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DIDELI DARBININKŲ LAIMĖ 

JINAI ANGLIJOJ.

.......... ....... .....................................................

Uždraudė Frakcijas
Komunstq Partijoj. (X1

Į REVOIJUCIJA
i MEKSIKOJ. i
I %

i Meksikoj kilo revoliucija Į 
prieš dabartinį prezidentą 

jObregoną. Tiesą pasakius, 
: ne tiek prieš patį Obregoną, 
I kiek prieš pastatytąjį jo 

VALDŽIOS PARTIJA R1N- ras. Kuomet jis atvyko pei< kandidat* > naujus prczi-
KIMUOSE SUMUŠTA, c.% Jų, L į Lv,.-e ....... 4 . ..... . . ..x .. .

_________ doną, didelės minios žmonių j Suk?U taip vadina- lyderiai bičiuliuojasi su juo- 
Darbininkų vadas gali būt susirinko prie stoties jį pa-j n?a kooperatistų partija, ku- 
pakviestas sudaryti minis* sitikti ir sveikindamos jį'*2 ^^datu tu-

terių kabinetą. • •
Pereitą sąvaitę Anglijoj 

buvo naujo parlamento rin
kimai. Atžagareivių parti
ja, kurios rankose dabar bu
vo Anglijos valdžia, tapo 
skaudžiai šituose rinkimuo- 
muose sumušta. Pirma ji 
turėjo parlamente • savo 
žmonių daugiau už visas ki
tas partijas sudėtas krūvon. 
Dabar gi ji turės 90 atstovų 
mažiau už kitas partijas. 
0 neturėdama parlamente 
didžiumos, ji negalės išlai
kyti valdžios.

Daugiausia šituose rinki
muose laimėjo socialistų va
dovaujama Darbo Partija, 
nes ji turės dabar apie 40 
atstovii daugiau, negu pir
ma turėjo. Liberalai taip 
pat laimėjo daugiau vietų. 
Komunistai buvo sumušti 
lygiai taip, kaip ir atžagar- minios alkanos ir jų likimu 
eiviai. Kiek galima spręsti niekas nesirūpina, jos vi- 
iš vėliausių žinių, tat komu- suomet būna palinkusios 
nistai nepravedė Tiei vieno prie žiaurumo ir prievar- 
atstovo. tos.

Naujo Anglijos parla-

VISI TURI DIRBTI 
REVOLIUCIJAI.

eita savaitė'išVdiio  ̂l2m.;dentus “ generolą Callesą. Ir tuo pačia tarpu Maskvos
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į visi tulį dirbti dėl revoliu- 
Įcijas Ui tuo pačiu laikų 
i Maskvos delegatai veda de-

_ is su juodais Italijos fa-
- šitais ir nori sudaryti su 
jais sąjungą. O juk didesnių 
revoliucijas priešų už fašis-i 
tus nėra. Tai ko-gi tuomet API?&mAV/. it*
vertas komunistu Interna- ,' 1 Z
cionalo pirmininko kalbos VAGiblą.

'apie revoliuciją, kuomet to Pereitą sąvaitę Bostono 
(internacionalo atstovai bu- (priemiesty Chelsea buvo 

’* kitokių naminių

RYTŲ PRUSAI NORI DĖTIS 
PRIE LIETUVOS.

APIE TILŽĘ EINA SMAR
KI AGITACIJA.

Ekonominė Vokietijos sui
rutė pasidarė žmonėms jau 

nepakeliama.
Rytų Prūsuose, ypač Til

žės apielinkėje, prasidėjo 
agitacija, kad tam kraštui

dais Italijos fašistais.
Iš Maskvos pranešama, 

kad organizavimas frakci
jų komunistų partijoj tapo 
griežtai uždraustas. Pasta- \ 
moju laiku toj partijoj bu-: 
vo susitvėrusios dvi galin-i 
gos opozicijos frakcijos — . -------
"Darbo Grupė" ir "Darbi-’phijoj yra milžiniška gyva- 
ninku Tiesa" —kurios vedėįtė (python), kuri nuo Smo-

(čiuojasi su tikras juodašim-j vištų ir kitokių naminių 
(paukščių paroda. George
Hennessey, vienas iš svečių 
stovėjo šalia vieno vištinin- aglvacija, Kau 
ko ir šnekėjosi su parodos (butų daug geriau nuo Vo- 

/i Zoologijos dai-že Fhiladel-i’ t“1 •-’0/"?t0 kirUjos atsimetus, o prisidė- 
7 „vva-:“^? deimantinis žiedas. jus prie Lietuvos. ’

Tas blizgėjimas, matyt, pa- agitaciją praneša 
tiko vištai, nes Ji iškišo iš 
klėtkos galvą, kirto į žiedą 
ir išlupus iš jo deimantą, nu
rijo jį. O deimantas buvo 

(vertas $250. Hennessey pa- 
į reikalavo, kad vištai tuoj 
j butų nukirsta galva ir pa-
• vogtas deimantas išimtas. 
Bet vištos savininkas su 
tuo nesutiko. Hennessey pa
siūlė jam $25 atlyginimo už 
tą vištą; bet savininkas at
sakė, kad jo višta esąnti ne
paprastos veislės ir jis ne
galįs atiduoti jos nei už $1* 
000. Tada buvo pašaukta 
policija ir višta tapo areš
tuota už vagystę. Ji buvo 
nugabenta policijos nuova- 
don, įrašyta į policijos kny
gas kaipo paprastas kalinys, 
ir uždaryta į celę Nr. 7.

An rytojaus plunksnuota 
piktadarė buvo ; pastatyta 
prieš teismą. Parodos mene
džeris ir apvogtasai svečias 
reikalavo jai mirties baus- 

(mės. Bėt jas savininkas
• John Strom priešinosi tam. 
Ir teisėjas Albert D< Bos- 
son pripažino, kad višta ne
kalta ir jis negalįs smerkti 
jos miriop dėl Hennessey : 
deimanto. Apvogtasai galįs 
reikalauti už savo deimantą 
atlyginimo, bet vištą žudyti 
negalima, nes ji da neturi 7 
metų, o sulyg įstatymų, I

čiais?■ Prie sukilimo dedasi visi at- 
įžagareiviai ir stambus že
mės savininkai, kurie prie 

į Oberegono valdžios buvo 
i priversti pasidalyti savo 

Prie 
sukilimo prisidėjo- taipgi 
Meksikos laivynas ir daug

V ELNIO ORKESTRĄ
VĖL RENKASI. ________ r_____

Velnio orkestrą Europoj] įvarais su bežemiais, 
įkasti antram tam cnVini Irenkasi antram karo šokiui, 

ir tas šokis yra taip užtik
rintas, kaip saulėtekis ry
tuose”.

Taip sako sugrįžęs dabar 
iš savo kelionės po Vokieti
ją ir Prancūziją Massachu- 
setts gubernatoriaus padė
jėjas Fuller. Europos kan
celiarijas' dabar valdą ka
pitalizmas ir industrialis- 
tai. Visur esąs nepasitikėji
mas, kerštas ir neapykanta, 
o to pasekmė—baisus skur
das ir vargas.

Demokratijai niekad ne
buvę didesnio pavojaus, 
kaip šiandien. Mat. kuomet

nOUJV —■ - ■ —— 

mento sąstatas sulyg parti- BOLŠEVIKŲ ATSTOVO n i > 1 a m- I-• v r Jt. w t ar. * A

GYVATEI AUKAUJA 
GYVĄ KIAULĘ.

stovėjo šalia vieno vištinin ♦

jus prie Lietuvas. Apie šita 
”Trimi- 

tas”, kuris sako:
"Tilžėje ir apylinkėje spa

lio 18 d. buvo paskleista 
daug atsišaukimų, ‘Rytų 
Prūsijos Gelbėjimo Komite
to’ pasirašytų. Atsišauki
muose kviečiami Rytu Prū
sijos gyventojai nuo Vokie
tijos atsiskirti ir prie Lie
tuvos prisidėti. Anot atsi
šaukimų, vienintelis tėra to 
krašto gyventojams kelias 
apsisaugoti nuo Vokietijos 
ekonominės anarchijos”.

Kiek šitas judėjimas turi 
uritarimo, aiškesnių žinių 
da nėra. Rytų Prūsuose yra 
didelių vokiečių miestų, 

i kaip antai Karaliaučius 
(Koenigsberg), kur kultūra 
stovi labai augštai, ir tokių 
vietų gyventojai vargiai su
tiktų dėtis prie tokio ūki
ninkų krašto, kaip Lietuva, 
jei Vokietijoj butų norma
lia gyvenimas. Bet Vokieti
joj dabar didžiausia suiru
tė. Maisto namie nėra, ir 
kitur nusipirkti negalima, 
nes Vokietijos pinigas pasi
liko be vertės ir niekas jo 
neima. Nebūtų todėl nieko 
įstabaus, kad gelbėdami sa
vo gyvastį Rytų Prusai nu
tartų prisidėti prie Lietu
vos, kur vra maisto ir pini
gai geresniu negu Vokieti- • 
•os marKės. Antras dalykas,

armiihs vadu Maištininkai ir 'ds da veda biuro-j nėšių jau nėra nieko ėdus,
S komimfctų valdžią jnes ji reikalauja t'kuigy-

aštrią kovą. Dabar tečiaus’vų daiktų. Ji nieko neėda, 
’ šitos frakcijos bus už--kas negyva. O daržo užžiU; 
’ gniaužtos. Kiekvienas ko-;rėtojas bijojo duoti jai kękj 

munistas, kuris tik drįs kri-‘gyvą daiktą, kad Draugija 
tikuoti subiurokratėjusius - Apsaugojimui Gyvulių nuo 
savo komisarus, bus areš-J Žiaurumo nepatrauktų jo 
tuojamas ir baudžiamas .'atsakomybėn. Taigi jisai 
kaipo "kotrevoliucionie- (kreipėsi i tos Draugijos pir- 
rius", nežiūrint kad jis mininką Rutherfoidą su 
daug kairesnis ir revoliucio-Į klausimu, kas daryti : ar 
ningesnis už patį Leniną ir I leisti gyvatei pastipti badu, 
Trockį. ;ar paaukauti jai gyvą kiau-

Kad pateisinus šitos opo-Ję? Atiduoti gyvatei p vą 
zicijos smaugimą, komunis- kiaulę yra žiauru, tas tiesa, 
tų valdžias agentai pradeda Jei Pal^sL
jau aiškinti, buk tos frakci- tai P^Bpti O
jos, kurios ’ tveriasi komu- garinti žalti badu irgi bus 
nistų partijoj ir kovoja žiaurumas. Tai^ gyvulių 
prieš komunistų valdžią/aPsauSOs flraugijos prrmi- 
esančios ne komunistų, riinkui prisiėjo nuspręsti,, 
Kalbėdamas apie tai Petro-lkuris žiaurumų
grado komunistų susirinki-Pus mažesnis.
• _ & _______ į-Yj- ». _____ • . ' t_ „..i....- i—i

užvaMė jau penkias Meksi- 
(kos provincijas, išvaikė iš 
valdžios ištaigu senuosius 
valdininkus ir jų vieton pa
statė savuosius žmones. Ma
noma, kad šitą sukilimą re
mia Amerikos kapitalistai, 
nes revoliucionieriai stoja 
už susiartinimą su Ameri
ka. Sukilėlių vadas gen. 
Sanchez paskelbė, kad jis 
turįs 22,000 kareivių, 230 
kulkasvaidžiu, keturias ba
terijas artilerijos ir visą 
karo laivyną Meksikos įlan
koj.

' '   ------- •—
PAMOKSLAS PRIE BON 

KOS DEGTINĖS.
Marlboro, Mass. — Uni- 

versalistų bažnyčioje perei
tą nedėldienį čia buvo nepa
prastas reginys. Kun. Paul 
H. Drake įlipo sakyklon, 
atsimetė skverną, išsitrau
kė iš užpakalinio kelinių, ki- 
šeniaus puskvortį snapso, 
pasistatė prieš save ir pra
dėjo pamokslą. Ar žinot, 
girdi, kur aš šitos degtinės 
gavau? Man atnešė vienas 
parapijonas. Jis sakėsi nu
pirkęs nuo ”butlegerio”. 
Degtinės musų mieste yra 
tiek daug, kad jos gali pirk
tis kur tik nori ir kada tik 
nori, sako kunigas. O jos 
čia yra tiek dėlto, kad poli
cija dirba išvien su degtinės 
šmugelninkais.

i 
i

j
i

I

jų bus šitoks: 
Konservatyvų 
Darbo Partijos 
Liberalų 
Kitokių
Konservatyvąi, tai Angli- užmušimo tenai Maskvos 

jos atžagareiviai. Tai toji delegato Vorovskio po Lo- 
l»artija, kuri dabar stovėjo zannos konferencijos. Jį 
Anglijos valdžios priešakv. nušovė šveicaras inžinie- 
Dabartinis Anglijos premje- rius Maurice A. Cora ^oi, 
ras Baldvvin buvo konservą- tarnavęs rusų armijoj ofi- 
tyvų partijos žmogus, šita cierium, nušovė kersyda- 
partija rėmė Prancūzijos mas bolševikams už nužu- 
politiką ir stojo už didelius dytus savo tėvus Rusijoj, 
muitus, kad apsaugojus Užtai jis buvo areštuotas ir 
Anglijos fabrikantų reika- atiduotas teisman. Byla bu- 
lus. Rinkimų pralaimėjimas vo labai įdomi. Jį gynė bu- 
parodo, kad Anglijos žmo- ves Rusijos ministeris Guc- 
nės šitokią politiką atmeta, kovas, o už užmuštąjį stojo 
ir todėl ponas Baiduinas su bolševikų advokatas. Bylai 
savo kabinetu turės rezig- -—z»inai • 
nuoti.

Tiesa, imant partijas sky
rium, konservatyvai vistiek 
bus da stipresni už kitus, 
bet jie jau nebesudaro ab
soliutūs didžiumos. Todėl 
jeigu jie norės valdžioje da
bar pasilikti, tai jie turės v
čūtis su kokia nors kita par- kęs pradėjo šlykščiai tuos 
tija į bloką. Bet vargiai ki- - »~’“-
tos partijos norės su jais vikų valdžią kelti_ i padan- 
dėtis. Todėl sulyg įsigyve- ges. Teisėjas liepė jam mi
nusio Anglijoj papročio, ka- tilti.^bet bolševikas .varė sa
palius dabar turėtų pakvies
ti Darbo Partijos vadą, kad 
šitas sudarytų naują val
džią, nes pagal stiprumą Ši- .
ta partija dabar užima ant- bolševiku advokatą už_ ran- 
rą vietą. Tečiaus vienai ’ *- u"-
Dai’bo Partijai irgi sunku 
butų valdžią išlaikyti, nes ji 
taip^jat nesudaro absoliutės 
didžiumos. Ji galėtų tatai 
padaryti susidėjus su Libe
ralų Partija, bet ji nenori 
to daryti.

Todėl keno. ir kokiuo bu* 
du valdžia bus sudaryta, 
sunku atspėti. Tečiaus Ang
lijoj yra tokia nuomonė, 
kad Darbo Partijos vadas 
J. Ramsey McDonald bus 
sekantis Anglijos premje-

259
185
148
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UŽMUŠĖJAS IŠTEISIN
TAS.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad nelabai senai Švei
carijoj prasidėjo bj’la dėl

I

I

DIRBTUVĖS BĖGA NUO 
DARBININKU,

Pastaruoju laiku Ameri- 
reikštis keis-

prasidėjus. bolševikų šnipai: 
pavogė Gučkovui dokumen-į 
tus. Bet tai nieko negelbėjo. į ko je pradėjo 
Gučkovas pastatė dauę pro-i tas dalykas: pradėjo bėgti 

’ " nuo darbininkų fabrikai.
Taip kelios čeverykų fir
mos Lynne paskelbė aną 
dieną, kad jos uždaro tenai 
savo biznį ir keliasi kitur, 
nes negali susitarti su dar
bininkų unijomis. Dabar to
kį pat pranešimą išleido dvi 
čeverykų kompanijos Hav- 
erhillv, kurios samdydavo 
700 darbininkų. New Yorke 
tas pats darosi su drapanų 
dirbtuvėmis. "

fesorių ir kitokių žymių ru
sų, kurie parodė teisme, 
kaip bolševikai žudė nekal
tus žmones. Vienoj vietoj 
bolševikų advokatas pašo- - ' ■» — • vi— t V *•_ * ,
liudininkus šmeižti, o bolše
viku valdžia kelti i padan-

* m w • «• - •_____ ____

vo. Teisėjas liepė jam išei
ti laukan. Bolševikas atsa
kė, kad jis neisiąs; tuomet 
priėjo žandarai ir paėmę 

kovių ir kelinių, išmetė lau
kan, neš jis spardėsi ii- ne
norėk) pasiduoti.

Byla galų gale pasibaigė 
tuo, kad Maurice A. Conra- 
di, kuris nušovė bolševiką 
Vorovskį, buvo išteisintas. 
Išgirdę anie tai Maskvos vy
rai supyko, čičerinas tuo- 
iaus mušė Tautų Lygai te
legramą, kad Rusija neda
lyvausianti nei T arp tauti
nėj Gelžkeliu Konferenci
joj. kuri yra šaukiama Švei
carijos mieste Ženevoj.

me 5 gruodžio komunistų 
Internacionalo pirmininkas 
Zinovjevas pareiškė, buk 
"Darbininkų liesos” fran
ci ja susidedanti iš grynų 
socialdemokratų elementų, 
o "Darbo Grupė’’ — iš anar
chistų, sindikalistų ir kitų; 
Girdi, jei Rusijoj butų nor
malės sąlygos, tai "Darbi
ninkų Tiesa" pasivadintų 
"Sočiai demokratų Partija"; 
bėt kadangi Rusijoj dabai' 
nevalia kitokių politinių or
ganizacijų tverti, kaip tik 
vieną komunistu partiją, 
tai daug sociafdemokratų 
pradėję rašytis prie komu
nistų partijos ir sudarę te
nai opozicijos frakciją pra
dėję iš vidaus kovoti prieš 
komunistų viešpatavimą. 
Taip darą ir kitokių srovių 
žmonės. Užtaigi ir esą rei
kalinga tokias frakcijas už
gniaužti. Visi privalą dirbti 
revoliucijai.

Bet tai yra paprastas 
muilinimas, žmonėms akių. 
Visi juk žino, kad tie žmo
nės, kurie pradėjo tverti

: Ir jis nutarė, kad leisti 
^j’vatei stipti badu butų di
desnis žiaurumas, negu su
šerti jai gyrvą kiaulę. Jo pa
aiškinimu, kiaulės mirtis 
busianti visai "žmoniška”, 
nes kaip tik gyvulys gyva
tės klėtKon įleidžiamas" per 
duris, gyvatė tuojaus šoka 
ant jo, jos akis sužaibuoja 
—ir gyvulys jau nebegy
vas.

Gyvatės prižiūrėtojas sa
ko, kad paprastai ji ėda tik
tai sykį Į 4 mėnesius. Bet 
šiuo kartu ji išbuvo jau 8 
mėnesius neėdus ir labai su
liesėjo.

EKSPL1OZIJA KA
SYKLOJ.

Hazard, Ky. — Pereitai 
sąvaitę anglių kasykloje ne
toli nuo čia ištiko ekspbozi- 
ja, kurioj žuvų 9 darbinin
kai.

MUNšAINAS UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ.

. .. Bostono laikraščiai pra-komunistu partijoj opozici-!neša, kad Haverhillyje nuo 
jos frakcijas, pnsirasė pne mUnšaino numirė X Mal- 
Lenino partijos ne šiandien, kaičius 
bet prigulėjo prie jos ir tuo
met, kaip socialdemokratų 
partija buvo da legalė. Jie 
visą laiką buvo komunistais 
ir sudarė kairiausi joje 
sparną. Ir dabar jie pradė
jo kovoti su komunistų vai-.......... ....  _ H_______
džia kaip tik dėlto, kad toji laiku vidury dienos pradėk tuvėse, o krautuvės mok? 
valdžia pradėjo bičiuliuotis jo užpuldinėti ant vežamų tik po 13 ir 14 centų sva 

saka kad 'dabartinhir laiku su užsienio buržuazija ir darbininkų algoms pinigų rui už strėnas "porkčapui"

MIŠKU TURTAI MAINE’O 
VALSTIJOJ.

Maine’o valstijos miškų 
departamentas paduoda įdo
mių skaitlinių apie tos val
stijos turtus miškuose. Jis

jos miriop dėl Hennessey 

reikalauti už savo deimantą 
'J ’ . ‘ i

negalima, nes ji da neturi 7 
iucMį, v auijĮį lovavj/iiių, j j va max a.c». rvimas uuijahb, 
joks piktadaris tokio am- ■ Rytų Prūsams ir neparan- 
žiaus negali būt baudžia
mas mirčia.

Apvogtasai Hennessey 
tuomet pareikalavo už savo 
deimantą atlyginimo. Galų 
gale susitaikyta šitaip: vis

atai bus padaryta operacija 
į ir deimantas išimtas iš jos 
gūžio laukan. Jei po tos ope
racijos višta pasveiks, tai 
bus viskas gerai; bet jei ji 
nuo tos operacijos nustiptų, 
tai deimanto savininkas 
Hennessey turės užmokėt 
už ją jos savininkui $100.

