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Lietuva turės dėtis prie
Sovietų Rusijos

TO PATIES REIKALAU
JAMA Iš LATVIJOS.

I BERL1NAS NUVERTe"' 
SAKSONIJOS VALDŽIĄ.

Dresdeno mieste buvo su
sidarius Saksonijos valdžia, 
kuri norėjo atsimesti nuo 
Bėdino. Berlino valdžia pa
reikalavo, kad toji valdžia 
rezignuotų, bet ji nepaklau
sė. Tuomet Berlinas nusiun
tė Saksonijon buri kariuo-

Bolševiką pasiūlymai 
frincuziĮ 

talistams.

Kitaip rusai užimsią abidvi 
Pabaltijos respublikas varu.

Šiomis dienomis Ameriko
je gauta žinių, buk Maskvą 
pastačiusi Lietuvos valdžiai 
reikalavimą, kad Lietuva 
prisidėtų prie Sovietų Rusi
jos geruoju. Toks pat reika
lavimas esąs įteiktas Lat
vijos valdžiai. Jei tos dvi 
respublikos nepanorėtų dėl 
kokių nors priežasčių prie 
Rusijos geruoju prisidėti, 
tai rusai užimsia jas varu.

Vokietijoje dabar darosi 
didelis sumišimas ir Rusija, 
matomai, nori prieiti arčiau 
Vokietijos sienos, kad galė
jus paremti vokiečių komu
nistus. Bet jai ant kelio sto
vi Lietuva ir Latvija. Todėl, 
matomai, ji ir pareikalavo, 
kad šitos dvi valstybės pri
sidėtų prie jos.

Šitos žinios da nėra ofi
cialiai patvirtintos, bet su 
aplinkybėmis jos labai su
tinka. Nes Rusijoj jau ap
skelbta trijų metų rezervis
tų mobilizacija ir kariuome
nė traukiama Lenkijos ir 
Uetuvos pasienin. Tuo pa
čiu laiku Maskvos bolševikų 
organe ’Tzviestija" pasirodė 
šitokia karikatūra: ant Len
kijos rubežiaus stovi Rusi
jos raudonarmietis, o po 
apačia padėtas šitokis para
šas: "Būtinai nori išvesti 
mane iš kantrybės rubežių”.

Vos kelios dienos atgal 
Varšuvos tvirtovėje tapo iš
sprogdintas vienas fortas, 
kur buvo sukrauta lenkų 
armijos amunicija. Lenkai 
atvirai kaltina užtai Mask
vos agentus. Jie sako, kad 
Rusija yra pasiryžus eiti 
Vokietijos komunistams į 
pagalbą ir todėl ji jau pra
deda ruošti sau kelią.

Lenkija labai šituo susiru- 
pinus ir pradėjo jau mobili
zuoti savo armiją, šiomis 
dienomis šaukiami prie 
ginklo keturių metų atsargi
niai.

Ką Lietuva darys — ar ji 
dėsis prie Rusijos, ar kartu 
su I^enkija bandys statyti 
raudonai armijai atspirtį, 
jei ši žengtų pirmyn — sun
ku pasakyti.

TURKIJA APSKELBTA 
RESPUBLIKA.

Turku Seimas Angoroje šį 
panedėlį apskelbė Įkūrimą 
Turkijos respublikos. Mus- 
tafa Kernai Paša buvo vien
balsiai aprinktas respublikos 
prezidentu. Seimas priėmė 
taip pat konstituciją, kuri 
sako, kad Turkijos preziden
tas bus renkamas keturiems 
metams ir, kad rinks Seimo 
nariai; kad oficialė kalba 
bus turkų,' o tikyba Izlaamo.

IŠSKERDĖ 500 KORĖ
JIEČIU.

Iš Japonijos pranešama, menės su generolu Milleriu 
kad pasibaigus žemės dre- priešaky, ir šitas generolas 
bęjimui, kuris sunaikino To-uždraudė Saksonijos vai
kuos ir Jokohamos miestus, džiaii laikyti susirinkimus, 
japonų patriotai tenai iš- Kitame Saksonijos' mieste, 
skerdė apie 500 korėjiečių. ;Freiberge, tarp kariuome- 
Pirma sitos žinios negalima jr demonstrantų įvyko 
buvę paskeloti dėl aštrios susirėmimas, per kurį 
cenzūros. žmonės buvo užmušti ir 30

Skeroynė buvusi įtaisyta su viršum sužeista, 
pasiremiant gandais, kurie i __________
buvo paleisti iš Jokohamos RLERiKALA! VEJA LAU- 
miesto, apie nedorus korė-: 
jiečių darbus laike žemės 
drebėjimo. Bet tie gandai j 
buvę prasimanyti. į

Japonu patriotai buvę 
taip įsiutę, kad Jokohamos 
miesto policija turėjusi per
kelti 750 korėjiečių ant ia;- 
vų, idant išgelbėjus jų gy
vastį. Dabar prasidėjo pat
riotų areštai.

KAN ŽYDUS.
Katalikų klerikalai vokie

čių Bavarijoj pradėjo vary
ti laukan žydus. Žinios iš 
Muncheno šį utarninką sa
ko, kad išvyta jau 200 žydų 
šeimynų ir da kita tiek lau
kia deportavimo. Tarp Ba
varijos žydų kilo panika ir 
kiti jų pradėjo bėgti nelauk- 

j darni varymo. Iš Sienos pra- 
Į nešama, kad tenai atvyko 
I jau 300 žydų pabėgėlių iš 
s Bavarijos. Tai ve, kokia

VOKIETIJOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Vokietijoj riaušės nesi-i laisvė pas klerikalus. Bava- 
liauja. Riaušės kįla daugiau-i riją dabar užvaldė klerika- 
Ja dėlto, kad žmonės neturi iląi, taip kaip ir Lietuvą, 
ko valgyt miestuose. Uki-1 
ninkai nors ir turi javų, bet! 
i miestus neparduoda, nes 
nenori popierinių markių.

NAUJOS KASYKLOS 
RUSIJOJ.

Permio redyboje Ust-Ki-
........... : atrastosPereita subatą riaušėse įvai- reškių valsčiuje ________

riose Vokietijos^ vietose bu- naujos geležies kasyklos, ku-
vo užmušta 45 žmonės. rios tęsiasi 18 varstų ir esan

čios 15—18 pėdu gilumoje. 
RUSU KONFLIKTAS SU I ----------1-----

SUOMIJA. ------------------------- -------
Dėl rusų pasienio kontro- 

ės komisijos vicepirmininko į Meksikos mieste Teloloa- 
Lavrovo nužudymo ir mir-lpan buvo įtaisyta nepaten- 
tino vieno komisijos nario i kintų žmonių demonstracija, 
sužeidimo š. m. rugsėjo 24 į Kariuomenė pradėjo šau- 
d., Įvykdyto rusų teritorijoj !dyt ir 25 žmones užmušė. 
Rytų Karelijos pabėgėlių, ‘ 
Sovietų rusų atstovas Suo
mijai pareikalavo sumokėti 
50,000 aukso rublių atlygini- 
m o ir paskirti tam tikrą ko-|jęa(j rinkimuose Maskvos ap- 
misiją nuzudytojams susek- iskrityje didelė didžiuma bū
ti, pareikšdamas, kad pne- vo ikrjnta bepartvvių. Bol-

ŠAUDĖ I DEMONSTRA- 
' CIJĄ.

MIRĖ DIDELIS ŽMOGUS.
Pereitą savaitę mirė D-ras 

Steinmetz, pripažintas kai
po didžiausis .pasaulyje ge
nijus ir išradėjas. Savo geni-į 
jalumu ir išradimais elekt-! 
ros srity jis viršijo ir garsu-

MASKVA SUTINKA PR1- jį Edisoną, tik žmonės apie 
PAŽINTI CARO SKO- .tai mažai žino, nes Stein- 

LAS. metz garbės netroško ir var-
--------- do ant savo išradimų nedė- 

Tik nori, kad Francuzijaj.io. Visi jie pasiliko General 
pripažintų Sovietu valdžią. Electric Works kompanijai, 

T-------------------------- . kuriai jis dirbo kaipo vvriau-
. ? .. ‘Y iaBs pranešama, gjg jnžinierius. Kompanija 

- -- --...... —u buvo paskyrus jam $100,000
algos metams, bet jis niekad 
tų pinigų neišimdavo. Paim
davo tik tiek, kiek, reikėjo

MONARCHISTAI KĖSI
NOSI NUVERSTI RES
PUBLIKOS VALDŽIĄ.

TEISMAS MOKINS GIM
DYMO KONTROLĖS
Denvero mieste teisėjas 

į Lindsey ketina atidaryti 
tam tikrą kliniką, kur mote
ris bus mokinamos gimdy- 

imo kontrolės. Kas metai at
sitinka tūkstančiai nelega- 
I į

Bet sukilėlių armija tapo 
sumušta.

Graikijoj kilo monarchis- 
„ , tų kontrevoliucija prieš da

lių operacijų, nuo kurių mo- į bartinę respublikos valdžią, 
terįs labai nukenčia. Taigi,'Jos tikslas yra nuversti da- 
jei moteris šeimynų nenori, bartinį rėžimą, arba privers- 
sako teisėjas Lindsey, tai ti ji rezignuoti, 
jos galės ateiti klinikon iri šitam judėjimui vadovau- 

; sužinoti, kaip galima apsi- ja generolas Metaxas ir ki- 
ka pripažinti visas caro sko- k‘t™‘Sbrika/r^v^n saugkoti nuo. didelės šeimy- .ti karininkai. Pačioj graikų 
las, užtrauktas užsienvje, tremį pPavo-laus statai. | sostinėj, Atėnuose, jų šali-
Lšskyrus tik karo obligaci- J. hm J Tai y-a P™^13 tok103 nink’d viešai pasirodė apie
jas. Bet ji nori gauti 10 me-!™^. puomones teisėjas. ;2,000.
tu neskaitomo laiko (mora- : i : • : . ■ ■ 11
ekonominiam šalies atstaty
mui.

2. Francuzija turi pripa
žinti Sovietų valdžią, kuri 
iš savo pusės pasižada su
stabdyti savę propagandą 
Francijoj ir lįeberemti fran- 
euzų komuništų.

3. Reto da,| Rusijos bolše
vikai apsii

kad šiomis dienomis tenai 
atvažiavęs Rusijos Valsty
bės Banko pirmininkas, 
Henr Scheinemann, ir atve-
žęs šitokių pasiūlymų Ban-j^ara pragyvenimui Jis buvo

1. Maskvos valdžia sutin-
cuz-ą buržuazijai: sociallstas ir nes.vki sakė 

darbininkams: Paimkite e-
Ias, užtrauktas r--;—----
Išskyrus tik karo obligaci- i
te nžffSb (1X^17 J“*”’“™* i --------- ------ | Jų sukilimo apskelbimas
tori ura . ir naujos paskolos’didtFa J’KASALINO GUBBRNA- buvo išleistas 22 spalio. Jis

vikai apsiimk sugrąžinti 
francuzu kapitalistams tur
tus, kurie buvo Rusijoj na
cionalizuoti. O jei kurių tur
tų sugrąžjrrti^jau nebegali
ma, tai už tuos bolševikų 
valdžia sutinka atlyginti bu
vusiems savininkams duo-Į 
dama jiems visokių koncesi
jų.

Bolševikai užtikrina fran- 
cuzų buržuaziją, kad alie
jaus koncesijos gali būt 
taip sutvarkytos, kad alie
jaus pristatymas jai bus už
tikrintas lygiai karo lai
kais, kaip ir ramybėje.

jant Schenectady mieste šį į torių. tilpo visuose laikraščiuose,
oanedeli uzsidaie visi dar- , Oklahomos Ku Klux Kla- kurie priešingi dabartinei 
oai ir kraujavęs. „ag iajmgj0 kovą su guber- valdžiai, ir buvo mėtomas į

RADO NEGY VA ŽMOGŲ ,i<usp legislaturon kliuksų1 Valdžia tuojaus pradėjo 
G1K1UJE. i didžiuma nutarė gubernato-sukilimą slopinti. Apskelb-

Breyver, Me.x— šiomis rių prašalinti. Jis jiems ne- ta karo stovis ir prasidėjo 
dienomis! netoli nuo čia patiko dėlto, kad jis buvo areštai. Tuo pačiu laiku po- 
yaikai rado girioje negyvą priėmęs socialistų kandida- licija konfiskavo visus laik- 
žmogų, kuris galėjo būt turą ir buvo priešingas mir- raščius, kuriuose tilpo suki- 
apie 60 metų amžiaus. Lavo- ties bausmei. lėlių proklamacija. Valdžia
nas jau apipuvęs ir valdžios ---------------- Įsako, kad kontrevoliucija
daktaras negalėjo pasakyt SUGAVO MIEGANČIĄ 'esant? finansuojama ,iš už- 
mirties priežasties. Žmo- STIRNĄ. .......................................................
gaus butą apšfvilkusio juo
dom drapanom, f 
skrybėlė ir kišeniuje turėta 
Bostono "Herald” 14 rug- 
piučio. Viename kišeniuje 
buvo gerai užkimšta bonka, 
o jos viduje įkišta 10 dole
rių. Nuo tos vietos, kur la
vonas gulėjo, iki Williamo 
Jonės farmos yra tik apie 
100 jardų atstumo.

lėlių proklamacija. Valdžia 
Į sako, kad kontrevoliucija

sienio, ir kad karininkai, 
_ , Jieškodami Maine’o girio- kurie šitam sukilimui vado-
siauame paslėptos degtinės, perei- vauja, dabar nesą Graikijos

4... 4.. subatą šerifai užėjo ne- armijos tarnyboje.
toli Poland Spring miegan-! Vėlesnės žinios iš Atėnų 

sako, kad sukilimas jau 
kaip ir nuslopintas. Bet tai 
neatspėjo be kovos. Vienas 
žymiausių susirėmimų Įvy
kęs ties Chalois, kur pulki
ninkas Džiras (Djiras) sto
jo su savo korpusu į mūšį su 
reguliare armija. Jis buvo 
sumuštas ir iš 1,400 jo vyrų, 
800 paimta nelaisvėn. Kate- 
rinij sukilėliai taipgi buvę 
sumušti. Iš Solonikos prane
šama, kad maištininkai bu

toli Poland Spring miegan
čią stirną. Buvo tai didelis 
ožys, šerifas Maloney, iš vi
sų jų didžiausis ir drueiau- 
sis vyras, prisitaikė tylomis 
prie jo ir griebė už paskuti
nės kojos. Ožys šoko aukš
tyn, parbloškė šerifą ant 
žemės ir pradėjo su juo 

‘ ‘ Nors
stirna vilko šerifą gana to
li, daužydama jį į žemę ir į 
medžius, nors krūmai dras
kė jam veidą ir rankas, te- 
čiaus jis laikėsi už kojos,!vo pasirodę ir tenai, bet tuoj 
pakol kiti šerifai neparmu- Į buvo išnaikinti ir jų vadas 
šė stirnos. Ji svėrė apie 200 
svarų.

TURĖJO UŽMOKĖT Už straksėti per girią. 
POTVINIO NUOSTOLIUS

Maine’o valstijoj pereitą 
pavasarį patvino upė ties 

;EIlswortho miesteliu, van
duo išvertė dambį ir pridarė 

•daug nuostolių. Dėl šitų

MERGINOS SUKILO 
PRIEŠ HEREMĄ.

Iš Manilos pranešama, 
kad ant Mindanao salos, 
Filipinų salvne, paskutinė
mis dienomis buvo daugiu ™
riaušių, kuriose užmušta dabar aP.le » b,f:

i r i,ii__djo,, inienų ir kompanijų uzvedekeliolika po c j s . H'j bylą prieš pajiegos gamini- 
siu petimi ^vo rnerg.-,^ § K ka(1
nos, kurios atsisakė eiti į Į ” Animilėin iai >
l!e-r„T Ir V?ett1o,Vlenk™'iS'bad *s b«™ netikusiai pa- • 

pradžio'delto kaltinti ame-!s‘at-vtas ir- -kad * t“’ Klux Klanas įtaisė 
Prošepanų žemėj labai nėra- rikiečių mokyklas, kurios .

mokina, kad kiekviena mo- : 
teris turi turėti sau atskirą ! 
vyrą, ir kad heremus reikia • 
panaikinti. Šitoks mokslas,' 
vietos kunigų supratimu, 
yra "bedieviškas" ir griau-l 
ja senoviškus morų papro-! 
čius. Taigi tų kunigų su-

BOLŠEVIKAI PRALAI
MĖJO RINKIMUS.

Žinios iš Maskvos sako,

šingu atveju rusai imsis 
griežtų priemonių. Į tą rei
kalavimą suomių užsienių 
reikalų ministeris atsakė, 
kad kadangi nužudymas 
Įvyko rusu teritorijoj ir yra 
rusų piliečių darbas, 
Suomija nei iš 
tarptautinę teisę nei einant 
sutarimi nėr už tai atsako- "• 
minga.

ševikų partija buvo sumu 
ta.

LENKŲ VALDŽIA REOR
GANIZUOTA.

tai P - -
atžvilgio j Imu. Darbininkai pradėjo 

- -8 - streikuoti ir po visą sau ei-
ina bruzdėjimas. Kad sustip
rinus šitokiu laiku valdžią, 
reorganizuotas ministerių 

tPttivvi fc tžtvvvv įkabinėtas. Be to. valdžia pa- 
ArSIVYLĘS TeVYNE. leido daug tarnautoju ir pa- 
Estų spauda praneša. Kad naikino nemaža įstaigų, su

ėstu admirolas Pitka, kuris mažindama savo metines iš
turi didelių nuopelnų Esti- laidas nuo $300,000,000 iki 
jos armijos organizavime ir: 139 milionų dolerių, 
nepriklausomybės gynime, • —_______ L
emigrojąs Amerikon, 
gravimo priežastimi 
nurodo apsivylimą savo tė-| 
vyne ir tauta.

DĖL SNIEGO SUSTOJO ,Hfornijoj ties Santa Barba-

.1,

į’V1 (ŽMONĖS GYVENO AME- 
Iltka RIKOJ JAU 25,000 METU 

ATGAL.
Šiomis dienomis Ameri- 

____ kos mokslininkai atrado Ca-

TLALKINIAI. ira senovės žmogaus kaulus,
Kanados provincijoj On-,kurie parodo, kad čia gyve- 

tario jau žiema. Pereitą ne- no žmonės jau 25,000 metų 
dėldieni tenai jau tiek pri-atgal. Tas visai pakeičia te- 
sniero, kad traukiniai ture- oriją apie atsiradimą Ame- 
jo laikinai sustoti. Vietomis rikoj žmonių. Iki šiol teori- 
privertė iki 2 pėdų sniego, ja buvo tokia, kad pirmuti- 
Michigano valstijoj pereitą niai žmonės atėjo šiaurės

pulk. Žiras pabėgęs.

Vietos kunigai j ( • . . _ . . .. -
kinti jom atlyginti už pada
rytus potvinio nuostolius, 
kurių priskaityta $600,000. 
Ir šita firma turėjo tuos pi
nigus užmokėti. .

AREšTAVO 244 KLIUK
SUS.

Portsmouth, Ohio.

I

LIETUS ATIDARĖ 
MEDŽIOKLĘ.

Dėl didelės sausos, Mas- 
■ Hamp-

- Ku 
čionai 

parodą pereita nedėldienį, 
nors miesto valdžia buvo ją 
uždraudus. Majoro įsaky
mu, policija sulaikė tą paro
dą ir 244 kliuksus areštavo, 
iš to skaičiaus, 187 kliuksai 
buvo apsirengę pilnoj savo 
organizacijos uniformoj.

cius. taigi tii Kunigų su-
kurstyti, morai pradėjo ata- sachuseds ir New .. . 
kuoti baltveidžių mokyklas, shire valstijų gubernatoriai
kurios "gadina” jų moteris, 
ir prasidėjo riaušės.

KUNIGAS UŽMUŠTAS.
Netoli New Bedfordo šį 

panedėlį automobiliaus ne
laimėje tapo užmuštas kuni
gas A. E. Columbe iŠ West- 
porto. To vežimas susikūlė 
su troku.

buvo uždraudę šį rudeni 
medžioti, nes bijotasi, kad 
bemedžiodami žmonės neuž
degtų girių. Bet pereitą sa
vaitę šitose valstijose smar
kiai palijo, ir medžioklė ta
po atidaryta.

KRATOS IR SUĖMIMAI 
ATLANTIC CITYJE.

BANDITAI PAGROBĖ 
$11.265.

ŠĮ panedėlį Nėw Yorke 
plėšikai užpuolė Sheffieldo 
pieno kompanijos kasierių ir 
atėmę iš jo $11,265 pabėgo.

PABĖGO Iš KALĖJIMO.
Monticello, N. Y. — Per

eitą nelėldienį vietos kalėji
me buvo išplautos geležinės 
grotos ir pabėgo du kaliniai.

ŽYDŲ AREŠTAI LEN
KIJOJ.

Po to. kaip Varšuvos tvir
tovėj užpereitą subatą įvy
ko ekspliozija, Lenkijoj pra
sidėjo žydų areštai. Daug 
žydų suimta Poznaniuje, 
Krokuvoj ir Lvove. Areštuo
jami daugiausia darbininkų 
organizacijų vadai.

PASIGĖRĘS UŽMUŠĖ 
PAČIĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ
Tūlas Andrevv Bogart 

New Yorke tiek gėrė, kad 
neteko proto ir nušovė savo 
moterį. Kiti šeimynos na
riai persigandę pabėgo. Ka
da pribuvo policija, pats Bo
gart irgi gulėjo jau persišo
vęs. . :

—--------_
| Atlantic City, N. J. — Per- kurių vienas sėdėjo už po- 
eitą savaitę netikėtai čionai licmano užmušimą, o kitas 
■atvyko iš Pittsburgno anie- buvo laikomas po $135,000 
įlinkės federales valdžios kaucijos už vogimą automo- 

Pereitą są- agentai ir nakties laiku pra- biiių keturiose valstijose, 
vaitę čia sudegė Roberto dėjo daryti kratas. Tapo Pabėgę iš kalėjimo, jie tuo- 
Burnetto farma. Gaisre žu- areštuota 17 žmonių ir kon- jaus pavogė ant gatvės sto- 

Sųviaiš iš revolverio užmušė irgi prisnigo porą coliu ringo susmaugą. apie 10,000 vo 25 karvės, 10 kiaulių ir 4 fiskuota $100.000 vertės vėjusį automobilių ir pa- 
jį. sniego. ” metų atgal. arkliai. : svaiginamų gėrimų. spruko.

UŽMUŠĖ LENKIJOS SEI
MO NARJ.

Nežinomi užsimaskavę 
asmens, įsibriovę pas seimo 
endeku partijos narį Sa- ......
dovski jo pačio dvare keliais pėtnyčią Kanados pasieniu Amerikon iš Azijos per Be-

SUDEGĖ FARMA SU 
VISAIS GYVULIAIS. 
Rethel, Vt. biiių keturiose valstijose.

JEI NEAPSIVES, NE
GAUS $62,000.

Eaton. Ohio. — Metai at
gal J. P. Kaminskiui dėdė 
čia paliko $62,000 pinigų, 
liet su ta sąlyga, kad iki 11 
lapkričio šių metų jis apsi
vestų. Dabar laikas jau bai
giasi, o Kaminskis da neturi 
merginos ir labai susirūpi
nęs, kad jis neteks tų pini
gų.
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BUVUSIOJI "ŠLĖKTA”!
Leidžiamas Kaune lenkų 

kalba laikraštis ”Nowiny” 
paduoda šitokį atsitikimą:

Akalicijoj P. buvo suruoš
tas lietuvių vakarėlis. Vai
dinta komedija ''Kuprotas 
Oželis” ir "Nepasisekė Ma
rytei”; buvo da monologas, 
šokiai ij* t.t.

Po šokių vietos ”obywa- 
teliai," vietoj ramiai sau iš- 
siskirtyti, susirinko " Į na
mus, kur vienoj pusėj sie
nos gyveno lietuvė.mokyto
ja, o kitoj pusėj tūlas ”pan.” 
Taigi pas jį tie ”panowie 
szlachta” ir susirinko. Kom
panija susidėjo iš visokių 
draugijos sluogsnių, būtent: 
kalvių, gydytojų, ordinar- 
ninkų, nuomininkų, ponų, 
pusininkų, bet visi "tos pa
čios dvasios—iš mūsiškių’'. 
Nepasitenkinę lietuvių va
karu, jie įtaisė savo "zobo- 
vą,” tikriau sakant, pradėjo 
gerti "chamams” ant kerš
to.

Ir sveikindami vieni ki
tus toastais, "Abysmy pili į 
chlopow bili” (gerkime, kad 
galėtumę mušti mužikus), 
tiek prisilakė, kad juodi vel
niai pradėjo jiems rodytis. 
Pagalios, norėdami palinks
mint ir mokytoją už sienos, 
visi uždainavo, geriaus 
sakius, užbliovė nesavo I 
sais:

”Pijmy, hulajmy, 
”Z harmat strzdajmy, 

”Chlopow zbudzajmy, 
”Szlachtę potrzymajmy.„”

Kas reiškia:
"Gerkim, uliokim, 
”Iš arinotų tvokim, 
"Mužikams miego neduokim, 
"Už šlėktą tik stokim...”

Ir tuo pačiu laiku prade
da "armotos” tvoti: ką kas 
sugriebęs ėmė mušti Į sta
lą, i duris, į sienas ir langus. 
Vadinasi "šaudo”.

Čia jau visiems pasidarė 
taip linksma, kad vienas lai
bu balseliu sušuko: ”Pano- 
wie szlachtov/ie, do mazu- 
ra!" Ir pirmutinis iššokęs 
vidurin aslos pradėjo ko
jom trepsėti, o paskui ir vi
si kiti, sukeldami toki triuk
šmą, kad ir pekloj didesnio 
negalėtų būti. Girti susika
binę, tartum tos rupūžės 
pavasarį, daužė kojoms ant 
vietos kiek tik turėjo, pajie- į 
gų, lyg ir norėdami parody-! 
ti, kad apie "mazurą” jie 
neturi jokio supratimo. Gal 
vienas-kitas jų buvo kur 
matęs, kaip mazurą šoka, o 
kiti gal tik girdėjo apie jį, 
bet nei vienas nemoka,ji 
šokti.

