakys nega
li nieko rimto pasakyti, tai 
ir jam ir jo laikraščiui butų 
daug sveikiau užsičiaupti. 
Nes pasakodamas tokias ne
sąmones jisai tik parodo, 
kokia skandališka pas jį 
proto ubagystė!

Jei "Keleivis” nevertas nei 
vieno cento, tai pasakyk, po
nas šliaky, kam tamsta bail
iai pamėgdžioti jo stilių ir 
turinį? Kam tamstos ”San- 
darukė” buvo pavogus iš 
"Keleivio” Maikio su Tėvu 
>asikalbėjinią ? Ar dėlto, 

kad ir sandariečių organas 
hutų nei cento nevertas?

Buk -vyras 
tikrą tiesą, 
vvdii,
' • leivi

pas

BIZAUSKAS OFICIALIAU 
PASKIRTAS ATSTOV U 

A.MEKIKOJ4C.
"Keleivyje” buvo jau rašy- 

;ta, kad (Srneckio vieton bus 
paskirtas K. Bizauskas.• . • ■ » -* • •

Biuras praneši! iš Washing- 
tono, kad Bizauskas jau ofi
cialiai paskirtas Letuvos at
stovu Suvienytose Valsti
jose.

Kaip buvęs atstovas čar- 
neckis.taip ir Bizauskas yra 
klerikalų partijos žmogus. 
Dabar p. Bizauskas atsto
vauja kunigų reikalus Ro
moje prie popiežiaus, taigi 
jis turi būt labai ištikimas 
jų tarnas.

Informacijų Biuras sako, 
kad išeis da kelios savaitės, 
pakol ponas Bizauskas su
tvarkys savo reikalus prie 
šventojo tėvo ir atvyks A- 
merikon.

Kunigas, dūšia ir
i pinigas.

"Lietuvos žinių” num. 188 
buvo Įdėtas gana eharakie-

Dabar Lietuvos Informacijų ringas musų laikams doku-
...................menias. Paduorame ji išti

są :

i šis-tas apie komunistų 
partiją.

ir pasakyk 
j°£ jums pa- 

kad žmonės 'Ke
rny Ii, ir rodei 

iųs lojate ant jo. Iš vie
nos pusės loiate, o iš kitos 
pusės patįs mokinatės iš 
"Keleivio” ir mėginate nu
smukusi savo or ganei i pana
šiai vesti. Dėlto jus ir Maikį 
buvote pavogę, dėlto ar "Ka
zį su Dėde” talpinate.

Ar ne tiesa, ponas šliaky?

PASTABOS.

tką pas kasierių ir kasierius’ 
Į Repečka išmokėjęs $500. 
j štai, Repečka apleidžia 
Brooklyną, ir jo vieton iždi
ninku skiriamas .J. Kaulinis. 
Abekas ir vėl prašo tūkstan
čio doleriu, kuriuos jam1 
Kaulinis irgi išmoka. Tuo 
budu vieno mėnesio bėgyje 
Abekas gavo iš dviejų kasie
rių $1,500.

Man labai stebėtina ir ne
suprantama. kad V. J. /.drį
sta taip rašyti ir meluoti. 
Aš apleidau Brooklyną va
sario 2 d. 1921, ką gaii palių- i 
dyt pats V. J. Z. ir dabarti- . 
niai jo draugai. O vienok 1923 ra ,H.a<iiioie R. K. 
'• tu bau ko\o mč- partjjoj tavo 372,000 narių; 
ne?-v A>kas gavęs ir manęs ?<? t0 m 000 kantHdatų. Per

• •

ivimas yra 20 kartų didesnis,
»
i.

Rusų socialdemokratų laik
raštis "Socialističeski Viesi- 
nik” num. 14 teikia žiupsne
lį žinių apie Rusų Komuni- 
. tu partijos padėti šių metų 
pradžioje. Laikraščio ži
nios paimtos iš pačių komu
nistų apyskaitos. Kai ką iš 
tų žinių pranešame musų 
skaitytojams.

1923 m. ... 
partijoj huvo

aip Rusuose.
Paskutiniais mėnesiais. Ru

su Tarybų valdžia su ypatin
gu įnirtimu vėl užgriuvo so
cialdemokratus. Daromi ma
siniai soc.-demokratų areš
tai; iš suimtųjų reikalauja
ma, kad jie atsižadėtų savo

HreUkimas.
6 liepos šią metu šmuliu .ap

skrities,Skaistgirio miestelio gy- 
\ entojas Pranas Vaitiekumis 
Įteikė man Skaisgirio Valsčiaus 
\ aldybos reikalavimą, ant tri
jų laiškų rašytą Nr. 2 ir Kr. 28, 
abu iš 2 d. rugpiuėio š. m., su
mokėti pabaudos 62 litu iii ne- 
sutaisymą tinkinai kelių. Delei 
minėtos pabaudos turiu pareik
šti, kas seka:

1. Kadangi Lietuvos valdžia 
re bolševikiška, bažnyčia nuo 

į Valstybės neatskirta.—kunigui 
bausmė turi būti dedama su ži
nia Vyskupo; 2. kadangi dėlei 
kelių taisymo Seimas naujų i- 
statymų neišleido, Lietuvoje pinigus 
veikia senieji rusų įstatymai, 
salyg kurių kunigai nuo prider
inės kelių taisymo yra liuosj, 
j.elygnant kaip viršaičiai nuo 
padvadų statymo; 3. kadangi 
Skaistgirio bažnyčios I * ‘ 
kun. Gaplausko Skaistgirio vals. įgas ir pinigus.

___ ■ _________ ? ________________ _______ ? _______1_____

I

J ---- --- --------------- »

I partijos ir dėtųsi prie komu- 
’nistų. Kas neatsižada, tas 
■laikomas kalėjime arba tre- 
iraiamas į šiaurę, į Sdoveco 
' salas. Tai yra nauja priemo
nė nugalėti savo priešus ir 
padidinti komunistų parti- 

parti jos savo noru 10,7o0 na-; skaitlingum

žandarų priemone suvarys 
jų partijon tik netikusius šo- 
ci'aldemokratu- pasturlakus. 

(”S—tas”) M.

..->0(1 kaipgi us gaiviau jam .paskutinius metus partijos
» kada sumažėjo 29 tūkstan

čiais. Būtent: pasitraukė iš ....
partijos savo noru 10,700 na-1'os skaitlio gumą, b.uprau- 

.lių; pavaryta 28,700, naujai Į tuma, kad tOKia oo.sevikij

duoti tuos 8500, 
nes tenai nebuvo?

Būnant hian minėto rondo 
kasierium,nebuvo išmokėtas 
nei vienas centas, ir apleis- nriimta iš 
damas Brooklyną aš visus 

perdaviau naujam 
kasieriui. Ir V. J. Z. gerai 
žino, kad jokių pinigų nebu
vo niekam išmokėta, nes 
kaipo fondo sekretorius jis: 
ir tada buvo, kada aš perda-j

kandidatų 14,000.
■ Menkai sekasi komuni
niams ir su kandidatais: no
rinčiu stoti partijon visoj 
Rusijoj per visus metus te-1 
atsirado 25,400!

i Milžiniškoj šaly su 100 mik, 
klebono iviau naujam kasieriui knv-’—ev?t0J1’’ ?'”r ko-1

- - x ' (munistų rankose, kur komu-,
teritorijoje nei nuosavos, nei j Taip 'meluodamas, broli teigiama visokių pi i-;
kontraktavos žemė< neturima; j Zabulioni, negalėsi toli nu- ? ir y B1 ' ie*os s.ociaIi':
................................. - Įvažiuoti Įstmes partijos smaugiamos,!

' Pasakysiu V,
Į niui,

ŽARIJOSIš Philadelphijos ateina 
žinių, kad tūli lietuviai, ku- 
i ie pirko tenai Lietuvos bo
nus. dabar negauna nuošim
čių už kuponus. Lietuvos 
.Ytstovybė tų kuponų nepri
pažįsta, nes jos agentai, ku
rie tuos bonus 
pardavinėjo, da 
jai pinigą.

Bet ar žmonės
kad
savo agentų pinigų 
rus? : 
mokėjo u j., —
nuošimčius. O kad Atsto-,. .... .. .....
V-bes agentai pnmrus payo- 62 u remokėsill ir ke_
pę* tai tegu! ji savo agentus Ky netaisJ.siu
į-erse loja. i no Valsčiaus Taryba neteisėtai

. 7T i • • Irtum uždėtos bausmės neužpro-
■ Bulgarijoj sukilo kąimie- !
čiai. šimtas tūkstančių vy-j 
rų apsiginklavo ir išėjo ant 
sostinės Sofijos, kad nuver
tus karalių ir atkeršijus jo 
valdžiai, kuri nužudė jų va
dą Stambulinskį. Bet armi
ja pasiliko karaliui ištikima 
ir kaimiečius sumušė. Tai 
vėliausios žinios. Aštuonio
liktame šimtmety kaimie
čiai (Prancūzijoj i buvo di
džiausi revoliucijos priešai.
(> šiandien jie (Bulgarijoj) 

! i drmutinia i revoliucinie-
riai! Kas sakė, kad žmonės 
liesimaino?

I

f žmonėms 
neatidavę

Atstovybė
SAKO, LIETUVA GALI

ŽŪTI.
"Lietuvos žinių*’ 194 nu

meryje Ramusis Arimantas 
sako:

"Stovint nuošaliai nuo Lietu
vos p&rtijiniu ginčą, nuo poli

tišku ir ekonomiškų ambicijų. 
—konstantuojant faktus, gali
ma daryti išvadas.

"Faktai vra šie: 1) Kad A- 
merikiečiai visai atšalo nuo 
Lietuvos; 2) Kad Lietuva yra 
izoliuota: kad Lietuva prarado 
Vilnių, ir gaii prarasti Klaipė
dą, o paskui ir visa atsidurti 
Lenkų vergijoj.

"Lygiai faktas yra. kaa Lie
tuvoje visi žmonės kenčia di
deli skurdą, pradedam nuo val
dininkų ir baigiant darbinin
kais. Kad industrija nesiplė- 
toja, o komercija visai rami 
vystykluose. Kad keliai ir til
tai yra apverktiname pade j i-* 
me; kad ūkininkai neišgali jve-; 
sti intensvvio ūkininkavimo- 
oel stokos supratimo: ir kad: 
rusavinimas žemių nuo dvari-f 

ninku neprisidėjo prie varguo-’ 
!ių išvedimo iš vargo. Kad įfgaąjĮ- Tai yra gera žinia. 
taip ūkininkai, taip ir mieste-' N ji parodo, kad kunigi- 
iėnai neturi atatinkamų namų. lįio tavom musų visuomenė 
kad niekur nerandama ir nepu- nepėvka.
įtinkama kuHuringu gyveni- ’ 
no sąlygų. Bet virš visiko.; C 

• ai svarbiausi* faktą* vra tas. c;jos 
kad tisą tautos dėmė yra krei 
piama i tikybinį žmonių nus.i 
. latymą if Įtaką bžnyėios tau 
los reikaluose.

"Iš patikėtiifų šaltiniu mums šl<ia. 
yra žinoma, kad net. Kaune, 
einant pasilinksminimo vie* 
tosna, reikia buti pusirengu- 
siam į kovą su utėlėmis. O jau 
kur utėlės viešnatap.ir. net to
kiose vietose, kaip : , -
žinomas yra vargas. >ka s.- - 
nitariškumo, stoka . Jlurl-iį > 
gyvenimo sąlygų."

Taigi "Lietuvos Žinių” ra
šytojas piešia Lietuvos vaiz
dą labai tamsiomis spalvo
mis. Jis atranda, kad šita 
kunigų apsėsta šalis yra bai
sus utėlynas, nes utėlės te
nai net teatruose žmogų už
puola. O tas jau parodo, jis 
sako, kad Lietuva yra nekul
tūringa šalis, ir kad ji gali 
žlugti.

Šitaip kalba apie Lietuva 
liaudininkų laikraštyje Ra
musis Arimantas, artimas 
.Amerikos sandariečiams 
žmogus. Kodėl tad musu pa- 
i Koteliai kelia tiek aaug 
t riukšmo dei straipsnių Kla
ros Sheridan, kuri pasakė, 
kad žmonės Lietuvoje vaikš
čioja basom kojom ir kad 
ant viso Kaune yra tik sep- 

•tynios maudynės?

1
I

I

1. kadangi Valstiečiams- liauai- 
rJnkams-socialistams, kairy) so
cialistinės krypties politinei sro
vei kelias, kunigo taisomas ir į nosis kitiems, nusišluostr- 

pats sau ir perskaity- 
ka parašei.

P. Repečka, 
buvęs A. ir L.D.G.F. 
kasierius.

neeavo fši; a^su nuklotas negali būti užĮtiun 
už bo-*Kera* paskaitytas, nesįtum

I jiems ne kelias kunigo taisomas

Kur tokius gudruolius rasi, 
kai Chicagos policijos virši
ninkai. Pasekmingesnei "ko
vai” su degtinės šmugelntur
kais jie įtaisė policistams 

v 1 znhnlio.’^lševikaii tegalėjo sutrauk-ĮFordukus’ Dabar dieniniai 
i kad vietoj "šluostrti” u‘ savo P»rtijon ne visus 400jpolicistai važinėja Forduose 
- -- ' - ‘ tūkstančius narių. Tuo tar-Įmo saliuno 1 sahuną įr ren-

pu, sakysime. Vokietijoj, ;ka orderius, o naktiniai po- 
kur gyventojų yra apie 60 Į Įleistai išvežioja degtinę, 

milionų, vieni socialdemo-; Dabar tikrieji degtines šmu- 
kratai turi partijoj apie pus-; gelninkai jau turės bankru-^ 
antro miliono narių. * lyti, nes policistai paveržė is

Iš ko R. Komunistų parti-bizni. ___________
susideda? : Komunistai giriasi, kad

į Kiekvienam partijos na-į uugįį0j vra geriausios 
nų šimte .dabar yra: labrikų j - ‘ - - - - -
darbininkų 6,transporto dar
bininkų pustrečio ii* kitokių;

__ i 'darbininkų 4. Iš viso darbi-•
Pragos TOkupaį*~bu- ninkl? P«strylika kiekrienam.fT 
* - šimte.

Toliaus: ūkininkų pus\ ic-į ,jjrį)tuvju savininkai 
nuolika. tarnautojų 41. rau-jV21do pvUSiją. ;

>, • C . - Giems ne kelias kunigo taisomu-Žmones uz bonus uz-r . , , .7. , • ;
> h- no turi <rmti ^‘P1’ *** VLSi? kunigiją slopmti,!

J - - I naikinti, kaipo Idėjinius prie-

j

. Irtum uždėtos bausmės neųžpro- 
suki’o kaimie-. x ‘ ii testuos ir nuo kelių taisymo ne- 

i] i.lhiosuos. bus ženklas, kad 
į Skaistgiry kunigas-, nereikalin-i kus, ] 
|gas ir tada Skaistgirio bažny-;v0 997 metais prūsų nužv- 
čioje šventadjį^iais pamaldos į dytas, o jo kūnas ienkų ka- 

| nebus laikomos; prie ligonių ne- į paliaus Boleslavo Narsiojo --------- -------------- .
b.is važiuojamą, nabašnikai ne-; jšnirktas ir atvežtas i Gne^- įtonarmiečių puseptmto,kui 
kebus laidojami ir kitos pana-,ri0 miesto bažnyčią, šven- 1 1 ‘
šios priedermės nebebus pildo- i įojo galva buvo laikoma ne- 
r;o»- ■ Mideliam inde, kuris pada-

Kunigas Antanas Gąrlayskas, ■ i vtas iš gryno aukso ir pa-
Skaįstgirio bažnyčios klebonas. į puoštas brangiais akme- 

s rugpiučio 1923 m. Nr. 213, . —žemčugu ir trylika
Skaistgiry*. į didelių safirų. Daliai* tas
Prie šito dokumento jei i indas su šventojo Vaitie- 

lx-nt tik tiek tereikia pridur-Įkaus galva tapo kažin keno 
t i. kad kun. Gariauskas sa-Į pavogtas, 
vo raštu vaizdžiai išdėstė! ------------
eilinio Lietuvos klebono pa-j žmogaus amžius.

Vienas danų statistikas 
išskaitliavo, 1

Kun. Kemėšis žada va
duoti per Amerika aukų 
inkti, kad pastačius ant ko- 
ą” švento Juozapo sosaidės

i
iii

į Cenzo Biuras prie Komer- 
.J.j Departamento Wa- 

Įrhingtone skelbia, kad da- 
, kartiniu laiku Suvienytų 
, Valstijų turtas siekia 300, 
į 000,000.000 dolerių. Tai rei- 

apie 83,000 kiek
vienai galvai . Bet ar daug 
yra darbininkų šeimynų,ku
rios turi po $3,000. tėvui 
motinai ir kiekvienam vai
kui? O juk darbininkai 
tuos turtus sutvėrė. Tai ve, 
kodėl socialistai sako, kad 
dabartinė draugijos 
ka neteisinga.

tvar-

Turtai iš dangaus nekrin
ta ir ant medžių neauga. 
Juos gali sutverti tiktai 
sunkus žmogaus darbas. 
Jūrėse yra daugybė žuvų 
maistui, o žemėje guli auk
sas ir kitokie metalai. Bet 
tie dalykai nėra joks turtas, 
pakol darbo žmogus nepri
deda savo triūso ir neišrau
na jų ant žemės viršaus. 
Užtai socialistai ir sako, 
kad turtai turi prigulėti 
visuomenei, bet ne Rocke- 
felleriams ir Morganams.

Iš paskelbto Rusijos ko
munistų partijos ccntraliuio 
komiteto metinio pranešimo 
apie partijos stovį matyti,, 
kad 1922 metais partija ne
teko 50 tūkstančių narių.

*

t
i

Įvairios žinios.
Pavogė šv. Vaitiekaus 

galvą.
Kaip žinoma, šv. .Vaitie-

ir 
tvirčiausios darbininkų uni
jos. Bet aš nesuprantu, kam 

■tos unijos Rusijoj reikalin
gos. Juk tonai kapitalistų 
•nėra, patįs darbininkai val
do dirbtuves, patįs yra tų 

_ - ----- .. ----- ------ įUirULUVJll SaVlHJILKulS, patįs
nuolika, tarnautojų 4-. rau-. Y2i^0 visą Rusiją. Su kuo

mi tad darbininku unijoms 
• '.'i • i i ' h • ivrisieina tenai kovoti? Bet

i.įninku ir kitokių smulkiųištikrujų tenai yra 
- - ■ ! tvirtos darbininku unitos,

rantų ir karininkų 22, ama-
i_______„ ____________
savininkų prašalinta.

