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Bolševikų derybos su 
lenkais pairo.

I RUSIJA PERKA DAUG tIAAAAA B» f.jbns 
AMERIKOS PREKIŲ. I *1W,WV HZ UUKOS 

planą.

12,000,000 RUSŲ REMSIU | 
VOKIETIJĄ.

Varšuva nenorėjo prižadėt 
nesikišti į vidurinės Euro

pos reikalus.
Rusijos užsienio reikalų 

komisariatas išleido Mask
voje pranešimą, kad dery
bos, kurios paskutinėmis 
dienomis ėjo Varšuvoj tarp 
Maskvos ir Lenkijos atsto
vų, pasibaigė niekais. Rusai 
norėjo išgauti iš I^enkijos 
valdžios pasižadėjimą, kad 
ji nesikištų Į vidurinės Eu
ropos reikalus ir netrukdy
tų siuntinėjimo daiktų iš 
Rusijos Į Vokietiją. Lenki
jos valdžia atsisakė tokį pa
žadėjimą duoti, ir todėl de
rybos pairo.

Tuo tarpu iš Francuzijos 
tina paskalai, kad Rusija 
rengiasi prie karo ir, kad ji 
galinti pastatyti 12,000,000 
kareivių Vokietijos pusėj. 
Franėois Marsai, buvęs 
Francuzijos finansų minis- 
teris tvirtina, kad Rusija 
vysto karinį savo programą 
sykiu su vokiečiais ir, anot 
jo, ”ji povaliai sumobilL. 
zuos 12,000,000 vyrų armiją, 
tuo naciu laiku sukraudama 
didelę atsargą karinės me
džiagos ir amunicijos. Pa
staruoju laiku Petrogrado 
linkui buvo išsiųsta 120,000 
karabinų ir apskelbta 1898, 
1899, 1900 ir 1901 metų at
sarginių mobilizacija. Tūli 
bolševikų vadai jau atvirai ; 
pradeda kalbėti, kad reikia 
eiti vokiečių komunistams Į 
pagalbą.”

Anglijos liberalų partijos 
vadas Grey, kalbėdamas 
anądien savo partijos susi-

i 
f i

Hooveris apskaito, kad 25 
i nuošimčiai arba ketvirta 
dalis viso Rusijos importo 

• dabartiniu laiku sudaro 
f Amerikos prekės. Tečiaus 
tos prekės neina tiesioginiu 

< keliu. Pirma jas perka vo- 
i kiečiai arba anglai, o pas
ukui jie parduoda jas Rusi
jai. Vokietija dabar darant'

laiku sudaro 22,165 NORINČIŲ LAIMĖT 
DOVONĄ.

į 70,000 DARBININKŲ 
STREIKAS ARTI GALO.
-Jau 7 mėnesiai, kaip Edin- 

burghe (Škotijoj) streikuo-i - -- - - - - - - -
gh» 

kad darbininkai atsisakėUlis,enl<> Prek-vbos- 
pripažinti sutarti, kuria i.„ „„„ r
unijos viršininkai buvo 
darę su darbdaviais. Perei-j VISAM PASAULiJE. 
tą sąvaitę streikuojančių; Washingtono prekybos 
darbininkų atstovai padarė: departamentas apskaito, 
su darbdaviais naują sutar-ikad šių metų pabaigoje pa- 
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užgirti, bet jau yra vilties, 
kad streikas pasibaigs.

tį. kurią streikieriai turi da: šaulyje bus išviso 17,000,000 
1 automobilių. Iš to skaičiaus 
i 14.000,000 automobilių iš- 
• puola Suvienytoms Valsti
joms, kas reiškia vieną au 
; tomobilių kiekvieniems aš 
Ituoniems žmoniems. Kitoms 
šalims lieka tik 3,000,000 
automobilių, arba 1 automo
bilius ant i 12 žmonių.

BOLŠEVIKŲ KABINETAS 
TURI PIRMUTINĘ RE

ZIGNACIJA-
Iš Maskvos pranešama, 

kad darbo komisaras V. V. 
šmit (žydas) Įteikęs federa- 
lei komisarų tarybai savo 
rezignaciją, ir taryba šitą 
rezignaciją priėmusi. Kodėl 
Šmitas pasitraukė iš bolše
vikų valdžios, Maskva nepa-

VOKIEČIŲ MILIONIE- 
RIUS AMERIKOJE.

Amerikon atvyko Vokie
tijos magnato Stinneso su-

v

, -. itijos magnato btmneso su-
aiskina. Šmitas yra da pir- nus jjg organizuoja j
mutinis žmogus pasitrau- $20,000,000 aliejaus kompa- 
kęs is Lenino kabineto. niją.;

I I < lANGLUOS PARLAMEN 
TAS PALEISTAS.

Pereitą sąvaitę Anglijos v . . . ...
karaliaus paskelbimu tapo j *^aiP ,Pm,CT kritimas pa- 
paleistas parlamentas ir ap- ^rčia žmones ubagais, tai 
skelbti nauji rinkimai, ku- parodo atitikimas su viena 
rie įvyks gruodžio mėnesy- našle v okietijoj. šita našlė, 
je. Buržuazija labai bijosi, jun. gyveno Saksonijoj, ne-

Iš VERŠIO BELIKO TIK 
SILKE.

!

kad naujuose rinkimuose 
darbininkai nepaimtų vir
šaus ir neapdėtų kapitalą 
dideliais mokesčiais. Dėlto

Kas nurodys, kaip apsaugot 
pasaulį nuo karų, tas 

paims pinigus.
Tūlas laikas atgal ameri

konas vardu Edward W. 
Bok paskelljė $100,900 dova
lų tam. kaf nurodys, kokiu 
judu Amerikos valdžia, su
sitarusi su kitomis valsty
bėmis, galėtų apsaugoti pa
saulį nuo karų ir palaikyti 
ramybę. Planas turi būt ne- 
periigas. tečiaus smulkiai 
ipdirbtas ir aiškiai parašy- 
;as. Apie jo tikslingumą 
spręs tam tikras teismas, 
-.usidėjęs iš tarptautinių tei
sių žinovų ir šiaip žymių vi-

NEŽMONIŠKAS PASIEL
GIMAS SU MAŽA

MERGAITE.
Mums prisiųsta iš Bidde- 

fordo, Me., "Daily Joumal”; 
iškarpa, kur aprašoma ne- ' 
žmoniškas tūlo girtuoklio j 
pasielgimas su 8 metų mer-j 
gaite, Geriname Roy vairiu.' 
Buvo taip. Mergaitė grįžo 
■š mokyklos pas pažįstamus 
žmones, kur ji kas diena 
laukia savo tėvo pareinant 
iš dirbtuvės, ir tuomet visi 
kartu važiuoja namo. Taigi 

i einant jai per mišką pas 
tuos žmones, iš miško išlin
do girtas vyras, ir pagrie
bęs ją Įsitraukė f ’ . ,
nan. Kad ji nerėktų, jis už- 1 . - .
ėmė jai burną. Mergaitė ap- *>"> “h?.. P“bĮlkjS- sakomybeu
alpo, o gyvulys-žmogus is- 
koneveikęs ja pabėgo. Atsi
peikėjus mergaitė parėjo 
pas pažįstamus žmones, ir 
papasakojo, kas atsitiko. 
Žmonės tuoj pašaukė dakta-

2,000,000 bedar 
bių Vokietijoj.

BAŽNYČIOJ ĮVEDAMI 
ŠOKIAI NUOGOM 

KIŠKOM.

RUHRO KRAŠTE UŽSI
DARO DIRBTUVĖS.

Pereitą nedėldienį New Berlino valdžia nutarė šelp- 
Yorke šv. Morkaus bažny
čioje pirmu kartu buvo Įves
tos šokikės nuogom kiškom.
Prie spalvuotų šviesų buvo sklydę žinių, kad Vokietijos 
rodomi žymesnių skulptūrų valdžia išsižadėjo Ruhro. ir 
paveikslai, griežė muzika ir, kitų okupuotu kraštų, palik- 

tanlFumv- dailios merginos n- dama badaujančius tenai
- įsai basos ir nuogom blauz-žmonesfrancuzų ir belgų at- 

O badaujančių 
Kun. William N. Guthrie darbininkų, kurie neturi jo- 
paaiškino, kad tiktai šoki- kio uždarbio. Ruhro krašte 
kių pagalba galima suprasti dabar priskaitoma į 2,000,- 
"Žmogaus sielos vystimasį 000. Vien tik pereitą sąvai- 
ir Dievą". Ištikrųjų gi kuni- tę Bonbacho liejyklos* pa- 
go tikslas buvo patraukti leido is darbo 100,000 darbi- 
daugiau žmonių bažnyčion, ninku.
nes pamokslų ir mišparų/ Matydama nepakeliamą 
publika jau nebenori klaur tų žmonių padėtį, Berlino 
šyli. Ir pasirodo, kad gra-1 valdžia tečiaus negalėjo pa- 
žios merginos ir nuogoj kiš- likti juos bado mirčiai. Ji 
kos publikai daug geriau pa- nutarė šelpti juos toliaus Iš 
tinka, negu ”karunkų” gie- menko savo iždo. H 
dojimas, nes bąžnycia buvo! Padėtis Vokietijoj dabūr 
prisikimšus žinoijių kūpi- begalo sunki. Ties kaperio 
nai. ____ . štresemano hanitis atėjo

ti bedarbius iš valstybes 
iždo.

Pereitą sąvaitę buvo pa

momenes veikėjų. To teismo kurig pripažino, kad 
pirmininku yra paskirtas Į pavojingai sužeis-
teismmkas Ęhhu Root, bu-!u h. tuoj buvo nUgaben- 
vęs prezidenfto Wilsono P»-j ]igonbutin. Ji sako, kad

7 X > i jos užpuoMkas buvęs šiurkš-
Šitas pasiūlymas buvo <ios išvaizdos, kalbėjęs 

išsiuntinėtas kokiems 200,- francuziškai ir labai dvokęs 
300 žmonių ir Įvairioms or- jegtine. Policija j ieškojo 
ganizacijoms. turinčioms Djktadario riša nakri, bet 
apie 43.000,000 narių. begalėjo surasti. •

, ši, mėnesį . kontestas jau į ______ _ - ;
užsidarė, ir jo vedėjai pra- 1)EL MERGINOS NETEKO 
neša, kad gĮuta išviso 22,- NOSIES^
165 planai, nurodantįs kaip y^ rence, Mass. —Louis 
apsaugoti pasaulį nuo karo. gavfer? 26 metų amžiaus vy- 
Nors konteste gali dalyvau- ras §iandien guli čia ligoni- 
ti tiktai Amerikos piliečiai,;nėj’be nosies. Nosį jam nu- 
tečiaus planų prisiųsta iš , - . ~ ▼------u
visų pasaulio kraštų, net iš 
Lenkijos, Latvijos, Estijos, 
Čeko-Slovakijos, Rusijos ir 
t.t. Tik iš vienos Lietuvos 
niekas neatsiliepė.

Dabar teismas tuos pla
nus studijuoja ir sprendžia, 
kuris iš jų bus priimtinas. 
Sausio 1 bus paskelbta, ke-. wv ________________ „
no planas bus priimtas ir ga’uti”~jisi pasiėmė merginą

tarėjas.
čios išvaizdos, kalbėjęs

NOSIES.

štresemano hamajs; atėjo 
anądien valdžios >! tarnauto- 

NEW YORKAS NEARSI- JV delegacija prašyti dau- 
GINA NUO VAGIŲ. : giau algų, štresemanas ta- 

NeW Yorke tiek priviso /Gerbiamieji! Pirm, ne
vagiu ir užpuolikų/ kad ko- atarsite nors vieną
vai su ta piktadarybe prisi- zędb as noriu, kad jus iš
ėjo didinti policijos skaičių, klausytumet mane. Jei man 
Ir pereitą subatą ant New pabaigus jus nstiek turėsi- 
Yorko gatvių pastatyta širdies statyti savo reika- 
2,000 daugiau tvarkos■ da-.*a^imH8» bus gerai.” 
botojų. Ir 31S. nupiešė jiems Ruh-

DabarNew Yorko polici- kraštą, kur dabartiniu 
“ “tudo banditus, kurie 2,000,000 vokiečių dar

bininkų randasi be darbo. 
Jis išparodė jiems, kaip be
širdė Prancūzija reikalau
ja tuojaus jai užmokėti do- 
1___ -? — * . •« /Y/\ZY •

markių, pristatyti galybę 
anglių ir kitokių prekių 4r

piovė jo priešininkas Joseph 
Kalil, ii' tai del merginos. 
Mat, abudu Įsimylėjo į vie
ną gražuolę ir abudu jos no
rėjo. Negalėdami kitaip iš
rišti, kuris jų turi pasitrauk
ti, jiedu nutarė laukti, pa
kol pati mergina vieną iš jų 
pasirinks. Bet Savier norėjo 
savo konkurentą meilėje ap- 
o____  . r \ }
ir apsivedė su ja. Už tokią 
apgavystę Kalil nutarė jam 
atkerįt. ir nuėjęs aną va
karą Į Saviero namus, pasi
slėpė priemenėj už durų. 
Kada Savier parėjo namo, 
Kalil puolė ant jo su britva 
ir nuėmė nuo jo veido nosį.

toli Rlausthalo, pardavė 
dailų veršj šeši mėnesiai at
gal ir gavp 1,000,000 markių. 
Ji pasidėjo tuos pinigus i 

tokios gražios sumos ant 
senatvės turės iš ko gyventi. 
L ’ x ‘‘
šitą jnilioną markių išėmė

paskutinėmis dienomis labai manydama, kad is
krito Anglijos pinigai.

..T ; 4SJ 11V VVUVl.

TROCKIS KALBA APIE kaįa ji Pereitą savaitę
KARĄ.l inkime, irgi pasakė, kad Trockis nors serga, bet & .b^ko, . pasirodė, kad ji 

Europa artinasi prie naujo karda galanda. Galan§akar- "uiririaTTak! tik^i. “ j?i' 
karo, ir kad tas karas esąs j- i/sako kad Rusijai gali ,nuP"kt1’ kaiP vieną sil- 
neišvenriamas. 122.-.TJ?k°l JJ?” k«- Buvo veršis, o dabar tikneišvengiamas.

VOKIEČIAI PRADEDA 
NYKTI.

Kada kurios nors tautos Ja ^še*s pergalėtoja 
žmonių daugiau miršta ne- ----------------

Iprisieiti vesti labai kruti- vti • -
nas karas, šitą karą jis nu- : T
unato ateinančiais metais. Iri«umažaio s veite
bis tikisi, kad iš karo Rusi-I J

- *--• _ _ • « —x • ! 1 -

| PAVOGĖ $160.000 IR GA-

kas Lūs laimėjęs dovaną.

ja gaudo banditus, kurie *

Sereitą seredą užpuolė du 1 ... • _ ..
anko pasiuntiniu ir nušo- 'į 

vę juodu pagrobė $43,607. f
Taipgi jieŠKoma plėšikų, ku- įa tuojaus Jaįušjnokėti do- 
rie menos laiku išmušė ant leriai? 150,000,000 aukso
Fifth Avenue kailių krau
tuvės langus ir pagrobę.. -. . .x
$50,000 vertės kailių pabėgo. |to vns<> neskaityti pne karo 
Dabar visiems poliemonamsjnuostohų atlyginimo; kaip 
įsakyta sulaikyti ir įsegza-i .............

MARĖ VENSKUVIENĖ i 
ATRASTA NEGYVA

Throop, Pa—Pereitą są- 
ivaitę čia buvo atrasta kar- 
Jvės tvarte, šalia savo grį- 

čios, negyva Marė Vensku- 
vienė. Ją atrado tenai jos 11J 
metų amžiaus vaikas Ta-I CARUSO IR MIRĘS Už- 
mas. Jos veidas buvo juo-1 DIRBA PINIGUS, 
das, o iš burnos ėjo krau-L Caruso buvo garsus italų 
jas. šitam miestelyje gyve-1 dainininkas, garsiausias vi- 
na nemaža lietuvių anglia-jsam pasauly. Victoro gra- 
kasių, ir žinia apie Vensku-’mofonų kompanija Ameri-

MdUGl ▼ v VllvlllVlICl ilIO i 11 *• . 7 — « *
įsakyta sulaikyti ir išegza-iPeX.n(L Ya^zla.’ „ turėdama 
minuoti kiekvieną automo-i tus$1^.,z^?’ tu.n Ruh- 
bilių, koks tik pasirodys 
jiems nužiūrimas.

Drg. Grigaitis kalkes
^0,Xsta teda X^|KAIZERIO SŪNŪS GALI V0TIK4 MCTUSKA-

BŪT PREZIDENTU.
krypsnis dabar apsireiškia' Žinios iš Berlino sako, Joseph B. Mareino, kur.^, a<wmu, u v^iicnu-.muiviių
ir vokiečių tautoj. Pereitą ;kad sugrįžęs dabar Vokieti- su tūlu Tyleriu pavogė iš pienės mirtį apibėgo kaime-ikoj buvo pasamdžius jį, kad 
sąvaitę Berline gimimų bu- jon Kaizerio sunus Fridri- First National Banko (Wa- lį žaibo greitumu. Tuojaus . Įdainuotų rekordų jos gra- 
vo 628, o mirčių SlO. Vadi- kas Vilimas gali likti vokie- rren, Mass.) $160,000 yer- pradėjo rinktis moterįs, o:mofonams. 1921 metų vasa- 
nasi, Į savaite laiko Berlino čių respublikos prezidentu, tės bonų ir pardavęs juos paskui ir vyrai. Tuoj visas'rą Caruso mirė, bet Įdainuo- 
gyventojų sumažėjo 182 gal-Žinoma, tuojaus jis savo išeikvojo pinigus, pereitą miestukas pradėjo kalbėti :J tus jo rekordus ta kompa- 
vcm. Jei toks nykimas eis kandidatūros nestatysiąs, j sąvaitę buvo nuteistas 4

Joseph B. Mareino, kuris

• •

"Venskuvienė nužudyta i" i nija vis pardavinėja, ir į 
Pribuvo policij’a ir pavieto į porą metų nuo to pardavi-kas savaite, tai per metus ners nacionalistai jau ir da-Į metams kalėjimo. *<»Wu»v .. w

Berlino gvventoiu skaičius bar mielu noru už jį balsuo-' Teisingai žmonės sako, daktaras. Apžiūrėjęs lavo-nėjimo mirusiojo daininin-
nupuls 9.4*64. " (tŲ; tečiaus vėliaus, kada

Prieš karą tik francuzų opozicija jam sumažės ir 
tauta nyko — nyko del savo Francija nusiramins, jis ga- 
jialeistuvingumo. Vokiečiai lėsiąs lengvai to tikslo pa- 

smarkiai augo. Bet dabar siekti. Anglijai jis patinka, 
. vokiečius pradėjo varyt Į tik Francuzija reikalauja, 

grabą baisus skurdas ir*ba- kad Berlino valdžia jį išvy- 
das, tų.

kad kuo daugiaus pavogsi, na daktaras pasakė, kad ko šeimyna^ susidarė $585.- 
tuo lengvesnę bausmę gau
si.

das.

i ro bedarbius, kad jie su sa
vo šeimynomis neišmirtų 
badu, ir taip toliaus. Kaip 
prie šitokių sąlygų išvengti 
galutinos suirutės ir kur 
gauti pinigų, tai gal tik Die
vas žino — aš to nežinau, 
sako štresemanas. ”Dabar, 
jei jus turit kokių reikalavi
mų valdžiai, meldžiu juos 
pasakyti”.

Darbininkų delegacija nu
lenkė galvas, ir nieko nesa
kydama nuėjo atgal.

PANEDĖLJ, 3 GRUODŽIO 
Socialistų Salėj, 319 Grand 

Street.
Brooklyno lietuviai turės 

progos išgirsti kalbant 
'Naujienų” redaktorių drg. 

Grigaitį, vieną rimčiausių ir 
geriausių kalbėtojų, kokį 
tik lietuviai yra kada turė
ję. Dalyvavęs Rusijos revo
liucijoj, per ilgus metus stu
dijavęs proletariato judėji
mą ir vos dabar sugrįžęs iš 
Lietuvos, drg. Grigaitis ga
lės pasakyti brooklynie- 
čiams daug įdomių dalykų. 
Jo kalbos visuomet būna ku
pinos pamokinančių faktų, 
ir kas sykį jį girdėjo, tas 
jau niekad jo neužmirš. Ir 
kadangi jis labai retai i ry
tines valstijas atsilanko, tai

NUŠOVĖ 7 SAVO 
VAIKUS.

Tenr.essee valstijoj, netoli 
Daytono, farmerys vardu 
Garrison, kuris turėjo 10 
vaikų, 7 jų nušovė. Jo pati 
ir 3 likusieji vaikai spėjo 
pabėgti. Ištrukusi iš mirties 
pavojaus moteris be kvapo 
pranešė kaimynams apie 
Įvykusią savo šeimynoj tra
gediją. Ji sako, kad jos vy
ras gėręs per kelias dienas 
be sustojimo ir paskui išė
jęs iš proto paėmė karabiną 
ir pradėjo šaudyti vaikus, 
Nudėjęs vieną, jis užsitaisė 
karabiną ir nušovė antrą; 
paskui vėl užsitaisęs karabi
ną ir nušovęs trečią, ir ut. 
Paskui jis išėjo i kalnus. 
Ginkluoti farmeriai dabar jį 
gaudo.

Venskuvienė nėra nužudy- 727 peilio. Taigi Caruso ir 
ta. bet veikiausia užsinuodi-'— 
jo namine degtine ir nuo 
jos mirė. Kraujas per bumą 
prasimušė veikiausia del vi
durių tąsymosi. Policijos ži
niomis, nabašninkė mėgdavo 
daug gerti. Jos kūnas buvo 
nuvežtas ir pašarvotas pas 
lietuvį graborių Igną Norei-

miręs uždirba pinigus.-^

MOTINAI PLAUJANT 
GRINDIS, KŪDIKIS PRI

GĖRĖ VIEDRE.
Pereitoj subatoj Worees- 

teryje buvo toks atsitikimas. 
Italė vardu Mąttisiotti pasi
statė tiedrą vandens ir pra
dėjo plauti grindis šventa
dieniui. Apie ją rapojo 14 
mėnesių kūdikis. Kuomet 
motina atsisuko paimti van- kiekvienas darbininkas tu- 
dens, žiuri, kad iš viedro ky- retų pasinaudoti šita proga 
šo jos kūdikio kojos. Ji grei- ir 3 gruodžio ateiti i drg. 
tai jį ištraukė, bet mažiukas Grigaičio prakalba.. Jos 

.    buvo jau nebegyvas. Jis įvir-prasidės lygiai b valandą 
metų atgal, bet turi jau 15 padidinimui blaivybės pi"r" ko: atiduodam už dyka, ir to stačia galva i viedrą ir vakare, aukštinu nurodytoj 
vaikų. sonalo. *.................. 1 jie nori da pigiau! prigėrė. * ___ salėj. _ _ „

>■*>

PER 11 METI SUSI
LAUKĖ 15 VAIKŲ.