Nuvargę nuo "mazuro,” 
vėl pradėjo gerti. O kada 
pritruko degtinės, vienas tų 
"šlėktų" atsiliepė: "Zlož- 
my się od nosa na pusbute
lis" (sumeskim nuo nosies 
ant pusbutelio)! Kiti jam 
tuojaus pastebėjo, kad jis 
paeinąs iš "chlopų,” nes 
maišo lietuviškus žodžius 
lenkų kalboj. Bet jis užpro
testavo, kad jį skaito prie 
lietuvių. Girdi, jis galįs kal
bėti visaip, ir ”po litevvskie- 
mu,” ir ”po polskiemu,” ir 
"po prusackiemu,” bet iš 
šaknų esąs "polak.”

Vėl atnešta degtinės, ir 
šlėkteliai vėl gėrė dainuoda
mi: f Afg

"Niech nasza nauczycielka 
"Zdrowa będzie; 
”Niech nasza kompanija 
"Zabavia się wszędzie!”

Kas reiškia:
”Lai musu mokytoja
”Buna sveika;
”Lai musų kompanija 
”Tur linksmą laiką!”

- Ir taip šita "kompanija” 
linksminosi iki pat ryto, per'Mariampolės Reale Gimna-

ištisą naktį i 
žmonėms užmigti, 
typinga Lietuvos šlėkta, už-

’zija da neturi savo buto. Ji 7
!dabar nuomoja kambarius, dai ______ _________
i>et jie drėgni, tamsus ir šal- francuzai jftiesiog"ant ra ri
ti. Be to da sasininkas, tur- kų nešiojo. Jis buvo mvil- 

kurstomas, miausis ir brangiausias sve- 
i visokių čias Franci jos valdžios ru*

Bet kada jis nuvyko an- 
i -Paryžių, tai tenai

pa
bal

būt klerikalų 
pradeda jieškoti

mvil-
Pasaulyje nėra nieko tikra

, Varšuvoj 
. * , buvo didžiausis džiaugsmas,

"Keistai, be galo keistai*0 Lietuvoje nusiminimas.

Vokiečiu mokslininkas’kuris sakosi buvęs ant pat Vilnių lenkams, 
Einšteinas nesenai paskel- žemgalio. ji—
bė ”santikiuotės teoriją,” ______ , __
kuri nors ir nėra visai nau- žmogus jautiesi stovėdamas Amerikos kapitalistų sta- 
ja, tečiaus sukėlė didelių ant to taško, apie kuri suka- tistikas Babson sako, kau 
ginčų jfilozofų tarpe. įsi musų žemės kamuolys,” net tokios baisios katastro-

šita teorija sako, kad pa- rašo D-ras Cook. "Keisčiau- 
’ šaulyje nėra nieko i“ 
Nėra nei gero nei blogo, 
nei šilto nei šalto, nei juodo 
nei balto — viskas priklau
so nuo to, kada ir kaip mes 
į dalykus žiūrime.

Išgirdus šitokį tvirtini
mą, išpradžios kiekvienam 
išrodo keistai. Tečiaus ge
riau pagalvojus, pasirodo, 
kad ištikrųjų nėra nieko ti
kra. šitą labai- gerai yra 
pasakęs francuzų filozofas 
Volteris (Voltaire) apie 
grožį. Kas yra grožis? jis 
klausia. Ir atsako: "Tokio žmogus iš savo miesto i vie-1 
dalyko, kaip grožis, visai j ną pusę ar i kita, ir tuojaus 
nėra. Įsimylėjęs --1------- ’ ...............................-
mano, kad jo mylimoji yra! 
gražiausis 
rimas. Bet jei paklausite 
rupūžės patino, kas yra pa
saulyje gražiausis, tai jis 
jums pasakys, kad rupužė 
pataitė, su geltona papilve, 
su stambiai raupuota oda, 
vra gražiausis pasaulyje 

! daiktas. O jei paklaustu
mėt velnio, kas yra tikras 
grožis, tai jis jums pasaky
tų, kad tikras grožis yra il
ga vuodega, ragai ir juoda 
žvilganti oda”.*

Vadinasi, tokio grožio, 
kuris visiems butų gražus, 
visai nėra.

Dabar paimkime laiką. 
Męs ji skaitome metais, mė
nesiais, dienomis ir valan-; . 
domis. Mums rodosi, kad vo 
toks saikas yra tikras daik-l’ 
tas. O betgi taip nėra. 7 
jei tik geriau prisižiūrėsi- ! Tris vvrai ir’viena moteris 
me, tai pamatysime, kad ;buvo iššauti ant mėnulio, ir 
f ----*--------i—- ' ....
neparodo tikro laiko. Už-į ____________________
tenka tik atsiminti, kad yra!to vieni kitus, mato’kad’lu- 
vartojami du kalendoriai, pos kruta, kad taria žodžius, 
Suiyg vieno, per Naujus:bet ausyse tu žodžiu visai 
Metus yra 1 sausio, o sulyg j negirdi — nėra balso! Ko- 
kito — 14 sausio. Laikro-dėl jis prapuolė? Todėl, kad 
dis irgi negali duot suprati-! tokio daikto niekad ir nebu- 
mo apie tikrą laiką, nes vo. Ant žemės jie galėjo vie-

neduodama priekabių ir nori mokyklą muose Quai d’Orsav

Masaryką, nes norėjo pa
daryti tokių sutarčių, kad 
Čeko - Slovakijos politika 
prigulėtų kiek galima dau
giau nuo Paryžiaus intakos. 
Tas, žinoma, butų yla po šo
nu Anglijai.

Bet Masarykas ne pirštu 
penėtas diplomatas. Fran
cuzų tupinėjimai ir vaišini
mai jo nesužavėjo. Supras
damas savo pozicijos tvir
tumą, jis atsisakė po fran
cuzų planais pasirašyti.

Ir todėl atvažiayus dabar 
jam į Londoną, anglai pasi
tiko jį be kepurių.

Tai yra da vienas Euro
pos paradoksų, kad dviejų 
stambiausių valstybių gal
vos vaikytųsi vos’ tik susi
kūrusios valstybėlės virši
ninką ir jieškotų jo prielan
kumo.

. Ir anksčiau ar 
vėliau mokyklai reikėsią iš 

silikusi da nuo senų laikų irjtų namų išeiti. Bet kur tada 
tiki šiol vis da serganti ”po-Įdėtis, nežinia. Todėl josjai- 
niškumo fanaberija.”

Tai yra iškraustyt. j Prancūzai tupinėjo apie 
Masarvka. nes nnri*in na. sukėlė didelių ant to taško, apie kurį suka

li tariW» let mnen ”
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PAREMKIME PAŽAN
GIĄ MOKYKLĄ.

Lietuvoje šiandien yra 
tiktai viena mokykla, kurio
je nešeimininkaują klerika- 
lai-tai yra Mariampolės Rea
le Gimnazija. Ją Įkūrė žino
mas amerikiečiams A. Bu
lota su adv. Ciplijausku ir 
kitais; bet dabar pirmuti
niai jos kūrėjai yra jau pa
sitraukę ir mokykla paves
ta Lietuvos Mokytojų Pro
fesinei Sąjungai.

Kadangi šita mokykla 
yra laisva nuo klebonijų in
takos ir laikosi pažangios 
inteligentijos jiegomis, tai 
juodašimčiai atakuoja ją vi
sokiais budais. Tik pasiklau
sykit, ka sako jos laikytojai 
savo atsišaukime, kuri jie 
dabar atsiuntė Amerikos 
lietuvių laikraščiams:

”Per visą Realės Gimnazi
jos gyvenimo laikotarpi kuni
gai nesiliauja ją persekioję: 
visose Suvalkijos bažnyčiose 
per pamokslus Įkalbinėja tė
vus, kad neleistu savo vaiku i 
Reale gimnaziją, grasindami 
už tai visomis dangaus ir pra
garo bausmėmis; per išpažin
ti taip pat akis j aki bara tuos, 
kurie leidžia šion gimnazijon 
vaikus; kalėdodami vėl visą 
savo autoriteto jiegą leidžia 
darban, kad tik sulaikyti tė
vus ir vaikus nuo Realės gim
nazijos. Krikštynos, vestuvės 
ir kitokį žmonių susiėjimai ku
nigų naudojami gimnazijai 
šmeižti. Netgi tuomet, kai tė
vai ima vaiko metrikus mo
kyklai, klebonai ;
vams, kad jų vaikai, besimo
kindami Realėje gimnazijoje, 
ištvirksią, bedieviais, ''gyvu
liais” tapsią. Klerikalu lei
džiamuose laikraščiuose tiek 
jau purvyno iškrėsta i Reale 
gimnaziją, jog net gimnazijos 
mokinių rėvai patraukė katali
kiškosios ’ 'Laisvės” redakto
rių Bičiūną teismo atsakomy
bėn, ir redaktorius buvo teis
mo nubaustas pinigine bauda 
ir kalėjimu. Vos susirinkus 
Lietuvos Steigiamajam Sei
mui,. Mariampolės "žiburio” 
gimnazijos valdytojai — di
rektorius Jokantas ir inspek
torius kun. Šmulkštys, išrink
ti Seimo atstovais; savo atsto
vavimo darbą pradėjo paklau
simu švietimo Ministerijai, 
kodėl Realės gimnazijos mo

kymo ir auklėjimo tvarka ski
riasi nuo tos tvarkos, kuri yra 
buvusi caro mokyklose Lietu
voje prieš karą. Kadangi šian
dien Lietuvoje šeimininkauja 
klerikalai, tai valdininkai ad
ministratoriai, klerikalams pa
taikaudami, visokiais budais 
kliudo Realei gimnazijai, ardo 
ramų mokyklos dathą. 
tc« rūšies valdininkų da 
pažymėtini Mariampolės vir
šininko Pijaus Misiurevičiaus 
žygiai, kurių atgarsis pasiekė 
net ir Amerikos laikraštiją, 
šitas Misiurevičius,- pasitar
naudamas klerikalams, ryžosi 
padaryti galą Realei gimnazi
jai: šių 192.3 metų sausio 2G 
dieną pasiuntė į gimnaziją 
bombomis ginkluotų Tnilicnin- 
kų, kurie iš klasės pamokos 
metu vedė mokinius j kalėji
mą, — ir dabar dar nėra žino
ma, kuo tie mokiniai buvo kal
ti. Dar prieš šį žygį tasai Mi
siurevičius yra rėžęs gatvėje 
vienai Realės gimnazijos V 
klasės mokinei, 14 metų mer
gaitei, per žandą taip smar
kiai, jog toji nuvirto i griovį 
ir puldama tiek pasižeidė, jog 
tėvams teko vežti ją i Kara
liaučių operacijai daryti.”

Negana šitų sunkumų,

kytojai saukiasi į Amerikos 
pažangiuosius lietuvius ir 
prašo padėti jiems aukomis 
pastatyti gimnazijai namus.

Padėti turėtų kiekvienas, 
kas tik nenori, kad klerika
lai pavergtų Lietuvą galuti
nai.

Gimnazijos reikalais rū
pintis Mokytojų Sąjungos 
valdyba yra įgaliojusi mo
kytoją J.* Valaitį. Taigi kas 
nori, gali nusiųsti aukų tie
siog jam. Reikia adresuoti 
taip: Jonui Valaičiui, Rea
le Gimnazija, Mariampolė, 
Lithuania.

I

MOKINA KLERIKALU 
DAKTARĖLI ETIKOS.

Daktarų profesijoj yra 
išsidirbus tokia etika, ’kad 
rimtam ir švariam gydyto
jui nepritinka dėti laikraš
čiuose didelių skelbimų, gir
tis savo mokslumu arba sa
kyti: "aš galiu išgydyt kiek
vieną ligą.”

Bet klerikalų daktarėlis 
Račkus šito nepaiso. Jo skel
bimai "Drauge” būna dideli 
ir visuomet su pasigyrimais. 
Negana to, šitas Račkus 
pradėjo garsinti klerikalų 
spaudoje net "stebuklingus” 
vaistus, ko nedaro joks rim
tas daktaras.

Todėl Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugija nutarė 
Bačkų pamokinti. Tuo tiks
iu Draugija išnešė ilgą re
zoliuciją ir paskelbė ją sa
vo organe "Gydytojas.” Pa
žymėję, kad Ručkus per 
iaikrarsčius apsiima išgy
dyti ligas ir siūlo nuo jų 
"stebuklingus” vaistus, dak-

aiškina tė-jraraj rezoliucijoje sa-

V .: - i
L.’

ko:

"Ne tik daktarai, bet ir 
šiaip inteligentiškesni žmonės 
jau gerai žino, kad jokiu bu
du negalima viršuje paminė
tas ligas per laiškus gydyti. 
Visu šalių sveikatos departa
mentai nuolatos perspėja žmo
nes nepirkti gyduolių. bet lan
kyti gydytojus. Amerikoje 
draudžiama inspektoriams par
davinėti 'vaistus’ nuo gonorė
jos, sifilio ir kitų venerinių li
gų, nes patys ligcniai nieka
dos save negali išgydyti.r.’

Išparodžius, kokiu budu 
Račkus savo vaistus rekla
muoja, Daktarų Draugija 
baigia:

"Mums prisieina pasakyti, 
kad siūlomi vaistai nuo virš- 
minėtų ligų reiškia liktai no
rą pasipinigauti. Jisai skelbia 
ir nori parduoti tai, kas visai 
nesutinka su medicinos moks
lu, kas tiktai žemina medici
nos daktaro vardą.”

Vadinasi, užtepė klerika
lų mokslinčiui per nosį.

ŽARUOS
Amerikoj moteris suma

nė sau plaukus kirpti- Ir 
koks parankumas! Nei-šu- 
kuot, nai garbiniuot nerei
kia. Išlipai iš lovos, papur
tei galvą. *kai katinas šlapią 
uodegą, ir marš ant gatvės’.

Chicagos lietuviai turi 
visko: daktarų, kurie nėra 
pagydę nei vieno žmogaus; 
dentistų, kurie daugiau dan
tų sugadina, negu pataiso; 
advokatų, kurie nėra išlošė 
nei vieno ”keiso,” ir daugy
bę kitokių profesijų vyri], 
kurie yra garsus tik iš "ti
tulo."

Chicagos "spešel-demo- 
kratai” priėmė Trockio ti
kėjimą. Juos pakrikštyti ta
po pakviestas komunistų ra
binas Dėdelė net iš Brook- 
Ivno. - . -

■ ...į. ..

"Naujienos”' stebisi, kaip 
kun. Purickis galėjo pereit 
per rubežių į Vokietiją, ne
turėdamas paso. Ir ko čia 
stebėtis! Juk Purickis yra 
kunigas — atbulkalnieris. 
Eidamas per rubežių jis už
sidėjo atbulą kalnierių, taip, 
kad stovintiems prie . rube- 

jžiaus atrodė, kad jis. iš Vo
kietijos pareina. Kunigo kal- 
nierius Lietuvoj daug ge
riau giliuoja, negu pasas.

i

Chicagoj karčiamos už
darytos, bet pijokų gerklės 
atdaros. Jie vistiek munšai- 
na pila kai į kubilą. Tik 
tiek jiemsRiesmagu, kad stu- 
boj gerti nėra taip linksma, 
kai prie baro, o ir pasigė
rusį nėra kam lauk išmesti.

ČEKQ - SLOVAKŲ PRE
ZIDENTAS—ŽYMUS 

ASMUO.
Iš visų Europos valstybių 

geriausiai šiandien stovi 
Čeko-Slovakija. Gerai su
sitvarkius ir greitai prisi
taikius prie dabartinių są
lygų, Čeko-Slovakija ’ užė
mė tokią poziciją, kad di
džiausioms valstybėms pri
sieina pusėtinai su ja skai
tytis. Todėl ir jos preziden
tas, D-ras Masaryk, yra 
tarp jų svarbus asmuo. 
Kada šiomis dienomis jisai 
atvyko į Londoną, tai Ang
lijos valdžia priėmė jį su 
tokia pompa, kokia keliama 
da ir ne kiekvianam monar 
chui. Londono dienraščiai 
pilni paveikslų ir aprašymų 
apie jo atsilankymą. Net 
pats Masaryk stebisi, kadjį 
taip garbina. s

Tai taip yra Londone.

I'

Sakoma, joge! "Sanda
ros” redaktorius Šliakys 
tuojaus mesiąs redaktorys- 
tę ir važiuosiąs į Pennsyl- 
vaniją varliukių gaudyti. 
Nejaugi tasai žmogelis nei 
tiek nežino, kad žiemos lai
ke varliukių nepagaus. Ge
riau tegul važiuoja j Argen
tiną žiogų mušti, nes dabar 
ten pats sezonas.

Davatkų ''Draugas” jau 
kelintu kartu rašo vis apie 
tą milžinišką 40 pėdų sma
ką, kuris pasirodęs Graiki
jos vandenyse. Gal netru
kus kokiai nors davatkai 
pasirodys ir šv. Jurgis su 
savo širmiu Chicagos kana
le- •

A. Gardukas.
-------— ‘

PAKIŠO BOMBĄ SOCIA
LISTAMS.

Aną nedėldienį Austri
joj buvo rinkimai Innsbruc- 
ko mieste socialistų mitinge 
atrasta pakišta su degan
čiu knatu bomba. Spėjama, 
kad 
bas.

iai monarchistų dar

X.

;si musų žemės kamuolys, 

tikra, šia tas. kad žmogus čia ne
turi jokios nuovokos apie 

į laiką. Turi su savim laikro
dį ir žiuri kaip valandos bė
ga, o laikas vis tas pats. Ir 
il-ma valanda, ir 6-ta, ir 10- 
jta, ir 12-ta, ir dar sykį 12- 
ita, o saulė vis ant vietos ir bi
jant vietos. Išėjo 50 valandų, \!a 
išėjo 80, o vakaro vis nėra- 
ir nėra. Nėra nei 
nei nakties, nei ryto.” • 

Šitie pavyzdžiai parodo, 
kiek yra tikri musų budai 
laikui matuoti. Pavažiuoja

los, kaip žemės drebėjimas 
Japonijoj, turi "gerų pusių.” 
nes po tos nelaimės Ameri
kos fabrikantai gavo iš Ja
ponijos $15,000,000 vertės 
užsakymų ir turės gražaus 
pelno. Japonams nelaimė, 
amerikonams pelnas, ir taip 
visur: kuomet vienas ken- 
v*a, tai kitas naudojasi. 
Anot tos patarlės — pelei 

vakaro, kirtis, o katinui pusryčiai. 
ik^Ūa.

.——————————---------
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Įvairios žinios

‘ Rusės moteris tvirkina 
turkus.

I Pabaigoje rugpiučio, tur- 
kės Įteikė savo valdžiai peti
ciją, kurioje jos prašo išsiųs
ti iš Turkijos ribų visas ru- 

:ser moteris.
Į / Prašytojos skundžiasi, 
■kad rusės moteris prie sa- 

:bet gimdo tiktai oro’virpė- vos masina turkus vyrus ir 
Ijimą. Ir kuomet mes sakom. į*110 ar(^° šeimynini žydim, 
kad mes "girdim” kaip kiti.I)au?e!is rusiu Juros mau’ 
kalba, tai ištikruiu mes ne .Ryklėse Floroje ir San Ste- 
girdim. o tik musų ausyse'Pano vaikštinėja Jevos koš
tam tikri bubneliai iaučia tiumuose. To dėliai turkių 

virpėjimą. Pradurklt vyraj paliovė imti savo žmo- 
adinkit savo ausyse' Pas kartu su savim ant pha~ 
s, o tada teeui jums velydami savystoviai

Įsimylėjęs vaikinas i paklysta laiko beribėj. 
. - . . - ; _ 1 Dabar paimkime baisa.
d sakome ir rašome: "jis

. .... '‘•turi malonų balsą;” arba: 
"jo balsas visai netikęs.” O 
tikrenybėje tokio daikto, 
kaip balsas, visai nėra. Kuo
met žmogus dainuoja ar 
kalba, tai jis ne baisa daro, į 1 . • — . -M . _

To Heliai turkių
oro 
arba suga 

.bubnelius, o tada tegul jums
-------y.—□ _____ negir- maudytis. Dauguma iš tur-■ir išarmotu šaudo • -

įdėsite. Arba prašalinkit orą kų jaunuomenės po įtekme 
ir vėl įileko negirdėsite, j pažinčių su rusėmis, prijun- 
Astronomas Žulavskis sa-l^0 kokayno, morfijaus 

j fantastiškam veikale V* E-onstantm°polyje vie- 
- Na Srebnym Globie” apra-inoJe Vk B* Pe^° ?a|veJ v,rs 
įrišo ekspedicija ant mėnulio.!^? salonų randasi, kui ma- 
si- Tris vvra; ir'nVnn mAf™5:smancios ruses moteris vi- 

___________ *r Sunc^° turkių vyrus 
toks laiko matavimas visai j kada ats>peikėio neiral’ėio ir t-L Šeimos išgelbėjimo 
- ----- -- Už- jokiu bud^susikalbėtL Ma- \ardan’ turkės Prašo

ti ruses.
Ši peticija turkų visuome

nėje padariusi didžiausia įs
pūdi. Turku policijos direk
torius Veichli-bei laikrašti
ninkams pareiškė, kad iki 
taikos pasirašymo jokių

kuomet Chicagoje 12 valan-Įnas kitą suprasti dėlto, kad priemonių nebus vartojama 
dą žmonės eina valgyt pie-ioro virpėjimas jiems geltė- n- klausimas apie ruses mo
tų, tai Krasnojarske (Sibi
re) tuo pačiu laiku yra pats 
vidurnaktis.

Kam teko atvažiuot Ame
rikon iš Lietuvos su nusta-

....... teris bus išspręstas bendrai 
todėl susikalbėt žmonės te- &pie jų buvimą Turkijoje, 
nai negali, nors ir kažin • Konstantinopolio guberna- 
kaip garsiai jie bandytų te- torius 
nai rėkti. t kad įvedus normalę padėtį,

jo. Ant mėnulio oro nėra, ir

Gaidar-bei pareiškė,

ws priemones,
(pašalinimui visuomenės do-

tytu tenai laikrodžiu, tas! Kaip matote, balsas irgi bus pavartotos
*jr*«*sx n F ■» ly v* o <1 <1 4 Ir 4- r* £*• I 111 VIS

Na, o kas*7ra~tikra? Ar j*? žeminančių reiškinių.
žino, kaip keistai tada išro- nėra tikras daiktas, 
dė rodomas ant jo laikro
džio laikas.

Atsimenu, keli metai at
gal vienas Bostono dienraš
tis pastatė savo 
jams klausimą: ”Kelinta 
valanda būna ant šiaurės 
žemgalio, kuomet Bostone 
laikrodžiai rodo 12 dienos 
laiku?”

Tai buvo tuomet, kuomet 
paskilbes D-ras Cook _su- 
gryžo iš savo ekspedicijos 
ir pasisakė buvęs ant pat 
ašygalio.

Ir nei vienas to laikraščio 
skaitytojų negalėjo to klau
simo atsakyti. Negalėjo 
dėlto, kad ant žemės ašyga- 
lių negalima valandomis 
laiką riboti.

Čia reikia žinoti, kad va
landos yra nustatomos su- 
lyg saulės. Kuomet stulė 
stovi lygiai ties meridianu, 
tuomet būna pats vidurdie
nis, ir ant laikrodžių tada 
nustatoma 12 valanda.

Kaip žemės paviršius su
kasi pro saulę, ant kiekvie
no merįliano po saule būna 
vis 12 valanda. Bet visi 
meridianai (jų yra 360) su
eina ant žemės ašygalių į 
vieną tašką. Tuo budu iš
eina/kad ant žemgalių, ar
ba žemės ašygalių, amžinai 
būna 12 valanda.

Na, o kaip einantis laik
rodis gali rodyt amžinai tą 
patį laiką?

Bet pasiklausykit, ką apie 
tai sako pats D-ras Cook,

{J

skaitvto-! lavskio
_________ t

jus žinot, kiek jus sveriat? 
Sakysite, pavyzdžiui, kad 
180 svarų. Taip manė ir žu-

► aprašyti žmonės 
Bet kada vienas jų pirmu 
syk ant mėnulio atsisėdo ir 
paskui norėjo atsikelti, tai 
jis pašoko kelias pėdas auk
štyn. .Mat, senu savo papra
timu, jis Įtempė savo kojų 
raumenis tiek, kiek reikia 
pakėlimui 180 svarų. Bet 
mėnulis yra daug mažesnė 
planeta negu žemė, jis ma
žiau traukia daiktus prie 
savęs, ir žmogus, kuris ant 
žemės svėrė 180 svarų, ant 
mėnulio tesvėrė tik kelis 
svarus. Dėlto jis ir pašoko, 
kada norėjo atsistot.

Vadinasi, svoris irgi nėra 
tikras daiktas. Jis priklauso 
ne nuo paties daikto, bet 
nuo to, kiek tas daiktas yra 
traukiamas.

Ir išeina, kad pasauly nė
ra nieko tikra: viskas prigu
li nuo laiko ir erdvės, ir vis
kas keičiasi.

Taip pat nėra pasaulyje 
visapusio teisingumo, kaip 
lygiai nėra visapusio gero 
nei blogo. Kas vieniems blo
ga ir neteisinga, tas kitiems 
gera ir teisinga. Rusijoj bol
ševikai sako’ kad išplauti 
buržauziją, tai geras ir tei
singas darbas. Bet- plauna
moji buržauzija šaukia, . 
kad tai yra didžiausia pik
tadarybė ir beteisė.

Kada aliantai pripažino

i
Letargo miegas.