Vadinasi: partija, kuriuž- Į taftas parodo, kad Rusijoj 
kimusiu halsu visiems šau- darbininkai yra pavergti ir 
kia, kad ii viena esanti dar-:todėl jiems prisieina telktis 
bininkų reikalų reiškėją ir į Unijas ir kovoti su išnaudo- 
yienintėlė darbininkų parti-; tojais. O tas liudija, kad Ru
ja, teturi apie 45,000 darbi- ją valdo ne darbininkai;bet 
ninku, dirbančių savo darbą.;kitas. 
Partijos narių didžiulė dau-j -----------y-yy
guma,—tai visokių valdiš-' Beždžionė turi Įgimtą pa
irųjų ir profesinių Įstaigų mėgdžiojimo ypatybę. Ji 

7-ad tarnautojai, karininkai ir jpač myli pamėgdžioti žmo-
v 1 . kursantai. Tų valdininkų ir ;gų- Ką tik žmogus daro,

’ karininkų yra partijoj du beždžionė bando padaryti tą 
aA-venimo iaika nral trečdalivi vi^ jos narių. Tat Mj- • —

• mipaiii— M) daug teisingiau butu pava-| Pas tidus žmones netiki 
o‘jiš atSTkokilii^ tšdsytiįri^vaigiuit^im.ffertal !,inti .bolševikų ėinaunin-,^ dieny užsilikodaug bez- 

• ’ ieinalmetu našlŽtsmini-įdzionukumo kas mate
ei-vnai partiniai (žiur. pun. nian^-fu. iii., r^sivaikičio- Tokū yra partijos pameg-

. rj-------4---------- i •—_• —ji..- • * ^1/ _ dabar. Pačioj partijos apy-*duojapt kunigu*, tas pasa-
skaitoj dėl naujai praėju-,^’ . ios. netoli nuo bez- 
siais metais partijon istoju- (;ZlcaiV pažengę. Kunigas 
rių pasakyta: "Didžių did-‘WM>jasi, žegnojasi davat- 
žiauria naujai priimtų dau- Los, kūnijos klaupiasi, klau- 
guma priėmimo metu jau l)iaty .l^ davatkos, kunigas 
tarnavo valdiškose, privati- 1 kmitinę, tą patį da
nėse arba profesinėsei tįstai- ro Jr davatkos.
gose. Kiek didesnio'masinio’ Ęas^usų komunistus irg! 
darbininkų dėjimori parti- niaUsi-nemažai davatkiško 
j’on šiais metais nebuvo.” fbezdzionisKumo. Jie ypač 

Žinoma, nepasigirsi: per .pamėgdžioti Rusijos 
ištisus metus,visoj neribotoj *>°lsevikus. Jeigu Rusijos 

i . .. .. . , . . Kurijoj susirado vos 860 fa- '■**s®yikai pasakytų, kad ko-
! užhipnotizuoti, pnekolop-!.,* J darbininku. kurie pa. munistams reikia žiedus j 
■ nes operacijas. Tos opera-,istoti ko^lnistlJ p^r. nosis įsiverti, tai netrukus 
jos labai gerai nusisekė. tijon. - visi musų komunistai butų

’ 4 Kaip liūdnai mažas darbi- su rinkėmis jiosyse.
Saule* varoma masina, rinkų skaičius R.K. partijoj,’ 

Berlyno universiteto pro- kurie dilba fabriloinse, ma- 
fesorius Adolfas Markuzė tyt iš sekančių skaitlinių: 
yra padaręs tokią mašiną, visoj dvylikoj pramoningųjų 

Rusijos gubernijų, neskai
tant Maskvos ir Petrop-ado, 
buvo komunistų-darbininkų 
•4255. Maskvoje buvo 1819, 
Petrograde—1635. Kitaip_____  v
>akant, iš kiekvienų penkių pavyko, nes perdaug^sveti- 
rimtu fabriku darbinmkij )nu pinigI; buv0 pasiėmęs. o 
komunistu partijoj yra b į dangll ^.^ais turtais 
žmones. Ir tuo atveju nišų nepriima, 
komunistai negali lygintis --------- —
su Vakarų sočiaidetnokra- Chicagos kunigai parengė
tais. Sakykim, Vokietijos dainininkui Babravičiui kon- 
; ecialdemokratų partijoj certą bažnytiniam skiepe, 
vra suorganizuotų darbinin- Jo puikių dainų klausėsi nė
ra 25"š. Vadinasi ten darbi- tik žmonas, bet ir žiurkės, 
ninku politinis susiorganiza-į A. Garhukas.

' žiūras.
Kaip matyt iš Garlausko 4OO„.«»1L,

h ašto, jis jaučiasi ne tiek du- gyvenąs miesto gyventojas, 
šių ganytojas, kiek politinės jeigu jis išgyvena 60 metų, 
"kademų” partijos aktingas Savo 
narys. Skaičiuj motyvų, dėl*leidžia šitaip: 
j.< / 
iv pabauda mokėti, į

-i i. Įdomus ir io politinis nu-Įj jnui. sportui ir tt.—61 i m 
; įstatymas. Kunigams jop.^itiffsv'mui—2l2m. ir nie- 
nuomone privalo buti teikia-ji 0 nedirbdamas—2;;: m. 
p-os visolžos privilegijos iri ------------
iiėuždedama jokių pareigų.! Hipnotizmas.
1 -et už v is Įdomiausia tai: petrOg^ada medicinos insti- 
Garlausko pažiūrą, |.,.!t0 ginekologijos (raoterv
(.lįsiu ganytojo, bz P'ra«“9!lig1j) ‘ klinikos profesorius 
Jis pagatavas visą s*}0 P ’ į j edorovas. dalyvaujant pro- 
rapną velniui parduoti. Gar- |ie9oriu; Sltrob2nsįui, ‘pa. 

piarė dviem asmenim, kurie 
p uvo hipnotizmo srities spe- 
įcijalisto daktaro Kitzačenko

lauskas delei dviejų tik (62) 
L tų pasiryžęs parduoti vel
niui bet kurią ir dar ne-vie
na savo ganomųjų avelių. 
Klausimas, kam Gariauskas 
tarnauja ir kų jis gano ne
sunku atsakyti: tarnauja 
doleriui, o gano savo kišenę.

A. M-is.

POLEMIKA RIMTIIA

j, pasiliksmini-

1

kuri varoma saulės spindu
lių jėga.

Ta jėga gaunama šiuo bu
du: saldės spinduliai pralei
džiami pro mažą skylutę į 
tam tikrą rutulį,kuris iš vir
šaus baltas, o viduje juodas; 

• aulės spinduliai, patekę pro 
Keleivio” 38-tam nume- j skylutę, išsisklaido po visą 
'' ' ' ' 1 ““ rutulio vidurį ir,negalėdami

;?š ten išeiti ima kaitinti ru
tulį. Toks rutulys, įkaitin
tas ir Įdėtas į vandeni, iš sa
vo pusės jį šildo; užviręs 
vanduo patiekia garų. kurie 
ir suka mašiną.

"FONDŲ” REIKALAI
Gerbiamoji "Keleivio” Re

dakcija! *
Manau, kad neatsisakykit 

suteikti "Keleivyje” vietos 
mano keliems žodžiams.

vy- - - * —--------

i yje V. J. Zabulionis, rašy
damas apie A.ir L.D.G. Fon
dą ir išeikvotus jo pinigus, 
l-ereikalmgąi įkiša mane. 
Jis sako! -Kovo mėnesyje 
1921 metų Aliėkas prašo pi- 
nigų. Jisai pasiuntęs Abe-

Sako, šventas Alijošius 
taip gudrus buvo, kad gyvas 
i dangų su savo širmiais nu
važiavo. Chicagos Alijošius 
taipgi gudrus vyras, bet jis 
gyvas Į dangų nebando va
žiuot. Užtat jo kasierius 
bandė švento Alijošiaus pė
domis pasekt,bet tas jam ne-

mų pinigų buvo pasiėmęs. O

Chicagos kunigai parengė
• _ • • « • t ” • «

i



keleivis B

Kis skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

■ j - ■ ■ .'.-■..-j

tpaskelbti taipgi ”Naujieno-|C’o., kad ji 
’se” ir Drauge”, j 
kad apie tai žinotų Chicagos 
lietuviai. Į "Naujienas” pa- 
siuntėm, bet "Draugo” neba- 
ylęriuojam, nes žinom, kad 
kunigų laikraštis teisybės 
neskelbs.

Pittsburghietis.

PITTSBURGrt, RA- .
Skandalas šv. Prančiskaus 

vienuolyne.
Švento Prančiskaus vie

nuolyne čia pasidarė skan
dalas. Lietuvaitė sesuo Na-' 
zarietė buvo kini "seserį-*’ '

*■ * j

apdraskyta, apmušta, ir pas
kui iš vienuolyno išvyta. 
Apie šitą skandalą jau buvo 
lietuvių laikraščiuose rašy
ta, tik aprašymas buvo ne
pilnas, kadangK sunku buvo 
tikrą dalykų stovį patirti.

Dabar apie šitą skandalą 
parašė pati "Nazarietė.” Ji 
prašo, kad jos laiškas butų ] 
paskelbtas lietuvių spaudo-= m 
je, taip kad lietuvių visuo-l] 
menė žinotų, kas dedasi šv. 
Prančiskaus vienuoline, į 
kuri kun. Kazėnas per 
"Draugą” ir kitus klerikalų 
laikraščius jieško lietuvai
čių ir prašo atikų. '

štai išvytos į vienuolės lai- čio susirinkime visai nebu- 
škas: -x - vo. ;

"Mielos Prietelkos: i Kun. Kemėšis kalbėjo a-
”Aš labai dėkinga gerbia- P*e reikalingumą koperaci- 

• iroms už pranešimą to, ką Jos. tarp lietuvių. Nurodė, 
girdėjot. Bet aš jau gyvenu koperacijos veikia An- 
ne tenai ir nebijau, kas ten SjU^j . b’ Sovietų Rusijoj, 
ką kalba. Aš buvau ištikima 
visur ligi pat išėjimo, kaip 
jus tą rytą prakalbinot ma
ne toje prietelystėje.

"Ketvirtadieni buvo išpa
žintis. Aš pasiekiau nuodėm
klausį zakristijoj. Aš turė
jau leidimą iš Milvale, Pa., 
nuo motinos Baflistos va
žiuoti su suknele i Avelon, 
Pa. Bet seserįs manęs nelei
džia tenai pasikalbėti.’ Nuo- 
demklausis neliepė nusivilkt 
pranciškonų rūbų. Po pietų 
pėtnyčioj jos važiuos į Mil
vale, Pa. Ir joms neužgynė 
važiuot su suknelėmis i Ave
lon, Pa. Aš išėjau per mo
kyklą pas žmones paprašyti 
automobiliaus. Geras žmo
gus nurodė vietą, kur gavau 
automobilių dykai. Tuojau boms išreklamuoti buvo iš- 
atbėgo sesuo Juozapa, sesuo leisti lapeliai, antgalviu 
Klara, ir kaip čigonės pra- ”Dėl visų naudinga,” vietb- 
dėjo rėkti, kad jos neleidžia je "Visiems naudinga", 
sesers Godfrydos. Aš gėdos Jau iš to lapelio antgahrio 
nedariau. Gražiai parėjau matyt, kad prakalbų renge- 
su jomis kaip sesuo. Radom jai buvo * "negramotni.” 
vakarienę, bet išgalėdama žmonės. Pripasakoję viso- 

kių nesąmonių, jie baigia 
tą lapelį šitokiais žodžiais: 
"Kalbėtojas visiems gerai 
žinomas, Gerk. kun. F. KA- 
MĖŠIS, kuris tą visą supra
sdamas, nori ko aiškiausiai 
dėl mažoses klesos Darbi
ninkams priparodytl geres
nes ateitos.”

šitas jovalas parodo, kad 
apykaklę, sesuo Angelą Ba- katalikai netik nemoka ra- 
no pertraukia ją ant trijų šyt, bet nemoka nei savo 
dalių, sesuo Juozapa trepi- minčių sutvarkyt kaip rei- 
nėja, o sesuo Klara nori man kia. 6 juk veikiausia tuos 
suknelę nuvilkti. Aš atsisto- lapelius rašė pats kunigas, 
jau prie lango ir ėmiau verk- nes kunigas ir .prakalbas 
ti, sakydama, kad policmaną atidarė, 
pašauksiu; jei jus trauksite Į2__ , 
nuo manęs drapanas, tai aš kun. Kemėšiui, kad jo pra
trauksiu nuo jus valiomis ir kalbos šitokiais "negramot- 
mesiu juos per langą. Tada nais” lapeliais yra skelbia- 
jos atsitraukė ir tiepe man mos? 
eiti klebonijon ant nakties. 
Gaspadinė padavė man svie
tiškus rubus ir pradėjo bliu- 
znyt. Aš užsidariau kamba
ryje ant nakties. Rytą atsi
kėlus ir neturėdama kuo ap
sirėdyti, apsirėdžiau svietiš
kais drabužiais. Parvažiavo 
ir kun. Kazėnas iš Avelon, 
Pa. Jis pakišo man raštelį

- ir liepė pasirašyti, kad aš 
išeinu iš vienuolyno dėl savo 
kaltės. AŠ paėmiau ir per
braukiau tą žodį. Paskui jis 
pradėjo šaukti seseris ir pa
sakė man, kad aš išsineščiau 
savo tronką, nes man niekas 
nepadėsiąs. Aš pasišaukiau 
tamstos sūneli ir jis man pa
dėjo.

"Kunigo Kazėno pasielgi
mas visai nekunigiškas; jis 
turi ’drutą nosį ir gražius 
jausmus’...”

Toliaus laiške rašomi to
kie dalykai, kurių laikrašty
je negalima minėti, šita 
šuo”

valgyt, aš tik taip sau pasė
dėjau prie stalo. Po vaka
rienės jos pradėjo sukauti 
ant manęs. Aš atsakiau, kad 
jokios perdetinės nemačiau 
taip darant, kaip dabar daro 
lietuvaitės. Tuoj jos visos 
mane suima ir nutempia i 
mano kambarį. Sesuo Sara- 
pinka nuplėšia man balta

iškolektuotų už Jei Lietuvoje kuniginių buvo mažiukas,pabudavotas 
iš Paltie Statės bankų agentai ir tolinus taip 1387 metais, šešioliktame 

Bet Baltie Statės. elgsis su amerikiečių siun-šimtmetyje anglai buvo už- 
js ne- čiamais pinigais, tai Lietu- ėmę Havaną..bet valdė ją tik 

išmokėti nes vos vyriausybei priseis ture- vienus metus, nos sekančiais 
tstovybė tų ku- ti rimtų pasitarimų su Su-metais ispanai išmušėjuos 

vienytų Valstijų vaidžia. Ka- laukan ir pabudavojo didelę 
zvs Bizauskas, jei •jis ištik
rujų yra skiriamas VVash- 
ingtor.an atstovu, atvykęs 
čionai turės pilnas rankas 
darbo. Kažin, ar mokūs iis

Oi, ta Lietuvos Atstovybė jį atlikti?
ir jos konsulai! Baigia 
kompromituoti Lietuvos 
nepriklausomybę, kuri bu
vo Amerikos lietuvių pinin
gais iškovota.

Kitos komplikacijos.
Tulds Petras Pilėnas, ku

ris čia pardavinėja paten
tuotas gyduoles, išsiuntė 
andai savo seserei Kastan
cijai į Lietuvą laivakortę ir 
150 litų pinigų. Dabar jo 
sesuo praneša kad laiva
kortę ji gavusi, bet pinigų 
visų jai neišmokėję, nes žy
das, kuris Pasvaly atsto
vauja kunigo Vailokaičio 
Ūkio Banką, nutraukęs sau 
31itus”už čekio išmainymą.”

Petras Pilėnas labai už
tai įtūžo ir kaltina vietos kinkai dirbdavo už dyką ir 
agentus, per kuriuos siuntė dar muštį gaudavo, 
tuos pinigus. Senas Morrc Castle fortas niekad nei nepamislytum, Havanos laisvę. Saliunų yra

”ixau.|ieno-įVU., nitu ji 
nes ji nori.; juos pinigu 

t • 1>__ 1- ~

P1I1LADELPH1A. PA.
Kun. Kemėšis vadina kuni
gus "žiopliais”’, šaukia da
vatkas. kad gelbėtų "Dar-, 

bininką".
Užpereitą nedėldieni čia 

lankėsi kun. Kemėšis ir po 
i mišių sakė 
I prakalbą, 
tarp 300 ir 
mą atidarė 
šv.Kazimiero parapijos kle
bonas, kuris perstatė kun. 
Kemešį kalbėti ir apleido 
svetainę. Kunigo čepukai-

Banko. 1
Bankas atsakė, kad ji. 
galįs pinigu 
Lietuvos A” 
ponų nepripažįstanti, ka
dangi jos (Atstovybės), 
agentas esąs da neatsiteisęs 
jai už bonus. Jei kaip, tai 
dalykas galės atsidurti į 
Statė Departamenta.

■s * 
konsulai! No—Bolševikas.

parapijos salėj 
Žmonių buvo 
400. Susirinki- 
kun. Kaulakis,

Išpeikė kunigus už "žioplu
mą”, kad leido socialistams 
prisiveisti. Girdi, socialis
tai koperacijos idėją ”pasi- 
vogę iš Švento Rašto,” ir, 
kaipo faktą, citavo šventą 
Povilą iš biblijos.

Paskui kun. Kemėšis 
prašė aukų ”Darbininkui” 
gelbėti, ii* davatkos metė po 
keliatą centu. Jis sakėsi ke
tinąs apkeliauti visas lietu
vių kolonijas rinkdamas 
aukas, kad pastačius *’Dar- 
bininką” ant kojų. Iš to 
išeina, kad švento Juozapo 
organas jau griūva nuo ko-

"Negramotni” prakalbų 
__ rengėjai.
Kun. Kemėšio , prakal-

Kažin, ar ne sarmata

Nauja parapija Philadel- 
phijoj.

šiomis dienomis pas mus 
susitvėrė nauja lietuvių pa
rapija. Kunigui Kauiakiui 
tas labai nepatiko ir jis siū
lė jai savo ištikimą klapčiu
ką, kimi Čepukaitį, kad tuo 
budu galėtų ją kontrioliuo- 
ti ir bizni tenai daryti. Bet 
nauji parapijonai tos ”los- 
kos” nepriėmė. Taigi kun. 
Kaulakis dabar susirūpinęs, 
nes nauja parapija gali 
atimti iš jo daug parapijonų 
ir bizni sugadinti.
Skandalas dėl nuošimčių už 

Lietuvos bonus.
Atlantic Trading Co., ku

rią veda J. A.Chimes ir Zig
mas Jankauskas, susirėmė 
su naujai iškeptu Lietuvos 
konsulu dėl neišmokėjimo 
nuošimčių už Lietuvos val
džios bonus. Mat žmonės 
nunešė prinokusius tų bonų 

prašė, kad jos laišką kuponus į Atlantic Trading

tvirtovę. Mono Castle yra 
apginkluota didelėmis ka- 
> molėmis nuo išlaukinio 
priešo. Ant pat viršaus 
tvirtovės randasi dar nuo 
Ispanų laikų 12 sunkių ka
muolių, kurios čia žinomos 
kaipo *'12 apaštalų,” neš jos 
yra apkrikštytos apaštalų 
ardais. Prie bokšto randa

si iškasti urvai, vadinami 
katakombomis. Sulyg aiš- 
ldnimo vietinių vedžiotojo, 
tuose urvuose senovėj buvo 
laikomi Belaisviai, paskirti

Iš KELIONES PO pieti
nes VALSTIJAS.
žinių žiupsnelis.

(Tąsa)
Važiuojant nuo Key West 

ant Kubos, iš toli matosi Ha
vanos fortas, kurio augštu- nužudymui. Prie bokšto per niška. 
ma siekia 100 pėdų ir vadi
nasi Alorro Castle. Fortress 
Čabanu turi labai augštą 
bokštą, iš kurio dabojami 
laivai ant vandens. Tą for
tą ispanai būdavo jo per 11 
metų (pradėjo būdavot 1763 
m. ir baigė 1774 m.). Jo pa- 
budavojimas kainavo $14.- 
000,000. Tais laikais darbi- ja kankino žmones.

Ant viršaus to muro ran
dasi takai, kuriais eidamas

kad apačioj, trimis laiptais 
žemyn, randasi didelės, ka- 
riumenės stovyklos, ginklų 
sankrovos ir tt. žodžiu sa
kant, kalne yra išbudavotas 
miestas.

Iš vienos pusės Morro Ca
stle forto yra Atlantiko van
denynas, o iš kitos Atlantiko 

I užlaja, vadinama Havana 
■ Harbor, tai yra vieta, kur 
11898 metais ispanai paskan- 
idino Amerikos karišką lai
vą Maine, delei ko ir kilo 
karas tarp Amerikos ir 
Ispanijos. Amerika, atėmus 
iš Ispanijos Kubą, suteikė 
'jai nepriklausomybę po A- 
1 merikos protektoriatu.

Istoriškas Havana miestas 
vra apginkluotas visu pa
kraščiu. Vietinė kalba ispa- 

Angliškai yra labai

daugybė, kurie stovi atdari 
per dienas ir naktis, net ir 
šventadieniais. Saliuno lai- 
snis 300 dolerių metams. 
Lošimas kortomis ir kauliu
kais iš pinigu neužgintas. 
Todėl lošėjų matosi visur, o 
ypač saliunuose. Teatrų yra 
daug, kurie rodo po tris per
statymus i dieną, neiškiriant 
ir šventadienių. Visokie žai
dimams parkai, kurių čia 
randasi daugybė, irgi atdari 
visados.