$28,500.000 KOVAI SU 
DEKTIN DARIAIS.

Prezidentas Coolidge už- 
gyrė finansų ministerijos, 
sumanymą paskirti $28,000,- 
000 kovai su degtindariais 
ir šmugelninkais. šitą su-
manymą turės užgirti da ką 
kongresas. Iš tos sumos ski
riama $20,000,000 Įtaisymui 
specialio laivyno gaudymui 
laivų su degtinės šmugeliu

ATVAŽIUOJA NAUJAS 
LIETUVOS ATSTOVAS. , - ------ --- —»-

• Lietuvos Informacijų New Haverie gyvena ne- 
Biuras praneša iš Washing- paprastai baimingas” ita- 
tono, kad K. Bizauskas, nau- las, Michael Salzo. Pas jį po- 
jas Lietuvos atstovas, jau rą metų atgal atsilankė gar- 
atvažiuojas. Jis išplaukęs nys ir paliko ant syk 4 ma
ls Neapolio (Italijoj) 23 lap- žiukus. D -
kričio, ir 4 gruodžio busiąs i „ _ . . _
jau New Yorke. Italijoj ji-mažiukų. Salzo vėdė tik lt'botu. Kiti pinigai 
sai buvo atstovu prie popie- x ‘ 1 v“‘ • -•
žiaus dvaro.

BUŠELIS BULVIŲ 
30 CENTŲ.

Bay City, Mich. — Bul- 
i parsiduoda po 30

_ —  v w - - * —   -į-    — — — —
žiukus. Pereitą sąvaitę tas ant jūrių. Laivynas susidės vės čia J 
ilgakojis vėl atnešė trejetą lis 320 greitųjų motoriniu centų bušeliui, ir žmonės da 

' .............................. 1 skiriama nenori pirkti. Farmeriai sa-
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O APŽVALGA
KOVA TARP LIETUVOS 

STUDENTŲ.
Tarp Lietuvos universi

teto studentų prasidėjo ašt
ri kova. „Lietuvos Žinių*’j 
240-tam numery skaitome 
apie tai šitokių smulkmenų: i 

"Visa Liet. Univ. Stude^ti-! 
ja yra pasidalinusi i dvi dalis' 
— dešinioji studentija, kurią i 
reprezentuoja Ateitininku j 
Draugija, Tautininkų Korpo-' 
racija ir Draugovė, ir — kai- j 
rioji studentija, dalį kurios 
reprezentuoja Lietuvos Uni
versiteto Socialistų Studentu 
Draugija (žada susidaryti nau
ja pažangiųjų grupė). ši ryš
ki diferenciacija sudaro visą 
Universiteto gyvenimą studen
tijos tarpe. Ji yra tas gaivi
nantis šaltinis, kuris sujaud- 
rina Akademinės moksleivijos 
karštą kraują. Taip pavyz
džiui, visa Liet.Univ. studenti
ja jau stovi akyvaizdoje Savi
šalpos Draugijos visuotino su
sirinkimo, kuris ė---------------
28. X.

"Savišalpos Draugija yra 
ąrynak.ękonominė studentų or
ganizacija, kuri 1 
įvairiais budais teikti savo na
riams materialę pagelbą, duo
ti paskolas, pašalpas etc.

"Praėjusiais metais kai
riosios studentijos organizaci
ja, būdama stipresnė ir dides
nė už kitas, laike Savišalpos 
Draugijos Valdybos rinkimų 
pravedė savo išstatytus kandi
datus. Tą pačią dieną kilo di
džiausios riaušės susirinkimo 
dalyvių tarpe ir dešinieji dai
nuodami Lietuvos gimną triuk
šmingai apleido susirinkimo 
salę. Tą dieną tapo iš dešinės 
pareikšta viešai neapykanta ir 
griežta kairiajai studentijai 
kova. Toji kova tarpe tų dvie
jų studentijos rūšių auga ir 
stiprėja iki šiai dienai.

"Vos tik spėjo Liet. Univ. 
studentija rudens semestrui 
susirinkti, kaip pradėjo triukš
mingai vėl bruzdėti tu dviejų 
studentijos srovių gyvenimas. 
Savišalpos Draugijos Valdyba 
paskelbė 28. X. draugijos vi
suotiną susirinkimą ir naujos 
Valdybos rinkimus. Dešinieji— 
ateitininkai nutarę tuojaus 
griebtis įvairiausių priemonių 
sudarymui absoliutinės daugu
mos Savišalpos Draugijos vi
suotinam susirinkime ir tokiu 
bodu paimti Draugiją ir jas 
turtą į savo rankas.”

Kad pasiekus savo tiks
lo, dešiniųjų grupė išleido 
atsišaukimą, bjauriai šmei- 
ždama kairiuosius stu
dentus ir susidedančią iš 
jų Savišalpos Draugijos 
valdybą.

sėkmę, jog buvo areštuota ke
letas šimtų komunistų ir quasi 
komunistų.

"Kuone tuo pačiu laiku spro
go tik mažesnis irgi seno pa
rako sandelis Maskvoj. Taipo
gi laikraščiai rašo, kad čionai 
piktos rankos veikimo tardy
mas nesurado.

"Irgi aiškinama, kad tai įvy
ko taip tariant natūraliu budu 
—iš paties senai begulinčio pa
rako chemiškojo proceso.

"Pirmiau jau laikraščiai bu
vo pranešę panašių "natūra
lių” parako ekspliozijų ir kito- 

' se šalyse.
"Ir visur pasirodė dažniau

sia vien:', ir ta pati priežastis 
— ne komunistai, ne anarchis
tai, bet sandėlių prižiūrėtojų ir 
jų vyriausybės apsileidimas, 
tinginiavimas arba nežinoji
mas, kad su senu paraku gali 
taip atsitikti, ar nemokėjimas 
tokios nelaimės perspėti.”

____  Todėl Kauno dienraštis 
pataria ir Lietuvos valdžiai 

i apsižiūrėti, kad* neįvyktų 
tokia pat nelaimė, nes Lie- 

_____ tuvoje irgi neapsieinama 
turi tikslą ** sprogstamosios medžia- 

' gos sandėlių.
Į . ----------------
YČO BERNIOKAS MINIS-

TERIAUJA.
„Tėvynės” koresponden

tas rašo iš Kauno:
"Kalbama, kad Finansų ir 

Pramonės ministeris Petrulis 
greitu laiku išeis iš Ministerių 
Kabineto. Ištikrųjų šitam vai
kėzui p. Yčo berniokui, ne
vieta buvo ministerijoje ir se
nai reikėjo jį pasiųsti atgal p. 
Yčui. Naivesnio vaikėzo Lietu
vos Ministerių Kabinete dar 
nebuvo.”

! viją ir suorganizavo savo ša
lininkus, kad priimtu resotiuci- 
ją už Pid. Tarybą. Pasirodo, 
kad ir kitose vietose jis staci
jas eina tais pačiais purt inais 
politiniais tikslais. Kad suor
ganizuoti savo pasekėją armi
ją, kad sukelt k i virčius ir ne
apykantą SLA. nariuose, ot 
kuomi rūpinasi ir darbuojasi 
Tėvynės’ redaktorius.

”0 juk šitos politinės staci
jos lėšuoja pinigus. Mat, SLA. 
narių centai nebrangus p. Vi- 
taičiui, kad tiktai sutvirtinus 
savo politinę mašiną.

"Keli mėnesiai arba metai 
atgal Įvairios kolionijos Vitai- 
čio ir ausų nematydavo. Dabar 
jis beveik nuolatinis jų 'sve
čias’.”

„Tėvynės” redaktorius 
apsiima užmokėti viso mė
nesio „Laisvės” leidimo lė
šas, jei ji faktais priparodys, 
kad visa tai tiesa, ką ji sa
ko.

Tūlas laikas atgal „Kelei
vis” buvo pasiūlęs „Laisvei” 
$1,000, jei prirodys, kad 
„Keleivio” redaktorius val
gė su p. Pilėnu pietus ir iš
davinėjo jam komunistus, 
kaip ji buvo vienam savo 
numery rašiusi. Bet iki šiol ' 
ii šito neprirodė ir paskir- : 
to jai tūkstančio dolerių ne
paėmė. i

Taigi dabar jai yra kita • 
gera proga gauti už dyką , 
ninigu. Jei ji ir dabar nepa- į 
sinaudos, tai ir patįs komu- !

KELEIVIS
pridengti savo tikslus, tai 

ji* lo&a atviromis, 
švietimo reikalai, savaip 

s^ai rūpėjo krikš- 
cioniakosioms galvoms.^Oa- 
bar mes turime padėtį, kuo
met visa eilė vidurinių ir 
net aukštesniųjų mokyklų 
pavesta kunigų vadovybei 
ir ten fabrikuojami „krikš
čioniškosios kultūros” ko
votojai. Apie tokios kultū
ros vertę liudija skandalai 
mitinguose, įmurzintos iš
kabos ir nuplėšyti plakatai. 
Tuose „žygiuose” naujos 
formacijos mokiniai pasi
reiškia kaipo aktingas ele
mentas. Pradedamoji mo
kykla musų kuniginiams 
politikams buvo sunkiau 
prieinama, bet p. Bistras 
daro visų pastangų, kad ir 
šitoji sritis liktų tinkamai 
aprūpinta”. Iš Ukmergės 

ir kitų apskričių ateina ži-
nių. kad pradžios mokyklos 2 
mokytojai krikščioniškojo i

Rusijos Socialdemokratu Atsišaukimas 
i Darbininku Klasę, Demokratinę Stu

dentiją ir visus darbo žmones.

KAS SPROGDINA AMU
NICIJOS SANDELIUS?
Varšuvos tvirtovėj aną

dien sprogo vienas fortas, 
kur buvo sukrauta amuni
cija. Valdžia tuojaus suver
tė bėdą ant komunistų ir 
daug žmonių areštavo, o 
pamotai tuojaus pradėjo 
mušti žydus. Negano to, re
akcininkai pradėjo reika
lauti, kad šalies konstituci
ja butų suspenduota ir ap
skelbta diktatūra.

Bet dabar pasirodo, kad 
patriotai visai be reikalo 
gavo toki didelį priepuolį. 
Pasirodė, kad ekspliozija 
įvyko pati savaimi. „Lietu
vos Žinios” apie tai rašo:

"Tardymas paaiškino, kad 
sprogimas greičiausia įvyko be 
blogos valios dalyvavimo, kad 
senas parakas per keletą metii 
begulėdamas patsai pradėjęs 
skirstytis į kitokias Chemines 
dalia, į lengvai užsidegamas 
dujas, šios gi kokio tai neat- 

• sirgau* kareivio nenoromis ne- 
' tyčiomis padegtos užkure visą 

sandėlį ir pagimdė baisiausią 
nsiaįmęt valdžios istoriką ir 
gyventojų neramybę. Ba to tą 
ekvpHbrija turėjo dar tą pa-

f

? *

-i-*s šaut. A.

NORI IŠĖSTI MINISTERJ 
ŽALKAUSK4.

Lietuvos klerikalai daro 
didžiausių pastangų, kad įs
ėdus vidaus reikalų ministe- 
ri Žalkauską. Mat, Zaikaus
kas yra liaudininkas ir šio
mis dienomis patraukė teis
man keliatą juodašimčių— 
fašistų, kurie daužo žmo
nėms langus ir smaluoja iš
kabas. Užtai klerikalai ir 
įsiuto ant p. Žalkausko. 
Anot „Tėvynės” korespon
dento —

"Spalio 23 d. klerikalai ėjo 
Seiman linksmais veidais ir 
kvietė savo pasekėjus, kad at
eitų pažiūrėti, kaip jie "išgar
bins" iš ministerijos p. žal
kauską. Bet čia visai netikėtai 
klerikalų triumfą sulaikė ir jų 
linksmumą sunaikino socialde
mokratų frakcijos įnešta sku
bota interpeliacija delei kuni
go Purickio bylos, šita krimi- 
naliai-šmugelinė Purickio byla, 
tai skaudi klerikalams votis. 
Jie visuomet begalo nerimauja 
ir. nervuojasi, kuomet jiems 
kas nors užsimena apie kun. 
Purickio bylą. Mat kun. Puric
kis ir dabar yra klerikalų par
tijos Centro Komiteto narys, 
todėl nesmagu juk, jei kas nors 
klerikalams primena apie jo 
kriminalius darbus."

Minimą čia socialdemo
kratų interpeliaciją skaity
tojai ras šiame "Keleivio” 
numeryje kitoj vietoj. Mes 
gavome ją iš Kauno nuo sa
vo korespondento.

„LAISVEI” GERA PRO
GA PASINAUDOT.

Brooklyno keikūnų orga
nas "Laisvė” išspausdino 
apie "Tėvynės” redaktorių 
p. Vitaitį šitokį paskvilį:

” T.’ redaktorius'per pasta
rąsias kelias sąvaites trankosi 
iš vieno miesto į kitą, kaip tas 
amžinas žydas. SLA. nariai 
klausia: kame dalykas, su ko
kiais tikslais tasai ponas dabar 
skrajoja po įvairius šalies kam- 
puaTVitaiSo tikslai paaiškė
jo, kuomet jis nusiMadojo į 
ketvirtojo apskričio konferen-

t-
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Mums prisiųsta Rusijos, Draugai darbininkai! Ju-(nustojęs pilietinių ir žmo- 
socialdemokratų atsišauki- 'sų gyvenimas geležim ap- 
mas šio turinio: įkaltas, aplink jus šnipų

Draugai ir piliečiai! 'gaujos, į kiekvieną bandy- 
Sorietu Rusijoj daroma'mą pasipriešinti ar apginti 

negirdėta piktadarybė. Ji jūsų reikalus nuo komunis- 
slepiama nuo plačių gyven- tu valdžios atsakoma repre- 
tojų sluoksnių. Ūžia komu- sijos smūgiais: 
nistų šukavimai, eina iškil- po išverkiami 
mingi sutikimai aukštų Eu
ropos ir Amerikos svečių 
kapitalistų, triukšmingai 
rengiamos parodos ir mu
gės. Bet tuo pačiu laiku ty
loje darbuojasi budelis.

Jau senai, visos pajiegos 
Vyriausios Politinės Valdy
bos (G. P. U. — bolševikų 
žvalgyba. Red.) nukreiptos 
i kovą su socialistų ir dar
bininkų judėjimu. Jau senai 
visas visuomenės gyveni
mas virto tyrais.

Šiuo laiku valdžios kova 
prieš rusų socialdemokrati
ją tęsiasi be paliaubos ir 
įvirsta atviru ir sąmoningu 
žudymu visų tų, kas Įtaria
mas prisidėjimu prie musų 
partijos.

Pradedant gaudymu visoj 
Rusijoj, kuomet musų par
tija šventė 25 metų gyvavi
mo sukaktuves, jau mėne
siais eina pogromas visų 
socialistinių pajiegu sovie
tų Rusijoj.

Areštuojami tūkstančiai 
žmonių, jie sėdi be teismo 
ir užtarimo, kęsdami ten 
čekistų (žvalgybininkų — 
Red.) persekiojimus ir pa
sityčiojimus. Vienu plunks
nos pabraukimu šimtai žmo
nių išsiunčiami badauti ir 
numirti. Atstatytos visos 
caro laikų ištrėmimo vietos. 
Jos jau perpildytos. Vėl se
nasis Narūnas ir Tumecha- 
no kraštas glaudžia prie sa
vo ledo krutinės kovotojus 
už darbininkų laisvę. Dar- 
jininkai, studentai, jaunuo- 
ės, ligoti seniai — kaip gy
vuliai „Stolipino” vagonuo
se vežiojami 'Rusijos ir Si- 
)iro plotuose. Kankinimai 
senose persiuntimo centra- 
ėse vėl lemta kentėti rusų 

socialistams. Ištrėmimo vie
toje žudymas eina toliau: 
atima darbą, išsiunčia kiton 
vieton, suima, persekioja 
atvykusias drauge žmonas, 
iškelia pačių išprovokuotas 
bylas, baigusius ištrėmimo 
laiką nepaleidžia (Turkes
tane). Auga nepriteklius ir 
badas. Ypatingai „užkietė- 
usiemis” 1922 m. įrengta 
,alei Šiaurės jurą katorga, 
'ai garsioji Petrominsko 

stovyla, kur Išsyk prasitte- 
o žūtbūtinė kalinių kova 

su pasityčiojimo režimu. 
Jabar Petrominsko stovyk

la panaikinta. Panaikinta 
todėl, kad ir ji pasirodė ne
ištikima vieta. Toliau, to- 
’iau nuo gyvenimo,nuo žmo
nių, nu6 viso pasaulio —tie
siog į kapus visus tuos, kas 
irįsta gyventi ir kovoti ver
gų ir politinių numirėlių 
respublikoje!. Soloveco vie
nuolynas, tylus urvai salo
je. metuose per 8 mėnesius 
atkirstoje nuo viso pasau
lio — štai paskutinis komu
nistų žvėriškumo žodis. 
Jau ten užmūryta apie 200 
politinių kalinių. Kiti de
šimtimis dar laukia pasiu
siant į Archangelsko kraš
tą. Tolimoje saloje dabar 
eina badavimai be atvangos 
ir vilties, eina įtempta ko
va, kova pasiryžusių numir
ti.

Aplink tyla. Apie tai nei 
žodžio valdžios laikraščiuo
se. Bet nematomai auga 
krūva Ūudymų apie kraują 
ir ašaras, apie persiuntimo 
ir ištrėmimo baisenybes, 
apie pasityčiojimus ir aklą 
pasiutimą komunistinėj ka
torgoj. teroras visų aky- 
vaizaoj. jis taikomas į pla
čiąsias liaudies minias.

1 giškų jausmų:
Protestuokite prieš žudy

mą socialistų Rusijoj!
Protestuokite prieš masi

ni beteisį smurtą!
Visuose susirinkimuose 

kelkite apie tai klausimų, 
priimkite rezoliucijas* or
ganizuokite rinkliavas pa
dėti areštuotiems ir ištrem
tiems.

Reikalaukite padaryti ga
lą priespaudos ir despotiz- 

[mo politikai.
Reikalaukite politinės 

amnestijos!
R. S. D. Partijos 
Centro Komitetas 

Maskvoje, 1923 m., 
Rugsėjo mėn.

Redakcijos prierašas.
Perskaičius Rusijos social
demokratų protesto šauks
mą veržiasi galvon šios dvi 
mintys: viena apie žiaurią 
piktadarybę, aklą fanatiz
mą tų žmonių, kurie kilnius 
socializmo obalsius skandi
na kraujo ir ašarų tvane, 
kurie kovoja neva už darbi
ninkų gerovę žudydami tuos 
pačius darbininkus.

4ntra mintis kyla apie 
Rusijos socialdemokratų 
gajumą. Kas žino, gal šio 
atsišaukimo autoriai ir dar
bininkai, kurie ji paslapto- 
mis spausdino, jau užmūry
ti šiaurės urvuose. Bet į jų 
vietą stos nauji darbininkai 
ir jų balso komunistams ne
užslopinti. (”S-tas.„)

iš jūsų tar- 
draugai vie

nas po kito, kuriuose nebu
vo užgesusi kovos ir prole
taro garbės dvasia. Jie 
dingsta nakties tylumoj, 
jie toli nuo jūsų... Pasilieka 
jų badaujančios šeimos. Bet 
surakinto vergo kančios vis 
labiau judina sielą beteisio 
Rusijos proletaru.

Draugai ir piliečiai stu
dentai! Jūsų universitetai 
virto valdžios minties ir be
gėdiškų privilegijų kazar-- 
r.ėmis. Dar niekuomet juo
se nebuvo tokio suvaržymo. 
Jums davė skaityt Marksą, 
bėt čia pat švilpia valdžios 
botagas ir priklaupę jus 
priimate Bucharino „abė
cėlę”. Eina nepaliaunama 
kova su gerbiančiais save 
ir nepriklausomais studen
tų gaivalais. Nuolatinės 
kratos ir areštai. Jūsų, ge
riausi draugai Sibiro ir Ar
changelsko tyruose eina iš
tvermės mokslus.

Draugai ir piliečiai! Vi
sas musų krašto gyvenimas 
kupinas smurto. Bet skau
džiausius smūgius bolševi
kų valdžia taiko prieš so
cialdemokratiją. Tai yra to
dėl, kad musų partija sten
giasi suorganizuoti ir poli* 
tiniai Įsąmoųinti tuos pa
čius sluoksnius, kurių aklu 
klusnumu nori pasiremti 
Rusijos komunistų partijos 
diktatūra. Tai yra todėl, 
kad mes liečiame opiausią 
rietą jų subankrutijusios 
diktatui-os prieštaravimuo
se. Išsigimusi diktatūra vis 
labiau švelnina savo politi
ką buržuazinių sluoksnių 
atžvilgiu. Čia demagoginės 
amnestijos, kalinio kelionės 
po Sibirą, perkratymas 
Maskvos kalėjimų 
liuosuoja ne tik kriminali
nius kalinius, bet taip daly
vius buvusių sukilimų, di
desnius ir mažesnius dar
buotojus kadaise priešingo 
sovietų valdžiai pasaulio. 
Bet nė mažiausio nusileidi
mo socialistams, jie žudo
mi be pasigailėjimo! Ant 
musų užleidžiamą žiauru
mų banga ne už rengimą 
kekių nors sukilimų, bet už 
ramų darbą politinio auklė
jime, už proletariato ir dir
bančiųjų minių jungimo 
darbą. Komunistai stengia
si šmeižtais uždengti tą ne
malonų jiems faktą. Išvil
kite juos švieson!

Teroras pasiekė, rodos, 
savo rubežių. Ir ne apie po
licines represijas mes čia 
kalbame, bet apie užsimoji
mą išnaikinti Rusijos socia
listinių partijų ir darbinin
kų judėjimo pajiegas.