Latvijoje, Kreslavkoje, 
pereitų metų rudeni pilį.JMe- 
ra Stol, 24 m. amžiaus, bū
dama nėščia užmigo Betari 

<{go miegu ir pramiegojo 100 
dienu. 161 dienoje ji atbudo, 
apsidairė ir apsivertus ant 
kito šono, vei užmigo. Nuo 
tos dienos dažniau pradėjo 
atbusti ir pažinti žmones. I 
klausimus atsakydavo labai 
silpnu baisu. Per tą visą lai
ką va’igydinoma buvo su 
tam tikrų prietaisų pagal
ba. 30 dienoje po atbudimo 
ji pagimdė dukterį, kuri pa
sižymi silpnu ir menku kūno 
sudėjimu. Dabartiniu laiku 
Stol jaučiasi sveika, ’ tik 
skundžiasi didėjančiu nutu
kimu. Laike lietargo miego 
Stol neteko visų savo dan
tų-

Persiskyrimai Fran- 
cuzijoj.

Vedusiųjų persiskyrimai 
Francuaijoje esti labai daž
nai. Taip per pirmutinius 4 
mėnesius, 1923 m. iš 70,656 
vedimų buvo 5666' persisky
rimai. Daugiausia persiski- 
ria Paryžiaus gyventojai, 
kuriame iš 7947 vedimų bu
vo 1048 persiskirimai. Pro
vincijoje šeimos gyvenimas 
stipriau laikosi, tenai net 
yra apskričių, kuriuose nei 
vieno,peršigkirimo dar nėra 
buvę.
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LAWRENCE, MASS. 
Komunistų prakalbos.

21 d. spalio vietos komu
nistai buvo surengę prakal
bas Lenkų Salėj. Plakatuo
se buvo skelbiama, kad kal
bės J. Jukšelis iš Chicagos. 
Bet Jukšelio vieton pribuvo 
„Laisvės” dženitorius Bovi- 
nas iš Brooklyno. Jis kalbė
jo apie darbininkų judėji
mą. Tarp kit-ko jis pasakė, 

, kad Socialistų Partija savo 
laiku buvo tvirčiausia darbi
ninkų organizacija, kurią, 
girdi, kapitalistai sunaiki- 

- no. Čia Bovinas sužiniai 
skelbia melą, nes Socialistų 
Partiją ne kapitalistai su
naikino, bet komunistai ją 
suskaldė ir išdraskė. Tiesa, 
kapitalistai visuomet perse
kiojo socialistų judėjimą 
bet jie niekuomet nebūti į 
galėję atlikti tokio darbi
ninkams pragaištingo dar
bo, koki atliko komunistai. 
Suskaldydami Socialistų 
Partiją, komunistai neju
čiomis pasitarnavo darbi
ninkų priešams kapitalis
tams. Dar ir dabar visokie 
Jukšeliai, Dėdelės, Bovinai 
ir kiti komunistų lizdo apaš
talai važinėdami po žmones 
demoralizuoja darbininkus, 
pjudydami vienus prieš ki
tus. Šiose prakalbose Bovi
nas irgi neapsiėjo be šmeiž
tų. Jis susiriesdamas šmei
žė ir niekino socialistiškus 
laikraščius, o ypač „Kelei
vi.” Mat „Keleivis” šitiems 
padaužoms yra kaulu gerk
lėje, todėl jie taip jo ir ne
apkenčia. Bet darbininkai 
šiandien nėra jau tokie kvai
li, kaip komunistai mano. 
Jie moka apvertinti ir „Ke
leivio” nuopelnus ir komu
nistų darbus, ir pagal užsi- 
tarnavimą remia. „Kelei
vio” skaitlingas išsiplatini- 
mas ir komunistų visiškas 
susmukimas aiškiai parodo, 
kur darbininkai mato dau
giau teisybės ir k2m jie dau- 

^giau pritaria. ,
Baigdamas kalbėti Bovi

nas pasakė: „Na, dabar už
teks plepalų, užsirašykit 
'Laisvę.’ ” Mat pats pripaži
no, kad jo kalba buyo plepa
lai. O kaslink „Laisvės,” tai 
jai daug geriau tiktų var
das „Ne Laisvė,” nes ji kito
kių politinių -Jsitikinimų 
darbininkams laisvės visai 
nepripažįsta, ir todėl šitokio 
kaziono bolševikų organo 
darbininkai nenori prenu
meruoti.

Matydamas, kad niekas 
„Laisvės” nęužsirašo, jisai 
užsakė ant ateinančios ne
dėlios „Laisvės” ir „Vilnies” 
skaitytojų mitingą. Vienas 
žmogus ant juoko klausia: 
”4) 'Keleivio’ skaitytojams 
ar galima ateiti?” „Ateik, 
ateik,’’ — sako susimaišęs 
Bovinas.

Buvo renkamos aukos Į 
Tosterio fondą, bet mažai 
kas aukavo. Ten Buvęs ;

drg. Poška nušvietė Lietu- buvo padaryta operacija ir 
viu Socialistų Sąjungos už
davinius ir kvietė pritarian
čius socialistams stoti į so
cialistų 'organizacijas.

Reikia pasakyti, kad su
sirinkusi publika buvo labai 
užinteresuota drg. Poškos 
prakalba, nes visi labai a- 
tydžiai klausėsi. O ir tuo 
drg. Poškos prakalba buvo 
gera, kad joje nebuvo nei 
kolionių, nei plūdimų ir 
šmeižimų, kas brooklyniej 
čiams jau įkirėjo.

Po prakalbų, drg. K. 
Kriaučiūnas, pritariant Al
donai Kriaučiuniutei pianu, 
sudainavo keletą dainelių, 
kurios susirinkusiems labai 
patiko. Toliau mažas berniu
kas, Keistutis Mitchelsonas, 
puikiai padeklamavo porą 
gana gražių eilučių; užtai 
garbė yra tėvams, kad taip 
puikiai mokina savo kūdi
kį. Ant pabaigos - Aldona 
Kriaučiuniutė, (arba ge
riau ją pavadinus: busianti 
pianistė žvaigždė) paskam
bino pianu keletą klasiškų ir 
gana gražių veikalėlių. A- 
pie Aldoną Kriaučiuniutę, 
kaipo pianiste, nereikalinga 
daug kalbėti, nes už ją kal
ba jos pačios nepaprasti ga
bumai; ji yra dar jaunutė, 
Let. vargiai rasi tarpe lietu
vių tokią, kuri galėtų jai 
lygintis piano valdyme.

Programui užsibaigus, 
buvo šokiai, įvairus žaislai 
ir smagus pasikalbėjimai. 
Atsilankiusieji žmonės, ro
dos, buvo gana užganėdinti. 
Taigi butų geistina, kad L. 
S. S. 19 kp- ir daugiau to
kių vakarėlių ateityj pa
rengtų, nes turint socialis
tam tokią graži’ą ir paran
kią svetainę yra gana sma
gu

nupiauta ranka. Bet ir tas 
nieko nepagelbėjo ir 2 d. 
rugsėjo Bogdanavičius pa
simirė. 5 d. rugsėjo velionis 
tapo palaidotas ant lietuvių 
laisvų kapinių, Spring Val- 
ley, III.

Velionis buvo nevedęs, 32 
metų amžiaus, Amerikoj iš
gyveno 10 metų, buvo laisvų 
pažiūrų ir skaitė „Keleivi,” 
„Naujienas,” „Kardą” ir 
„Tėvynę.” Prigulėjo prie S. 
L. A. 217 kuopos ir L. D. L. 
D. 3 kuopos.

Kas norėtų gauti apie ve
lioni platesnių žinių, lai 
kreipiasi šiuo adresu: J. 
šmuilis, Box 223, Depue, III.

Išnaudojamas.

tyčiojasi iš nelaimingos mo- tu viršininkų buvo iškilę 
tinos, kuri rūpinasi savo kivirčiai, bet Hillman, uni- 
vaikučiais. Bolševikų kaip jos prezidentas, visą tą vir- 
tik ir butų šventa pride- šininkų susikirtimą likvi- 
rystė pasirūpint savo drau-įdavęs. Delegatas nusiskun- 
go vaikučiais. dė, kad girdi, lietuvių loka-

Pas mus, Carnegie, yra lo delegatai turi prastą re- 
keletas bolševikų laikraščių putaciją bendrosios tarybos 
korespondentų, kurie apie susirinkimuose ir tai vis dėl 
visokius dalykus netingi pa- savo teisingų kairiųjų klau- 
rašyti į savus laikraščius, simų. Girdi, musų lokalo

nė, kad girdi, lietuvių loka-

simų.
o apie savo draugo pabėgi- delegatai v 
mą tai nei gu-gu. Mat ne-įlenda su 
nori pasigirti savais „nuo
pelnais” iš bolševiškiško 
lizdo. Nebolševikas-

ten pasilinksminti.
E. P. S.

kvoj, našlaičių namas, tapo 1 *"
užvardytas komunisto Fos- nūs iš vieno kero išauga po

_ Y Y-M 1 •! • • 1 • 1 i • 1 y

vidalo. Pirmą meta pasodi

BROOKLYN, N. Y. 
Iš L.S.S. 19 kp. vakarėlio.

21 d spalio atsibuvo L.S.S.
19 kp. pasilinksminimo va
karėlis. šitoks pasilinksmi
nimo vakarėlis jau senai 
musų kuopos buvo rengia
mas. Pirmiaus šitokie vaka- 

’ vėliai turėjo gana gerų pa- 
* sėkmių. Taip pat ir šitas va

karėlis neblogai pavyko — 
žmonių atsilankė vidutiniai. 
Pagalios šis vakarėlis buvo 
Įdomesnis už kitus pirmes- 
hius tuomi, kad jame buvo 
gana puikus programas.

Vakarėliui atsidarius, pir
miausia drg. V. Poška pa
sakė prakalbėlę. Kalbėto
jas puikiai nušvietė Socia
listų Partijos ir musų Są
jungos susiskaldymo prie
žastis- Toliau gana vaiz
džiai ir plačiai Įrodinėjo ko
munistų , veidmainystes 

,’’bendro fronto” klausime. 
Pabaigoje savo prakalbos

DEPUE, ILL. 
Visko po biskp

Musų miestelis nedidelis, 
turi apie 3 tūkstančius gy
ventojų. Iš fabrikų yra tik 
viena cinkaunė.' Darbai ei
na gerai, bet darbas yra 
surikus ir karštas. Dirbama 
8 vai. į dieną. Paprastiems 
darbininkams mokama po 
40 c. Į valandą, o amatnin- 
kams kiek daugiau. Abelnai 
imant, darbininkai čia yra 
labai išnaudojami. Dabar 
cinko kompanija stato kitą 
fabriką, kurioj išdirbinės 
maliavas. Negalėdama gaut 
užtektinai pigių darbininkų 
Amerikoj kompanija parsi
traukė kelis šimtus vergų iš 
Meksikos. Meksikonai yra 
tamsus žmonės ir todėl nesi
priešina bosams- O susipra- 
usių ir organizuotų darbi- 
rinkų bosai labai bijo. Mat, 
<eli metai atgal čia buvo su
sitvėrus unija, tai kompani
ja dauc darbo turėjo, kol tą 
uniją išardė.

Lietuvių čia gyvena tik 4 
šeimynos, bet ir tarp tų su
okimo nėra, nes vieni kata- 
ikai, o kiti laisvi. Katalikai, 
kunigėlio įgązdinti, bijo 
aisvųjų iš tolo. Jie daugiau 
liiikę prie munšaino dary
mo, negu prie laikraščių 
skaitymo. Sako, iš munšai
no jiems daugiau yra nau
dos, negu iš laikraščių.

29 rugpiučio š. m. vieną 
vietos lietuvį patiko nelai
mė. Augustas Bogdanavi
čius, parėjęs iš darbo, pasi
ėmė automatišką šautuvą, 
užtaisė jį ir išėjo medžiot. 
Eidamas pakeliui užėjo pas 

savo draugą, su kuriuo kar
iu dirbo. Jiems bežiurinė- 
ant šautuvą ir bevartant jį 
■ankose, šautuvas iššovė ir 
suvis pataikė Bogdanavi- 
čiui į dešinę ranką ir dešinį, 
petį. Kol pribuvo pa- 
relba. daug kraujo nutekė- 

, o. Vėliaus Bogdanavičius 
apo nuvežtas į St. Mar^a- 
ret ligonbutį, Spring Val- 
ley, III., kur nelaimingam

CARNEGIE, PA.
Bolševikas Vincas Navic
kas pabėgo nuo savo šei

mynos.
Vincas Navickas pabėgo 

palikdamas savo moterį di
džiausiame varge su 4 vai
kučiais, kurių didžiausias 
yra 10 metų, o mažiausias 
2 mėnesių. Jis tarp Carne- 
gies lietuvių buvo žinomas, 
kaipo karštas "Laisvės*’ ša
lininkas — bolševikas ir 
žmonės vadindavo jį Troc- 
kiu.

Kadangi žmonės ėmė šne
kėti, kad, girdi, Trockis pa
bėgo su kokia tai motere at
vykusia net iš Ansonia, 
Conn., kuri buk vadinosi 
jo sesuo Agota Liudienė, 
tai aš nutariau ištirti daly
ką ir nuvykau į jo namus-

Įėjęs į jo namus, radau jo 
moterį besitriusiant apie 
stubą. Paklausus kur yra 
Vincas, moteris pradėjo 
verkti ir pasakoti, kad jos 
Vincas pabėgo su kita mo
tere, palikdamas ją be cen
to su keturiais mažais vai
kučiais. 12 d. rugsėjo, jis iš
ėjęs neva pas daktarą ir 
daugiau nesugrįžo. Prieš 
jos vyro pabėgimą buvo at
važiavusi pasijuos iš Anso
nia, Conn., tūla Agota Liu
dienė, kuri vadinosi jo sese
rs. Tai šita moteris ir suar
dė jų gyvenimą. Juodu bu
vo norėję pabėgti 11 d. rug
sėjo, bet didžiausioji mer
gaitė Įsikibus tėvui Į skver
ną ėmus verkti, tai tėvas 
tą dieną susilaikė, o jo „se
suo” išvažiavo. Ant ryto
jaus^ ir jis dingo, . . ■ >

Paskui jo moteris parodė 
laiškus nuo jo „sesers.” Tuo
se laiškuose Liudienė vadi
na Navicką broliu, tik ga
na saldžiais žodžiais kalba, 
ir ant galo laiško yra. pridė
ta daug kryžiukų, kas reiš
kia bučkius. Parodė ji . ir 
antrą laišką nuo jos pabė
gusio vyro. Laiškas rašytas 
7 d. spalių. Laiške jis nepa
duoda savo antrašo, ir sako, 
kada jo antrašo niekas ne
gali žinoti,tik ant laiško ant- 
spauda yra iš Brooklyn, N. 
Y. Tame laiške rašoma se
kančiai: ”Aš, Vincas Navic
kas, pasveikinu savo bran
gius vaikučius žičydamas 
geros dalies gyvenime ir 
meldžiu gamtos ar dievo, 
kad priimtų greičiau mus 
po siera žemele... — Toles- 
niai Navickas tame laiške 
savo moterį vadina neprė- 
telka ir t. t.

Navickienė sako, kad kol 
nebuvo atvažiavusi ta Liu
dienė, tai jie neturėję jokių 
šeimyninių nesutikimų.

Mano žodis. Liūdną įspū
dį žmogus gauni pamatęs 
tokį šeimynos likimą. Moti
na rauda, kremtasi, kad 
nėra kuom maityti vai
kučių pulką, o į prieglaudą 
nenori atiduoti, nes nenori 
jų atsižadėti. Reikalinga, 
kad vietiniai lietuviai susi
domėtu tų nelaimingų vai
kučių likimu ir pagelbėtų 
jiems.

Vietos bolševikai apie 
Navicko pabėgimą tyli ir

Girdi, musų lokalo 
isuomet pirmi iš- 
visokiais klausi

mais.
Nuo Friends of Soviet 

Russia delegatas Butvilą 
pranešė, kad minėto fondo 
ir kitur surinktais pinigais 
iš lietuviškų draugijų iš
maitinta Maskvoj keturio
lika vaikų. Tie vaikai esą 
našlaičiai žuvusiųjų kare 
rusų kareivių-

Vienas tautietis man sa
ko: "Delkogi tie musų ko
munistai šelpia iš lietuvių 
surinktais pinigais tiktai 
Rusijos vaikus, o nešelpia 
Lietuvoj esančių pašlai
čių?”. Kitas sale mudviejų 
sėdėjęs žmogus sako: „Lie
tuviški komunistai, tai Ru
sijos patriotai, todėl jie ir 
gelbsti vien tik Rusiją.’’

Rusų skyrius surinkęs

CHICAGO. ILL.
Rubsiuviij susirinkimas.
Spalių 12 d. Unijos sve

tainėj Įvyko Rubsiuvių Uni
jos susirinkimas. Susirin
kimą atidarė pirm. V. Pru- 
sis. Buvo skaityti lokalo ir 
pildomosios tarybos proto
kolai, kurie liko priimti. 
Skaityta laiškai. Vienas 
laiškas buvo prisiųstas nuo 
Chicagos laikraščio ”Majo- 
ritv” redakcijos, kad rub
siuvių lokalas (269) duotų 
savo organizacinių reikalų 
apgarsinimus tam laikraš
čiui. Dar kelis laiškus per
skaičius susirinkimas juos 
priėmė. : ' *
bos delegatas pranešė, kad ■ Maskvoj šimtas našlaičių, 
tarp Chicagos Amalgamei-1

Bendrosios tarv-Jiek pinigų, kad išmaitinta

Vaikų prieglauda Mas-

į

T.
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VERTYBĘ
Išdirbėjai HELMAR eiga retų- visados 
džiaugiasi pasitikėjimu HELMAR rūky
toją. dėlto, kad jie duoda pilną vertybę 
už j« pinigus. '
Besidauginąs pardavimas HELMAR Ci- 

garetų, prirodo tą faktą, jog jie užsitikri
no tą pasitikėjimą duodami Helmar rūky
tojams 160 G tyrą Turkišką Tabaką, ko
kį jie mėgsta.
20 HELMARŲ kaštuoja truputį dau
giau, negu paprastu cigaretų, liet su ; 
kiekvienu HELMARU Jus gaunate ke- 
lioliką sykių daugiau malonumo.
HELMAR yra supakuoti kietose skry
nutėse, kas apsaugoja juos nuo sulūžimo 
ir susimankymo. Paprasti cigaretai yra 
supakuoti Į pundelius.

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

f

k

t

10 ir 20 skrynutėje.

Išdirbėjai nugščiau-
sios Turki..-
In ir Egiptiskų Ci- 
Įį‘urt*t!i SVietC.
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terio vardu. Butvilas gir
damas dar pridėjo, kad, 
girdi aš remiu ir visi susi
pratę darbininkai turi rem
ti Rusijos vaikus, o tai to
dėl,. kad Rusija esanti dar
bininkų šalis, kur darbinin
kai valdąj’patys savo tėvy
nę.” Nuo parodytų Chica- 
goj Rusijos krutamu jų pa
veikslų pelno likę apie ke
turi tūkstančiai dolerių.

Biznio agentas K. Kairys 
pranešė, kad siuvėju dar
bai Chicagoj apsistojo. 
Daug šapu užsidarė neap- 
ribuotam laikui.

Tapo išrinkti unijos ba
liui darbininkai. Buvo pa
keltas klausimas, kas reikė
tų daryti ir kokiu budu bu
tų galima narius užintere- 
suoti, kad jie skaitlingiaus 
lankytųsi i skyriaus susi
rinkimus, nes dabar dau
giausiai jeigu atsilanko 
apie trisdešimts narių. Lo
kalas gi turi daugiau negu 
vieną tūkstantį narių.

Tas klausimas, padisku- 
suotas ir paliktas kitam su
sirinkimui. Pirmininkas 
pranešė, kad kitame susi
rinkime bus nominuota lo
kalo valdyba 1924 metams- 
Neturint daugiaus reikalų 
susirinkimas užsidarė.

šapos Darbininkas.

vieną, dvi arba tris lendres, 
o po kelių metų iš to paties 
kero jau išauga iki 20 len
drių. Cukraus lendres sykį 
pasodinus, jos yra geros 
ant 18 metų. Po 18 metų jas 
reikia persodinti.

Dvidešimts penkių mylių 
atstume nuo Havanos Į pie
tus randasi miestas vadina
mas Hershe.v. Čionai randa- . 
si didelės cukraus ir čokola- 
do plantacijos, priklausan
čios Hershey Chocolate Cc. 
iš Pennsylvanijos. Hershey 
miestukas gražus ir links
mas. -Darbininkai 
nuo $2.00 iki $2.50 
uos.

60 mylių i rytus 
miestas Matanza, kuris išro
do labai puikiai. Jame yra 
užsilikę daug senovės lieka
nų. Geležkeliai kasdien da
ro Į čia ekskursijas. Tiikie- 
tas iš Havanos į Matanzą 
ir atgal 11 dol. Vienoj 
pusėj Matanzos miesto yra 
augšti akmehs kalnai. Į tuos 
kalnus yra iškaltas didelis 
kelias vedantis į taip vadi
namą Gothic Temple, kuri 
turi 250 pėdų ilgio ir 80 pė
dų pločio. Viduje Gothic 
Temple turi labai puikių 
kristalinių ir marmorinių iš-> 
dirbinių. Antroj pusėj Ma- 
tanza miesto guli labai di
delės lygumos, kur randasi* 
puikiausios sodybos ir par
kai.
106 mylių atstume nuo Ha

vanos randasi salos vadina
mos Islands of Pines. Delei 
šitų salų eina ginčas tarp 
Suv. Valstijų ir Kubos, kam navunus i pietus u . . nr,:uiflnwt: p;npo

matosi dideli kaina L Per 
mylių nuo Havanos niekas 
ant tų kalnų neauga. To
liau^ jau matosi kai-kur me
diniai nameliai, kurių stogai 
yra dengti šiaudais. Dvide
šimts trijų mylių atstume 
nuo Havanos yra miestas 
vadinamas Providence. Nuo 
čia tai prasideda gražus, ly
gus laukai, ant kurių auga

y • — i y — •Tomis 
šimtai 
žemės, i

Iš KELIONĖS PO PIETI
NES VALSTIJAS IR 

KUBĄ.
žinių žiupsnelis- 

(Pabaiga) 
Važiuojant gelžkeliu nuo 

Havanos i pietus ir vakarus (

uždirba 
ant die-

randasi

cukraus', pine apple ir taba
ko plantacijomis. Amerikos 
kapitalistai turi tų planta
cijų pasipirkę už $25,000,000 
ir daug amerikonų čia gy
vena, nes labai puikus kli
matas ir gražios vietos. 
Daug žmonių iš Havanos 
kasdien važiuoja laivais Į 
Pine salas. Tikietas i ten ir 
atgal $15.00.

i Medžių ant Kubos yra 
daug man nepažįstamu. Vie- 

. Ie9?.nM ™ nnnoJn. 4 l.'of
išvedžioti

cukrinės lendrės, 
lendrėmis užsėta 
tūkstančių akerių 
Per šitas cukrinių 
plantacijas yra 
geležinkeliai, kuriais yra ve
žamos lendrės i cukernes. įueL,u', 
p™ „,1™* fohrik-n atpJge labai dideli, taip kad sto- 

..... . _ ~ . vinį po lokiu mirtos meuziUilga linija lendrėmis pn- *, rr/s* ♦ u saules visai nesimato taip
gi daug yra australiškų pu- 

’ šių. paimu ir t.t.
Anglies kasyklų kuboj ne*- 

siranda. Visa anglis gabe
nama iš Amerikos. Užtrit 
yra turtingų rudos kasyk
lų. j

Maistas Havanoj yra be
veik du syk brangesnis, ne
gu Suvienytose Valstijose.’

Tai tiek galiu "Keleivio? 
skaitytojams patiekti žinių 
iš mano kelionės po pietines 
Amerikos valstijas ir'Kubą,

A. M. Joris.

ni yra panašus i lietuviškas 
.drebules (apušes), o kiti į 
•lietuviškas mirtas, tik išau- 

Prie cukraus fabrikų atei- 

krautii vagonų. Čia tie va
gonai po vieną yra stumia
mi ant tam tikros platfor
mos ir prie tos platformos 
prirakinami: Paskui elektri-. 
kiniu mašinų pagalba plat
forma su vagonu būna ap
verčiama ir iš vagono visos 
lendrės išbira Į tam tikrą 
duobę, iš kur tam tikras til
tas neša lendres į milžiniš
kus rolius, kurie jas laužo. 
Tr taip tos lendrės eina iš ro
lių i rolius, kol iš jų būna iš
spausti visi syvai ir palieka 
vien tik sausi ir karšti spa
liai. Išspausti šyvai bėga 
tam tikromis rynomis Į ka
tilus ir tenkus. Antrame ga
le cukernės išeina baltas 
kai sniegas cukrus, o tam 
tikromis dūdomis išeina 
kristalinis syrupas ir alko
holis 7% stiprumo. Skir
tingomis gi dūdomis išeina 
prastas maliasas, kurį Ku
bos magnatai parduoda A- 
merikai ir kitoms šalims, 
nes čia ant vietos neturi to
kių prietaisų, kad iš jo iš
dirbus cukrų. Gi lendrių lie
kanas arba spalius verčia 
krūvomis ant lauko ir pas
kui parduoda popieros fab
rikams.

šitose cukernėse darbai 
eina be sustojimo, trimis 
permainomis. Darbininkai 
dirba po 8 valandas ir už
dirba po 2 dol. ir daugiau Į 
dieną Ant plantacijų darbi
ninkai gauna nuo $1.50 iki 
$2.00 i dieną.

• Cukrinės lendrės auga kai 
komai, maž-daug tokio pa-

BROOKLYN, N. Y. 
Extra!