Arklių lenktynės ir viso
kios kitokios gemblerystėst 
yra po valdžios kontrole. 
Visi gemblerfai turi mokėti 
tam tikrus nuošimčius val
džiai. Valdžia pati irgi gem- 
bleiioja, pardavinėdama lio- 
terijų tikietus ant gatvių. 
Už jai gyventojai labai ma
žus taksus valdžiai moka.

Bevelk visi kubiečiai vy-
22 pėdas randasi išmūrytas sunku susikalbėti. Delei to j. 
tunelis, kur nužudytus arba amerikonai čia turi daug ____________
ir gyvus belaisvius išmesda- nesmagumo. Žmonės Ilava- i^riaikšcioja su”laždefėmis. 
vo smakams (krokodiiiams) noj yra malonus ir draugią- * * *
ant maisto, žiūrint į tas žu- ki. Jeigu pas juos ko pa- 
dymo ir kankinimo prietai- klausi angliškai, o jie nesu- 
sas net plaukai šiaušiasi ant pranta, tai vedasi tave per 
galvos, pamislinus,kaip savo visą gatvę, kad tik suradus 
laikais katalikiškoji Ispani- žmogų, kuris suprastų. Vi-

Moterų su savim nesiveda 
Retai pamatysit vyrą einant 
gatve su motere. Tą daro tik 
amerikonai.

Vaikinai taipgi nesive- 
džioja merginų gatvėmis.tautos n- visi tikejunai vaKšaojJ būriais

01V r1*1 ‘ . I vieni. Vaikinai ir vedę vyrai,
Dabar keli aiue jei sutinka mergina ant g»t-

vės, tai sustoję žiuri į veidą 
ir tur paprotį užkalbint,tan- 

: klausia negražiais žodžiais. 
Matyt, čia da nuo senų laikų 
yra pasilikęs paprotys žiūrėt 
į moteris su panieka.Teatrus 
irgi lanko daugiausia tika- 
merikietės moterįs, o kubie
tis sėdi namie. Užtad pro
stitučių tai turbut niekur nė
ra tiek daug, kaip Havanoj. 

> Valdžia duoda joms leidi-
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KITOS DOVANU KRAUTUVAS
BRIBGEPO8T. CONN. 

10$ Ccagjcss Street. 
arti .Mnfri SireH.

PUOVIDENCE, R. I.
49 Abom Stretrt, 
arti VVashingtcn Street.

APSIMOKA TAUPYTI LEIBEUUS
✓

Šitų Gerai Žinomą Rušią
• Kondensuote Pieno, Nes Gausi

DYKAI DOVANI DYKAI

JEI ESATE TAUPI seimyninkė ir norite gauti pilną vertę savo šeimy* 
nos reikalams praleidžiamų pinigų, tai pirkite pieno ryšis, kurias čia 

garsiname dėlto, kad jos atatinka kiekvienam virtuvės reikalavimui kur 
tik reikia drauge ir pieno ir cukraus, beto kiekviena blėšinė turi pinigo 
verte, šeimyninkės taupo tabelius ir gauna už juos brangias dovanas.

YPATINGAS PASIŪLYMAS
Jei išpildysi kupooą apačioje šio paskelbimo ir prisiusi jį šiandien. Ui mes prisiu
sime joms Paveiksluotą Premija Katalogą, kartu so Ypatinga Premija korta, kuri 
skaitysis kaipo 10 dovanotinu kibelių.

. Sekamas Premiją Krautuvės duos Jums už tą Kortą ir visus Magnolia ar Stąr 
Pieno Kebelius, kuriuos dar turėsite, dovanu. Nuo pirkėjo, turinčio 40 ar daugiau 
leitelip. bus priimama tik viena Ypatinga Korta.

< . • ■ į- .. ■<. ? * " '

BOSTONE MUSU DOVANU KRAUTUVž RANDASI:
89 Friend Street, arti Haymarket Sųuare.

> * z
< c

FĄLL lUYER, MASS.
lt—Strert.
arti &ejtvrd SJtreei.

MEW HAVĘN, CONX.
105 Tempk Street,
arti Crov-n Street.

Mes širdingai užkviečiam jumis ap tanky t musu krautuves, nepaisant turit kibelių 
< ar ne, ir pasižiūrėt, kokią naudingą, ornamentikų ir patraukiančiu daiktu galite 

gauti visai d?ki už jūsų tabelius.
Jei uėra krautuvės Jusą raiestely, kuri apmokėtų šituos tabelius ir Ypatingą 1‘remi- 
i? Kortą, pasiusk joos į Borden’s Premium Co., Ine., 44 Hudson St., New York City, 
kartu su numeriu tas dovanos, kurią rasi Paveiksluotame Premijų Kataloge, ir mes 
tą dovana pasiųsime dyfcai.

Tavo Groseminkas biko tik vieną ar dvi Aitų Bordeo’s Premijuotų 
Kondensuoto Pieno ruAię. Prašyk tik tu Bordeno Blanki, kurios 
duoda brangias dovanas už hibeiius.

mus.
j Bažnyčia Kuboje yra at
skirta nuo valstybės ir jo
kios pašalpos iš valdžios ne- 

' gauna, turi užsilaikyti 
iš parapijonų. Buvau ke
liose katalikų bažnyčiose 
ant sumos, tai pastebėjau di
delį skirtumą tarp Kubos ir 
Amerikos bažnyčių. Kuboje 

t prie durų neima jokios įžan- 
‘gos - - -
siems . Kolektą daro irgi su 

: didžiausiu mandagumu. 
’■ Karbonką pakiša tiktai tam, 
kas pakelia pirštą. Kartais 
kolektorius pereina tris ar 
keturis suolus, kol gauna 
kokį centą. Ir kaip čia baž
nyčios iš tokių mažų aukų 
gali užsilaikyti, sunku su
prasti. Girdėjau kalbant, 
kad Ispanijos valdžia dar ir 
dabar šelpianti bažnyčias 
ant Kubos. Esu daug baž
nyčių apkeliavęs Lietuvoje, 
Vokietijoje ir Amerikoje, 
bet niekur nemačiau taip 
brangių bažnyčių, kaip .Ha
vanoj. žmonės bažnyčioj el
giasi kaip ir kokioj svetai
nėj. Kunigui laikant mišias 

: sveikinasi, fnekučiuojasj, o 
vaikinai užsisukę užpakaliu 

i į altorių žiuri merginoms j 
‘.veidus.
! Šliubai ir atsiskyrimai lai
svi, kaip ir Amerikoje, bet 

' persiskyrimų čia nedaug.
(Bus daugiau)

bažnyčia atdara vi-

KUPONAS
Borden’s Premium Co., Ine., 44 Hudson St., New Y’ork. 

Prašau man prisrj.sU Premijų Kortų kaip garsinta.

VARDAS
ADRESAS (5 Lithuanian)

MATITUCK, L. U N. Y.
Iš lietuvių ūkininkų gyve

nimo.
Palikęs savo sunkų dar- 

|7 d. rugpiučio leidausi ant 
vakacijų i Long Island. Ap- 

;iy pas tūlą lietuvį ūkininką. 
Čia yra keletas lietuvių ūki
ninkų, kurie turi gražias 
u kės. Lietuviai ūkininkai 
gyvena sutikime, vieni pas 
kitus tankiai atsilanko, pa
sikalba, bet girtuokliavimu 
'neužsiima. Net malonu bu
vo žiūrėti, kad musų broliai 
ūkininkai taip- pavyzdingai 
gyvena.

Ch. Norkus.

(Tąsa koresp. ant 5 oual)

prisrj.sU


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

iš žemės vidurių rūksta du-

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

•Jiems besimeldžiant bažny tiečiai, atėniečiai ir egyptie- 
čia sugriuvo, ir visi krikš- čiai, eidami su moterimis 
čionis žuvo. Tuo tarpu be- "pasimeilinti,” Įsmeigdavo Į 
dieviai, kurie Dievo galybei žemę savo lazdą, kaipo ženk- 
visai netiki ir bažnyčion nė- lą, kad i tą vietą niekas riei- 
jo, išliko gyvi. Kaipgi tu iš- tų.
aiškinsi šitokį faktą, tėve?

—Palauk, vaike, aš eisiu 
pasikalbėt apie tai su kuni-

KIBIRKŠTYS.
Laisvės” num. 114 vieti

nėse žiniose rašoma: „Milžk 
niškas protesto susirinkimas 
prieš nužudymą M. Vorov- I. »;io.

Vorovskis buvo nužudytas 
apie tris savaitės pirm to 
„milžiniško susirinkimo.” o 
„Laisvės” „profesoriai” rašo 
„prieš nužudymą,” tartum 
Vorovskis dar gyvas.

Kitus myli mokyti, bet pa- 
nemoka.

Jeigu „Laisvės” zeceris 
butų tą pasenusią matriar
chato laikų taisyklę žinojęs, 
tai eidamas su redaktoridne 
i kambari „meilintis” butų 
nors raudoną vėliavukę prie 
durų pastatęs ir tuo būdu 
apsisaugojęs nuo didelio ne
malonumo.

SOCIALIZMO GARSAI.
I. j Socialiniai ir ekonominiai

Monarchistas, liberalas, prieštaravimai, kuriuos Ka- 
socialistas, komunistas —' pitalizmas per ilgus amžius 
visi, kurie tik Įdomaujasi!sugebėjo pagimdyti, stovi
šių laiku socialiniais klausi-i akyvaizdoje kiekvieno mus
onais ir i jų esmę stengiasi tančio žmogaus. Karai, iš-

—Maike, tu vis sakyda
vai, kad Dievo nėra. Bet ką mai, o kartais ir skysta, šu
tu dabar sakysi, kada ant vi
so svieto pradėjo žemė dre
bėti?

—Aš tau pasakysiu, tėve, 
kad žemės drebėjimas visai 
neparodo, ar Dievas yra, ar
ne.

—O aš tau pasakysiu, Mai
ke, kad tas parodo Dievo bu
vimą labai aiškiai, ba žemės 
drebėjimas yra apsireiški
mas Dievo rūstybės. Svietas 
perdaug jau išmandrėjo: 
žmonės sutverti vaikščiot po 
žemę, pradėjo oru lakstyt; 
bedievSai nepripažįsta du
sios, neduoda apieros, nenori 
bučiuot kunigams rankų, 
pėtnyčioj valgo mėsą,—ir 
kaip tu gali norėti, Maike, 
kad žemė nedrebėtų ? Dievas 
yra geras ir kantrus. Ale ir 
jo kantrybė pasibaigia. 
Anais metais, kada žmonės 
išpuikėjo ir pradėjo muravot 
bokštą i dangti, Dievas su
maišė jiems kalbą. Kada ki
tą syki ištvirkimas ant že
mės išsiplatino, Dievas užlei
do visuotiną patapą ir visus 
nuskandino. Dabar, vaike, 
jis vėl svietą koroja. Per ke- 
liatą metu siautė vainos, ba
das ir visokios pavietrės, o 
dabar jau ir žemė pradėjo 
drebėti. Ar tai ne aišku, Mai
ke, kad Visagalio ranka ko- • 
roja pasileidusi svietą

—Ne, tėve, čia nėra jokio 
„Visagalio” ranka, bet pa
prastas gamtos apsireiški
mas.

—Tai tu, vaike, netiki, kad 
Dievas daro žemės drebėji
mą?

—Ne, tėve, netikiu. Neti
kiu dėlto, kad aš žinau prie
žastį, dėl kurios žemė dreba.

—Na, tai išvirožvk tu 
man, kaip ji gali be Dievo 
valios drebėti.

—Gerai, tėve, aš galiu tau 
paaiškint. Tu turbut jau gir
dėjai, tėve, kad mūsiškė že
mė buvo kitą syk degantis 
ugnies kamuolys. Amžiams 
bėgant, ji atvėso ir ant jos 
paviršiaus užsidėjo pluta. 
Su laiku šita pluta pasidarė 
labai stora ir ant jos pradėjo 
augti augmenis ir priviso vi
sokių gyvūnų; bet viduryje 
ji ir dabar karšta. Ir karštis 
tenai taip didelis, kad akme
nis ir kitokios medžiagos te- 
bėra’da sutirpusiam stovyje.

—O kaip tu apie tai žinai, 
vaike? Juk tu tenai nebuvai.

—Nereikia tenai būti, kad 
apie tai žinoti, tėve. Tą aiš
kiai parodo vulkanai.

—O kas jie pervieni, tie 
vulkanai?

—Vulkanais, tėve, vadina
si tokie kalnai, per kuriuos

Socializmo valstybėje vie
toje ralio (proto) atskiro 
individumo (asmens) stos 
visuomeninis ratio (pro
tas).

Ne klausimai — ar man 
gera... ar man naudinga?.., 
riša abejojimus, ar atskiras 
pilietis socialistinės valsty
bės privalo ši arba kitą dar
bą dirbti, bet klausimai, ar 
visuomenei gera... ar visuo
menei naudinga, jeigu šiaip 
ar kitaip mano darbuose d. ~ "gsiuos... 
suomenė”

naudojimas, spekuliacija, 
pralobimas — tai Kapitaliz
mo tėvas ir motina. Iš žmo
nių minios atsiranda gabes
ni savo nesąžiningumu, ga
besni noru pralobti, išnau
dojus ir nuskriaudus kitus, 
jie susikrauna sau didelius 
turtus, Įgyja galios ir valdo ■ 
pasauli... skriaudžia ir iš-'________
naudoja silpnesnius, t.y. ne-'sias individumas mano dar- 
turtingus, nes turtas — vy-.bų aukuras.
riausias Kapitalizmo valdo-: Socializmo valstybėje
vas pasaulyje... Tik turtas kiekvienas asmuo stovi aug- 
ir daugiau niekas!... Turtas!ščiausiame sąryšyje su vi- 
duoda jiems teisę vogti die- suomene; jis yra visuome- 
nos šviesumoje visuomenės nes tarnas, kaip kiti mano, 
gerą ir teisina prieš justici- Klaidinga!... Tarnų socializ- 
jos kodeksus. Dar to maža... mo valstybėje nėra 
Jie Įgyja augštos garbės vi 
suomenės akyse, apie juos nei. 
kalbama, kaipo apie išmin- jam 
tingus ir didžius žmones.. 
Jie gerbiami ir augštinami.. 
Už ką?! Jie mokėjo pratur 
tėti vogdami saulės spind u- venančių, 
liuosc. Pamėgink tik, jeigu Kiekvienas turi nuosavybės 
esi neturtingas, pavogti teisę i visuomenės pagamin- 
skatiką nuo stalo turtingo to produkto dalu Socializmo 
bankininko... Tu eisi, žino- teisingumo principas 
ma, naktį, nes neturi tiek 
akiplėšiškumo, kaip šis tavo 
nonas pramoninkas. Įsigyję 
didelius turtus panašus 
žmonės pavirsta hijenomis 
arba, dar vaizdžiau, visuo
menės slibinais, kuriems 
jau ne tiek berūpi įmonių 
gerovė, bet daugiau jų iš-

Įsigilinti, sutiks su tuo, kad 
šiuos laikus tinkamiausiai 
galima charakterizuoti, pa
vadinus juos laikais sociali
nės kovos — viešos atka
klios kovos Socializmo su 
Kapitalizmu. Kai kurie net 
jau yra toliau nužengę ir 
vadina XX amžių socializ
mo amžium. Klaidinga!... 
Socializmas tegyvena dar 
tik minčių ir idėjų pasaulyj, 
bet jo dar nėra realiame gy
venime, kaip tam tikros 
ekonominės valstybės ūkyje 
tvarkos. Socializmas ateis!... 
Ir kas tiki i tai. turi galbūt 
ir teisę tarti: "Mes gyvena
me socializmo epochoje"... 
Bet toksai pasakymas reiš
kia ne daugiau, kaip vilti... 
tikėjimą... Tiesa, lankant 
milžinišką kapitalizmo rū
mą mes rasime atskirus 
kambarius, kur sueina kar
tu ponai ir vergai ir bando 
bendrus klausimus rišti, ir 
r.et rasime ten vieną kam
barį su užrašu ant durų: 
Delno padalinimas, atsilan

kyti darbininku atstovams 
leista.“

Šis kambarys randasi kur 
tai gale rūmo, užkampyje, Į 
Ji veda mažos durelės, vidu- 
duje kėdės ir stalai apdulkė
ję — šis kambarys mažai te
lankomas...

Socialiniai judėjimai, ku
rie neša su savim socializmo 
idėjas, stengiasi jas perneš
ti iš minčių pasaulio į reali
ni gyvenimą, jas Įgyvendin
ti... Rinkinys visų teoretinių 
socializmo minčių, kurios 
nušviečia mums tikslą, šau
kia mus i kovą, organizuoja 
kovą ir rodo mums kelią, 
kuriuo einant mes galime 
pasiekti musų tikslą — štai 
Dabarties Socializmo sąvo
kos esmė.

Kalbėti apie socializmą, 
kaipo apie tam tikrą socialę 
ir ekonominę tvarką, yra 
dar peranksti — tai yra at
eities socializmas.

II.
Subendrinus, sutvarkius 

ši turtingai spalvuotą Da
barties Socializmo. sąvokos 
kurini, mes gausime begalo 
puikų Naujo Pasaulio kūri
mosi vaizdą, kuris pergy
ventas žmogaus sieloje gaus 
naują vardą — Dabarties 
Socializmo sįela arba dva
sia.

Ji gyvena šiandien visa
me pasaulyje, jos garsais 
skamba ir virpa pasaulio 
erdvės, ji yra jau didi ir ga
linga, ji veržiasi Į visas Ka
pitalizmo spragas, kurio 
veidas vis daugiau ir dau
giau darosi rustus ir paniu
ręs. Ji išsprogdins Kapita
lizmo rūmą ir sukurs Naują 
Pasauli.

Ar jau baigiasi kapitaliz
mo amžius?... Ar tikrai So
cializmas yra galimas, ar jis 
nėra vien tik svajonė?... štai 
du pamatiniai klausimai, 
kurie šią dieną rišami vie
nodu Įdomumu tiek sulūžu
sioj elgetos triobelėj, tiek ir 

; puikiuose pirmojo valsty
bės politiko rūmuose. Kiek- 

1 vieno, kuris jaučiasi valsty
bėje gyvenąs, šitie klausi
mai yra giliai ir karštai per-

Senovės laikuose ]>as žy
dus buvo toks Įprotis: jeigu 
tarnas išbūdavo pas tą pati 
poną per Tmetus be pertrau
kos. tai pabaigoje septintų 
metų ponas atiduodavo jam 
savo dukterį už pačią.

„Laisvės” štabo nariai ir
gi, matyt, senoviško Įpročio 
prisilaiko. Tūlas zeceris iš- 

; buvo pas viena redaktorių
■Vienybė" irsi žioplyste anVbU^°-’ ± T'' ‘?eVyl>? 

parašė: ’l0.000 ateivių abe- ™tus.uztai redaktorius au- 
ža 17 laivų." nave ]a!r' sav0 Pacl?'

Pataisau: 17 laivų atveža'
lO.OvO ateivių. j „Laisvės” num. 224 A. K.

-------------- įMarcinkevičia (iš La\vrence 
’ Laisvė" numer. 211 rašo: Į Į teisinasi, jog jis neuž-

„Rusija nenori, kad tuojaus:sumokėjęs Į A.D.P.L.S. todėl, 
h'vktu Vokietijoje bolševiki-P'3^ nebuvo laikomi kuopos

ętO'VL\- X \

nė revoliucija.”
„Darbininkų minios Vo

kietijoj dar nėra tam pri
brendusios.”