Draugai ir piliečiai! At
ėjo momentas, kuomet vi
sam pasauliui mes turime 
sušukti: užslopintame kraš
te uždarius visas duris ir 
langus, tamsos tylumoj žu
domi socialistai! žudomas 
jaunimas, moterys ir seniai 
pasmerkti neišvengiamai 
mirčiai išpalengva šiaurės 
urvuose, mirčiai nuo ligų ir 
badavimo.

Darbininkai! Pirmiausia 
į jus mes kreipiame savo 
žodį: ta negirdėta piktada
rybė daroma jūsų vardu. 
Kiekvienam komunistui, ku
ris pas jus ateina, remkite 
į akis klausimą apie jo val
džios nuodėmes.

Mes kreipiamės į visus 
Rusijos darbininkui, į de* 
mokrdtmę studentiją, į vi-

„valymo” darbą jaučia ga
na aiškiai

Bet ką gi kalbėti apie 
švietimo reikalą, kuomet pa
sirodo, kad savo pasaulė
žiūros rtiSštą musų krikš
čionys demokratai sugeba 
pritaikinti ir grynai ekono
minėje srity? Tatai neabe
jotinai parodė savo žodžiais 
ir darbais kitas k. d. minis
teris p. Krupavičius. Musų 
laikraščio skiltyse buvo at- 
spauzdinta Lietuvos agro- ■W • • » 
tas prieš kun. Krupavičiaus 
nusistatymą šelpti valsty
bės lėšomis krikščionių de
mokratų politines organi
zacijas, kaip Ūkininkų Są
jungą, Katalikų Moterų

oiiiauuuo, uai yavp nviuu- - v* • *7
nistai turėtų pripažinti, kad Į PomU suvažiavimo protes-
jų organas žioplas.

„LIETUVIŲ TAUTINISLIETUVIŲ TAUTINIS 
TEATRAS” MIRĖ.

„Lietuvių Tautinis Dailės
Teatras” mirė negimęs. Jį Draugiją ir panašias. Tas 
bandė suorganizuoti ir rėk- klausimas buvo iškilęs ir 
iamavo Amerikos lietuvių Seime. Savo atsakyme Kru-
bandė suorganizuoti ir i 
iamavo Amerikos lietuvių 
spaudoje tūlas p. Bert An
geles, svetimtautis. Dabar 
jisai ‘ išsiuntinėjo laikraš
čiams pranešimą, kad jis 
nuo to darbo atsisako ir nuo 
šiol nieko bendra su juo ne
turės. Nepasisekimo prie
žastis esanti tame, kad lie
tuviai pono Angeles darbo 
visai nerėmę. Jei kurie ne
galėdami nuo jo atsikratyti, 
ir buvo apsiėmę Į to „teatro” 
valdybą, tai visai nesilankę 
į susirinkimus, ir net į pono 
Angeles laiškus neatsakinė
jo. Todėl jis ir praneša:

"Neturėdamas narių sąrašo 
ir negalėdamas susinešti su 
raštininku, nes raštininkas ne
mato reikalo lankyti susirinki
mus, per riešą spaudą atsisa
kau nuo savo vietos kaipo pir
mininkas Lietinių Tautinio 
Dailės Teatro ir nuo šios die
nos neturiu nieko bendro su 
iuo.

"Narių užmokesčiai iždinin
ko ir raštininko rankose, ir 
kadangi negaliu gauti atsaky
mo nuo iždininko arba rašti
ninko per paštą, tai prašau 
gerb. Redaktoriaus atspausdin
ti šitą straipsnį, tikėdamas, 
jog viršininkai ji perskaitys- ir 
sugrąžins nariams pinigus.”

Taigi, jei yra tokių žmo
nių, kūne buvo prie „te
atro” prisidėję kaipo nariai 
ir įmokėję mokestį, tai tegul 
dabar pareikalauja savo pi
nigų atgal To „teatro” iždi
ninko adresas esąs toks: 
i !dathew Kičas, 579 Grand st 
Brooklyn, N. Y., o sekreto
riaus — George J. Struogis, 
370 Hooper st., Brooklyn, 
N. Y

pančius pripažino, kad iš
tikrųjų tos organizacijos 
buvo šelpiamos,'kad jos dus 
šelpiamos ir ateity, nes čia, 
girdi pasaulėžiūros dalykas. 
Atrodytų, kad t — 
nių gyvulių ir 
detaokratų^ i 
nėra nieko bent Bet nau
jas ž. U. ir V. T. ministeris 
čia surado gilų ryšį.

Dabar patiriame kitą cha
rakteringą dalyką. Valdi
ninkams buvo .sustabdytas 
išdavimas malkų taksos 
kaina. Gal, sakysite, valsty
bė iš to turėjo’ nuostolių? 
Bet pasirodo, kad Ž. U. ir 
V. T ministerio kun. Kru
pavičiaus nusistatymu mal
kos bus išduodamos klebo
nams, vargonininkams ir 
zakristijonams. Čia jau ne 
valstybės ir net ne parapi
jos politika,, bet .politika kle
bonijos ir špitores.

Tačiau musų įsidrąsinu
siems krikščionims ir to 
permąža. Jie norėtų, kad-jų 
auklėtinių mokolas nekliu
domai švaistytus po visą 
Lietuvą. Toks noras kyšo 
iš krikščionių demokratų 
įteiktos Vidaus Reiklų mi- 
nisteriui interpeliacijos.

Lietuvos klerikalai bando- 
sustiprinti savo pozicijas, 

privalo budriai budėti savo 
reikalų sargyboj!

(„Socialdemokratas ) 
______t ---- ——r

veisli- 
onių

ŽARIJOS?

i'"

pa-

Žmonės kalba, kad Chica
gos „Telegramas” serga ne
pagydoma liga. Vieni sako, 
kad jis turi džiovą, kiti gi 
tvirtina, kad jis gavo dide
lį šalti ir todėl taip labai 
čiausti ir prunkštauja. Kad 
tik nepriseitų nabagui ke
liauti pas Abraomą nepali
kus dienraščiu.

_______ \

Į Chicagą suvažiavo visi 
garsus vyrai iš Lietuvos. 
Taip čia apsigyveno garsus 
dainininkas Babravičius, 

smarkus rišt įkas Požėla ir 
pasiutęs klerikalas Bumša. 
Gal netrukus į čia atva
žiuos ir garsus > Lietuvos 
šmugelninkų tėvas kunigas 
Purickis.

,risM6ję kaipo nariai Saadisdnė fe™*****

Tūli žmonės sako, kad ko
munistų lyderiai tik nuo ki
tų renka Rusijai aukas, o 
patįs nieko jai neaukauju. 
Tai nevisai tiesa. Žiūrėkite, 
Stilsonas paaukavo Rusijos 
bolševikams savo pačią it 
dukrele.

KLERIKALŲ rOUTKl
Kaip išanksto jau buvo 

galima spėti, policinio ir 
bažnytinio smurto dėka su
darę Seime daugumą krikš
čionys demokratai su kom
panija pasistengs išnaudoti 
savo „pergalės” vaisius.

Ilgai laukti neteko. Suda
rytoji vykdomoji valdžia, 
kurioj vyrauja krikščionių 
demokratų įtaka, ėmėsi ves
ti Savo politikos liniją, Jei
gu pirma mūšų klerikalai 
rasdavo reikalo šiek tiek

s v

t

KAUNAS TURI 91302 
GYVENTOJŲ.

šiomis dienomis Lietuvo
je buvo visų gyventojų su
rašymas. Kol xas da visos 
skaitlinės nepatikrintos, bet
kai kurių vietų statistika 
jau gatava. Kauno mieste 
suskaityta iš viso 91,302 gy
ventoju, kurie sulyg tauty
bės skirstosi šitaip

Lietuvių ...........
Žydų ...................
Lenkų ...............
Rusų ............. ..
Vokiečių ...........
Latvių ...............
Visokių kitų ..

55,068
24,691

3,988
2366
2343

130
297

Sulyg lyties, Kauno gy
ventojai dalijasi Šiaip: vyrų 
47,956, o męterųJS346. Tai
gi ant 1000 motėnj išpuola 
1,100 vyrų.

-i * -
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j de-
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sus darbo’ žmones, kas nėra

t

I

Komunistai pyksta, jeigu 
Rusiją kas ndrs pavadina 
„darbininkų rojum”. Rodos 
nėra už ką pykti, nes tas pa
vadinimas atatinka fikre- 

rg šventa rasto 
Jieva gyveno ro

juje nuogi ir nevalgę. Pana
šiai gyvena ir Rusijos dar
bininkai.

Lietuvos patriotai neap
kenčia svetimšalių, kam 
anie nekalba lietuviškai. 
Na ir kuriem galam sve
timšaliai mokysis lietuvių, 
kalbos, kad patįs Lietuvos 
natriotai — valdininkai jos 
nemoka. Buvo nemažai atsi
tikimu, kad Lietuvos, valdi
ninkai, nuvažiavę į kaimą, 
negalėjo su kaimiečiais su- " 
rikalbėti lietuviškai. Jeigu 
lietuvi^ su lietuviu negali 
susikalbėti lietuviškai, tai 
tom pykti, kad Svetimša- 
iai lietuvių kalbos( nemoka.

\ A. Garbukas,

- - ■— -...—■— -------------
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PITTSBI RGH, PA.
Kalbės „Naujienų” redak

torius p. Grigaitis.
Teko sužinoti, kad čia 

yra rengiamos drg. P. Gri
gaičiui prakalbos?' Pirmos 
prakalbos bus North Side, 
rodos, Lietuvos Sūnų sve
tainėje, 29 d. lapkričio, o 
antros—tai Soho dalyje, 
Lietuvių Mokslo Draugys
tės svetainėje, 30 d. lapkri
čio.

Kiek teko patirti, tai pit- 
tsburghiečiai, išgirdę apie 
rengiamas Grigaičiui pra
kalbas, labai įdomauja, ir 
manoma, kad skaitlingai 
susirinks pasiklausyti. Gri
gaitis yra žinomas kaipo 
vienas iš geriausių lietuvių 
kalbėtojų.

Dėdė Varašius serga.
Žinomas Pittsburgho lie

tuvių draugijų darbuotojas 
ir dabartinis SLA. iždo glo
bėjas Karolis Varašius ser-

man mašinos lenciūgas nu- munistų kalbėtojai pajuo- 
piovė jam kairės rankos du kiami, jis pradėjo biauriau- 
pirštu. šita nelaimė atsiti-isiais žodžiais keikti socia- 
l<o iš kaltės kompanijos.

Darbai šiuo tarpu čia ei
na silpnai, dirbama vos po 
3 dienas savaitėj. Darbo 
sąlygos prastos, nes mai- 
nieriai neorganizuoti.

K. Skalpelis.

• • listus. Jam į pagelbą atėjo 
dar vienas girtas sutvėri
mas ir abudu burnojo ant 
socialistų kaip įmanydami. 
Gi ten esantieji žmonės juos 
tyčia erzino ir darė juokus. 
Vienas iš žmonių jiems pa
stebėjo: „Ką jus čia ant ki-

ELIZABETH, N. J.
Iš komunistų žmonės 

juokus daro.
Lapkričio 6 d. užėjau vie

non krautuvėlėn. Ten Susi
rinko keletas vyrukų ir kal
basi. Staiga įbėga krautu
vėlėn tūlas ilganosis vyras 
ir pradeda dalyti plakatus. 
Visiems duoda, bet mane 
aplenkia. Kas gi čia tokio 
yra, kad nuo manęs slepia, 
— pamaniau sau ir paėmęs 
iš artimo vyruko plakatą i 
žiuriu, kad ant 7 d. lapkri-į 
čio komunistai rengia pra-!

ga ir virš mėnesis laiko kalbas, kuriose kalbės Bim

lininku: P. Jokubauskutį, 
ir „daktarą” Pakštą. Na, 
kai pradėjo tas „daktarė; 
lis„ sakyti prakalbą, tai 
publika negalėjo nuo juoko 
susilaikyti. Nors maršalka 
giąsino išmesti besijuokian
čius per duris, bet tas nieko 
negelbėjo. Ištikro, tasai kle
rikalų „daktarėlis” labai 
juokingai atrodo: trumpas, 
su bazdžiuke, kalba pusiau 
lenkiškai, kalboje nėra jo
kio nuoseklumo. Tai buvo 
ne prakalbos, o- tikros sor- 
kės. Hudsoniečiai tokio 
keisto kalbėtojaus savo gy
venime dar nebuvo matę. 
Turiu pasakyt, kad ' šitos 
prakalbos netik nesustipri
no davatkų dvasios, bet dar 
labiau nupuldė. . Daugiau 
tokių prakalbų, o Hudso- 
ne davatkų nebeliks.

Ex“davatka.

skaitlingiausia, nes drg. P. 
Grigaitis nesenai lankėsi 
Lietuvoje, tai * papasakos 
įdomių dalykų iš Lietuvos 
gyvenimo. Beto, drg. Gri
gaitis yra žinomas kaipo 
geriausias lietuvių kalbėto
jas. Prakalbos atsibus A. 
Liutvino svetainėje, 69 So. 
Park St. Įžanga 10 centų.

Kviečia visus atsilaukyti 
L. S. S. kp. komitetas.

munistai, kurie čionai „svei- 
tą lygino”. Taip, 28 spalio 
iš čionai išbėgo komunis
tas D. apvogęs namų sa
vininką ir nuskriaudęs 
groserninką. Kad taip butų 
padaręs koks skurdžius, vi
siškai neturintis pinigų, tai 
nesistebėčiau, bet minėtas 
komunistas girdavosi turįs 
tūkstančius dolerių. Patar
tina žmonėms nuo tokių 
paukščių apsisaugoti.

Darbininkas.

tų burnojat, kad jums pa
tiems niekas nepritaria. Ge
riau pasirūpinkite, kad į 
jūsų prakalbas susirinktų 
daugiau kai 10 žmonių”.

Į Bimbos ir. Petrikienės 
prakalbas atsilankė viso 
net n? į f gerai gyvavo davatkos
prakalbas, kurios čia es*-;su davatkinais ir smarkiai

i

i
HUDSON, MASS. 

Davatkų nusmukimas.
Pas mus keletas metu at-

- . , . . . . i su davatkinais ir smarkiainai buvo, visai mekas neat-;veik- tamsybes palaikymui. 
ejo._ Tai matot, klekinta- ,j>et pastaraisiais metais ant 
tarėjų turi komunistai. !musų davatkų užėjo „dievo 

_________ ias ra |koronė” ir jos pakriko kai 
Užsilikę keli

kaip nieko negali dirbti, ba ir Petrikienė. Perskaitę! 
Kol sveikas buvo, tai jis plakatus žmonės ima tarp! 
dirbo Ali Nations Deposit savęs juokauti, kad komu-! 
Rankoje, kaipo užsienių nįstų kalbėtojai nieko dau-, 
reikalu vedėjas ir atliekama &iau nežino, kaip tik keikti!

Kol sveikas buvo,

Lankoje, kaipo

nuo darbo laiką pašvęsdavo 
lietuviu draugijų organiza
vimui ir darbavimuisi jose. 
Daugiausia jis darbavosi 
A. P. L. A. ir S. L. A.

Aleksiui apvogus A.P.L. 
A. ir kilus toje draugijoje 
skandalui dėdė Varašius 
labai susirūpino ir tas pa
kenkė jo sveikatai. Mat blo
gos valios žmonės bandė ir 
dėdę Įmaišyti Aleksio suk
tybėse. į
Lietuvės moterįs YvW.CJk.

Lapkričio 11 d. YWCA 
Auditorium buvo sureng
tos pramogos ir tose pra
mogose buvo atstovauja* 
mos kelios tautos. Kožnos 
tautos moteris buvo pasi
rėdžiusios savo tautiškais 
rūbais. Nuo lietuvių daly
vavo Marcelė Grinienė, Ma
rijona Gurevičiūtė ir Rožė 
Jasevičiutė. Vyriausia kal
bėtoja buvo Miss Taylor, 
YWCA darbuotoja ir ką- 
tik grįžusi iš Europos ir 
Japonijos. Ji papasakojo 
savo Įspūdžius.
Bazaras rengiamas Lietu

vių našlaičių naudai.
International Institutas 

rengia tarptautišką bazarą, 
kuris įvyks gruodžio 7 ir 8 
dienose. Bazaras bus didžiu
liam Syria Mastui. Lietu
vės moteris turės savo sky
rių ir ką uždirbs, tai pelną 
skirs Lietuvos našlaičiams. 
Prieg tam lietuvės moteris 
mano turėti gražų progra
mą — surengti tautiškus 
šokius su muzika, o klasiš
kus šokius šoks dvi jaunos 
mergaitės, Viktorija Vara- 
šikė ir Ona Lukošiunaitė. 
Manoma, kad bus ir dainų.

Pittsburghiečių pareiga 
atsilankyti kuoskaitlingiau- 
sia ant šio bazaro ir pasiro
dyti prieš kitas tautas, kad 
ir lietuviai supranta savo 
reikalus.
: Iš N\ S. Pittsburgh, Pa.

ALTS 43 kp. lapkričio 11 
d. turėjo savoi vakarinės 
mokyklos atsidarymą p. J. 
Ą. Katkaus namuose. Buvo 
rodomi istoriški paveikslai, 
kurių prasmę^ aiškino M. 
Vaidyla. Po paveikslų p. J. 
A. Katkus papasakojo, kad 
manoma mokyti lietuvių 
kalbos, Mokytojum turbut 
bus M. Vaidyla. Mokykla), 
manoma gauti Lietuvos Sū
nų svetainę. —

Reporteris.

„Keleivį” ir Grigaitį. Be
juokaujant ateina ir tūlas 
Gradaitis. Išgirdęs, kad ko-

[Grigo bitės.
CLINTON, IND. [avinai su buriutėmis vąikš- 

Bedarbė. Svieto lygintojų Įčiojo ausis nuleidę, tartum 
pabėgimas. musmirių apsiėdę. Bet štai

Čionai siaučia bedarbė, nesenai sugrįžo iš Lietuvos 
Didžiuma anglių kasyklų jų vadas, kuris čionai yra 

i užsidarė. Daug žmonių iš- [žinomas kaipo Pliurpia II- 
[važiuoja jieškoti darbo ki- gakojis. Jis sumanė išbudin- 
tur. Išvažiuoja netik pa- ti savo buriutes iš miego ir 
prasti darbininkai, bet neš- tuo tikslu 11 d. lapkričio su- 
dinasi iš šio miestelio ir rengė prakalbas. Kalbėti

ELIZABETH, N. J. 
Kalbės drg. P. Grigaitis. 
Čia yra rengiamos „Nau

jienų” redaktoriui drg. P. 
Grigaičiui prakalbos, ku
rios įvyks nedėlioję, 2 d. 
gruodžio, 2:30 vai. po pie
tų. Vietos lietuviams dar
bininkams patartina susi- 

munšaino fabrikantai ko- parsikvietė net du pamoks-rinkti į šias prakalbas kuo-

I voliucijoniškesnį spyrių. 
Sako, aš skaičiau Lietuvių 
Susivienijimo organe "Tė
vynėje” pranešimus, kad 
Lietuvos klerikalų valdžia 
remia Franci ją pinigiškai 
ir pažada duoti kariuomenę 
mušti rusų raudonąją ar
miją, jeigu tik ji eitų gel
bėti Vokietijos komunis
tams daryti proletarinę re
voliuciją. Todėl, draugai ir 
draugės^ aš matau' prieš sa
vo akis, kad kilus proleta
riato revoliucijai Vokieti- - 
joj neišliks nė Lietuva nuo 
revoliucijos.

Taip dalykams susidėjus, 
esą reikalinga tuoj kurti 
pažangiųjų žmonių bendrą 
[frontą. Kas nesidės prie 
musų, tas aiškiai parodys, 
kad jis remia buožių val
džią ir eina prieš darbinin
kų klasę.

Po tos revoliucingos kal
bos St. Strazdas pastebi, 
kad esminis klausimas esąs

CHICAGO, ILL. 
Komunistinio Draugijų 
Sąryšio konferencija.

Lapkričio 4 d. M. Melda- 
žio svetainėje Įvyko taip 
vadinamo „Draugijų Sąry
šio” konferencija. Tą Drau
gijų Sąryši komunistai, 
kaip žinoma, sutvėrė tuo 
tikslu, kad butų galima 
jiems prieiti prie minių.

Apie antrą valandą Drau
gijų Sąryšio raštininkas 
Vasys atidarė konferenci- 
«• Buvo paskirta iš trijų L kis _ tj ar nerengti 
asmenų komisija sutvai-ky-lasini prot®sto miting8 
mm delegatų jgaliojimų. ieš Lietuvos klerikalų val- 
Mandatų komisųa pranesed^ia Apie tai esu ir reikia 
kad šioj konferencijoj yra kafei/gj pradejus kalbėti 
virs 30 delegatų nuo septy- ie nebębusią gab-
niolikos draugijų. Bet is- L£ nei sJsirinkim0 baigti, 
saukiant pavardes, buvo ir Duodama įnešimas kalbėti 
neątsilankiusių. Sutvarkius tik 10 minučiu; priker- 
Įgahojimus buvo renkamas pataisymas - tik 5
prezidiumas, Tvarkos vede- .5
ju išrinktas Andriulis, ras- XT .__.įninku i Vasio vietų KlaJ JES*
Suskas \nandos komisiion ^ai Pries Lietuvos valdžią St Strazdai dar Taį  ̂ Chte*os da-

mesris. Po išrinkimo prezi-x .. 
diumo pirmininkas perskai- Toliau svarstyta klausi
te tokią dienotvarkę: 1) ko- mas P° draugijos pn- 
va prieš Lietuvos klerikalų v^° mokėti sąryšiui nan- 
valdžią. 2) Lietuvos finan- mokesnio. Įnešama: po 
sai; 3) Bendras frontas; 4) centą nuo nario. Pataisy- 
Sąryšio konstitucijos prie- ppas — P° centų nuo 
mimas. draugijos, pataisymas prie

Priėmus dienotvarkę, pir- pataisymo po $1.00 nuo 
kas draugijos. Nutarta imti po 

balsą vie- $1.00.
“ 1 Paskui sekė konstitucir 

„..............~ klausimų, bu-į jos taisymas, valdybos rin-
tent, kova prieš Lietuvos kimas ir svarstymas daržo 
klerikalų valdžią. Kalba Ga- piknikams įsigijimo klausi- 
siunas. Jis drožia diplomą- mas. Mat, yra pavojaus, 
tišką spyčių. Dabar, esą, kad komunistams Jeffer- 
Vokietijoj jau artinasi galu-son miškuose* nebebus lei- tinas susmukimas valstybi- Idžiama jomarkai laikyti.. 

nio aparato ir tuojaus kil- Nutarta remti komunis- 
sianti komunistų proletarų tų anglų kalba einantį dien- 
revoliucija. Rusijos Sovietų rasti „Daily Worker” ir ga- 
raudonoji armija, koman- minti „revoliucijas” prieš 
duojama draugo Trockio, Lietuvos valdžią.
jau stovi susikoncentravusi Komunistų sąryšis labai 
prie Pabaltijos valstybėlių "progresuoja”. Pereitos 
rubežiaus ir rėngiasi trauk-lkonferencijos protokole ūž
ti Vokietijon gelbėti Vokie- rašyta, kad konferencijoje, 
tijos draugams komunis- dalyvavo 27 draugijų atetOį 
tams kelti proletarijato i^e-Laf — o gi šioje konfęręm 

darbininkų valdžią: Taigi’, [~ Rimtesnės draugijos jau, 
draugai ir draugės, jus įsi-1 pamatė, kad sąryšis tarnai^ 
vaizdinkite sau, jog Rusijos ja Maskvai, — niekam k|- 
raudonoji armija eis į Vo- tam.
kietiją mušt buržuaziją ir * * - ■
francūzus tiesiai per Lietu- p-jg Narmontaitė serga, 
vos žemę. Tokiame atvejyje Jau ravajM 3un. 
raudonoji armija nuduotų chi univer,

įsteigtų Sovietų ”darbinin- 
kišką” valdžią. Taigi ir Lie-| Prižiurjs
tuva stovi ant krašto prolę- j kad jj
tanato revoliucijos. Tatai ^’-eiksfanti.
pramato ir Lietuvos klen- *
kalų valdžia dr žino, kad iš | „
Rusijos rauabnosios armi- ’
jos gr^ia pavojus Lietuvos d
valstybei. Klerikalų valdžia buv0 g gražiausių
jau rengiasi Francijai duo-Iristynių, kokias lietuviai

t

CARDIFF, PA 
Nelaimė.