L.S S. 19 kuopa, orui atvė
sus, nutarė perkelti savo 
susirinkimus iš seredos va
karo Į nedėldienĮ. Vadinas, 
nuo dabar ir per visą žiemos 
sezoną L.S.S. 19 kuopos su
sirinkimai bus laikomi pir
mą nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 3 vai po pietų, toj pa
čioj vietoj, t. y. Socialistų 
Partijos Svetainėj. 319 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Sekantis kuopos susirin
kimas Įvyks nedėlioję 4 d. 
Lapkričio -November, virš 
pažymėtam laike ir vietoj. 
Visi draugai malonėkit pri
būti Į laiką, kad nereiktų 
vieniems kitų laukti. Taipgi 
kviečiame pašalinius svei- • 
kai protaujančius draugus 
darbininkus ateiti ir Įstoti i 
musų kuopą, o kartu ir Į So
cialistų Partiją.

L. S. S. 19 kp. sekret.
Mitchelson,
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Kur reikia daugiau pi 
nigų, negu smegenų?
(Tąsa iš pereito num.) "didelės” mokyklos geres- 

Pirmas dalykas puola į nės? Jau sakiau, kad sieno- 
akį, tai šitų mokyklų pavir- mis ir dideliais ponais, tai 
šutinis skirtumas. Kur tur- ir viskas. O šiaip jau tai me
čių vaikai didžiumoje eina, ko kitokesnio ten nėra. La- 
žinoma, tos mokyklos namai boratorijos juk visose mo- 
didesni, na ir daugiau jų kyklose, taigi ir B ar C mo- 
yra, klasėse daugiau išdidų- kyklose yra tiek geros, kad 
mo ir žioplo pasiputimo, Ia-'gali dirbti, jeigu tik nori, 
boratorijos lyg; biskį gėrės- mokslo darbą kuogeriausiai. 
nės. Tai ir viskas. Prbfeso- Profesoriai yra taip geri, 
riai, žinoma, A mokykloj kad iš jų visados daugiau 
yra paprastai geri, tik var- išmoksi, negu iš asistentų, 
gas, kad labai retai jie kla- arba dažniausiai studentų 
sėj pasirodo; taigi dažniau-/'didelėse” mokyklose. Visa 
šiai tenka augštesnės kla- medega, kuri praktiškam 
sės studentų lekcijų kiaušy- mokslui reikalinga, yra taip 
ti. Štai, Northwestern Uni- jau gera B ar C mokyklose, 
versitete man teko per visą kaip ir tose "didelėse" mo- 
pusmeti tik vieną kartą kyklose. O knygos, tai juk 
anatomijos departamento .visiems prieinamos. Kiek-, 
profesorių, Ransom, matyti,’vienas studentas stengiasi:1 . . .
nes visą laiką jo pagelbinin-.naudoti tokią knygą, kuri atsikratyti; ekonomijos 
kai ir augštesniųjų klesųyra geriausia. p1' politikos mokslus: politi-
studentukai mus mokė. Bet: Bet didelis skirtumas yra’n§ ekonomiją, sociologiją, 
štai mokykloj B ar C. visa- tame, kad "didelėse” moky-j"1 T'.....
dos tave moko pats profeso- • klose yra tarp studentų vi
rius. Ir nemanykite, kad ši- šokių sporto draugijų, kur 
tų "prastesnių” mokyklų reikia ir laiko, ir pinigo ne- 
profesoriai prastesni. Visai mažai turėti, jeigu nori su 
ne. Dauguma ju vra da ge-jais susilyginti. Yra ”dide- 
resni. O tai todėl, kad jie lėse” mokyklose ir labai 
daug širdingiau su moki-1 daug tokių, kurie ne iš savo 
niais apsieina, mokinių į kuosos valios, bet iš tėvų 
klesas, turtingus ar biednus, prievartos, mokslą eina. To- 
neskirsto, žiuri i gyvenimą kie, žinoma, tik tėvų pinigus 
ne kapitalisto, bet savo aki-, svaido ir daugiau laiko, 
mis, minių gyvenimą studi-: energijos, ir ambicijos, ir 
iuoja ir kur kas sveikiau ži-!pini<m sportui, negu moks-, 
no ji už tuos, kurie tik kapi- lui, praleidžia. O profesoriai 
talistams tarnauja. j šitų "garsių” mokyklų, žino-1

Amerikoj tokia jau mada, ma, labai mikliai pakalbėti 
kad ne bile kas profesorium moka apie demokratiją ir 
gali būti. Žinoma, aš čia tu- darbo žmonių pavojingą 
riu mintyj B ir C mokyklas, prieš tokią puikią demokra- 
šitose mokyklose mokina tiją nusistatymą. Jeigu tik 
tik tokie žmonės, kurie la- nori šitose "garsiose” mo
tai daug praktikos turi. Ir kyklose "geru studentu" bu- 
suteikia studentui visa tai. ti, tai, brolyti, neužmiršk 
kas jo gyvenimui ir ateičiai 100% patriotizmą, o taipgi 
reikalingiausia. Todėl, kai *-—•
prisieina profesionalui iš A 
mokyklos varyti kompetici- 
ja su profesionalu iš B ar C 
mokyklos, tai jis nieko pa
starajam padaryti negali. 
Paprastai tokie B ar C mo
kyklas baisiai keikia ir nie
kina. Ir kur čia nekeiks! 
Jiems pikta, kad jie yra tur-mio kaip 40%—50% hega- 
tingų tėvų vaikai, išėję i 
"garsius” universitetus, < 
čia, žiūrėk, biedniokas, ku- mą gavo.

gali būti. Žinoma, aš čia tu

nemažesnio procento ir do
lerį. Doleris, matai, tai yra 
svarbiausiu šitose mokyklo
se daiktu. Be jo čia nei iš 
vietos nepasijudinsi. Sako, 
kad kai milionierius Mor- 
gan’as "garsiame” universi
tete buvo, tai jis už savo 
darbą niekad didesnio pažy- 

. * _ 1 • _ JA i—f r'f

vo. Bet vis dėlto jis "garsų” 
o universitetą baigė ir diplo- 

• Aiškus daiktas, 
ris B ar Č mokyklą išėjo,‘kad 100 procentų patriotiz- 
dabar juos į ožio ragą su- mas ir 100 centų doleris vis- 
varo. _ J ką padarė.

Kas atsitinka? Ogi štai' Taigi ir matome dabar, 
kas. Tokie ištyžę turčių vai- kad visas skirtumas yra tik 
kai tose "gerose” mokyklo- tame, kad "dideles” moky- 
se nieko neišmoko ir net gy- klas gali daugiausiai lanky- 
venimo padaryti negali. Tad ti tie, kurie turi daugiau pi- 
jie meta savo darbą ir eina nigų negu smegenų. "Pa- 
profesoriauti. O jau paskui,! prastesnes” gi mokyklas 
tai, žmogau, jiems tik tos daugiausiai lanko tik tie. 
mokyklos geros, kuriose kurie turi daugiau smegenų 
profesoriauja tokie jau po- negu pinigų.
nai, kaip ir jie patys. Jie ta-į Ant galo, kad į skutus sū
dą ir B-C mokyklas niekina, [ mušus visų tų universitetų 
ir į jas einančius mokinius prezidentų ir profesorių pa- 
už nieką skaito, ir kraštui. reiškimus, buk mokslas gali 
"pavojų” suranda, ir kito- j atnešti kraštui "pavojų”, 
kie galai jų silpną galvelę paduodu biski statistikos, 
sukte suka. Jie tik rėkia, j Jungtinių Valstijų moks- 
tik spardosi, tik pečiais į0 biuras paduoda, kad iš 
trauko — visus, kas ne su j 50,000 visai nemokytų žmo- 
jais, niekindami. !nių, tik vienas tapo dideliu

Jus dažnai matote laik-! protu ar bent šiaip jau įžy- 
raščiuose, kad ten ir ten vie- ‘ rniu piliečiu. Tačiaus iš tų, 
nas ar kitas pažangesnis kurie bent pradžios mokslą 
profesorius tapo iš "didelio"; gavo, jau tik 37,000 tereikė- 
universiteto išmestas. Ištie-[jo, idant davus kraštui vie
šų, jeigu tik jum tektų tų įžymų pilietį. O jš tų, ku
odelių” universitetų at- ;He bent High School baigė, 
mosferos paragauti, tai jus tik 1,724 tereikėjo, kad da- 
net ir visai nesistebėtumėt,[vus šaliai įžymų pilietį. Pa- 
kodel beveik nei vienas pa-[galiau, iš tų, kurie kolegijos 
žangus profesorius šių die-'mokslą įgavo, vos tik 87 te- 
nų "dideliuose” universite-' reikėjo, idant davus kraštui 
tuose būti negali. Jus narna- didelį protą ar šiaip jau įžy- 
tytumėt, kad "dideliame ’ mų pilietį.
universitete šiandien profe-{ štai kas dabar aišku. Juo 
soriauti, tai visą savo origi- mažiau žmonės mokslo turi, 
nalumą, visą savitą pašau- juo mažiau iš jų didelių pro- 

* iiožvalgą, visas naujasnes tų pasidaro. O juo mažiau 
idėjas, visus troškimus, ku- dideliu protų yra, tuo sun- 
rie minioms gero velija, — kiau tiems žmonėms painias 
reikia stačiai į pakluones; gyvenimo problemas rišti, 
mesti, o jeigu jų laikysiesi, jr kaip tik taip yra su darbo 
tai tuoj tau palieps rezig-' žmonėmis. Jų tarpe mokytų 
naciją paduoti. i—t,«

garsius1

f

K -eik tiek, kiek kapiialis- *
nori išnaudoti juos. Bet &C1U UZ
turčiais visai kitas daly- knvtfdS.

kas. Jų tarpe, palyginant su i 
darbininkais, mokytų labai 
daug, ir todėl jie lengvai 
painias gyvenimo problemas 
riša ir sau puikiai, maža ką D -- .. . -
dirbdami, gyvena. I °en® praėjusiais metais

Užbaigiant, niekas dau-laišku per 
giau nelieka daryti, kaip tik į“®?, ^upe-
patarti visiems darbo žmo- P-as. irA Keleivį atsikreip- 
nėms mokytis kuodaugiau-' - Amerikos darbininkų 
šiai. Galima dienomis dirb-1VlsuRmen£’ prašant jos pa-> 
ti, o naktimis mokytis. Tai!1^^, mVs P1®}81? ir įnkhi budu ia^ ’ travot ar
nereiškia, kad visiems rei-’^g^ Jaut.ė te- 
kia profesionalais tapti, bet ' partijos or-
kad visiems reikia bendrą ^a.™za£M^ . 1).ariai ir mums 
moksl, įsigyti, 0 bendras nenuskam-' -kS^.. 2™

bėjo tuščiu atgarsiu. Drau
gai iš LSS., ios kuopų ir 
mums prijaučiantieji atsi- . .. - ...
liepė ir męs jau šiandien £'_?a”lzacl:|0S>s.:/all.?.gaV-

(mokslas nereiškia mediciną, 
į advokatūrą. inžinierystę, 
iete., bet jis reiškia žemesnę 
ir augštesnę matematiką, 
kad galėjus gyviau ir suma
niau protauti; gamtos mok
slus: fiziką, chemiją, biolo
giją, geologiją, fiziologiją, 
ctc., kad galėjus gamtą pa
žinti ir nuo visokių prieta-

knygas.
(Lietuvos S. D. Partijos 

Centro K-to pakvitavimas).

Brangus aukautojai!

!6) F. Vaitplevičius iš Aly 
taus: 7) J. Puodžiūnas: 
LSS. 48 kp.: 9) J. Burdzi- 
liauskas: 10) K. Petraus
kas: 11) S. Stončkus: 12) 
J. Rutkauskas; 13) V. Jo- 
kubynas, So. Boston; 14 V. 
Petraitis; 15) St Vainaus
kas; 16) K. Petraška iri 17) 
Ona Mižiulienė ant aukau
tųjų knygų yra uždėjusi se
kanti reikšmingą parašą: 
"Gavę knygas Lietuvoje 
malonėkit atrašyt laišką,

esat patenkinti ir ar dau
giau norit ir kokių.”

L.S.D.P. Centro K-tas

suskirstęs i 5 kilnojamus 
knygynus, kurie pavedami 
musų partijos Aūskričių

Musų Draugams Lietuviams 
Darbininkams Amerikoje.

drg. K. Bieliniui, lankant 
kartas Jam Jus‘a naujokynus.

Pasitikėdami jūsų para- 
žodis Amerikos lietuviams *na netolimai ateičiai, linki- 
darbininkams, visuomenei rne Jums, draugai kloties ir 

' ir musų draugams iš L. S. sėkmių atstatant socialisti-i 
Sąjungos rėmusiems musų nę lietuvių darbininkų orr,\ 
I arti jos darbą Lietuvoje is- eanizacija Amerikoje, kurt 

' ūsą eilę metų. Bereikalinga , darbininku klasės vie-» 
bus dėstyti ir aiškinti tą da/bJn,,n-.,b v?e 
įeiškmę, kokią suvaidino nybės simboliu ir kovos ba- 
darbininkų ir krašto gyve- už paliuosavimą darbo iš 
nime, Jūsų, draugai, aukos kapitalistinės vergovės, 
ir sudėtos pastangos šelpti ! Su socialistiniais sveįkini- 
ir tuom stiprinti musų dar- majs 
bas Lietuvoje. Įsivaizdinki
te tik vieną, kas butų buvę 
tuomet, jei Lietuvos darbi
ninkai, vadaujami Lietuvos 
Soc. Dem. Partijos, nebūtų 
pajiegę atsispirti Lietuvos 
klerikalu sumanymams irv 
norams, arba jei musų Par
tija butų sugniužusi tose 

.imtynėse, kurios ėjo, tebe- 
'eina ir aštrės artimiausioje 
ateityje!? Jei viso to neįvy
ko, jei šiandien Lietuvos So- 
cial-demokratinis darbinin
kų judėjimas augte auga, 
tai tame yra 
Amerikos lietuvių darbinin
ku nuopelnu.

Šįmet mes turėjome pro
gos per musų Partijos narį

Gerbiamieji draugai!
Nebe pirmas 

mums tenka tarti padėkos

darbininkams,

Sąjungos rėmusiems

Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos Centro Komitetas-

S. Kairys,
V. Požėla,
M. Markauskis,
L. Purėnienė.

I 

i iI
I

I

[
Prašoma užbaigti 

sąskaitas.

turime diktoką knygų skai- kpvgų C.. K-to lėšomis 
čių, iš kurių galima’ pasi- tapo matos i stipresnius 
semti .Kasiai peno. Esame vlr?<:llus- naudojimuisi kny- 
gavę knygų: gomis ragammta instrukei-

Iš drg. K. Matuliausko iš 
Baltimore, kovo mėn. š. m. 
159 tomų. Iš Chicagos per 
drg. Žymontą 830 tomų. Iš • 
D. Taunio, Kulpmont, Pa. 

s:S7 tomų. Viso 1067 tomų, 
i Knygos gautos per drg. 

. K. Matuliauską iš Balti
more, Md.. savo laiku jau 
buvo pakvituotos.

Iš Chicagos didžiuma 
knygų rasta palaidų. Ri- 
šuliuose ri gauta: 1) iš Rub- 
siuvių Unijos lietuvių 269 
skyriaus 39 tom., 2) LDLD 
19 kp. 14 tomų,ir 3) LSS. 4 
kuopos 27 tomai ir dalis pa- S'įcrdvsime tuos ku'
laidu- T Vilione .<'egomi> Ugdysime tUOS, KU-Kucinn -f % 2 riemS lemta Sukurti naUJ3-
(harleston St — o4 t.; o) T ipfnva 
A. Kemėzos — 82 t.

Be to, ant nekuriu knygų 
rasta aukautojų pravardės, 
būtent: 1) K. ir J. Kazlaus
ku, Valparaiso; 2) M. J. 
Mauras: 3) T. J. šeštokas, 
Valparaiso: 4) V. Grumbis; 
5) A. F. Vilis: 6) S. Žu
kauskas; 7) LDLD. 45 kp.: 
8) J. Kanapė; 9) LSS. 22 
kp.; 10) P. Galskis; 11) -J. 
Drizė; 12) B,-Galvydis: 13) 
K. Shaikus: 14) Stnolskis; 
15) B. Radzevičius — LSS. 
4 kp.; 16) J. Markus: 17) J. 
Šmotelis; 18) P. Latvėnas; 
19) N. šmotelis; 20) S. 
Stonkus; 21) A. Škupas;

kiek reikia kitiems 22) P- Miller: 23) J. Bud- 
kiek sau pasilikti, j rys. Visos kitos be pažy-

vargiai kapitalistai mėjimo pravardžių.
............................... t Iš Kulpmont, Pa., per J. [ 

D. Taunį gautose knygose
var--

'etc., kad galėjus gyvenimo 
tvarką pažinti; filosofijos■ 
mokslus: etiką, logiką, psy-j 
chologiją. kad galėjus žmo
gaus abelno draugijoj pasi
vedimo principus žinoti, be 
to, kad galėjus žmogaus 
protavimo bent pamatinius 
dėsnius žinoti; ant galo,

■ kad galėjus patį žmogaus- 
(protą pažinti; istorijos ir li- 
: teraturos reikia išmokti, 
kad butų galima šitas svie
tas ir atgal ir priekyn pa
žinti. Kai žmogus istoriją ir 

! seną literatūrą studijuoja, 
tai jis žino, kas buvo, o kai 
iis naują literatūrą studi
juoja, tai jis žino, kas šian
dien dedasi.

Nereikia bijotis, kad tai 
persunku, kad darbininkui 
mokslas pasiekti nieku bu
du negalima. Kad sunku tai 

. sunku, dėlto niekas ir nesi- 

.Įginčyja, bet vis tik tokias 
sunkenybes pergalėti gali- 

. ma. Kiek žmonės vakarų te- 
; atruose prasėdi, jeigu tiek 

prasėdėtų mokyklose, tai 
. šiandien juos niekas už no- 
. sies nevadžiotų. Jie gerai 

pažintų ir pasaulį, ir save, 
žinotų, 
duoti ir 
Taigi ’ 
galėtų beveik viską iš minių 
paimti.

Nereikia paisyti "gerųjų" nužymėti šių asmenų 
mokyklų: "prastesnėse” ga- dai: 1) A. Jancunskio, Ta- 
lima da geriau išmokti. O 
darbo žmonėms šitos ponų 
vadinamos "prastos” moky
klos yra tuo labiau geros, 
kad jos visados reikalauja 
žmonių, kurie turi daugiau 
smegenų, negu pinigų. O 
darbo žmonės juk ir turi 
daugiau smegenų, negu pi
nigų. Tik gaila, kad jie tų 
megenų nelavina ir dide

liais protais nepasilieka. Jei 
tik jie taip darytų, tai jie, 
o ne ištyžusiomis smegeni
mis ponai, pasaulį valdytų.

Gal būt atsiras žmonių, 
kurie tuoj pradės rėkti, jog 
darbininkas žmogus nieku 
budu mokytis negali, nes 
skurdas nedaleidžia. Tokis 
riksmas jokio efekto į mane 
nepadarys, nes aš jau apie 
11 metų mokinuosi, o esu 
taip jau biednas darbinin
kas, kaip ir risi. Ne turtų 
Čia reikia, bet sniegenų, ge
rų norų, ambicijos ir sti
prios valios.

Med. Stud. Al. Margeris.

'• 9

iciją paduoti. j yra kuomažiausiai. Jie to- lamente n
Bet kuomi ištikrųjų tos Jei šiandien ir išnaudojami 8 atstovų.

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI AUSTRIJOJ

Šiomis dienomis Austri
joj buvo antsyk dveji rin
kimai : j parlamentą ir į sa
vivaldybes . Abiejuose rin
kimuose laimėjo socialistai. 
Kitos partijos rinkimuose 
buvo skaudžiai sumuštos.' 
Komunistai ir monarchis- 
tai tapo visai iššluoti lau-, 
kan ir neturės nei vieno bal
so naujam parlamente.' 
Pan-germanų skaičius par-1 
lamente nupuolė nuo 14 iki!

t

ja; žodžiu —gautosios kny
gos bus globojamos, kad jos 
ilgiau galėtų tarnauti skai- 
. mui.

L.S.D.P. Centro K-tas sa
vo ir visų musų partijos 
draugų vardu sudeda šir- 

* dingiausi ačiū aukojusiems, 
rinkusiems ir siuntusiems 
minėtas knygas. Musų są
lygose tai didelis lobis. Į- 
vertindami jūsų, draugai, 
pasišventimą, laukiame to
limesnės iusu paramos kny
gomis, lėšomis, pritarimu ir 
uoliu i ~ 
Lietuvoje.

maqua, Pa.; 2) V. Sakavi-į 
čiaus; 3) Lietuvos Ukėsų 
Kliubo, Pond, III.: 4) v. Į 
Venslovas; 5) J. Dilbaitis; I

Baigdamas savo misiją 
Amerikaje, kaipo Lietuvos

žymi dalis Šiaulių Sąjungos Atstovas,
'šiuo labai prašau visas or
ganizacijas ir asmenis, pas 
kuriuos vra užsilikę Lietu- 

OilllC V H1VO L ĮVJAI1V7 MX V” * • • ■» • . •
- į vos Šiauliams skirtų aukų,

drg. K. Bielini arčiau patlr- ^'a®
ti Hrnno-ai kn 'Šiaulių Centro Valdybon irėmimu musų darbo t Jus^’ draugai, gus, o jr (Laisvės Alėia 26)

■ ™ vos sąlygas ir visa tą pade- ,Pj™ X K' M. 'kokioje S^ena lietuvių K‘ Zem'aU padu°tu

riems lemta sukurti naują
ją Lietuvą.

Neprivalome nei męs 
Lietuvoje, nei jus Ameriko
je pamiršti dar vieno svar
baus dalyko, būtent - 
minimo darbininkams 
kalingo turinio knygų, 
užmirškime, 
knygų 
reikia gaminti naujų. Tam 
tikslui jus Amerikoje, męs 
gi Lietuvoje organizuoki- 
mės apskritai i darbininkų 
organizacijas ir suderinki
me savo darbą, kad jis butų 
našesnis.

Dar kartą teikitės priim
ti musų draugišką ačiū už 
didelės kultūrinės reikš
mės dovanas, jūsų paauko
tas knygas,

Draugiškai,
Liet. Socialdemokratų
Partijos Centro Kom.:

Kipras Bielinis, 
Steponas Kairys, 
M. Markausku 
Liuda Purėnienė, 
Vladas Požėla.

ga- 
rei- 
Ne- 

kad senieji 
ištekliai išsisems,

su.
Asmenys, 

siunčiamas 
pardavimui. 
Rėmėjų ženkliukai, prašomi 
yra atsiskaityti.

Lygiu budu labai prašau 
visų, pas ką randasi dar 
knygelių "Idėja ir Darbas” 
paleisti jas, kad ir pigiau
sia kaina, sulyg savo nuo
žiūros, ir pinigus už jas pri
duoti tuo pat adresu į New 
Yorką (Lietuvos (Konsula
tas).

Už mėnesio nuo šio laiko, 
žadu iškeliauti Lietuvon ir 
todėl labai svarbu, kad iki 
tam laikui visos sąskaitos 
butų užbaigtos.

Šiuo metu K Šiaulių Są
jungos Centro valdyboj yra 
jau prirengta spaudon an
tra laida knygelės "Idėja ir 
Darbas”, kur tilps apyskai
ta visų aukų, gautų laike 
mano buvimo Amtrikoje. 
Jeigu užsilikusios neišsiųs
tomis aukos vienam mėne
siui praslinkus nebus išsiųs
tos. tai jos jau negalės tilp
ti šioje aukų apyskaitoje.

A. žemaitis 
L. š. S. Atstovas.

Adresas: 
Lithuanian

38 Park 
New

darbininkų emigracija kapi
talistinėje šiaurės Ameri
koje. L. S. D. P. Centro Ko
mitetas džiaugiasi tomis ži
niomis, kurių mums suteikė 
musų draugas, brangina 
tuos ryšius, kurių dabar tu
rime su Jumis ir įvertina tą 
sunkią padėtį Jūsų Socialis
tinės Organizacijos — Lie
tuviu Socialistų Sąjungos 
(L. S. S.), kuriai teko pakel
ti simkus, ir lietuvių darbi
ninkų eilių neaplenkęs, skal
dytojų (komunistų) smū
gis.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos Centro Komite
tas nekartą yra svarstęs su- 
sidėjusios pas Jus padėties 
klausimus, tikisi, kad socia
listinio judėjimo obalsiai 
paims viršų, kad šlykšti de
magogija, šmeižtų, melo, 
apgaulių ir darbininkų ju
dėjimo skaldymo taktika, 
vedama taip vadinamų ko
munistų, bus galutinai išgy
venta ir išnyks iš darbinin
kų tarpo. Mes tikimės, kad 
musų Partijai sustiprėjus, 
mums teks ateiti Jums, 
draugai, pagalbon, kad pa
dėjus sukurti ir atstatyti 
Jūsų pakrikintas organiza
cijas ir sugretinus Jūsų ir 
musų eiles bendrame kovos 
fronte.

Prieš mus. Lietuvoje, vis 
dar stovi ištisa eilė neatidė
tinų darbų: a) organizavi
mas politinės s-d. Partijos, 
b) atstatymas ir sukūrimas 
Lietuvos profesinių darbi
ninkų Sąjungų, c) išvysty
mas plataus kultūros švieti
mo darbo Lietuvos darbinin
kuose, d) darbininkų jauni
mo organizavimas ir auklė
jimas klasinės sąmonės dva
sioje, e) kūrimas ir vysty
mas ekonominių darbininkų 
sąjungų ir t.t. Be to turime 
atremti visus musų reakci
jos puolimus, ir nudirbti vi-' 
sus eilinius darbus, sujung
tus su darbininkų klasės sie
kimais ir politika Lietuvo
je-

Išdėstęs viršminėtą L. S. 
D. P. Centro Komitetas su
deda Amerikos lietuviams 
darbininkams, visiems rė
musiems musų darbą drau
gams, L. S. Sąjungos na- 
riams. kuopoms ir įstai
goms savo padėką už tą pa
ramą, kurią esame gavę iki 
šiolei ir ypatingai už tą 
užuojautą, kurią esate su-[aukso apie 3,800,000~svarų 
teikę musų partijos nariui 'sterlingu.

kuriems- buvo 
"Trimitas” iš- 
arba Šiaulių

Consulate,
Row (Rm. 1108) 
York City.