Gi apie septyni metai at
gal, kuomet Grigaitis sakė, 
kad Vokietijoj darbininkų 
klesa dar nėra prie revoliu- 
v.\os pribrendusi, tai tuomet 
tie patys. ”Laisvės”štabo gal
vočiai rėkė, kad Grigaitis 
nieko neišmanę- Ir štai po 
septynių metų Vokietijos 
darbininkų brendimo Rusi
jos komunizmo apaštalas 

‘Radekas skelbia (o „Laisvė” 
.atkartoja), kad darbininkų 
i minios Vokietijoj dar nėra 
! prie revoliucijos pribrendu
sios.

Jeigu Grigaitis tais laikais 
buvo vadinamas neišmanč- 

įliu, tai kaip dabar už toki- 
pat skelbimą pavadint Pa
dėką ir laisviečius?

tirpusi medžiaga sauja vir
šun. Kitaip sakant, musų 
žemė, tai lyg ir koks milži
niškas pečius, o vulkanai, tai 
ivg ir kaminai. Vienas to
kių vulkanų, kuris amžinai 
rūksta, yra žinomas Vezuvi
jaus vardu. Jis randasi Itali
joj. Kitas vulkanas Italijoj 
vadinasi Etna. Vulkanų yra 
•aipgi Japonijoj, Alaskoj ir 
kitur. Kartais per juos tiek 
išsimuša pelenų ir degančios 
medžiagos, kad užpila visą 
apielinkę. Taigi šitie vulka
nai ir parodo, kad musų že
mės viduriai tebėra da ne- 
ataušę.

—Olrait, vaike. O kaip to-! 
liau ? į

—Dabar toliau. Kada per į 
lunų dugną vanduo prasi-! Matriarchato laikais kri- 
cnkia į degančius žemės vi-!
durtus, tenai pasidaro dau-į _______________ ___ _______
gybė garų. Tie garai prade-i 
Ja kelti žemės plutą. Žemė; 
vienoj vietoj tada keliasi 
aukštyn, kitoj leidžiasi že
myn. Jos paviršius trūksta, 
atsiveria plyšiai ir griūva 
miestai. Jei garai iškelia 
jūrių dugną, tai vanduo pa
prastai užlieja pakraščius ir 
pridaro daug blėdies. Taip 
dabar atsitiko ir Japonijoj. 
Tai ve, tėve, priežastis, dėl 
•kurios pasidaro žemės dre
bėjimas.
—Aš, Maike, negaliu su ta
vim daug valuk to sporyt, ba 
tu daugiau mokytas ir moki 
švelniai meluot; bet pertik
rini tu manęs nepertikrinsi. 
Aš vistiek tikiu, kad čia yra i 
Dievo koronė. Ir aš, vaike.' 
turiu ant to davadų. Paša-j 
kyk,kodėl žemė nedreba Lie-j 
tuvoje, o Japonijoj dreba?! 
Todėl, vaike, kad Lietuvai 
katalikiškas kontras, o Ja-! 
ponija pagonų žemė.

—Visai ne, tėve. Žemė pa
prastai dreba netoli gilių jū
rių, kur yra didelis vandens 
spaudimas, tai yra, kur van
duo lengviau prasimuša i že
mės vidurius. Ir ji dreba' 
lygiai katalikiškoj Italijoj, 
kaip ir „pagoniškoj” Japoni
joj. Taigi aišku, kad tikėji
mas čia nieko bendra neturi.

—Ne, Maike, čia yra Dievo 
rykštė.

—Jei taip butų, tai Dievas^ 
butų labai neišmintingas,tė
ve. Juk per žemės drebėji
mą žūva daug mažų vaikų ir 
dievobaimingų žmonių, štai 
ir Japonijoj, kada pradėjo 
drebėti anądien žemė, Toki- 
jos mieste krikščionių kuni
gai ir šiaip dievobaimingi 
žmonės susirinko savo baž
nyčion ir pradėjo melstis, 
kad Dievas juos išgelbėtų.

susirinkimai. O jeigu susi
rinkimai ir buvo kada laiko
mi, tai turtų sekretorius 
knygų nebuvo atsinešęs. Ir 
tarp kitko ve ką pasako: 
.. „...Protokolų raštininkas 
tapo išrinktas dar nei Įsto
jimo nepasimokėjes, tik da
vęs žodi, kad prisirašo.” To
liausi „Kitaip negalima nie
ko daryti, nes senieji nariai 
Vijo apsiimti,kai velnias kry
žiaus,”

Iš to galima suprast, kaip 
mukiai gyvuoja A.D.P.L.S. 
Narys da neužsimokėio Įsto
jimo mokesties, o jau išrink
tas i sekretorius ir net i dis- 
trikto konferencijas delega
tus. ; Ą' ...

O, rodos, konstitucija sa
ko, jog narys; nuo Įstojimo 
per 6 mėnesius netdr būt jo
kiame komitete.

Jei žioplai daro, tai nors 
uerišąkytu kitiems.

Fondo.. Sekretorius.

1

Columbia ®
Į

1
Eikite pamrtyt sau kaip vir

šesni yra puikus Kau.ii Coiu'it- 
bia Fonografai. Čionai yra Me

delis 520, Kaina S125.

•J

Ne "aš”, bet “vi- 
— šis augščiau-

kiek
vienas ten dirba visuome- 

visuomenė gi dirba 
!... Nuostolis arba pel

nas. kuri aš turiu iš mano 
darbų, yra ne tik mano, bet 
mano ir kitų valstybėje gv- 

, t.v. visuomenės.

. . _ _ _ regu
liuoja ir tvarko visuomenės 
produkto padalinimą.

Iš visa tai galima, aiškiai 
spręsti, jog naujai ekonomi
niai ir socialiniai tvarkai 
reikalingas naujas žmogus 
— ne individualizmo, egoiz
mo žmogus, bet žmogus em
ancipuotas nuo XX amžiaus 

naudojimas ir apgavimas kapitalistinės kultūros nuo- 
dar didesniems kapitalams dėmiu.
Įsigyti ir tapti pasaulio vai- Auklėjimas ir auklėjimas J • y* — « . . . w ’
dovajs...
nėra” • 
koma ir tuo p’ačiu nėra ribų 
begaliniam išnaudojimui ir 
skriaudoms... štai jau ko
kiam nors pralobusiam spe
kuliantui — visuomenės va
giui, greitu laiku nepakan
ka vietos savo valstybėje; kūno, 
jis gundo sau palankią vai- žmogaus 
džią skelbti karus ir milio- mas”... 
nai žmonių eina i karą... au-- 
koja savo gyvybę... Už ką?!' 
Milionai eina už tai, kad 
gaujai praturtėjusių speku- 
liantų-vagių butų geriau 
gyventi, kad jiems, užkaria
vus svetimas žemes, butų 
gausesnė žmonių minia jų 
išnaudojimui ir pavergi
mui..-

”.Juk turtui galo — štai svarbiausias dabar- 
— dažnai žmonių sa- ties socializmo uždavinys.

Cabet viename savo raštų 
sako: „Aš tikiu, kad auklė
jimas visų pirma turi būti 
pamatas naujam visuome
nės gyvenimui. Aš tikiu, 
kad auklėjimo tikslas yra 

dorinės ir protinės 
galybės vysty-

III.

leutnJinjras Nyu 
ja- Columbia Fonografas Me
delis 420, Kaina >100. Duoki
te Columl.'a Krautuvninkui 

jums parodyti

ŠOKIU MYLĖTOJU ATVIJAI!
Jus su savo šeimyna norėsit turėt linksnius šokius 

su savo draugais šiais vėsiais ir gražiais vakarais! Jūsų 
iuiksmumas bus daug padidintas su šių šokių gena muzika 

Eikit, todėl, pas Coiumb’a krautuvininką ir pirkite 
siuos puikius Columbia Rekordus dėl fonografo. Jie duo
da puikiausią šokių muziką, kurio siūlo publiki.i.

Tonai apima visus vėliausius populiariškus kaip ir se
nu;-. šokius ir meliodijas iš tėvynės. Kiekvienas yra ; 
jintas su tikru ritmu. Kiekvienas garsus ir aiškus. Kiek
vienas nuduotas tikrai Lietuvišku Artistų, kurie žino kas 
reikalinga dėl palinksminimo šokiuose.

Žemiau rasite- surašą šių puikių Rekordų. Neškite 
sy savim pas Columbia krautuvninką. Jis noriai pagra
uš juos—ir daugelį kitų puikių Cotimbia Rekordų, ku
riuos norėsite pirkt.

E-7S69

E-7616

E-7602

E-7(78

E-7394

ra-

10 colių 75c.
'Lakūnai, 
šokikai.
Plieniu'ias ir

■ Lušnakojis.

Sibyro N elaisvčje. 
lekcija iš Biblijos.
Duetas.

-Plaukia sau Laiveli*. 
Aš isiviikčiau čigono 

rūbą 
Staniuliutė ir 

Rudauskaitc.

Vos tik mėnulis. 
"Onytė."

Gegužinė daina. 
Brcoklyno 51 išras 

Kvartetas.

Du broliukai kunigai. 
Per tamsią naktelę.

Kvartetas.

< E-78G8

* ?•

E 7603

1 Kelionė

{
le Virbaliaus į Kauną.
Vosylių ir Lušnakojis. 

f K ą mečiai e padary si.
Kaipn gržųs. grąžys.

I
Staniuliųtū ir

Radauskai tė.

|’Vi«i» merprfč. Vale.
Mergužėle, eikš pas

mane.
Orchestra.

E-7179 |

f kas bus be degtinės. 
E-7395 ; IJykai nieks neveža.

! Geležiunrs ir
[ Bukšnaitis.

' iri lipo, visi lipa.
Trepuks.E-7093 į

*[ Lietuvišlų^Orkestra.

i
1 f _ _ w

gyvenami. Bet kiekvieno sa
vaip... kiekvieno be išimties. 
Iš to jau galima spręsti, kad 

! socializmo dvasia gyvena' 
kiekviename žmoguje. Pa-, 
šaulio keleivis nesutiks nei 
vienos žmogaus sielos, kuri 
nebūtų užgauta Socializmo 
audros. Šitai visur esančiai 
Socializmo dvasiai tik rei
kia duoti aiškus krypsnis, 
nurodyti jai kelias, ją susti
printi, nes ji dar svyruoja, 
klaidžioja žmogaus sielos 
gelmėse ir abejoja.

Istorinis to Įvairių visuo- j tvarka? 
meninio sugyvenimo formų 
išsivystymas reiškia žmoni
jos progresą (pirmyneigą). 
Savo Įgimtais instinktais 
žmogus veržiasi prie to, kas 
tobula ir gera. Ilgesys to, 
kas tobula — pasaulyje yra 
vienas veiksnių žmonijos 
gyvenime. Jis duoda save 
pažinti ir visuomeniniame 
ūkio gyvenime. Veiksnių 
tarpe protas yra vyriausias 
vadas Įvairiuose musų pasi
elgimuose. Todėl laisvas vi
suomeninis racionalizmas 
yra žengimas trumpiausiu 
keliu prie tobulesnės sugy
venimo formos. Kokią vietą 
užima socializmas istorinia
me išsivystyme visuomeni
nio sugyvenimo formų? Tai 
augščiausio laipsnio visuo
meninis racionalizmas ir ei
linė fazė išsivystymo visuo
meninio gyvenimo Į tobules
nę formą.

1 •••
Ne politinė konservatin- 

ga, reakcinga partija, ne 
i antisocialistinės idėjos ir 
: judėjimas, bet žmogaus ego
izmas yra galingiausias so- 
‘cializmo priešas.

Pergalėti egoizmą reiškią 
; įgyvendinti. socializmą.

Kame yra socialisto vieta 
pasaulyje? Kaip santykiuo
ja žmogus ir ekonominė !. •» o

Elgkis taip, kad kitas as
muo tau visuomet butų kai
po tikslas, bet niekuomet 
kaipo Įrankis, štai moralinė 
socializmo programa.

Socializmo ekonominėj 
tvarkoje žmogus yra tiks
las, bet ne Įrankis. Socializ
mas stato žmogų pasaulio 
kūrimosi centre. Nes žmo
gus yra augščiausias pro
tingas gamtos sutvėrimas ir 
jos valdovas. Savo palinki
mų išvystyme žmogus žino 
tiktai visuomenės gerbūvio 
ribas

Kapitalizmas suteikė ga
lybę auksui, liepė visiems 
jam tarnauti, pavergė dide
lę žmonijos dalį.

Taip liko didelė žmonijos 
dalis ištremta iš pasaulio ir 
apgyvendinta tamsiuose ur
vuose. Tai skurdo pagimdy
tas proletariatas. (”S.„)

Stasys Kuzminskas.

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA ISD1RBYSTĖS 

GRAMAFONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausių artistų dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visus kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbti, ’.š 
visos apielinkės ir iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mus ir 
gausit gerą patarnavimą.

Senus gramafonus apmainom ar.t naujų ir sugadintus patai
som pigiai.

Reikalaudami Mašinų aiba Rekordų Katalogo, prisėskit už 
2c. štampą.

GEO. MASIL1ONIS
233 BROADWAY. —SO. BOSTON, MASS.
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Ines ne tiek daug drabužių1 
perkasi.

Streikieriai labai pasipik
tino tais rubsiuviais, kurie 
streiklaužiauja tose dirbtu
vėse, kuriose yra bandoma i-

DETROIT, MIt'H.

j

vesti uniją ir pagerinti dar- j 
bo sąlygas... -Taipjau labai'................
pasipiktino rubsiuviai ir 
’*Telegramo’’ streiklaužių 
rėmimu, ypač rašymu prieš 
streikierius. uniją ir unijos 
vadus. Kaikurie nariai da- 

’vė sumanymą išnešti prote
sto rezoliuciją prieš tą laik
rašti, bet visapusiškai ši da- 

i lyką apkalbėjus, nutarta, 
,-2--.-L2.L ------------------—....................._ į paifĮ;ti ”TeI.” ramybėje. Nes
f ADE CDftll ntum vis tiek darbininkai žinosią,* lUntdrUnUtNuluUa kaip ir kam tas laikraštis 

į pasidarbavo... Tat nutarta 
į pasitenkinti tik Įtraukimu 
i šio dalyko i knygas, 
j Kaikurie nariai nusiskun- 

: dė, kad kai kuriose siuvyklo
se eermanai nešaukė šapų 
susirinkimų jau per keletą 
mėnesių. Taipjau pranešta, 
kad kaikuriose šapose, ar 
tai per šapčermanų apsilei
dimą ar tyčia jų ėjimą už 
bosus, atėję unijistai darbo 
negauna, o atėję ne unijistai 
veik visuomet darbą gauna, 
šitiems nesusipratimams iš
tirti likosi išrinkta komisija 
iŠ trijų narių.
. "’Friends of Soviet Russia*’ 
delegatas pranešė, kad pas 
juos dalykai nepergeriausiai 
eina. Girdi, visai maža na- 
»’ių lankosi i jų susirinkimus 
ir šiaio jiems nekaip sekasi.

Iš Shane Co. vienas strei- 
kieris pranešė, kad dabar to
jo dirbtin ėje ciaug buviišių 
unijistų skebauja. kurie ar 
tokiu ar kitokiu budu unijos 
nubausti užsimokėti pinigi
nę bausmę dabar nuėję Į 
-'•iiane kompaniją streiklau- 
žiauti. ’ ’' ■

Buvo pakeltas klausimas, 
kad skyrius,kaipo narysChi- 
cagos komunistinio draugi- 
giju sąryšio, prisidėtų prie 
Įsigijimo piknikams nuosa
vo daržo. Viena moteris pa
reiškė, kad, girdi, toks dar
žas esąs būtinai reikalingas, 
nes komunistams nebeduo
da skelbti savo idėjų J'effer- 
son miškuose. Mat, girdi, 
juos iš ten, esą, jau pradėję 
lyti lauk. Gi įsigijus nuosa
vą daržą, girdi, komunistai 
galėsią daryti ką tik jie no
rėsią. Tečiaus tos moters 
patarihias likosi atmestas, 
nes pasirodė,kad toks suma
nymas esąs dar peranksty- 
vas.

Pradžioje šių metu ren
kant naują valdybą buvo pa
skelbta, kad nei vienas neuž
imtų daugiau kaip tik vieną 
darbą unijoj, kad tuo budu 
davus progos didesniam skai 
čiui narių pratintis prie vei
kimo. Bet bolševikai, bijo
dami, kad pasigriebtos jų 
vadelės Lokalo valdyboj ne
paspruktų iš jų ranku, užė
mė net po kelis darbus uni
joj. Jie dar gauna biski ori- 
rnokėti už susirinkimus. Da
bar iš raportų pasirodė, kad 
daugumas tų bolševikėlių, 
užėmusiu net po kelis ”džia- 
bus,''neatliko tinkamai savo 
pareigu.

Šiame susirinkime iš L100 
varių dalyvavo tik 41. Na
riams nesirūpinant savo rei
kalais, bolševikams vis dar 
sekasi susirinkimuose šei
mininkauti.

šapos Darbininkas.

Ca

By J. G. Gegužis, Publ
Sv.urn to an i suLąer.bed belore ni'.- 

October 1-st, 1923.
Roman J Visi!. Juslice of the Peaee.
-Mv Comm. Exp. Oct. 11, 192;».

HAVERHILL, MASS. 
"Laisvės” choro piknikas.
16 d. rugsėjo vietinis "Lai

svės” choras parengė pikni
ką Kliubo kempėj. Apskel
bimuose buvo pasakyta, kad 
bus daug chorų iš kitų mies
tų. Taigi žmonių privažiavo 
gana daug visokių pažiūri, 
nes visiems norėjosi išgirsti 
chorų dainas.

Atėjus programo laikui 
žmonės susirinko i salę. Pir
miausia turėjo dainuot vie
tinis choras, bet choristų ne
galima buvo sugaudyt. Pro
gramo vedėjas atsistojęs rė
kia: "Choristai, eikite čio
nai”!—bet choristai vistiek 
nesusirenka. Pasiųsta keli 
vvrukai choristu iieškoti. 
Surasta, bet naudos iš jų 
mažai, nes didžiuma girtų. 
Žmonės pradeda kalbėti; 
kain gi jie dainuos, kad gir
ti? Visgi šiaiu taip susitvar
kė ir užtraukė. O. Jėzau— 
Marija, kokie balseliai! Tar
tum devyni< s katės maiše 
plaunasi. Kuomet jie daina
vo "Lai gyvuoja komuniz
mas". žmonės juokdamiesi 
pradėjo kalbėti, kad jiems 
daug geriau pr'.U'Ktų dainuo
ti "Lai gyvuoja rnunšainas”. 
Taip kačių Dusais kniauk
dami ir užbaigė savo "dai
nas".

Potam susirinko Monteilo 
choras, kuris yra gana skait
lingas ir sudainavo pusėti
nai.

Pabaigoj pasirodė Law- 
rence’o choras, kuris savo 
skaitlingumu yra lygus vie
tiniam chorui. Sudainavo ir
gi prastai, beveik taip-pat, 
kain ir vietinis choras.

Dabar noriu kelis žodžius 
tarti anie "Laisvės’ chorą. 
Prie šio choro priklauso 
daugiausia komunistai ir 
progi*esistės. Jaunimo jame 
kaip ir nėra,daugiausia sen
berniai ir bobelės, kurių re
putacija nekokia. Toks cho
ras gero pasisekimo turėti 
negali, ypač po šio pikniko, 
kada žmonės pamatė kaip 
jie elgiasi ir išgirdo jų "dai
nas”.

Ten Buvęs.

.. CHICAGO, ILL. 
Lietuvių rubsuvių susirin

kimas.
Rugsėjo 14 d., Unijos sve

tainėje. prie Robey ir Nortli 
gatvių, ivvko rubsiuvių Uni
jos lietuvių 269 skyriaus su
sirinkimas. Perskaičius per
eito susirinkimo tarimus ir 
laiškus nuo įvairių darbinin
kų organizacijų prieita prie 
Įvairių raportų bei praneši
mų. Iš Jungtinės Tarybos 
delegatų pranešimų ir biz
nio agentų aiškinimų pasi
rodė, kad šiais metais rūbų 
išdirbystės industrijoj dar
bai eina silpnai. Prie over- 
kotu kai kuriose šapose dar- 
bai dar šiek tiek eina, bet 
prie sekočių tai didesnėse 
dirbtuvėse darbai visai su
mažėję, dirba po dvidešimts 
ir mažiau valandų savaitei. 
Kai kuriose dirbtuvėse šiais 
metais padaro darbo tik apie 
trisdešimtą nuošimti, kiek 
padarydavo pereitais me
tais. Bosai tvirtina, kad prie 
kriaučių darbai sumažėjo 
dėlto, kad šiais metais žmo-

• o

ANKENY. JOWA. 
Atšaukimas.