Lapkričio 4 d., apie 12 
vai. naktį čia patiko nelai
mė „Keleivio” skaitytoją 
K. Ratkeyičių. Imperial ka
sykloj taip vadinamos Good

mininkas pareiškia: 
girdi, imate I 
nu svarbiausių šio 
sirinkimo I "

su-

voliuciją, įsteigti sovietinę Įcijoiė beliko 17 draugijų: 
darbininku valdžią: Taleri, r • ■ ’------

■ t

i

montaitė.
Ji susirgo, matomai, nuo

_ įti savo pinigų, lietuviškų Ii- kada turejo Chicagoje. J. 
j tų, o taip pat pasiųsti savo Bancevičius „drapiežnas 
• lietuviškų kariuomenę fran- dzūkas” buvo gerinusiame 
pilvams i naaralha 1 .___•-cuzams į pagelbą. Į stovyje, tečiaus negalėjo

Klerikalų valdžia gali su-Palaikyti jaunam, tvirtam 
sivienyti su Lenkija ir tuo- k. mikliam Europos čampio- 
met prieš Rusiją susidary- nuj k. Požėlai.
tų gana didelė ir stipri mi- k. Požėla pirmą syk pa
jūrinė spėka. Todėl esą guldė j Bancevičiu į 52 mi-
musų susipratusių darbi-|nutes> 0 antra syk i keletą 
ninku pareiga yra gelbėti (minučių.
rusų proletarinei armijai,! Apart to Dulinskas pagul- 
komunistams į pagelbą kel-dė Glazauską į 13 minučių, 
ti proletarinę revoliuciją. L paguldė

Po šito diplomatiško spy-’p. Zbyszką į 23 minutes, 
kerio žalpys išrėžė dar re- ___ —N.

i?
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i
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įduoti teismui ir teisti ?
3) Ką mano padaryti vy-

Pirkite Tiesiog iš
DirbtuvesSutanfi^erkup-

Mes priaiurme tiesioje j 
Tamistos namus ta nepa
prastos vertė* N AM JĄ 
KABINETINI PHO- 
NOORAFHĄ —■kurk'

miliphai nuostolių, o ji net ___ i_
civilinio jiešl

Tokh
sklydus

griauna pasitikėjimą įsta-

darbininkus:

K E L E I V I S

—Na, tai pasakyk tu 
----- r----------  r r__ man, kas yra do per vienas 

puolęs? Aš visur tavęs iš-tas Lietuvos ministeris, ką 
jieškojau, ir niekur nėra- už žydus sodina katalikus i 
dau.

Daktarai

Dentistai

Rekomen

i

—Na, Maike, tu vis kikini, yra juodu ant balto parašy- 
kad aš tankiai prapuolu. ta.
Ale pasakyk tu man, kur tu 
buvai pereitą sąvaitę pra-

—O kam tu manęs jieŠko- 
jai, tėve?

—Norėjau velnių duot
—Už ką?
—Ogi užtai, kad jus, cici- 

Hstai, pradėjot žydams pan- 
taplius bučiuot.

—-Kada.tu apie tai sapną-; 
vai?'

—Vaike, tų. manęs už dur
ną nelaikyk. .Aš’, pęsapna- 
vail,‘ AJė5iahau iš tikri) atsi- 
tikimo.

—-Gal pasakytum, kur; 
toks atsitikimas buvo?

—Šiur, Maike, kad galiu. 
Ve, dabar vidurinio parėt- 
ko ministeris Lietuvoj yra 
eicilistas Žalkauskas. žydai 
cibuliais pasmirdę pradėjo 
gaspadoriaut Kaune kai po
nai. Savo pagoniškom lite
rom rašo ant savo štorų ir 
visur tarp savęs žydiškai, 
gargaliuoja. Ir to brudo da
bar tenai tiek priviso, kad 
musų Kaunas daugiau į Je- 
ruzolimą padabnas, negu į 
Lietuvos stalyčių. O ar tu 
žinai, ką daro jūsų ministe
ris? Vietoj iškasavot šitą 
smarvę, jis pradėjo sodinti 
džėlon katalikus, kurie sma
la užpentino žydams sainus 
arba išdaužė jiems langus. 
Jes, vaike, apie tuzinas pa- 
trijotų, kurie norėjo apva
lyt Lietuvą nuo žydų, dabar 
sėdi Kaune už geležinių gro
tų. Vietoj duoti jiems po 
medalį ir paskirti aukštesnį 
ciną, tai jūsų ministeris su
kišo juos i džėlą. Pasakyk, 
Maike. kaip tu šitokį darbą 
pavadinsi, jei ne bučiavimu 
žydams pantaplių?

—Ar tai viskas? 
—Jes, vaike.

žengė. o žydus reikia nu
bausti. Ar taip, tėve?

—.Tęs, vaike: visiems Mai
giaus vaikams reikia cice- 

; liūs nupiaustyti, Į barzdas 
smalos pripilti, ir išvyti 
juos kur pipirai auga.

—šitaip <alba Amerikos 
Ku Klu.x Klanas, tėve.

—Ir aš tau pasakysiu, 
vaike, kad mums lietuviams 
irgi reikėtų toki Kliun- 
kliun-kliun sutverti, kad žy
dus iškasavotų.

—Bet tas "Kliun-kliun”, 
tėve, tą patį sako ir apie ka
talikus. Taigi tau irgi tektų 
smalos.

—Tai tas negerai, vaike. 
Reikia sutverti katalikišką 
Kliun-kliun, kuris tik žydus 
galabytų.

—Bet ką jus tuomet da
rytumėt su Kristum, tėve? 
Juk jis irgi žydas. Ar jus jį 
taipgi apipiltumet smala?

-—Šarap! Aš daugiau su 
tavim nekalbu! .

SOCIALDEMOKRATU 
TOEUACUA.

Dėl kun. .Juozo Purickio ir 
kitą šmugelninkų bylos.

žemiaus seka interpelia
cija, kurią Lietuvos Seime 
socialdemokratai pastatė 

valdžiai dėl kunigo Puric
kio ir kitų šmugelninkų by
los. Šita interpeliacija paro
do, kokių Lietuvoj esama 
kunigu. Kunigas Purickis 
savo laiku buvo Lietuvos 
užsienio reikalų tministeriu 
ir Lietuvos krikščionių de
mokratijos Centro Komite
to nariu. Kada išėjo aikš
tėn jo vagystės, šmugelis ir 
kitos šunybės, socialdemo
kratai pareikalavo, kad jis 
butu atiduotas teisman. Te-

džėlą?
—Jis yra liaudininkas.
—O koks yra difrensas 

j tarp cicilisto ir liaudininko?
—Palauk, tėve, pirma aš 

noriu pataisyti tavo klaidą. 
.'Tu vis sakai: „cicilistai”. 
j Tas tuojaus parodo tavo_____________ ____________
tamsumą. Sakyk: „socialis-Ičiaus kaipo krikščionių ly
tai”. deris, kun. Purickis buvo

—Olrait, Maike, tegul bus Į paleistas po lengvute kau
ta vo teisybė.^ ... ei ja ir klerikališkoji valdžią

—Dabar <aš tad; paaiškin-Ha davė jam pasportą- ir vi
riu, tėve,'koka yra skirtu- zą į užsieni išvažiuoti, 
mas tarp socialistų ir baudi- Praėjo jau daug laiko, o 
ninku. Socialistai yra tarp- vaidžia šito klerikalo atsa- 
tautinė darbininkų organi- komybėn vis netraukia. Ji 
zacija, o liaudininkai vien netraukia atsakomybėn ne- 
? p^i;itik Pati^ kun- Purickio,

prie tokios tvar kos, kur vi
si turtai ir darbo įmonės 
turi prigulėti visuomenei, o 
liaudininkai kalba daugiau
sia apie tai, kad Lietuvos 

(ūkininkai turi šviestis, kad 
pramoninkai 1 ‘
fabrikus ir kad .Lietuvai ap-|a“‘^
<-----------------------A. —---------I-- -------I------ I —-A.-* _ 
rią armiją. Vienu žodžiu sa
kant, socialistai gina darbi
ninkų reikalus, o liaudinin
kai rūpinasi apie smulkiąją . .....................
Lietuvos buržuaziją. Tai k mmistenui pirmininkui: 
toks tarp ju skirtumas. * f Jau dveji metai kaip pra-

—Nemeluok, Maike. Aš sįdfvadinamoji sachan-

ja. Be to, socialistai eina taip pat nieko nedaro ir 
jo mergai Jagomastaitei, ir 
kitiems jo bendrams, kurie 
padėjo jam šmugelį varyti 
ir Lietuvos respubliką ap
gaudinėti.

... .i Taigi dėl šitokio aiškaus 
t valdžios globojimo krikš-

’m šmugelninkų, so-
S.u?™”lklvfrakcija Sei- 

“ me dabar įnešė valdžiai se
kančią interpeliaciją:

Teisingumo ministeriui

—Na, tai dabar tu, tėve, 
pasiklausyk, ką aš tau pasa
kysiu. Visų pirma aš turiu 
tau paaiškint, kad tas Lie
tuvos ministeris, kuris pa
traukė atsakomybėn kai ku
riuos fašistus, nėra joks so
cialistas, ir todėl jo darbų 
tu negali prikaišiot nei man. 
nei kitiems socialistams.

—Nesigink, Maike. ba aš 
turiu faktus. Aš galiu tau 
parodyt parašyta juodu ant 
balto, kad jis socialistas ir 
bedievis.

—Parašyti, tėve, galima 
daug ką, bet tai da nereiš- 
i i-...’ faktas. Juk
kunigai sj,vo 
kad yra raguotas velnias, o 
betgi tikrenybėje tokio su
tvėrimo >h&ai ueia. Taigi reikia išvyti iš Lietuvos, 
nevisuomer y r* kas —

žinau, kad jus visi esat be-hinkų byla,kurios vyriausiu 
• / * I !zaltininL-u boltinomnin

dieviai ir visi einate su zy- 
dais.
—Klysti, tėve. Pas mus riėi ■] 

jokios ypatingos meilės prie 
žydų, bet nėra ir neapykan
tos. Ir kodėl mes turėtume 
jų nekęsti? Ar dėlto, kad jie 
žydai? Bet ar jie kalti, kad 
jie žydai? Ar tu kaltas, tė
ve, kad tu lietuvis? Tiesa 
yra žydų sukčių ir apgavi
ku. Bet sukčių yra ir tarj 
kitų tautų žmonių. Tu tur 
būt girdėjai, tėve, apie Pon-

• V • * . _ — i   ___ Į

o apie Bostoną tūkstančius __ zv ________ Į 
katalikas. Arba paimkim 
kunigą Purickį. Jis irgi ne 
žydas, bet skriaudos Lietu-1

šimtas aršiausių'zydų. Tai-įtrauktas atsakomybėn, su- 
gi sukčių ir apgavikų yra statyta jam kaltinamasai 
tarp visų tautų, bet dėl vie- aktas ir atiduotas Vyriau- 
no-kito apgaviko negalima siajam Tribunolui spręsti, 
kaltinti visos tautos. Perėjo po to naujų pusę

—Veidiminut, Maike, aš metų, o teismo kaip nėra, 
noriu balso. Aš'tau pasaky- taip nėra. Vėl kyla aikštėn 
siu, kad jei ne žydai, tai ir neišaiškinamų 
kunigas Purickis nebūtų ap- T" ~ ’
sivogęs, ale kaip jie vagia, 
' • ’ r- kunigą paėmė pakusa. 
Užtai, vaike, mes patriotai . 
ir sakom, kad tuos parkus

| kaltininku kaltinamojo ak
lio daviniais pasirodė kuni- 
Igas Juozas Purickis, buvu- 
Įsis Užsienio Reikalų Minis
teris ir Steigiamojo -Seimo 
narys. Kąip sunkiai kilo 
aikštėn šitoji byla, plačiai 
žino ne tiktai pas mus Lie
tuvoje, bet ir svetur. Nors 
sunki ir didelė buvo kunigo 
(Purickio kaltė — kaltina
masai aktas sako, kad jis 
dokumentus falšavo būda
mas ministeriu, ir pinigus 
aikvojo — ir nieks neabe
jojo dėl jos, bet prokuratū
rai ilgai nevyko patraukti 
jį teisman. Tiktai spiriant 
visuomenei ir reikalaujant 
iš Seimo tribūnos, kunigas

zį, kuris anais metais apęa-
vc . 
žmonių. O jis ne žydas, be', 
katalikas. Arba paimkim 
kunigą Purickį. Jis irgi ne

vai padarė daugiau negu I Purickis tapo, pagalios, pa
šiurtas aršiausių žydų. Tai- trauktas atsakomybėn, su- 
gi sukčių ir apgavikų yra statyta jam kaltinamasai 
tarp visų tautų, bet dėl ne- aktas ir atiduotas Vyriau- 
no-kito apgaviko negalima siajam Tribunolui spręsti.
’ x_. - .—x_. Perėjo po to naujų pusę

Maike, aš metų, o teismo kaip nėra, 1 Ia_ •_ •__^T-1 1___ 1

j dalykų.
[Kaip pirma prokuratūra, 
[taip dabar V. Tribunolas 
negali prisikviesti teisman 
kunigo Purickio: sako ka
žin kur jis dingęs ir nesą 
galima įduoti jam kaltina- 

Beiškja; kunigas prasi- mojo akto. Toks faktas duo-

da visuomenei progos sun
kiai įtarti valstybės justici
ją ir sakyti: kunigams Pu- 
rickiams Lietuvoje nėra jo
kių įstatymų ir jokio teis
mo. Ir savo įtarimui jie ran
da apsčiai medžiagos.

Sakoma, V. Tribunolas 
nerandąs kunigo Purickio, 
tuo tarįm Purickis kartais 
pats atsilanko Kaunan. Ko
dėl jo nepamato tuomet mi
licija? Kodėl jis gauna vi
zas? Kas jam jas duoda? 
Jog sakoma, kad kunigas 
Purickis gana uoliai ben
dradarbiauja musų oficioze 
„Lietuva”. Kodėl tuomet 
laikraštis žino kur rasti 
Purickį, o neranda jo V. 
Tribunolas?, Kaip tai su
prasti?

Sako, V. Tribunolas įieš
ko pit Jagomastaitės ir 
Skrinmkavo — artimiausių 
Purickio padėjėjų, taip pat 
pasislėpusių nuo teismo. O 
panelė Jagomastaitė su pa
juoka rašo „Lietuvoj”: 
„Pirmą kartą aš. girdžiu, 
kad aš teismo jiėškoma, 
nors aš buvoju Kaune ir pa
siryžusi atsakyti prieš Teis- 
mą .

Kas Čia, bloga valia ar ap
sileidimas? Sako kunigas 
Purickis paleistas už B,(MM) 
litų kaucijos, nors kaltė 
sunki: kaltinamuoju aktu 
einant, Purickis falšavęs 
dokumentus, būdamas mi- 
nisteriu, savinosi perdidelę 
valdžią ir išaikvojo apie 11 
milijonų auksinų. Ar žino 
prokuratūra kitą tokį atsi
tikimą, kur valstybei butų 
radaryta milionai ^.nuosto
lių, p kaltininkas butų pa
leidžiamas už tūkstančius, 
neapsergėjus valstybes nuo
stolių? Ar yra kita tokia vy
riausybė, kuriai padaryta 
miliphai nuostolių, o ji net 
nesugebėjo lig JboI pareikšti 
civilinio jieškinio? -

TokiuB^oįSię^ plačiai pa- 
sklydusroąMrisbnienė je, ne
rasdamos Jokį# išaiškinimo.
L? a------- >----- .t. »

tymais ir teismu, kelia ne
ramumą ir pasipiktinimą ir 
duoda pagrindo sakyti: ku
nigams Purickiams ir jiems 
panašiems nėra įstatymų ir 
teismo Lietuvoj^ Dėlto mes, 
žemiau pasirašiusieji klau- ■ 
šiame Teisingumo Ministe- ' 
rio ir M misterio Pirminin
ko: -

1) Ar tiesa, kad tokia vra i
kun i p-n Pnriekin ir kitu hv-1 T5KTA’ pamąetikite! <29 MperkaT». numgo ruricKio ir anų dj- mi9tai phono€raplMU kurio irhalM
los padėtis? Ar jie zmo apie'sarsumasišnaši! ______

j 9 , duodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary<

2) Jei žino, tai kas pada- balsą. Galima aat jo rrajint vieoki rekordai. I 
rvta ar daroma kad h-la 1 PARDUODAME nepalyginamai pigiau ryva ar daroma, Kaa D?ia kitus, tai todėl, kad PA»r>nnnAMg 
įvyktu, kad kaltininkai butu tamistai tiesiog iš dirbtuves. š» tada.

ą. • * pardavimosutaupinaišlajda»:pardav<javertelru.

singas ir nežalingas teis
mas?

Interpeliacija prašoma 
pripažinti skubota: 
Pasirašė: Socialdemokratų 
frakcijos vardu:

Kairys,
Morkelis,
Bielinis,
Purėnienė, 
Plečkaitis, 
Galinis, 
Daukšys, 
Markauskas.

Spalio 19 d., 1923 m. 
Kaunas.

Kur veda kamunistų 
taktika.

i

Komunistų kovos priemo- bet ne kapitalistams. Odesoj 
d - —
čių kom. partijos centro or-numalšintas milicijos pa
ganas „Rote Fahne” rug-'gelba. Visai kaip Lietuvoj! 
įpiučio 19 d. š. m., kur šitaip Spalio 1 d. Petrapily bu- 
pasakyta:

„r ‘ ‘
Jie niekados nemeluoja. Jie

nes aiškiai apibudino Vokie- uosto darbininkų streikas y • f j * • t i   y • x _ _ ___ •!* _ • __

gelba. Visai kaip Lietuvoj!

vo 81,043, Maskvoje 125,571 
Komunistai nemeluoja, bedarbių. Tai tik tose dvie- 

J . ”* • jose vietose, o kur Uralas, 
nemeluoja todėl, kad sąmo- Donas ir kiti miestai ir vie
ningai meluoti ir vartoti tos? Nedarbas ir streikai 
melas, kaipo kovos priemo-į juk yra tik tuose kraštuose, 

*(kur viešpatauja kapitaliz
mas. Jei Rusuose eina strei- 

• kai, jei yra bedarbių minios, 
. reiškia Rusuose gyvuoja ka

pitalizmas. Ypatingas tasai 
rusų kapitalizmas, jis vadi
nasi komunistinis kapita
lizmas, prie kurio darbinin
kams ne lengviau, kaip prie 
paprasto buržujų kapita
lizmo. Reiškia, komunizmo 
senai Rusuose nėra, jis bai
gė savo dienas. Komuniz
mas pats save išgyvendino!

Rusijos s.-d. darb. parti
ja auga, didėja ir tvirtėja, 
nes Rusijoj komunistai įve
dė kapitalizmą. Rusijos s.- 
d. dirba savo darbą visai 
slaptai, slapčiau nei caro 
laikais. Socialdemokratų ir 
jiems pritariančių pilni ko
munistinės Rusijos kalėji
mai, trėmimo vietos, Sibi
ras ir katorga. Nežiūrint 
šitų žiaurumų, nežiūrint 
slapto partinio darbo sąly
gų, partijai užjaučia plačios 
darbininkų minios, nes s.-d. 
kovoja su komunistų palai
komu kapitalu. Tik pažiū
rėkite Į Rusijos s.-d. slaptai 
leidžiamą spaudą: 1) ”So- 
ciademokratas” slaptas par
tijos C. Komiteto Biuro 
laikraštis, 2) „Rabočij Lis- 
tok”, įaikarštis Petbapilio 
org., 3) „Biuletenis”, orga
nas C. K. Bundo organiza
cijos, 4) Odesos org. biule
tenis” ir kt. Tai ne daug, 
bet tai slaptas, uždraustas 
darbas. Už jį komunistai 
tremia katorgon, Sibiran, į 
Šiaurės kraštus.

Socialdemokratinis jau
nimas leidžia 1) ”Junij Pro
letarei” (Jaunasis Proleta
ras) ir 2) „Biuleten” — tai 
organai C. K. Rusijos s,-d. 
jaunimo organizacijų. Be 
to eina: 1) „Klič Molodio- 
ži” (Jaunimo Trimitas) 
Petrapily, 2) Molodoje Die- 
lo” Kieve ir 3) „Proletarų 
Jaunimas” Odesoje. Kiek 
persekiojimų kenčia šis Ru
sijos jaunimas, sunku butų 
trumpame rašiny" išdėstyti. 