ŽIEMOS GRAŽYBES

Sniegas krinta iš augštai, 
Dengia žemę jis baltai... 
Vėjas ima sniegą klot — 
Lovą šalčiui pamiegot...

Balto sniego, lyg pūkų 
Daug pridirbo priegalvių 
Pamiegoti, pagulėt; 
Žiauriam šalčiui pasilsėt...

Miega šaltis. Tai ramums. 
Tyli miškas. Koks gražums!
Nuo pat žemės lig augštai — 
Stovi medžiai kaip bokštai.

Žiemą naktyj dar gražiau, 
Padangėse Įvairiau... 
Matos visas padangvns — 
Mėnuo, žvaigždės ir sėtyns.

Puiku žiemą pažemėj... 
Dar gražiau yri padangėj! 
Visą naktį žiūrėtum, 
Kad šalčio nejaustum.

Prezidentas sugadintų 
Fordą.

Edisonas yra didelis For
do draugas. Mat abudu yra 
genijai, vienas elektros sri
tyje, kitas — automobilių. 
Taigi laikraščių reporteriai 
nuvyko anądien pas Ediso: 
ną pasiteirauti, ką jis mano 
apie Fordą kaipo preziden
tą ar iš jo butų geras šalies 
viršininkas, ar ne ?

Edisonas atsakė, kad For
das yra daug naudingesnis 
Amerikai žmogus kaipo pri
vatinis pilietis. Jei žmonės 
išrinktų jį prezidentu, tai 
jie sugadintų gerą vyrą.

" -. > i

Auksas juroje.
1916 m. vokiečių minos bu

vo paskandintas ties Airija 
White Star Line laivas”Lau- 
rentic,” kuriame buvo aukso 
lidinių 5 milionų svarų ster
lingų vertės. Anglijos val
džios jurų' departamento 
pastangomis iki šiol jau yra 
ištraukta iš juros dugno to



*■

V y tauto Aleksos 
išpažintis.

"Keleivyje" buvo rašyta, 
kaip bolševikų agentas "nu
šovė Kaune Vytautą Alek
są, jauną universiteto stu
dentą, užtai, kad jis atsime
tė nuo bolševikų. "Lietuvos 
Žinios” 220-tame numery 
dabar paduoda užmuštojo 
išpažintį, kurią jis parašė 
sugrįžęs iš Rusijos. Šitoj iš
pažintyje jisai išpasakoja. 
kaip jis liko bolševiku, ir 
kaip jis paskui nuo jų atsi
metė. Manydami, kad ame
rikiečiams bus įdomu apie 
tai pasiskaityti, mes čia tą 
išpažintį iš "Lietuvos Žinių”,vo bendrus i ,. .1___2Z
perspausdinam. Į vadovaujančių asmenų tam
v . yr . . . ... darbui visoj Lietuvoj. Bu-Kaip Vytautas tapo jjo.se- Vau išrinktas į Lietuvos Ko- 

v,ku* i munistinės Jaunuomenės
Rašau viešai, sako Vvtau- Sąjungos Centro Komitetą 

tas Aleksa, kad skaitytų ir ir atsakomingas asmuo už 
žinotų netik plačioji visuo- ! darbą Suvalkų rėdyboie. Li
menę, bet ir tie buvusieji gi f’ 
"draugai,” kurie ir dabar i ai. 
da tebeklaidžioja tame ”ko-,bių ____
munizmo” dumble, iš kurio , tarpe, nes visa tai nuo jaunų 
aš jau išbridau... 0 pats da-.narių labai slepiama, nes ki- 
bar gerai supratęs, jog esu tain jų nė vieno ir nebūtų, 
sunkiai prasikaltęs prieš Štai ką aš tada įsitikinau, 
musų visuomenę, jaučiu-rei-i ko netikėjau skaitydamas 
kalą viešai išpasakoti savo tuolaikinius laikraščius. Lic- 
prasikaltimus ir tuom paro-,tavos komunistų judėjimas 
dy-damas Maskvos agen-'yra* diriguojamas iš Mask- 
tams, jog aš pasilieku sau vos. Yra tai ne idėinė socia- 
liuosas veikimo rankas ir listinė partija, bet vra sve- 
nėsu iau varžomas užlaikysimos valstybės organizaci- 
ti paslaptis, kurios tarnavo ja, kurios tikslu yra prijun- 
ir tarnauja musų valstybės girnas Lietuvos prie Rusi- 
tvarkos ardymui. Be to tu-.jos. 
riu nasakvti, kad ne tik esu 
atsižadėjęs tos epidemijos— 
komunizmo — kurį pagim
dė jau praūžės pasaulio ka-

riama jau paskutinis jau- 
1 liemenei koštuvas ligi ko
munistų partijos. Tai buvo 
"Lietuvos Komunistinės 
Jaunuomenės Sąjunga.” Vi
sas tas darbas pažu rė jus 
svajotojo akim’s buvo labai 
gražus. Gražios idėjos, bro
liškumas, meilė, lygybė, vi
siškai mane apsvaiginu.

Teisybė nuo narių 
slepiama.

Jsiiriau’i pat šios paskuti
nės organizacijos gelmę. Sa
vo gabumais pralenkiau sa- 

s ir tapau vienu iš

šios vietos viskas ėjo ge- 
. Nemačiau jokių sukty- 
i. blogybių komunistų

Agitatoriai yra apmokami 
Maskvos agentai.

Taigi iš šio trumpo įsiti-

IŠNEŠĖ FARMERIO 
OBUOLIUS, JIS REIKA
LAUJA iš MIESTO $100.
Haverhill, Mass. — Far- 

merys Gordon Įteikė šio 
miesto valdybai raštą, rei
kalaudamas $100 atlygini
mo už obuolius, kuriuos iš
nešę iš jo sodo šio miesto 
darbininkai. Jis skundžiasi, 
kad dirbdami prie smėlio 
krūvos, netoli jo tarmes, 
miesto darbininkai suvirtę 
i jo sočią, aplaužę obeles ir 
išnešę geriausius vaisius.

Miesto vaidyba patarė 
farmeriui kreiptis i miesto 
iždininką.

i|
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Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 2’5 iki m?t*.i, I : skir
tumo tik’.'bos, hvsvnmnnė ar Sociali#-
V . Aš < «u <!’«’bo žmogus, 

s. Mylinčio-: ; eįrnyrvšk j 
sykit ir savo paveikslų 
<■» adresu

N. I*. I.INCil
•S St-iz*’ Sc, Breoklyn,

REIKALAVIMAI
•'įe—li’m dirbt 

veiką 5 numesiu; 
.š užlaikau res- 
atsišauk'.i ^rei

Reikalirga n otoris ar 
irimuose, pii-laboti 
valgis kambarys. A 
toraiu*-bizni. .
tai šiuo adresu:

TURIS
rthur St.. Moniebo. Mu.■>,9

i

}

Išsirandavoja Bekerne.
ietuvių i. lenkti apgyveni); virtoj,- 
err. birnio vietą. Ge-a proga tani, 

kulis supranta brkernčs oizn.. (46) 
MR. STEPU \\ JOS A

40 VVoodbridge Si- liaitferj, (onn.

I

PAJIEŠKOJIMAI PARDAVIMAI
partijos darbą gyvena iš betvarkė. Šmugelis, plėši-!dar šiandien tebegulančia 
jos. Lietuvoj dar daugiau mai aptemdo net ir pačios (durtuvus, 
tokių žmonių. Visa tai ir dar saulės šviesų. Maskvoj 1922- 
daugiau priežasčių, kurių m. pavasary] baisu buvo ei- 
esame priversti rezoliucijoj ti tamsesne gatve, nes nu- 
nutvlėti, [ 
žvilgsniu verčia mus išnešti likdavo 
'•eikalavimą, kad 
Sąjunga privalo 
savo išlaidomis iš 
kesnio ir aukų ir

Tais laikais teko man at- sios žmogžudystės. Dauge- 
sisėsti Kauno kalėjime. Bu- Iv vietų. kaip tai Vitebs- 
vau areštuotas Mariampo- 
lėje 1921 m. prieš I-ją Gegu
žės... Bet kalėjimas mane ne 
labai tenugązdino. Teisybę 
pasakė tada Plečkaitis Sei
me, jog esu tvirtos giminės 
(fiziškai ir morališkai). Bet 
buvau dar tvirtesnis bolše
vikas..............................................

partijos garbės vilkdavo rubus, o jei ką pa
lis rūbų, tai duodavo 

partija ir raščiukus, kad kiti vagys tu 
tenkintis neatimtu. Smolenske" pa- 

nario mo- čiam viduryj miesto centre 
11... buvo papildomos didžiau-

I 
Vytautas Aleksa. 

Mariampolė.

eš'.au K:
1). vido 

, Belizą

35.000 PINIGU PY A U.
norite turėti 35,000 pinigu. tai 

:iž t e. .tempų, o apturė- 
irėtd sena pinigu. (44)
NATiONAL BURSAU

S Virte St.. Mostelio. Mass.

Pa ji
r.aus 
kaimo, 
apskr r 
žinantieji

FAKTAI APIE LIETUVĄ ,
------------------------- _ NA-Č1C

Ar žinai, skaitytojau, kaip pa -inar.c < 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus Kee« Roc’ s, ”■> p
Plebiscitas* į Ta‘P»i ži*"*“pieuiscaas. !<UJ prmCjti as);e į0 gyvenimą

Ar žinai, kas dabar valdo ski-.bis’ vr. svn-ius reikalai, ui k:

Maipedą? 1 Juozui simanakiui
Ar Žinai pilną Lietuvos SUtar- Paknmj.’.us našta . Lita.ia.nia.

i su Sovietų Rusija? , | '
Jei Šitų ir daug kitų dalykų r- . TJetu-.-nr, pajieško >.- -er i -Jadvv 

ležinai, tai perskaityk Lietuvos ' ,ir G adrc
r 9 . s-i': b”' o: rr-nri Sty«et. Denver

Respublikos Istoriją. jovrarU. Mudriu nešaukti.
Čia rasi visus faktus, prade-j i HANi'isM S janusKEVIčius 

<ant nuo 1905 metų Revoliuci-i______L.. m< . T-. h ..,i ą.

os ir baigiant šiomis dienomis, j aš. Ona Slnšmcnė,
“o Antano 
pyven •. 
šaukti a 
i.it» ši u o

ikriutų

iktį aiba 
dėkinga.

prisiuskite 
site a:

■Gi: Į

tRSIDUOilA, Geroje, lietuvių ap- 
•ventoje vietoje mėsos krautuvė su 
sais trroserio dalykais. Parsiduo- 
t urnai ir pigiai. nes savininkas no- 

kuogieiėiausiai apleisti miestą. 
Kreipkitės • (431)

J. MINKĄ
250 Park street, Lawrence, Mass.

Į 
i 
!

(Mes parduodam pusdykiai 
visaip margintas groma- 

jtoms rašyti popieras, dy— 
jdžio 12X9; 50 popierių už 
$1.25; kiekviena su kitokia 

i skaitymu. Pinigus galitfe 
siųsti kaip katram geriau: 

i pašto ženkleliais, čekiais ar 
'apdraustam laiške. Perkup- 
(čiams taipgi jjarduodam pi- 
į giai. Klausdami ko nors įdė
kite 2 c. pašto ženklelį.
Lithuanian Printing House 

1028 So. 2-nd Street, 
Philadclphia, Pa.

DĖL PRAPLATINIMO 
MUSŲ BIZNIO

kė, Vezmoj ir kitur būdavo 
fabriku sandeliai išvagia
mi ir paskui padegami. To
ki padegimai labai buvo iė 
je i madą. Sverdlovo univer- 
sitatėj (komunistin.) darė 
studentų sveikatos patikri
nimą 1922 m., tai pasirodė 
jog iš visų sveikai priimtų 
studentų virš 60 nuoš. ap
sirgo per metus tuberku- 
liozu.

Prostitucija pačiame žy
dėjime. Prostitutės yra n? 
merginos, kurios visiškai 
doroj nupuolė, bet pasirodo, 
jog prostitučių tarpe inteli
genčių yra apie 80 nuoš. 
Prie to privedė* bedarbė, nes 
fabrikai beveik visiškai su
stoję. Tie fabrikai, kurie 
yra atiduodami savinin
kams, dar duoda darbinin
kams šiek tiek darbo ir už
darbio. Pįnig£, kursas. puola 
ne dienomis, bet valandomis. 
O to pasekmė'yra menkos 
algos, o su tuo, suprantama, 
kyšių ėmimas ir t. p.

To priežastys yra. kad 
žmonės tenkinasi labai ma
žai kuom. Cukraus nevarto
ja, tam tarnauja sachari
nas. Kaliošais nieks nene
šioja. Duonos valgo apribo
tą kiekybę. Taigi ir rusai 
priversti esą išvežti produk
tų į užsieni ir ten parduoti; 
nes namieje pirkėjų jiegos 
tokios mažos, kad nebegali 
tų daiktų Įpirkti ir stengia
si be jų apsieiti. Patys duo
nos neturi, o ją kitur veža. 
Gazo patiems neužtenka, o 
ji veža Kaunan ir kitur. Gir
dėjau daug trumpaproeių. 
kalbant ir džiaugiantis, kad 
štai jau Rusija veža Į užsie
nį, matyt — sako, kad jau 
pas juos perdaug. O to nesu
pranta, kad Rusijoj apie te
kius dalykus nė nesvajoja... 
Pamatęs Rusiją, Aleksa iš
sižada bolševiko vardo ir 
virsta Lietuvos patriotu.
Dabar .iau galutinai su

pratau, Į kokią gražią kom
paniją buvau patekęs. Rei
kia rausti iš gėdos, kada tai 
___________ _______ * m- 

(galingu) tau, kad ir aš tame darbe 
nevisai sąmoningai padė- 

Čionais pasisvečiavęs apie jau vykinti jų siekius. O kę
są vaite laiko su raudona r

’ci

pajieškau bro- 
Gi.-dėjau kad 
Meldžiu atsy

ji žinot prar.eš-

Lietuvos Respublikos Istorija ■ 
ik ką išė jo iš spaudos, šitas į! ' 
veikalas apima visą laikotarpi: 
įuo 1905 metu revoliucijos iki: 
iu dienu ir parodo, kaip gimė, 

Lietuvos Respublika. Prie vei-; 
calo yra da pridėtas didelis spai-i 
'uotas žemlapis, kuris parodo- 
tisus dabartinės Lietuvos niies-; 
us ir miestelius, jos apskričius' 
r valsčius, jos rubežius ir visas 
:aimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš
ekamu skyrių:

1. Per revoliucijos ugni.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).:
3. Praloto Antanavičiaus ap- 

inkraštis, kuriame jisai prirodi- j 
•ėja. kad caras yra Dievo patep- ■ 
inis ir jo negalima nuversti, i

4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi- 

ą Lietuvoje.
6. Vyskupo Karevičiaus kelio

nė pas Ludendorfą.
7. Karevičiaus išdavystę ra- 

nia visi kunigai.
8. Klerikalai kviečia von Ura- 

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

10. Vokietijos revoliucija iš
raško klerikalu pienus.

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

ika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb- Į, 

rų 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
23. Namu ir kambarių sam 

dymo įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

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

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Ci

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

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

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Didelio formato, u... -
popieros. graži spauda, ir kai-iį’’us; 
uuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais j Norinčios'a 
audeklo viršais — $1.50. Į prisiųsta mos savo paveikslu,

"KELEIVIS” ant Parci,<a,avi??0 s’įsrnižin.-it

3210 So. Ualsted SL, Chieago, Iii.

Skruibo. 
New Yorice. 
rbe kis apie 
adre-u:

Cna Sius:: 
St. A u be n s t.

Išėjęs iš kalėjimo gerų 
žmonių dėka, kurie ir da
bar man daug padeda, nors 
buvau pirmą kartą juos ir 
apvylęs, dabar tikiuosi ga
lėsiu jiems irgi atsimokėti 
kuom-nors? tapau dar .di
desniu Kauno dėdžių priešu, 
bet dar padirbėjus kiek ga
vau dar blogesnių Įspūdžių 
iš partijos gyvenimo, nuo 
kurių rausta popiera, juos 
rašant, taigi apleidžiu.

Bolševikai siunčia Vytautą 
Rusijon "pasilsėti.”

Manim labiau dabar pasi
tikėta, nes kaip sako išėjau 
"Kauno geltonąsias klesas.” 
Jau buvau pradėjęs visiškai 
atsižadėti komunistų part> 
jos už jos darbus ir sau ra- 
"fniai gyventi nieko nekliu
dant, bet mano pasielgimus 
greitai pastebėto C. K- ir pa
siūlė man važiuoti Rusijon 
pasilsėti.

Man patiko pasiūlymas; 
pamaniau, jog galėsiu tin
kamai ten Įvertinti Rusijos 
rojų ir galutinai pažinti ko
munizmo šaknis ir vaisius. 
Pasirodė Rusijon važiuoti 
buvo lengva. Nuvažiavau 
(į žinomą vietą Kaune) su 
tam tikru rašteliu. Ten ma
ne priėmė. Gavau kambarį, 
valgi geriausi ir t.t. (Savo 
»’ušies evak-punkte) gyveno

ras, bet skaitau šventa sa-pinimo, supratau, kaip issi- 
vo pareiga kovoti su tom aiškinus sau kitos blogybės, 
dar užsilikusiom io šaknim.’^k dar truputi pirm mano

Pirmutinis klausimas, i įstojimo darban daugelis 
kuri reikia atsakyti bus; gaudavo algas. Kurios buvo 
"Kodėl tapau komunistu ?” J dargi daug didesnės už tas, 
Mokinausi Mariampolės kurias gaudavo tuo metu 
"Žiburio" gimnazijoj. Bu-1 dagi aukštesni valdininkai, 
vau trečioje klasėje. Pamo- Supratau, jog tai žmones iš
kas mokytis ėjo gerai, o imtinai už pinigus dirba, 
skaitvti labai mėgdavau, tai ir mano darnavimosi 
liuoslaikį suvartodavau laiku 1920-21 m. daugelis 
skaitydamas knygas... Na,i^uy° gerai apmokami pmi- 
suprantama, tuojaus tapau įgais lr uz kiekvieną darbą 
gimnazijoj garsiu "filozo-1 nadarvta partijai buvo mo- 
fu.” Butų pusė bėdos, kad 
tuom ** L-L-
pasibaigęs. Rusijos epide- Prastų partijos narių slap- 
mija jau pradėjo plisti mok-|Wbėj, pne to buvo prilei- 
šleivi jos tarpe. Daugelis mu-;oziami tiktai ištikimieji, 
su moksleivijos Rusijoj be-i Atsimenu gerai, kaip ir man 
būdami ilgus metus užmir-i pasiūlė algą C R. sekreto- 
šo apie tėvvnės meilę ir pri- nus Borisas (slapvyar- 
sigėrę bolševizmo pasėio ji dė) Klausiu Jkiek galės duo- 
musų tarpe. Čionai ii- buvoti. Sako 1,000 auksinų me- 
Įau paruošta dirva, rengti ,nesiui. Tais laikais tokia sit- 
komunistus. Bet dar 1918 -,ma mėnesiui buvo dideli pi- 
19 metais ir dalinai 1920įmgai. Bet pasibiaurejęs tuo 
metų pradžioj komunistų pasiulvmui — atsisakiau,
partija visiškai nekreipė Maža to. Suktybes issiple^o- 
* ■ - - * - m 1 1 4^. A 4 TTrjC? tizirrp.,

. .
ir daugiau tokių paukščiu, 
kaip aš. Vieni važiavo Rusi
jon. o kiti dar ką tik atsiųs
ti ir rengėsi eiti drumsti 
Lietuvos padangės. Dažnai 
atvažiuodavo... automobiliu 
bolševikas M. kuris tuo lai
ku buvo Lietuvos Komunis
tų partijos sekretorium. Tcu 
'buvo susisukęs visas lizdas____
Lietuvos juodvarniu. Jie bu- visa atsimeni, bet dabar m

lene. j
, 1 ’etreit, Mlc-i. j

1‘ajicškau brolio MIKOLO ŠAMUI)-j
LitJ ir sesers Ji'.' os Samuo'iutės. M;--
nan'.poles :iį:«krič., Kvutsiškio vaisė.
Patašinės kaimo. Brolis girdėjau siy-I
veno Vvashington -, sesute Shcnan- į
doah, Pa. Meldžiu palietus atsišauk-.- ,,__ ___________  — ______ __
t:, ai ha kas pirmas apie juos pranis. veikslais. Išleido F. J. Stropienč, pri- 
?.'aas $5.')0 dovanų. '

J. Sar>iu>>us. 120G3 St. Aubin av
Hami.ra.ucs, Mieli.

L

savo moters Elzbietos 
1'alikau Bruckton, Alaso.

Kur esi. Aš noieėiau 
susitaikyti. Atsi- 
žiriote pranešk; t j, 
dėkingas. (45, 
ME’.EGKIS

l'ajieš. a u
MciuLdeneo.

sa uahsta
šauk pati ar kas 
uz ka bu siu labai

JUOZAPAS
32,0 So. iiaistetl St., Chicago, Iii

Pujicškau Juozapo Pipinės, 
irapijos. J'>k»1.'š!:;'i Jis
a kas apie ji žino, malonėsit 

antrašo: 
rd'mti A.

B’r/.ų 
pats 
nra- 
i t.,. 

Pipinei

"filozofavimas" butų stengiamasi laikyti nuo pa-

P- 
a: 
nešti ant sekančio 
Kuri. Jokubėrr.ii, 0°

Jokubiškiuo.-;
Biržų paštas. Lilhnanki.

Paiieškav. draugo Jjozo Guzavsko. 
pirmiau? yą-veno Chicagoj. Turiu 
svarbų reikalą, meldži’.t atsišav 
šiuo antrašu: (

JONAS ŽILINSKAS
380 Park St., La\vrenee, Mass.

APSIVEDIMAI
Pajieškau spsive 

arba i-ašiės nuo 20 i 
esu vaikinas 33 meta 
Mnucsi. Su pirmu nu
siųst paveiksią 

laišką.

"r.!
451

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

Knyira papuošta tam tikrais pa-

: dėdama naudingų patarimų ir mote
rim.-.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykite Ji kainuoja 31.00 
Pinigus galima atsiust* per money 
orderį, arba Įdėjus popierinį doleri j 
laišką. Adresuok it tąin: • . . - - v

MRS. v. RADAVlC fl (i-4 
506 N. Elluood avė., BaMiiųore. Md.
-----------------------------------------  4.

metų pradžioj komunistų pasiulvmu 
.• _ ATo'zo i'A S

atidos i jaunuomenę. Todėl, ię visoj plotmėj. Kas neg;
' .................. - Įėjo, tas nevogė.

Vytautas pradeda prieš’n- 
tis neteisybei.

Tas viskas labai mane su
erzino. -Jei bučiau buvęs pa
prastas narys, mano būt 
jau tada partijoj tik pėdos 
likę. Bet buvau jau daug 
dirbęs ir jieškojau to viso 
pateisinimo. Visgi šiokį to-: 

Kaip karts Mariampolės ki suradau. Maniau, jo? ta 
Realėj gimnazijoj tuo laiku idėja gera, t:i- — 
(tai buvo 1920 metų pra-'žmonių, kurie neverti to 
džioj) Įsikūrė "Visuomenin-įvardo nešioti. Suradau ir 
ku”" organizacija. Ji buvo-daugiau tokiu, kaip ir aš,į _ . komunižų partijos mciaty-.nors ir mažiau iškilusių. Su^1^ buvau nug!
va kuriama. Tai privalėjo J jais, jų buvo jaunuomenės pantas Kusijon.^ 
būti jai paskutinis koštuvas, eilėse Suvalkijoj (tik ne par-j Daug nerašysiu, kau) 
per kurį moksleivija galėjo tijos), tai padariau šiokią man sekesi bolsevikauti Ru- 
leiti i komunistu partiją, tokia opozicija prieš taip sijoj, nes išeitų gana storc- 
Vėliaūs ta organizacija ap- musu laikais vadinamus ka apysaka, bet trumpai ap- 
silegalizavo kad galėtų dau-,"Kauno dėdes.” Pirmas pa-,rašysiu tuos Įspūdžius, ku- 

_ ® . • •• ‘ ’ • 1    Tirt c? oc rronrmi

iog jie dar tikėjosi Rusijos 
štiku užkariauti Lietuvą ir 
pakrikštyti ją bolševikų "so
vietais.” Bet tam nepasise
kus, atėjo ir eilė kreipti do-i 
mę Į jaunuomenę, ją išnau-( 
Joti{ kad ji padėtų Maskvos ( 
agentams padaryti pervers
mą.

Patiko gražios idėjos.
IČUllČLU, JUK i: J ~tik ykidauą™ Pal,nd? P° 
„ skvernu...

giaus itraukti į savo eiles, siūlymas, kuris buvo mano nuos as gavau, bet reikia 
Toj organizacijoj buvo su- praneštas Suvalkijoj, buvo neužmigti, jog skaičiau sr- 
daryta komunistų frakcija, tai šioks — ™ ...............
kuri vadovavo visos organi- munistinis 
zacijos darbui. Kituose mies-(užsikrėtęs biauria liga. Tai 
tuose- pav. Vilkavišky, Ro- piniginis klausimas. Visos 
----- ' — ’*------ partijos išlaidos yra apmo

kamos iš Rusijos darbinin
kų valdžios iždo. Išlaidos 
yra neteisingos. Partija Su
valkijoj užlaiko apie 30 
žmonių, kurie nedirbdami

kišky, Kaune, Šiauliuose — 
buvo tokios pat organizaci
jos po tuo pat vardu. Ir man 
teko pereiti per visus tuos 
koštuvus. Be šios moksleivi
jos organizacijos buvo tve-

r

"Lietuvos Ko- ve dar idėjiniu bolševiku- 
judėjimas yra1

Ka Vytautas pamatė bolše
vikų "rojuje."