''Keleivio” num. 31 šių mė
ty buvau parašęs korespon
denciją, nusiskąsdamasy kad 
Joachimo Lelevelio Draugy
stė ir Independent Kliubas 
iš Scranton, Pa. mane nu
skriaudė. neišmokėdamos 
tiek pašaipos, kiek man pri
gulėjo. Dabar gavęs nuo 
minėtu draugijų paaiškini
mą, tuos savo žodžius prieš 
minėtas draugijas atšaukiu.

A. Urbonas
Ankeny, Iowa. R, 2.

Kunigo automobilį piktos j
dvasios apsėdo.

Musų kunigėlis nusipirko' 
automobili smagiems pasi- 

. Automobilis Į 
ligšiol jam viernai tarnavo 
ir tylėjo. Bet štai Įvyksta 
stebuklai: vieną naktį auto
mobilis ima bliauti ir bliauja 
l)e jokios pertraukos. Nors 
niekas jame nesėdi ir nieko 
aplinkui nėra, bet jis bliauja 
ir tiek. Nei kunigo maldos, 
nei poteriai nieko negelbsti, 
automobilis vis bliauja. ’las 
daryt? Veža i garadžių— 
automobilis tyli. Garadžiuje 
miekanikai apžiurėjo—vis
kas tvarkoj. Kaip tik parve
žė namo ir atėjo naktis, au
tomobilis vėl pradėjo bliauti. 
Dabar žmonės kalba, kad 
kunigo automobili piktos 
dvasios apsėdo,

L. M.

BALTIMORIEČlŲ ŽINIAI!
K. LIUTKTAUS KRAUTUVĖJ 
101 S. Fremont Avė, galite vi
sados gauti nusipirkt ''Keleivi.”

Kadiotclegramų greitumas.
Radiotelegramos pasių

stos iš radio stoties aplekia 
aplink žemę ir sugrįžta į tą 
pačią stoti per 8 sekundas. 
Į pasiųstą iš Paryžiaus i A- 
ir.eriką radiotelegramą, ga
lima atsakymą gauti per 15 
—20 minučių.

i jų, akis įsmeigė į aukštį, 
; kvapą sulaikę lydėjo akimis 
i iš aukšto žemyn krintantį 

__ __  ‘ I orlaivį ir visų gyslomis pasi- 
Lietuvoj, Kaune, 20 d.

Iželio buvo džiaugsminga j
Kaunui diena, bet tie džiaug
smai greitai j verksmus pa
virto. Tą dieną Kaunas bu
vo vėliavomis papuoštas ir 
Lietuvos kariumenė pėksčia, 
raita ir važiuota (su anuo
toms, patrankoms ir šiaip vi
sokiais rakabolais) iškilmin
gai su muzika maršavo Kau
no gatvėmis, o ypač Laisvės 
alėja. ”Kas per priežastis” 
—teiravosi gyventojai. 0 
tai mat, kad klerikalai Stul
ginskį Lietuvos prezidentu 
išsirinko! Tik pamanykit, 
kas per iškilmė!...

Nors beveik kasdien prie
vakariais iškildavo orlaiviai' 
pasilakstyti, bet tą dieną, 
smarkiai vėjui šėlstant, ma
tyt iškilmes padidinti, apie 
3 vai. po pietų prasidėjo kil
ti iš Kauno, Aleksote, orlai
vių lizdo orlaiviai ir... atsi
tiko baisi nelaimė, kuri su 
minute laiko juoda gedulą 
apniaukė visą Kauno padan
gę,nes daug tūkstančių žmo
nių akims žiūrint tragediš- 
kai žuvo du jaunikaičiai — 
leitenantas Stelmokas ir ka
rininkas Kačinauskas.

Orlaiviui pakilus gana 
aukštai, netikėtai sustojo 
prapeleris ir orlaivis kai pa
galys ėmė dribti žemyn. 
Tūkstančiai žmonių žiūrėto-

j Džiaugsmas ir 
liudesis.

i—orlaivis žiupt! nudribo ir 
*per visą Kauną ir jo apielin- 
kes šiurpulingas aidas nuai
dėjo... Stelmokas ant vie
tos užsimušė, o Kačinaus- 
kas sunkiai sužeistas—į li- 
gonbutį nugabentas.

Pr. br.

Pajieškau savo tėvo Mykolo Mi
liausko, Vilniaus radybos, Trakų ap
skričio, Merkinės valsčiaus, N.-ravo 
kaimo. Iki 1915 metų gyveno Ginein- 
nati, Ohio. Taiogi pajieškau brolių 
Aleksandro ir 
kų, iki 1915 
phia, Pa. Meldžiu juos atsišaukti, 
ba kas apie juos žinot man prane 
busiu labai dėkingas.

Vladislovas Miliauskas 
(Paimt Jonui Davidouiui) 

Kauno dvaru . Biržų paštas, 
Pasvalio ansirilis, I.ithuaiiia.

Bronislovo Miliaus- 
metų gyveno Phiiadel-

i, ar

< 41)i Musų l.T.itv 
I

I
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KNYGOS.
SPECIALI* liPARDAVElAS ė ' Y. 

GV LŽ LABAI ŽEMA KAIN).
PAVEIKSLŲ KNYGOS. 350 arristiš- 
kų paveikslų, kurie perstato įvairią 
šalių moti ris l>ei me*7r na g 
gamtišk-unt pavidale. Lair.a

■ tiktai.............
LYTIES MOKSLAS. S t.i g; 
’arišką knyga parašė Dr. A 
liūs " •
lais

Telefonas užkrečia ligomis.
Sergantieji 

mis ligomis - 
cais — gali palikti ant tele
fono aparato tų ligų mikro
organizmų, kurie paskiau 
gali patekti sveikam ir už
krėsti ji liga.

Redakcijos Atsakymai
Skaitytojui. Jūsų kores

pondencija apie farmerio 
nuotikius netilps.

užkrečiamo- 
džiova, pran-

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajieškau nacius Pra.nčiskos Rini- 

kunienės, po tėvais Norbutaites. Ap
leido mirė 11 
tuose. Pabėgo 
savim paėmė 
3 metu, antrų 
metu, šviesiu 
graž 
Inr 
gausite gers atlyginimą, 
rasas.

diena.liepos šiuose m?- 
s:i Jonu Trumniek: 
ir dvi mergaite.', ' 

4 menes-u.
plaukų, ant

i j r malonaus budo, 
užtčnaytumėt. prašau pranešti.

;u. St> 
vienr 

Ji yra. 24 
veido yrą 

Kas tokius 
o 

Mano ant-

Pajieškau savo vyro Jono Pvn i io. 
'bieina i< Lietuvos Kalvarijos mieste- 
io, 3*1 metų amžiaus. Deiei anglu-ru- 

'U sutarties lt 17 metais 
i Rusiją. Du laišku gavau 
Omsko, paskutinį laišk:
b.angelsko. Daugelis lietu 

■š Omsko b'l'i me’nis. 
:į maloniekit man pranešt, 
ai-ai dėkinga.

Margą)via Puniskienė
4 Bertram St.. Burnoanic. 

Latru s i c h i re. S eot tano.

isyaziav o 
nuo jo is 

aviv is> Ar
iu sugrįžo 

eji apie 
už ką buriu 

)(11

Pajk-i 
ži s tarnu 
čiaus. 
su:

1736

š::f.u gimimų, diaugų bei pa- 
,, paeinančių iš Ti'-kšlių vals- 
Me'.džiu atsišaukti šiuo a«ire- 

(42)" 
Adolnh Svirusis

AVabansia avė., Chieago. III.

aro; 1 į. J.
Knyv je annš ) ir 

parodoma visos vyru , 
lytiškos slaptybės. Kalni . 
Mu<u kaina tiktai...................
GYVENIMAS GENIA ’• IT 
mokinanti ir ta'ai 
saka, iš senovės lai; 
ISTORIJA APIE 
Razbiir.irkŲ. Yra 
biska pasaka. Kain: 
SEKRETAI MONINiM 
pirma lietuvių kalboje 
parodo kaip yra galimi 
nūs ir kitas visokias štt 
veikslais. Kaina ..........
TIKRI JUOKAI. Tri 
daugybės gražių juokų, i

Reikalavimus siųskite 
reso: 
1.1THI ANIAIN BOOK 
837 W. 31-th Piate.

.-name-
- .’>.<<) 

. 2.75
dak- 

Kara-

Pajieškau draugo Viktoro Kulikau
sko, p'rm dviejų metų gyveno Kea>-- 
ny, N. J. Jis pats lai atsišaukta «ir- 
.-a kas apie j; žino malonėkit pranaš- 
i Y’ra svarbi žinia nuo jo broli .

Stanislovas Samulis (42)
517 E. 3-rd St.. So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio VILEMO POVI
LAIČIO. iš Brid;<?port. Conn. lšvažii- 
.-•> į miškus 1919 m. ir nieko nuo t- 
taiko nevirvėi. Iš Lietuves, šakii) pa
rapijos, Savalliu gub. Kas apie 
•••rs žinot malonėkit pranešti.

Prana- Povilaitis 
ill-2rd Si. So. Boston,

J j ką
t 43)

Mass.

I
Antanas R m' anas

514 Charles St. Srrantoi’, Pa. |

t

v'-lVv 1\ \ ■ y\v

fc VJ

GERUMAS
IR

DAUGIS

SVARBIAUSIU 
yra gerumis, 
mas.

.1 L i . Ii 2- JUITA n XV

tikras serumas.

da’yku visgi 
o ne daugu-

HELMAR yra supakuoti kieto
se skrvnutėsc.kas apsaugoja nuo 
susilaužymo ir susimankymo.

ATSIMINK SKRYNUTE IR
VARDĄ

i <ii> bjc; augščtau'ios 
šky ir Egfp'.iškų C 

sviete.

Pajieškau švcger 'os Onos Danau- 
'•ka’tės. pae ::a iš Sugtatų kaimo. Ne
makščių pamp'ics. Raseinių apskri- 

’es. Kauno rėdybos. Turiu svarbu 
-eikala pranešti. Prašau atsitaukti 
-•.įba kas kitas apie jaja žinotumei 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Jos Dovidait’s
30 Electric St.. Scranton, Pa.

Pajieškau brolio MIKOLO SAMUO
LIO ir sesers .Jivųs San'.uoliutės. ’-In- 
.■iamp'>lės apskrič.. Kvu-t'iiškio vaisė. 
Patašinės kaimo. Brolis girdėjau gy
veno IVushingtc-i'.e, .-tn-uiė Siaenan- 
loah. Pa. Meldžiu patiems atsius
ti, arba kas pirmas apie jtics praneš- 
gaus 85.90 dovanų. <14)

J. Samuolis. ?2O«3> St. Aubin avė. 
Haratrame-t, >lich.

APSIVEDIMAI
Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 

Dargužio. Aš girdėja’-’, kad j - atgal 
sugrįžo j Amerika i>* gyvena Chieago, 

Meldžiu atsišaukti šiuo adrcsi:: 
Pater Dargužis

Friends llcspital 
4S12 Frankford. Pnitadelpta. Pa.

Psiieškau draugą Jono Andrikor.'o. 
! vrs kiek taiko atgal gyyeuo So. 
Oxaha, Nebr., urs' ui apleido Sc. 
Omaha' ir išvažinvo ant farmų dirbti. 
Gavau nuo jo kelis laiškus, o dabar 
nežinau kur jis randasi. Meldžiu ta
vęs. drauge, atsišaukti, arba jei ka 
žinot, kur j's g;.-veąą. malonėkit 
man pranešti, busiu labai dėkingas.

Anton Aleksynas
5324 So. 33-rd Si., So. Omaha. Nebr.

Aš Marcelė Levoncevičiutč pa
taikau dėtlž’3 Kazio ir Mykolo Juc— 
ižių, jie- paeina iš Ži.zoščių parapijos-. 
Nemiit-.nūs, Trakų apskričiu. At 
■ ’ackir patįs arba kas žinot niano- 
’.ėkii praneši:.

Miss M. Lavoneevičiutė
34 Beaccn Street. helsea. Mass.

Jieškau švogerio Petro Pivoriūno, 
Miliūnų kaimo, Kupiškio parapijos, 
Kauno gub. 2 metus tarnavo Suvien. 
Valstijų kariumenėj; pirm kariume- 
■ės gyveno Ru’nford, Me. ir dirbo po

pietes dirbtuvėj. Turiu svarbų reika
lą iš Lietuvos, malones atsiliepti kuo- 
greičiausiai arba žinantieji teiksis 
praneš;'

r < aveiks- 
::: .r moterų 

.••v"’;5i) 
<3.25

Pa
upy- 
75c. 

ir 40 
,ra- 
25c. 

i yra 
kuri 

i mo- 
Su pa- 
. <1.95 

rin: inys 
.. 85c. 

šio ad- 
(42) 

E\< DANGE 
Chieago, 111.

sujv.!ri:.:'.'.i 
u. Kaina . 
A L! DABĄ 
laba: graži

Tai 
k : vga, 

p Ii.-;. 1 i
1 r. c!

y v:i :
Kainu 
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NAUJAS LAIKRAŠTIS

“Teisybes Balsas
"TEISYBĖS BALSAS" bus savai

tinis laikraštis, pradės eit nuo 1 d. 
lapkričio. Kair.ą 2 dol. metams.

"TEISYBĖS BALSO" tikslas yra 
skelbti teisybę nežiūrint, jei kas to ir 
nenorėtų.

"TEISYBĖS BAISAMS”'
233 N. Clarion St.. Philaddphia. Pa.

99

Parsiduoda Balandžiai.
i

Lietuvišką su 
•vkens, versti-, 
>tai balandžiai 
isol.ių spalvų. 
\nt orderip pri- 
iunčiu j visas 
rita Amerikos, 
su užslav-simu 
ašykit Etiškus.

(17)

GEORGE BENDORA1T1S
520 Wilson st.. \Vaterburj, Conn.

I

Pajieši au an'-jveui-.iui merginos ar 
•ašies, ku'-i mylėtų šalę miesto, ant 
••kės, gyventi. As turi1.: savo formą, 
tubv ir kitkas kuogražiausia. Kuri 
'.orėtų apsivesti, tegul atslšausia. 
i'urtingų nejieškau. Senumo gili būt 
.arpe 35 ir 45 metų, kad ir su vienu 
ai: u. Meldžiu prisiųsti Ir ųavcikslą. 

• >el juokų niekas nerašinėk t. Atsišau- 
<it šiuo adresu:

M. B.
Kosemont, W. Va.

“GYVENIMAS”

I
1

Box 1,

EMILIJA V1LI- 
MlUTt. aš nese
nai atvažiavau 

■ š Lietuvos ir ne
turiu pažįstamų 
įė giminių, norė
jau surasti sau 
inkams draugą, 
siųsdami laisvus 
neldžiu prisiųsti 
trasos ženklelį.

911 W. 33 • J st. 
Chieago, ii’.

Sveikatos, lyties reikalų ir 
mokslo žurnalas.

Leidžia ir redaguoji
DR. A. J. KARALIUS.

"GYVENIMAS” — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar- 

b'r.J.ri kiekvieno žmogaus rei
kalai. būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas.
"GYVENIME” rasi tai. ka: 

mistai kas dier.a reikia ;
t:, kas tamistos gyvenimą 
daro smagesni'.
ir lengvesni’.'.
"GYVENIMAS” 

kurencijos su 
nes "GYVENIMAS” 

žvilgsniais

Povilas Malinauskas
74 Lafayette st., Paterson, N. J.

Domicėlė Gedvilaitė {ieškau savo 
pusbrolio Petro Sinku; Kauno gub, 
re! šių apskr, Plungės parapijos, Na- 
vaišių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Philadelnhia, Pa. Turiu la'oii svar
bų reikalą; meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ji žinot, malonėkit pranešti, 
busiu dėkinga.

Domicėlė Gedvilaitė
71 McEinnie avė., McKees Kocks.Pa

Pajieškau save vyro A.ieksandro 
Dudučio: jis patiko mane su mažais 
-ai.-ais ir mat: per sunku vienai varg
ti. Jeigu jis ncatsišauksj tai žeuy- 
•iuos su kitu. Jis via art tiesios ko
jos šleivas ir kairioj akyj tur ženklą, 
myli gert ir mažai dirba. Jeigu kas 
ink; žmogų patėmytii. duokit man ži
nią. Geriau tegul jie pats atsišaukia. 
Mano adresas:

Mrs Auna Dudutis
234 Devon Periate, Keaniev. N. J.

Pajieškau Jurgio Montvilos, prieš 
a:ą gyveno Sheboygan, XVis., anks

čiau kiek gyveno Detroit. Mkh., pas 
Joną Martinkaitį ir Mykoliuką. Turiu 
labai s"*arbia žinią dėl jo iš Lietuvos. 
Jis pats arba kas apie jį žino, malo
nėkite pranešt šiuo antrašų: 

V. R. Ambrozaitis
425 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau vyro Kazimiero ’I urskvi. 
kuris prasišalino iš So. Bostono apie 
trįs metai atgal. Jis paeina iš Dms- 
kunų kaimo. Varėnos valsčiaus. Vil
niaus gub. Aš noriu, kad jis sugrįž
tų; jai nenori sugrižt gyvent, tai te
gu' parvažiuoja pasikalbėti. Aš ne
areštuosiu, nes senai viską, oovanojau. 
Kas žinot kur jis gyvena, malonėkit 
man pranešti už ką buriu dėkinga.

Mrs. Marcelė Turskienė
30 Bellevue Avenuc, Monteilo. Mass.

Pajieškau pažįstamų nuo Asavos 
• ir Brazavos kaimo. Taipgi pajieškau 

Adolfo Kraipaiičiaus, Baikaučiznos 
kaimo. Suvalkų redybos. Meldžiu at
sišaukti.

Juozas Kraipavičius
!41” .Manson st., Deiroit. Mich.

Jieš'au dukters Onos Karoaienes 
aištakaites), prieš karą gyveno 

Phiiadelphia. Pa. Kas žinot, meldžiu 
iri pranešti, kad jos motina Vaišta- 

gyvena Lietuvoje po šiuo antra
šu. ’ (41)

l knietgė,
J. Vaištakien* 
Kauno tratvė No. 12a 

lallh UdUli&.

101) Pajieškau merginos. As esu 
vaikinas 22 m. senumo, gražiai atro- 
iau. turiu gerą užsiėmimą ir pinigų 
'3.000.

102) 
įašlės. 
.ai;:ą 7 
uriu >5,<

193) Pajieškau merginos moky
tos ir gražios. .Aš esu vaikinas 24 m. 
senumo, pabaigęs biznio Coliege. Pi
nigų turiu 86.500.

Taipgi mes turime 200 vaikinų, ku
rie nori susipažint su merginoms ar 
igšlėnis. Ta'gi merginos, kurios no
rėtumėt susirašinėt su vaikinais, 
dauskit informacijų pas

SOČI AL Ali) BIURE A U,
105 V»’. Monroe St., R. 412, 

Chieago. Iii.

Pajieškau merginos arba 
Aš esu našlys, turiu vieną 
metu. Esu 35 metų. Pinigų 

,000.

Pajieškau ap.rivedimui merginos1 
arba našios be vaikų, nuo 22 iki 29, 
metų. Aš esu 29 metų, gražus it ; 
iurtingas, turiu gerą užsiėmimų. Ns- 
iu gauti gerą ir gražią draugę. Su 

pirmu laišku prisiųskit savo paveik
ią, atsakymu duosiu kiekvienai.
J. A. P. 12’9 E. 83-rd st., 

Clevelarid, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
:u.« 20 iki 25 metu senumo. Aš esu 
vaikina- 26 rietu senumo. Prašau su 
pirmu taškeliu prisiųsti paveiksią. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (41)!