Nemažai represijų, kalė
jimu ir kitų komunistų 
„malonių” tenka pakęsti 
Rusijos soe.-dem. Jiems ten
ka pakelti dar neregėti, ne
matyti komunistų šnosai. 
Komunistai saukia „buvu
siųjų soc.-dem”. konferen
cijas, ir jose priima nuta
rimus, kuriuose šmeižia 
soc.-dem. „likviduoja” ne
samas jų organizacijas ir 
giria komunistus. Bet ir ši
toks kovos būdas nesiseka 
komunistams. Partiniai so- 
cial-dem. gerai žino tuos 
šposus. Mažai to, Tiflise bu
vo toks atsitikimas, y ieną 
vakarą raudonarmiečiai su
iminėjo gatvėse priepuola- 
mus žmones, varė juos į 

i nuovadas ir tenai liepdavo 
■( pasirašyt i pareiškimą, kad 

jie išstoja iš s.-d. partijos. 
Po to komunistų laikraš
čiuose skelbiama, kad Tifli- 
so s.-d. organizacija pati 
likvidavosi. Priepuolami 
gatvės žmonės likvidavo 

;Gruzijos s.-d. partiją!
Ir prie šitų sąlygų: tero

ro, apgaulio, s.-d. partija ir 
jos jaunimas dirba, dirba 

. todėl, kad tas darbas randa 
vatus kapitalistai naudoja pritarimo Rusijos darbinin- 
darbininkus: verčia dirbti kuose, kurie nusivylė komu- 
19—14 vai., menkai apmo- (pistais. Rusijos komuniz- 
ka už darbą. Darbininkai mas baigia išgaruoti, Sotial- 
strtikuoja, komunistų gi demokratija gyvuoja, 
valdžia šautuvais, trėmi- j Snai va.
mais grąsina darbininkams,; („S-tas”)

ABIEM ANT NAUDOS. I savo laikraščiuose, nereiš-1
1 . ___ 1 Ą* X 1 __ • Jkia meluoti. Melas praside
da tik ten, kur pasireiškia 
savęs apgavimas”.

Taip kalba ”R. Fahne”. 
Dabar visiems sąmonin
giems darbininkams bus 
aišku, kodėl komunistai me
luoja ir šmeižia socialdemo
kratus — mat čia melas ko
vos priemonė, „sąmoningas 
melas”.

Komunistai pripažįsta 
melui blogas pasekmes tik
tai ten, kur tasai melas juos 
pačius apgauna.

Bet, deja, komunistai ne
tik patys save apgauna. Jie 
savojo melo taktika yra ap- 
gavę ir demoralizavę darbi
ninkų klasę. Jie metė į dar
bininkų eiles melu pagrįstą 
savitarpį nepasitikėjimą, 
suskaldė proletarų solida
rumą ir riša tai nuėjo bur
žuazijos naudai!

„Sąmoningas melas” iš— 
krikino ir pačius komunis
tus. Ką gi reiškia tokia V. 
Aleksos išpažintis ir dauge
lis kitų „sąmoningojo me
lo” faktų? Nuo melo komu
nistų partijoje iki ščyrumui 
žvalgyboje tik vienas žings
nis. Ką sėjote, tą ir pjausi
te! Komunistinio melo piu- 
tis jau atėjo, metais ugdy
tas melas jau rodo jiems sa
vo aštrias iltis.

Tarptautinę socialdemo
kratija niekados nesivada- 
vo melu. Ji brangina vįep 
tik solidarų ir laisvą darbi
ninkų klasės vystymąsi ir 
ukdo jos kovos pajiegas. ši- 

M^2d’^^^Vu|tame yra socialdemokrati- 
lumbia rekordu, grojančiu jos e siu ė ir patikrinimas JOS 
40 iviuriv kompozicijų ir 20C * " 
geriatoiu adatų. —tiakauž

$29.
Persiuntimą Apuokams

Kas pasiųs pinigus dabar, 
tai Jus giminės dar gaus 
ant Kalėdų, o Jus gausite 
labai puikų, speciališkai 
pieštą dėl Baltic Statės Ban- 
kos, kalendorių.

Siunčiame pinigus į Lie
tuvą, Rusiją, Lenkiją ir į vi
sas pasaulio dalis, — dole
riais ir litais.

Parduodame laivakortes 
ant visų linijų.

Priimame pinigus taupy
mo sąskaitoje, už kuriuos 
mokame 4 ’ <, priskaitant 
prie sumos kas mėnuo.

Baltic Statės Bankas yra 
vienintelis Lietuvių Valsty
binis Bankas rytuose, todėl 
mes patariame kožnam lie-
viui kreiptis visokiais pini- 
giškais reikalais į BALTIC 
STATĘS BANKĄ, kur gau
site teisingą ir draugišką 
patarnavimą.

Bankas atdaras kas diena 
nuo 9 iš ryto iki 5 vai. vaka- 

į re, o Su batonus iki 7 vai. 
i vakare.
BALTIC STATĖS BANK 

291 Eight Avenue, > 
kampas W. 25th St.,s 
N e w Y ork, N. Y-:?

'laimėjimo.
❖ c

♦

Pavarčius musų komunis- 
___________ __________ ______ i tu rašinius užtinki straips- 
phonographA. kurio padirbimu irtalao niU, kad SOC.-deTB. RUSUOSe 

taneyrapar- Kaitrio MVft tilPnaR, Tokie 

i tas iš mahoniniomedžio. turi atipru motorą iraišku StralpSniai, ŽUlOma, taiko* 

______ ____ _ ______ nu i tuos, kūne aklai tiki 
už kitus, tai todėl, kad parduodame Maskvos DODiežiams ir -ne- 

__________ištampydavau.nusivokia, kas istikrųjų de- 
ager.tu. olsčlio. pervežėju ir 1.1, ir. štai. toa yiaoa' diisi RUSUOSe 
sutaupintoeišUidoe atiduodamaTamistai. I , .

Kiekviena malina esti išbandoma ja išriufiant—j Mes gi tUFime pasakyti,

po,, su 2o nauju lietuvišku 75c Coiumbia rekordu.! Rusuose pastarąsias dienas iriu 4A ivniv-in _ • » w « «•' .
______ _______ —-rw y.irr_  - -• . J 

j uamepiniguaPnaiuakiteMoney Orderiu Msj. Į bet tOS paStarOSlOS dienOS aanrvirYA__________ M __ • • * • * •

kunigai skelbė ''pastarąsias 
dienas*’, bet pasaulis po šiai 
baltai dienai vartaliojasi 
dausose. Iš pasaulio „pas
tarųjų dienų” pasinaudojo 
turčiai ir tie patys kunigai, 
kurie suimdavo turtus tų 
žmonių, kurie aklai pasau
lio galui tikėjo ir buvo nu
tarę drauge su juo žūti. Tai 
buvo spekuliacija anų laikų 
kunigu.

Tokio pat spekuliacijos 
pobūdžio turi dabartiniai 
komunistu tvirtinimai apie 
galą Rusijos s.-d. darbinin
kų partijos. Priešingai, ko
munizmas Rusuose, kaipo 
ūkio sistema, mirė lig negi
męs. Tik pažiūrėkit Petra
pily, Maskvoj, Odesoje, Kie
ve, Charkove eina masiniai 
darbininkų streikai. Darbi
ninkai streikuoja ne delei 
gražių keno nors akių, bet 
todėl, kad gyvenimo sąly
gos yra nepakenčiamos. Pri-

bai?ia s*™dienas- 
ouaipoiuai, įuivuid, wmv 
mi i tuos, kurie aklai tiki

riausybė, kad valstybė butų pvarantuojamay.t20meto. Ušt29pri- 1..J nvUp C/v> -dpm TlUrtilOS
ansauenta nuo nuortoh'’?8iŲSi:M Ta™s^ ži apie partijosįuu nuysyuną rniu»užonm>jCi>etu,-iskpTfcCoimnbi. rekordo.' Rusuose pastarąsias dienas 
Šios bylos kaltininkų jai jau rašoma kelintas metas,
darytų. t į Prisekite Money Orderi ar «kj. į bet tos pastarosios dienos
. 4L.K? r?ano.. vyriausybė AR! neina ir galas. Savo laiku

Geri Dantis—Gera Sveikata.
Atlikimui gerai savo darbo, reikalinga turėti 

ger? sveikatjl- Prasti dantis 
yra priežastis daugelio sirguliavimy, kurie 
priduoda jums daug bėdų ir kartais r^ikin 
netekti darbo.
Dabar yra laikas vengt blogy danty. Valvk 
savo dantis su saugiu ir atsakančiu 
Celgate’s Ribbon Dental Cream.

visur
duoja

Colgate’s



K E L E I V I S

Lietuvos Mokytojų Profe
sinė Sąjunga.

JONAS ZAGORSKIS pajieško savo 
brolio Juliaus Zagorskio. Pirmiau> 
niusn antrašas Lietuvoj buvo: Kauno 
iždvua, Novoaieksan<lrovo apskritus. 
Vižlų valsčius. LaUviškių Kaimas. 
Julius Žagorskis gyvena 15 metų 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot, malonėkite praneš
ti žemiau paduotu adresu. Jonas Zx- 
gorski, dabar gy vena kitam apskri
tyje/ Jo antraša paduosiu vėliaus.

J. LAPINSKAS (48)
119 So. 7th St., Kenniore, Ohio. ,

\ ra Lietuvoje dvi mokv- mokytojai, ši žinia visai pa- 
toju sąjungos, viena, kaip (tvirtina neramius gandus, 
čia aukščiau užvardinta, Toliaus skaitome žinias, su-j 
antra Katalikų Mokytojų rinktas Ukmergės apskri-.__________ _ _______________
Sąjunga. T^imutinė pažan-jtvje. Ten inspektorius su! brolio Jono Sinkevičiaus,
gi,antroji „krikščionis- inspektoriene nežino rūbe-’ 
ka”. Pažangiosios santikiai i žiaus sauvalės su mokyto- 
su valdžia lygiai tokie, kaip'jais, nieks jų netrukdo įsta

tymus laužant. Ukmergės 
apskrity dvi mokytojos, na
riai L M. Prof. Sąjungos, 
visai be kaltės, vien iš pra
simanymų inspektorienės, 
išmestos Į gatvę. Viena iš 

i jų, Taujanskaitė. neišturė
jo smūgio — išėjo iš proto.

JELMAR
- /X

l ■________ ___ y -• >

FARMOS

našlaičio darbininko su jo 
dėdė ūkininku: žiuri našlai- 
tis* kada ateis diena, kurioj 
dėdienė duos suprasti, kad 
jam čia perankšta, kad ki
tur kur kas patogiau butų 
gyventi, arba dėdė, paėmęs; 
už rankos, išves pro vartus 
ant gatvės. Katalikų Moky
tojų Sąjunga tai mylimoji 
šeimųainkės dukrelė. Ką ji 
jiadaro, vis gera, už nieką 
ją nepapeiks. Taigi našlai
čiai, įdėt. Mok. Pr. Sąjun
gos nariai, prie kurios ir aš 
priklausau, susibūrė į są
jungą rūpintis savo padėti
mi, kaip elgtis, kad neišves
tų pro vartus, ką daryti ir 
kur dėtis atsidūrus ant gat
vės gyventi po kepure. 
Kiekvienas manėme: iš mu
su imokėjimų susidarys 
fondas, viena nuskriaustą! 
visi vaduosime, panaudo-; 
sim boikotą, streiką. Lygiai,: šos. Tuo klausimu turėtų 
kaip keliauninkai kalnuose, ■ susirūpinti kiekvienas są- 
visa kupeta susiriša virve.jungos narys.

Gal sušaukti nepaprastą

t jis pirmiau gyveno Bostone. -Jau 4 
metai kaip nežinau kur jis yra. Kas 
apie žinote, meldžiu pranešti, turiu 
labai svarbų reikalą. (4o)

MIKE SINKEVITH
801 E. 26th SU Tvoma, Wash.

Pajieškau savo .'raugo Ant‘no Va- 
laikos. Jis paeina iš Kauno rėdytos, 
Pasvalio miestelio- 1911 meta’s jis 
gyveno Cambridge. Mass., o dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: )-*8)

JOE PALANESE
142? E. 6’.st St., Ckveiand, Cine.

Pajieškau savo sunaus Kazimiero
Kaip gi elgiasi Sąjungos Raltramiejuno. Pirmiau gyveno Roek- Jie foM. 111.. o dabar nežinau kur. Mel-

C entras, kuriani įneš pa< ltl- : jįįy atsišaukti arba jei kas žinot, 
kėjome, kaip jis Į tai atsi- | duokit man žinoti, o aš už tai atsilv- 
liepia? Ogi nieko. Jis ką ‘irefJjuo2LAS Baranauskas <49)
veikęs, tą ir veikia — dirba 
darbą tolimos ateities nau
dai, remontuoja butą semi
narijai, rūpinas kas reikia 
konferencijai Pabaltijos 
valstybių ateinantiems me
tams. ’ .

Bet opiausi dienos klau
simai apleisti, reikalingieji 
negauna jokios paspirties, 
tiesioginiam reikalui nėra 
nė cento, o juk iš narių mo
kesniu susideda didokos lė-

vienas su kitu i vieną daik-t Gal sušaukti nepaprastą 
tą: jei vienam koja pasprus, visuotiną atstovu suvažia- 
tai dar nenukris nuo skar- vimą, kuris iš susidėjusios

. dies — kiti užlaikvs. Iš ge
riausių žmonių išrinkome 
Centro Valdybą, jiems pasi-

padėties padarytų išvadą?
Narys.

tikėjome-ir pavedėme jiems OKUPUOTOs LIETU
vykdinti musų siekius. 
Mums atjautė draugai ame
rikiečiai. pi ie musų smulkių 
lėšų pridėjo savo stambias 
aukas. Mums augo riltis, 
kilo ūpas.

Tik, deja, iš Centro Val
dybos nieko kito negirdžia-f 
nie, kaip knygynas, spaudos 
fondas, mokslo Įmonių dirb
tuvė, sąjungos namas... Kad 
ir negreitai, bet išgirdom ir 
gerą naujieną: L. Mokytojų 
Pr. Sąjunga paėmė nuomon 
Kėdainių dvarą su rūmais 
ir sodnu 24 metams, tam 
laikui praėjus visai nupirks. 
Jau nupirko visą invento
rių. liaukai, triobos. ūkis, 
rūmas. — tai vis musų. O 
sodnas! Čia gamta ir kūry
ba hamiopingai susinėrę: 
vanduo, pirmgimio miško 
medžiai, kalneliai, pakalnės, 
aikštės, švarios pievelės, 
kiekvienas narys mano: 
’Tr aš ten esu šeimininkas 
lygus su \isuis”. Ten bus pa
bėgusiems ir likusiems be 
darbo mokytojams kolonija, 
tenai vieni busim sodinin
kais, kiti daržovininkais, 
sodinsim ir pardayinėsim 
agurkus... kiti dirbsim lau
kus. dar kiti steigsim laisvą 
mokyklą ir patys mokinsi- 
mės mokslų ir amatų. Ne
vienas šimtas mokytoju ten 
ras darbą ir maistą. Taigi 
pirmyn, draugai, reakcija 
musų nepasieks. Bet tuo 
tarpu pasirodė kas kita. 
Paimtame nuomon^ L.. M. 
Prof. Sąjungos Kėdainių 
dvare Įsteigta Mokytoju 
Seminarija ir Matininkų 
kursai. Dvaras knibžda pil
nas žmonių.

Kas gi tuo pačiu laiku de
das su mokytojais, su na
riais L. Mok. Profes. Sąjun
gos? Lig šiol išrodė, kad 
Sąjungos Namas Kaune, 
Spaudos Fondas, Mokytojų 
Seminarija ir kiti -tai vis 
gera, viskas ramu, o mat 
butą prieš audrą. Šią yasa- 
ra pasklydo gandai, it 
griaustinis trenkė: sesiosde- 
šimts mokytojų atstatytą 
nuo vietų. Vieni tam tiki, 
kiti netiki, bet kiekvienas 
mokytojas tuomi , uoy11®1- 
Gauname laikrašti Mokyk
la ir Gyvenimas” rugpiucic 
mėnesio, gi ten randame ži
nią "sparčiai eina valymas 
vidurinių mokyklų , reiš
kia, pašalinami pažangieji

l

s

JUOZAS BARANAUSKAS
723 Richmor.d St..

Grand Rapids, Mich.......................į
lAš, Antonina Stonaite, pajieškau 

savo brolio Ignaco Stonio, paeina iš 
Kauno rėdybns, Raseinių apskričio, 
Kražių parapijos. Labai norėčiau su 
juo pasimatyti. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: (50)

ANTONINA STONAITIS 
Box 76a, Irons, Mich.

j

i

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 25 iki 35 metų senumo; turi būti 
laisva nuo prietarų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Plačiau 
susipažinsim per laišką. (48)

ALEX P. VVISMANT
444 Peari St., Buffalo, N. Y.

PAJIEŠKOM apsivedimui vaikinų 
ir merginu. Mos jus supažindinsime 
su mokytais ir turtingais draugais ir 
ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in
formacijų. Jum apsimoka apie ta da
lykų sužinoti. Mes išleidžia m savo 
laikrašti ”Piršli”. Atskira kopija 10c. 

SOČIAI. AID BURBAU 
105 W. Monroe St. R. 412, 

Chicago III. (51)

i

“STOK 
IR ŽIŪRĖK 
APLINKUI 
SAVĘS”

50 AKRU. ARKLIAI. 6 KAKVĖS 
ĮRANKIAI. ?(>«.0<Ml PfiDV MIŠKO— 

l’Ž $3.100.
Pasilikusi viena moteris negali vai- [ 

dj ti didelės farnios ir todėl nori par- j 
duoti pigiai šią sąvaitę. Tik pusę pa
žymėtos kainos reikia įnešt. Puiki k< - 
lonia'ė 9 kambariu stabą, oO pėdų 
barnė. budinkai apdrausti ant 42.1W>, 
tik 3 mylios iki pramoningo miesto, 
kur (yra daug audimo fabrikų. Gali
ma darvt puiku prairyvenima. Kreip
kitės prie Gendreau and Halligan, 

Eseter. X. R.

PARSIDUODA PIGIAI FA RAJA.
(Ktakrai žemės, 15 dirbamos, kita 

ganykla ir geras miškas. Malkų 506 
kordų. 12 kambariu ($uba. geri tvar
tai ir kiti 4 budinkai; 2 arkliai. 2 kar
vės ir 1 kisulė. 200 rištu; visi teika- 
lingr įrankiai. Parsiduoda už $3,50<'< 
ant lengvų iMygų. Tik 5 mailės nuo 
Piašnileld. Conn. Pardavimo pneias- 
tį pranešiu per laPk». (48,

ANTANAS NAINES
Box 83. Cantenbury. Conn.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių cųiią rankomis dirbtus 
rraijakus armonikos.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (48)

RL’ATTA SERE.XE1.L1 & CO.
817 Blue Island Avė, DepL 24, 

Chicago. 11L

Pastebėsit vyrus rūkančius HEL
MAR Turkiškus Cigare! us.

Maloni ir užganėdinanti išraiška ant 
ją veidą, reiškia, jog jie geriasi 100% 
tyru Turkišku 'Tabaku esančiu HEL- 
MARUOSE.

HELMAR Turkiški CigareTai duoda 
jums kokybę ir maionuitRi. Paprasti 
rigarėtai duoda Jums tiktai kiekybę 
ir daugiau nieką.

HEIAIAR yra 
skrynutėse, kas apsaugoja juos nuo 
susiiaužymo ir 
prasti cigaretal yra supakuoti i pun
delius.

supakuoti kietose

suSimankymo. Pa-

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ

VOS.
Liepia apsitverti nuo 

Lietuvos.
Apie Seinus ir Punską 

dvarininkai įsakinėja žmo
nėms vežti akmenis Į Lietu
ves pasienį ir tuo būdu už- 
sitverti nuo Lietuvos sieną.

Uždarė bažnyčią.
R ODŲ NĖ. Parapija pada
linta. Dėl Rodunės lenkų 
nuolatinių riaušių bažnyčio
je spalio 7 d. Vilniaus vys
kupo pasiųstas delegatas 
uždarė bažnyčią. Iš Rodu
nės kunigai visai išvažiavo. 
Rodunės parapija tapo pa
dalinta tarp gretimųjų pa
rapijų.

PAJIEŠKOJIMAI
Marcelė česniutė. pajieškau pus

brolių Jono ir Adomo Česnulevičių, 
iš Lietuvos Paakmenės kaimo, Varė
nos valsčiaus. Alytaus apsi . Turiu 
svarba reikalų, maolnės atsišaukti.

MISS M. ČESNIUTĖ <
64 Hillyard st., Hamilton, Ont., 

Canada. -

Pajieškau savo žento LEONO 
IAUR1TĖNO (Lco t^rk). turiu «tau.<r 
svarbiu dalyku pasakyt, butų ęerai 
ypatiskai pasimatyti arba susirašyt 
laišku. Aš rengiuos važiuot į Lietuvę. 
Jis paeina iš Vilniaus gub., Tveraci- 
nos parap.. Didasato kaimo, apie 6 
pėdų dydžio, tamsiai geltoni plaukai, 
apskritims veido, nosis- maža paries
ta. ant kaktos tur randa; pirmiau* 
gyveno Cleveland. Ohio. Kas ap:ę jį 
žino malonės pranešti, arba patsai 
lai atsišaukia.

MRS MARTA VIšNIAUSKlENĖ 
12102 So. Edbrook Avė. Chicago. III.

Pajieškau dėdėš^Ar.tnno Ign. Č« po
nio, Kauno gub., Ukmergės apsk., 
Taujėnų valšč., Užulėnio kaim. 1 iriu 
svarbų reikalą, malonės atsišauki ar
ba ka3 apie ji žino teikitės pranešt.

PETRAS KABUOŠIS
Lock Box 1S. Pursglove, W. Va.

Aš. KostanUnas Remencius, pajieš
kau brolio Antano ir sesers .‘Ulijo
nos. Penki metai atgal gyveno 311 E. 
116 St.. Kensington. o keturi metai 
atgal gyveno 12049 So. Stale St.. paš
utini? gi adresas buvo 11945 So In- 
liana avė.. Chicago, 111. Meluziu ži
nančius apie juos man pranešti arba 
patįs lai atsišaukia, nes turiu ką 
starbaus pranešti.