Rusijoj valdžios žmonės 
yra daugiausia žydai, lat
viai ir kiti svetimtaučiai. 
Patys rusai užguiti ir bijosi 
patys savo balso. Visur ir 
visame vyrauja baisiausia

da suprantu, kad tai esą di
delis prasikaltimas prieš sa
vo tautą, tai sveikas protas 
sako, nebeužtenka gailėtis, 
het reikia prideramai atsi
lyginti už padarytas votis 
ant tėvynės kūno ir dar at
simokėti tėvynei, kad ji man 
dovanoja, ir nuima išgamos 
vardą, Drauge kreipiuosi Į 
tuos savo buvusius draugus, 
kurie gal mano ar kito įta
ka Įklimpo tan darban, bet 
nematę to rojaus linksmy
bių vis dar suklaidžioti; kad 
grįžtų po savo tėvynės vė
liava ir ja neštų per visus 
tuos sunkumus, kurių nei 
vienas dar bus, nes raudo-1 
nieji ir baltieji imperialistai 255 Broadway, So. Boston, Mass.

ainiui merginas 
<i 39 metų, as 
gerų darbų m.- 

ku inaiones pra
arčiau susipažinsime 

per laišsa.
V. VIGK/,S

401 N. 13th St., r*h;fa<ielphia, i'a.

i’ajie.-kau _ ap-iverlu.iuį margui... 
nuo z-j iki 35 metų senumo; lun b;ut 
laisva nuo prietarų. Su pirmu Uisku 
meldžiu prisiųsti paveikslų. Plačiau 
su.-ipaž’nsim per laišką. cm)

ALEX I . VvlSMANT
141 Pc.-irl St, Buifalo, N. Y.

Pa j ieškau a p si ved i n-jui 
arba našlės, kad ir su ■ 
dviem vaizais, tarpe 25 ir 
amžiaus. Aš esu vaikinus 
dirbu anglių kasyklose, 
bu ir gi 
turtingo: 
ti mergino: 
Platesnių 
laiškais.
na:.

i merginos 
vienu arba 

3C metę 
39 melų, 

. gerai uzdii- 
ražiai užsilaikau. Aš nejieškati 
>s, tik protingos. Gaii atsiliej 

arba gyvanašle.- 
: savę 

d/JOSIU

FARMOS
PARSIDUODA FARMA.

PIENINĖ FIRMA TI RI UIT PAR- 
' DUOTA NE VĖLIAU KAIP 2« I).

SPALIO. 1923 M. Iš PRIEŽASTIES 
MIRTIES MANO PAČIOS. 130 ak
ru žemės. 65 akrai apsėta javais, lau- 
tai apvalyti nuo akmenų, miško yra 
vertės apie už .>2000, daug vaisinių 

’ medžiu. 2 šeimynų šluba, pardėnt iš- 
fornieiuota. nauji įtaisymai, elektra, 
štvmas. toiietai ir maudynės. Apart 
to yra barnė ir 5 kk“ki budinkai su 
elektros šviesomis. Sykiu su farma 
parsiduoda 19 k:>-v.:’.i, 3 arkliai, vištos 
ir visi irm’.tiai. l'armą neša i metus 
apie 1200 de’/'i jj-. Tik trįs mylios 
iki miestui, viena mylia iki gelžkelio 
stočiai, iki dirbtuvių ir krautuvių. 
Kaina už visko, pridedant dar auto
mobiliu, ?k,200. Įneš- $2,500. Priim
siu protingą pasiūlymą. Jeigu užin- 
teres-'iotas. telefonuok: 159 Ring 3, 
Putnam, Cc-nn.. po 9;3o vakare.

A. L KIEMAN (44)
lt. F. O., Pulnam, Conn.

FARMA 68 AKRU
ir dvi mažesnės.

Geri laukai, mūriniai namai, šiitas 
i.- šalta“ var.dtm šluboj, elektros švie
sa, Laukai aptverti; upelis teka pro 
namus, yra miško: mokykla gale 
lauko. Parsiduoda su gyvuliais, ūkės 
įrankiais ir viskuo kas tik yra. Arti 
stoties ir gero kelio, tik 25 Ynylios 
nuo vidurio Phil.adelphi.jos miesto, 

■ 15 mylių nuo galo miesto. Parsiduo
da pigiai. Dėl platesnių informacijų 
rašykit pas savininka, be agentų

C. L MAJAUSKAS 
R. 1). 1. Collegeville,

Montgomery Counly, Pa. (15)

Parsiduoda Balandžiai.

n 
x . o.

, našlės ,
;inių apie 

Atsa-sj mą

VV. M
Eox 83, i

I. P.
Ilcrra-k,

Pajieškau 
kuri mylėt.; dorą 
Aš esu 34 metų 
Taigi meldžiu 
prasilavinę ir 
mos tikybos.

A. I.
P. O. Eox

apsivedimui mergi 
ir rini’.j gyvcnirną. 
gerai pamokintas, 

atsiliepti, kurios e-sat 
perdaug r.'paisot Ko- 

(-l’i, 
SAVICKAS

3’7, Hamniond. Imi.

suteiksi.i 
kiokvie-

(45)

Lietuviški, su 
šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Ant orderio pri- 
siunčiu j visai 
dali? Amerikos. 
Su užk-aušimu 
rašykit laiškus. 

(47)

GEORGE EENDORAITLS
520 Wilson st- VVaterburv, Conn.

Pajieskau apsivedimui merginos 
arba našles, nuo 26 iki 37 metų. ŠU*i 
gera proga mylinčia; apsiv -st. Mel
džiu atsišaukti tuoieus ii- savo pa
veikslą prisiusi’ <•■.! pirmu laišku. 
Duosiu atsakymą kiekvienai. As e; u 
32 metu vaikinas ir muzikantas.

J. PEASKE <
2945 25th St. Oe'roit, Mięh.

t

Jięšl’au gyvenimui drauges, nv.rzi- 
ant dailios nos arba našlės, be si iri im-' ar.

, senesnė ar jaunesnė .iž mane, 
ibflr tik butą gero budo. Aš esu ve
lkinas 37% metu, blaivas ir darbšrr-s. 
i apsivesti kreipkitės laiški

k k»ri 
! ant pareikalavimo sugrąžinsiu. (45)

KNYGOS!
KNYGOS! KNYCOS!

Kas turite perskaityti^, atlie
kamu knyjrti, tai nieko nclauk- 
'’um> prisiiiskite mums, o mes 
išmainysime ant kitokiu kny
gų; ant tokių, kokių reikalau
site.

Paskolinam. išmainome, per
kame ir pardvoįame visokias 
lietuvių kalboj knygas. (46)

L1THUANIAN BOOK 
EKCHANGE, 

831 W. 34-th Place, 
CHICCGO. 1LL.
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Kaip dabar išrodo LietuvajįgSąG“
(Drg. Grigaičio prakalbi) įRymo, • turi brandinti sa-

\yje tas speigas, kuriomis 
! pasilaiko ten demokratija, 
peigu ūkininkams reikia or
ganizuotis, tai tuo labiau 
tatai reikia daryti daroinin- 
liams.

Apie kultūrinio darbo rė
mimą daug nėra reikalo kal
bėti. Visi žino, kad pirma 
žmonės turi apsišviesti, su
prasti savo reikalus, o tik 
tada jie galės tihkamai vai-1 

uH Ų*™* <Jabar daug
kai neturi ks kur ist’rauk- tik“<lel

■ ■ .. — • i , .--aj žmones nesuDranta <w».

”Naujienų” reporteris ap- gsnis. Kai kurie tą neprik-Įgalima ūkio produktus pap
rašo drg. Grigaičio prakal- lausomyįię vadina "bulvine,duoti Anglijai arba švedi 
ha, pasakytą anądien Chi- nepi iklausomybe.” Bet >šio- 
cagos lietuvių susirinki” e į kia ar tekia, o visgi tai yra Į 
apie Lietu ą. nepriklausomybė.

Kadangi drg Grigaitis i 1 . ...matė Lietuvą sivo akimis ir! ž»>oiuij ĮetuiMs ir nuo- 
nesena; iš tena, sugrįžo, tai į p ^tilunias. 
verta su io įspūdžiais susi- Parvažiavus L1etuvon va- 
pazinti >r "Kriviu- skai>r°? 
mojams. Taigi paduodame ;un“ smagiai. Oras;
da jo kaina taip, kabi ja ap- ;y;as- visJas ^ta zalun.y- 
rašu ”N.” repor eris K Si-”U0St , meku -

F ! nesiskubina, nelipa ant kuI-
,M ‘ Tių taip, kaip Amerikoje. Ei-1

Seniau ir dabar. ?.a jie sau išlėto, — kalbasi
Po 18 metų sugrįžus atgal juokauja. Sutinka pa

i Lietuvą jokių aki verian
čių permainų nepastebima, 
o ypač ūkininkų gyvenime. 
Jie gyvena tokiu jau gyve
nimu, kaip ir prieš 18 metu, 
’l'os pačios triobos, tik kai 
kurios jų labiau pakrypu
sios, pasenusios. Pasaulinio 
karo, dviejų okupacijų žy
mių beveik kaip ir nebėra. 
Kur ir buvo apkasai, tai ii 
tie jau žole užžėlę. Iš kitur 
atvažiavęs f žmogus vargu 
dasiprotės, kad tose vieto
se ėjo kruvini mūšiai, jeigu 
jam apie tai nepasakys vie
liniai žmonės.

Žodžiu sakant, ūkininkų 
gyvenimas beveik visai ne
pasivarė pirmyn.

Lietuvos laimė.
Tas faktas, kad Lietuvos 

gyventojų didžiumą sudaro 
ūkininkai, davė jai progos 
palyginamai i trumpą laiką 
vėl atsistot ant kojų. Jeigu 
Lietuva butų buvusPindust
rinė šalis, tai šiandien var
gu butų buvęs toks dalykas 
kaip nepriklausoma Lietu
va. Pasaulinis karas ir oku
pacija tik todėl neparbloš- 
kė Lietuvos, kad ji yra žem
dirbystės šalis. Net Vilnius, 
IJetuvos širdies, išplėšimas 
neatsiliepė taip skaudžiai, 
kaip kad Į vokiečius atsilie
pė Ruhro okupavimas, kur 
yra sukoncentruota vokie
čių industrija ir anglių ka
syklos.

Lietuvos miestai ir mies
teliai yra tik salos ūkių ju
roje. O juk visiems žinoma, 
kad nukentėjusi ūki yra ga
lima nepalyginamai grei
čiau atstatyti, negu fabriką, 
štai kodėl i kelis metus Lie
tuva vėl Įstengė atsigriebti- 

Lietuva yra nepriklausoma.
Parvažiavus Lietuvon 

ypač metasi -ąkysna tas fak
tas, kadJ visąse valdžios Įs
taigose kalbama, lietuviškai. 
Po to kai ten buvo pripras
ta girdėti vien tik rusų kal
bą, nauja permaina daro 
malonaus Įspūdžio. Eina 
oficieriai, valdininkai ar 
Itareiviai ir jie visi kalbasi 
tarpusavyj lietuviškai. Ka
reiviai dainuoja lietuviškai 
taip, kad net gerai išlavin
tas choras su jais negali su
silyginti.

Matant visa tai pradedi 
Įsitikinti, kad Lietuva ištik-

nušla
mą—sustoja, užsirūko pa
pirosus. Atrodo, jog jie ne
turi nieko veikti, neturi jo
kio užsiėmimo. Nėra susi
kimšimo gatvekariuose, ne> 
nėra nė gatvekarių. Yra tik 
kenkti, kurią traukia ku- 
melka. Ir ji traukia išleng- 
vo, taip kad galima išlipti ir 
paėjus kiek vėl Įlipti i kon- 
ką.

Žmonės irgi visai kitokie, 
negu Amerikoje. Jie nepa- 

’nrastai vaišingi, nuoširdus.. 
Pas amerikiečius jausmai 
kaip tai atbunka. Per kele
lius metus čia pažįsti žmo
gų. o vienok nėra to drau
giškumo. kokis ten nasiroiš-

r

ijai. Bet Lietuvos žmonės 
‘nežino, kaip tai daryti. Juk p 
'vieną karvę arba grudų ve
žimą neveši i Angliją. Tai !,v 
reikia siųst vagonais, lai
bais. Reikia, kad ūkininkai 
butų susiorganizavę. O to 
kaip tik pas juos nėra.

Negalėdami parduoti sa
vo produktų, 
įlinkai neturi iš kur ištrauk- i ..........d pinigų kuo mokes-^3 ffietinh, pa “?^n'a sa’ 

mus mokėti, bkolmti pim-_ *
gus iš banko yra ne taip Ar galima laukti Lietuvoje 
lengva. Sakykime, Vailokai-1 ** “
čiu bankas lupą net iki 100'< : 
palui

Jjbna nustato kieki? •tarlKK kurį ku-
, j dikis atlieka žaizdarnas.
i Per pirmas dešimt; dienų kūdikis 
i i turį -zauti apie dvi uncijas pieno įtiek- 1 
’ vienų sykį. Pasveriant ii tuoj pirm1 
■ •ir po žindymo galima patirti. Liek jis 
, įsuvalgt. Jei kūdikis ti-gaunu užtekti-i 
’.nai, tai gali būti reikės m-idėl* pieno; 

j iš kitur is> bon! ulės. Čia reiaia at j 
< sargiai elgtis, kad šitas pienas butų; 
: griežtai šviežia.-, saldus ir giyna.-.

•Jti l.įla abejonių, -reriau vartoti t>; 
til.ėli.-.a kondensuotą ąknų.

Į
i

Kūdikį turi laikyti svuka ir stip
rų. O tas didžiumoje priklauso nuo 
maisto, kurį ciu'di. Reikia i: kasdien 
mazgoti P- rejruliariškai penėti. Jei 
negali jo žįsti, bartd\ k Eordeu’s Eaj.- 
le 1‘iena — padarvta iš riebaus kai - ■ 
vi>? pieno ir cukraus — y;>atin;'ai kū
dikiams. Gydytoja; iš visur į; reko- I 
re.anduoju uel io kokybės ii vienodu- j

1 mo. Iki keletą '.cntkarčių runerikie-i 
tės motinos išauklėjo savo kuuiiiim. 
su Borden'.s Ea-rie Jos tų da
lė dėlto, kad Eui'le l'iena rekomaii- 
davo draugai ir de'to, kad rado jį už. 
ganėdinancit..

.Skaityk šitų-' straipsnius kas savaite' 
' atydžia* ii pasidėk ateičiai

palūkanų.

Litus įvedus.
Vokiečių markės katas

trofinis smukimas skalia 
tižiai užgavo Lietuvos žmo
nes. Tų markiu jie buvo pri
sirinkę 
kai sKib 
bonkomu 
sukresiii.

ių

e rt

i liksiančius. Ūkinin
ke markes tiesiog 

Kurie buvo ap- 
tie prisipirko ko- 

nors prekių —patvarios 
> bvs 0 kurie to nena la-

revoliucijos.
Lietuvoje nepasitenkini

mas yra didelis. Visi nepasi- 
lenkinę visais. Ant valdžios 
l alnai verčiama. Ūkininkai 

nepatenkinti ir net val
dininkai aukštiesiems po
rams rodo kumščias kiše
nėje. Taip dalykams esant 
revoliucija, rodosi, jau turė- 
t’Į Įvykti. Bet kas taip ma
no, tas klysta. Ko-ko. bet re
voliucijos mažiausia Lietu
voje tegalima tikėtis. Nors

AR ŽINOT, KAD —
Romos Pana ištrina piatint ketali- 

kybę pe: kiut&nKts paveikslus? Vys
kupai iš visc pasaulio skelbta, kad 
kiutamucsv paveiksluose rodomos ,Va-į 

! tikano ceremonijas p-.toiikai labai pa- i 
j tiko. Filmų kompanija sutinka užmo- 
! kėli Papai didelius niaurus už pure- 
I dymų jo paveiksiu ? Ar žinot, kad 
j Turkiškas tabnks'-’ yra garsiausias 
i taoakas pasauly ir Helmar Turkiški 
jCiįraretai yra padarvti iš bto < tyro 
i Turkiško Tabake 
' _ _______________________________________

Juriy ralžaas-Laivas
Jeigu norite lankyt Lietuvą šias Kalėdas arba pakviest šeimyną 

iš senos Tėvynės, negalite pasirinkt greitesnį, didesnį arba puikesnį 
ir smagų laivą kaip lx.*viathan, Jūrių Milžinas, negalite gaut daugiau 
už pinigus: dideli kambariai, atskiri kambariai poroms arba šeimy
noms, dideli dėnys, sočiai ės svetainės, puikus ir įvairus valgia, tarnų 
mandagus patarnavimas ir visokį patogumai, ir keliaujate po priežiū
ra Suvienytų Valstijų Valdžios.

Tą patį patarnavimą ir patogumą gausite ir ant kitu greitų, di
delių S. V. Valdžios laivų, keliausite p< r South&mpton arba Dremen, 
išburs ios linijos agentai prižiūrės saugią kc-lionę j namus.

Dėl trečios klesos kainų ir kitų informacijų rašykite:’

UNITED STATĖS LINES
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

75 Statė St. Boston, Mass.

Greitis ir n

Į.

.ė, tai jų markes nuėjo nie- žmones yra nepasitenkinę, 
kais.
savo 
litus, 
naliel 

kia po kelių dienų pažinties, kad 
mes

Valdininkų savivaliavimas.
Amerikiečiai yra apsipra

tę su policininkais-- nesibi
jo jų. Jeigu nežino kokios 
vietos, tai be niekur nieko 
jie prieina prie policininko 
ir klausia: -’Mister, kur to
kia ir tokia gatvė?’’

Visai kas kita Lietuvoje. 
Ten i tvarkos dabotoją žmo
nės žiuri su nepasitikėjimu. 
Jeigu jie mato milieninką, 
bando tą vietą aplenkti. Ir 
ištiesų tvarkdariai elgiasi 
kaip tinkami. 0 tai dėlto, 
kada jie nežino savo parei
gų. Nežino, ką jiems ista-

Be to nemažą blogumą su- kuri dabar lanko mokyklą, 
daro neįmanomas apsileidi- jaunuoliai jau kitaip 
mas valdžios įstaigose, kur j žiūrės Į gyvenimą, nebebus _ 
dirbama tik iki 3 vai. no pie- tokie konservatvvųs. O lan-!aprašyto 
tų. Ir dirbti taipgi nesisku-i kanom mokyklas jaunuoliu 1 ‘
binama. Žmonėms prisieina dabar pi 
kelias dienas sugaišti, kol re ^esetkai tūkstančių.

Buvusieji amerikiečiai.
Tik koks vienas nuošimtis

Litus Įvedus daugelis 
markių ne nemainė i 
Girdi, tegul vaikams 

:a tos markių bonkos, 
jie žinotų, kaip turtingi 
buvome...

Apšvietimas.
Lietuvos žmonės yra tam-, 

sus. Skaityti jie nėra-pratę- 
l’rieg tam iš senosios gent- 
kartės kelintas tik ir tegali 
paskaityti. Ačiū tam visoje 
Lietuvoje tėra tik du dien
raščiai, kuriuodu neša leidė
jams nemažo deficito. Jau 
iš to fakto galima spręsti, 
kada su Lietuvos apšvieti
mu reikalas yra visai blo
gas. Su jaunesniais žmonė
mis irgi nekokie popieriai. 
Retas jų irgi tėra lankęs 

.. ....................... mokyklą. Visa viltis gludi 
ymai leidžia daryti, o ką ne. ‘ priaugančioje gentkartėje,

bet jie mato, jog Lietuvoje 
r epalyginamai yra geriau 
gyventi, negu nusibankru
tavusioje Vokietijoje arba 
despotingoje Rusijoje, kur 
žmonėms galvos ima suktis! 
beskaitant imliomis markiu! 
bei rublių.

i 0 priegtam ūkininkai, ku
rie sudaro didelę daugumą 
Lietuvos gyventojų, yra la-l 
bai konservatyvus elemen
tas ir jokiu revoliucijų ne
keis.

Tad yra tuščias dalykas 
kalbėti apie revoliujos gali
mybę Lietuvoje, dabartinė
mis sąlygomis. Gyvenimas 
ten progresuos išlėto ir ar
timoje ateityje negalima ti
kėtis stambiųsfpermainų. ■

1
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“GYVENIMAS”
* Sveikatas, lyties reikalų ir 

mokslo žurnalas.
Leidžia ir redaguoja

DR. A. J. KARALIUS.

“GYVENIMAS“ — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

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

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

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

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

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

tai vieną dolerį metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį Į mėnesi. Adresas: 

“GYVENIMAS”
3303 South Morgan Street, 

CI1ICAGO, ILL.

Lapkričo 6 
— 8

Greitas patarnavimas į Lietuvą ir 
į visas Baltijos valstijas. Puikios vie
tos, geras valgis.

Taipgi iš New Yorko, ypatiškai 
prižiūrėto kelionė į Lietuvą ir visas 
Baltijos valstijas kas utorninką ant 
trijų marių milžinų, su persėdimu 
Southamptone.

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

Taipgi reguliariai išplaukimai tie
siog į Hamburgą ant 
deginamų laivų.

3-čią k lesa:
Hamburgą 10350 
Piliavą 106.50

\ Karės taksai
CUNARD piniginiai 

kami Lietuvoj greitai, 
gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
vietinio agento aiba į

CUNARD STEAMSH1P CO, Ltd.,
126 Statė St, 1

Boston, Mass. Į

tiesus kelias, per 
Rotterciamų. i i- iš visų kraštą.

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankamai.

Mes pagelbstnn išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitusk Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pi adžius iki pabai
dai kelioms.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčium ant Įiurt-ikaiaviiuo.

lk-ii-i rezervai iįų ir informa- 
ciją, kreipkitės prie Lile vieno 
vietinio agento arba į

„ iiolltnd american line 
89 Statė Street, Boston. Mass.

Į
$5.00.
orderiai išmo- 

užtikrmtaij

naujų aliejum

■:•

Tai maždaug tokis buvo 
D. Grigaičia^Tbo^Turinys. 
Suprantama, kad šiame ap
rašyme gal daug kas yra 
nepaminėta. JJet jau ir iš 
,^... .j skaitytojai turės 

. • t • 4. 1 supratimą apie pajudintus
kanoma Lietuve- ,)rakalboje

j —K. Sėjikas.
:--------------

tokie konservat.vvųs.
ii mt

Keleivis” tarnauja 
deroininkams.

atliekama menkutis reika
las. . . ... i

Štaij vienas^ sav-^iavimo buvusiu amerikiečių sugebė
ki jo prisitaikyti prie Lietuvos 

sąlygų, yra patenkinti savo 
gv’venimu. Visi kiti keikia 
Lietuvą susiriesdami. Jie' 
tuoj važiuotų Amerikon, 
jeigu galėtų. - • s,;.j

Ir tai suprantama.-Lietu-i 
von jie važiavo be jokių pla-; 
nu. Parvažiavę manė kainus 

uiuversią. Pasitarę su savo

.pavyzdys. Klaipėdos gele-Įį 
šlakelio stotis. Dvi eilės 
žmonių laukia atidarymo 
kasos. Netoli nuo kasos sto-1 
vi vyrukas. Stovi, kaip stul
pas, nesijudina, užstodamas 
kelią pasažieriams. Prieina’ 
prie jo stoties viršininkas ir 
prašo vokiškai pasitraukti 
iš kelio. "Nesuprantu’’’

I

NORTH 
OERMAN 

LUOTO

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINU IR JŲ 

KŪDIKIU SVEIKATOS.

ų. Parvažiavę manė kainus 

murmtelėja_ vyrukas, ir giminėmis jie kibo i Įvairius! 
si judina ne is vietos. Po {biznius, neturėdami apie tų 
kiek laiko stoties virsimu-;}rįxniu vedima nė mažiausio 
1-oe ™ f Įspėjimus jie
š kelio. Pasigirsta naujas įsakydavo: "Never mind, 

amerikonai, mes žino-

kas vėl prašo jo pasiti aukti tiipo
j- T-. - i-

mesuprantu.” Tąsyk virsi--K-ses „ ...........
nmkas pašaukia stoties tar-:me, reikia biznis ves- 
nautoją ir Įsako jam prašą- 
linti užsispyrėli iš kepo, i 
Pastarasis piestu stojasi.’ 

rujų yra nepriklausoma. 0 Girdi, kaip tai galima taip 
tai yra; svarbus dalykas. Po Įžeisti šaulį. Įbėgo jis i ko- 
pasaulihio karo visos mažo- mendanto buveinę ir pakė- 
sios tautos ėmė bėgti nuo'lė didžiausi skandalą, 
svetimo jungo, kaip vėžiai, 
iš ta r bos. Irtai supranta-Įga 
ma. žmonėms toli gražu nei 
visvien ar priklausyti nuo} 
kitos valstybės ai- ne. Skir- 
tumo nedaro tik dvarinin
kams ir turtuoliams, kurie 
gali išmokti kalbėti ir ”po 
polskemu” ir ’jio francus- 
kemu.” O šiaip paprastam 
žmogui, o ypač darbininkui, 
sudaro ėiidžiausio sunkumo, 
kuomet jis negali susikalbė
ti nė teismuose nė kitose 
valdžios įstaigose. Kitas 
blogumas yra tas, kad pri
klausant nuo svetimų prisi
eina ir mokyklose svetima piningai yra beverčiai. Ru- 
kalba mokytis ir kęsti viso- sai irgi amžini ubagai. įiu 
kios paniekos.

Tokių reginių Lietuvoje 
an tankiai pasitaiko.

Ūkininku vargas.
žmonės, o ypač ūkininkai, 

valgo dabar gal geriau, ne
gu prieš karą. -Jie prisiaugi
no nemažai gyvanų,, ir ja
vai neblogai užderą. Bet vi
sa bėda tame, kad jie neturi 
tų savo produktų kam par
duoti. Miestiečiai palygina
mai sudaro visai menkutę 
Lietuvos gyventojų dalį. 
Jie visko negali išpirkti. Su 
Vokietija kokios nors pre
kybos vesti negalima. Jos

i

i*?