. M1-. Joseph Bisttupaitis 
1032 Siate st., Youngstown, Oaio.

PARDAVIMAI
l*ARSIOt’Ol>A BUCEHNb

Po numeriu J-10 Lawrence St., J.o- 
'vell, Mass., vadinasi Red Mest .Mar- 
ket, ant bizniavo stryto. naujas ir la
bai gražus storąjį su skubri ir šante ■ 
dėl automobiliaęa^ Stnba 5 kambarin' 
te) gyvenimo paęJam. Paskutinė ir 
.emiausia kalya.V^i.oOO. Norimieji 
turėt gerą bizĄj i'f.įrražius kambarius 
atsišaukit bije

JOSffl’ff K AUSK AS
IKI Lavreifcfr'jSEfrg, l.i>wcll. Mass.! 

PARS(IHoT)A BUčERNĖ

Biznis gerai išdiltas ir gerai eina, i 
Norinčiam biznį pirkti "tai yra gera; 
proga. Ai.t vietos, gi ve n imas. Dek 
platesniu žinių atsišaukit šiuo adre-- 
tu: • 41) t

J. F. K A NES
110 Rever St„ .. Havrrhili Mass. ’

PARSIDUODA RUČERNE IR GRO-
SERNE. I<eb»'i geroj riet j. ant 

kampo Ur.ien ir Haverhid sis. Vieta 
apgyventa daugiausia lietuviais ir 
litukais. Priežastis pantavimo, skau
dėjimas kojų. Jeigu kas nupirkęs no
rėtu. tai padėčiau dirbt pakol prie 
žmonių pripras. Darbas dėl 4 žmonių

PETEJR DYJAK ( ii i
Juo Uni'r st.. -<>r. Have. hill

*ssv)\r ‘aouajAAU"!

* I

neveda kon- 
kitais laikraš- 

'■■iais, nes "GYVENIMAS” vi
sais žvilgsniais i-itokis, ne.-u 
kiti musų laikraščiai.
"GYVENIMAS” ne politikos Ir 

ne partijų laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kalbi 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, tai "GYVENIMAS” 
tamistai būtinai reikalingas. 
"GYVENIMAS” kainuoja tik

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį į menesį. .Adresas: 
"GYVENIMAS”

3303 South Morgan Street, 
CHICAGO, ILL.

g

S 
t

I

Neimn.ii kitokio, kaip tik si šiuo 
paveik l'i’J.

Srdiitaraa ligas gydo.
Tai daro ne iš pavydo;

't’rikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarąt

Salutarą Biterj žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pas i s ten gk įsigyti jo 
butelį, o mes vžtikrinam. kad su juo- 
tni nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų. kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHE.M1CAL CO, Ine, 

Dept. 18
1797 S. Hakted SU Chicago, IU,
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ITALIŠKI ARMONIKAI, 
dės išdirbame ir importuojame 
■a rąšių rankomis dirbtus 

ITALIŠKUS ARMONIKl’S.

'‘Maz
gok 

Nebrdižyk 
Savo Dantų

kUDIKIų 
EROVes skYRIUSĮ Sveikatos Kampelis. [

JEIGU NETEKTUME
REGĖJIMO.

New Yorko Sveikatos 
Departamentas paprašė pa
nelės Grace Harper, New 
Yorko valstijos neregių ko
misijos raštininkės, paga
minti straipsni apie tuos, 
kurie neteko regėjimo. Ji iš
leido sekanti straipsni:

”Jeigu tavo regėjimas ge
ras 
lė Harper. 
Apsaugok jas nuo skraidan
čių dalykų ir nevartok abel
no abruso, 
užsikiėsti kokia nors akių 
liga.

”Bet ką kalbėti apie tuos, 
kurie jau akli arba kurie 
pametė regėjimą? Tik pa
skaitykite, ką veikia tie, ku
rie turi visuomet tamsumoj 
gyventi. Turime visuomet 
atsiminti, jog darbas yra 
didžiausia pagelba užmiršti 
bėdas ir aplinkybes.

”New Yorko mieste yra 
šešios aklos diktafono dar- i

Duona užima svarbiausią 
5 lėtą kiekvieno žmogaus 

ilgyje. Paprastai duodame 
. :onos prie kiekvieno vai-

sjkurac-ijos kontraktas i 
\ ienokią vertę, ar regys 
i-eregys agentas užrašo.

"Kaip kada sunku rasti 
t 'urbus neregiams, nes \i- 
suomenė netiki, jog neregys 
tą’.o gerai gali darbą adik
li. kaip žmogus su dviem 
akim. Alums nereikėtų ma
ryti, jog neregiai tik gali įs
iurbti kėdės arba austi. Di
rektorius specialių klesų dėl 
neregių Clevelando viešose 
mokyklose buvo neregys. 
Gerai žinomas profesorius, 

nuo kurio gali kuris mokina franeuzų kal
bą viename musų universi
tete, irgi yra neregias.

"Neregiai nemėgsta pasi- 
illėjimo. Jie nemėgsta, 
’.d žmonės Į juos žiūrėtų 
•lipo j visu apleistus. Su ne- 
giais reikia elgtis kaip ir

prižiūrėk ji,*’ sako p- 
„Neitempk akių.

DĖL APRŪPINIMO 1 
MOTINŲ IR JŲ

KŪDIKI Ų SVEIKATOS,

i AR ŽINOT. KAD —
Papai surastus archyvuose do.’.u- 

ii.cntus Ispanijos mieste Mak*.'. Am; 
rikus atradimus kainavo tik astuoni 
tūkstantis dolerių? 1'2 p-erginią r i- 
ja laivų kelionei Kolumbu- i-icido t;'-: 
tris tukstavitis dolerio. Tuo tarpu šiais 
laikais niekam nevertims iuri.'iinr>m-s 
išleidžiama milioVial doleriu. Aj- 
k.-id Turkiškas tabakas yra •r.tr.i 
sviete tabakas ir I’elmar Turki 
gardai turi ’00z'< tvio Tu i. ■

mo<$Sun n
LLOYO

Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NEVY YORK - BREMEN 

naujo ir parankaus 
laivo 

COLI MBl S” 
yra didžiausias vokie- 
laivas ir vienos klesos 

: umbarėliais laivai. Page- 
rrnti trečios klesos pa
lankumai. Kreipkitės prie 
agentų arba j

192 Wushington St., 
Bos ton. Mass.

Reikia Reguliariškai Rndavytis Su 
Daktaru.

Kūdikio viduriams yra ženklas 
j>avojaus, kuriam reikia tuoj utsižhi- 
rvti. Ekstra acyda ir tinkama priežiū
ra iš motinos pusės, daug pad-irys, 
idant kūdikį pernešus per ; i patoji-r 
gą iaikota-pi.

Visados reikia sauga’, s viduriavimo,i 
kadangi mažiausias užpuolimas, jei ne' 
gyd»»MiaJ, gali privesti prie rinitų pai
niavų. Reikia gydytoją šaukti net 
menkiems nuotikiama. Jei vūs.-g, gy
dytojo nėra galima gauti. t..i butą 
patartina nedu-ot maisto per 24 va
landas, du.<dai:t tik paprasto vandens 
arba miežinio vandens. -Jei po 24 va
landų kūdikiui pagerėjo, bandyk labai 
silpną n'.'širĮ « sakykime, pusę pspras- 
’.o ■ formules) ir stiprinkime iki misi 
nis atatik-- kūdikio amžiui. Papras
tai ima pi dienų iki dviejų savaičių 
kul kūdikis atgauna normalę padėtį 

: viduriuose. Liga sutrą syką užpuola 
i greičiau negu pirmą syki. 
I Visados reikia bonkutes, čiulpikus 
ir virimo indus laikyti griežtai šva
rius. Tai geriausia atlikti pavirinant 
juos vandeny. Vandeni vartojamą mai
stą gaminant reikia išvirini, ir atvė
sinti bei laikyti gerai uždaromame 
puode—o puolią ir uždar.galą reikia 
pirma gerai pavirinti. Sykiu.tik tiek! 
vandenio išvirk, kiek reikia visos die- 
nes penėjimui.

Krūtų pienas yra saugiausias 
iias visados. Jei jc nėra, tai i 
parinkti maistui švarą, sveiką pie-j 
r.ą, atmiežtą sulyg kūdikio amžiaus 
ir svorio. Jei nesi tikras save aplir-Į 
kės gauname piene, tai kondensuotas 
pienas suteikia ideališką maistą,dėlto 
kad yra švarus, vienodas, maistingas, 
lengvai suvirškemas, ir visados gali
ma ji greitai paruošti. __ ,
Jei duodama oraneių sunks ir koše

lės (kaip rekomenduoja Dile pieno 
formula), tai kondensuote? pienas tin
kamai vartojamas suteikia visus augi
mui reikalingus elementus.

Vidurių suirimo galima išvengti. 
Švarus maistas, švarus virimo ir pe
nėjimo indai, grynas vanduo atsigėi 

i miri. tinkamas .kiekis maisto aiatink 
i niais tarpais, drauge su gai-ė’ 

dirbantis ž^o-:;du švieH-1 nr-°ir y‘ 
.... j j, jĮjnjr.-.K, vmurĮ-v!iM įsien

į sės yra mikrobų 
i užteršia maišia.

? Ii valgyti svarą arba du į k 
u anos kasdien su visais ki ri
lis valgiais, kuriuos pri-i’n 
ratęs valgyti- Duona nąu-i^ 
inga netik dėl šilumos,, betiki 

ra muskulu pabudavojimo i 
i -aistas. Jeigu padaryta iš 
vielų grudų, priduoda kunuiį 
i ikaUngą minerališką 

Akli vyrai neturi tokių ( žiagą.
Pienas turi panašius 

i amus. Todėl valgis iš 
ros ir pieno yra daug pilnes- 
eis valgis, negu duona arbaiį’ 
lienas atskirai. Mokslas ' _  •> - _ . , - . • o»ie*a?us. v te! amokino musų prutevIUS, užganėdino ir yra sąujcus 
jog duona, pienas ir uogos Į. *•; ■
j adaro gerą vakarienę; Bet1"1^ - : *
i įckslas patikrino, parody
damas, jog ta kombinacija 
priduoda viską, kas reika
linga sveikatai. F.L.LS.

i ____________

<r
1
1i
J
t t bile kuom, tik kuomet jie 
i ikalauia ypatingos pagel
ias,
< .soti.

DUONA.
užima svarbiausią

bininkės, kurios uždirba 
tiek pinigų, kiek ir ivgin- 
čios darbininkės. Kodėl jos 
pasekmingos? Todėl, jog 
pirmiausia Išlavintos gerai 
dirbti — švariai, atsargiai 
ir teisingai. Jos išsimokino 
kaip atsargiai atidalyti 
raštženklius, gerai sudėti 
laiškus ir gerai apsipažinę 
su gramatika. Jos pamokin
tos linksmai žiūrėti i gyve
nimą, neprašo loskų nuo ki
tų ir visuomet mandagiai 
pasielgia su kitomis darbi
ninkėmis. Vienas ofiso vir
šininkas, pas kuri dirbo ne
regė mergina, taip apie ją 
pasakė: 'Net ir aš patėmy- 
jau permainą ofise nuo to 
laiko, kai panelė Sewell pra- 
CLVjv Clčl vili avauvS ±ia0-x 
uos ima nuo jos pavyzdi? 
nes mato, kaip ji linksmai 
ir noriai atlieka savo dar
bą ir kaip nepaiso maži] ne
smagumų’.

„Nelengva rasti tinkamus 
vedėjus, kurie nuveda tuos 
aklus žmones i darbą ii' iš 
darbo. Bet kartais kitas 
darbininkas darbo vietoje 
gyvena netoli aklo namų ir 
apsiima nuvežti ir parvežti, 

apsunkinimų su vedėjais, 
kaip turi moterys. Papras
tai jie patys sau randa vie
tas.

„Daugelis aklų vyrų ir 
moterų dirba fabrikuose. 
Vienas žmogus prižiūri 
spaudos mašiną; kitas ren
ka daleles kitame fabrike. 
Viena moteris vynioja bak- 
sus, kita pakuoja žvakes, ir 
Lt Daugelis aklų dirba kas- ; 
dien 

. ”Ir yra daugelis kits, ku-, PRADĖK DABAR. | Tm-čjo diug HMie* su ri- 
ne nors pilnų artuomų va-, Sials ,s,t3,s J
landų laiko nedirba, bet vis- Dabar atrodo dešimčia metų

(e t. Ją jums dsugiausia vertės už jų-j jaunesniu.
■S' ' i - . i , ■ ! W. S. Pryor iš Orecr.tą, Ky_ rašo:
• \ ienas ts svarbiausių -daiktų, kuris 72 metų amžiaus ir prieš Nuga-
^un_> k&saien yra retkaungąs jūsų: 7(>i.e vartojimą aš turėjau vidurių ir 

si-.aadžio kliūti, buvau n, rvuotas, su- 
ir negaišiau miegot. Suvar 

kelias Nuga-Tone bcnkeles aš 
j ja učiuosi tiek daug geriau, kad aš nc- 
’ galiu juo atsigirti. Mano kaimynai 
sako aš atrodąs dešimčia metų jau
nesnis.” Nuga-Tone i>2 abejonės yra. 
puikiausias kraujo., nervų, audinėm?

, >;■ stiprumo darytojus kokis kuomet
*Jetibirvo išrastas. -Jis susideda iš aštuo- 

nių puikiausiu vaistų, kokie yia žino
tini medicinos mokslui. Jis yra gar- 

?u*!sus Geležimi kraujui ir Fosforu ner- 
su'viims. Pamėgink ii pats ir įsitikink. 

ši°įŠl.°O. Nug»-Toi»e’ę pardavinėja vi 
" -1 g .resni aptiekininkai pozitingai g 

pu'iuĄmą. Perskaityk jj ir apsipa-; rantuodami kad suteiks pilną paUr.i 
su Bordeno jiienu. Ir.-mą, arba pinigai bus sugrąžinti

Jūsų grosernlf turi bent dvi rūšis H garantiją rasi prie kiekvienos banke-, 
šio pieno. Visuomet reikalaukit Pre-' lės), arba tiesiog pasius apmokėt a pa- 
miuiii Condęnssd Pieno, su Lordėno' į-.u Na'ijnal ląboratory, 1Ū3? South 
vardu ir su dovanų leibeliftis. 'V- abasb Avė., Chicago, pasiuntus
-------------------------------------------------------------- I jiems £1.00.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.)

Jus galite mesti šalin visus diržus,* Rusijos prieš-knrisės 

tam padaryta, kad jus išgydyti nuo šimte ir po dvidešimts penkis’ rublius 
f* evra.Tetsra-e ra 1 C* a-A^ra X • C r <-*<*»• 1 » Ąltarfl Ir O <4 4.\— J .11 ta I rS’«l

pridėjus nenasenka ir tuo būdu ge- puikiai ir artistiškai, 
rcL-'iė negu diržas. -Jokių diržų i. , ’ *
spruiTŽirvj neturi. Minkšta, lengvą ne- r.iai. 
šiojunui. pigi. Jokio nesmagumu dar-; dėl pąminit

nvL-o, 
pirkt; jj v,eną ueicr)- 
; : .e ant »<■» udria-o
LITU f ASLA N BOOK 

eJ7 4V. 34th Piace,

f io ir kartais ji yra vienii
4
t 4is valgis. Šuv. Valstijų 

?mdirbystės Departamen
to Namu Vedimo Biuras sa
lio, jog duona turi beveik ti
sus maisto svarbumus, ku- 
i ų sveikata reikalauja. 
J'aona yra pigas, sveikas, 
s’tanus valgis ir visuomet 
galima ją gauti. Kuomet 
< nona kaštuoja dešimts cen- 
t ,i ant svaro, ji pristato ku
rui užtektinai šilumos ir 
c įergijos. Yra mažai vai-Yra mažai

i u, kurie pristato tiek daug 
iumos ir taip pigiai, kaip 
aona.
^Sunkiai

is, kuris per dieną varto-j 
. savo muskulus, lengvai* 

valgyti svarą arba du

<
•Į

(

r.gi-’.’.ui 
yra m;

ižceršia maišia. T 
dėkingus tvariniu

. Tta V -l J
■tūbą, 
lė '.'p 
>tinos
>ti kitokį 
rvGš pienas 
nu kiekiu gtriąiisio cukraus atsto

ja motinos pienu. O gri lau-ias sulie- 
’irui ' parinkto r-ieno >r giliausio cu- 

įkraus r-ardu*?.»x> .»r<:u Vorden's 
i Eagle lirų •_< Pie.v. Prr tris gsntkar
ite-• Amerikos reotiros pasitlšč.io šūi’u 

ilie- pi t-ui. Penint suiyg r.iircdjMU. jis 
’ yra arčiau dn -■ šaie motinos pienu.
i Borden’:? Hagle Pienas šiandien au- 

<Tį— 'Ri ja daugrii kūdikių, kurių tėy-ai 
j buvo juo išauklėti ir tėvų tėvai, fs) 

HUO-; »y *70 metais. Kada pasT&rstai kad 
’kiiien's pienas yra t tes, kurį per 
tris gentkąrtes vartoj} ir dabsr nuo
latos vartoja vis didesnis žmonių 

tai petnisiini, kad turi būti 
is. O te piieža-tis te, kad jis

Nežiūrint kur tu eisi per visą šitą 
;____ \ ‘si v«k kiekvie
noje krautuvėje gauti tą pau Bor- 
de.n’rf Eagie Pieną šviesią ir sveiką. 
Vi-tąis atžvilgiais jis yra vimatime 
saogus pienas kūdikių auklėjimui, kuo 
mrt motina negali žindyti.

i į>

Skaityk Sitų? rtraipsnins kas savai
te >r pasidėk ateičiai.

I„I

tiek atlieka savo užduoti. 
Vienas žmogus sveikas bū
damas turėjo didelę vištų 
ūkę, dabar nors jis apako, 
bet vistiek užlaiko tą vištų 
ūkę. Jis sau vienas vaikščio
ja apie visą vietą ir dirba 
viską, ką pirmiaus darė, tik 
negali išrinkti vištas. Bet jo 
žmona tą padaro. Ji jam 
perskaito visokias vištų 
knygas ir jis gerai apsipa-, 
žinęs su vištų biznio vėliau-pažkidinus ... ............................... .... ......... .................. .

f e- umu sies kompanijos pieno, duodu \ įcnam pilnam mėnesiui Kydn 
SiaiS DUdaiS. . * i joms .vneciaB pasiūlymų. Kitoj ----- -r—•_  

"Žinome apie kitą atsiti- l->•-ąsėio vietoj mes išspeusdinam tą i 

kimą, kur vyras turi gerą įink 
saldainių, laikraščių, ir t.t.l 
krautuvę netoli didelio fa
briko ir kurio krautuvę lan
ko beveik visi to fabriko 
darbininkai. Neregiai, kurie 
ima pinigus, paprastai ne
šioja pinigu diržus kaip gat- 
vekarių konduktoriai nešio
ja. New Yorke yra suvirs 50 
neregių, kurie parduoda lai
kraščius. Kaikurios gerai 
žinomos asekuraciiu kom
panijos turi neregius agen
tus, kurie gera: ansipažir.ę 
su visokiais kontraktais. A-

vertės už ju- ■

iš svarbiausių daiktų, kuris Į 
kasdien yra reikalingas jūsų Į

i.j .avėj — tai yra pienas. Daug kar- kliūti, ba.au n. rvuotas,
tą j<js- negalite gauti šviežio piene, r nvjre 
Jus privalote tada vartoti Konden-į • J? 
suodų I’ieną. Korde no Kondensuotas : ' -- 
Pienas yru ekonomiškiausis varto
jimui. Jame yra daugiausia cukraus.: 
Išmintingos šeimininkės todei iri 
j-< r\a Bordeno pieną, kuris yra skel
biamas musu laikraštyje. Pirkdamos 
jos netik gauna geriausi pieną, v " 
už jo le:helius dar gauna puikių 
vairi.