K. REMENCIUS.
322 Devoe SU Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolio F. Jenu- 
liuko. Vaitkumi kaimo; M. Semenu- 
ko, Kurklių parapijos; F. Manelio ir 
L. Manelio, Šimonių parapijos; J. Za- 
borskio ir P. Zaborškio, Svėdasų pa
rapijos; R. Motiejuko, Svėdasų para
pijos. Aš norėčiau su jais susirašinė
ti. Malonėkit atsišaukti, ar’oa kas 
uos žinote praneškite šiuo antrašu: 

J. A. BRAKNIS
10610 Edbrooke Avė Roselan;'., 

Chicago, III.

REIKALAVIMAI.
REIK ALA UNU BARBERIO. kad būtį 
pastovus žmoeus, ir turi būt "erai; 

Į suprantantis darbą savo amate. Ge- i 
. ram barberini ,*rera vieta ir darbas; 
užtikrintas ant visados. Kaslink dąr- 
be išlygų niatvkit ypatiskai arba 
rašykit: (-48)

D. APSEGA.
301 Chartiers ave-McKees Rociis. Pa.

REIKALINGA MOTERIS pridabsji- 
niui vaikų, vienas 9, antras 11 metų 
ir prižiūrėjimui namų. Kambarys ir 
valgis ant vietos. Kuri malonėtu už
imti ta vieta tai atsišaukit laišku.

WM. ZENKOL (47)
32 Perrv St., StoughtOn, Mass

REIKALINGAS ENERGIŠKAS VY-I 
KAS kaipo selsmanas ir kolektoriui Į 
M'aterbury ir apielinkėj. Puikus dar- ' 
bas. Turi kalbėt ir rašyt angliškai

Singcr Sewing M ach Ine Co. 
IVaterbury, Conn. ( 48)
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Išdirbėjai aukščiau- 
sius rušįies Turkiš
kų ir Egiptiškų Ci- 
garetų sviete.
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Sieniniai Kalendoriai
Dideli spalvuoti ir ta. kelia to rū

šių. Prisiųskite $1.W tai jausite 4 
kalendorius, ant kurių daug naujo 
pamatysite. “Laisvės Varpas Kaune” 
ir "Oi laimingos kaip laimingos’*, ir 
turime kitokių pavieniu kalendorių, 
kaina 25c. Siųskite stamponiis. ir po
pieriniais doleriais ant šio adreso:

A. F. SAVEETKA (16; 
R7a Haverhill Su Laa reuce. Mass.

^SE515aS2S2Sa5252S2Se£2S2SK2525?4j

Lietaris Optometrūtas

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesina 3 
ir an.blt opiškose (alsiose) aky- nJ 
se sugrąžinu šviesą tinkamu rQ 
laiku. n)
J. L. PAšAKAR.MS O. D. S 
4 47 Broadrvay, So. Bo»ton. Mass p]
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Revolveris Dykai!
Sų kiekvienu paauksuotu aukštos 

rūšies laikrodėliu, kurį jur pirkaite 
nuo.mus, nies duosime DYKAI puiku 
pąlišiuotą mėlyno plieno Sav Valst. ; 
revolverį, 38 ar 32 kalibro, šis revol
veris gvaraniuotas visais atžvilgiais. 
Laikrodėlis gerai žinomos ištlirbys- 
tčs, gvarantuotas ant 20 metų. Tą 
laikrodėlį ir revolveri, kurie yra ver
ti $35.00. mes parduosime tik už 
$9.95. Nesiųsk pinigų. Kai apiaikyst 
iriktus. tuomet užmokėsi. Tik prą-' 
neškit,- kokio laikrodėlio norit, vyriš- į 
ko ar moteriško. Mes užraokėsįme i 
persiuntimo lėšas, jeigu prisiusite • 
pinigus sykiu sy orderiu. Adresuoki-1 
te: (47) I

C A KROLI. CUTfcER CO.
Dcpt. 20, Michigan City. Ind. i

GVARANTUOJA3I $100.00 
ANT SAVAITĖS.

Reikalingi agentai visose dalyse 
Suvienytų Valstijų pardavimui grei
tai parduodamu Cigarų ir tikro iš 
Lietuvos ir Rusijos importuoto 
Rusiško Tabako, kuris parsiduoda 
taip greitai, kaip karšti keiksi po . 
81.00 ant svaro. 40 c. lieka pelno;' 
agentui. Nepaisant, koks tave užsi
ėmimas, Vi gali būti musų agentu. 
Mes pagelbesime tau ir parodysime, 
kaj tu rali i tris valandas padaryti 
20 dolerių. Mes duosime jums tavom 
$300.00 vertės ant bargo per 30 die
nų. Prisiųsk 6 c. štampą delet sam- 
palo ir kainų listo. Atsišaukit tik 
laiškais' (43)

GEORGE STANKS 
Room 800, liesk 22

20 E. Jackson Blvd.. Chicago. 111.

I i.1

NAUJV PLU5KSNV LOVOS 
Gauk Didelę Bar genų Kny
ga Dykai ^pi* naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
raduškas ir patalus. Mu
su išdirbysiės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jums musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir anniokėsime persiunai- 
tuo lėšas. Musu Kostume-

iai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Bargenų Knygos ir 
plunksnų sampalų. (—>

Americao Featber 4 l’illow (o. 
Dept. G, Nashville, Tenn.

I
PARDAVIMAI

pirkit:
Parsiduoda nikeliavimo ir pleit'ni- 

n»o šapa. Priklauso dviem savininkam. 
Aš savo dali perduodu už 18 šimtų 
dolerių. Dirbtuvė aprūpinta vėliausios 
mados mašinom. Dainamo, Geso in- 
žinas 25 ark. jiega, elektros motoras, 
st-andai ir t.t. Galima nikeliuoti ir »a- 
iišiuoti visokius daiktus. Biznis cir.a. 
gerai, pardavimo priežastis išvažine-j 
ja į Lietuvą. Gali pirkt ir nepatyręs' 
to amato, nes partneris apsiima iš
niekint šita amata ir varyt bizni. ■ 

V. STANKUS
5013 Melrose St., Philadelphia. Pa. 

(47)

PARSIDUODA PIGIAI KEPTU - 
Vg tirštai apgyventoj lietuviais 
ir lenkais apielinkėj. Turim du 
troku, arklį, maišomą mašiną ir 
kitus reikalingus įrankius. 4,000 
duonų po 2 svaru parsiduoda į 
sąvaitę. Priežastis pardavimo, 
nesutinka partneriai. (47) 

LITHUANIAN BAKERY ..
59 Lemerick StM Gardner, Mase.

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

Knyga papuošta tari tikrais pa- 
i eikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir niote- 
riig.*.

Pajieškau Anelė? Radaukaitės. se-| Kurios da šitos knygos neturit, 
niau gyveno Philadelphijoj. Luokės tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
parapijos, J uoksų sodos. Ji pati malo-1 Pinigus galima atsiust’ per money 
nės atsišaukti arba kas apie jų žino orderi, arba įdėjus popierini dolerį į 
teiksis pranešti. I laiškų. Adresuok i t taip:

TELESFONAS ŽUKAUSKAS • MRS. V. RADAVICH (—)
119 Granite st., S. Bostuii, Muss. 506 N. Eltauod a. e, lūltimore, M d.

4 - 1v

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

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jauties 

Kaip Naujai Gimęst
Nuga-Tone turi brangios vertes vaistą 
gersrt .'Įmorną gydytojams, visose; š^yse ir jtj 
prirašomą nuo nervų suirimo, kaip štai, prasta 

atmintis, silpni nerangus 
S>-vyt)ės organai, ncrvi; st;* 
pnmjo žudynias. neilgas, 
dvasinis slėgimas, histenja. 
nmiralgmiai skausmai. <r 
sopus vien valinio u jovargio 
jausmas.
Šitas puiku sprepara tas 
taipgi turi tam tyoa vaistą 
padarymui kr? ujo g^usem. 
raudonu, greitai tekasytų; 
S sugražina raudona nei

tos žėrėsi nublyškusioms ■ 
veidams ir liesoms žmonėms 
suteikiakr.oo. Jissugražis* 
energiją ir pajiegą dirbti 
tiems, kurie liko silpnais, sr 
kenčia nemalones mIbms 
il^i prss.tęsąsios hgag. 
gripo, ar perdėjimą.
Be to Nuga-Tone turi 
Šešis kitus vertingus vai
tus. kurie nuvalo fpuogus 
nuo odos ir p-ūkiat veikia 
susirgus ąc-.orskinisnn. vi
durių užkietėjimu, turi ne- 
m-eikas kepenis, gatves 
skaudėjimą, širdies Priamą 
ar tulžies kliūti. NugS- 
Totc padaro Ir aną tyru, 
nuvalo apklotą liežuvi, pa
didina apetitą, ir ratvarlco 
skrandi ir vidurius taip, 
kad jie veikia natūraliai.

Pampink Nuffla-Tone*< 
Musu Rizika

Nuga-Tone atseina tik 81.00 pakeliui— 
užtenka 30 dienu; 6 pakeliai tik už S5.00. 
PamMnk Nugs-Tone'ą » dienu muša 
rizikaIr jei tau pasekmės nepatiks, sugrąžink 
likusią dali, o mes atiduosime pinigų* atgal. 
Pasiųsk ilandien—TVOJAUS. Tavo nežus ne 
centas. Nuga-Tone yra taipgi pardavinMa- 
ma* aptMsoee <r yn ju garantuomas. kad 
Jis sutelk* pilna patenkinimą, arte bus 
pinigai sugrąžinti. Pažiūrėk garantijos ant 
klek, leno pakelio.
OiHiuiiiuiiiMttaiMiiHttMitttiKtiMtmteH

PažtarBc garantijos ant 
kiekvieno pakelio.

NATION'.AL LABORATOR".
Dep. LD. < -1018 S. W*bash An. Cbicago.

Gerbiamieji: įdedu _S---- _už------------- - ----- —

“PIRŠLYS
Tai yra naujas laikraštis, pašvęstas dėl nevedusių. Jis 

supažindina vaikinus su merginomis. Jeigu esate uevedęs, 
prisiųskite 10c.. o mes prisiusime jums laikraštį "Piršlį”, 
kuriame galėsite surast sau naujų draugų. Adresuokit:

SOCIAL AID BYREAL
105 West Monroe St.. R. 412, Chicago, III.::

$ ■»

DRAUGAI, platinkite "Kcleivj” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, 
Kurs tik vartoja Salutarą’

Vardas .----------------- ... - -
i

Oatv* Ir nusa. ar R. F. D.______________ i—

Miestas Valstija.

Eczoint Gydanti Mostis
Reikalaukite pas Naminių Vaistų Pardavinėtojus 

ir pas Agentus.
Įvykus susižeidimui, atmink, kad E C Z OI N T mostis 

yra pirmutinė pagalba nuo žaizdų.

Taipgi ECZOINT gydo deder
vinę, išbėrimą odos, šašus, spuo
gus ir užsisenėj usius skaudulius.

Parsitrauk dėžutę dėl persi
tikrinimo.. Kaina 50 centų- 

Reikalaukite visose aptiekose 
arba

Pareikalaukit tiesiog nuo mC‘> 
šiuo adresu:I <jĮOdier Skin

The Statės T)rug Co.

Boston. Mass- 

P. O. BOX 2128.
Mums yra reikalingi agentai, atsišaukite. Rašydami pažymėkite

jogei sužinojot “Keleivyje".

Salų tarą Biterj žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo litrų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
IĮ viršesnio. Pasistengk įsigyti jc 
butelį, o mes užtikrinanti; kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
cik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG * CHEM1CAL CO„ Ine,

Dept. 1B
1707 S. Halst<Ml SU < hieagv. III

DEKSNIO GALINGA 
MOSTIS.

-

Parsiduoda Balandžiai.

GEORGE BENDORAITIS
520 Wilson st., IVatcrbury, Cunn.

Kurios visas pasaulis laukė ligi 
šioliai, tai iau vra GATAVA.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS .'4- 
gyJo Ecum.itiamą. Rankų, Kojų <rėli» 
ms.Strčnų skaudėjimą. Sąnarių, Nu
garos, Sprando, šonų, Raun-enų gėli
mą, Šaltį ir taip visokius skausmus, 
(Tik ne Ronas).

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
yra tiek verta aukso kiek ji pati sve
ria. Suvg naudos gydymo.

Kaina 75 c . Sl.'»0 ir 83.00 Krau
tu-, ėdė arba už S1.60 prisiusime tie
siui iš Labaratorijo<. (52)

DEKSNLS OINTMENT (O.
P. O. Box 352. I’artford. tunu, j
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ]|
j k\ tojai luuci, kuo jie atsisa- 
Į kė vaikus lietuviškai mokin- 
♦U; D.,v.>w*m« noolnMtA Pa

(Iš Lietuvos laikraščiu.)

Už ožiskumą nepagyrė.
Klaipėdos apskrityje pa

varyti iš vietos keturi mo
kytojai todėl, kad jie atsisa-

Plėšimai. ■ reiškė, kad jos duktė namie
BAGDONAVAS. 5 kilomet-; gyvena, nieko nedirba, iši
rai nuo Bagdonavo stoties, tvirko ir pasileido, vilkutė 
avie 12 vai. nakčia, du plė-.sakėsi, kad oOO dolerių ii iš- 
šiku pastojo kelią važiuo-* T.ainė vienoj pinigų mainv- 
jantiems iš Raseinių gele- tio kontoroj Laisvės A^joj, 
žinkelio stotim Pirmas veži-Lf 500 dorelių pametusi. Kri

minalinės val ’ininko \>rašė. 
; ad ją paleistų, siūlydama 
taca atiduoti pinigus.

Byla perduota II nuova
dos teismo tardytojui, o 

kalėji-

ii. Pavarytieji pasiuntė Ber
lynan peticiją. Jie iš ten ga
vo atsakymą, kad Vokieti
joje jiems vietą nebėr ir ne
gerai padarę nepildydami 
valdžios Įstatymų.

mas, kuriame važiavo teisė
jas Mačys ir Olkeniškis iš 
Virbaliaus, bei Kopalovas iš 
Raseinių, užkirtęs arkliams 
nuvažiavo; tik p. Mačys pa-, 
leidė vieną šūvi iš šautuvo, i tikutė uždaryta 

.nan.bet tur būt plėšikams nepa
taikė. Antrą gi vežimą plė
šikai susistabdė, ir peršovė 
tris pirklius, žinoma, juos j 
apiplėšdami. Vienas jaunas; 
pirklys, sako, esąs sunkiai 
sužeistas.

Kelias iš Raseinių dabar 
labai pabiuręs, vienok kito 
nėra nuvažiuoti i stoti. Bei 
ir tas nėra sergimas. Sako, 
tai esąs toje apylinkėje jau 
trečias plėšikų (bene tų pa- . 
čių) užpuolimas. Pirkliai • 
įbauginti, o reikalai kėliau-1 . .. . ... . ,
ti priverčia. Ar nereikėtų £non^. važiuoja apsčiai. į 
surengti medžiokle ant plė- ’.;e -v.,-
šikųfO ir ūkininkus 
reiketų bausti, kurie duoda . 
prieglaudą svečiams?

Arkliais traukiamas 
golžkelis.

-Iš Mariampolės Į Vilka- 
iškio stoti vokiečiu okupa- 
ijos metu pravesta siaura
is arkliais traukiamas 

želžkelėlis. Pernai metais 
buvo mėginta važinėti mo- 
’ >ru, bet šiemet vėl važiuo-. 
ima arkliais. Nors jjeižke- 
u tiesesnis susisiekimas 
j Kaunu, liet ir gelžkelėliu' 

apsčiai. Į 
Jie dažniausia važiuoja i

'saviški. Kartais tenka va
žiuoti net virš 20 žmonių, 
iš Mariampolės i Vilkaviš- 

iT4mi«£2 ’<»<> stotį kainuoja 3 litai,
užmušė. . miestą _ 2iIšeina

---------------- Garliavos i kasdien 8* vai. ryto. Pir- 
valšč. šio kaimo ūkininkas !ma susto.iavo ties "Dirvos” 

. Juodis i savo dukters vestu- knygvnu, dabar, išardžius 
ves sukvietė gimines ir kai- mieste bėgius, sustoja Do
ri ynus ir, parvežęs gerokai Valaičio gatvėje, netoli tilto, 
degtinės, kėlė puotą. Jauni- Skubiam susisiekimui su 
mas, jausdamas vestuves, tvaunu veikia du automobi- 
taip pat gerokai pasirupmo ];ak kurie i dieną vyksta po- 
degtinės.--------------------------------ra kartu.

Gerokai Įkaušęs jaunimas 
ėmė tarp savęs muštis ir ra-1 
mius asmenis užkabinėti.

Iš rugsėjo 25 d. i 26 d. .------- ---------------- ~c—
nakties metu Įkaušę keletas zidikiu dvare per
jaunuolių (jų tarpe nelai- patsai gumą, žentas r.uęc 
mingas J. Petraitis) išėjo 
pastoti kelią 'kitiems jau
nuoliams Markauskams. .
• Susitikus Įvyko kova, ku
rios metu mirtinai sužeis- „ x .
tas J. Petraitis, kuris kito 7° ?t\utuy°’ nuejo ait- 
vakaro sulaukės pasimirė. Pasiskohno me-

r dzioklim šautuvą. Parėjęs
namo vieną kitą kartą mė
gino šauti, bet šautuvas ne
šovė. Atsinešęs šautuvą 
iriobon, pradėjo krapštyti 
šovini. Vienu akvmirksniu 
sprogo šovinys ir pataikė jo 
uošvei Gurauskienei tiesiai 
i krutinę. Sužeista tuojau 
pasimirė.

Kiek tai musų Lietuvoje 
per neatsargumą pražudo- 
ma žmonių!

ILGAKIEMIS.

Neatsargumo auka. 
žIDIKIAI. Mažeikių apskr. j

T : 
? žentas nušo- 

.’ė savo uošvę. Atsitiko taip: 
.Varnos pradėjo nešti ūki

ninko GausiKo viščiukus. 
Perpykęs jis norėjo varnas 
'ššaudyti. Neturėdamas sa- į

Sugauti dorelių pavogėjai.
KAUNAS Kriminalinės mi
licijos pastangomis tapo su
gauta vagilė, kuri apvogė 
amerikieti Klioštoraitį ties 
”Unitec. Statės Line” atsto
vybe 17 d. pereito mėnesio. 
Vagilė — Agnieška Vilku- 
tė iš Panemunės buvo patė- 

"myta ir suareštuota po to, 
kaip ėmė pirkt patalines, 
kitokius dalykus ir kaip jos 
gyvenamoj vietoj prasidėjo 
girtuokliavimas. Kriminalei 
milicijai Vilkutė papasako
jo, kad ir ji besirengianti i

Netikri banknotai.
KAUNAS. Apyvartoje pasi
rodė netikri 50 centų bank- 

Ameriką ražiuoti FrTMkfei !50la.L,JM stambesnės žymės: 
Įlnited Statės Lines rasti- P‘ netikro bank-
nėn, kaip tik tuomet, kaip 1.10t0J Pusefe po parašu J. 
Kanados emigracijos in- ••azdauskas gale matyt, 
spektorius ten tikrino. apli-4v« ramunnj žiedai, žirgas 
kacijas norinčių važiuoti 
Kanadon Lietuvos emigran
tų. Vilkutė sako:

”Pamačiau dolerius, ap
salo širdis ir nepasijutau, , . _. . ..kaip ranka i kišenių^įkišau. fe’?kn.ot.o.,.Pus€Je skaitmens 
Paėjus pne Soboro darže
lio pažiurėjau, kad penkia- i 
šimtinės ir susikišau už an-- . - x .. .
cio. Ten viso buvo 3000 do- R™°w«?e rateliukuose sto- 
lerių ir 4 litai, o jeigu tas vl sk^“m .nu0 
amerikonas sako, kad dau-,11.10’... Tikrajame banknote 
giau, tat jis meluoja”. ;skaieiai susilieja.

Ji sakosi, kad pinigus ati-’ w . 
davusi savo kavalieriui Pe- i cigRretų gaisras,
likauskui, bet Pelikausko žIDIKIAI. Mažeikių apskr. 
brolio žmoną kriminalinėj Sugaudžių kaime iš 16 Į

United Statės Lines rasti-

t

priešakinėje netikro bank-

tavo paskutinės kairės ko
jos kanopa siekia skydo bal- 
itą juostelę, paraše ”V. Pet
rulis” po raidės ”V* taško 
nėra. Atvirkščioje netikro

-3 šešėlis nesusilieja su 
l”0” ir ^visuose keturiuose 
i kampuose skaičiai ”50” vin-

pareiškė, kad Pelikauškas spalio, ūkininko Juozo Vit- 
ir Vilkutė. jai pasakojusi, kausko sudegė kūtės. Kartu 
kad jis gavęs tik 700 dolerių, sudegė 3 dirbami arkliai, 4 
Vilkutė parėjus iš Kauno melžiamos karvės, 10 pene- 
huvo labai linksma ir nuė- mu kiaulių ir visas žaliasis 
jus pas savo draugę Į San- pašaras. Pribuvus iš Sugau- 
čius surašė laišką neva nuo džių dvaro gesintojams, ki- 
brolio iš Amerikos ir, pndė- ti namai liko išsaugoti. Iš. 
jus prie seno amerikoniško pradžios buvo spėjama bu- 
konverto, rodė Pelikauskie- vus padegimą, bet vėliau pa- 
nei girdamosi, kad gaunan- tirta, jog tą vakarą namiš- 
ti daug tūkstančių dolerių kiai buvę labai įgėrę ir prie 
BĮ Amerikos. Vilkutis moti- arklių eidami užkrėtė is ci- 
Į» kriminalinei milicijai pa- garėtu.

4
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AR ŽINOT, KAD
Su 1 <i. rugsėjo šioj šaly cirkulivo 

?4,777,*.'ov.Sii.4>inigų ? Ant kiekvieno 
žmogaus, mažo ar didelio, išouolė po 
SV.'.ū. (ii rngpiučio L d. cirkuliavo 
S 1.'»5,7GM,124. Ant kiekvieno žmo
gaus išpuolė po '-'42A6. O 1 d. rugsėjo, 
i y 22 :u. išviso cirkuliavo $4,393<5&>,- 
927. Ant kiekvieno žmogaus išpuolė 
pv $39.93? Ar žinot, kad paprasti ci
garetei suteikia jums kiekybę, kuo
ne: Helniur Turkiški cigaretai sutei

kia ir kokybe

I

l

••

žmonės serga, jie privalo

$5.?ū.