MĖSA ATPIGO.
Iš visų reikmenų po kare 

daugiausia atpigo mėsa 
Dabartiniu laiku mėsos kai
nos Amerikoj jau beveik 
tokios, kokios buvo pirir 
karo. Ypač atpigo kiaulėna 
Pereitą sąvaitę kiaulės strė 

Kad apsisaugojus nuo nos, geriausia gyvulio dalis 
banditų, kurie pastaruoju buvo 20 centų svarui krau 
I-II—. __ v. *- • i....X  .. i.__. ..a... ^.,.1.^

valdžia pradėjo bičiuliuotis jo užpuldinėti ant vežamų tik po 13 ir 14 centų sva 

namie vykina kapitalistinę ir šaudyt kompanijų kas?e- Paukštiena irgi labai atpi
go. Kurkęs, kurios perna* 
šiuom laiku parsiduodave 
po 75 c. svarui, dabar gali
ma gauti po 30 centų, e 
prieš Thanksgiving dieną 
kada jų daug užvežė, parsi 
davė pu 19 centų. Tik jau
tiena brangi.

. .... kuris gyveno po
Nr. 72 River st.

DARBININKAMS MO
KĖS ČEKIAIS.

Kad apsisaugojus

tenai stovi ant kelmo:
Eglių 11.630.000,000 pėdų-;
Cedrų 2,781,000,000 ])ėdų
Pusių 2,288.500.000 pėdų;
Geltonu beržu 2,033.500.1)00;
Klevų 1.402,500.000 pėdų
Builiu (hemlock) 88.000.000
Drebuliu 1.123..000 kordu;
Baltų beržų 1,109,980,000 k. jokių frakcijų nereikia, kad mo pavojus.

tvarką. Taigi . meluoja ko- rius, daugelis firmų Massa- 
munistų lyderiai, kuomet chusetts valstijoj nutarė 
jie sak<>, kad šitos frakcijos algas darbininkams mokėti 
susideda iš kitokių partijii.i čekiais. Tuo budu kompani- 
Žmonių. joms nereikės galinti gat-

Kuomet ponas Zinovje- vėmis didelių pinigų sumų 
vas šaukia Petrograde, kad ir bus prašalintas užpuoli- ... • • • • t • v « . •  

k-

ku prie Vokietijos prigulė
ti, nes jie tapo atkirsti nuo 
;os Lenkijos karidorium į 
Baltijos jūres. Tuo tarpu 
prie Lietuvos Rytų Prū
sams prisidėti butų labai 
oaranku. nes žemės tųdvie
jų kraštų susieina. Beto, 
dalis Rytų Prūsų, būtent 
Klaipėdos Kraštas, jau yra 
-•rie Lietuvos prisidėjusi. 
Taigi, nors vokiečių patrio
tai ir nenorėtų nuo Vokieti
jos skirtis, bet ekonominė ir 
geografinė jų padėtis paro
do, kad prie Lietuvos jiems 
butų lengvesnis gyvenimas, 
sietuvai irgi butų be galo 
svarbu įgyti toki kultūrin
gą kraštą, kaip Rytų Pru- 
ai, o ypatingai Karaliau- 
•iaus uostas.

PH1LADELPHIJOJ SU
DEGĖ LIETUVIO 

VAIKAI.
Pereitoj subatoj Philadel- 

)hijoj buvo šitoks atsitiki
mas. Jonas Zaleskis, buda- 
nas be darbo ir truputį sir
guliuodamas, išėjo vakare 
irautuvėn. Kada jisai su- 
Tįžo už pusės valandos, jo 
ambariai jau liepsnojo, ir 

iepsnose buvo jau užtroš
kę du jo vaikai ir viena gi- 
įinaite. Spėjama, kad vai

dai apvertė pečių ir iš to ki- . 
lo gaisras.
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APŽVALGA O
YčAS APSIGAVO.

Yčas, kun. Vailokaitis ir 
kiti Lietuvos spekuliantai 
pasidarė labai daug pinigo 
per auksinų ir markių kri
timą, todėl jie manė pasi
pelnyti ir iš litų kritimo, --------
kurio jie tikrai tikėjosi, riu jisai buvo pagautas va- 
„Naujienų” bendradarbis rajit šmugelį ir neteko mi- 
rašo: !n/sterio rietus. Negana to,

"Kaip tik išėjo litai, Yčas1 socialdemokratams Seime 
. pasiskolino 300,000 iš EmisL reikalaujant, jisai buvo pa

jos banko ir prisipirko dolerių ,UZt>^P^T
bei nejudamų nuosavybių, ma
nydamas, kad litai greit nu
puls ir po kokio pusmečio jisai 
likvidavęs bent puse pasisko
linta ”investmento”‘pilnai at- Ja,M Pasas -l
mokės' naskola I išvažiuot.

”Bet Emisijos bankas šeido'
tik tiek litų, kiek padengimo andai pareikalavo iš
doleriais,-auksu, svarais ir ki-l'2 ^?105, pasiaiskimmo, ko
tą tvirta valiuta yra. Tarp smugelmnkas Purickis 
Emisijos banko ir privačiu sl° nenubaustas, val- 
bankininkų ir skandalas dėl to f*2108 atstovas aiskmo, kad 
buvo kilęs ir vienam Lietuvos j . Bąrjckis yra pabe-
bankininkui teko visa savo L u.zsienl ir valdžia ne-

KUR YRA KUN. PU
RICKIS?

Kun. Purickis yra Lietu
vos krikščioniu demokratų 
vadas ir jų partijos virsi-, 
įlinkas. Būdamas Lietuvos 
užsienio reikalu ministe-

\ •

dinėjimą valstybės. Bet kai
po kunigas ir klerikalų ly
deris, jis buvo paleistas po 
lengvute kaucija ir da su
teikta jam pasas į užsienį 

į išvažiuot.
i Kada

bankininkui teko visa savo
turtą Anglijoj atstatyt, kad paimti jo surastu Bet tuo
padengus spekuliatyves sko
las ir čekius, kuriuos tikėda
mas litų nukritimo išraše”.

Vadinasi, šį kartą ponui 
Yčui spekuliacija nepavyko. 
Kol-kas litai laikosi ir pasi- 
pelayti iš tokios transakci
joj jis negalėjo.

Iš to galima suprasti, 
kain ponas Yčas laukia litų 
kritimo. Laukia Lietuvos 
"inigu susmukimo taip pat 
kun. Vailokaičio bankas ir 
kiti krikščioniški šmugelni- 
kai. O ar atsimenat, kiek 
buvo iš pradžios riksmo 
T'rieš žydus, kad buk jie no
ri numušti Lietuvos naujų 
nmigų vertę! Dėlto juk ir 
fašistai atsirado, kurie 
pradėjo žydams iškabas, 
murzinti ir langus jiems 
daužyti. Tuo tarpu gi pasi
rodo, kad litų kritimo dau
giausia trokšta savieji pel- 
nagrobiai! štai jums ir pat
riotai!

pačiu laiku kun. Purickis 
rašinėja į valdžios laikrašti 
„Lietuvą” straipsnius, val
džia jam riebiai užtai ap
moka, ir vis dėlto ji „neži
no”, kur jis randasi. Todėl 
„Naujienų” korespondentė 
iš Kauno ir rašo: *

”Praėj_o apie pora metų; 
Purickis neva slaptai atva
žiuodavo i Kauną ir išvažiuo
davo. šiemet teismas paskel
bė, buk tai jis Purickio jieš- 
kąs. Žinoma, vis tai daroma 
dėl svieto akių, kad šia, ve, 
mes prasikaltėlių j ieškome, 
juos persekiojame... čia laik
raščių skelbimais Purickio 
”jieško”, kai nuo teismo pasi
slėpusio, b patamsėję su Pu- j 
riekiu bičiuliuoiasi ir šampa
ną geria.

”Ne taip pikta, ne taip 
šlykštu, kai blogas žmogus ap
gauna arba šunybę daro ne
matomai, nejaučiamai. Bet 
kai matai, kad tau į akis žiū
rėdamas, tave šmutija, jau 
pikta... Štai ir čia: visa Lietu
va šaukė ir šaukia: Purickis 
šioks, Purickis toks! O kuni
gas Purickis sėdi sau kokioj 
nors Lietuvos klebonijoj ir 
drožia sau straipsnius į val
džios oficiozą 'Lietuvą’, po 
pusliti už eilutę imdamas. Pa
sirašo Vygandas! Ir kaip pui
kiai rašo, su lotyniškais prie
žodžiais, kaip tikras kunigė
lis. Davinėja patarimų, kaip 
Vilnių atgauti, kataliku baž
nyčią išaukština, išgirta. Kur 
čia negirs, kad po jos skvernu 
gal sau lengvai sakariniau- 
ti...”

Tai ve, kas darosi kunigų 
valdomoj šalyje!

i

KAIP KUN. KRUPAVI
ČIUS ŠINKUOJA LIETU

VOS TURTUS.
Tat pats „Naujienų” ko

respondentas, kuris rašo 
apie p. Yčo spekuliacijas, 
praneša šitokių dalykų apie 
kun. Krupavičiaus šeimi
ninkavimą:

"žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų ministeris kunigus, Kru
pavičius išleido slaptą raštą 
įsakydamas miškų urėdams 
be mokesnio išduot valstybinio 
miško visiems klebonams, var
gonininkams, zakristijonams 
ir kitiems špitolninkams. Ap
dalino žeme vienuolynus ir kle
rikalines partijas, sektas, gru
pe* bei organizacijas. Ir ,po- 
gromščikams ‘fašistams’, iš
kabų murzintojams ir sinago
gų langų daužytojams studen
tams tautininkams davė že
mės, kurie ją jau praspekulia- 
vo ir giriasi, kad savo ižde tu
rį apie 10,000 dolerių...

„Lietuvos agronomų suva
žiavimas išreiškė protestą 
prieš Krupavičių, sakydami, 
kad kai kunigą* bus žemė* 
aki* mimtteriu, mes negali
me pasirodyt žmonių tarpa. 
Mariaapelš*' apskritie* agro- 

****** Tankunas, žemai ūkio 
departamento direktorius, ag
ronomas Kriaučiūnas ir kiti. , ...
dėl kunigiško ministerio poli- ! lse^a, kad ?a^f
-tikos rezignavo ir pasitraukė yra kandidatai į be*
iš vietų, bet kunigas vis šin- procių namus, 
kuoja šalies ūkį ir valstybės 
turtus klausydamas savo ] 
tijos vadų-kunigų Bučio ir 
limo patarimo: ”Kalk geležį 
kol karšta”.

Negana to, k, klerikalai 
grobia turtus 
da nuolatos 
„misijonierius1

KANDIDATAI I BEPRO
ČIŲ NAMUS.

Chicagos kunigų „Drau
gas”? gruodžio numery ant 
pirmo puslapio rašo:

”Kas mėgina politikon 
įmaišyti religinius klausimus, 
toksai žmogus yra kandida
tas į bepročių namus’’.

Bet kas gi daugiau religi-l 
ją politikon maišo, jei ne pa
tįs kunigai? Juk Lietuvoj 
jie ir Seimo neatidaro be re
liginių burtų. Net Lietuvos; 
konstitucija, kurią sufabri
kavo kunigai, pradeda su 
„Vardan Dievo”.

par- Už KĄ NUBAUDĖ SMĘ- 
Vi- TONĄ SU VALDEMARU?

j "Keleivyje” buvo jau ra
ižyta, kad pažangiečių lydė- ? • i V • a •

nuteistas kąjėjiman, o prof. 
Valdemaras yra ištremtas. 

_ V _  1—.j  v*     j*

.. . . ■ i

Lietuvoje, jie 
siunčia savo ~ , . , -. .r Amerikon P?bar “P“

■d jie tikisi viešpatauti, to
SS grobia tai tik prie vald&tf mu-

t

sų klerikalai noretų ldėk ga- viduojama boiševikų liku-1 garantuoja piliečio asmens I 
Įima., greičiau sudaryti^ ČUL kurią būvą pasilikę'ir buto neliečiamybę, kuri 
!?Voa.,irA Lietuvos vietose, saugoja žodžiąjr spaudos
yT3*1 ,ir 5°“ M**, paturime tų davinių, laisvę. Lietuvos administra-

.suniurnu ar nesą- cine praktika eina kitais ke-į Mark Ttvain, vienas žy-! keturiasdešimtu nuošimčiu. 
SS 555^a-1Ope-lWa mUsų val‘ hais: čia užtenka barimo,miausių Amerikos humoris-'Jeigu nebūtų buvę statisti-
Aiskių žygiu dar nedaro. sle- diški laikraščiai, bet mes ži- arba administratoriaus isa-! ' ' ' ’ ’ ” ”
piasi ir kuomet juos kas nors noru* vion-i

i Statistikų Svarbumas.

piasi ir kuomet juos kas nors 
nutveria gretinantis prie Len
kijos, tai pyksta ir griebiasi 
griežčiausių represijų prieš 
tuos žmones.

”Taip atsitiko su laikraš
čio 'Vairo’ leidėjais: prof. 
Voldemaru ir Ant. Smetona. 
Pirmasai tapo išsiųstas į 
koncentracijos stovy Idą ir pa
talpintas Drausmės batalijos 
ne vienam mėnesiui ir po to 
paliekamas 
Kaune 
stovis, 
baustas 
mokės, 
siams. Ant. Smetona atsisakė 
mokėti ir turės eiti'-kalėji
mam

”ši bausmė tapo.• uždėta už 
tilpusi ’Vairo’ No. 6 prof. Vol
demaro straipsnį 'Katruo Ke
liu*, kur buvo nupasakojama 
apie daromus valdžias žygius 
susitarti su lenkais.”

Tai pasirodo, jog ponai 
Smetona ir Valdemaras ta* 
po pastatyti ant „pakutoe” 
užtai, kad išdavė savo bro-į 
lių krikščionių sekretus.

nome vienų, kad ištikrųjų 
paskutiniu laiku plačiu

Varniuose iki 
nebus nuimtas karo 
o Ant. Smetona nu- 
2,000 litų, o jei neju
tai arešto 2 mene-

vienas žy-i keturiasdešimtu nuošimčiu.
— m žilinti* hnvA friii • oi’*

arba administratoriaus įsa-!tų, kartą pasakė, jog „yra kų, kurios parodo reikalim- 
kymo, kad iš garantuotų pi-balti melai, juodi melai*’ ‘ - ----- --
liečiams laisvių liktų tušti statistikos”. Kas kitas pa-j šimtai kūdikių vis mirtų 

. Kas gi lieka tokiam sakė, jog Skaitlinės neme- i 
piliečiui daryti? Laukti 
greito ir teisingo teismo? 
Bet ne visiems nukentėju- 
siems duodama teisės pasi
teisinti teisme, arba teismo 
reikia laukti metais, o tuo 
tarpu sėdėk tarp keturių 
sienų, kentėk moralinius ir 
materialinius nuostolius, 
kurių niekas neatlygins. 
Tokia įsigyvendino prakti
ka musų krikščioniškoj Lie
tuvoj.

Mes ne šalininkai tolsto- 
izmo politikoj. Artimo mei- 

,lė ir nesipriešinimas piktam 
čia nepritaikoma. Kiekvie
na valdžia ginasi, bet turi 
būti riboš, kurių ginantis 
negalima peržengti. 
skirtumas toks, koks yrą išdykimą arba padidėjimą, 
tarp nuomonės ir veiksmo.' Gimimo metrikai yra la- 
Valdžia, stipri piliečių pasi- bai svarbus viešos sveika

tos reikaluose, nes kur tos 
skaitlinės laikomos, galime 
surasti kūdikiu mirtingumo į r 

gimimTskaitliniu, tai kudį- 
kiu mirtingumo rata negali Rus nuo uzkiecia i gų. 
būti surasta i Apsivedimo statistikos

Gal manot, jog kūdikių yra įdomios ir svarbios ne- 
, K mirtingumo rata nėra svar- p* kiekvienam žmogui, bet 

vemmą ant savo kurpalio. bi? trumpas patyrimas ir sveikatos departamentui. 
m ‘ jos dalykas, bet parodvs Raikuriose Nes šitos statistikos palie-

ir gumą suvienytų pastangų, I v • i * • e .i**. • _ •_
nuo nukreipiamų ligų kas- 

jmet. Tokiu budu visi mato, 
I jog kaikurios statistikos 
i yra svarbios ir su jomis vi
si turėtų apsipažinti.

Yra ir kitų statistikų, .su 
kuriomis žmonės turėtų rp-

maštabu padaryta kratos ir vieta. Kas gi lieka tokiam sakė, ioe 
A —.1^. •' ____ 1*0 T . • t a i •• !•luoja, bet melagiai gali-ro

kuoti”. Ir daugeliui žmonių 
šios dvi pastabos apie skait
lines arba statistikas labai 
gerai pareiškia paprasto 
žmogaus nuomonę. Papras-_______ _ _____,___ ___
tas žmogus mano, jog sta- gjpažinti. Pavyzdžiui, miri- 
tistikos yra nuobodus daik- mų statistikos. Mirimų sta
tas ir jose nėra jokio sma- tistikos yra svarbios kraš- 
gumo ar įdomumo. Šis nu- tui. šalies Sveikatos Depar- 
sistatymas link statistikų i tamentui mirimu statisti- 
nėra visiškai sveikas ir tei- ■ kos ytin svarbios.* Pagal jąs

areštai Apie tai liudija 
gaunamos žinios iš ivairių 
Lietuvos vietų. Kiek tie 
žmonės buvo pavojingi Lie
tuvos nepriklausomybei, 
tai palieką žvalgybos pa
slaptis, bet meš žinome, kad 
suėmimai savivaldybės dar
buotojų, mokinių, profesi
nių sąjungų narių ir šiaip 
piliečių sukėlė vietose nusi
stebėjimo ir pasipiktinimo 
upA

Tie, kurie linkę yra spe
kuliuoti politikos santykių 
nežinojimu, insinuoja musų 

t adresu, buk tai socialdemo
kratai laiką savo pareiga 
ginti komunistus. Bet tų in
sinuacijų tikslas perdaug 
yra aiškus,, kad mums galė
tų primesti simpatijos ry- 
šius su komrmistais. Mes 
vienodai stovime ir stovė
sim įeisetumo ir piliečių 
laisvės sargyboje, ar smur
tas palies įtariamą komu
nistą, ar pažangininką Vol
demarą, ar šiaip pilietįHcu- 
ris dalei kokių nors prie
žasčių pasirodė neištikimas 
musų valdančiosioms parti
joms. Vienodai mes klausia
me, kuria teise einant atim
ta piliečiams laisvė?

Masiniai areštai žinoma, 
turi vietas ir kitų valstybių 
administracijinėj praktikoj. 
Bet paprastai tokiais atve
jais valdžia pasiaiškina 
prieš visuomenę; pas mus 
gi tokio reikalo nematoma.* 
Pas mus priešingai val
džiai

?

Lietuvos piliečių laisvės 
naikinimas.

„Socialdemokratu” ra-

t

šq: -
Nepersenai Lietuvos Te

legrafo Agentūra „Elta” 
paskelbė žinią, kad Kaune, 
Rokišky ir 
susektos komunistų organi
zacijos, 
kaip ir papildydamos tą ofi
cialioj pranešimą, šiomis 
dienomis paaiškino, kad lik-

kitose vietose

''Lietuvos Žinios’Y

tistikos yra svarbios kra

singas.
Visų pirmiausia, retai ra

sime žmogų, kuris mąstytų 
apie svarbuthą gimimo 
skaitlinių. Gimimo statisti
kos yra labai svarbios vi
sam kraštui, nes tik iš jų 

Čia galime sužinoti gyventojų 

tarp nuomonės ir veiksmo.' Gimimo metrikai yra la- 

tikėjimu, kritikos nesibijo. 
Krikščioniškos valdžios var
tojamos priemonės Lietu
voj kaip tik rodo, kad ji pi
liečių pasitikėjimo nejau
čia. kad bijo pati savo šešė
lio. Vieton to, kad įvesti gy
venimą ir moralinę padėtį, 
kad leisti išsivystyti visuo
menės iniciatyvai per savi
valdybes, — ji traukia gy-

' Sveikatos Departamentas 
mato, kiek žmonių miršta 
įvairiose vietose, ir išlei
džia žmonėms patarimus, 
kaip apsaugoti savo sveika
tą ir mirtingumui užkirst 
kelią.

Be mirimo ir gimimo sta
tistikų nebūtų galima suži
noti šalies sveikatos stovio.

Ligų statistikos yra įdo
mios ir svarbios kiekvie- 

’nam žmogui. Tos statistikos

tik kiekvienam žmogui, bet

Tai yra , ____ ________
----- manome, kad tokios vietose šioje šalvje buvo su-

rasta, jog kūdikių mirtin- nių skaičiaus augimą. 
s gurno rata buvo labai augs- Be to apsi vedimo statisti- 

L-om rnni ta. Buvo bandoma surasti kos yrą svarbios įsnsant 
priežastis, kodėl tiek daug vaikų ir našlių nuosavybes 

“J? kūdikių tenai .miršta prieš teises.
i tenka priminti, kad vystymas, stipinau sujungti suiauksiant pirmu metu.; Visos virsmmetos statis-

mes manome, Kact i 
| priemonės nepagelbės.

Primindami apie tai, mes 
kviečiame visus, J 
sveikas musų krašto"išsi-

- • - •

čia sociali gyvenimą ir žmo-

«U<M VCUIk«» ĮMAUUUU, AMU - - • • - -- ------ --------- -- pil IRU mCtU. _

Lietuvoje veikia konstituci- savo eiles po socialistinės Atradus ir prašalimus kaiku tikos yra labai naudingos, 
ja, kuri tam tikrose ribose demokratijos vėliava. rias priežastis mirtingumo • ir organizuotame gyvenime

’ rata sumažėjo dvidešimts- j būtinai reikalingos.
penktu, trisdešimtu ir net -F.LJ.S.