Ir nieko stebėtino, kad 
v r.„’L‘ ’ kai sunyko, 

kaip durnai. Na. o pražu- 
džius pinigus nieko daugiau 
nebelieka daryti, kaip tik 
keikti.

Kiti vėl parvažiavo ant 
ūkių. Nuo darbo jie visiškai 
atprato. Kokis, sakysim 
smagumas buvusiam Ameri
koje kriaučių i 
paskui žagres ir 
kaip aukštai saulė 
greit ji nusileis?

. • 5?: ii. 
taip pradėti bizn

vilktis 
žiūrėti

i

S;TL*AiPSMS U
z

kaip
Kuomet

•. motiną, 
imė
1j f ii 

ir t. tų 
ma 
i» v.' i,

lenkais santykiai tebėra
Tad kas ką nesakytų apie Įtempti, o priegtam ir lenkų 

Hetuvos nepriklausomybę, markė netoli bėgusi nuo ru- 
o vienok tai yra didelis žin- siško rublio. Žinoma, butų

ir ar 
Toks gy

venimas yra tiek nuobodus, 
jog stebėtis reikia, kad mu
sės neišmišrta...

Ir viso didžiausia ameri
kiečių klaida yra ta, kad jie 
važiuoja visai nepatyrę Lie
tuvos gyvenimo sąlygų. Va
žiuoja, nežinodami kuo ten 
verstis, ką daryti.

■v

Ką reikia remti Lietuvoje.
Šiandien Lietuvoje yra 

vienas svarbiausių klausi
mų organizacija ir apšvieti
mas. Keikia remti organi
zacijas, kurios kovoja už

PENfiTš NAUJAGIMį
kudi,'k> ginimas palainu- 

ji turi supnuįti, kad jis 
su teise gauti geirausią. prie
is maistą. Nors raoksiąs per; 
metus i»u:i<iė surasti airvtiiti1 

-tą, kuris prilygtu motinos pje- 
bet jam dar Kcpavyko. Todei ju- 

kudikis turi teif-ę tikėtis krūtų. • 
Pienas k» utyse nnsirodo tik trečio

ji- dienoje po gimdymo, zindvn-o 
į.I.m t<- laik< akstiną krūtis. Reikia 
kad praeito bent šešios valandos i»> 
pi.aj. žincymo. kad motina atsigau- 

. Kud:xį itiki.'’. žindyti tik keturis 
ki::;: net pirma.; ”1 valanda.;. Bet 
ikif duoti juu abi kruti si sykį. 
..dymo tarpsre reikia duoti kudi- 
” du ar iri.: šaukštu.'; vandens, ku- 

pirinn. reikia išvirinti ir atsaldy- 
Yra .--augiau išvirinti ir atvėsinti 

ndern pirm kiokytenv vartojimo, ' 
Rii-nui pasirodai .s, paprastai Įbe- 

uoje dienoje, kūdikis turėtą gauvįSe- 
šiv_- žindymus pet 24 vaalndaa,; įpu 
tris valandes per dienn. ir vieną jy- 
.1 rakty. ', •• • ‘ ■ ■ /.

Jei reikia, išbudink kūdikį, nesėtos 
netik pratina ii p?»o rvgiiliariskjfmc, 
'-.n ir motini pavelija tariau laiką 

varkyt' darbi” ir nąiiiiuL 
.■'i.iūnt reikm vartoti vieną kruti 

ykiuL Ją reikia kad gerai iščiulpto, 
tada pieno bus užtektinai. Žindyti 
įvikir. neilgiau 2G ęalLrtų.

aurtatan*. penėjime valandas, ge
rti yra padaryti, kad oępijimąa pri- 
pc-tn lygiai art vrĮąndų. Tadą ląik- 
rodiac mušimą- jinaioną iindymo 
laika ir palengviną bitinai atminti.
J . i pieną* runkia:-pasirodo, arba tc- 

i ’i-mo neužtei'-.a. renortmini: ir kū
dikio nuo krutu neatimk. Pieno tekč-

n

t

i rl:
7 ‘>t'. 

k\<

i
I

I

v

»

Gėrėtis Pain-Expellerio Trynimu
Nelauk ligi to, kuomet jau bosi Pa

verstas atsigulti. Po sunkiam —— 
darbui, savo rankom, kojom ir 
suteik palengvini:ti;: ,! .

Žmogus. -dirbo. §avo
lai<, negu1 i G-.: i •♦•.rrmti’ ’u. ------- .—
Pafc-ExwUrria L .a vedama.'y h-tas

Išvengkite skaudamų pečių’ir diegian
čių sąoari’.i. Pain • ĖzpęUeris palaiko 
s\eiku,s žn*ones .geroje padėtyje*

-še. • irš. rOe. už.W*U aptickose.
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 S®. 4th Se. BrcUtlya. N. Y.

dienos . 
j>eč iim

ninsk’i-
Psųaavįpnkit 

L-, tas.
švengkite staugsir diėgian- 

-iriu.
ž::»*»r.es

Čia mes turim progų pamatyti 
žmogišką skilvi, kur kiekvieną 
dieną mes--.;;irdim atsitikimų tūk
stančiam žmonių išauga Pinisai- 
dės. Tuo jaus' pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir’ gyvasčiai.' 
Operacijas darant tankiai žmogus 
nebeatsikelia po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos ne
beturi. Tašffr* dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm laiko, 
ko! ri?*« dar prisikabinęs pinisat- 
dis, arba vėžys ir kitos kokios bloį- 
gos ligos prisikabina prie nuslo’or 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk atydą 
kastini; savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, "tai tuo- 
faus reikalaukite J. Daltrčno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiem, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikamjBėra nieko geresnio per J. 
Baltrūno Eitterio, kurį žmonės 
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyrų ir motorų apturėjo geresnę 
sveikatą ir prailgino gyvenimą.

Kaina 1 tonka $i.00. 
Brangus Prieteli, šitą apskelbimą 

pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Cbemical Ca. 
J. P-ultrčnas,d’rop.

2500 W. Fershing RtL. Chicago, lū. 
Phone Taifayette 0910.

Savaitiniai išplaukimai i

LIETUVĄ
XEW YORK-BREMEN
ant naujo ir parankaus 

„ laivo 
“COLUMBUS” ; 

yra didžiausias vokiė-^ 
laivas ir vienos klesos'

Tai 
čių 
kambarėliais laivai. Page
rinti trečios klesos -.pa
lankumai. Kreipkitės ' prie 
agentų arba į

192 Washington St., 
Boston. Mass.

(HARRIMAN LINE) 
UOINT SERVICE WIT«;

HAMBl'RG AMERICAN UNF 
Trumpiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

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

“Resolutė”. “Reliance”, 
“Albcrt Bailio“, 
“DeutschHnd” 

veža I, II ir III. klesų pasa- 
žierius. Taipgi jiopuleriai 
laivai “Mount Clay”, 
“Cleveland”, ’ VVestpb.alia”, 
“Hansą” iv ”Tfcuringia”. 
UI1TED AMEfilUM Ules '!

JULIUS rotienberg.
Hanover St. Boston. Maaa. f : 5 

arba pas kitus agentu*. i ’

i
i

PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ J KLAIPĖDĄ ir KITUS POR- * 
TUS. PARTRA1JKIMAS GIMINIU iŠ LIETUVOS. PERSIUiN'H- 
MAS PINIGŲ. NOTARIJALIŠKAS BIURAS. PRIRENGTAI AS- 
DOKUMENTŲ. SĄŽININGAS ir 'PIGUS PATARNAVIMAS. 
RAŠYKIT MUMS DĖL RODOS ir PATARIMO. O NESIGAILĖ
SITE. ATSIMINKITE M’SŲ ANTRAŠĄ:

INTERNATIONAL TRAVEL BURBAU.
136 EAST 42mI STREET. NEW YORK. N. Y..
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naši.
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NEPAPRASTAS BARGENAS 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

-

keleivis

i

*
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P. Suslavičius.

*

:S.

H#

Vardas ir pavardė

*>

/

ii

Specialistas sekretnu ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

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

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

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaitė

Jus galite mest; šalin visus dužus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra riet 
tam padaryta, kad jus išgydyt* nuo 
*ylos. Ji yra taip padaryta, kad karų 
oridėju3 nenusenl-.a ir tuo būda ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
■sprenžinų netari. Minkšta, lengva ne- 
iiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATOR1ES
MS8 Stuart Kdg.. SL Lnnm. Ma

Catv. t 'numeris.

Kurios visas pašantis Jaukė 
šioliai. tai jau yra GATAVA.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS iš
gydo Reumatizmą, Ranku, Kojų gėli- 
mą^trčnų skaudėjimų, Sąnarių, Nu
garos. Sprando. Šonų, Raumenų gėli
mą, Šalti ir taip visokius skausmus, 
(Tik ne Ronas).

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
yra tiek-jrerta .aukso kiek ji pati sve
ria. Snyg naudos gydymo.

Kaina 75 e , S1.5O ir $3.00 Krau- 
fuvėse arba už $1.>50 ' prisiusime tie
siai iš Labaratorijos. (52)

DEKSNiS OINTMENT CO.
P. O. Bos 352, Ilarlivrd, Conn. • t • r ♦ e •j’ f •

KALENDORIAI 1D24 M.
Lietuviški sieniniai dideli. I’risiijsk 

’M.OO tai gausi 1 kalb.n-lotius, ant ku
rių matys-t. Lietuva-- -Kkiipėda. Dvi 
įnertos amerikietė >r lietuvaite svei
kinas ir turi = ?tbi po di-iete veiiąvą. 
Kropianti, šic-npiuviiii, artimas. La
bai dailus. Adresas: ■ (44»

J. JEREšEVTčirS.
Dox GS, Ijtrcrence, Ala.

į DR. J. MARCUS j
| LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS f 
I -

i
1
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių.)

Kaip Blaivybės Draugija -kaip Vincas...” (Vincas gy- 
plahna blaivybę. veno drauge su manim). 

PAKRIJOJUS, Šiaulių ap- "Kokio kirmino?” paklau- 
skričio. Čia vietos Blaivybės siau-..
Draugija turi Įsteigusi dvi1 Ji man parodė juodos duo- 
aludes ir vieną traktierių, uos kąsnį, iš kurio buvo ma- 
Valščiaus savivaldybė irgi tyti didelio, iškepusio, kir- 
neapsileido — Įsteigė savo mino pusė, o antroji jo pusė 
traktierių. Tokiu budu ačiū pasislėpus duonoje!... 
Blaivybės Draugijai ir savi-Į Staiga sustojau valgęs, 
valdybei turime net ketu- ues mano nervai daugiau 
rias girtybės Įstaigas. Atro-j valgyti neleido... Aukščiau 
do, kad blaivybė platinama minėta, su kirminu ir popie- 
stengiantis išgerti kuodau- iriu duona, pirkta ”Produk- 
giausia degtinės, kad jos to” b-vėj.
mažiau butų ir, žmonės, ne-| Už faktus atsakau. Duo- 
turėdami ką gerti, blaivėtų. ną su kirminu Įdėjau i tam 

  ‘ [tikrą dėžutę. Jei kas netikė- 
~ _ v <• g ’i’l •Kaip seniūnas vežė konfis- tu galėčiau įtikinti.

P. Ūkas.kuotą degtinę.
UŽBALIAI, Vilkaviškio 

ap. I žbalių kaime paimta 
nei 3 „bravoęai:” Balčiu- 
naičio, Nevedomskio ir Gri
nevičienės, kurie sumokėjo 
j>er teismą po 1700 litų ir tokio kampelio, kur taip gir
davo dar 3 mėnesius kalėji- tuokliautų, kaip pas

/1 _ __5 _ i a • •mo.
Iš vieno bravoro seniūnas 

Savickas vežė stoiką 8 bute
lius degtinės, tačiau sutikęs 
kaimynus pakelyje, su kai* 
mvnais 4 butelius degtinės 
ištuštino.

Nepristačiųs visų butelių, Jų, kurių kažin kodėl labai 
buvo užvesta byla. Seniūnas mažai sugaunama, 
gavo 3 sąvaites sesti ir 300 
litų užsimokėti.

Įdomu tiktai ar tokie žmo-[pačiuose Kiduliuose, 
nės ir toliau gali eiti seniū
no pareigas.

Z-

Degtinėle raminasi.

žydai moka apeiti Įsta
tymus.

KIDULIAI, šakių aps. Tur
būt visoje Lietuvoje nėra 1 _ 1 • 1 1 • 1 • •

i mus. 
Geria dideli, geria maži, ge
ria ponai, geria ”mužikai.” 
Mat, čia per vokiečių sieną 
eina brenspiritis, kuris yra 
laliai pigus, todėl žmonės ir 
naudojasi. Yra nemaža 
slaptų to spirito pardavyk-

Labai Įdomi istorija su 
viena smukle, kuri randasi

Nesenai parėjęs iš rusų 
žydelis Įsitaisė netoli vals
čiaus valdybos krautuvę. 
Bet krautuvė, matyt, mažą 

I.AUKS0DA. Telšių apskr.ipelną davė, todėl žydelis pa* 
Čia be Valstiečiu I.iaudinin-' Javė prašymą leisti atida- 
kų Sąjungos kuopos jokių.ryti smuklę. Bet v. valdyba 
organizaieju negirdėti Žmo-’negalėjo duoti sutikimo, nes 
nės sakosi’ neturi laiko nei smuklė butų vos 30 metrų 
pinigų organizacijose da- nuo valsčiaus valdybos, kas 
lvvauti, bet trissvk valytos yra neleistina. Bet gudrus 
tai jau nepamiršta. Nors žydelis su kito pono pagal- 
viešo traktieriaus bažnvt- ba rado labai gudrią išeiti, 
kaimv nėra, < tačiau ’ rugš- Buns iš valsčiaus valdybos 
čiosios” galima gauti kiek’pusės užmūrijo, o duris pa
nori. Taip musu žmoneliai [darė iš kitos' .pusės taip, kad 
snaudžia ir degtinėle rami-.dabar priėjimas prie dusyk 

(valytos, apeinant aplink na- 
__________ -ma, pasidarė toliąu nuo vai.

Apsileidimas. - .
ŽARĖNAI. Telšių apsk. Ka-| Taigi girtybės reikalais 
ro metu vokiečiai buvo išpy- pas mus rūpinamasi visomis 
lę miesteli žvyru. Bet kaip išgalėmis, 
tik jie išėjo, tai per miesteli t . ——
no kiek laiko pereiti nebuvo Paminklas Lietuvos nepn- 
galima. 1921 m. milicija pri-[ klausomybės atgimimui, 
vertė vietos gyventojus iš- .VILKAVIŠKIS. Čia yra sta- 
kasti griovius, bet dabar ir tomas stačiatikių buv. cerk- 
tię jau užslinko. Turgavietė vės kampe Žaliumynų ir Ma- 
ir kelias dabar nė vasaros riampolės g-vių,. paminklas 
metu neišdžiųstą. Vietos sa-. "Lietuvos Nepriklausomy- 
vivaldvbei vertėtu atkreip- bes atgimimo 1918 — >923 
ti Į tai domę, - - ' — ~ -•’

>*- *\ .* ' z

’’ ^įsira^o "vienuolynas”. , - . r
tlĄLŠŪPIAI. Mariampolės karna, patogų Su’ jšiminklu 
ąpškr. Trvs merginos, ku- ir Vilkaviškį^ puikiau atro- 
riorns garnvs atnešė po vai- dys. Pirmiaus tas darbas 
ka, sulindo* Į vieną stubek, ėjo. lėtai,; bet pastarų jų 
c kadangi gyventi reikia; porofc sąvaičių laikotarpy, 
tai pas tas esama ię desrti- paminklui statyti komitetas 
nės, daugiausia č’ja'jau da- ir savivaldybės žymiai dar- 
i-ytos. ■ ‘ ' bą pastūmėjo priekin. Tiki

nsimo vyrai "vienuoly- masi iki žiemai galutinai už- 
na” labai mėgsta lankyti, o baigti- , .

Trūkstant šiam reikalui 
lėšų, š. m. 29—IX minime- 
paminklo fondui buvo su
rengtas šeimininis su pa
kvietimais vakaras. Veika-- 
las, kaipo vietos mėgėjų, at
liktas gana gerai.

Duona su kirminais. 1 Vėliaus griežė stygų or- 
KAUNAS. Šių metu rugsė- kestras, porą žydų kalboje, 
jo m. 29 d., vakarieniauda- trumpių veikalų ir k. Ve
rnas pastebėjau duonoje, Kaus padainavus mokamu 
kažką žalia bet prie silpnos chorui ir užsibaigus prog- 
šriesos negalėjau Įžiūrėti; ramui, tesėsi šokiai, žaidi- 
maniau, jog duona bus su- mai ir ”amer. loterija. Bu- 
pelėjusi. Rylą, rugsėjo ^d., fetąs buvo turtingas ivai- 
sėdau pusryčiauti, paėmiau riais užkandžiais ir gėra- 
U pačia duona ir vos prade- lais, kurie per vakarą tapo

daug, "kaip vietos, lygiai ir T -• ‘ • a _ T ♦   A 11*
palikai taip daug duonos su šiaip aukštesnių.valdininkų.

pavyzdingai praėjo, 
svaiginami gėralai • . V • _A _ •__ •

•m. atminimui.” Stovyia jau 
i beveik baigiama statjli. 
s Vieta parinkta gana atatin-

seniūnas, kuriam irgi reikė
tų atsilankyti, tur būt neuž
eina.

Žmonės ”vienuolynu” pik
tinasi, nes labai tvirkina
mas jaunimas.

sėdau pusryčiauti, paėmiau riais užkandžiais ir gera- —— • _ . _ T — Ta. T  * — aanlrAtzra o
j^va&ytL kaii šeimininkė visi išpirkti. Svečių buvo 
paklausė manęs: ’;":r

”Ar tamsta vakar vakare apylinkes^ inteligentų 

įkeptu nžvariu”popieriu?” Tvarka ir užsilaikymas sve- 
’Taip,” nustebęs atsakiau, čių pavyzdingai praėjo.
Ji man paaiškino, kad tai nors svaiginami gėralai
tiktai buvęs žalio popierio buvo ir viešai vartojami, 
gabalas ir pridūrė-. Žiūrėk, Peiktinų pasilinksminimo 
kad kirmino nesuvalgytu^ Papročių negaliu užtylėti,

$5,000.00
__ .X1

Dovanų - Reward
KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydavosi CHAKLES S. PAVIETAS, ir ku

rio fotografijas čion paduodame, būdamas Banko Kasieriaus pagelbininku — prasišali

no iš l'hieagos, 11L, Subatos naktj, Rugsėjo-September 8-tą, 1923 metu, pasisavinęs 

nekuria sumą pinigu.Teismo įsakymas (Warrant) jį areštuoti, kur jisai nebūtą, 

yra Valdžios išduotas.

Vardas — Kazimie- 
ras-Charles S. Pa
vietas.
' Gyveno — 

Chicago, IlIinoLs.
Tautybė — 
Liet u vys.

Užsiėmimas —
Pagelbininkas Ban

ko Kasieriaus. .
Amžis — 36 metų

Ūgis — 5 pėdų, 
G colių

Sveria—155 svarus 
Plaukai — Juodi

Išvaizda — Tamsi
Akys — Tamsiai 

rudos.

ausys didelės, kalba truputi užpuolančiai.PASTABA: Lupos storos,

$5,000.00 dovanu yra duodama per American Bankcrs Indemnitv Ailiance tam, 

kas viršminėtą asmenį suareštuos ir perduos Chicaęos Policijos viršininkui, arba bile 

kuriam autorizuotam Valdžios agentui.

Bile informacijos, telegrafu arba telefonu, ant musu ekspensu. reikalui prisiėjus, 

prašome mums k negreičiausiai suteikti žinią. Viską mes užlaikysime slaptybėje.

The William J. Baras International Detective Agency, Ine. 
1050 Otis BuHiig, Chiagt, IB.

Telephone — Main 4064

būtent šokių ir žaidimų ap
eigos. Pirmas dalykas, stoka 
sutartinumo žaidimuose y- 
pač -dainavime; jei vienas 
dainuoja, tat jam nieks 
daugiau nepritaria, pasta
rasis, negirdėdamas nuo ki
tų pritarimo, nutyla.

Taip nepavykus sudai
nuoti plojama rankomis — 
„užbaigti.” Pradėjus kitą— 
ir tas pats išeina. Iš šalies 
žiūrint atrodo, tartum lie
tuvių jaunimas nemoka sa
vo tautinių žaidimų, šokant 
ir gi negeriau, kad ir nori 
pašokti, bet negali, riės toks 
stumdymasis, kad vos šon
kaulių nenutranko. Čia jau 
ir nešokėjai pasipiktina, nes 
sėdinčiam palei sieną kojas 
sumindžioja.

Paikas jau butų pačiam 
jaunimui vengti panašių 
stifmdymųsi.

L

Dvi nelaimės.
ONUŠIŠKIS. (Trakų apsk
ritys). Onušiskio valsčiuje 
yra didelis dvaras I’itauto- 
nis, kurio savininkas A. 
Daugialė yra išbėgęs i Len
kiją ir jo keturi suirus tar
nauja lenkų ... kariuomenėj. 
Dabartiniu laiku 
nųomuoja nuo žemės 
Ministerijos buvusis 
Daugialės užvaizdu P. Kaz- 
lauckas.

20 d. rugsėjo, mėn. apie 1 
vai. dieną, nežinoma iš ko
kios priežasties, (turbūt iš 
pačių darbininkų neatsar
gumo) užsidegė darbininkų 
namas (čvarokas) ir per 
pusvalandi supleškėjo su 8 
darbininkų šeimynų visais 
palaikais.

23 d. rugsėjo mėn. Onu- 
šiškio milicijos nuovados 
viršininkas A. Bajoras nu
vyko i Bitautonių dvarą ant 
vietos ištirti priežastį gais
ro. Nuvykus jam ant vie
tos nuomininkas Kazlauc- 
kas norėjo jį pavaišinti ir 
užprašė pas save . Į 
Nuovados viršininkas

dvara
Ūkio 

A.

Saugok 
Savo 

Dantis
Kiekvienas vyras, 
moteris ir vaikas, 
kurių dantis neva
loma kaip pridera, 
kurią nors dierją 
turės to gailėtis. 
Geri Dantis reika
linga Gerai Sveika
tai.

Saugiausias ir veik
mingiausias būdas 
užlaikymui dantų 
švariais ir gražiais 
yra valymas jų su 
Colgate’s R i b b o n 
DentalCream. 
Daktarai ir Dentis- 
tai rekomenduoja 
Colgate’s, kadangi 
jis išvalo atsakan
čiai.

... 1

Geri Danija 
Gera Sveikata.

AR ŽINOT, KAD
ivbourg Kliubas Paryžiuje sukė

lė didelio triukšmo, kuomet jo narė 
daktare Pelletier, <rars: feministė, pa
sakė, kad moteris yra taip narsios ir 
kantrios, kaip ir vyrai, ir todėl jos 

■*Wi būti kareiviais? Jos įnešimas su 
didžiausiu triukšmu buvo atmestas. 
Moteris visu balsu rėkė: ”?lcs sian- 
lien dar neturime- raudonų kelnių!” 
Ar žinot, Kad iš visų cigaretę publi
ka "oriausia pasirenka I’elmar Tur
kiškus cigaretus. kurių pareikalavi
mas kasdien smarkiai auga ?

■ •K.?»r •SHaK *-

Niekuomet pirmiau nebuvo tokie 
pigaus išpardavimo kaip sis. Mes 
siūlome importuotus iš Vienuos ;i 
Italijos armor.ikus uz žemiausia, kai
ną. šitie armonikai padaryti iš pir
mos klescs materialo, o ypač klevi
niai, kurie padiibti su didžiausia aty- 
da geriausių mekanikų. Naujos ma- 
los keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
19 raktų, 1-1 žemutinių, paprasta kai- 
.ia $20.00. Specialė kaina laike šio 

; .nt-nesio tik .58.95. Tokių armonikų 
į zra tik pora šimtų. Prisiųsk 50e. per
siuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kai ja aplaikysi. Užsiganėdi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Rašyk šiandien. (4-»i

UNION SALES CO.. Ine.,
15 S. Desplames St.. iH-pi. 21 

CHICAGO. ILL.

Trindama
Ištriasi
Niežti, r.i 

steoites iš 
i m G?, i ! Juo 
tlauilia!! p!* i 

suterši a 
ūmo k

D tai prešalin*?. RuifUs
A
R ph*i>kanų 

jKirvkElėni is
7 Ir tame

A ?
S r uj u kcfini
B p
X kanų perų— Rtifflm
M darbų.

A PamėginkiW Rufflcs
A apie i«r
W j;
ĮA kit<* karts u<
3 daužau nic
M už bonk;

V F. AD. RICHTER c

Jf 104-114 So. 4th St., BrooLly

NAUJU PLUNKSNŲ I.OVO>
Gauk Didelę Barsei.ų Kny
gą Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
jaGii.škar. ir patalus. Mu
są išthrbysiė. kainos nu
žemintos. Jle.G duosime 
jums musų plunksnas 
ani 16 dier.’.,: išbandymui 
ir apmokėsime netsiiinai- 

lėšas. Mušt: kostume- 
riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Rargenų Knygos ir 
plunksnų sampata. (— >

American Peather 4 PiHo-.v Co.
Dept. C., Nashville. 'lenu.

j |

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbanti.? ir importuojame vi

sokių rusių rankomis, dirbtus
IT A LIšK US A K M O NJ K t S.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų k.'.i- 
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kuri pasiunėiam 
DYKAI. (44)

! Bajoras prieš sėsiant už 
ištolo norėjo atsijuosti dir- 
;žą, ant kurio kabojo užtai- 
į sytas revolveris. Atsi- 
juosdinėjant jam diržą re
volveris iš makšties išpuo- 

; lė ir iššovė mirtinai sužeis
damas pati nuovados virši
ninką A. Bajorą, kuris i an
trą dieną mirė. Velionis 
buvo pavyzdingas valdinin
kas ir žmonės jo labai apgai
lestauja.
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DEKSNIO GALINGA 
MOSTIS

i1
1

!