ĖOEDENO KOMPANIJA, kad
> daugiau šeimininkių

____ šios
i joms speciali pasiūlymą.

Jus Rcnaudotumėt 
šiurkštų, žvyruotą 
valytoją valant sa
vo piano klevišius, 
nes žinot ką jis pa
daryty jiems. Jus 
taipgi žinot kaip 
pilnai ir greitai jie 
nuaivak) švelniu iš- 
mazgojimu.

Kaulas ir dantis 
yra giminingi—pa
daryti iš tos pačios 
pamatinės medegos.

Kas sykis braižant 
dantis nutrinat nuo 
jų dalj paviršio.

Colgate’s R i b b o n 
Dental Cream nu* 
valo dantis švariai 
be mažiausio užža
vimo delikatnos jų 
palivos. Daktarai 
ir Dentistai visur 
rekomenduoja 
Colgate’s.

Geri Dantjs 
Gera Svekata

)’?friešą.
RnfJes savo jral- 

Lsdieu i 
c<> ir 

pranyks.
:!ll-.> nuolatos ir 

laikykite 
odą švaria 
plr.uk.ns g 

isis.
O. nptiofe-vse, atua prisiųa- 

kli - 7">e. lie.-šai i laboratoriją.

F. YD. RICHTER & CO. 
» >4-114 Sc. 4tb St.

Braoklyn, N, Y.

TUO ‘aulu ! 
v **s

p« r kokia 
j.h iskanos 
Naudokite 

|x> to, ir 
savo gal- 

ir sveika ir 
•ažiais ir žvil-

NEPAPKASTAS BARGEN AS 
$20.00 vertės imponuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

i
et pirmiau nebuvo tokio 

pij-au.; išpardavimo kaip sis. Mes 
siūlome importuotus iš Vienuos ;r 
Italijos armonikas uz. žemiausią kai
ną. Šitie armonikai padaryti iš pir
mos klesos •materiolo, * o ypaė kievj- 
šir.i, kurie padirbti su didžiausią aty- 
da fyeriausii! m. kanikų. Naujos ma
dos kuisai, puikiai išdaidati, š bosai, 
Jt- -iktv, 14 žemutinių, paprr. ta kai
na S20.no. Specialu kaina laike šio 
mėnesio tik .<S.95. Tokių armonikų 
yra tik pora šimtų. Prisiųsk ūOe. per
siuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kai ją aplaikysi. Ušr-hranėdi- 
jtintas tęvaraatilotas arba pinigai bus 
sugražinti. Rašyk šiandien. (40)

UNION SALES CO. Ine
15 S. Pesplaines St^ Depi.

CHICAGO, II.L.

mes tumn progą pamatyti 
-mogišką skilvį, kur kiekvieną 
dieną rr.t-s girdim atsitikimų tuk- 
stareiam žmonių Lteuga Pinisai- 
•Iūa. Tuojau? psttirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai 
One:arijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia p<i operarijoą, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm iaiko 

ui nėra dar prisikabinęs pinisai- 
is, arba vėžys ir kitos kokios bk>- 

ros ligos prisikabina prie auslos- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi 
'drangas Prieteli, atkreipk atydą 
ašimi, savo sveikatos ir gyvąa- 
ivs. Kada pajaučiate kokių nocs 

negerumų savo viduriuose, tai tuo- 
aus reikalaukite J. Ualtrėno Bit- 
'eris. Prašalina tisas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykuriem, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 

aikam nėra nieko geresnio per .J. 
Baltrūno Bitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metą, per kurį 1000 
vyru ir moterų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 bunka $1.0!). 
Brangus Prieteli. šitą apskelbimą 

pasilaikvk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug C'hemieal Co. 
J. Baltrėnas, Prop.

2500 W. Pershing Ri, Chicago, III.
Phor.e T.alayette 0S19.

CUNARD
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 

per Liverpool,

cnt nauju, ii kielių, puikiu aliejų 
varomų laivų: 

fSA.MARLA ... Spaliu 6, Lap! ričių 6 
•CAMERONTA ........ ........ Sj>ahų />

Greitas patarnavimas j Lietuvą ir 
|j visas Baltijos valstijas. Puikios vie- 
įtos, geras valgis.
į Taipgi iš Ncw Yorko, ycatiškni 
; prižiūrėtą kelionė i Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas utarninka ant 
trijų mariu milžinų, su persėdimu 
Southamptone.
MAURETANLA, AQUITANIA,

1 BERENGARIA.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siog j Hamburgą ar.t naujų aliejum 
deginamų laivų.

3-čią klesa:
I Hamburgą 103.50

■ J Piliavą 100.50
Karės taksai $5.00.

CUNARD piniginiai orderiai išmo
dami Lietuvoj greitai, užtikrinta’, 
gc’sū. Do! informacijų kreipkitės prie

■ vietinio agento arba j
CUNARD STEAMSHIP CO., Lt<L,

126 Statė St., !
‘ Boston. Mass. I

Pasekme p« 21 tie* 
arba grąžiaame jone 
pinigus •

M 
soj'i.

PABARA TIKŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-, 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
iir^nt vaistu* dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiffinan- 
ėius, bandyk Nusa-Tone ir persitikrik kaip creitu laiku jau. 
K-i visai našiu žmoyu! Devyoes iš dašimtes visu žmogaus 
t.»yin kaip l.iūgas apetitas, nesrruornulavimas vidurio, natai ir 
iš-.—timai. uikvtėjimaa skSves, tulžiais, aaemia. kankinimai reu- 
mttitąo. okaa-tnai galvos, neumlcia, stoka* enerrijos. nusilpne- 
junas t.vrvu ir negalėjimas mivRuoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiesos. skisto vandeniuoto kraujo ir nenžtektinios cirkulacijos 
l.rv-ojo. ** ...

Kožna dalia kūno ir 1-oJna jo veikme remiase ant nervu pajievos. 
1-t no didžiau-ei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grvba . širdęs plakimo, kraujo cirfculavimo. Naaa-Tone yra labai 
protiera* rydymas noo nusilpnėto nervu ir abelno sunaikinimo 
žįiko. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu. 

vet-eOata dundančio sudėtiniu vaistu, rekouutulootu ir nurnodyta 
P-r eareiturus Gydytojos. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir į 
IVcjerą-aiaistus dėl Kraujo ir Nervu. , I

Nua-Tone pridaada yyvybe jaknom.-. pastipnn yrobus tetp. 
jc t it tuštinate ruyalariškai. Atgal H a inkštus, išvara lanko > 
ttuždlaia* atmatas- Siera daujriaa* ratu ir suptitia>a. niem smiru - 
e»n#i»-*vapo ar apvilkto liežuvio I Nuya-Tone daos Jums etebuklinra 
tp-tita. sUrą gmomuiavlrua. tvirtos nervas ir kieta pastiprinta tmeia. 
Nuca-T^ne sastipria kraujo ir pageritLi eirktdavimo jo. priduos raudo- 
r.-nu> veidui ir žibamą akiems! Nusa-Tone padaru tvirtus, rustus 
v ■■ r® ir Bvriil.-rf.ee h- puikesnes Jnoteres, Nuga-Tone netalpin savyj jokiu mi 
eiros-.U aaproto valetu. Sudėti jie yra parankiam paodelet Yra apvilkti cukrum, priimno 
• k-xii L-vartuoti ytp~r« be jokio neparaaukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vūkma 
J MI^/aSkJIJUTBKA GVARANC1JA: Pnekė Nuga-Tone yra viena* (tl.oc) doleris 

už bąikuteklCdM kuokai* tallĮta* devynios dediaatys <X» piĮtolu. arta viena psmesi 
mim. čftoe* pirtai *<*• tankuta, arta šedtaa menaaioa gydymo ui Mnkn OoIctS^ tek Nėįa-Tane per dvidešimt (20) dienu ir jdgu ne busi užąaaad 
sėkmių, eugražink benkute ir pdsus. o mes urnai sugrįžtame jura pinigu*- 
prapuldyti vien* cento- Mm bume riaika-

PRISIUSK SAVA PASTEUAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
'iaticnal La bėra tory, L. 21— 5. VVauash a. ve., Chicago, Ui.

‘Jerblasleji: įdedu čionai* $..................... ir meldžiu prisiųsti man......................... Doukut
Nugs-Toue.

i geriausi urmonikaj s*
Ant ’6 metų gvarantuoti. 
no-,- t-mio r.ės negu kitų išdirbėją. 
rJykai suteikiam pamokinimu;. Rri- 

kata,oS°- 1;uri pasitnčiam 
D 1 KAI. t ią j

KCATTA SERENELLI & CO. 
817 Blue Island Ąve„ Dept. 24 

Chicago. III.
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Geriausias ir tiesiausias auslneij- 
maa per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterjamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PIL1AVĄ, , 
VOLENDAM .................. Spalių 6

■ v i ahA-M ......... — Spalio 13 
NEW AMBETRDAM ..Spaliu 20V RANDAM ............  Spalių 27

Mo^i laivai turi geriausias na- 
togumss trečios klaaes pMiae 
riarna.

Užsisakant vieta kreipMtis prie 
setas agentų arba pas
HOtLAND AMEBICĄ ŲN’E 
89 Stale at., Roston, Mase. -

UNlTEDAMKVi UNTS 

(HARRiMAM LINE) 
OOIXT StRVICt WITtt 

iUNBUPGAMCRKANIM 
Iru atplausiąs kelias ; 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
Riyer, pėda nuo 46 gatvės, 
New Yorke. Geriausi mu«ų 
laivai 

’Resolute” ’Reliance", 
MAlbert Ballin”, 
“Dentsehland” , 

veža I, H ir Ui klest; paša- į 
žiedus. Taipgi popuieriai 
laivai ”Moi> nt t Iv« 
'Cletetand*. ”Westphali*,’1 
”Hansa” ir ’Thuringia". 

UUITED AMEdJGA!! u.iW 
JULIUS ROTTENBERG. 

260 Hanovvr St.Boston, Mt*» 
arta pas kitus

LAIVAKORTES-—FKIGŲ SIUNTIMAS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDA ir KITUS POE
TUS? PARTRAUKIMAS GIMINU? 18 LIETUVOS. PERSIUNTI
MAS PINIGŲ. NOTAP.IJALISKAS BIURAS. PRIRENGIMAS 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS' 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO. O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BUREAU.
136 EAST 42nd STREET, —YORK. N V

be. Gauta aukso meduliu^. Mes pri- 
siv-vme ku sakome. atei-ąsiuie jums 
isutėgiiiimui vuai DYKA’. (?)

PLAPAO t A PO R ATOPJES
.iy5e. Stuan Bld*.. St. Lou.a, Mo.

BT

Vardas ir rav*xrd»

C&tre ir numeri*.

M estas

BUHAŠKOS
____ _______ _____  ____  _ _ i bumaškoa;: 

kadangi Plepao paduškaitė JTa vien p - vieną, po tri«, po penkis, po dė
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo M.-nts ir po dvidešimts penkis’ rublius, 
kvioa. Ji yra taip padaryta, kad Kartą. V M ir-'rai žino, kad toj bun-ąškog yru;

' ‘ ’ ‘ ‘ f-abįą ąrtirtn,!
ar padarytos — tai tikri dailės tvari-j 

Dausvli;- perka šilų b’uncžkų) 
' ikfo, ko! dar j-oo vigati i.vi.-:-;

Dešimt.- buirmskų į-ailma r.<;- 
•jž vieną d-i:

t 
-f , •
I 
|

<
i

GARDŽIA USIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

P
I
I

ir
(♦

... I
E5CUANGE į

Chicugo. 111. :

t
i

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.

Vartokite TORĄH. o persitikrinsite kiek jis priduos 
Jrms sveikatos ir ramuma

T0BAH COMPANY
28 StflOOL ST, CAMBRIDGE, MASS.

RALTIJOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bro»<lvay. Neverk NY U

bILIETUN^k

j VA2JUOK1T PARANKIU KELIU 
Lietuviai važiuojanti į Piliavą

/ aplenkia Lenkų karidorj- 
IZ8A. PALONU .......................... Spalią 6
J M, E8TOMA ........................ spali? n

> KLESĄ PADALINTA I KAMBARY' 
Su 2,4, 6, ir 8 Ievoms, Laivai iiplauks 

n NEW YORKO AB BOSTONO: 
■aiabarfą »03AA I Piliavą S1HJ6 

I Uayafą U Memeli 1107. 
Ii Bottono i Ne* Yorką per Vali Biver Įiae

TIESI 
KELION



KAS GIRDĖTI 
LIETUVOJ.

Nepapvko paslėpti kūdikį
KAUNAS š. m. rugpiu

čio 30 d. 8 vai. vakaro, ne
žinomos dvi moteriškės: vie
na jų, panelė anie 20 metu, 
kita senutė anie 50 metų, 
ėjo iš miesto link Karmali- 
tų. Panelė kažką nešė suvy
niojusi Į skarą, (iš nešimo 
sprendžiau, kad kūdiki), se
nutė ėjo erota. Atėję prie 
bažnyčios, jos apsistojo; pa
nelė kūdiki perdavė senu
tei ir pasišalino. Supratęs, 
kame dalykas tėmyjau, kas 
bus tolau.

Senutė priėjusi prie šven
toriaus varių, apsidairė ir 
rengėsi ton padėti kūdiki, 
liet staiga iš už kampo išei
na žmogus ir jai sutrukdo. 
Matydama, kad ir čia nepa
siseks atlikti savo uždavi
nys. ji eina i tamsų užkam
pi gale Centralinių Ka- 
riuom.. D-vių ir susukusi i 
skarą nori ji guldyti. Aš 
nieko nelaukdamas prieinu 
ir paklausiu, ką čia nori 
daryli. Senutė nusigandusi 
sumišo ir nieko neatsakė. 
Paklausus antrą kartą, ke- 
no kūdikis, atsakė, kad tos 
panelės. Ji visai jos nepa
žįstanti: panelė paprašiusi, 

. ji ir sutikusi, šiaip taip pri
kalbėjęs nugabenau ją į 
III-čia nuovadą, kur ir pali
kau.

Iš visų judėjimų ir akių; 
galima spręsti, kad ne bei 
pirmą kūdiki yra pametusi.!

Su tokiomis bobutėmis 
reikėtų kovoti.

S. Ak.

*

-—•...S’- -- -t-*- •r-e*

Nusinodijo mergina.
KAUNAS. Viena mergi

na, dirbdama likerio dirb-j 
tųvęje, pamįlo_ Jaunikaiti,į 
bet’ meile ją apvylė, Ji, ne-Į 
rasdama niekur paguodos, i 
sumanė prasisalinti iš šio, 
pasaulio ir rugpiučio 29 d.« 
4 vai. ryt. šancuose (savo 
kambary) norėjo nusinuo-; 
dyti, kaž kur gavus pusę 
stiklinės sieros rūgšties vi
są ją išgėrė. Nors subėgę 
namiškiai ir privertė ją 
gerti rūgštaus pieno, bet 
visgi pašauktas daktaras, 
abejoja, ar mergina dar gy-! 
vens, nes nuodai esą labai1 
stiprus buvę.

i

-• I
J" j nak-'
pasigirdo ’

Padegta.
ŠI L ALE. Miestelije 

tj rugpiučio 14 d. i 
riksmas. Buvo užsidegąs ( 
statomas pik Girulio na-, 
mas. Priežastis užsidegimo 
—padegimas, nes buvo api
pilta siena žibalu ir uždegta. , 
Po lytaus’namas neužside-’ 
gė, tai buvo padegtas sto-, 
gas. Milicija kaltinamųjų 
jieško.

Išdegė miškas.
ANYKŠČIAI. Anykščių 

girininkijoje Panamų miš-Į 
ke, netoli Semeniškėlių, 
kaimo prie Poelmio vien-j 
kiemio, liepos mėn. 15 d. bu-( 
vo didelis gaisras. Gaisras 
prasidėjo dieną. Žmonių, 
dauguma buvo išėję i baž
nyčia, nes tai buvo šventa
dienis. • girininkas irgi buvo j 
išvažiavęs. Išdegė keliolika 
hektarų valstybinio jauno 
apie 25 metų pušinio m eg
linio miško. Taip pat. išdegė - 
ir Poelmio vienkiemio pats 
gražusis miškelis. Net bu-• 
vo pavojus ir trobesiams.1 
PadPOTmo kaltininkai ikiPadegimo kaltininkai 
šiol nesusekti.

plėšti visus keleivius: atimti irumpa pasaka, kurią su- 
dokumentai, ginklai, laikro- tvėrė ne žila praeitis, bet re- 

nli dabartis. Ta pasaka jau 
Plėšikai, šaudydami, per- plačiai paplito po visą Lie- 

Kacė. tuvą.
”Du paukščiu—strazdas ir 

gaidys.—pasislėpę už šepe-

smėlv važinėtis. Panytė, ku-; ši "pasaka” esanti pasio- 
riai labai nepatik*, kad du-kusi vyskupo kuriją ir šv. 
kauna asaba jodinėja ant'M-ją 
moteriško, supiaustė šynas. 
Asaba priversta buvo dvira
ti atiduoti tai # moteriškei, 
apie kurios sąntikius visi ži- g AJg
no, bet žiuręfau įiMMik tįeji” taSJ®^e‘wTi«lj> fū- 
nnrksi,—tartum viskas taip sirinkimnese žadina t4suo-

RASEINIAI. Plėšikai tiek dzhijnnigm. 
isidrasino. kad š. m. rugpiu- ,
iio m. 27 d. vakare vieškely arkl|.
Itaseiniai-Lydavėnai du plė- -
Šiku užpuolė važiavusių aut raaaaa. ....... .. .
trijų vežimų apie 15 .keleivių Ę2ERENAI. Viena kart čio, norėjo praryti akstiną, 
—žvdeliu. Nežiūrint to, kad pamatyti ir mirti—kalbama bet paspringo. Trečia du- . .... - ------ -
nekurie keleiviai turėjo gin- apie Veneciją. Neprasčiau kauna asaba nusipirko mo- nekalta, kaip ateities pa va- menę, 
Mus plėšikams-pasisekė api-ir su Ežerėnais. štai viena terišką dviratį ir pradėjo sarį”... >. *. i /

Ežerėlių folldioristas.
■ ■■■ '■ ■ i 

šventieji'* geria. 
JlOGAIdh Musų ”šven

[holio.

lojimą, suorganizuota ne- Sidaruose kokia tai Belovie- 
’pažai Blaivybės draugijų, • nė pagarsėjo savo ”pasek- 
iš kurių viena pavyzdingiau-Įmingu” gydymu burtais, 
rioii yra Baisiogalos miesto, i Įrašo ką tai j poperėlį, kalba 
nes ten prie bažnyčios drau- maldas ar užkeikimus ir 
gijos rupesniu įsteigta svai-i duoda tokius "užkalbėtus” 
i ančių gėrimų krautuvė, raštelius dėjimui prie skau
dai tau ir blaivininkystė. J------*------- ------------------------

J

kad nevartotu alko- 
Kovai prieš jo vai’--

Gydymas burtais.
SIDARAI, Šiaulių apskr.

damų kimo dalių.’ Dauguma 
suklaidintų žmonių tiki jai 

i geriau, negu gydytojams.
. ’ Bl. Brčs.

4
Bl. Brcs.



LAIKRAŠTIS TRAUKIA
MAS TEISMAN Už SKEL

BIMĄ SVAIGALŲ.
Lewiston, Me.—Suvienytų 

Valstijų valdžia čionai trau
kia atsakomybėn vietos laik
raščio ”Lewiston Baily Sun" 
leidėjus užtai, kad Įdėjo ap
skelbimą parduodamų apy
nių ir salyklų, iš kurių da
romas alus. Tuo pačiu lai
ku čia tapo areštuotas krau- 
tuvninkas Frank Murphey, 
kuris tuos daiktus parduo
davo. Tuo budu valdžia no
ri išbandyti, ar tokia me
džiaga gali būt pardavinė
jama, ar ne.

fS! FAKTAI APIE LIETUVA
nu tikietų neuzsisako, tie pa
skui ir save nuskriaudžia, ir 
rengėjams padaro nesmagu
mo. Negalima už tai kaltin
ti svečių iš kitu miestų 7, bet 
vietiniai visuomet galėtų už
sisakyti sau tikietus anks
čiau.