? i .

Kaip buvo priparodyta 
žemes sukimasis.

Vokietys Kopernikas ast-j visuomenei. Bandymui vie- 
ronomijos tėvu laikomas‘ta buvo parinkta Parvžiu- 
(1473—1543 m.). Jis pirmas je Panteonas. Tai labai di- 
paskelbė naują mokslą įdėlis erdvus rūmas. į bažny- 
apie teisingą planetų surė-jčia panašus. Ten franeuzai 
dymą ir jų judėjimą. Iki Ko- laidojo 
perniko apie pasaulio surė- žmones. Pačiame bokšto vir- ’ 
dymą nieko teisingai neži- šuje buvo padėtas medinis 
nota? Daugiausia Iaikytąsi4balkis, jo ceriu stipriai pri- 
vienuolio Ptolomėjaus fan- i kergtas plieninės vielos vie- 
tastingos teorijos, buk, že- 
mė yra plokščias, daiktas^ 
jurose ant arijų didelių žil
vių plaukąs, iŠ viršaus dau
gume it dubeniu apdengta, 
ir daug panašių nesąmonių. 
Visas pirmykštes ir Ptolo- 

'mėjaus kartu klaidingas te
orijas . Kopernikas savo 
moksliniais tvirtinimais ir 
patyrimais išblaškė. Tuo 
laiku Koperniko mokslas 
sukėlė mokslininkų tarpe 
didžiausi sujudimą! Vieni 
išsijuosę naująjį mokslą 

niką kartu su visomis jo 
knygomis ant laužo suspir- 
ginti, bet buvo ir tokių, Ku
rie su nauju mokslu sutiko. 

; Laimei tas visas triukšmas 
įvyko jau senai Kopernikui 
mirus, tat jam dabar laužas 
neikiek nebaisus buvo.

Ilgai skeptiškai žiūrėta į 
Koperniko astronomijos 
mokslą, kol, padaliau, persi
tikrinta, kad tai yra neklai
dingas. Tą galėjo žinoti tik 
mokslininkai, bet kaip įro
dyti žemės sukimąsi ir ki
tus dalykus nemokslininkui, 
kuris nematęs savo akimis 
arba nepačiupinėjęs nenor 
tikėti? Šį klausimą išrišo 
tik trims šimtmečiams pra
slinkus franeuzų moksli
ninkas Leonas Fuko—-tai 
buvo 1851 m.

Jis pirma savo bandymą 
parodė Mokslo Akademijos 
nariams, 
bandyme

savo žymiausius

šuje buvo padėtas medinis

nas galas. Ant apatinio galo 
buvo pakabintas mitulis. 
Jis turėjo 18 cm. dijametre 
ir svėrė 28 kilogr. Tuo bodu 
gauta 82 metrų ilgumo švy
tuoklė. Grindys buvo ap
dengtos. lentomis ir smėliu 
apipilta. Ant grindų ties 
bokštu buvo aptverta lentų 
juosta ratas, ant kurio buvo 
išbraižyta dalinimai 360 
gradusų ir jų pusių ir ber- 
tainių dalimis.

Kuomet viskas buvo pri- 
. .. _ rengta, švytuoklę leido siu-

smerkė ir reikalavo Koper- buoti. Ji padarė pirmą siu- 
bav;m^ pirmyn pej. g sekun
das. Paskiau* lygiai per tiek 
laiko grižo atgal. Kuomet 
švytuoklės apatinis aštrusis 
galas priėjo prie rato su da
linimais, tai tuoj pastebėta, 
kad ji padarius vieną siū
bavimą atsitraukė nuo taš
ko beveik ant 2iA milimet
rų. Ir taip su kiekvienu nau
ju siūbavimų ji vis daugiau 
ir daugiau kairėn traukėsi; 
jos siubaviiffo linkmė aky
liai keitėsi Kad geriau gali
ma butų švytuoklę sekti, jos 
sugrįžimo vietoje buvo pri
pilta išlyginto smulkaus 
smėlio krūvelė, švytuoklė 
siūbuodama kas kart savo 
apatiniu galu darė vis pla
tesnę smėlyje vagą an 2^-^ 
milimetrų.

Didelės žmonių minios 
tuo kart ėjo švytuoklės žiu- 

paąjdau toks pat rėti Jie ten savo akimis 
____ ____ didėliame ma®ta- matė, kad žemė tikrai suka- 

be buvo parodyta plačiajai. si. Ob,
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CLINTON, IND. 
Pastabos Darbininkui.

„Keleivio” No. 47 tūlas 
Darbininkas neteisingai yra 
padavęs žinią apie D., kuris 
iš čia išvažiavo Į Zeigler, III. 
Darbininkas rašo, kad D. 
buvo munšaino fabrikantas 
ir svieto „lygintojas”. Tai 
teisybė, kad D. „lygino svie
tą” su munšainu. Taip daro 
dauguma šios kolonijos lie
tuvių, taip daro ir pats Dar
bininkas. Bet kokiu tikslu ir 
kuomi pamatuodamas Dar
bininkas vadina D. komunis
tu? Ar tuo tikslu, kad paže
minus Komunistų Partiją? 
O gal yra kokie nors asme
niniai tikslai?

Minėtas Darbininkas ir 
kituose laikraščiuose yra 

a. apšmeižęs Clintono lietu
vius, kaip tai „Dirvoje” ir 
„Tėvynėje”. Pats blogai elg
damasis jis myli mokinti ki- 

v tus. Pažink pirmiau pats sa
ve, pamatyk savo klaidas, 
o paskui mokink kitus. 

Pateisinimui D. turiu pa
sakyti, jogei tas žmogus ne
buvo jokis komunistas, nei 
socialistas, nei katalikas. 
Gyveno jis ramiai ir niekam 
blogo nėra padaręs. Jis nė
ra nuskriaudęs namų savi
ninko, nei groserninko, nes 
namų savininkas ir groser- 
ninkas ji palydėjo iš namų 
Į Zeigler, III. Jie visi buvo' 
vienos klesos žmonės.

Aš duosiu Darbininkui 10 
dolerių, jei jis prirodys, kad 
D. buvo komunistas arba 
socialistas. O jeigu jis to ne
padarys, lai tokią pat pini
gų sumą duos man.

Petras Neviackas.
730 Anderson St., 
Clinton, Ind.

žodis „Keleivio* Redakci
jai. Meldžiu patalpinti šią 
mano pastabą, tegul bus vi
siems „Keleivio” skaityto
jams žinoma, kad yra netei
singų korespondentų, su ku
riais reikia kovoti. Aš skai
tau „Keleivi”, „Laisvę”, 
„Dirvą”, „Lietuvos Ūkinin
ką”, „Socialdemokratą” ir 
anglišką „Cappers Weekly” 
—ir visuose laikraščiuose 
kartas nuo karto pasirodo 
tokių elementų, kurie nori 
tik kitą apjuodinti, o save 
išbaltinti. Abelni darbo 
žmonių reikalai tokiems ele
mentams nerupi. Tiek”Lais^ 
vėje”, tiek „Naujienose” ir 
„Keleivyje” tankiai matosi 
negirdėti prasivardžiavi- 
mai vienų ant kitų. Ir kaip 
gi tuomet gali būti solida
rumas tarpe darbininkų, jei 
jie yra šitaip kurstomi vie-

- ni prieš kitus? Aš trokštu, 
kad butų meilė ir brolybė 
tarpe darbo žmonių.

P. Neviackas.
Nuo Redakcijos. Su iš

reikšta drg. P. Neviacko 
nuomone mes pilnai sutin
kame. Neteisingų korespon
dentų mes vengiame ir ne
teisingas korespondencijas 
su mielu noru atitaisome. 
Kovoje su neteisingais ko
respondentais daug galėtų 
pagelbėti tų kolonijų veikė
jai, kur tokie koresponden
tai atsiranda. „Keleivio” re
dakcija pageidauja, kad ko
respondentai rašytų vien 
tik teisybę, be jokių iškrai
pymų ir bereikalingų už
gauliojimų.

- SC.RANTON, PA. 
Prieglauda seniems ir palie- , 

gusiems lietuviams.
Lietuvių Tautiška parapi- ; 

ja nupirko netoli Scrantono 
puikią ir gražią ūkę, su 100 
akrų žemės ir geromis trio- 
bomis už $13,000. Tai bus 
prieglauda negalintiems 
sunkiai dirbti ir seneliams. 
Kaip bus gautas čarteris, 
tada parašysiu viską pla
čiau.

Tas visas užmanymas ta
po įkūnytas per pasidarba- gauti link E. St. Lotus.

vimą kunigo J. Gritėno. Ji
sai dirba, kiek jo pajiegos 
išneša labui savo brolių lie
tuvių.

Kiti visi, snaudžia, o lais
vamaniai tai visai užmigo. 
Mat bravorai beveik kožnoj 
stuboj, munšainę verda, tai 
nėra laiko darbuotis.

Karabdnikas.

HUDSON, MASS. 
Nesutikimai lietuvių tarpe.

Netiek čia yra daug lietu
vių, kiek pas juos nesutiki
mu, tarpusavinių ginčų ir 
peštynių. Susiskaldę i kelio
lika partijų, vieni prieš ki
tus skerečioja kaip ožiai. 
Jeigu vieni ką rengia, tai 
antri už akių užlenda. Dau
giausia tuomi atsižymi da
vatkos. 24 d. lapkričio da- 
vatkinė L.D.S. kuopa norė
jo pakenkti L. L. Palaipi
nei Draugystei, bet kasda
ma duobę kitiems pati i ją 
įkrito. Nuo savo parengimo 
L.D.S. kuopa turėjo defici
to apie 30 dol.. kuriuos na
riai iš savo kišenių turėjo 
padengti, nes iždo ta švento
ji kuopa neturi.

Taipgi nemažai sorkių 
pas mumis pridirba ir tau- 
tiškai-klerikališki sandarie- 
čiai. Jie tankiai rengia pra
kalbas ir save reklamuoja 
kaip Įmanydami. Taip ant 
25 d. lapkričio jie parengė 
prakalbas ir parsikvietė 
kalbėti poną RastenĮ iš So. 
Bostono. Nors Rastenis iš 
paviršiaus atrodo manda
gus ir geras, bet gilumoje 
yra tautiškas fanatikas ir 

Į tokiais bando padaryti savo 
pasekėjus. Ponui Rasteniui 
tik sandariečiai yra geri, o 
visi kiti niekai. Kas tik san- 
darietis, tai, anot Rastenio, 
yra pastovus, mandagus ir 
net džentelmQnas.-o visi ki-' 
ti, kurie neseka paskui san- 
dariečius, tai nesusipratėliai 
vėjagaudžiai ir tam 'pana
šus. Tai šitaip tasai 'rim
tas” sandariečių kalbėtojas 
atsineša link kitaip mąstan
čių bei Įsitikinusių žmo
nių, negu jis pats. Gal kitose 
lietuvių kolonijose yra ir 
gerų žmonių sandariečių 
tarpe, bet girdamas musų 
sandariečius kalbėtojas ap
silenkė su teisybe. Nors 
žmonių yra sakoma, kad 
kiekvienai pelėdai jos vai
kai yra gražiausi, bet vis- 
tiek, jei kalbėtojas butų ži
nojęs kiek nors teisybės 
apie musų kolonijos sanda
riečius, jis nebūtų išdrįsęs 
juos girti. Visiems juk yra 
žinoma, kad musų sandarie
čiai beveik niekuo nesiski
ria nuo klerikalų 
su klerikalais naminę tušti 
na ir išvien prieš progresy
vi elementą eina.

Visų Draugas.
x.

14 d. Lapkričio, vakare,!slapčiomis jau skleidžiama. ____
maskuoti banditai užpuolė1 Sakoma, kad tūlas bučeris visi šios apielinkės lietuviai 
1 , • Y YY 1 — - A I XT-T. 1 JT. *1 • • 1 *11 * • ▼ A ‘

reikia pasakyti, kad beveik
‘i 

priklauso prie LMD, tai 
žmonės buvo pavargę. Vie-

lietuvio Jono Balsaičio sa-įper miegą vaikščioja ir kar-
liuną ir paleidę šūvį Į lubas .‘tais (kai stipriai mėnulis r.muuc& uuvo pavai-gę. v ir- 
išplėšė registerį, kuriame!šviečia) užklysta Į svetimą nok žmonių • prakalbas at
rado 35 dolerius. Banditai stubą, ypač kai „pikta paku- silankė skaitlingai ir visi 
niekieno nekliudomi pabėgo, sa” jam pasako, kad toj stu- atydžiai klausėsi Grigaičio

Darbai.
Darbai anglių kasyklose, 

eina labai silpnai. Dirbama 
po 1 ir 2 dienas savaitėj. Ne
toli nuo Collinsville, Belle- 
ville apielinkėj užsidarė vi
sos kasyklos. Patartina iš 
kitur nevažiuoti i čia darbo 
jieškoti, nes bedarbių ir taip 
yra daug.

Pasaulio Pilietis.

boj vyro nėra namie.
Telegrafiste.

I visose Pittsburgho dalyse 
pristeigta lietuvių koopera
tyvu, o daugiausia tai val
domųjų daiktų krautuvių. 
Greitai dygusieji koopera
tyvai mirė visai neilgai gy
vavę, ir priežastis mirties 
buvo ne ta, kad žmonės bu
tų jiems nepritarę, bet kad 
nebuvo išsilavinusių vedė-

I ių. Tie laikai tai netik Pitts
burgho, bet ir visos Ameri- 

Įkos lietuviams yra žinomi 
kaipo kooperatyvų steigi
mo laikai.

Šiomis dienomis Pittsbur
gho lietuviai turi dvi koope
ratyviškas valgomųjų daik
tų krautuves, vieną north- 
saldėje, kurios gaspadorium 

I yra gerai žinomas J. K. Ma- 
šiukna ir Soho dalyje, ka

irios vedėju yra A Vaino- 
| ’ius. Abudu vedėjai yra jau 
gerai patyrę, todėl šioms 
kooperacijoms sekasi gana 
gerai, nors ir šios koopera
cijos jau gvvendąmoo eilę 
metų yra perleidusi''-s viso- 
’<ių audrų ir yra mačiusios 
visko, bet šiandien joms ne- 
gręsia jokis pavojus. Tik 
visa bėda tame, kad plačioji 
lietuvių visuomenė mažai 

! įdomauja kooperatyvais; 
lyra negerai, kad toks s va r* 
bus dalykas, kaip kooperaty
vai taip užmiršti. Ar nelai
kąs butų apie tai pagalvoti 
ir toje srityje pasidarbuo
ti? O šiais laikais spėkų 
jau turim kurkas daugiau, 
negu anais bandymo laikais.

Kitą karta parašysiu dau
giau apie Pittsburgho koo
peratyvu. pergyventus var
gus. ’

ninku būvio pagerinimą. 
Jie priėmė socialistų prog- 
ramo vieną tiktai dali —ga
lutiną tikslą. Komunistai 
griežtai buvo pasmerkę vi
sokias reformas ir parla
mente dalyvavimą; jie smer 
<ė Socialistų Partiją (dar 
būdami S. P.‘ kairiaspar- 
niais), kam partija freika- 
’auja politiniams kaliniams 
amnestijos ir tame dedasi 
su kitomis pažangiomis sro
vėmis, to reikalaujančio
mis: toliau jie smerkė poli- 
:-nį darbininkų viešą veiki
mą, o tik pripažino slaptą, 
pogrindini, žodžiu sakant, 
komunįstai manė, kad kuo 
darbininkams bus blogiau, 
tai tuo bus geriau-—grei
čiau bus revoliucija. Tai 
maž-daug šitoks komunistų 
buvo nusistatymas ir prog
ramas. Na, o kas šiandien 
’iko pas juos iš to progra
moj Nieko! Jie padžiovė tą 
savo ”revolicionišką” prog
ramą ant tvoros, idant jis 
išdžiūtu. Jie jau sutvėrė 
viešą „Darbininkų Partiją” 
ir patiekė jai pusiau libera
lini programą, kuriame, be
veik jau vien tiktai kalba
ma apie reformas; tuos, ku
rie dar laikos to buvusio 
irogramo. jie vadina „ekst
ra „kairiaisiais”, „padau
žom”. „žiopliais’’,- „niek
šais” ir t.t. Pagalios, dabar
tiniai komunistai siūlosi 
Įvairiems liberalams ir bur
žuaziniams elementams su
daryti „bendrą frontą” po- 
itikci. Bet, kas šlykščiau
sią, jie dabar patys Įlindę i 
buržuazini dumblyną iki s- 
ausų, vienok šaukia,' rė
kia, kad socialistai „buržu
azijai tarnauja”, ir t.t. Tai 
•ra tikri jėzuitai.

Kąip pirmos d. Grigaičio 
kalbos, taip ir antros publi
ka klausėsi stebėtinai aty- 
džiai, kas roder, kad musų 
oublika labai yra pasiilgusi 
gerų prakalbų. Ir nežiūrint, 
kad šios prakalbos buvo su 
žanga, žmonių prisirinko 

kupiną salė ir dar daugu
mas turėjo grižti namo. Tas 
parodo, jog brooklynieeiai 
nemaža yra susidomėję so
cialistais ir jiems prijaučia. 
Aš pats žinau, kad daug pas 
mumis yra žmonių, kurie 
pusėtinai yra susipažinę su 
socialistiniu judėjimu ir ji 
uoliai remia, tik gaila, kad 
$ie žmonės dar vis nestoja 
Į socialistų organizaciją .ir. 
nepadeda mums aktualiai 
dirbti rimta darbą darbi
ninkų klasei. Draugai, jeigu 
•jus norite daugiau tokių 
prakalbų ir abelnai dides
nio socialistinio judėjimo, 
tai stokite į LSS 19 kp., o 
mes tuomet bendromis spė
komis daug daugiau ką ga
lėsime nuveikti. Kuopos su
sirinkimai atsibuna kiekvie
no mėnesip pirmą nedėldie- 
nį, 3 vai. po pietų, socialistų 
svetainėje. 319 Grand st. 
Dabar pirmutinis kuopos 
susirinkimas atsibus sausio 
6 d., 1924 m. viršminėtoj 
vietoj ir tuo pat laiku. Tai
gi, draugai, nepamirškite.

LSS. 19 kp. Narys-

prakalbos, išskiriant keletą 
bolševikiškų munšainistų, 
kurie buvo suorganizuoti ir 
atšiųsti, kad sukėlus triukš
mą ir išardžius prakalbas. 
Bet, ant jų nelaimės, varg
šai pasijuto, kad parmenkos

, . .... _____. Triukšmadariais
I*. Grigaičio prakalbos pa- publika labai pasipiktino, 
vyko gana gerai arba ge- Teko patirti, kad Pitts- 
riau negu buvo tikėtasi. Ką- burghe šioji bolševikiška 
dangi sios prakalbos buvo ’revoliucija’’ viešuose paren-i 
rengiamos Padėkavonės gimuose busianti jau pasku- 
Dienoje kuomet didžiuma tinė, ir tie munšainistiški 
žmonių buvo užimti baliais revoliucionieriai gausia bis- 
ir teatrais, o pnegtam lie- ki „vikeišino” už ju „karžv- 
tus lyjo be jokio pertrauki- giškus” darbus. Rimtesnieji 
mo visą popietę iki vėlyvam LMD nariai tariasi pirmi 
vakarui, kad ir drąsiausiam pradėti kovą prieš triukš- 
zmogui nesinorėjo kur nors madarius ir manoma atei- 
dti. bet i. prakalbas^žmonių nančiame LMD susirinkime 
susirinko gana gražus bu- paimti apkalbėjimui triukš- 

’madarių klausimą. Nėra 
, . Grigaitis- kalbėjo abejonės, kad po apkalbėji-
dnem atvejais. Pirmuoju mo kietas triukšmadariai 

pas’dalmo savo išpurus kiek „vikeišino” iš 
dziais,• kuriuos, jis patyrė LMD ir bus nutraukta kau

kė didiesiems triukšmada
rių meistrams. !

Apie Grigaičio prakalbas 
turiu pasakyti, kad jos pa
vyko labai gerai, nežiūrint 
triukšmadarių pastangų I 
prakalbas išardyti. Lėšų pa
dengimui aukų surinkta 
$14.00 Publika pageidauja, 
kad ir antrą kartą butų Gri
gaičiui prakalbos rengia
mos. Esą, geriausias kalbė
tojas, koki kada yra girdė 
ję- į
šis-tas iš lietuvių koopera

tyviškų krautuvių !
gyvavimo. i

Apie 10 metų atgal Pitts
burgho lietuviai buvo labai 

krautuvių steigimu ir tuo
met buvo plačiai varoma 
agitacija už kooperatyvus. 
Viso to pasekmė buvo ta.kaci

PITTSBURGH, PA.
P. Grigaičio prakalbos 

N. Sidės dalyje.
Lapkričio 29 d. Lietuvos jų spėkos ir savo tikslo ne- 

Sunu Svetainėje pirmos d. atsiekė.

NORWOOD, MASS. 
Extra naujienos.

Gal niekur nėra tiek plet- 
kininkų, kaip musų koloni
joj. Pletkų nešiojimu dau
giausia užsiima gyvanašlės 
ir gyvanašliai. Kas valanda,- 
tai naujiena. Hearstas galė
tų čia savo dienrašti išleisti, 
žinių netruktų.

Užvis daugiausia dabar 
kalbama apie vištas. Mat 
čia tris vyrukai buvo areš
tuoti už vištų vogimų ir 
nors teismas juos išteisino, 
bet .tas incidentas atidengė 
visą vištų vogimo misteri
ją. Dabar bobelėms labai 
rupi, katrų vištos jau nu
peštos, o katrų dar pešamos.