Tel. South Boston 2520 
Rt-sidence Aspinwall uS7V

S. N. Puišiute4haHna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broadway, So. Boston. Mass.

Room 2.

RUATTA SĖRENELLI & CO.
817 Blue Island Avė, Dept. 24, 

Chicago, Ilk

BL1CKENSDERFER RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS

Šios mašinėlės yra perbudavotes, 
kurių originale kaina yra S50.00 ir 
$60.00. šiuomi musų pasiulymu mes 
parduodame jas po £19.50. Visokiose 
skirtingose kalbose. Prisius* 84.50. o 
likusius užmokėsi, kai mašinėle ap
rūkysi pei; ekspresą. (16)

!>fLSEN~TYI»EWRITER‘ CO.
Dept. K.

2038 — 21st St.. Chicago, II!.

Neimkit kitokio, kaip tik šiuo 
paveikslu.

Salutaraa ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kars tik vartoja Salutarą?

Salutarą Biterj žmonės vartoja jao 
per 15 metu nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
•kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistengk Įsigyti jo 
butelĮ, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis -prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtą, kreipitis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo'ėptiekoriaua adre
są, adresuudainaa šiaip?

x SALUTARAS
DKUG & CHEMICAL CO, Ine, 

Dept. 18
1707 S. Hakted SL Chicage, fii.

-H -k -* -k * *
Nuga-Tone

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, ! 

TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikint* Sveikatą 3r Spėkas; tąsy

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistas dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nu«ra-Ton« ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju rmojtu! Devynrs ii daiimtrs visu xmo*aus hrt 
tokiu kaip blogas apetitas, nearuomulavinias viduriu, aaza' 
iiputimai, uiketėjimas s k ii ves. tultinis. anemia, kankinimai neu- 
matizmo. skausmai galvos, neuraiaria. stokus energijos, nušllpne- 
jfmas nervu ir negalėjimas mieruoti, paeina nuo stoka nervu 
pajietros, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. (• ...... iKožna dali* kūno ir koina jo veikme remiaae ant nervu pajiepos. I 
kurios didžiausei užlaiką seram stovioje pilv*. jaknas, inkštus ir - 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirk'uiavimo. Nuva-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
cveikats dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforę-maistus dėl Kraujo ir Nervu. .

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. postiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariikai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
auodinies atmatas. Niera daugiau* gezu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklinga 
apetitą, giara gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkuLavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moterefc.- Nuga-Toge netalpin. savyj jokiu augdama ai 
daroma papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pumMei. Yra apvilkti eakram. priimam 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk jiios. Rekomenduoji visiems 
’*VbfUSU*ABsdlJUTlSKA GVARANCIJA: Prakė Nuga-Tsma yra ytrara (tl-OO) *>lerU 
ui b inkų— Kožna bonkuto talpina devynios daUatys (M» pMuha arba viena menesiCaltte^rbti šežra bra’kutra. arba ioitaa nmMriu. gydymo už penkinę («5.oo) 
3MrSu. Imk Nvga-Tsae p»r dvideiimt (M) dtaau ir joigu na busi uiganedautas pa- 
sekmiu. sugrąžink beakote b- pilus, o mes urnai sugrąžistam jwu pinigus. NegaOM 
prapuldyti vieną centą. Mes imama riziką. __

PRISIŲSK SAVA PASTEUAVIMO ANT TUO KUPONĄ-
Vational Laboratory, U 21-.* ]018 S. Wąb*sh Avė., ChfeągO, UI.

Gerbtanieji: įdedu čionais t...................... ir meldžia prisiųsti maa . bsnkM
Nuga-Tone.



a KELEIVIS

[Nepaprastas LSS 60-tos kp.l Pereitos nedėlios vakarą 
susirinkimas. »•

Pereita nedėldienį buvo ‘ 
________ Lietuviu Salėje LSS 60-tos

5 žmonfe žuvo automobilių 
nelaimėse.

Bostone ir apielinkėse per 
praėjusį nedėldienį automo
bilių nelaimėse buvo 4 žmo
nės užmušti ir daug sužeis
ta. So. Bostone nelaimė at
sitiko ir dviem lietuviškiems 
bolševikams. Nusipirkę au
tomobilių ”Oaklandą,” jiedu 
atvažiavo ant Broadvvav ir 
mainydami greitumą sulau
žė gyras. Bando vyrai ir 
šiaip ir taip, bet vežimas! 
nei iš vietos. Ėjo pro šalį ki-[ 
tas lietuvis, ir pastebėjęs: 
bolševikus besikamuojant, [ 
sako: ”Ką jus čia kamuoja- 
tės! Matot, kad gyros išlau
žytos.” ___ ____
ryt?” klausia .bolševikai. 
Jus jau čia nieko nepadary
sit. sako praeivis; geriau 
pajieškokit kito automobi- 
liaus, kad nuvežtų jūsų ma
šiną i garažą. Ir bolševikė- 
liams reikėjo eiti jieškoti 
kito automobiliaus. Tikras 
vargas, kada proletarai už
siima ”buržauzijos išmis- 
lais!”

Vietinės Žinios :buvo užpultas ir apiplėštas 
aukštos klesos restoranas 
ant Commonwealth av. Ban- 

s( ditai atėmė iš savininko 
i i. . i - l ’ S1.800 ir pabėgo.

pakeltas toks svarbus suma- ’ 
Įnymas, kad jo asvarstymui 
nutarta sušaukti šios pėtny- 
čios vakarą. 2 d. lapkričio, 
nepaprasta susirinkimą "Ke
leivio” redakcijoj. Taigi vi
si kuopos nariai malonės su
sirinkti. Susirinkimas prasi
dės 8 valandą.

PARSIDUODA BUčERNĖ
Nuo senai išdirbtas biznis, groser- 

n-‘ ir mėsos krautuvė, turį būti par- 
< i. ta u* pusę kainos kiek yra verta. 
Kaina $18o0. J ( .j5)

B. KONTRIMAS
120 Marine Road, arba

. • J,Ya4*t*'iėi*US ofise.
•561 W. Broadway. So. Boston.

Žmonės medžiodami apie
* anądien radoNorthboro anądien 

miške kažin kokio žmogaus 
kaulus.

Nominacijos susirinkimas.
Seredoj, 7 lapkričio, 7:30Sereuo.i, / lapkričio, i :ou 

vai. vakare, Lietuvių Salėj ! » T • •j bus So. Bostono Lietuviu 
į Labdarybės Draugijos susi- 
j rinkimas. Visi nariai ir na- 
irės malonėkite pribūti, nes 
bus auominacija kandidatu 

:?aiTasK'datardaili va!d-vb« ateinantiems me-
tams.

Rast. K. žibikas.

SPORTO SKYRIUS.
Pereitos savaitės ristynių 

pasekmės.
Lenkų milžinas Stasiak vis 

laimi. Iš visko matosi, jog 
jis turi daugiau sveikatos 
nž brolius Zbvškus, tik ma
žiau už anuos ristynėse išsi
lavinęs. Pereitam ketverge 
Grand Opera House’ėj Sta- 
siakas paguldė holandų čam- 
pijoną Tommv Draak. ši 
kartą Stasiakas turėjo sun
kaus darbo. Taipgi gerai tą 
vakara pasižymėjo pribuvęs 
iš Chicagos ristikas Albri-

L1E1T VIV LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. U’AUKEGAN. ILL.

Uždėta 15 d. Liepos. 1906 m. 
Ur-ugystės Administracija: 

Pirmininkas Kaz’rniera- Grinius 
702—8*h st., tVaukegan, 

Vice-pirmininkas
Juozapas Jaseliunas 

140S Sc. Prescott st.,
VVaukegan, 

Užra. ą raštininkas 
Konstantine Tautvaiš 

1218 So. Lincoln st.,
North Chicago, 

Turtų raštininkas Antanas Salueka 
819—8th st., Waukegan, III. 

Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas 
726—Sth st.. TCaukegan, I1L 

iždo globėjai: Jurgis Petraitis 
1128 So. Prescott st., NVaukegan, IU. 
ir Jonas Skarbalis
1216 Sheridan Rd., Waukegan, III 

Knygiai: Jurgis Jokūbaitis
328 Liberty st., \Vaukęgan, IU. ir 
Juozapas Lingevičia

536 Porter st, Waukegan, 
. laršalkos: Andriejus Delkus 

1022 So. \ictoria st..
No. Chicago, 

j- Jonas Jokūbaitis 
47 Picadilly Court, VVaukegan. 
g........................ .....

ičnesį, paskutiniame nedėldienyje, 
- irmą valandą po pietų, Liuosybėa 
Svetainėj. 713—Sth sE. V. aukegar. m

PARSIDUODA « RUIMI 
FORNIėi.U.

Geraj užlaikyti, kaina pigi, svkiu 
; ali paimti ir namus.

ANTANAS KR YSaUSKAS
< Douglas St.. So Boston. Mass. 

Ant trečių lubų
-TT~~-------- ----------------------------------------- -

1H

III.

in

III.
įsirinkimai atsibuna vieną sykį ;

Nušovė policmaną.
Užpereito panedėlio naktį 

įlydė Parke banditai nušo
vė policmaną, kuris norėjo 
sulaikyti juos su pavogtu 
auton.obilium. Pavogė auto
mobilių, šitie razbaininkai 
važinėjosi naktį po Bosto- ght. Jis lengvai paguldė mil- 
ną. stabdydami ir piešdami žiną Pinkham. Musų šaunus 
visus, kas tik jiems ant ke- lietuvis ristikas Lurich pra

laimėjo. Jį paguldė graikų

KONCERTAS IR

TEATRAS
I (>

J

r.uosius.

PRANEŠIMAS!
Ką tik atidariau bučeinę ii 

šertu*, kur galite gauti visokios 
sos. Viskas švaru ir šviežia.

Lietuvius prašau reniu
JO v AS J AKŠTE S,

257 Futh St. kampas r’. St. 
So. Boston. .iii'S.

me

I
NevbCiANDCOlS

(M)

NmEnumoCob

NfiVENQMNDGQK

yra geriausia išdirbti kok
sai ir geriausias kuras.
yra kietas, kaitrus, šva
rus ir sausas kuras. Ne
reikia pelenus sijot.
pilnai atsako drafto kont
role* ir nekenkia puodams 
nei grotoms.

nut-furnace-egg

New
England 
Coke

Keks buvo dievas Perkūnas?
Perkūnas buvo vyriausis seno- j 
vės lietuviu dievas. Jisai globo-1 
jo lietuviu tautą tuomet, kuo- [ 
niet ji buvo laisva ir galinga. Į 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokiu stebuklu jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino^

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
ant tuščios žemės 
tuvių tautą?

Ar žinot apie 
trimpą ?

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

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

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

New Encland Coke
UI Devunshire St., Boston, Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.Nusipirkę farmą, negulėsite 
baimės . .4ei blogų laikų nei 
skurdo susilaukus senatvės. Aš 
turiu dėl greito pardavimo dau
gybę farma. mažų ir dideliu, 
artį Bostono ir visoj Naujojoj 
Anglijoj, kurias galima pirkti 
su mažu įmokėjimu ir ant leng
vų išlygų. Pavyzdžiui, čia' tik 
keletą pažymėsiu:

1. Leyingtone, 9 mylios nw 
Bostono, 5 akru ferma, naujas 
6 kambarių namas, l utė, ga- 
radžius, karvė ir veršiai. Turi 
būti greitai parduota. Kaina 
8 4800, lengvos išlygos

2. 160 akru žemės. 10V akru 
dirbamos. G0 akrų gero miško 
ir ganyklos; 15 melžiamų kar
vių. 1 bulius. 4 telyčios, 1 ark
liai. kiaulės, daug visokių 
paukščiu, 100 truu: šieno, viso
kį geriausi įrankiai. Tik 85009 
eash ir lengvos išlygos. Šitą 
farmą ge.’ima išmainyti ant 
namu mieste. Farma randasi 
Acton. Mass.

3. 15 myliu nuo Bostono. Bcnl-
r.;r<i, Mass., 8 akrų farma su 
pirmos klesos bu l‘-įkais, :J kal
vės. 8 kiaulės, apie 100 vištą, 
ančių, ir 1.1. 5i» ton 1 šieno.
Kaina $8(MH>, mažas įniokėji- 
mas.

4. Hilmingtone. ant vieške
lio tarpe Bostono įr i.oweliio, 
10 akru žemės.3 karvės, arkivs, 
vištų, 14 kambarių namas, di
delė oarnė, visi ukio įrankiai. 
Tik 2H>‘> reikia imokūti. liku
sius ant lengvų išinokesčių.

Kuriems jau senai yra nusi
bodęs miesto gyvenimas ir ku
rie norėtum! oatįs dėl
savęs ir gyventi sveiki taip 
taip kaip ir Lietuvoje, tai kuo- 
gmičiausia kreipkitės pas ma
ne ir aš su savo automobiliu 
nuveįiu tamstas su visa šeimy
na pasižierėti puikių ūki- ir 
visai arti Bostono.

Minėtas farma-* galima su
mainyti ant natai:, morgedžių 
ar krautuvių. Turint namus ar 
b’znius ant išmainymo aįit 
farmos aiba biie namo kreip
kitės pas gerai žinomą lietuvį 
agentą, kuris jau daugiau kaip 
19 metų tik prie to stovi.

kaip jis su- 
kaip paskui 
sutvėrė lie-

dievą Pa-

z t

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

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

varnišių, visokių aliejų. Apart to, visokių 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 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. §
Tel. 0122 !

Ui

i^rt 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „r 
! susipažinsit ir su tomis tauto-; |
■ mis, kurios tuos dievus garbino,! 
: kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
: kaip išnyko (nes daug jų jau

■ nebėra).
; Knyga netikybinio pobūdžio. 
; bet grynas mokslas. Ją perskai- 
: tęs galėsi stoti į diskusijas ir 

sukirsti kiekvieną kunigą.
Veikalas yra parašytas labai 

gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieros. turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas. $1.25. Jis gaunamas "Ke
leivio” redakcijoj. NusiųsK pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS”, 
į 255 Broadway. So. Boston. Mass • ____ '____________________________
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MEDICINOS DAKTARAS

LEO J. PODDER iš Petrogrado 1
PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS 

Specialistas Slaptų ligų moterą ir yni, kraujo i.- skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket 3390
69 CHAMBERS Sl'REET.

1
i
J
1r

"LINKSMOS DIENOS".
Rengia Simano Daukanto Mo
kykla. Subatoj, Lapkričio (No- 
vember) 10, 1923 m.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Lietuvių Svetainėje. Kampas E 

ir Silver Gatvių.
šį veikalą stato Simano Dau- 

mokiniai, ku-

I

BOSTON. MASS.

lio pasitaikė. Visiems Bos
tono policmanams buvo pra- vidurinės vogos čampijonas 
nešta, kad toks automobi- ------ 
liūs yra pavogtas, ir netoli
Hvde Parko policmanas Go- šia su Ed. Buck Stone (mi- rie lankė vasarinę mokyklą, to- 
nya pamatė ji važiuojant lionierius kaubojis): 
Jis tuojaus atsisėdo j kito riirlit iv Rnvinzu toin 
žmogaus automobilių ir pra
dėjo vytis. Užvažiavęs ban
ditams už akių ir tuo budu 
sulaikęs jų automobilių, po
licmanas užėjo jiems iš 
priešakio ir atsistojo su re
volveriu prieš šviesas, taip, 
kad jie ji gerai matytų ir

Niek Bozines.
Šiame ketverge risis: Sta- kanto mokyklos

: Alb- dėl yra svarbu tėvams pamaty- 
right ir Bosines taipgi ant ti, kaip jie gražiai lietuviškai 
programo. Jiedu turės po-atvaizdina lietuvišką veikalą, 
gera oponentą. į Pelnas skiriamas Simano Dau-

Kitame ketverge, 8 d. lap- kanto Mokyklos palaikymui, to- 
kričio, pirmu kartu risis visus kviečiame, kad parem- 
Vladas Biekša iš Worcester, j *’• virš minėtą mokyklą, 
kuris turi Galijoto sveikatą, i 
Jis paeina iš milžinų gimi-l 
nės. Visi vilenski dzūkai ži- 

nusigąstų. Bet kaip bandi- no Biekšus iš Biekšų kaimo. 
Vladas Biekša yra lėtas vy
ras. Bet jam paliko pikta, 
kad lenkai ristynėse laimi ir 
giriasi pasauliui, kad jie yra 
dručiausi. Taigi Biekša, 
kiek pasilavines, žada su
trinti Stasiaka ir Zbyškus ir 
tuomi iškelt lietuvių vardą. 
"Mano dzūkiškas kraujas 
verda gyslose ir aš tai pada
rysiu” —sako Biekša.

"Keleivio” reporteriui te
ko matyti, kaip Biekša savo 
rankomis lengvai sulenkia 
geležines štangas. Taigi 
sveikata jis turi milžinišką, 
tik reikia išsilavinimo.

Reporteris.

(45). 
Komitetas.

Kaina 50 c. Vaikams 25 c.
i

JOSEPH BALaŠAITIS
337 \Vest' Tbird Street, 

South Boston. Mass.
Telefonas South Boston 0418-R 

(4b;
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tai pamatė, kad policmanas 
nori juos sulaikyti, jie šovė 
iš kelių revolverių ant syk, 
ir policmanas krito ant vie
tas negyvas.

Dviem valandom praslin
kus Norvoode buvo areš
tuoti du nužiūrimi vyrai, ir 
policija mano, kad tai bus 
dalis tų pačių banditų.

PARDAVIMAI
<2200 —Gro.-ernė ir valgomu daiktų 
' rautuvč, priemiesty, biznio daroma 
iž .<45o — 8500 savaitėj, renda -$3<> 
-r.: mėnesio. Savininkas 26 Water St..

Makcfield. Mass.

žjnogus sudegė pypke 
rūkydamas.

Pereito nedėldienio naktį 
Winchestery sudegė nuo 
pypkės Philip Blank, 68 me
tų amžiaus vyras. Jisai atsi
gulė lovon su pypke dantįse 
ir, matomai, jam užmigus 
užsidegė lova. Nakties laiku 
jo pati pajuto ugnį ir išbė
gus pašaukė ugnagesius. 
Blank tuo tarpu tiek apde
gė, kad nuvežtas ligonbutin 
tuoj mirė.

Policija su blaivybės agen
tais sulaikė ant Atlantic av. 
troką su degtine. Jis vežė 
350 alkoholio. Viskas kon
fiskuota ir vežėjai areštuo
ti.

I

Garsus lietuvis smuikinin
kas J. Prusalaitis dalyvaus 
Petrausko mokinių koncerte 

Alums teko sužinoti, joge! 
kompozitoriaus Petrausko 
mokinių koncerte, kuris i- 
vvks ateinančio nedėldienio 
vakarą Lietuvių Svetainėje, 
dalyvaus jaunas, talentin
gas smuikininkas J Prusa
laitis iš Waterbury, Conn., 
(žinomo visuomenės darbuo
tojo J. S. Prusalaičio sūnūs). 
Tasai jaunas smuikininkas 
savo nepaprastu talentu jau 
spėjo nustebinti ne tik lietu
vius, bet ir svetimtaučius. 
Pereitais metais Waterburio 
anglų laikraščiai rašė, kad 
šis jaunas smuikininkas už 
beiki metų bus žinomas vi
same pasaulyje, kaipo mu
zikos žvaigždė.

Taigi patartina vietos lie
tuviams išgirsti ši talentin
gą, daug žadantj smuikinin- * 
ką. <-' ~

Ant Washington ir VVest 
Brookline gatvių pereitų su
batą gatvekaris užmušė ne
žinomą žmogų.

APREIŠKIMAS.
Parsiduoda du po tris šei

mynas mediniai namai, as
tuonių metų senumo, su vi
sais naujos mados įtaisy
mais; atskiros garo šilumos 
(steam), priešais ir užpaka
lyje piazai. Kaina po SI 1.00- 
6. Įnešti reikia po §2.000. 
Kreipkitės oas * (44)

TITUS P. GREVIS
39-5 Broadvvay,

AR JŪSŲ TURTAS 
APDRAUSTAS?

-JEIGU NE - tai ar jus galėsit 
panešt nuostolius atsitikus 
gaisrui arba nelaimei, kuomet 
jus galite luti apdraustas su 
mažomis išlaidomis?
JEIGU TAIP — tai ar jųš tu
rite ganėtinai didelę apdraudą, 
kuri padengtu pilną vertę nuos
toliu?
JEIGU jūsų dabartinė apdrau- 
da baigiasi arba jeigu jus abe
joja t apie jūsų apsaugą, pave- 
lykit man oatamauti jums. Vi
sas informacijas suteikiu dy
kai.

J. N. TURAUSKAS
Real Estate & lasu rax.ee, 

Notary Publie
647 Main St„ Cambrkige, Mass.

Dr. H. M. Landau $
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS $

$ 

$

v 
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Ar visi žinot?
Kad Mikas Koridas užlaiko REAL 

ESTATE n- INSURANCE įstaigą o<> 
•.umeriu 179 NOREOLK STREET. 
DORCHESTER. MASS. Ar visi ži
rų t kad pei Mik: 
pirkti Namus ir 
ruo ugnies ir nelaimių, 
kad per Miką Korirą 
visokių namų Cblonial 
medinių ir mūrinių, 
kad priemiestyje yra 
gyventi

Taigi kviečiame 
lankyti 
v imą.

:ą Koriną geriausiai
Apdrausti-lnšnrinti 

Ar visi žinot 
galima gauti 
raados, naujų 
Ar visi žinot 
daug ramiau 

gerus vaikus išauklėti.
pas mum>. 
teisingą

CORAN

,

So. Boston. Mass. |
RacI-ati -/ma 1Tel. So. Boston 2340.

PARSIDUODV GROSLRNk gera 
vieta ir dėl Bučemės. nes yra visi 
:taisymai. Noriu perduot greitai, nes 
turiu išvažiuot. (45)
JI. T. 412 E. 3rd St.. So. Boston.

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Lietuviais apgyventoj anielinkėj. 

biznis geras ir pigiai parsiduoda. 
Viskas yra kėš parduodama. Parsi
duoda dėlto, kad savininkas tur kitą 
biznį. Kas r.or dasižinot plačiau, te
gul rašo šiuo adresu: (45)
J. H. 255 Broad'.vay.S‘> Boston. Mass.

T«L Besek C9SS 
DR. N. M. FRIEDMAN 

SPECIALISTAS VENERI*KU 
LIGŲ.

VYKŲ IR MOTKEV.
Taipgi kraaj® Dg« ir 

Reamatizm*.
Valandos: Nuo 9 ryto Uri

• vakara.
1»6» WA8HINGT0N 8T

BOSTON. MASS

St.. Boston. Mass. 
Riehmond 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

220 Hanover
Telefonas

Specialistas 
slaptų ir

Valardcs: nuo 9 ryte iki 8 vak. 
Ncdčidieniais iki 5 vakare.

Patarimai dykai. (—)

179
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Lietuvis Optometristas
L-

4

4

gausite

MICHAEL 
NORFOLK STREET 

Tel. Dorchester

atsi-
patarr.a-

(45)

7101

TaL So. Boston 506-W
DAKTARAS r

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTISTAS.

VALANDOS Neo » iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDALIOMIS: 
ild 1 r. po pietą

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Ke’eivio" narna

251 Broadway, tarpe C ir D <
SO. BOSTON. MA88.

a r

£

ir reumafiško uždegimo galima 
pąsekrrjnyai išgydyti su

5EVEP05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

SEVERĄ S
goTHARDOL

PIGIA I!
■’> šeimynų. 17 kambarių namas, • •■ i intaisai (impro-.v-in-nts) r 
elektros šviesa; su garažium de' 2 automobilių. Kaina tik 811. 
32.50<) įnešti. Dėl platesnių žin ' rcinkitūs i

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAI:
361 Mest Broadvay. South Boston, Mass.

arba
110 Tremont Street. Room 508. Boston.

t
■Ą

g
6

Ištikimas l>nimenL>s

Geras vaistas dėl susimušimo, 
išsukimą tinimo, raumenp šfyvuma 
skausmus strėnose «r šonuose.

Bargenas Maliavą ir Geležinių Daiktu!
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų 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, piumbingų ir elektros prietaisų.

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

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

Arti Dover .St. Eleveito Stoties.

I
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Isegtamįnuoji* akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (akloje) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku. ,
J. L. PASAKARNIS O. D.
447 Broadway, So. Boston. Mass

SaszszszsaszszsesBszsasESESESzsz^
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieks |
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite i 

|į ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 
p kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusiu reuma- i į 
J tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- ■ [ 
? čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ■ , 
• • ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dei vyrų ir • 
Į i moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes I Į 
*! jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus i , 
j į per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 
•) dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu
h 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Tel.: Riehmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS.

Nuo
Nuo
Nuo

• 221

10 ryto.
3 dieną.
8 vakar*

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST

BOSTON. MASS.

J
LIGAS.

i

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

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

MONTELLO. MASS.

Telefonas 5112* W. L

Dr. A. Eormac-Giimiskas 11
LIETUVIS

Valandom: nuo
nue
nuo

n 
r
i 
Į

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKAPLUNKSNAS,. Pultus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
jrėdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
sitės ypatiškai arba rašykit:

EUROPEAN FEATHER 
l.MPORTING HOUSE 

25 Ix>well Street. Boston, Mass.

! I 
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.‘TZ.'.'.M .7<7 Z/C tO CSJrTM. 

Kiabskifc pus opfiekoribs.

Hh
K 2

BOSTONE
RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir 

AMERIKOS DAKTARŲ.
Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.
Tikra Lietuviška TREJANKA................ -

Prisiunčia me Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”,

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui pasiuskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.