MANO PERSPĖJIMAS

jeigu 
ykite 
ialkis

norite praie 
planas dabai 
akomadac: iaj

• ♦

? F i F I V I
-------------rr—

PRALEISKITE KALĖDAS LIETUVOJE
VAŽIUOKITE ANT SUVIENYTU VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVU

Jeigu manote aplankyti Lietuvą
Kalėdas su mylimiausiais senoje tėvynvjt 
Suvienytų \ ulstijų Valdžios laivai duoda 
tiems, kmie važiuoja. Bus soe<-iali<ki i’-plaur-im;

S. S. LEV1ATHAN ’................ išolauks
S. S. PRESIDENT ARTHl R...................
GEORGJ H’ASHINGTON ......................... t.

Sujungimas su IJetuva uuo Anglijos arba Bremen’o. \ 
vienytų Valstijų Linijų prižiuręs. kelionė butu
Kad šis iiaksnias sapnas hutų rezultatas jums — 
Strči-.U;:-.j agentą ir padarykite rezervucija — d?, ar.

UNITE!) STATĖS LINES
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

75 STATĖ STREET. BOSTON. MASS.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

b^,

šiais matais 
du

Sį)t\

Gruodžio 1 d.
Gruodžio 5 d. 

iruodž'.i 12 d.
jjvba Su 

:au.vi i viet 
eikite dab-ir p:

žinodamas, iogei mano Bulgarišku žolių Arbata (pirmūnus 
vadinama Kraujo Arbatai daug pagelbsti tiems, kurie kenčia nuo 
roinatiznio, nevirškinimo,zriemens, gazų pilve, galvos skaudėjimo, 
inkstu neveiklumo, silpno kraujo, aš neriu perspėt mano draugus 
ir visus sergančius žmones, kad apsisaugotų perdirbimų. \ra tik- 
.iai viena tikra Bulgariškų žolių Arbata ir lik aš jų padarau. Ne
būkit suvadžioti perdirbimais. Kuomet 
gauti tiktai tikras gyduoles.

Bulgariškų Žolių Arba
ta parsiduoda visur ap 
tiekuose — ir kiekvienas 
garbingas aptiekorius 
maloniai jums ja duos. 
Jeigu jūsų aptickorius 
šios arbatos neturi, aš 
prisiųsiu jums apmokėt; 
našta vienų dideiį šeimy
niškų pakeli už $1.25 ar
ba 3 už $3.15. arba 6 už 

25. Rašykit man.

H
 11 V/ŽAKI o » 11 | i^Fresident M AR VĖL PRODl'CTS, Ine. 
• «!• VUl’t v ti L 11/|5 Marvel Bldg.. 1‘iusburgh, Pa.

Bulgariška Arbata ima
ma karšta prieš gulsiant 
išvaro šaltį greitai. Jus 
visuomet nrivaiote apsi- 
saugot irsfiucnzos ir plau- 

I ėių uždegime. Visuomet 
tėmykit, kad aut kiekvie- 

i no pakelio butų mano var- 
j das, tada jus žinosit, kad 
; gaunat Tikrų Bulgarišku 
i šokių Arbatų.

8 Daiktai Vertes $18.00 tik už $7.28

NEW YORK
HAMBURG

• §

rl.\IT£I)AMBO LK£Š 
i HARRiMAN LINE) 

UOIST SERV1CE WITH 
j tlVlBl W AMtPKANLIM 

Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa- 

i vaite nuo Piero 86, North 
P River. pėda nuo 46 gatvės, 

N’ew Yorke. Geriausi musų 
g- laivai 
[3 “Kesolute". ’’Reliance”,
: ' "Aibert Ballin”,

■Deutschhitd”
: į yęža I, II ir III klesų pasa- 

: zierius. Taipgi pouuleriąi 
laivai "Mount Clay”,

• ”Ckveland~. ’ Hestphalia”, 
. ’TIan«3” ir “Thixringia~.

,j U1ITED BtEgJUJi LIIES
i JULIUS ROTTENBERG. 
į26D Hanover St. Boston. Man. 

y arba pas kitus agentus. 
a ----------- - - .

LLOYD
LAIVAKORTĖS

Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMĘNĄ
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečiu laivo

COLUMBUS
arba ant -kitų vienos klesos lai
vų. Autorizuota Linija Lietuvos 
Valstybės dėl Emigracijos. Dė
lei informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GERNAN LLOYD 
192 Hashington SL.

Boston. Maas.

rumpas ir tižšus keli 
k? tt e niaują, i •» iš visų ktas:

LIETUVOS
Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
parankuniai.

Mes nagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
at’ideivitv.s). Musu reprezentan
tai aprūpina, pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai keliones.

Kalnas ir laivų išplaukimus 
pasiunėiam ant pareikalavimo.

Dalei rezervaciją ir informa
cijų kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba į
HOLLAND AMERICAN LINE 

89 Statė Street, Boston, Masu.

NEPAPRASTAS PASIUI.YMAS. Kad pertikrinus jumis apie musų neĮįapras-' 
bargeną. mes pasiųsime paštu kiekvienam išegzaminavimui musų puikų, 

•aikrodėlj ,!System Roskcpf”, kuri daugiausia vartoja biznieriai, darbininkai' 
ir visokių profesijų žmonės. Gerai reguliuotas, rodo laiką labai teisingai, ge
ruose lukštuose, lengvai užsukamas, jo ėjimas padalytas taip, kad jus jo ne- 
persuksit. Beto, prisiusime puikų kišeninį peilį, kaklaraiščio špilką. Ranko
vėms guzikus, Laikrodėliui retežėlį su kompasu, Automatiška lempą su bete- 
re, kuri išlaikys apie šešis mėnesius. Largnette žiumnėlį ir Paauksotą vyriška 
jr.iedą su baltu briliantiniu akmenėliu. Prisiųsk tik savo Vania ir adiysą, <» 
mes išsiųsim jums viršui paminėtus daiktus. Jeiga tie daiktai pasirotivs jums 
neverti jūsų pinigų, tani siųsk daiktus atgal, o mes sugrąžinsim visus Jūsų 
pinigus. Rašvkit šiandien, nes šis pasiūlymas tik trumpam laikui. (—)-

LUKUS SALES CO.
1513 Emma St„ Dept. C. 122 - Chicago. III-

•aštinei Kaune 
giminėms iš-

į
SIUSK

Kaina be

629 Eight Avė.,
Meldžiu prisiusi

Šis .
Jeigu aš nebočiau tais daiktais užganėdintas,

_ daiktus dovanų.
■ ųž viską $12,951

S?įsių juos atgal 

"Mano vardas 
Adresas ..

Nesiųsk nei cento! 25 daiktai visai dykai i
DIDELIS PASIŪLYMAS TIK ANT 60 DIENŲ.

ICUNARD
AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ?

2629 Lietuviai afVažiuos į čia 
šį metą.

Leisk mušti 
pagelbėti Jūsų _______
gauti pasportus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti i kelionę. 

Nereikia laukti dei vietos, 
turintiems Ctmard linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės vra geros 
kelionei ant AQt ITANIA, 
BERENGARIA ir MAURETA- 
NIA, greičiausia jurų kelionė 
tarp Lietuvos ir Amerikos?^

Dei smulkesnių iiuormacijų, 
malonėkite susižinoti su musu 
vietiniu agentu arba musų raš
tinėje.
Cunard Line
126 Statė St.
Boston. Mas:

NEPAPRASTAS BARGENAS . 
$20.00 vertės importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

Niekuomet pirmiau nebuvo toki< 
pigaus išpardavimo kaip šis. Me 
siūlome importuotus iš Vienuos •» 
Italijos armonikas uz žemiausią kai 
ną. šitie armonikai padaryti iš pir 
mos klesos materiolo, o ypač klevi 
šiai, kurie padirbti su didžiausia aty- 
da geriausių mekanikų. Naujos ma 
dos keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai 
19 raktų, 14 žemutiniu, paprasta kai 
na $20.00. Specialu kaina laike ši< 
menesio tik $8.95. Tokių armonikų 
yra tik pora šimtų. Prisiųsk 50c. per
siuntimo* lėšoms, o už Armoniką uz 

nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugrąžinti. Rašyk šiandien. (4R> 

UNION SALES CO, lae-
15 S. Desphines SU Dept. 217, 

CHICAGO, ILL.

Kiekvienam prisiusime 2 fotograti- 
jas gražiausių merginu, taipgi kata
logą geriausiai padarytu laikrodžių, 
fonografų ir kitokių daiktų. Rašyk 
tuojaus jdčdeinas kelias štampas de! 
persiontiroo. (52)

PRACTICAL SALES 
COMPANY.

1219 NORTH IRVING AVĖ, 
DEPT. K. CHICAGO, ILL.

PAkDAV 
TUS. P 
MAS PI 
DOKUM 
KASYKI 
SITE. A

_________ČIU I KLAIPĖDA ir KITUS POR- 
MAS GIMINIŲ Iš LIETUVOS. PERSiUNTI- 
ARIJALIŠKAS , BIURAS. PRIRENGIMAS 

SĄŽININGAS ir PIGUS PATARNAVIMAS. 
___ t QEL RODOS ir PATARIMO, O NESIGAIL6- 

MINKITE MUSŲ ANTRAŠĄ:
EEKATIONAL TRAVEL BURE Alį.

NEW Y02K, N. Y.

DIDŽIAUSIA PROGA PASAULY! 
šis pasiūlymas geras tik iki 15 d. Gruodžio.

1 TIKRAS GEGUTĖS LAIKRODIS — 
LANGTIESĖS DĖL DVIEJU LANGU TIK

GEGUTĖS LAIKRODIS vienas parsiduoda po $b.?0. Niekuomet savo 
gyvenime jus neturėjot tokios progos taip pigiai pirkti daiktus — bu »- 
įeik dvkai- Gegutės Laikrodis padirbtas iš itališko nesuto medžio, ranko
ms artistiški išpiaustytaš. Užsisuka vognmis, kukuoja ir skambina valan- 
ias ir pusvalandžius. Gerai eina ir Taiką visuomet rodo teisingai. Sis laikro
dis turi savo vertę ir visų yra mylimas. Žinokit, kad yra ne žaislas, bet tik
ras Gegutės Laikrodis. Su juo kartu duodame puikias gvarantuotas Lang- 
iieses, gražiais padabinimais. viename šmote vienam langui, 50 eonų pločio, 
) pėdų ilgio, tik baltos spalvos. Puikus mezginiai ir yra gražus makrai. Jos 
netik stiprios, bet ir puikiai padabina langus. Jos patrauks visų praeivių 
r kaimynų akis. Vertė šitų trijų daiktų beabejonės yra tns -sykius daugiau, 
negu mes prašom. Nesiųsk iškalno nei vieno cento, tik pnsiąsK savo vardą 
r adresa. Ir kuomet aplaikysit Gegutes Laikrodi ir Langtieses savo namuo- 
ie. tuomet užmokėsite $6.98 ir keletą centų už persiutimą. Jeigu nebu- 
šit užganėdinti, pinigai bus sugražinti. NeaUdėljokit, bet rašykit šiandien j 

LUKUS SALES CO.
1513 EMMA ST- Dept. 213,

12 Daiktų Dykai!
Mes norime, kad jus butumet musų 
nuolatinis koštumeris. Mes supranta
me, kad jeigu mes užganėdinsime ju
mis, tai jus parodysite muši; daiktus 
savo draugams ir jie taip pat užsisa
kys tuos daiktus. Kad supažindinti 
jumis sn musu bargenu, mes išsiųsi
me jums Elgin ir Standard laikrodė
lių kataliogą. Mes prisiusime jums 
©nikų, kaip ant paveikslo parodyta,- 
laikrodėlį už $5.98. Šis laikrodėlis yra 
gvarantuotas, kad rodys laiką teisin
gai per 10 metų. Jeigu jus šį laikro
dėlį užsisakysit į 30 dienų ir apsiim- 
sit parodyt ji savo draugams, sutei
kiant jiems musų vardą ir adresą, 

, tai mes išsiusime jums visiškai dykai 
kartu su laikrodėliu 12 puikių ir nau
dingų daiktų: Paauksuotus guzikus į 
rankoves. —žiedą. — Retežėlį, Fon- 

: taninę plunksną, Faketbuką. Cigaret- 
n^čiuke, Britva, Piaukus kirpt maši
nuke. su kuria jus galit nukirpt vai
kams plaukus kai barberys. Oro Stų- 

_______ belę, kuri išpranašauja, koks bw»ry- 
gražus ar Hettnra* -Sportine Kamerą, sa kuria bile kai gali]toj oras -r- į. 

traukti paveikslus. 
Vusius pinigus už

3926 N. KIMBALL AVĖZ

'f

Kad parodyt svarbumą musu bargeno, mes išsiųsime jums per paštą 
DYKAI išeirzaminavimui musų 21 akmens Paauksuotą Laikrodėlį, puikiai 
išpjaustytuose lukštuose, gvarar.tnotą ant 20 metų, kurio kainą mes numu- 
ščm beveik ant pusės. Tai yra labai puikus laikrodėlis. Prie to mes duo
sime 25 daiktus visai dykai. laikrodėlis yra vidutinio didumo, Iv saizo, 
kaip tif vyrams tinka, nei perdidelis, nei • nemažas. Už šitą laikrodėlį 
mes galėtume gauti $25.00. bet kadangi jų daug turime ir mums pinigai 
yra reikalingi, tai parduodame už pusę kainos ir dar duodame tokias 
dideles dovanas, štai dovanos: Paauksuotas retežėlis, saugi britva, kurios 
paprasta kaina $1.00, puikus skutimosi puodukas su šepetuku kainuoja 

imituotas penkių šūvių 32 kalibro revolveris, žiūronas, kišeninis 
veidrodis su paveikslu ant užpakalio, šukos, naujas kišeninis muzikalis 
instrumentas, imituotas brarizalietinis laikrodėlis, fontaninė plunksna, 
kryželis, pypkė, peiliukas, branzalietas, paauksuotas arba French Ivory, 
budnikas su bankele. špilka su baltu akmenėliu, rankovėms guzikai, kal- 
nieriui guzikai ir puikus žiedas, vertės $5.00. Tik šios dovanos vertos 
$25.00, o mes sykiu su minėtu laikrodėliu viską at.iduoeim tik už $12.95 
tiems, kurie iškirpę prisius žemiau paduotą kuponą. Be kupono viskas 
$15.95. Už šį kuponą mes atrojtuoiam 3 dolerius. Nesiųskit pinigų iškalno. 

k iškirpkit kuponą iš šio apskelbimo ir siųskit šiuo adresu:
UNION MAIL ORDER CO.

G29 EIGHT AVĖ, Dept. 157, MILAVAUKEE, WIS.

ši KUPONĄ ir SUTAUPYK $3.00 
kupono $15.95, su kuponu tik §3.00.

UNION MAIL ORDER CO. ' .
Dept. 157, Milwaukee, Wis.

n)an šį 21- akmens paauksuotą laikrodėlį ir 25 
kuponas vertas$3.00, o aplaikęs daiktus užmokėsiu

ir jus sugražinsit map; pinigus;

NESIUSK NH CENTO!
PUIKUS "LAIKRODIS 

SU 6 RODYKLĖM.
Tik prisižiūrėk į šį laikrodi, kuris 
parodo valandas, 
parodo niautas, ■
parodo sekundas, ■?
parodo dienu vardus sąvaitėj,<; 

parodo dienas mėnesyje, 
parodo vardas mėnesių, 
parodo mėnulio permainas.

Tai yra kas tokio stebėtino. Kas turi vieną tokių laikdžių, tam nereikia ka
lendoriaus. Tik pažiūrėk į šį laikrodį, o žinosi netik valandas, minutas ir 
sekundas, bet taip-pat žinosi, kokia diena savaitėj, kelinta diena mėnesyje, 
vardą mėnesio ir mėnulio permainą. Su šitokia laikrodėliu jus nustebinsit 
visus savo draugus. Kiekvienas jų norės turėti tokį laikrodėlį, flis laikrodė
lis įdėtas į gerus, drutus lukštus, 16 saizo didumo, rodo laiką teisingai ir 
gvarantuotas ant 20 metų. Šitokia laikrodėlis vertas $18.00, vienok per trum
pą hiką mes jį parduosim tik už $12.75 ir duosime, kaipo priedą, vieną pui
ku paauksuotą retežėlį, vieną kišeninį peiliuką vertės $1.50 ir dar vieną ek.-.- 
tra prezentą. Nesiųsk pinigų iškalno, tilt prisiųsk iškirpęs šį kuponą, o $12.75 
užmokėsi, kaip nulaikysi daiktus savo namuose. Nešiok per 30 dienų ir jeigu 
j tą laiką busi šiuo laikrodėliu neužganėdintas, tai prisiųsk visus daiktus at
gal, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus. Išbandymas jums nieko nekaštuos. Ne
lauk. kokkarna ptfcils, bw užaiaakyk dabar.' Siusk užsakymą šiuo adresu:

UNION MAIL ORDER CO.
629 EIGHT AVE^ Dept, 855, MILWAUKEE. W1S.

------------------KUPONAS------------------

lūs. Prisiek mums 30c. persiuntimo lėšoms padengti, 
ptfokesi, kuomet daiktus ąnlaikysi. Reikalingi sgejjui.ft>k$si, kuomet daiktus ąnlaiky

ELGIN SUPPLT CO. 
Dept. 407,

. f
CHICAGO, ILL.

< J

Union Mail Order Ce.
629 Eizht Avė, Dėpt. 855, Milvraukee, Wi*.

Meldžiu tuojaus fanųsti man kalendorinį laikrodėlį ir, kaipo priedą, pa- 
auksilot* retežėlį, kiŽcnini peiliuką ir dar vieną-prežentą. Aš 
$12.75 graikes daiktus ir jeigu busiu jais neužganėdintas, tai i 30 dfenu su
grąžinant ir gausiu savo pinigus atgal.

Kiek laikrodėlių ............................... .
Vardas
Adresas

(47-3)

/
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NEW YORK CHICAGOBOSTON

SVEIKATOS 
KAMPELIS.

—ir šita paslaptis suteiks jums didelio smagumo, kuomet 
žinosite, kad per visas 365 metu dienas jus tikrai gaunate 
pasiganėdinančią kavą.

Pas jūsų Pardavėjus 
45 centai už švara

šitoks žinojimas yra neapkainuojamas, ir jį rūpestingai 
daboja tik dalis žmonių, kurie La Touraine Kavos garny* 
boję nuodugniai tyrinėja kiekvieną žingsnį—pradedant 
pirkimu iš geriausių pasaulyje daigų ir baigiant jos su* 
maišymu ir sugruzdinimu sulyg slaptos La Touraine for
mules.

si savo šeimyną, savo arti
mus ir visuomenę.

Geriausias būdas atsikra
tyti nuo šalčio yra pasilsėti 
lovoje, kuomet tik yra gali
ma. Ir reikalinga panaudo
ti lengvą vaistą viduriąms 
pabuosuoti, valgyti neper- 
daug gero, lengvo valgio ir 
gerti vandens apie aštuonis 
arba devynis stiklus per 
dieną, kvėpuoti daug gero,

štai kodėl La Touraine vardas visados reiškia gerumą, 
ir kodėl, pamatę pas krautuvninką ant lentynos pažįstamą 
La Touraine pakelį, jus tuoj žinot, kad nori parduot jums 
geriausios kavos, kokios tik galima gauti.

'Nusipirk!t svarą La Touraine Kavos ir paprašykit krau- 
tuvninko, kad jis jums šviežiai ją sumaltų, taip kad nau
dotis geriausia kava, kokią tik jus pinigas gali nupirkti.’

Bet mes užtikrinant, kad pagaminti kavoje šitą gerumą 
neužtenka vieno tik noro. Nes šalia to noro reikalinga* 
dar žinojimas, galėjimas ir mokėjimas!

a prieš užpuoli- ir gerklę.; Prižiūrėk Šalti šviežias oras, saulės spin- 
ra, stengtis iš- taip, kaip jadžiurėtum ki- dūliai ir užtektinai gero, 
) gavimo. Nuo- tą užkieaamaL lia|. Kosu- tyro vandens ir poilsis lovo- 

aąva gerame imas 'ga-'ję padės atsikratyti nuo
įdėjime, ir ntn- Ii pSSubti J&iKm ligą ki- šalčio. Apsigink save nuo 
asmenų, kurie .tiems. Toli laifrlM iuą tų,, šalčio, tokiu budu apsaugos

NOSIS IR GERKLE.
Mažai žmonių pasaulyje 

turi toki užsiėmimą, kuris 
reikalautų vien tik uostyti ir 
ragauti. Yra žmonių, kurių 
užsiėmimas reikalauja uos^ 
tymo kvepalų, ragavimo 
arbatų, sūrių, ir t.t., bet to
kie žmonės sudaro labai 
mažą dali viso krašto gy
ventojų. Jeigu nuo žmo
gaus butų atimtas uosty
mo ir ragavimo pajautimas, 
tas nebūtų ypatingai dide
lis nuostolis sulyginus su 
nustojimu kitų pajautimų. 
Bet nors uostymo ir ragavi
mo pajautimai nėra tokie 
svarbus, kaip regėjimo arba 
girdėjimo, vienok tas nereiš-' 
kia, jog žmogus turi ma
žiau domės kreipti i tuos 
pajautimus, kad juos už
laikius geroj tvarkoj.

Nosis ir gerklė yra taip 
sakant centrai uostymo ir 
ragavimo pajautimų. No
sis ū* gerklė svarbus todėl, 
kad susiriša su maitinimo 
sąnariais. Yra tai kelias, 
per kuri maistas ir oras 
įeina Į kūną. Svarstant 
prižiūrėjimą nosies ir gerk
lės Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras pabriežia 
kelioliką faktų, kurie ypa
tingai paliečia tų sąnarių 
veikimus.

Visų pirmiausia nosis 
yra tas organas, per kurį 
mes pažįstame kvapsnį. 
Tai yra kvėpavimo svar
biausias organas; tai yra 
kelias, per kurį oras įeina 
i kūną ir prirengia tą orą 
prieš įėjimą Į plaučius. Uo
gavimas nosies arba jeigu 
per kokią ligą ji netinka
mai veikia, tas gali sulaiky
ti vieną ar daugiaus to or
gano veikimų ir tas gali at
siliepti ant viso kūno svei
katos. Kartais kūdikis ge- 
ma su kokiu nors nosies 
trukumu. Kartais nuo su
žeidimo kūdikystėj nosis 
pasilieka nesveika. Ir vėl, 
nosies pamušalas, kuris 
randasi nosies viduryje, 
gali ištinti ir visai sulaiky
ti kvėpavimą per nosį.