Taipgi čia daug liežuviais 
plakama apie Įvairias risty- 
nes. Mat, pas mus yra stip
rių gyvanašlių, kurių net iri 
profesionališki ristikai ne- į 
gali nuveikti. Sakoma, kad j 
vienas ristikas su tūla gy
vanašle kasdien persirita, 
bet vis išeina ”draw” (be 
pasekmių). Ristynės būna 
slaptos. Publika gali žiūrėti 
tik per rakto skylutę. Gud-i 
resnės bobelės sako,-kad jei-jsios, nes ta i

važinėdamas Lietuvoj. Ant
ru atveju kalbėtojas kalbė
jo apie Amerikos lietuvių 
organizacijas ir viešą veiki
mą. Abidvi kalbos buvo gy
vos ir pamokinančios. Po 
prakalbų teko patirti, kad 
nortsaidiškiai Grigaičio pra
kalbomis liko pilnai užganė
dinti.

Grigaičio prakalbos 
Soho dalyje.

Lapkričio 30 d. antros 
Grigaičio prakalbos • buvo 
LMD Svetainėje. Nors ir 
nelabai geroj dienoj ir šios 

(prakalbos buvo pasitaikiu- 
ijum-ict eciriv,' Aaii j šiuo, nes va Zįįtktį prieš pra- 

gu tas ristikas nebūs užtek- kalbas LMD J&orėjo savo na- 
tinai atsargus, tai gyvanaš-friams pnrerfftel > v '* 
iė laimės. j buvo visiems LMD nariams

Dar viena extra žinia, į ir jų šeimynoms- viskas už- 
apie kurią visi nonvoodie- į dyką, netik muzika, bet ir 
čiai dar nežino, bet kuri pa-j užkandžiai su gėrimais, o

halių, kurĮšurirupinę kooperatyvišką

Reporteris^

BROOKLYN, N. Y.
Drg. P. Grigaičio prakalbos 

puikiai pavyko.
Gruodžio 3 d. atsibuvo 

drg. Grigaičio prakalbos, 
kurias rengė LSS. 19 kp. 
Prakalbos prasidėjo nuo 8 
vai. vakare, bet publika pra
dėjo rinktis Į svetainę jau 
nuo 6:30. Tas jau tuojau da
vė rengėjam suprasti, jog 
publikos bus labai daug, ir 
kad socialistų svetainė bus 
permaža tą publiką sutal- 
ointi. Ir prieš 8 vai. svetai
nė buvo jau pilna prisigrū
dusi žmonių, ir daug publi
kos turėjo grįžti atgal nega
vę vietų. i

Lygiai 8 vai. pirmininkas 
to vakaro drg. Poška paaiš
kino publikai, jogei drg. P. 
Grigaitis kalbės dviejuose 
atvejuose: pirmu kartu
apie Lietuvą, o antru atve
ju apie skirtumą tarpe so
cialistų ir komunistų. Per- 
štačius' drg. Grigaiti kalbė
ti, publika entuziastiškai jį 
priėmė. Pirmoje temoje kal
bėtojas kalbėjo daugiau 2 
valandų ir klausant norėjo
si, kad jis dar tiek kalbėtų. 
Jis faifi gyvai ir vaizdžiai 
piešė Lietuvos ekonominę ir 
politinę padėtį, jos gerąsias 
ir blogąsias puses, kad klau
sant, rodėsi, jog jis gyvai 
vadžioja po Lietuvą, ir rodo 
tuos dalykus tikrenybėje.

Po pirmos prakalbos bu
vo renkamos aukos lėšų pa
dengimui ir socialistų pro
pagandai. Aukavo po $1.00: 
Skivyta, Strimas, Vitkus, 
Teveda, Kulis, Paškevičius, 
F. Mertinkevičia ir F. Raš
kinis. Po 50c. aukavo: J. 
Glaveckas, M. Petkus, O 
Vaičekauskiene, A. Sand
ro w, A. Paškevičius, V. Za- 
veskas ir Sandrof. Smulkių 
surinkta $16.50. Viso su
rinkta $28.50. •

Užsibaigus aukoms drg. t 1 
P. Grigaitis kalbėjo apie ;

komunistu. Kalbėtojas įro- Jau sveiksta, 
dinėjo skirtumus taktikoje' F. Butėnienė apsivedė. su 
ir principuose. Komunistai J. Karsoku iš Grand Rapias. 
buvo atmetę socialistų nrog- Jįdu susipažino per de
ramo tą dali, kuri stojo už leivį”. Vėlinu jiems launrn- 
mupmuma, kitais žodžiais go gyvenimo. Fountantetis 
sakant, už tuojautmį daibl- korespondencijų ant i (>Usl.)

t-
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COLLINSVILLE, ILL. 
Vienoj šeimynoj dvi didelės 

nelaimės.
Jau buvau „Keleivyje” ra

šęs, kad 20 spalio tapo mir
tinai sužeistas jaunas 25 
metų italas Lumaghi Coal 
Co. kasykloj. Nepraėjo nei 
mėnesis laiko, kaip tą pačią 
šeimyną patiko antra dide
lė nelaimė. 20 d. lapkričio 
tapo sunkiai sužeistas ant
ras tos šeimynos narys, jau
nesnysis užmuštojo brolis, 
18 metų vaikinas. Jis dirbo 
kasykloje Consolidated Coal 
Co. No. 17, kur prikrauti 
anglies karai pagavo ir nu
pjovė jam koją. Tai matot, 
koks yra angliakasių liki
mas.

Banditų peikimas.
15 d. lapkričio banditai 

užpuolė Consolidated Coal 
Co. kasierių ir atėmė visą 
darbininkų pėdę, 14,464 dol. 
Jį užpuolė 6 vyrai beeinant 
iš banko į ofisą, aut So. Se- 
minary st ir kampo Main 
st, BŠnditbi pkbėgo nepa-

FOUNTALN, MICH.
čia gyvena daug lietuvių 

ūkininkų, bet visuomeniško 
veikimo mažai, šiek-tiek 
veikia tik Lietuvių Ūkinin
kų Progresyvė Draugija.

Musų kolonijos ūkininką 
V. Endziuliuną patiko ne
laimė. Jis stačia galva nu- 
puolė nuo vežimo ir labai 
susikrėtė sprandą. Tūlą 
laiką buvo be sąmonės. Be- 

-___ „'vaistinis daktaras šiek-tiek
skirtumą tarp socialistų ir ligonį atitaisė. Dabar jis
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I

• f

lė.

ną:

Gerkim, gerkim,
. Broliai vyčiai,

Ant patiekos 
Mus bažnyčiai!

Žino Vilnius, 
Žino Kaunas, 
Musų vardas 
Yra slaunas.

Jei kas duoda 
Išsigerti, 
Mes padarom 
Kiaulei smertĮ.

■Taip, vaike, bedainuo- 
išgėrėm visą 

Vienas musų

K ELE IVI S

iįvairinę vinine ra^aai *P?e tafVfcai nėra- riai pagimdė Telegramą”, 
4’’**1* AlltlvO so. Bet jeigu keno nors ne- kuris bepūsdamas burbu-

-------------- -  (laimingas automobilis už- lūs patruko ir atidavė die-
Rusijos armija. gauna kokio nors politikie- vui dusią. Dabar daktaras 

Nesenai atvykusių iš Ru-1 r?aua skverną, tai tuomet vi- Karalius pagimdė "Gyveni
ni jos asmenų žiniomis, Są-'s* laikraščiai stambiom rai- mą”. žinoma, jeigu dakta-
Minga Socialistiniu Sovietų I dėm skelbia kaipo didžiau- 
......................... I šią nelaimę.

' Musu patriotai sako.Jo- 
į»i žydai skriaudžia katali- 
«us, darydami iš jų bizni.

M Ud yra tik mažmožis

Respublikų (taip dabar va
dinasi Rusijos Federacija 
ąrbą trumpai S.S.S.R.) po 
didžibsios įlemobilizacijos 
laikiusi oficialiai apie 800,- 
000 armijos, bet ištikimųjų— 
apie 1.500,000 kareirių. 
šiais metais 3 mėnesiams 
mobilizuota 3 metų šauki
mai. taigi prisidėjo dar apie 
1,500,000. Tuo budu šiuo mo
mentu turima po ginklu 
apie 3.000,000 kareivių.

Armija dabar esanti ge
resnėj padėty, negu 19*20 
metais, kuomet pulta ant 
Varšavos. Žinovų manoma, 
kad Rusija dabar galėtų 
Lenkiją ir Rumuniją apga
lėti, jei šioms Prancija ne
galėtų aktyviai pagelbėti, t 
y. jei Vokietija vienu laiku 
prieš ją sukiltų.

Rusijos armija dabar su
sideda iš elementų, nedaly
vavusių nei jiasauliniame, 
nei naminiame kare. Tai yra 
armija, kuri nėra pažinusi 
caro valdžios ir išauklėta 
jau komunistinei tvarkai 
esant.

Bet ekonominis šalies sto
vis dar krintąs toliau, dar 
atgimimo nematyt, dar 
dirbtuvės vis užsidarinėja, 
be to transporto Įmonės (ke
liai. gelžkeliai) yra gana 
blogame stovy ir maža-kiek 
yra pagerėjusios.

Žinovų išvada, kad Rusi
ja dabar pajiegtų duoti 
trumpą-stiprų smūgi savo 
vakarinėms kaimynėms, bet 
ilgesniam karui nėra pasi
ruošusi.

ras Karalius savo naujagi
miui kūdikėliui duos užtek
tinai ”castor oil”, tai gal 
^Gyvenimo” kūne dūšia už
silaikys. ‘ •“

® su tuo, kokį mil-i 
’ tnj daro katalikų1 

kunigai iš žydų. Kiek ap-' 
sukrus kunigas, vien tik iš! 
penkių Kristaus ronų j vie-(*nus metus pasisemia sau 
kapitalo, tai penki žydeliai 
per visą savo gyvenimą par- 
davodami katalikams silkes 
tiek nepadaro.

Apie Imigraciją.
Imigracijos Įstatymas lapkr. 15 Įleista 690. Metinė 

Įleidžia tiktai penktą dalĮi kvota galės būti užbaigta 
Įleidžiamų imigrantų iš: vasario arba kovo mėn. 1924 
kiekvienos šalies Į Suv. Vai-(metais. Jugoslavų valdžia 
stijas kas mėnuo. Tokiu bu--pradėjo išdavinėti paspor-

I
I
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—Sveikas-gj-vas, tėve! 'no kuinas turėjo gero mun-
—Ačiū, vaike, už pasvei- !šaino, tai per visą naktĮ gė- 

kinimą, ba sveikata man da- reni ir dainavom vyčių hym- 
bar labai reikalinga.

—Ir aš pastebėjau, kad 
šiandien tu eini daugiau su
sirietęs. Turbut sergi?
-----Sirgt, vaike, nesergu,

ale vistiek negerai fvlinu.
—Turbut peršalai?

■Nausax gumbas pasikė-

•Nėgaiimas daiktas, tė
ve, nes vyrai gumbo neturi.
Tai yra moterų liga.
~0 aš tau sakau, kad aš 

turiu gumbą.
—Kaip gi tu ji gavai, tė-’

—Ogi visai netyčia. Ga- darni, mes 
vau, andai nuo savo kūmo munšainą. 
gromatą, kad nuvažiuočiau staršas nuėjo pajieškot dau- 
padėti jam kiaulę paskersti, giau. Munšaino daugiau jis 
Sąko, kaip tu esi generolas nerado, bet jis atnešė džio-j 
•  •_____ i. r TS irt i n n.', cnrorlnmir visuomet nešioji šoblę, tai gą vyno., Tuo jaus suradom 
žinai, kaip toki džiabą ge
riau padaryti. Na, ir nuva
žiavau. Kiaulė buvo didelė, 
tai labai faitavosi, kada pa
matė mane su generoliška 
mandiera. Mat, suprato, 
l:ad bus jau smertis. Ale tas 
nieko nemačijo. Liepiau pa
šaukti vietinę vyčių kuopą, 
sustačiau ją i šerengą, ir 
: ukamandavojau apversti 
kiaulę aukštyn kojom. O 
mano vaiskas gerai ištrei- 
nytas ir klauso kaip kuni
go. Kaip tik sušukau: 
"Griebk!” — tuoj visi vyčiai 
ir puolė ant degiosios. Vieni 
už ausų, kiti už vuodegos 
—ir parvertė kiaulę ant že
mės. Aš išsitraukiau šoblę. j 
paspjoviau tris kartus, iri 
kaip moviau Į širdį, tai kiau- i 
lė daug ir nesispardė. Antį 
to, vaike, tai aš meistras. Ir 
Lietuvoj, būdavo, mane vi
si žino, kad turiu labai leng
vą ranką.

—Bet tu nukrvpai nuo da
lyko, tėve. Tu žadėjai man 
pasakyt.kokiu budu tu gum
bą gavai, o dabar pradėjai 
girtis, kad tu moki kiaules 
skersti.

—Veideminut, Maike; aš 
noriu pasakyt tau visą isto
riją. Kada mes tą kiaulę nu- 
durėm, gaspadinę atėjo su 
viedru pasiimti kraujo dėl

- jukos, o paskui mes ją nu- 
svilinom ir išprovijom. -

—Ka jus nusvilinot ir iš-
ar

inai, kaip toki džiabą ge-

svilinom ir išprovijom.

provijot: gaspadinę,
kiaule?

—Nebūk tu durnas, 
ke! Kas gi gaspadinę 
na!

Mai- 
svili-

tribušoniką, ištraukėm kor- 
i ka ir pradėjom ragauti, 
į Nieko sau butų trankąs, 
ale turėjo lyg sūrų smoką. 

i Vienas iš mūsiškių patarė 
■pridėt cukraus. Paklausėm 
jo rodos, ir idėjom cukraus. 
Ale navatnas daiktas, kad 
nuo cukraus pasidarė kar
tus. Kai kurie pradėjo lyg 
ir abejot: gert, ar negert? 
Ale aš užkamandavojau pri
pilt stiklus. Sakau: kartus 
—nekartus, bet syki atneš
tas, tai reikia gert! Ir pats 
pirmutinis išmoviau di
džiausią mierą. Paskui da 
suradau raugintų kopūstų, 
ir prie gero užkandžio iš- 
tuštinom visą džiogą.

—Bet kaip tu savo gum- 
Ibą gavai, tėve?

—Palauk, vaike, palauk! 
Kaip tik mes pabaigėm tą 
vyną gerti, ateina gaspadi
nė ir. pamačius tuščią džio
gą. sušuko: ”Vai Jėzau Ma
rija, iš kogi aš dabar juką 
išvirsiu?! Jus išlakėt visą 
kiaulės kraują!”

—Cha, cha, cha!...
—Maike, čia ne juokas! 

Mums pasidarė baisiai ne
smagu. Tik tu pamislyk, 
vaike: vyčių vaiskas pa
skerdė kiaulę ir kraują iš
gėrė! Juk tai baisus išnevo- 
žymas musų stono ir paže
minimas musų vardo! Tik 
tu pamislyk, kas bus, jei 
apie tai sužinos bedieviai! 
Bet tai ne viskas, žalias 
kraujas, matyt, neĮna

it

I

—Bet iš tavo pasakymo, 
tčve ' sunrasti.

—Nau&a! Mes kicv/ę svi
linom.

—O kas coliaus buvo?

; Lenkų prezidentas žada 
pasitraukti.

Lvovo ”Dziennik Ludo- 
wy” rašo, kad Lenkijos pre
zidentas Vojciechovskis ža
dąs greitu laiku apleisti sa
vo vietą. Pasišalinimas esąs 
sąryšy su paskutine prezi
dento kelione, kur jis pra
kalbose kelis kart pabrėžė 
J,. Pilsudskio didelius nuo
pelnus valstybei. Tuo jis įgi
jęs nepalankumo dabartinė
se valdžios sferose. Kiti tvir
tina. jog prezidentas Vojcie
chovskis nenoris, kad jo var
das butų surištas su katas
trofa. i kurią nugrimzdo 
valstybė.

Kuom lenkai Vilniuje 
laikosi.

Spalio mėn. 14 d. lankęsis 
Vilniuje Lenkijos preziden
tas Vojciechovkis jam pa
ruoštame pokily pareiškė, 
kad esą. lenkų viešpatavi
mas Vilniaus žemėj pąsire-i

rniąs ne tik teise arba gy
ventojų valia, bet pirmiau
sia jiega, kurią sudaranti 
lenkų kariumenė ir kuri ga
rantuojanti. kad lenkai pa
siliksią Vilniaus krašte.

ŽARIJOS
I

Lietuvos klerikalai savo 
neramų sėbrą Valdemarą 
išvarė ant „poselenijos”. 
Kadangi Lietuva yra tokia 
■’miližniška” šalis, tai Val- 
demara vežė nuo Kauno 
kuotoliausia. Bet vistiek 
Valdemaras, kad ir toli ant 
”poselenijos” būdamas, kai 
atsigula ii' gerai išsitiesia, 
tai kojomis į Kauną atsire
mia.

Iš Smetonos klerikalai no
rėjo pasidaryti sau sviesto. 
Mušė, mušė ir nieko neišmu
šė—sviestas nesidaro ir

žmogui Į sveikatą, ba aš la- tiek. Dabar jie uždarė Sme- 
bai apsirgau. Gumbas taip toną i kalėjimą, kad dau- 
pašėlo, kad ir rodos nebuvo, giau išrugtu (kad tik visai
Sakytum, kad gyvas paršas 
pradėjo spardytis po pilvą. 
Tai --e, Maike, kaip aš gum
bą pagavau.

—Na, tai aš tavęs ir ne-

neprarugtų!).

Chicagoj automobiliai su- 
važinėja po 4-5 žmones i : 
dieną. Jei būna suvažinėti ; 

skur- ; 
džiai darbininkai, tai laik- '

—O paskui, vaike, a p- gaišinsiu, tėve. Tu skubin-1 paprasti žmoneliai, 
vaikščiojom skerstuves. Ma- kis pas daktarą. < J 1“’ ’’ \

tus imigrantas lic]>os mėn. 
__pabaigoje. Priežastis šio 

penktą mėnesį nuo fiskalių atidėliojimo buvo Jugosla- 
....... —i 'vijos imigracijos biuro per

kėlimas. Pasportų išdavi- 
___ _ ___ _______ mas buvo sulaikytas 1923 

tas lapkričio pradžioje, tai metais spalio 10 d. Yra apie 
’* ■ 30,000 asmenų Jugoslaviioj, 

kalių metų pradžios. Spau- kurie laukia progos iške-

du bile šalies imigracijos
kvota gali būti išbaigta

v •

Kvailinusieji kvailiai yra 
tie, ką perka musinukes pi
nigams daryti!''Gudriausieji 
kvailiai yra tie, ką daro 
munšainą, žinodami, kad 
munšainas padarys jiems 
pinigų. jda daug apie tai kalbėjo, ir

--------- (daugelis žmonių, kurie pa-
Kad būti geru komunistu, j^rė žygius atgabenti savo 

reikia prie savo lovos pasi- ^nęs, pradėjo abejot apie 
kabinti Lenino ir Trockio*JV Įleidimą Amerikon. Se- 
paveikslus, užsikabinti ant kančios žinios apie kvotos

metų pradžios (liepos 1—- 
birželio 30). Daugelis šalių 
pripildė savo metines kvo-

yra penktas mėnuo nuo fis- 30,000 asmenų Jugoslavijoj, 
kurie laukia progos iške
liauti i Suv. Valstijas po fis- 
kalių metų pabaigos.

Lietuva. Lietuvos metinė 
imigracijos kvota yra 2,639. 
Mėnesinė kvota yra 526. 
Nuo liepos 1 iki spalio 31, 
atvažiavo i Suv Valstijas 
] ,968 Lietuvos imigrantai. 
Nuo lapkričio 1 iki lapkri
čio 15 atvažiavo 491. Lietu
vos kvota galės būti išbaig
ta gruodžio mėnesy. Ameri
kos konsulis Lietuvoje da- 

jbar neduoda daugiaus vizij 
tiems, kurie nori atkeliauti 
šiais metais.

Lenkija. Lenkijos metinė 
imigracijos kvota yra 30,- 

(877. Mėnesinė kvota yra 6,- 
i915. Nuo liepos 1 iki spalio 
31 buvo Įleista 21.296 Lenki
jos imigrantų. Nuo lapkr. 
1 iki lapkr. 15 Įleista 5,707. 
Metinė lenkų imigracijos 
kvota be abejo bus užbaig
ta 1923 metais gruodžio 
mėnesy. • Lenkų imigrantai, 
kurie ketina atkeliauti Ame
rikon, turi turėti kelionės 
bilietą ir turi iš anksto gau
ti užtikrinimą, jog Ameri
kos viza bus duota prieš iš
gavimą lenkiško . pasporto. 
Daugiau vizų neduoda ir 
nebus duodama, kiek yj*a 
žinoma, prieš 1924 metų lie
pos pirmą dieną. Yra gana 
didelis skaičius, lenkų imig
rantų. kurie laukia išgauti 
Amerikos vizą, kad jie ga
lėtų čia atvykti 1924 metais 
po liepos mėn. pirmai dier’ 
nai. Jiems Amerikos konsu
lis jau paskyrė dienas, kuo
met jų prašymas bus svars
tomas. .5

Rusija. Rusijos metinė 
imigracijos kvota yra 24,- 
405. Mėnesinė kvota yrą 4,- 
081. Metinė kvota jau buvo 
išbaigta pradžioje * lapkri
čio mėn. Daugiau imigran
tą iš Rusijos nebus Įleista 
prieš liepos 1 d., 1924 m.
Rumunija. Rumunijos me

tinė imigracijos kvota yra 
7,419. Mėnesinė kvota yra 
1,484. Nuo liepos 1 ki spalio 
31 buvo Įleista 5,429 Rumu
nijos imigrantų. Nuo lapk
ričio 1 iki lapkr. 15 Įleista 
1,371. Rumunijos imigraci
jos kvota galės būti išbaig
ta gruodžio mėnesy.