Rengėjai sako, kad vaka
rienė turėjusi būt daug ge- 

Su restoranu buvę 
. kad prieskoniui 

’• vos; kad mėsa butu, 
rusių, karšta ir su 
kad prie mėsos bu- 
s; kad po mėsos bu

tų vaisių salota, o paskui 
ivs-krymas ir ant pabaigos 
gera kava su geru pyragu. 
Tas nebuvo išpildyta, kaip 
buvo sukalbėta. Užtai ren
gėjai atsiprašo visų svečių. 

Vis dėlto rengėjai darė ką 
tik galėjo, kad visi butų kuo 
ši 
tenkinti, i 
trukumų, 
skaitlingos 
vo neišvei: 
meniškai

Ar žinai, skaitytojau, kaip rik-isti

AR ŽINOT, KAI) —
Francuos aviatoriai, lėkdami j Ct n- 

į tralinę Europą ir Balkanus, negali nu- 
i ant Vokietijos teritorijos? 

Jeigu ka.t-iis ori.iivininkai priver.'.ti 
yra nusileist*, tai 
vius ‘••MuisKiM'ja 
smarkiai baudžia.
bukas, kuri varto’a Helmar Tur
kiški cigarotai, yra geresnis ir ska
nesnis, negu kari kitokių cigu«‘<tn 
t; bakas ?

Tonas už tonaNew, 
England 

Coke

jI įdabar stovi Lietuvos rubežiai?
Ar žinai, kur dingo Vilniaus 

piebiscitas?
Ar žinai, kas datar valdo 

Klaipėdą?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar

ti su Sovietų Rusija?
Jei šitų ir daug kitų dalykų 

nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

I. ieteviis Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpį 
risto 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamu skyrių:

L Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap- 

vakaras patiko. . bP-<ra.štf iriame .jisai prirodi-
J . ! neja, kad caras yra Dievo patep-
ien JUięs. į;njs ,r j0 negalima nuversti.

: 4. Caro valdžia griūva.
i 5. Klerikalai ruošia monarchi- 
Į ją Lietuvoje.

6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę re
mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto. -

9. Mokina Urachą "Tėve Mu
sų.” * j

19. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

II. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.
13. Lietuva apskelbta respub

lika. Į
14. Laikinoji Lietuvos konst;-. 

tucija.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re-’ 

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėt-į 

ru paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

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

leisti įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas. ■ 

Namu "ir kambarių sam į 
įstatymas.
Nauja Lietuvos kenstitu-. 

Karė su lenkais.
Rusai išveja prošepanus

1 
Į

vokiečiai ju oriai- 
i-- oriuivinink js 
Ar z.invt, kad ti

kini vartoja 
yra gar

Eagoeiaus prakalba apie 
Lietuvą.

Pereito nedėldienio vaka
rą Lietuvių Salėj buvo drau 
giškas vakarėlis, kur 
žęs iš Lietuvos adv.

: čius pasakojo savo 
džius. Lietuvos 
šiandien esąs lygiai toks 
pat, kaip buvęs 25 metai at
gal. Jokio progreso nesima
to. Jei yra kokių atmainų 
tai tik tokios, kad trlobos 
daugiau pasenusios, šiaudi
niai stogai daugiau apsama
noję ir )>as ūkininkus gyvu
lių mažiau.

Dlde.sn iuose» miesteli u o»e 
vokiečiai esą Įvedę elektriką, 
kuri yra gaminama garo pa
galba, kūrenant malkomis. 

Keliai esą pasibaisėtini, 
purvas iki stebulių, ir tai ly
giai kaimuose, kaip ir mie
steliuose.

Derlius šįmet Lietuvoje 
buvęs geras, tik ruduo labai 

'lietingas, tai sunku buvo ja
vus nuvalyti ir ūkininkai bu
vo nusiminę, kad nesuputų 
viskas laukuose.

Apskritai imant, ūkininkų 
gyvenimas sunkus. Val
džiai reikia mokėt dideliu 
mokesčius.darbininkai brar 
gus (bernui anie 1,000 lit 
metams), o ūkio produkte 
pigus. Negana to, ir pinigą 
• rūksta.

Kita ūkininkų bėda—tai 
’-egirdėtas valdininkų išdi
dumas ir žiaurumas.

Štai pa vyželis: vienam ūki
ninkui pavogė ant turgaus 
arklius. Žmonės pradėjo 
vagilius vytis ir buvo jau be- 
aveją: bet vagis spėjo pra
trukti per rubežių Į Pra
us. Kad galėjus vytis i Pru- 
i'S. ūkininkai turėjo gaut iš 

I Lietuvos vaidininko tam tik- 
jra leidimą. Bet ponas valdi
ninkas tuo tarnu valgė pie
tus. ir neprisileido žmonių 
per ištisas dvi valandas. Pa
skui jis juos da iškoliojo,kat
ile drįsta lįsti prie jo pietų 
laiku. Vagis tuo tarpu su 
arkliais pabėgo. Kitas pa- 
vyzdis: ūkininkas atneša pe
nui valdininkui mokesčius. 
Ponas valdininkas paėmęs 
pinigus rūsčiai sušunka: 

!"Pasitrauk! Tu smirdi!” 
j Todėl ūkininkai ir sako.

I

f 
I

I

sugri-
Bago- 
įspu-

kaimas resnė.
i uderėta 
butų aly 
(iviejų 
s.ūtimi; 
tu bulvė:

Ar visi žinot?
Kad Mikas Koriras užlaiko RE.-. L 

ESTATE n- INSURANCE įstaigų >ro 
numeriu 179 NORFOLK STREET. 
DORCHESTER. MASS. Ar visi ži
not kad per Mikų Korinę geriaus i 
piikti Namus ir Apdrausti-lnšurii ti 
ruo ugnies ir nelaimių, 
kad per Miką Koriną 
visokių neinu Colcnial i 
marinių ii mūrinių, 
kad priemiestyje yra 

vaikus
pas

gyventi ir ger;
Taigi 

lankyti 
v imą.

kviečiame
:r gausite teisingų

Ar visi žinot 
gulima gauti 
mados, nau.i a 
Ar visi žinot 
daug rainiu*: 
i šaus. lėti.

. mumis at i- 
patarna- 

(45)

v.

*

K '

NevENONtflGOKE

N^tKUAMOGOt®

NaV&MANDGaB

turi savyje daugiau 
suodžių ir duoda dau
giau karščio.
turi savyje mažiau pe
lenų ir todėl nereikia 
sijoti.
dega ilgai ir nepaken
kia grotoms ir puodams

NUT—FURNACE—EGG

New England Coke
111 Dcvonshire St.. Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723

I

V I
ATVAŽIAVO Iš RUSIJOS 

ATSĖDĖT KALĖJIME.
Sacramento, Calif. — šio

mis dienomis atvyko čionai 
iš Sibiro A. E. Andersonas 
ir atėjęs Į ix>licijos nuovadą 
pasisakė, kad jis noris eiti 
kalėjimam Tūlas laikas at-! 
gal jis ir dar 7 vietos radika
lai buvo nuteisti kalėjiman 
už "kriminali sindikalizmą,” 
bet buvo po kaucija išleisti 
ir pabėgo Rusijon.

irdingiausia priimti ir pa-, 
Ir jei buvo kokią s 
tai prie, tokios 

; publikos jie bu-‘ 
i^iami. Man as-'
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NORFOLK STRKEr 
Tel. Doichester 74U I

Pranešimas Lietuviams i
1 
I 
I

II

EUFFALOJ SUŽEISTA 30) 
ŽMONIŲ.

Pereitą ketvergą Buffa- 
loje susikūlė du gatyekariai. 
Nelaimėje tapo sužeista 30 
žmonių, kai kurie labai sun
kiai. Į

t •»

SUSTREIKAVO 700 AU
DĖJŲ.

Centrevillėj, R. I., ši pane- 
dėlį sustreikavo 700 audėjų 
Warwick Mills dirbtuvėj 
Streikas kilo dėlto, kad kom
panija atsisakė pakelti dar
bininkams algas.

Krata ant Jono Rudžio 
farmos.

Tauntono policija gavo in
formacijų, kad Jonas Rudis 
daro munšainą ant savo far
mos Estone. Viršininkas 
pasiėmė keliatą mėlinsiulių 
ir nuvyko Estonoa. Jie su
stojo ganykloj, kur ganėsi 
Rudžio karvė. Pamačius ne
tikėtus svečius, karvė pra
dėjo šokinėt ir spardyt ko

mis augštyii, tartum pir- 
ktorka.

tarė policijos 
Ir ištikrujų,

» 
I 
• 
I 
I 
• 
I 
t 
I 
1 
•u

MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER
IŠ PETROGRADO 

Profesorius daktarų Kolegijoj 
SPECIALISTAS VYRU ir 
MOTERŲ LIGŲ. TAIPGI

KRAUJO ir SKUROS 
LIGŲ.

Gydo, reikalui esant, su 
X-Kay ir elektra.

69 CHAMBERS STREET.
Phone: Haymarket 3390. 

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

BOSTON.
Kalba rusiškai ir lenkiškai.

L J. Pakakinus, 0. D.
Akių Specialistas 

Persikraustęs Į nuosavius 
namus.

Naujo ofiso adresas:

^447 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. I
jaue ariten]
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DARBAI MAŽĖ JA.
Nors didelės bedarbės 

kas Amerikoj ria nesimato, 
bet kai kuriose pramonės 
šakose darbininkai jau at
leidžiami. Ypatingai dar
bai sumažėjo audeklinėse il
guminėse. Automobilių iš- 
dirbystė taip pat silpnėja: 
Studebakerio automabilių 
korporacija So. Bend, Ind., 
atleido jau apie 3,000 darbi
ninkų.

kol

APIPLĖŠĖ šiJ LĖKIUS.
Randolpho miestelyj, neto

li Bostono, pereitų nedėldie- 
ni buvo šitoks atsitikimas. 
Vienuose namuose,nuošaliai 
nuo policijos ir žmonių, su
sirinko apie 60 šulerių kau
liukais lošti. Kuomet stalai 
buvo apkrauti pinigais, prie 
tų namų privažiavo automo- 
bilium penki banditai, šovė 
kelis kartus Į orą ir išmušę 
duris Įsiveržė Į vidų, kur vėl 
šovė kelis kartus pagąsdin
dami. Kai kurie gemblerių 
norėjo bėgti, bet banditai 
šovė, ir du vyrai tuoj kri
to. Pamatę, kad juokų čia 
nėra, kiti gembleriai stovė
jo kaip nutirpę. Banditai 
tuomet surinko jų pinigus 
nuo stalų ir iš kišenių, - nu
maustė jiems žiedus, nuse- 
giojo laikrodėlius, ištraukė 
kaklaraikščių špilkas ir net 
knypkius iš marškinių ran
kovių. Išviso jie surinko 
$6,000 pinigais ir $4,000 auk
siniais daiktais, arba $10,000 
iš viso, ir nekliudomi pabėgo 
automobilium. Tuojaus bu
vo duota žinia policijai, kuri 
suskubo banitų j ieškoti, bet 
iki šiol da ir pėdsakų nesu
rado.

Todėl ūkininkai ir sako, 
kad prie caro buvę daug ge
riau. negu dabar.

Apskritai imant, Lietuvą 
dabar valdo ne Įstatymai,bet 
valdininkai. Įstatymai ir 
konstitucija gal ir yra kur 
ten knygose parašyti, bet 
niekas jų nežiūri ir nepaiso: 
kiekvienas valdininkėlis el- 
riasi taip, kaip jam patinka. 
Žmonės nuo to labai daug 
kenčia ir, kalbėtojaus many
mu. Lietuvoje galima tikė
tis didelio politinio gaisro, 
jei greitu laiku nebus pada
ryta griežtų reformų.

Vakaro pirmininkas, drg. 
Neviackas, buvo pakvietęs 
kalbėti dar keliatą svečių, 
bet visi jie pareiškė nenori 
užimti laką, ir veli ją,kad adv. 
Bagočiui butų duota dau
giau progos.

Žmonių prisirinko dau
giau, negu buvo tikėtasi, to
dėl visi negalėjo ant syk' ir 
prie stalų sutilpti, o gaii būt, 
kad kai kurie ir pilnos vaka
rienės negavo. Čia iš dalies 
kaltė pačios publikos, kad 
neužsisako iš kalno tikietų. 
Reikia žinoti, kad tą pačią 
valandą vakarienės įiaga- 
minti negalima. Orderi re-

PARSIDUODA 2 MURAI
I Išviso yra 34 gyventojai, po 2 ir 3 kambarius. Kampiniai namai
? j__ n t LmŠm < <-. + «»*--i ntč* n I--> v> m »\nrlAii mo nnn
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apie 7 metai kaip statyti, atsakančiam padėjime. Net,ii nuo 
Commonwealth Avė. Savin inkai nori greitu laiku parduoti arba 
išmainyti ant mažesnio na m o. idant galėtų atsi.kirti, nes vie
nas išvažiuoja iš miesto.

J plauku ant metų
Pirmas mortg’ėius

{nešimo reikalauja apie 825.000. Kaina 
informacijų kreipkitės laiškais j

.«19,000 
880.000
•$130,000. Dėl pilnesnių

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

Tel. Haymarket 5840 ir 5841.
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JtMIUS čti 
mos klesos u

”.Ji girta,' 
viršininkas, 
ganykloj stovėjo didelis ce- 
beris su broga. Tai jau buvo 
aišku, kad Rudis turi bravo
rą. ir policija tuoj ii atrado. 
Rudis buvo areštuotas.

šviesos taupymas pasibaigė 
29 rugsėjo.

Pereito] subato.i. kaip 12 
vai. naktį pasigaibė “šviesos 
taupymas,” ir nedėlios rytą 
visi laikrodžiai Massachu- 
setts valstijoj buvo jau at
stumti viena valanda atgal. 
Atstumkit ir jus savo, jei to 
da nepadarėte.

23. 
avino 

*24. 
ei ja.

25.
26.

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos į 

kariumenę.
a rtyz*c,tik A o 28. Želigovskis užima Vilnių.

x 29. Želigovskis puola ant
šiuomi pranešu visiems narnu Kauno. .... T •

■ , 30. Prusu lietuviai ateina Lie-p.rkejams ir pardaveiams. kad . „• •__-' • .. ... x T. tuvai 1 pagalbą. . j
persikehau į kitą \ietą. Da- gj Želigovskis sumuštas ties į 

bar darau Rea! Estate biznį ze- širvintais.
miau nurodytoje vietoje. Todėl 
visokiais reikalais kreipkitės 
pas mane.

A. .1. NEMAKSY
395 Broadway. So. Boston.

Antros lubos, Room 3.
Telefonas 2340.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS VYRAS mokintis 

išdirbimo akiniams stiklu. B is mo
kama alga ir besimokinant. Kaip iš
moks valdyt mašiną, gaus gerą alg.i. 
Atsišaukit Į dirbtuve. ELI-SVvORTH 
PI.ACE pne School st.. arti Egleston 
Skvero eleveito stoties. Matykit Mt. 
Hatfield ai ba Mr. I.ockhai t. Tele<>>- 
ras: Jamaica 225;. (49)

lt

parsiduoda
Labai ireroj<? vk'tnją, 

l ėlio, parsiduotą namai 
taipgi 8 lotai žemės: 
geros. Atsišaukite arba

WM. KAKAŽIS
9 Rumford St.. Mcthm-n. M

prie • 
6 kan: 
aivgos 
ašyk-.t

h

r

LIETUVIS DENTISTAS

Dr.JLV.Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštų 
SO. BOSTON TcL So. Boston 82S 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Suba tomis nuo 9:30 ik> 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

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

negaunate pinigų vertės tavorą?
Ateikite pas mus. mes užlaikom įvairių tavorą: pentų, 

vamišių, visokių aliejų. Apart to, visokiu geležinių 
įrankių plumeriams. mašinistams ir mūrininkams. Vis
ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius 
daiktus.

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

379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. 0122

(US2f3
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Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.

Nao 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. no pietų

Seredomis iki 12 dienų. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broaduay. tarpe U ir D at.
SO. BOSTON, MASS.

DR. J. MARGUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St., Boston. Mass. 
(Prie Hanover St-/ .

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

r

Tel. South Boston 3520
Residence Aspinvvall 0870

S. M. Puišiūte-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
36G Broadvay, So. Boston, Mass.

Room 2.

•.
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Bargenas Maliavų ir Geležinių Daiktų! 
Jeigu jus norit sutaupyt pin igu ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

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

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

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

Arti Dover St. Eleveito Stoties.

>
►

»

►

I
TeL: Richmond 1410

Dr. David W. Resen

Kalba Lietuviškai, Lank iškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR 
SLAPTAS LIGAS.

i VALANDOS;
[ Nuo

Nuo 
Nuo
221
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32. Mušis su lenkais ties Gi- 
bais.

33. Sutrauka smulkesnių mu-

34. Plebiscitas ir jo nenusise- 
kimas.

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

iiostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos T .
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
S1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šita veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadway. So. Boston. Mass.
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8 iki 10 ryto.
2 iki 3 diena.
7 iki 8 vakare.
HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

PLUNKSNAS. Pultus. Paduškus, 
Patalus, Kaidras irie dalykai vra aprašyti. Patalus, Kaidras ir Visokias lovų 

Respublikos Istorijoj i irėdnes. parduodam pigiausiai. Krero- 
’ak+Jt« ir rinkumentais. kites ypatiskai arba rašykit.

YERDS'GYOUCIES UZLAIKOl 
I^SįlYNOS SVEIKATA.

✓J
rj

i,- reumafisko uždėjimo galima g 
pas ekir.ir^ai isjyd/t’ su

I ■*]

EI ROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE

Lowell Street. Boston. Mass.

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

ant 100 Saiem st.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiscnėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių siaptingų 
ligų ir gerinusius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de» vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktaras 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suče- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
:« į

NORIU PIRKT BUČERNĘ. biznis:, 
turi būt jrerai išdirbtas ir .*; »sli nelco 
nemažiau kaip .'59.00 i savai.ę. z\.t- ■ 
sišaukite be agentą.

R. VLADAS
255 Broadvay, S„. Pastoti Mass. *

REIKIA DARBININKU: Moterą ir 
Vyrų, Ir Amatininku i fabrikas, re
storanus, kotelius ir tt. Kreipkitės

Mrs. Gl’RALSKA (41)
103 Staniford St . Bosi op. Mass.

Le.
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PARSIDUODA FORNIvIAI 
dėl dvieju kambarių, labai pi
giai. Galite matyt vakarais nuo 
7 iki 10. 35 W. 2nd St.. Rm. 41, 

So. Boston. Mass.
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Geras vaistas dėl susint u Šimo. 

ys'Aicjot lavnrii ratir^R? siyvtimo. 
s*<£ts.'.iits strėnose w* šonuose.

70 IX 60

Krobskife eąfiekcrilis.

uiįm į

e

APTIEK Aji 
E A(V t LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

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

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
705 N. Main st. kamp. Broad aL 

MONTELLO. MASS.

25

VIENATINĖ LIETUVIŠKA
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T«L Beach 6992

OR. X. M. FRIEDMAI
SPECIALISTAS VENERI4KV 

LIGŲ.
VYRU IR MOTORU- 

kraujo Ug* ir 
Reunatiamo.

Vaian.toa: Nso 9 ryto iki
9 vakaro

i«M ffASHINGTON 31.
BOSTON, MASS.

1------------------------------------------------- —-------------------

Telefonas 51!2'W.

į Dr L 6ofiMn-6BiMuskas
IŽ ‘BOSTONE 

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užl&ikom visokius vaistus, nuo Įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis. Žoles ir Žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA..................
Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

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 BROADWAY, SO. BOSTCA, MASS.