Tas nosies pamušalas yra 
labai svarbus, nes tankiai 
gera sveikata priklauso nuo 
jo. Kartais, tavo pavadin
tas "šaltis galvoje" yra jš- 
tikrųjų uždegimas nosies 
pamušalo. Mikroskopiški 
organizmai yra priežasti
mi to uždegimo. To "šalčio; 
galvoje" tikras vardas yra 
"rhinitis".

Šaltis net priežastim to 
to padėjiipo. "Rhinitis" ar
ba šaltis galvoje yra ar tai 
užkrėtimas, ar bakterijos 
įeina į nosį. Jeigu žmogus 
būna šaltoje vietoje per il
gą laiką ir jo kūnas yra su
silpnėjęs, tai nuo šalčio ne
prieina užtektinai kraujo į 
tą dalį kūno ir kraujagys
lės nosyje susitraukia. Kuo
met nosies pamušalas būna 
susilpnintas, tai jis negali 
apsiginti nuo užsikrėtimo. 
Bakterijos, kurios visuo
met randasi nosyje ir bur
noje, pasinaudoja ta proga 
—ir seka uždegimas.

Uždegimas yra pesekmės 
sutinimo, šis paaiškina tą 
slogą, kuri tuojaus jaučia
ma ir kuri yra visai panaši 
į šalčio slogą. Kartais karš
tis ir skausmas seka, bet 
tas priklauso nuo pla
tumo užkrėstos dalies ir 
nuo užkrėtimo smarkumo. • 
Jeigu uždegimas užpuola 
visą nosies vidurį ir užkre- t 
čia mažas gysleles po akių jį 
arba kvėpuojamą gerklę, i 
tuomet pasekmės yra pavo- 1 
jingesnės negu tuose atsiti- r 
kimuose, kur uždegimas t 
pasilieka išimtinai \nosies 1 
sienose. Iš to viso matome* r 
jog taę šaltis galvoję ne i 
toks paprastas daiktas, kaip 1 
daugelis žmonių mano. s

L < 1
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Vietinės Žinios 'du policmanai, tečiaus teis
me jie taip liudijo, kad vežė
ją išteisint; vienas jų pasa
kė girdėjęs net to ąutomo- 
biliaus ragą, kuomet ištik- 

putė ir dėlto atsitiko nelai
mė. Bet vežėjas buvo airišis, 
o suvažinėta mergina lietu
vė. tai už airiši ir policma
nai stojo. O 5>rie to da gali 
būt, k?d jie buvo ir "patep
ti”. Ir teismas vežėją ištei
sino.

v

j

Mokslo Draugija turi dide- rųjų vežėjas rago visai ne- 
lio pritarimo žmonėse.
Pereitą nedėldienĮ So. 

Rostono Lietuviu Žinyčioj 
buvo pirmutinės Mokslo 
Draugijos prakalbos. Vaka
rą atidarė Žinyčios pirmi
ninkas. Pianistė paskambi
no ant piano, paskui K. Ti- 
minskas puikiai padainavo. 
Tuomet Mokslo Draugijos 
pirmininkas drg. Kalvelis 
pakvietė kalbėtojas. Kalbė
jo drg. Neviackas, Michelso- 
nas ir vienas anglas. Bosto
no universiteto profesorius.

Musų kalbėtojai nurodė, 
kad niekad lietuvių išeivi
jos gyvenime nėra buvę to
kios demoralizacijos.-’ kaip 
dabartiniu laiku. Kur tik 
nenueisi, kur tik nepažvelg
si, tenai vis ginčai, vis pio- 
vynės. Neapykanta visų 
prieš visus tokia didelė, kad 
pasidarė beveik nebegali
mas joks kultūrinis darbas.

Tai yra liguistas visuome
nės organizme apsireiški
mas, ir ji reikia gydvt. Tuo 
tikslu ‘‘ *
Mokslo Draugija. Būdama 
gTynai 
zacija ir nekliudoma nei po
litikos, nei religijos, bet va
rydama tiktai gryną apsvie- 
tos darbą. Mokslo draugija 
tikisi suspiesti apie save vi
sokių pažiūri lietuvius, su
švelninti be reikalo pąaštrė- ...
jusiu? jų tarpe santykius ir toj dirbtuvėj nei vieno. Po- 
pamaži vėl atgaivinti buvu- licija dabar jieško to bravo- 
si kitąsyk musų pažangioj ro savininkų, 
visuomenėj solidarumą ir 
vienybę.

Artimiausia savo užduo
čiai Mokslo Dtąugija skaito 
Įsteigimą lietuvių kalbos 
mokyklos vaikams. Drg- -J. 
Nęyiackag, kuris iš Lietu
vos yra profesionalis moky
tojas, • ’ pasižadėjo mokyto
jauti. Toliaus ketinama 
tverti mažų vaikų choras ir 
mokyti juos lietuvių dainų. 
Gali būt, kad paskui ir su
augusiems bus mokykla Įs
teigta, kad pamokinus musų 
žmones rašybos, gramati
kos, aritmetikos ir kitų da- Norėjo pajuokt laisvamani, 
lykų.

Beto, kas nedėldienio va
karas Draugija žada ką 
nors surengti — prakalbas, 
paskaitas, diskusijas ar 
koncertą — kad žmonės tu
rėtų kur netiktai laiką pra
leisti. bet kartu ir pasilinks
minti, ir šio-to pasimokinti.

Visas Mokslo Draugijos 
veikimas bus salėje po buvu
sia metodistų bažnyčia ant 
Broadvvay, tuojaus šalia 
pašto, ne? Draugija gauna 
tenai viską uždyka: ir vie
tą. ir šviesą, ir šilumą ir pa
tarnavimą. Ten pat bus ir 
mokykla.

Kada visa tai buvo per 
prakalbas išaiškinta, susi
rinkusioji publika priėmė 
šitą žinią su didžiausiu eu- 

i, ir beveik visi, 
salėje buvo.

ir buvo sutverta

kultūrinė organi-

i

Vienuolikta munšaino auka.
Aną sąvaitę munšainas 

patiesė dar vieną So. Bosto
no lietuvi. Jis gyveno ant 
Bolton St. Nors tai buvo ge
ras katalikas, bet mirdamas 
vieton vaškinės žvakės ran
koj laikė bonką munšaino. | 
Nuo Naujų Metu iki šiam- 
laikui munšainas paklojo 
jau vienuoliktą So. Bostono 
lietuvi. R—kis.

Užtiko didelę munšaino 
dirbtuvę.

Ant Chartei* streeto per
eitą sąvaitę policija užtiko 
didžiausi bravorą, koks tik 
buvo kada Bostone atras
tas. Ant pat viršutinių lubn 
buvo įtaisyti degtinei valy
ti du katilai po 200 galionų 
kiekvienas. Abudu katilai 
buvo užkasti ir munšainas 
varvėjo i kubilus. Reto da 
buvo 200 galionu užraug
tos brogos ir kelios bačkos 
jau gatavos degtinės. Ta
čiau žmonių policija nerado

Pasitikėjimas
Jus galite pilnai uzsitikct The First National Bank of Boston

Bankas yra 149 metų senumo. Tai yra didžiausias Ban
kas Naujojoj Anglijoj. Jo kapitalas ir užtikrinimai 
$-300.000,000.00. Jis yra narys FEDERAL RESERVF 
S\ STEM. Operuoja sulyg bankinių teisių Suvienytų Val
stijų.

Taupvkit savo pinigus. Padedant arba išsiunčiant savo 
pinigus visados užeikite į ši BANKĄ.

JjABAR pasiuskit pinigų savo giminėms už jūrių, 
palinksminus juos ant švenčių. — The First 

National Bank persiųs Jums žemiausiu kursu, greičiausiu 
keliu ir su geriausiu užtikrinimu.

Jus gausite kvitas už savo pi n-gus

Ube
First National Bank

of Boston
70 FEDERAL STREET

115 SUMMER STREET

UPHAM'S CORNER*
Derchester

FIEI.D’S CORNER* 
Dorchester

HYDE PARK*
1219 River St.

(NETOLI PASTOS)

Skyriai:
45 M ILK STREET

ROSLINDALE 
1 Belgrade Avė.

BRIGHTON-
309 Washmgton St.

ALLSTON-
136 .Brighton Avė.

(Filijus pažymėtos * būna atviros ir subatos vakarais).

New 
England 
Coke

f Tonas už Tona
fthakainuoja tnaž.au negu ge- 
ra*/kMaMCMli riausias antracitas.

turi daugiau suodžių, ma- 
įiau pelenų, nereikia sijvl.

N LT—FURNACE—EGG

New England Coke
111 Devunshire S t.. Boston, Mass.

Maiu 8532 — TELEFONAI — Maiu 2723.

Tel. South Boston 3520
Residence Aspinvall 0870

S. N. Puišiute-Shallna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Room 2.

I Tel.: Richmond 1110

Dr. David W. Rosen

I Tai. So. Boston 506-W.

DAKTARAS 1

A. L. KAPOČIUS J
LIETU VYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 din*.

Nuo 2 iki 9 vak-
NEDĖLIOM1S: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 di«ną. 
Ofisas "Ke’eivio” name

951 Broad^ay. tarpe C ir D et. 1
SO. BOSTON. MASS. (

i
ię

PLUNKSNAS, l’ukus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovą 
rrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit:

Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS 1B 
SLAPTAS

VALANDOS.
Nuo
Nuo
Nuo
121

LIGAS.

10 ryto.
3 diena.
8 vakar*.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST,

BOSTON. MASS.

Telefonas 5U2'W.

Dr. A. Gcrman-Gumauskas i i

i! 
i!

LIETUVIS

Valandos: nuo 
nuo 
nuo

DENTISTAS

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

Nedėliotai* nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kam p. Broad at. 
MONTELLO. MASS.

Trokas j> ito duobėn.
Ant kampo Alilk ir India 

gatvių pereitą. savaitę Įk’ri- 
to i duobę clidelis trokas. ■ ___
Taisydami vandens' rynas, • ias Taramashchi, vokietvs 
miesto darbininkai ouyo išdilo Steinborn ir Kanados 

čampijenas M alker, Taipgi 
risis pora rnebginų.

kasę duobę apie 11 pėdų gi
lumo ir uždengę ją lento
mis. Trokas norėdamas ap
silenkti su kitu automobi- 
lium. pasuko per tas lentas. 
Lentos lūžo i^ trakas Įmar- 
mėjo duobėn.

Vienoj vietoj So. Bostone: 
gyvena 2 klerikalai ir vie
nas laisvamanis. Vieną va
karą klerikalai parėjo iš 
darbo anksčiau ir nutarė 
”bedievi” pajuokti. Jie paė
mė kreidos ir nupiešė ant jo 
švarko nugaros asilo galvą.

Laisvamanis parėjo vėliau 
namo ir radęs subiaurotą 
švarką sušuko:

—Ei, jus, šventakupriai! 
Katras judviejų nusišluostė 
savo snuki i mano švarką?

SPORTAS.
Pereitos savaitės ristynių 

pasekmės.
Pereitam ketverge Grand 

Opera House buvo geriau
sios ristvnės šiame sezone. 
Ritosi net keturios i 
ristikų. tarp kurių buvo ir 
pora merginų. Daugiausia j 
juoko buvo iš merginų. Iš
syk abidvi smarkavo, bet Į 
15 minutų taip nuilso, kad 
jau nebegalėjo ristis, o tik 
tupinėjo viena apie kitą, 
kaip girtos vištos. Referee 
nedavė joms pabaigti. Tris 
poros ritosi vyrų, gerų ris
tikų. Jack Albright paguldė 
Sivansoną: Milo Steinborn 
(vokiečių Samsonas) pagul
dė graikų milžiną, kuris va
dinasi laukiniu žmogumi, ir 
Stanley Stasiak numetė 
Jack TurnerĮ. Šiuo kartu 
Stasiak laimėjo per dideli 
vargą. Visi manė, kad len
kui karūna bus jau nuimta, 
nes Turneris laužė jam kau- 

>esere Ona Kapočiene sker- lūs per ištisas dvi valandas, 
sai E streetą; tuo tarpu vi- 
sai netikėtai nuo Broadway 
pasisuko Į E streetą auto
mobilius ir davė Prudenci- 
jai tiesiog i šoną Mergina 
buvo pamušta ant žemės, 
prakirsta Kakta ir koja kon-

tuziazmu. 
kiek žmonių 
tuojaus prisirašė prie Moks
lo Draugijos.

Ateinanti nedėldienio va
karą, 7 valandą, tenai vėl 
bus susirinkimas. Tikimasi 
turėti muzikos, dainų ir pra
kalbų. Visi, kurie nori prie 
Draugijos prisirašyti, tegul 
ateina. Ir visi tėvai tegul 
atsiveda savo vaikus, nes 
bus organizuojama mokyk
la.

Reporteris.

Prudencija žvingiliutė 
buvo sužeista.

Ant kampo Broadway ir 
E streeto automobiliaus bu
vo sužeista Prudencija 
žvingiliutė. Ji ėjo su savo

4

EUROPEAN FEATHER 
1MPORTING HOUSE 

Lowell Street, Boston, Mass.

II

AR ŽINOT. KAD — j PARSIDUODA NAMAS :■! šeimynų
- Biz

nis senai išdirbtas. Priežastis parda-
S

G7)

Alyvų kalnas Jeruzolime tuojaus į SU GROSERNE gražioj vietoj, 
pavirs i dulkes Palestinos Esploata- i r:- T' ; '* ;
cijos Draugija tojaus pradės tą kai-| vimo — turiu kita biznį, kreipkite. 

. ną kasti, jieškodama istorinių lieka- I pas c-avininką: 
: n.u. Ekspedicija bus vadovaujama, ži- j S. PUČETA
; homo archiologo profesoriaus McAl- ■ 333 E St., S. Boston, Mass,
fister? Ar žinot,- Kad jus galit užsi- 1

, ganėdint 100% tyrais Turkiškais ci- 
gamaiš. jeijRi jus rūkysite Helmar ?

pavirs į dulkes Palestinos Exploata-

T«L Beark 8911

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENER1AMU 

LIGŲ. 
VYRU AR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligą ir 

Roomatiziao.
Valanda*: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.
1*69 WASHINGTON BT.

BOSTON. MASS.

i i 
*
i
:
» » 
»i
♦ 
i
♦

EXTRA SLSIRINKIMAS.
Labdarybės? Dr-jos *extra-T- . 

susirinkimas Įvyks pėtny-: IfinkgTTli 

šioj. 23 lapkričio, nuo 7:30 į RcilJlia šv. Juozapo Drau;dja 
vakare, Lietuvių Svetainė- bridge. Mass., subatoje Lapknčio-No- 
io Rr'ctnn AToąc i vember 24 <L 1923 a*. Pradžia 7:30

j’e. bo. boton, .aasS. vakare. ODIFFELLOWS HALU.
Šis e.Ktra susirinkimas 536 MŽssacbusetM Ave^ Centrai Sęiy * : - t i Cambridcrc, MascC1yra saukiamas sekantiems! Gerbiamieji: Kaip seni taip ir jau- 

leikalams: 1) permainvtini visi be skirtumo j-ra kviečiami Į
t t — , Iriuos šokius! Jau nėra veikalas daugLietllhU 1.33 .>ary be> Drau-j gerai žino, kad virš-
gvstės konstitucija; 2) no-i minėta draugija visuomet atsižymi 
minaeiia naujos ‘valdybostsavo paren<rimais! Kuris tik at?,ar- 

sekantiems metams.
šis susirinkimas per laik

raščius yra šaukiamas pa
skutini kartą ir todėl malo
nėkite visi nariai Labdary
bės Draugijos atsilankyti 
Jeigu nariai neatsilankys 
skaitlingai, tai Draugijos 
konstitucija bus pakeista.

Rast. K. žibikas.

kys i šios draugijos parengimu.-, 
kiekvienas turi linksmų laiką, kurį 
nepamiršta per ilgą laiką, o neatsi
lankę gailisi.

Visus kviečia -Komitetas.

PARDAVIMAI

PARSIDUODA ŠTOKAS Groscrnė ir
bučevnė, už pusę kainoe. J. Pįt'KIS
657 E. 8th Su So. Boston, Mass. 

(17)

REIKALAVIMAI.
Reikalingas, apysenis vyras, 
kuris norėtų dirbti prie kū
renimo pečių, apvalymo ir 
abelno darbo. Atsišaukite 
tuojaus. Į "Keleivio” ofisą.
REIKALINGI du darbinio^-i kurie 
moka daryti kilbasas. Darbas nuolati
nis, užmokestis gera.

BALKIS SAUSAGE CO.
19 Camden St„ W. Lynu, Mass.

18-tas Metinis Salios!
Draugystė Lietuvos Sūnų 
rengia gražų balių Thanks-

PARSIDUODA.
šešių aukštų namas su visomis vi- 

gadoms. ir labai gražioj vietoj. Cent- 
~ai Square, Cambridge, Mass.

Savininkas nori gTeit parduoti, to
dėl atiduoda už $13,000. Išlygos labi: 
’engvos. Kreipkitės pas J. Puziną. 

10 Eerkshire Su Cambridge, Mass.

REIKALINGAS PARTNERIS 
prie duonos keptuvės. Kreipki
tės (48)

242 Lakeview Are., 
Loveli, Mass.

25

3 šeimynų. 18 kambariu beveik naujas namas, visi naujos mados iri- 
provementai, šildomi pečiai, su piazais iš prv šakio ir užpakalio, pui
kiausioj vietoj Dorchcstery. Kaina tik ?llp?00, $4000 Įnešti, lengvos 
išlygos.
Apart viršminėtų turim daug gerų pirkiniui namų, biznių ir ūkių. 
Norint pirkti ką kreipkitės pirmiausia į

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISUS
361 W. Broadway, So. Boston, Tel. So. Boston 605 

arba

I

J- 110 Treriiont St., Boston, Room 508, Tel. Main 6167. g

J

!

MEDICINOS DAKTARAS |

| Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado į 
| specialistas s>iapti, 

I kiškai ir rusiškai.

(
įeief

69 CHAMBERS STREET.poros jgiring dienoję, t.y. ketverge
29 Lapkričio-Nov^ 1923 m. 

Prarsidės 2 vai. po pietų 
CYPRUS SALĖJE

40 Prospect SU Cambridge, 
MASS.

Balius bus vienas Lš puĮkjau- 
Lsių. Muzikantai geri. Bus val- 
!gių ir gėrimų. Malonėkit atsi
lankyti visi. ' KOMITETAS.

PARSIDUODA GARAD2IU1S IR
NAMAS (47)

22 River St_ ,W. Lynn. Mass.

PARSIDUODA PULRUIM1S.
4 stalai ir kiti rakandai reikalingi 

orie biznio. Parsiduoda pigiai. (47) 
KAZ STUKAS

1066 Washington st. Norwood, Mass.

| Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

£ 220 Hanover 
£ Telefonas 
£ Specialistas 
$ slaptų jr

Valandos: nuo 9 ryte iki 8 vak. 
\ Nedeldieniais iki 5 vakare.

Patarimai dykai. (—)

St.. Boston, Mass. 
Richmond 0380 
vyru ir moterų 
chronišku ligų

I

Į

PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS 
Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len- | 
kiškai ir rusiškai. ’

Telefonas Haymarket 3390 i
BOSTON. MASS. j

y
A

23-čias Metinis Balus
Rengia So. Bostono Lietuvių 

U kęsu Kliubas Thanksgiving 
Day, Lapkričio 29 dieną, 192? 
m. Lietuvių Salėje, kampas E ii 
Silver St.. So. Boston Mass 
Pradžia 5 vai. po pietų.

Šis balius bus vienas iš pui 
kiaušiu ir linksmiausių, nes pui
kiausia orchestra grieš visokiu? 
šokius. Taigi, kaip jaunimas

I 

Lenkas atlaikė visas kan-’ 
čias tik pasidėkuojant dide- taip ir ženočiai. visi i šį balių, c 
Iiam savo kantrumui ir pa-,turėsite linksmą laiką. Bus ska 
galios sviesdamas TurnerĮ nių užkandžiu ir gėrimų, tad 
per galvą pntrenke jį ir lai- kviečiame visus, kaip vietiniu: 
mėjo risrynes. 1 taip ir iš apylinkių miesteliu

Ateinančiam ketverge žy- atsilankyti
Įuzvf?. nelaime matė miausiais rirtikait bt’i ifv c ! b’iiA

’ARSIDl'ODA GROSERNĖ IR BU-
ERNĖ Lietuvių ir Lenkų apgyven- 

:oi vietoj. Atsišankitt greitai. (47) 
G. URBONAS

611 Summer SU W. Lynn. Mass.

*
>

Į DR. J. MARCUS
| LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 
į Specialistas sekretnų ir chro-opctmuauis htkivuių ir cnrv- J 

niškų vyrų ir moterų ligų. i 
18 Parmenter SU Boston, Mass. I 

(Prie Hanover St.) i
| Tel. Richmond 668. (-)
J Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak.

L

Bargenas Maliavą ir Geležiniu Daiktų!
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit j musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

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

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

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

Arti Dover St. Elcveito Stoties.
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Gčrikis Pain-Ex|»elleri» Tinimu
N>Uuk Ugi kuomet jau bu.-i pr:- 

v*TiUas atsigulti, l’o Minkiam dietas 
darbui, s-uvo rankom, kojom ir pečiam 
Suteik ĮKjJot.gviiii-.r.-.

Žmogus, kuris dirba su *savo musku
lais negu’i būti sergančiu. Pamėginkit 
Faia-Es*«lleria išsitrinti skaudumas ' I

Išvcę’gkite skamlanin per i v ir diegiau- 
čių sinar'ų. Pain - Espalfori. palaiko 
aveiki.-s i'ii'.rH-i ff.-n.je padėtyj-!

Z3c. ir 7O»-. ui bonta iptt-kosc.
F. AD. MCHTER * CO. 

t04-t!4 So. SU BrooMyn, N.Y.
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■ Lenkiška Aptieka

Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitu ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame. nu<| patrūkimo Jei vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeiiausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suče- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKI po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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