Vengrija. Vengrijos meti
nė imigracijos kvota yra 
5,747. Mėnesinė kvota yra 
1,149. Nuo liepos 1 iki spa
lio 31, buvo Įleista 3,363 
Vengrijos imigrantų. Jų 
kvota be abejo bus užbaig
ta 1923 metais gruodžio mė
nesy. Vengrijos imigran
tams daugiau pasportų nė
ra duodama. Pasportų išda
vimas prasidės 1924 metais, 
kovo arba balandžio mėne
siuose.

užsikabintif ant kančios žinios apie kvotos
Kartais merginos (ar gy-į kaklo Kapsuko ignosėli, ap- stovi gal paaiskins daug 

vanašlės) pajieško per laik-1 sijuosti Angariečio juostė- purikti), kurie dabar nėra 
raščius apsivedimui vaiki- Tę, apsikrapyti Pruseikos aiškus skaitytojams. ^kai
nų, Tūlos jų sako: ”Aš atro- munšainu ir einant gult tris tant šitas informacijas pa- 
dau nešpetnai”. Taip, aš ži-{ kartus sukalbėti komunistų, tartina visuomet turėti ome
nim, kad tokios merginos,'maldelę: ”Lai gyvuoja ko- nyje, jog sulyg Amerikos 
atrodo ”nespetnai” tik tuo- munizmas”. ’ Į imigracijos , įstatymų, įmi-
met. kai uždeda ant savo! —- —
veido visą eilę parto. Bet; chicagoj užėjo mada 
jeigu .jos atsikelusios. ryte; iaut v®rams inkstukus. j 
is lovos pasižiūrėtų į veidro- * • ♦ •
dj, tai pačios savęs išsigąs
tų. .

Kartais merginos (ar gy-

Chicagoj

pusę metu jau trįs vaikinai 
tapo ”aprabinti”. Žinoma, 
jų pavogtus ’Tiešutus'* 
Įspraudė kokiam nors se- 

, kurio mergos

jgrantas priklauso prie tos 
šalies, kurioje jis gimė, ne
žiūrint jo pilietybės Stovio. 
Todėl vokietys gimęs kraš
te. kuris dabar yra po Len
kijos globa, bus skaitomas 
Lenkijos imigrantu, nors 
jis butų Vokietijos pilietis 
ir keliautų su vokišku pas- 
portu.

Austrija. Austrijos meti-j 
i nė imigracijos kvota yra 
7,342. Daugiausia per mėne
si galima Įleisti 1,468. Nuo 
liepos 1 iki spalio 31, 3,967 

(Austrijos imigrantai buvo 
Į Įleisti ir nuo lapkričio 1 iki 
i 15 — 653 imigrantai. Jeigu 
panašus skaičius imigrantų 
atvažiuotų, kiek iatvažiavo 
per pirmus keturis mėne- 

Įsius, tai Austrijos metinė 
kvota bus visiškai išbaigta 
vasario mėnesy.

Čekoslovakija. Čekoslova
kijos metinė kvota yra 14,- 

;357; Daugiausia per mėnesi 
•bus Įleista 2,871. Iki pabai
gos spalio buvo Įleista 9,700 • 

J Čekoslovakijos imigrantų.! 
Nuo lapkr. 1 iki lapkr. 15 

' j buvo Įleista 2,555 imigran
tų; iš tų skaitlinių matyli, 

(s jog Čekoslovakijos metinė 
! ■ ■ kvota yra beveik išbaigta. 
I, čekoslovakų valdžia dau- 

į giau pasportų neišduoda 
i imigrantams. Daug žmonių 
| Čekoslovakijoje laukia pro
gos atkeliauti Į Suv. Valsti- 

jjas, ir jų draugai ir giminės 
šiame kraštė turėtų skubiai 
imti atatinkamus žygius, 
kad galėtų jiems pagelbėti.

:■ ! Vokietija. Vokietijos me- 
: tinė kvota yra 67,607. Dau- 
:( giausia per mėnesj bus Įleis
ta 13,521. Nuo liepos 1 iki 

(: spalio 31, buvo Įleista iš Vo- 
:( kieti jos 35,173 imigrantai. 
: Nuo laukričio 1 iki lapkri- 

■ čio 16. Įleista 7,520 imigran- 
:■ į tų. Jeigu šis mėnesinis skai
sčius bus palaikytas per at- 
einančius mėnesius, tai Vo- 

: kiečių kvota bus užbaigta 
:■ ; vasario mėnesy, 1924 m. 
: i Italija. Italijos metinė 

I k vota yra 42,057. Per mėne- 
IsĮ gali atvažiuoti 8,411. Nuo 

I i liepos 1 iki spalio 31, italų 
; imigrantų buvo Įleista 29,- 

319. Nuo lapkričio 1 iki 
: lapkričio 15 Įleista 6,147.

: Italų imigracijos kvota ga- 
■, lės būti užbaigta gruodžio 

i mėnesy. Italų valdžia yra 
: suorganizavusi imigraciją. 
: j Ji išleidžia paskirtą skaičių 
■ (italų iš paskirtų Italijos da
ilių. Italijos imigrantai dėl 

I 'i šios priežasties turi dvi at- 
; skiras sunkenybes—Ameri- 
: i kos kvotos Įstatymą ir Itali
jos kvotos šystemą? Italams 
(reikalinga imti domėn ko- 
ikioje dalyje jie gimė, nes 
dažnai atsitinka, jog turi 
laukti ilgą laiką prieš gau
nant Italijos leidimą išva-. 
žiuoti.

j Jugoslavija. Jugoslavijos 
metinė kvota yra 6,426. Mė
nesinė kvota yra 1,285. Nuo 
liepos 1 iki spalio 31, buvo

I

Kaip žmonės, taip ir lak-iniui turčiui, 
raščiai, vieni gema, kiti nemvlėjo. Vaikinai, apsisau- 
miršta. Chicagoj Strazdas gokit ir perdaug ant gatvių 
buvo išperėjęs "Žinias”, ku- nesportaukite. kad netektu- 
rios, amžiną atsilsi, mirė, met "riešutų”. 
Vėliaus Chicagos maklio- • A. darbukas.

NUEIKI, MATUŠE...
Nueiki, matuše, kur priekalai žvanga, 
Kur kaiikia mašinos, tirpsta geležis, 
Kur godus turtuolis darbininką engia, 
Ant galo praryja kaip .žuvį žuvis.

.Atrasi, matuše, ten savo sūneli 
Prakaituotu veidu nuo kūjo sunkaus, 
Jis geleži kala, — tyšk’ žindros i šąli,

4-

V . ' *• fc

Krūtinė .alsuoja nuo oro troškaus.; Į • . ■ , ■ - ■ ■ ' ■ - ■ • .
Nueiki, matuše, kur kanuoiės baubia, 
Kur miršta ant durklo jaunutė širdis, 
Kur kulkos po orą tik švilpia, tik kaukia, 
Ir mirštanti lanko laukinė žvėris.

Atrasi, matuše, ten savo sūneli 
Perverta krutinę nuo plieno aštraus, 
Vaitoja ir blaškos ir taria žodeli:
—Sudiev tau, matuše, nebėr jau sunaus. 

Nueiki, matuše, kur medeliai šlama, 
Kur kryžiais kryželiais papuošti kapai, 
Kur vien tik liūdnumą žmonijai telemia 
Ašaroms nuplauti vingiuoti takai.

Atrasi, matuše, ten savo sūneli. 
Paslėptą nuo šito pasaulio žiauraus, 
Jis ilsis palikęs atminčiai kapeli, 
Kuri tik matus ės ašaros nuplaus...

<i

IS BAKŪŽES.
Mažytėj bakūžėj užaugęs, 

Savyj pasiilgimą sukaupęs, 
Keliauju audringu taku, 
Jieškodams kas kilnu, gražu..

Kas kelią pastoti norėtų, 
Lai dengiasi plieno šarvais — 
Apakti nuo žvilgsnių turėtų, 
Prismaugčiau tą savo nagais...

H z >

e.

Nežino to pelkių klajūnai,
Kuom puošias bakūžės lakūnas — 
Jis amžinus rumus sau stato
Ir skina šešėlius nuo tako...

Vyt. Montvila.

KALĖJIMAS.
Raudoni murai, vielotais dabinti! 
Kiek jus gyvybės spėjot sutrinti, 
Samanų kaukėmis puošiat visus; 
Laidojot brolius —■ laisvės artis.

Ašarų kloniai patvino prie durų,— 
Motinos laukia savo sūnų, . 
Laukia mergužė savų bernelio, 
Laukia sesutė brolių savų.

Pajuodusios durys stovi byloje...' 
Klausos, kaip žvanga sargo raktai, 
Giliai rūsyje draugas vaitoja...
Toli jam, toli šviesieji rytai...

Sužvanga pančiai, daina prabilsta, 
Tai girdisi balsas tyliosios maldos, 
Ir kas minutė jiegos jų silpsta — 
Nutruko žygis aukso dainos...

P. Gaidamavičius.v.

F.L.I.S.

RIAI ŠĖS LENKŲ 
SEIME.

Telegramos iš Varšuvos 
sako, kad Lenkijos Seime 1 
gruodžio kilo didelis triukš
mas, kuomet Seimo didžiu
ma nutarė nuimti nuo dvie
jų socialistų atstovų nelie
čiamybę ir atiduoti juos 
:eisman už vadovavimą su
kilusiems darbininkams 
Krokuvoj. Kairieji atstovai 
smarkiai prieš Seimo di
džiumos nutarimą protesta
vo ir paskui giedodami re- 

Įleista 2,766 \ Jugoslavijos voliucines giesmes visi iš 
imigrantų. Nuo lapkr. 1 iki Seimo išėjo.

i
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Korespondencijos.
f THROOP, PA. |motinoms kitokios rųšies 

Margumynai. p'liekarstų”, t. y. vaistų pa-
Spalio 10 d. čia pasimirė į naikinimui beibių, kad butu 

Jadvyga Ambrazienė, kuri mažiau baderio. To ”dakta- 
paėjo iš Daugvietų kai- ro” '—1-------- ................ ..........
mo, Užvenčio parapijos, akimis 
po tėvais vadinosi Suklaitė. 
Paliko nuliudime vyrų ir du 
vaiku. Tapo palaidota ant 
lietuvių tautiškų kapinių.

Taipgi nelaimingai mirė 
Marė Veuskienė. Paliko di-

ir visi ėmė tą vyną gerti. 
Tuo tarpu parėjo iš kaimy
nų šeimininkė. HVaje, vaje, 
ką jus, vyrai, darot, visą 
mano kiaulės kraują išla- 
kėt, iš ko aš virsiu juką” — 
pratarė nusistebėjus šeimi
ninkė. Pasirodo, kad vieton 
vvno šeimininkas atnešė iš 
skiepo kiaulės kraują, o gir
ti svečiai nesuprato, kas tai 
per ”štofas”.

Ten Buvęs.

vardo neminiu, nes savo 
nesu matęs tokių 

"vaistų” parduodant, tik 
mačiau jį su baksuku besi
valkiojantį nuo vienos lietu
vių šeimynos pas kitą. į 

Poni Ona Pilėnienė (se- ....... .. ................
... . niąu žinoma kaipo Alytienė 2 d.'čia dainavo garsus lic-
(Iziausiam nuliudime- vyrą>’prie S.L.A.) dabar praminė- tuvių dainininkas J. Babra- 
ir penkis vaikus, kurių vy-Įja lietuviškų laikraščių pre- vičius. Publika jo dainomis 
riausias tik vienuolikos m?-:numeratą ir paskelbimus. Ji ]abai gėrėjosi. Reikia pasa
tų. Palaidota ant lietuvių neketina laikraščių tarpe kyli, kad Babravičius ištik
ta utiškų kapinių. ! skirtumo daryti, bet pri- ro yra stebėtinas daininin-

Tą pačią sąyaitę ant Ile-|ims prenumeratą tam laik- kas. Jo malonus balsas ir 
raščiui, kurio žmogus nori, artistiškas nudavimas tie-

ltetroit, Mich. Gruodižo

5

becca st. nelaimė patiko 
dar vieną moteriškę. T’ 
dant munšainą katilas eks-

Ver- kuris jam labiausia patin- siOg žavėja publiką. Mergi- 
’J ka. Poni Pilėnienė užsiima noms ypač labai patiko, 

pliodavo ir skaudžiai nupli-vertimais iš kitų kalbų į kuomet dainininkas sudai- 
' **. anglišką, o taipgi neužilgo navo ”0 tam šelmiui bernu-

10 d. mirė 13 uždės savo mokyklą lietuvių Sėliui juodą čigonkėlę”.
Paulina ir anglų kalbm, jos adresas ‘ šelmis Brt-nelis.

palikdama di-.yra toks: '* ..........
j savo (i63 No. Uth Street, Phila- j 

auklėtojus. Palaidota ant delrhia, Pa. 
šv. Juozapo kapinių. f‘“

kino moteriškę ir vaikutį. 
Lapkričio J ‘ 

metų mergaitė 
Venškrutė, į 
džiausiant nuliudime

DR. J. MARCU 3
LIEK \ LšK KS m ioJ x.S

ir chr'>-
a 5 i u ii iuiMt rų

I'mi MK iilrr SI.. IUm***** M*m|«
O’thj Si.;

1 < i. -Vs l«f IM'f l<i (-)
• » M V Al .

Nvdeldk*ni«iL> iki 1 \;:l jn> j>iet. |
!

Telefoiian SII2'W.

Or. 4. Eorman-GuniauskK
I.IKTUVI^

Valandt**; i«im»
nou
nuo

PENTIS*! aS
Ui 12 dieną; 
2 -5 po pietų;
6—ė vakare;

Nedelioinia nuo 10—12 dien*.
7U5 N. Matu st. kauti. Brvad ak 

MOM ELLO. MA3£.
— — - —.. pi-
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PARDAVIMAIbiečiai pagelbėjo tą veikalą! 
perstatyti, paimdami vyris-! 
kas roles.

Aktoriai savo užduotį at-i 
liko gerai. Publikos buvo j 
pilna svetainė ir Kliubui Ii-i 
ko gražaus pelno.

Prie Birutės Kliulio yra 
usispietę progresyvės mo- 

Providence, R. I. Čįa vra terįs, kurios rūpinasi daile.
- ~ ir apšvieta. Girdėjau, tel

Alrs A. Pilėnas,

viena moteris munšainier

»

PJIILADELPHJEčl V *LMAlį 
i A. A, (iarilausko krautuvėje.
2662 E. AJlegheny Avė. visados.' 
galit gauti "KELEIVI” ir kitus 
laikraščius.

PAJIEŠKOJIMAI

PARSIDUODA \\M\S ir KlZYiS. 
Groserne .r Jiuėernv. Nrnuis nauja - 
9 kambariu. su visais įtaisymais, bi; 
nis gerai tina, kito biznio arti nė n, 
prie pat mokyklos ir didelio. katn.-o. 
Priežastis pardavimo--viena nioteri 
likus negali ;tpsi iirb-.i. (51 .

A. A. M.
606 Cary st.. MonteHo. Mass.

G4RNNER PIANO 
COMPANY

• * *»• V IcUd II1VVC113 r ~ T»«. , ' .- • . ~ į
- -■ . Philadelphijoje profėsijo-ka, kuri turi daug meilužių. ^ utes Klrubas rengiasi js-i

Sugrįžę'žmonės nuo lai- i nalų tarpe žymiausią vietą Kadangi jos veidas nuo Į * 1i veidas nuo 
užima advokatas Simas F. munšaino yra raudonas kai 
PaukštFs. Su juo skaitosi Rusijos flagė, tai prię jos 
žymiausios firmos Philadel- kimba visokių tautų senber- 
phijoje. Prie to jisai žymus ' ....................
atletas, ir footballv turbut 
užima vieną iš žymiausių 

______  # e - i vietų. ”Si”. Pauxtis yra gar- 
katiną išgelbėti, tai jis ap-jbeS vyras. > 
draskė jai rankas. Senutė D-ras Klimas čionai irgi __ ... ............. r_.
išbėgus pradėjo šaukti, kad!pusėtinai iškilo, nepaisant daužė jos buHingieri. 
_ 1—:  ov.cAJa Vmn. i- i • v-ir n... 1- "ii ___ *ws

dotuviu išgirdo nepaprastą 
naujiena. Ant Belmont gat- 

# vės katinas pasikorė. Ant
sienos buvo pakabintas dra
bužių džiovintojas (drier). 
Katinas šoko ant jo ir pa
sikorė. Kada senutė norėjo

niai. O ji neatmeta nei vie
no. nepaisant ar jis butų lie
tuvis, žydas ar burliokas.

Aną ketvergą du meilu
žiai už tą moterį susipešė. 
Burliokas švinine paipa su-

i

velnias katiną apsėdo. Žmo-! lietuvių bolševikų, kurie jį 
nes matydami, kad nuo ka- pusėtinai per dantis trau- 
pinių parvažiuoja kunigas, kia> Faktas gi pasilieka, 
jiradėjo ji šaukti, kad vėl- pa(j D-ras Klimas yra pro- 
nią iš katino išvarytu. Bet ifesorium medicinos Temple 
velnias, pajutęs kunigą, iš-į universitete, Philadelphijoj. 
traukė katiną iš kilpos ir į Kaip dabar paaiškėjo, tai 
abudu paspruko. . bolševikams matyt labiau-

Kas nori platesnių žinių rupi, kad ir užsitama- 
k»slink mirusių.'lai kreipia-įVusius lietuvių kilmės žino
si šiuo adresu: T. C. S.. 131;nes nužeminti. 
Brick st., (Throop) Diek- 
son City, Pa. į

Marijos Duktė.

PHILADELPHIA, PA. ! 
Grikštas rcnr»a«i prie laik-

Tikras* Lietuvis.

teigti mokyklą priaugan-' 
tiems vaikams, kur bus mo
kinama lietuvių rašto ir dai
lės. žinoma, tokią mokyklą 
vienoms Birutės kliubo mo
terims butų persunku užlai
kyti, todėl yra viltis, kad 
prie šio gražaus sumanymo 
ir kitos Latvrenco progre- 
syvės draugijos prisidės.

Malūnų Gizelis.

Pajieškau draugų Juozo ir Ka-i- 
n.ieno Jonušų, iš Joniškėlio. Biržų s.p- 

> skriėie. Turiu svarbų reikalų. Jie pa
ltys arta kas apie juos žino malonės 
l ė; aneštl.
I A. GARŠVA
ė 2-12 Clinton St., Binghamton, N. 5 -!
i
l 1‘ajtešksu hrcJio Kazimiero ltirn- 
) Laųsį Kanžio-rėdytos, Tauragėj aps:c-. 
; Dvarviėių kaimo. ?.IsWžiu
i arba - apie' ji žinote jnidonėl.iu 
irnai) pranešti, mes turiu svarbu reika- 
i la iš Vietove s.

MARIJONA STARINSK1ENE
j 1685 Wood St.. philadlphia, Pa-

i Aš. Antonina Stonaitč. pajieškau 
į savo brųlio Ignaco Stonio, paeina is 
i Kauno rėdytos, Raseinių apskričio.
1 Kražių parapi jos. !<abai nont-iau su 
juo pasiknatyti. Meldžiu atsišaukti

• šiuo,adresu:
i ' AKTONINA STONAJTĖ S 

Box 76a. lrons. Mich.

Ne Bolševikas.

PARSIDUODA LABAI PELNINGAS 
IŠRADIMAS automobilių gumų ap- 
saugotcjas. Užpatentuotas U. S. P;.- 

Patentas -yra 
bet laikui pra
šią šalį ir n<>- 
...........................la 
arba už 5-ta 

Plates- 
(50!

Ir.l,

172 \Vcstminster St., 
PROV1DENCE, R. I.

lent Offiee ir (’anad 
įkainuotas 
■jus 
rččij 
bai 
lai į
:>ią

aš žadu apleisti 
au parduot geram lietuviui u 
nužemintą kainą 
augščiiui minėt s suoks. 
žinių kreipkitės laišku.

j. AL STASEVTCTl S
252 Bach SI.. La Poi’U'.

Nauji Plaver Pianai, 
$125.00

Vocalion Gramafonai 
$125.00

.Mes parduodam ant 
lengvų išmokėjimų.

PARSIDUODA LOTAS LOBAI.X.
OHIO. Kuriam reikalinga lotas že
mės, parduosiu pigiai. Gal rastųsi 
agentas, kuris galėtu parduot. Lotas Į 
randasi ant (ii i l uitou st., Lorain, į 
(ibio. \VM. GRECtIEN (’ij

16! Ohio st.. Mashington. Pa. s šokių rusiu rankomis dirbtu

FARMOS

I

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame. vi- 

, i rankomis dirbtus.
IT ALlšK l S ARMON1 h U S.

**>

sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėję. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (52)

RUATTA SERENELLI & CO,
817 Blue Island Avė.. Dept. Zl.

Chū-aeo. Iii.

Tai yra geriausi armonikai

žemesnės

katalogo,

GirardviUe, Pa. Pranešu 
”Keleivio” skaitytojams 
anie netikėtą mirtį Prano 
Utaro, kuris persiskyrė su 
šiuo pasauliu 10 d. lapkričio 
ir palaidotas 14 d. lapkričio! 
ant Šhenandoah kapinių. 
Pranas Utaras buvo 29 me
tų amž., paliko vieną ‘beri
li Amerikoj ir vieną seserį 
Lietuvoj Velionis tarnavo 
šios šalies / kariuomenėj 3 
metus. Sugrįžęs’iš kariuo
menės jis gi veno apie mc- 

jtus laiko pas gerus žmones
....................  ' ri*

dainuoti kėlė į artinib pečę. kur ir į ^U’AktiumT Kauitis paj^ka 
' ‘ . patiko netikėta mirtis. TšĮ^'v* dėdės Prino Ražaičio. Jisai sc

girtas' .;vdį° įasakė kokias priežasties jis
kol kas tįĮyJ'ąi nepatirf L; kala; ‘prašau atsišauk*!, arba ka 
T7fnra<t nuėin nas na5b i} žinote- malonėkit* praneštiL taras nuejp pas nasdę au »-*už tar,u njiu.
rienę į saliuną, kur sakomai ' antanas mataitis 
Jis ėjęs su jos sunais imu v.Pirities<- LitbuBBia.
Kaip ten toliau duvo^ ;ni > - • ; -----------------

nPiMicnkn tik aiitVffiU- Fajieškąu fbvu svoto i lado Savu- has nepasako, uh anv veu ♦- gy-i>no so. Bostone. ■
llio veido rasta du ženklui dabar Ošinau kur. Meldžiu aU išauk 
nun cmnrrin «ti arba kas api* ji žinote praneškit
11U0 . ITlUglO. .atbusiu dėkingas. Turiu jam svarbi;.

Velionis Utaras paėjo įs žinit tkĄuros. c
- - I JONAS MEŠKINIS

_ 15 Millbury StrcH. 
Ras 1. VVorceatcr. Mass.

A».

Baltimore, Md. Čia vie
nas gudrus saliuninkas su
rengė savo kostumeriams 
oisterių balių ąųt savo Mar- 
leys Creek ftioro. Tikietai 
buvo po 1 dol. 25č. Pardavi
nėjant tikietus sakė duosiąs 
visiems gert ir valgyt kiek 
tik kas norės. Tiesa, ”krikš- 
tyto” alaus buvo užtektinai, 
bet valgyt tai buvo, tik še
šios kiąulių uodegos, kurio-į 
mis ir pavalgydino savo; 
kostumerius. Išsigėrę ”pa-, 
siutusio” alaus svečiai irgiJ,Gįr_ar.fJvinęi’:i lX^«i ,1*^ 
ėmė siusti: šokti, <-------- -
ir pliaukšti. Pabaigoj vie
nas ų" 
”prakalbą” išgirdamas sa- 
lilminką ir žemaičius, o iš
peikdamas dzukus.

Jaunas Dzūkelis.

t

u><

Pajieškau brolio Jono šeštoko ii 
pusbrolių Jono ir Simano Jesulaičių: 
visi paeina nuo Mariampolės. Suval
kų jrob. Apie 30 metų iš Lietuvos, 
gyvena. Amerikoj. Kas apie juos ži
no malonės pranešti arba patįs lai 

į atsišaukia.
JURGIS ŠEŠTOKAS

• SS Harmony St.. Moatreal. Canada. j ...
.»

»

I

PHiLADELPHL\. PA. 
Už pinigus viskas galima.

Užpereitoj šąvaitėi čionai 
” raščio —”I>aisvės” biznis : Pasimirė lietuvis * Jonas 

susmuko -jl/endraitis. Nors J. k buvo
Grikštas paskelbė Įeisiąs Įjisvų Pažiurę vaikinas ir 

1-hiladelphi.kį lietuviu laik-i^a netat^o. 
rašti. Nors ženklu dar ne-,u'° Sti tokiu, kad kas Phila- jr.nebuyo atlikfs ispazin- 
Vi k-- - nrie^ies. mu>;5U kunigėlis(ielphi.lOJ ruoštųsi^ ^rieiZimhlpJis ADsipmė ii naiki*
spausdinimo laikraščio, tar-Za”?Wellf Palal i -------- -------
ne žmonių tečiaus eina pa-Į^ti sU katalikiškomis cere-| C|ydUl FaIK Mick ei? 
skalai, buk Grikštas jau nu-!m_on,JJJnJs darbininkai, bėdų neturi,
sisamdęs ir didesni kamba-;įies?-. Mat vėlioms čionai ne- sau majnose jr mjš-
rj __”ant trečio plioro”, ta-!fureJ0 l0?1.1? gimimų, jo palu ^uose. Darbas apmokamas
me pačiame name, kuriame ^LiS!‘ neblogai ir pinigu turi kiek-
iki šiolei gyveno. Jeigu ga-f 
na ilgai gyvensime, gal iš
gausime Grikšto laikraštį 
pamatyti.

. Philadelphijoje naujienų 
netrūksta. Dabar,

l^ijješkau savo pusbrolio Erai-' 
V agnerio, Milušių. dvaro, Jurbarke 
parapijos. Taipgi pajieškau pusbro 
’in.ir pussesprfs Ėipkų. iš Fanzini 

i kaimo,. Jurbarko parapijos, vokišk< 
j girnįmo, gyvena apie Chicago, Ui 
j Meldžiu atsišaukti arba kas ,api< 
Ijuoš: žinoto : Malonėkite pranešti šf’i<
r.dresu:

CHARI.CS LENKTIS
P. O. Box323, Vest Mass

PARSIDUODA FAKMA.
šį fanna yra labai geram stovy ir 

-veikam krašte. Hondoje. Ji duoda 
gerą pelną. Yni ą skėriai orinčių, l 
ikeriai Pecan riešutu, 5<* medžių Per- 
-iintnoti; yra daug gi vp.-u ir <iaug> i,ė 
utvkių vaisiu, -kurse auga tik šiltuo
se kraštuose; daug dirbamos žeme.--.1 
\ ra puikiausis namas 1 1 kambarių ir 
rakandai, barnė, 5 vištininkai. 50 vi — 
.ų, 4 kiaulės, 3 karvės n arklys.

Toji į'arma apsupta keturiais eže
ras ir puikiai Utrodo. Parsiduoda d< i 
avinioko senatvės pigiai, tik už $14,- 
N’O. Tai via g« ra pr.iga, todėl pa.-.- 
<kvbinkit j tr. naują lietuvių koloni
ja. Parduoda pats savininkas.

WALTE:i GODi.LH-' 
Lake Co.. i'iltman, I t irida.

I 
i

(52)

*

ANTANAS BATAITIS
ap

(51;

nigėlis, pasitaręs su velio
nio gaspadinę, nutarė pasi
naudoti jo pinigais. Dabar 
daugumas parapijonų pikti
nasi, sakydami, kad kuni
gai už pinigus ir : _

su šv. mišiomis, 0;^^^ Rusai sako, jogei 
■ ji padaro tikra ”očiščena”. 

f ‘ B.V.

.Jonas Lendraitis buvo 40 
metų amžiaus vaikinas ir 

.buvo doro pasivedimo, to- 
Idel daugumas jos apgailes
tauja.

viėnas. Munšaino neperdau- 
giausia. nors munšainerių 
yra daugybė. Viena munŠ2i- 
nerka buvo išvažiavus j ki
tą valstiją, o dabar sugrįžo

l

ilgėsi P1111?118 w P^T atgal, tai ir munšaino bus
niems vakarams užėius,prt-'“^g^ taiSkadmi?«riam^-augifu- P-V88’ 
dėjo atsirasti agen‘v ’.u-" ^ro tikra omseena . 
lancių žmonėms isteksty- . . 1,. . ’
tas arba sužymėtas kazy-ita\e jauktų bedieyu. 
ras, kad viens-kitą greičiau: 
]jrigautų; siūlo žmonėms 
sapnininkus, monų knygas, 
siūlo ir ”Laisvę”, kurios 
skaitytojų skaitlius čionai 
žymiai sumažėjo. Šiaip lie
tuviškų laikraščiii pardavė
jų čia beveik nematyti. Iki 
šiolei Iaisviečiai turėjo čio
nai monopolių, bet pasta
ruoju laiku kažkas žmo-

Ase rūkas.

i

Bridgeport, Conn. šalę, 
Bridgeporto buvo šitoks at
sitikimas. Keli kaimynai su-

Suvalkų rėdybos, Alytaus! 
apskričio, Simno valsčiaus, 
Astampo kaimo. Lai būna ~ ......... ........  .... ..............
jam lengva šios Šalies Žemi- VO brolio sunaus Antano Štcponai- 

jų Turiu jam svarbu reikaia praneš
im. . įj Meldžiu atsišaukti arba kas api<

jį žinote malonėkite pranešti šiuo ad 
rasų: tol)

J. MII.LER
F. O.. Cardell, Sask. Canada.

Pajieškau Vinco Grakausko. Jis 
pirmiau žyveno Montrilo. Massi < 
dabar nežinau kur jis yra. Turiu pri 

; 5 labai svarbu reikalą kaslink žemė 
svetimtautis Uietnyoje. Meldžiu atsišaukti arte 
\ \ K*s api* jį žinote praneškite, busiu
(tenoras) ir už tai dėkingas. (52)

" * -Į-J A. ZELVIS
j 1295 Mass. Avė., Dorchester, Mass.

GERBIAMI TAI (IEČIAI. VAŽIUO
KIT i floridą:

Tai yra valstija, kur pi r ištisą me
tą žaliuoja medžiai, kur nereikia ant 
žiemos anglių pirkti ir pragyveni
mą galima padaryti geresnį ant ūkės, 
nekaip mieste be darbo iš šaltį ken
tėti. Aš turiu dvi ukts ir vieną noriu 
parduoti, nes man perdaug apdirbti. 
Ukč yra 80 akrų, žemė išdirbta, su 
‘riobomis, geras namas ir kiti bu- 
dinkai: vanduo dėl gyvulių, gerai 
kiaules auginti, vištas galima perin
ti per ištisus metus, taipgi galima vi
sokias daržoves sodinti ir javus sėti. 
Norintic’i daufciau žinių rašykit pas;

CHAS. SZMOL1S (50) 
Box 333. Madison. Florida.

Juozas Milleris, pajieškau sa-

M'orcestėr, Mass. Lapkri
čio 25 d. K. of C. svetainei 
buvo bažnytinio choro kon
certas. Davatkų su vaikai ? 
prisirinko pilna svetainė. 
Solo dainavo f 
J. F. Barron 
lietuvė dainininkė p-Iė Mit-j 
rikaitė. J. F. Barron tar > ' 
_ — - .. A. • .V. . įbrolio' Domininko Janušausko. Seinų

japsL. Kapčiamiesčio valšč, Molinų 
• kaimo. Kas apie jį žino malonės pra- 
I nešti arba pats lai atsišaukia. (52) 
i KAZIMIERAS JANUSAUSKAS 

1208 Crest Avė., Charleroi, Pa.

KALENDORIAI.
Jei jum« reikia Sieninio Kalcnd'- 

riaus—Lietuviško ar Angliško.—♦•>i 
kreipkitės pas mus. Užeikite arba 
'aišku klauskite. Prisiusimo. 
Kalendoriaus kaina 25c. IR 
dorių už $2.50.

KEKIMFJVS PRESS
598 Broadway. So. Boston.

Vieno 
KaJen-

M ass.

Rawly. Mass. F. ir K. j 
Egouniai ant savo ūkės na-į 

įrengė puikų sukaktuvių ba-į 
lių. kuris įvyko "Padėdavo-1 
nes Dienoj”. Valgių ir gėri-; 
mu buvo daugybė, stalai ir j ką dainą ”0i greičiau, gręį- 
kambariai buvo puikiai iš-; čiau”. žodžius tarė gana aiš- 
nuošti. Svėčių buvo apie oO.-kiai ir suprantamai. Mitri- 
Svečiams valgant pietus kaitė jau žinoma yra vietos 
griežė puiki muzika. Paval- lietuviams dainininkėj Lin
gius buvo šokiai, dainos ir šiol ji dalyvavo su aušrelip- 
žaidimai. Apie 7 vai. buvo čiais. bet norėdama garbės 
puiki vakarienė. Po vakario-, pasisiūlė ir škaplėrninkams 
nei sąkė prakalbas A. Go-iį talką. Nors ji dainavo gc-- (iarbą ir šiek tiek turto:

EXTRA!
Kalendoriai ir JOO/NNl vokiškų 

markiu: kas prisius orderį ant 10 ka
lendorių ir $2.50 ant kart, tai mes 
pasiusim 10 kalendorių ir 100.000 
vertės pinigu (bumaškų). Pasisku- 
hinkit. J. JERl’SEVKH’S (50> 

Bos 68. Lawrence, Mass.

N. APSIVEDIMAI
nėms, ar tai bolševizmas ar
pati "laisvė”, matyt ikirė- ,
io nes teko pastebėti, kad ėjo skersti kiaule ir pnes-------- ---  r------------ « • t

"Laisvei?” net ir seni tai ant drąsos gerai išsilupo neprauskas. J. Versiackasjrai, bet davatkos jai neplo-j*™^ vaS°J?r iS°«Psi 
. . . i--------- --- ------K Paskerdę kiaulę Sirbikas. Kenkus, .taipgi J X* I A t •> 4* cs V—

nuėjo pas kitą kaimyną ”pa- pats Egounis. <mbel
______ _ ______ £ia pusėtinai imant,

laikraščių neturi žmonėms išsitraukė munšaino. Paga- mas ir pavyzdingas.
pasiūlyti, kaip tik "Laisvę”,1 bos šeimininkas atnešė iš Čia yra f --
dabar užėjo didelė bedarbė, skiepo didelį butelį raudono, kalviui. Aplinkui yra daug tuvos ubagai ant švento

bar" ir pardavinėja monus; i no—negardus. Klausia iš ko [ra nei rieno kalvio. Suma-

ta*žmonžiš pasiūlyti. sako šeimininkas. ”Bėt kad gerą biznį. ‘ ' S.M.A.
Vienas ”Laisvės”- rėmė-jis sūrūs” — pastebi sve-j --------------- '

jas dabar pardavinėja

ir net ”liekarstas”.
tas ”liekarstas” L.

NEPAPRASTAS BARGENAS
S20.00 vertės, importuoti Armonikai 

parsiduoda tik už $8.95.

Dykai Vertes $5.
Kaipo Kalėdų dovanoms ir dėl iš

platinimo savo biznio, prisiusiu kiek-J 
vienam VIENĄ SVAR i Al KšIOS 
RŪŠIES TIKRO RUSIŠKO TABA
KO. BARSUKĄ CIGARU IR KATA- 
LIOGĄ. Prisiųsk 35c. markėmis dėl 
apjrarRirrimo ir prisiuntimo kaštų. 
Reikalaujam ae-entu. (

GEO. STANKS
Room 800 liesk 22

20 E. JACKSON BOI LVARD, 
CHICAGO. ILL.

Niekuomet pirmiau nebuvo tokio 
pigaus išpardavimo kaip šis. Mes 

importuotus iš Viennos ir

Pajieškau ansivedimui merginos 
arba našlės, tarp 25 ir 40 metų aru- 

' žiaus. Aš esu 39 metn. turiu pęcrr 
henikau i.

’:atro‘ 
apsivest.

I ii* į jo. • latsišaukit su pirmu laišku prisitisda-
......   ---Jinai; Ant pabaigos 
balius buvo links- choras dainavo Kantatą siųs, tai atsakymo neduosiu. 

................---o - . t /‘Broliai”. Klausant jų dai-į 152. HaniiMef, cievehnd. C»h>o.

čia vra labai gera vieta navimo man prisiminė Lie-'-----------------------------------------
. t-------- • —x x------- *■->_' Pajieškau apsivedimui merginos

i m ba. našlės, be skirtumo tikėjimo, bi- 
’le tik butų linksmo budo, tarpe 25 ir 

bUVO n,etU- Aš esu vaikinas 38 metų,
. prie biznio ir gerai pasiturintis. Mel- 
' tižiu «n pirmu laišku prisiųsti pa- 
paveikslą, o atsakymą duosiu kiekvie
nai. Vyrus meldžiu nerašinėti. 

MR. L. F. S.
Box 371, Castle Shannon, Pa.

jau ”1 . _ . i--
skaitytojai pradėjo nuo sa- munšaino. 
vęs stumti. Taipgi laikraš-j -
čiu agentams, kurie kitokių silsėti 
2 -■- —• ■ * — *— — 
i^riulyS?kaip tik "Laisvę”, ilios šeimininkas atnešė iš 

prasti laikai. Todėl tūli da- vyff6. Svečiai pabandė to vy- farmerių ir miestelių, o nė- l iaus, 
bar ir pardavinėja monus; no—negardus. Klausia iš ko ra nei vieno kalvio. Suma- Koncerte tvarka 
mat geresnio dalyko nedrįs- jis darytas.”I» vyšnių”—at- nūs žmogus galėtų padaryti prasta.

Worcesterio senbernių 
kreditas smarkiai rakilo. 
Prie jų plakasi šešiolikinėm 
Vienas seniausias Worce:;- 
terio senbernis .T. Aly ta ap
sivedė su šešiolikine M. Mi- 
liušiute. Laimingo jauna
vedžiams gyvenimo. |

Slogutis.

« * t

r______ _ ”auk- čiai. ”Tai turbut boba dary-' Lavrence, Mass. Gruo-
žiedus, laikrodėlius dama jį vieton cukraus pri- džio 2 d. Birutės Kliubas 
.......  i--” Sako, dėjo druskos” — paaiškino statė scenoj penkių veiks- 

.................. labiausia šeimininkas. ”Surus, nesti- mų tragediją "Brolžudys”, 
mvli jaunos merginos, nes rus, o kartą atneštas, tai ir Lošimui vadovavo J. Nava-
■ pašalinan- reikia gerti” — pastebėjo dauskas. Kadangi visas pel-

Tas pats vienas iš svečių, šeiminiu- nas buvo skiriamas Lietu-
iaunoms kas pripylė į bonką cukraus vių Ukėsų Kliubui, tai kliu

tos ”liekarstos' 
čios užsi veisimą, 
„daktaras” siūląs

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS.
Parašė M. H. Sar.gorienė.

Knysra -papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote
rim.*. ė .

Kurios da šitos knygos- neturit. ■ 
tuojaus užsisnkykit. Ji kainuoja $1.001 ®‘u‘?.rne - ------------- - .
Pinigus galima atsiust’ per money J Italijos armomkus uz žemiausią kąi- 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį į;n^- Šitie armonikai padaryti iš prr- 
laišką. Adresimkit taip: '1,109 klesos matenolo, o ypač klevi-

MRS. V. RADAVICH (_ ) 9,a’> kurie padirbti su didžiausia aty-
506 N. Ėllw<i»d avš.. Bahinmre. Md. da geriausių mekanikų. Naujos ma

dos keisai, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
19 raktų, 14 žemutinių, paprasta kai- 
na $20.00. Specialė kaina laike šio 
mėnesio tik 88.95. Tokių armonikų 
yra tik pora šimtų. Prisiųsk 50c. per
siuntimo lėšoms, o už Armoniką už
mokėsi, kai ją aplaikysi. Užsiganėdi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugrąžinti. Rašyk šiandien. (50)

UNION SALES CO^ Ine.,
15 S. Desplaines St.. Dept. Z17, '

CHICAGO, ILL.

merginu. Mes jus supažindinsime 
mokytais ir turtingais draugais ir

PAJIESKOM apsivedimui vaikinų 
ir
su . ..
ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in
formacijų. Jum apsimoka apie ta da
lyką sužinoti. Mes išlcidžiam savo 
laikraštį "Piršlį”. Atskira kopija Mk. 

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

Chicago m. (51)

Tel. South Boston 3520 <
Residence Aspinwall 0870 į

S. N. Puišiute-Shallna ■ 
LIETUVE MOTERIS J

ADVOKATĖ 3
366 Broadvav. So. Bonton, Maaa. J 

Room 2. <
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totas*
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P‘' ■

Į LIETUVĄ
Ant Didžiausio ir Citifiausio La va Pasauly

PER SOUTHAMPTONĄ IR BREMENĄ. >
Kada važiuosit j savo 
tėvynę' šit. žiemą, pa- 
rcngkite jūsų kelionę 
an. vieno iš didelių S«- 
vie.-ytų Valstijų l.it.i- 
jti laivų. Keliaukite 
aut tvirčiausiu ir grei
čiausio jurų Milžino—• 
S.S. LkVlA'i'HAN — 
triGZ iaosias ir puikiau- 
.-uis laivas, pųsauij- ir 
jus gausite* linksmu
mų, kurio ničkaups ne
užmiršite.

Čirba i .-gaa. 
c-1'fiui A

/aLi - £x pelleris 

uJ Urū a.

r. EF I F I v T g *
i Kai mes bėgom per tą pieve- Bostorfo žydai nori pasi- 
lę, tai boišerikai mus vėl pa- statyti už $1.000,00(1 savo li- 
matę ir pradėjo pilti mums gonbuti. Tam tikslui jie jau 

' iš šono nuo kelio į Subačius, pradėjo rinkti aukas.
Į (Jalų gale mes, apibėgome ----------------
dideli ratą, išėjom ant ke-i Lynno policijos nuovadoj 

spausdina vie- asilei Jo bėgti, paskui juos Ho i Subačių šlapi, sušilę,' buvo krata ir federalė* vai-

Atsiminimai iš mūšių su 
bolševikais.

HERRE CARTIER'S

(Lietuvos 
nas "Karvs"

Galų gale mes, apibėgome 
armijos orga- kę "bolševikų raitininkai!" <’* ’

no kariškio atsiminimus iš 
mušiu su bolševikais. Ame
rikiečiams, kurie apie lietu
vių karą su bolševikais ne
daug žino, šitie atsiminimai 
bus labai Įdomus, ir todėl 
mes čia paduosime iš "Ka
rio" nors viena ištrauka. — 
"Kek" Red.)

Subačius buvo musų ran
kose. Čia mes išstovėjome 
kokias dvi savaites ar dau
giau. Ir retai kada visą nak
tį galėjom ramiai išmiego
ti. Būdavo, kaip tik pradedi 
sapnuoti, tuoj ir girdi per 
miegą: "Stok!" Pašokęs iš 
miego jfiu girdi, kad tarška 
kulkasvaidžiai, šautuvai, o 
kartais ir artilerija daužo. 
Greit rengiesi, o apsirengęs 
bėgi iš daržinės laukan. Tuo 
tarpu šaudymas aptyla ir 
mums vėl liepia eit gulti. 
Kitą syk, būdavo, prikelia 
visus, kad eiti žvalgybom

Vieną vakarą ilgai dai
navom ir vėlai atsigulėm. o 
naktį visus prikėlė, liepė ap
sirengti ir sustoti būriais, 
ls musų būrio atskyrė mus 
aštuonis su viršininku Sa
baliausku ir liepė vesti mus

i

f

GYDUOLĖS
NUO VISOKIU SILP

NUMŲ
Padirbtos jos yra iš ser.ų garsių 

sryduolių nuo persišaldymo ir viso
kią nešulių. Jos sudrutina kuių> ir 
suteikia stiprumą. Jos apsaugoja nuo 
persišaldymo ir kitų liųių, pusidėkis- 
vojant savo gaivinantiems sudėti-! 
r.iams.

Malonios gerti ir maitinančios. 
DAVID CaBIT

100 Salėm St.. ttos.un, Mass. į

vos-ne-vos vilkdami kojas, 
žingsniu 

sargybos, 
miesčiuko. ~ _

sargybai pasakoti 
>avo atsitikimus, atbėgo žy- 
tukas šaukdamas: Vienas

džios agentai konfiskavo te
nai 1,200 galionų degtinės. i

f? kiti, o paskui juos ir visi. 
i'Olševikams to tik ir reikė- jau

' prie 
gale 
ėmėm

j _________

jūsų kareivis guli sužeistas 
ir negali paeiti !” Alės norė
jom eiti, bet pamatėm jau ji 
atnešant. Tai buvo Aliko^ 
lauskas. Ji bolševikai sužei
dė prie Prudmuižės dvaro: 
kulipka pataikė i nugarą ir 
išėjo per pilvą. Nors sužeis
tas, jis da bėgo nuo dvaro 
iki miesčiuko, pusantro ki
lometro, ir bolševikai nega
lėjo ji pasivyt. Jis buvo iš 
musų sargybos. Mes idėjom

o. Jie šaudydami nuo ark
lių iš kulkosvaidžių pradė
jo mus vytis; risi bėgom, 

nustoję. Kari- 
rėkti. kad 

audydami trauktumės 
Iš karto 

bėgusiųjų 
bolševikai 
vijosi, bet

atėjom 
kuri buvo 

Ką tik

’ aip proto 
inkai pradėjo

- les ša
nebėgtumėme.

. egalima buvo 
. ustabdyti, nes 
.'audydami vis ' 
vti jie irgi nelindo, tur būt 

bijojo ir jų tur būt nedaug 
buvo. Kai bolševikai nusto
ti šaudyti ir vytis, tada ir 
nūs sustabdė ir mes. susl
inkę ant kelio, grįžom i 

karčiamą be jokių laimėji
mų.

Bolševikų užklupti.
Vieną dieną, pradėjo 

. markiai šaudyti iš artileri- 
,os ir kulkosvaidžių. Mums 
paskambino iš štabo, kad 
mūsų kuopa eitų 4-tai kuo- 

i ai i pagalbą, kuri stovėjo 
Subačiuje ir kitose vietose. 

P'olševikai labiausia pulda- 
; o vieną sargybą, b^iri sto- 
įvejo Streikų vienkiemy. Ji 

___________ _____ __________ į buvo labai išsikišusi Į pryš 
i penktą kuopą, kuri stove-pM ir Prie j°s beveik is už 
jo bare. Tenai priskyrė j ^alio’ prieidavo labai di 
prie mus da aštuonis žmo-j ' 
nes, ir mes, skaičiuje 17- 
žmonių, iškeliavome žvalgy-į 
bom

i
į

4 Iji i vežimą ir manėm vežti 
■ Netoli kelio buvo kapeliai, 
ir kaip tik mes idėjom jį ve-’ 
žiman.
lių pradėjo i mus šaudyL 
Pasirodė, kad ir čia butą 
i-asislėpusių bolševikų. Ku- 
lipkos pradėjo zvimbti 
mums pro ausis, ir kelios1 jų 
atsimušė i akmenis. Sužeis^ 
tas kareivis tuojaus iššoko 
iš vežimo ir atsigulė i grio
vį, o arklys pasibaidęs nu
bėgo pas bolševikus.

Alės taip pat sugulėm i 
griovį ir pradėjom šaudyt 
Iš miesčiuko atėję da keli 

ten išvaikydavo. Taigi ir kareiviai sugulė šalia mus, 
ir šaudėmės su bolševikais 
visi. Bolševikai lipo per kal
ną iš kairės ir leidosi prie 
ežero ant musų. Ant kalno 
jie pasistatė savo kulkasyai- 
dį ir šaudė i mus per savo 
pėstininkų galvas. Bet jų 
ugnis mus nekliudė, tik nu
kapojo visas telefono vie
las.

čia prie mus atsirado ke
li ketvirtos kuopos karei
viai ir jų burininkas suko-

_____________ _ i mes 11 si, kiek čia muš buvo, pasf- 
žęs iš ligoninės ’ ir viralai žmonių ir likom čionai, o 
Zubka. Tada mes pasida-»kuopa nuėjo Į Subačių.

.’elis miškas, taigi bolševi-* 
:ai ir puldavo ją iš to miš- 
10 ir dažnai musų, sargybą
s.

staigu nuo tu kape-
Hm OdvLrf !

i 
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$ KALBU RUSŲ. LENKŲ IK

LIETUVIŲ KALBOMIS. V

DR. L GOLDEN |
Bostone: SS Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. AT.
Telefonas HaymarKei 2288.
Roxbury: 16 Craeford St. 

Netoli Warren Street 
Valandos: nuo 8 iki y ryta, 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare

Telefonas Ro.vbary 0131.
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Gėrrkis Paiu-EspeHcrėi Trynimu 
l«i i>. šis b i.i pri-

veikta*"* 1*<> diesr’s
jom ir jzts 'uui

i «At»> nitui u- 
ti. rumėginkiL • 
r«. U'jiTl-i.- 
-vių ir

,,_______ dk..^u
padėtyj?:

Suvienytų Valstijų Valdžios l-aivai siūlo jums greitų ir susu
pu kelionę. Ūidęii kambariai, -visokios rūšies pattgaiaa., atskiri 
Kambariai poroms ir "šernynoDis, dideli pasivaikščiojimui deniai, 
rūkymui konrtittriąi, socialus salLs, daOg įvairiu ir geriausių val
gių ix*d6rei:ių. palyruetų virėją,. tarnų mandagus psturnuvnim.. ir 
iki globa Suvienytų Vaįstijų valdžios per visų keiioių-.

It.išykite dėl aptašomos knygutės, atspausdintus Jūsų Laiba i

UNITED STATĖS L1NES
Lokaliai Agentai visuose miestuose. 

75 STATĖ STREET. -BOSTON. .MASS.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD
...—— , -dL, ......................... ■ ............. ....

MVLLe ----------- -------------------- ---------- -- --------

Mes praėjome pro savo minėtą dieną bolševikai už- 
sargybas ir žygiavom Mu- '-uoiė Streikų vienkiemį ir 
rovankos linkui, kur sėdėjo' išmušė iš ten musų sargy- 
bolserikai. Eidami mes ap-j bą, bet atvykus iš Subačiaus 
supėm viena vienkiemi ir, pagalbai, jie tapo atmušti ir 
prikėlę šeimininką liepėm j ?tiums atėjus, bolševikų ten 
jam vesti mus artimesniu nebebuvo. Tą pačią die- 
kelitL Jis mus vedė per lau-i-*ą buvo įsakyta musų kuo
kus, pievas, krumus, kol i oai apmainyti 4-tą kuopą iš 
prašvito. Prašvitus mes ari-; baro. Mums atėjus į Strel- 
ėjom viena vienkiemi, iš kurpius, vadas liepė musų buri- 
pamatėm “pirma būrį išsi-p inkui paskirti U žmonių 
pylusį grandinėm Prie jo sargybom Viršininku pa- 
buvo ir musų kuonos kari-į^kyrė musų skyrininką Sa- menHnvo Pirmyn!’ Mes vi- 
ninkas Elisėjėvas, jau grį-jbaliauską. Taigi ” ...........1........ * .......
žęs iš 
Zubka. Tada 
vėm daugiau į kairę ir irgi Vakaras ir naktis praėjo Pu atbėgo iš ketvirtos kuo- 
išsipylėm grandinėm Išsipy-Į ramiai. Mes, suėję į gričią pos daugiau Kareivių su: 
le i grandinę ėjom pirmyn. I sėdėjom, nieko nekalbėda- viršila, ir tas uždraudė eiti i 
-i. ‘ , - - • _ * 2 __ i____r.- -.i i-mtm T-lnlčzii’-iL-or vKc S iri

Keiem ir pabėgėję kiek pi1*- 
myn, vėl sugulėm. Tuo tar-

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaiti yra vien 
tam padaryta, kad jus ižjjydyti nuo 
<ytos. Ji yra taip padaryta, kad kartą i 
pridėjus nenusenka ir tuo būdu ge- i 
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
busime k* sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKA L (?) 

riLAPAO LABOKArOBlBS
s»sx suart Su l#«ai *»

It !8t:

I 
iL
-

Pereitą sąvaitę Dorches- 
teryje nusižudė advokatas 
I-crman, nes išėjo aikštėn, 
kad jis gyveno.su kito vyro 
pačia.

CUNARD
Iš BOSTONO J LIETUVĄ 

per Liverpool, 
nt naujų, dideliu, puikiu aliejų 

varomu laivų:
Sausio 27. ir Vasario 24 

ir Kqy<i 23.

Ar jos norit padaru
SAO EKSTRA PINIGU?

Moteris gali padaryti n>;-> >,15.00 
iki $25.00 ant sąvaitės liuosu savo 
laiku, ausdama karielinius pagraži
nimus, kaip tai juosteles, barbėk-, 
braslietus, laikrodėliams dirželius ir 
t.t.; tą viską labai lengva padaryti 
ant musu

: I
ir Vasario 24

SIMPLEX KAR1ELINIŲ 
STAKLIŲ.

Jus net nusistebėsit, ko
kius gražius daiktus jus 
galit padaryt savo našiuo
se. Karieliniai daiktai yns 
labai branginami ir lengvu 
yra bile kur juos parduoti 
su sent uždarbinj

Simplex Karielinės Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurodv- 

iraais. su adatomis ir su 
pradžia audimo. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pa- 
trinos ir daugybė kartelių 
(kuriu užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK SI.98.
Su persiuntimu)

Pinigai būna sugrąžinti, jeigu ne- 
užsigąnędinsit. Prjsiijsk 2bc. stambio
mis arba sidabru, o aplaikęs primo
kėsi 51.78 v .

Jeigu pinigus prisiusi iškalno, mes 
prisiusime ekstra pakeli adatų dykai. 
Siųsk užsakymą ŠIANDIEN. (-

ROYAL BEAD CO.,
1246 N. LINCOLN ST Dept 122 

CHICAGO. ILL1NOIS.

Dr. H. M. Landau 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220 Haaover St., Boston, Mass.

.Telefonas Richmond 0380 
Specialistas vyru ir moterų 

slaptų ir chroniškų ligų 
Valandos: nno f* ryte iki 8 vak.

Nedėldieniais iki -5 vakare. * 
Patarimai dykai. (—)

CO. LtA,

NORTH .
GERMAN 

LLOYD
Savaitiniai išplaukimai į

LIETUVĄ
NE\V YORK - BREMEN 
ant naujo ir parankaus 

laivo 
-COLUMBUS” 

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

132 Wasnington St4 
Borton. Muša.

i 2'
I
i AL'SON’IA

į Greitas patarnavimas j Lietuvą ir į 
. į visas Baltij'os valstijas. Puikios vie- j 
;tt>s, geras valjris.

Taipgi iš New Yorko, y pa t iširai i 
; prižiurėta-zLelionė j Lietuvą ir visas i. 
; Baltijos valstijas kas utarninką ant i 
trijų marių milžinų, su persėdimo 

f Southam ntone.
MAURETANLA, AQUITANLk, 

BERENGARIA.
j Taipgi reguliariai išplaukimai tie- 
• siog į Hamburgą ant naujų aliejum 
j deginamų laivų.
; 3-čia klesa: ...
; Į Hamburgą S103.50 Į Piliavą 

Karės taksai ęo.vo.
CUN’ARD piniginiai orderiai 

| karai Lietuvoj greitai, užtikrinta’, 
(gerai. Dėl informacijų kreipkitės prie 
’ v lėtinio agento arba i 
i CUNARD STEAM3H1P

126 Stote Su
i Boston, Mass.

pos daugiau kareivių su; 

pirmym. Bolševikai vis ėjo 
ant musų. Tik štai pasigir
do užpakalyje trenksmai ir 
per musų galvas pralėkė 
švilpdami musų artilerijos į 
sviediniai. Musų artilerija? 
gerai pataikė, nes bolševi- ? 
kai tuojaus leidosi bėgti at
gal. Paskui juos tuojaus pa
sileido musų kuopos žval
gai ir kokie 30 kareivių iš 
4-tos kuopos su karininku 
Kukinu. Bolševiku buvo

. *■ ■ - * ■

išsipylėm grandinėm Išsipy-I ramiai. Mes, suėję į gričią
£
Pirmas būrys ėjo keliu, tie-imi, užmiršę ir vakarykš- 
siog ant Murovankos, o;ėjus juokus. Tik štai prasi- 
mes be jokio kelio per pie-; -eria durys ir pro duris 
vas ir dirvonus. Praėję ko-į kišo galvą Valentinavičius, 
kius dtr kilometru, Į pirmą pargybinis nuo miško pusės, 
buri pradėjo šaudyti iš Mu-; suriko ’'bolševikai Mes 
rovankos, nes pirmas būrys' -;okom ir brukdamies pro 

i iuris išbėgom laukan...ir, 
’ iamate per kelią bėgantį 
į bolševiką, visa kaip žaltį 
žalią, keli iššovėm Į jį. Jis 
parkrito ant kelio ir dau
giau aš nemačiau, kas su 
juo buvo. Kiti gi bolševikai apie 300. 
su kulkosvaidžiu jau būva) Mes risi iš sargybos pas- 
paliąi tvartus. Kai sargybi- lęui gavom įsakymą grįžti 
nis juos pamatė, ji^—tada į savo seną vietą; Sugrįžom 
buvo dar tik išlindę iš viso tik penki žmonės,
ko ir kol sargybinis atbėgo.£ja radom ir savo viršįfiin- 
mums pranešti, tai ir jie pa- i^ą, kuris negalėdamas pa
spėjo atbėgti iki tvartų, bėgti atsigulė į avižas ir iš- 
Nuo tvartų mums užterški- gulėjo visą laiką priešo ne
rio iš kulkosvaidžio ir bolše- pastebėtas. Kitas būva pasi

slėpęs pakrantėj to upeHof 
per kurį bridom. Jo bolše
vikai irgi i, nerado. Vienas 
musų buvo sužeistas, du 
pateko į bolševikų rankas, 
o vienas Buvo da naujokas 
ir su civilėm drapanom, tai 
bolševikai jo nepažino. Jį 
vijosi du bolševikų raite
liai; bet jis spėjo įbėgti į 
krumus, tenai pasislėpė sa
vo karabiną su patronais, 
nuplėšė nuo kepurės gelto
na kaspiną ir išėjo iš krūmų 
tiesiog prieš bolševikus. Jie 
prijoję prie jo paklausė, ar 
nematė ”bietogvardeicų”, ir 
gavę atsakymą, kad nema
tė, nujojo toliau.^ Tada jis

atbėgo, padaręs didžiausį 
1 ratą. Paskui jis rado savo 
šautuvą su šoviniais ir par
sinešė. Taigi mes likome

X V V alIAVC, liVKJ t

buvo priėįes jau prie Muro- 
vankos. Gal butų priėjęs 
arčiau dvaro, jeigu ne keli 
bolševikai, kurie kasė lau
ke bulves ir, pamatę musų 
pirmo , būrio grandinę, pa
bėga ir prikėlė savuosius, 
todėl nedavę arti pn®itL 
atidengė smarkią ugnį iš 
trįju kulkosvaidžių ir arti
lerijos. Mus bolševikai ne
matė ir i mus nešaudė. Mes 
irgi sugulėm dirvoj ir galė
jom kol pirmas būrys šau
dėsi su priešu. Pirmo būrio 
kulkosvaidininkai pastatė 
savo kulkosvaidį ant rugių 
gubos ir iš ten savo ugnimi 
privertė vieną bolševikų 
kulkosvaidi nutilti. Betjl- 
gai pirmas būrys negalėjo 
laikytis, nes jį pradėjo is 
šono apšaudyti ir todėl jis 
ėmė greit trauktis. Kaip tik 
pirmas būrys pradėjo 
trauktis, tai mustj karinin
kas ir mums liepė trauktis. 
Mes neiššovę nė vieno šovi
nio, pasitraukėm.

Viena pirmo buno karei
vį sužeidė i koją ir jį ką tik 
nepaliko, bet atsirado du, 
kurie jį išnešė po smarkia 
artilerijos ir kulkosvaidžio 
ugnimi. . Ą

Mes risi už poros kuo
met. susiėjom su pirmu bu
riu ir sustojom pasilsėti,, 
tik štai netikėtai pamatėm 
kely iš Murovankos jojan
čius bolševikų raitimnkus. 
Bolševikai, mus pamatę, uz- 
tarškino iš kulkosvaidžių, 
kurie buvo pas juos ant ark
lių Tuoj keli bailesni, sun-

II vikai. rėkdami "ura!”, puo
lė pirmyn. Mums, būnant

• Čia tik 9 žmonėms, nebuvo 
jau galima laikytis, kelias 
gi atsitraukimui .jau biivo 
atkirstas ir mums kito ke
lio nebuvo, kaip tik bėgti 
frontu t y. bolševikų pu: 
šėn, kur bolševikai, būdami 
žioplais, nepastatė nė vieno 
savųjų, manydami, kad mes 
pulsim jiems j glėbį.Mes me
tėmės per upelį. Upelyje 
vanduo mums siekė iki pu
siau. Perbridę per upelį, 
mes leidomės toliau bolševi
kų kulkų, riksmų ir keiks
mų lydimi, kad. nepasiduo- 
dam. Mes gi nepaisydami 
jų kulkų nė riksmų, bėgom 
toliau per laukus ir vasaro
jų. Mums bebėgant mus vis 
maffan likdavo. Viršinin
kas irgi kaž-kur iš musų 
akių dingo. Išbėgom į pieve- tučmi iš riemaoiikos. Pas 
lę, kur buvo pilna vandens^ 
bėt vistiek bėgmn per van
denį, taškydamas virs gal
vų ir viens * ’

spruko bėgti į Subačių ir

kuomus atjojo m 
vadas karininkas

;atė nfus prie PtirtT-

i

i

Td. Sol Bostoa 5P«-W 
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVIS DENTtSTAS.

VALAN1MIS Niw » iki U £«»«.

NEDeUOMIS;
* 11U l T- *• •***•

i
!
I ii

Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdamą, i ir iš visų kraštų.

LIETUVOS ' .
Sąvaitiniai išplaukimai. Puikus 
pa ranku mai.

Mes nagvlbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus). Musų reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Dalei rezervai i.ių ir informa
cijų kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba į 
HCLLAND AMERICAN LINE 
S$ASUte StręeL Boston. Mane.

Aš MELDŽIU ŠIO LAIKRAŠČIO SKAITYTOJŲ
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (L-mbago), Padae, 
ros (Gout). parašy-i man laišką, pa- 
dedant savo vardą ir aišku adresą, 
o aš ppsiąsiu dykai vieno dolerio ver
tės .boukjĮ išbandymui mano Rheu- 
matizmo' Gyduolių. Aš noriu praša
linti rojnatiĖiM nuo kenčiančių sa
vo lėšomis, Jus' pamatysite, ką gali 
padaryti .Kpnn’s ‘P.heumatic Remedy. 
Aš enu-tikraš, kad bus geros pasek
mės ir jųą patįs į tai įsitikinsite pir
ma, nejtu -duosite man bent vieną cen-

Sandomū iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio" name 

tSI Bro*dw«T, tarp* C i. _ 
30. B08TOK. MASS

ir D »f

. H i . “ 1

“ ' - ... V • < ... į

* ■ -1“ ----- ------------------—
TRLMPIAUSIAS KĖLIAS I 

LIETUVA
Laivai išplaukia kas savaitė. 

Gerrsust*. fnusu laivai 
’l&iąfcte”. ’ ReliamcĄ 

"Atbėft jĮuIlin". ’ Deijtschland” 
į- JI i klcsų pasažie- 

‘M^itei ponui?riai laivai 
"Ugtet Clay’k “Cleveland”, 

"Ww.phalia”. "Ransa" ir 
”71turingia".

I MTED AMElilCAN LINKS 
JULIUS ROTTENBERG.

250 Hanover 9t.. R-vston, Masa. 
arba pas kitus agentus.

Ra

Ir aš t»
■ Kuhn’s

jus paliuįspėšk 
ir kentėjai taTMrito-

• paria.kir.»'«8!4udiius

Nebandykite prsMinti rematiz* 
*y 4*r Rajas ar skūrą su pagelta* 
pkuterfa. ar. kitokių daiktą. Neban
dykit išvilioti- ji su frnimeotais, 
elektra *r mtanetizmu. Nebandy
kit • Nhpt7 užkalbėjimu, Bet
fr* I Prttalint. Jis yra
kraujuje > jąs turite vyti ji 1M- 
kan. t ‘ -■

sŽKngžm^1"

*8 NORIU TAI PAROfiYT JUMS
Jei tik jus man pavelyšt Aš gali* daug priredyt j vieną savaite ir 
P*prašysit«vn»no lmnpanijoa padurti joms dykai vieno dolerio 
rertte buteliuką gyduolių. Aš nepaisau ’ kokiai kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevarto jot mana' gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali nedaryti. Perskaitykit musų 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
ja tuojaus. ____________

REGULERI8 $1.00 BUTELIS Už 25 CENTUS.
Mes norime, kad jųp iiteadytaarat Kuhn’s Rheumatie Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt nra*a- 
hntae, ir mes nenorim uždirbt ant iAandymo. Ižbandykit—tai vis
kas ko mes norime. .Jeigu jos atrasite, tad tas gelbsti jums, tuo- 
met užsakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums (įeiną. Jeigą bandymu neae’Ms, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
Msiunžiaroe flteta bcdelmką, taria neturi vertes, bet siunčiamo pU 
no» aueros buteij, kolue panuduoda aptiekose už doreli, šis butelis 
25e. peraitmttmo ir simtaarime sunkus ir mes tarime trfmikčti Dė- 
dri fcnm uĮ^peęriunrimą. Tatai ją* privalote prikąsti iiiaidoms, o 

?P***yy£ T,eao del<frie veriž« drkci- Priimant ne-

VARDAS

MIESTAS

VALSTIJA
Gete* ar 
B. F. a-

gyveno.su


i

tinėjo ir apie

>jai jį rekomenduoja jau

Vardas ir pavarde ....

... ValatiM--

/STCfi taikai.
EŽERĖNAI. Visų šventųjų

paskutinę karvę. Verkia moijja” veidelius. Eržvilko 
žmogus, aimanuoja, bet ką'fe jo apylinkes jaunimas

tingesnius palieka. 
KAUNAS.

dė savo gabumą visai neži-

Kunigsi ir gaspadmei 
—įtaikai.

„Liuosuoja” darbininkus... 
iš darbo.

nupenės...isparceliu , t_tj Tuo tarpu pavargėliai

■ mu auga ir pats miestas.
I Prie gelžkelio statoma dide- 

bėvaka’rieniau !- mur9 Panai. — > sto.tis-

la su įrengimu tamuoS-į&^g?»

--- —- Ii

U.11A.CU 11 į 
koki ners „šposą” iškrečia.] 
šit per Visų šventę apie 5]

' G*tvč ir numeris...

Miestą*.....U___

‘-.'Mariampolė šmarkiaf auga.ilcomplekto i kitą ir trukdos. 
-U t -M. spgj0 pravesti [darbas. Na. bet nlhs «n-l

šventę P. M. altorius nu
krautas mėsa, lašinių palte- 
mis. duonos bakanais. Mu
sų kleb. ne tik save, gaspa- 
dinę ir administraciją išlai-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE ’»J
XX C4.(Iš Lietuvos laikraščių.) Įpa:

.'.|jin _

šuvius. i
iinai, kaip grybai dygsta po
i lietuas. i ————wz— -.——--.v...., ocuvau, a-i

Visi statomi namai (nors Į tai tiesa, bet vienas kitas

I

lis asmenis suėmė ir išsiūti- • guriuose irgi matosi jau

1

kUDIKIu

• •••••«

N-E-NUSlCĄSiClT—
TKC IEŠKO EAB1
Jis žino kur motina lai:: • Bf 
ji? io nori. Kūdikiui Bara 
: ; ėmimas iš šėpos .s‘.ani- < v

^5 C
yra nepr^v 
vidurių pali 
Kočildci rr.;

jnsų l 
..iii ram:: 

kankin.'tnn.“ 
ų paiiu^^. 
.: nori: ir ė 
Ii s neEiak

<2 CO, 104.114 'ky. 4Ca Sto
*-.*r

KELEIVIS- “

•i r, : spėj.1 PraveJ,tl‘‘artas- Na, bet viltis su- 
Į gelzkelj pro Manampolę laukti naujosios mokyklos 
• kaip-staiga miesto išvaizda dar Šiek tiek mokvtoius nri- 

^asidarė kitokia. Nors judė-” * *
jimas čia visados nemažas. 

į bet dabar dažnai atvyksta 
Įvairių svečių iš tolimesnių

laikė. Bet pats mokyklos! 
statymas, nežinau kaip pa-i 
vadinti, ar per daug lietu-! 
viskas ar gal per daug ru
siškas ”kazionas”. Nes pa
skirti mokyklai medžiai 
ilgai pas tartoką gulėjo ir, 
kaip lokys po žiemos miego,

_ 1_

Plėšikų darbai.
S m .wi j- i įvairių svečių iš luumesniųKaune tabako pramonė-lapfe 20 £ 21 Ta"' ^Sė vW Su ^elžkc.lio prav/i' 

je dirba virš 500.darbininkų'ūkininką Juškų, gj-v Lali- 'm” ,r 
Nepersenai tabako ir jo dir-Įnių k., šakių apsk., plėšikai, 
binių fabrikų administraci-šeimynai UvakarioiMu.;* » , x * k i r « *-• . --«-»
ja be jokios priežasties pra- jant, staiga išmušė langą ir’kelet^ _?ko<'Suliesėję sukudę. Su
dėjo masinį darbininkų at- leido į vidų kelius šuvti AW10se ffelzkeho Ir ^ntok.ies karta mokvtma 
statymą iš darbo. Surinkto- Pagalios apstoję šaudvt 1 
mis žiniomis iš visų tabako, vienas iš plėšiku staiga išo-* 
papirosų ir gilzių fabrikų.ko į vidų, pro išmuštą lan-! 
yra atstatyta virš 350 dar-Įgą, ir pareikalavo pinigu.! . -.. , . ..
binmkų. Viena dirbtuvė vi-.fe savininko atėmė 10 litu, gedimai) cyiem aukštais, 
siškai užsidarė. Fabrikuose iš šeimininkės 9. Gal butų g—" 
„Vaideliote” ir ”Zefir„ dir-! daugiau reiklavę, i>et supra-1 
bama tik po 3 dienas sąvai-jto, kad gali būt bloga, nes 
tėję. Likusiems be darbo tuom tarpu savininko su- 
darbininkams gresia badas, nūs iššokės per langą, nubė-: - . , ..
nes kitą darbą sunku gauti?go i kaimynus prašyti na- (dirbant apie 40—50 aarbi- 
DaugelĮ darbų yra užėmę galbos suimti plėšikus ir.ninku. Javai, kurie pirma 
vokiečių darbininkai, kurie tuo pačiu žygiu nubėgo j Į buvo „brikais” vežami į Vii- 
sudaro musų darbininkams miestelį pakviesti miliciją? kariškio stoti, dabar stačiai 
didelę konkurenciją. Sočiai- Milicija skubiai pagriebusi įkraunami i vagonus. Teku 
demokratai Įnešė Seime1 arklius išsiskubino, bet plč-;111^11 atvažiavus kartu 
šiuo reikalu paklausimą Įšikų jau nerado. Į tą laiką. • n®t.17 vežimą Karetkos ke- 
valdžiai. Į dar milicijai nebūnant, at- Iteivius paima nuo stoties ir

' --------------- siskubino pirmiau pakvies- ; atveža Į miestą. Visąs blo-
Btednesnius atstato, o tur- tieji. Prisiartinę pamatė pil?S’L!mas tame, kad plentas, o 

ai-------- •— kambar| žmonių, tad su-p'P3^ rudens metu, teoai sla-
__________ Reorganizuo- Į gulę patvoryj, laukė kas te-; — j .. l

jant valdžios aparatą deda- Hau dėsis. Atvykus milici-j labai ardo žydų pirklių 
z si keisti dalvkai Užsienių ja pastebėjo ką tai patvory;

Reikalu Ministerijoj maži-, esant, tuojau vienas iš juod- į stoti, Mtant, reikia
' nant etattis neatsižvelgia- viejų šovė ir vienu šuViu nu- j rūpintis tas ketvirtadalis 

ma į tarnautoju padėtį; pa- kovė nieku nekaltus du vy- kilometro pravesti bent 
liuosuojama iš rietu tar- ru Vienas tuojau mirė, o: grindimu, 
nautojai, kurie neturi jokių antras dar stengė parbėgti j

- • • • namon, b
ryt dienos—pasimirė.; netoli Šešupės, pastatyta

< • * !■*.« ~* - “■

Abiejose gelžkelio ir plento Įėjęs kartą mokytoją Krutu- 
ivedančio i stotį, pusėse na- IĮ sakau: "Kolega, girdėjau, 

— tavo mokyklos medžiai su
liesėję. Nežinau, sakau, ar

_ - m »WV»J 
kryptelėjęs galvą pašneka”/ 
Na. tiek to, mokyklos dar- ■ 
bas Įpusėtas: rentinys pa-į 
statytas, stogas uždengtas, 
reikia tik Įrengti, ši mokyk- 
r 
ti 30 tūkstančių litų.

gražąus stiliaus. Neužilgo 
visas tolis ketvirta dalis 
versto, skiriąs miestą nuo 
stoties, bus žmonių apgy
venta. Aplink stotį matosi 
.1* ?____a • */> t*r\ JI __T_ •

ninku. Javai, kurie pirma
Apgavikas iš Vestfalijos. 

BIRŽAI. Siu metų liepos ir 
rugpiučio mėnesiuose atsi- 
baladojo iš kažin kur vokie
tis, sulig rastais pas ji as
mens dokumentais, kilęs iš 
Vokietijos provincijos Vest
falijos, Arturas Pf-as. Jfe 
persistatė inžinieriumi sta
tytoju, susisukę sau lizdą 
Suostų bažnytkiemyje, pa
ėmė Suostų bažnyčią re
montuoti. Gavęs rankpini
gius pradėjo darbą, ir paro- 
/Įji aflVn trahuma

-------  . , Inoti inžin. darbo, kaip sa- 5i.cugc poiucguį Miestas plečiasi ne ykĮve buvo užsirekomendavęs, 
ir tas sulaukęs i prie stoties. L z miesto sodo, vioįvinn^pragyvenimo šaltinių, o pa

liekama turtingesnieji, ku- v<>s 
rie turi ūkyje turtingus tė- įtariamus tame plėšime ke J keturios gražios trobos. De- 
vus ar gimines, arba žmo- lis asmenis suėmė ir išsiūti- ■ guviuose irgi matosi jau 
nos, kurių vyrai turi savo tė į šakių apskrities kalėji-’virš aštuonetas naujų tro- 
tarnybas. Bugalterijos sky- i^ą, kitų dar nerado —jieš- (bų. Gi prie Kalvarijos plen- 
riuj nuo gruodžio mėn. 1 d. ko. j to ir apie.mokytojų semina-
tarnautojai paliuosuojami, ——-—-
paliekamas tik vienas 2 ru- Gatves užpuolikai, 
štes bugalteris. Tuo budu KAUNAS. Nuo garlairių 
tarnautojai negaus nė Ką- prieplaukos, einant i mies 
ledų priedo. . ;ts, neretai atsitinka, kad

Pašto tarnyboj paliuo- užpuola gatvių žulikai r* 
suojami tarnautojai virši
ninkų nuožiūra. Bet prie P. -- r— ■ - --------- i
Valdybos rengiami kursai yąl- po piet nuo xgarlaivio. _____ ____
ir paiiuosuotųjų vietą tur- ėjo Viena moteris ir nešėsi miestgs žymiai padidės. Mi- 
but užims kiti. Iietuvoj nė- pintinėje kumpį, bonlcą pie-Įnėtą Kvietiskio dvarą su 
ra dideliu fabriku nei dirb- no ir daugiau ką. Pribėg i miestu jungia gražus nra- 
tuvių. Todėl masinis išmeti- žulikai smarkiai pastūmė J raj — kareivinės. ; ’ 
nėjimas tarnautoji! iš vai- motenškę-į sieną, kad s ne-. . Miesto valdybos įsakymu 
diskų Įstaigų bus kai ku- galvą atmušė į sieną, pa : tiesiami cementiniai šali
nėms jų ir išmetimu iš gy- jstverekumpL gorciae Pięn-, .gatviai prie 
venimo. j11 obigo- Keike^raa neleistinų dalykėlių! Vy-

--------------- apie Bytauto bažnyčią vie-ltautn o-atvėie imikiaSrinie 
Darbininkų areštai. juo mdicmnko tv’arkai^iurė-’visame mie^

PLUNGĖ. (Telšių apsk) 24-;ri- 7 J ”Kino—Palas” prie namų
25 spalio krikščioniški žval-. . _ ‘įrengtas darželis. Aptver-

' gybininkai areštavo' šiuos"; j tas gražia štaketine tvo-
darbininkus: Leoną Stepo- KALNA^. Spalio 29 d. pu- lt]e p€į ap]jnk iš frontinės 
navičių, Stasį Sali, Teruti ir Bovens Domininkas Prane-)pusėg ap/egta
šoferį, žvalgybininkai uos- 1^’Jf Praeiti pro tokia tvo-
tinėjo ir apie socialdemo- aes> Prezidento gtv. Nr. o'.^L- sunkoka. Prietamsy 
kratus, bet kol kas dar ne- Kituojamo, pailgų kiviai kliūva 3X 
puolė. Vienas išsitarė: da- durten įknto jo dūkte Brtf->!! « •»«.« “š.spyg
bap.:Tięnuš paimsim, d pas- pe»metų amžiaus. Meręai- 
ku# kitus: Lietuva turinti « J° bHv» nugabenuaues- 
Būti krikščioniška. Sočiai- Jo ligoninėn ir po 4 valandų, 
demofiatei turėtų labiau JaP? pargabenta namo, to- 
tud * susirūpinti. Draugai Juojau mirė. Dėl šio įvykto' 
darbininkai, mums reikia į tardymas vedamas, 
mažiau tarp savęs kelti gin-‘ 
ču, bet daugiau imtis vieny
bės.

to ir apie.mokytojų semina
rija naujos trobos kilte ky
la. Neužilgo žadama iš£ar- 

k-eliuoti Kvietiskio dvaras, 
kurio užteksią 400 žmonių. 
Jis yra netoli paties miesto. 
Kiekvienas asmuo, t turįs 
teisę gauti žemės, gausiąs 
po pusę hektaro. Kai minė
ti asmens trobas pastatys į 

pintinėje kumpį, bonką pie-Inetą Kvietiškio dvara su j

Kaip krikščionys dalija
žemę.

Garlevos valščiuje (Kau
no apsk.) yra Michalovo 
dvarelis, kuris buvo paim- « , - ■ . —___ ..tas žemės-reformos reika- gal ir gera buri
lams ir U i^««i«s
me dvare gavo žemės tokie,

• • ♦ t •

Anela. Praeiti pro tokią tvo- 
J relę' sunkoka. Prietamsy 

liuotos tvoros ir persiplėšia 
drabužius. Taisytina.

Mokjkfds vargai.
GRIŠKABŪDIS.-šakių ap- 
skr. Prieš karą rusai, vals
čiui padedant buvo pastatę 

. gerą vienam komplektui 
mokyklą. Buvo geras moky
tojui butas ir didelė erdvi, 
sviesi mokyklos klasė. Kilus 
karui per muši mokykla bū
vi sudeginta/ vaismedžių 
dalis sunaikinta, mokyklos 
sodo tvoros kariuomenės 
praeinančią dalių nudrasky
tos ir sudegintos. Po karui 
mokyklai nebuvo vietos. 
Vargais negalais mokyklame dvare gavo zenite nuolaužomis <ravo i vai«ais negalais mokyklakuriems jos visai nereikia, PWnktotF »a'Q Įsikūrė i Rusiją išbėgusio

o kurie žmonės buvo varg- pasnenKintu.____  kist(> *
«• • • . Ii___  • i » - - ** ’fcados, tos mados!

ERŽVILKAS. Taur. apski. 
_____ _  . .šio kampo jaunimas taip 
M. Poderis, kuris savo že.* Į naujas madas seka: vaiki- 
mę tinkamai neidirba, o iš naj febai įsimylėjo ”galifė’’ 
dvaro dar gavo 5 ha; tame jr "kiioš” kelines ir skadu- 
r_’_ *_______ __ " ' rinę apvalią ”mučiukę”, o
Alubauskas, J™risjwyo^ ze- merginos — trumpus sijo-

dieniai, tie ir pasiliko varg
dieniais. Pav., Pamaišupio 
kaime yra vienas ūkininkas • - •’ * '
1TX« X lAtUlJO* nux«0 *_,««. v

pat kaime* gyvenantis J.
■----— — —

mėe visai mažai turi (1 ha.), 
iš dvaro negavo. Virš minė
tas AJubauskas naudojosi 
to dvaro žeme jau visą savo 
gyvenimą, o dabar liko nuo 
jos atstumtas ir turi išpar
duoti savo gyvulius ir net_ s ? _ 1

nSius, „bliuzes” be ranko
vių ir apikaklės, ir ėmė da
žyti veidelius. Kaikurio.- 
net gerai miltuotos atsilan
ko miestelin. Bet ką kalbėti 
apie nemokytas kaimietes, 
kad net mokytojos,_^’’krak

iŠ.
,, žemės vfštiek «*• matyt, nenori nuo" ptatau .! 

pasaulio madų atsilikti. ,

—X--------—
kame ir dabar mokykla te
bėra. Skurdu žiūrėti Į tokią 
mokyklą: kambarys mo
kyklai nepatogus, mokyto
jui ne tik gyventi, bet ir už
eiti per pertraukas nėra 
kur, nebent čia pat nueiti 
10-eiai minučių Į raštinę. 
Atsirado daryti antrą kom
plektą, kuriam surasta vie
ta kitame miestelio galo 
bendrovės name. Ten irgi 
mokyklai namas ”nuo bado 
ir maro”: neva remontuota, 
neva baltinta, pasispendu- 
siomis durimis, uždaryt rei
kia Samsono pajiegos. Mo
kytojams nepatbįu per pur
vyną vaikščioti iš vieno

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

.kūdikių sveikatos

F. AD. RiCHTER 
GTTMS8
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Vietinis klebonas, matyda
mas, kad nieks neišeis su to
kiu inžinierium, pašalino jį 
nuo remonto darbų, žinoma, 
ne be savo nuostolių. Pf-as 
susisuko sau buvainę Bir
žuose, rasdamas ir čia leng
vatikių, gaudamas iš j u 
rankpinigių. Klijautai, ne-’ 
gavę atgal nei rankpinigių, ’
nei daiktii, sudejavo: jų ai 
manavimas pasiekė miiįei- 
įg. ir Pf-as Atsidūrė kalėji
me, kaipo nelegaliai atvy
kęs Į Lietuvą', neturintis nei 
užsienio >. pasu . *oei vizos. 
Rugniueio 25id. jis, Pf-as iš
sivaduoja iš JmiKcijos porai 
valandų likviduoti savo kai 
kuriuos reikalus. Tuo pasi
naudojęs Pf-as nesnaudžia. 
Nuėjęs pas St atsirekomen- 
davo teisių daktaro Pf-ro 
KlaipėJoįe sunumi,- Pf-as 
gauna šiltą priėmimą ir pa
sitikėjimą, nežiūrint į tai, 
kad Pf-as dar tik rugpiučio 
23 d. sėdėjo kaltinamųjų 
suole, kas šeimininkui gerai 
buvo žinoma. Pf-as naudo
damasis pasitikėjimu, pavo
gė nuo jo auksinį laikrodi ir 
diržąA pavogtus daiktus čia
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VAIKŠTINĖJIMAS -
Nėra paskirto laiko, kada kūdikis 

, korėtų pradėti vaikščioti. Tai priklau- 
i nuo sbelno augini", o \pač*sųna - 

. , kūdikis turėtų 
metų laiko — bet 

I r.c-kurie pradeda dar vėliau. /
| ' šiame dalyke svarbiausia yra at- 
l minti.' kad nereikia raginti kūdikį var
toti savo sąnarius jei tie nėra per- 
tiprųs. Nėra jokios r.audos jįei kūdi

kis pradės vaikščioti anksti, rr anks- 
i tumas nerodo jo protiško išsivsyty- 
I mo, Nekutios motinos vorėia kudi- 
! kius anksti vaikščioti, nes joms sma- 
m arba gali pasigirti kaimynėms, 

į Bet tokia papratimas yra labai neiė- 
mintinga-s ir gali pažeisti kūdiki.

Gamt'. pati sali geriausia nuspres- 
kada kūdikiui reikia vaikščioti. 

Kada kūdikis pajunta užtektinai spė
kos. »is pats bandys eiti, bet pirm to 
nereikia jo raginti. Jei a* dvylikto 
■neneši* jis nei Bemano landyti, tai 
pasitark su gydytoju.

Tavo kūdikio gerai gyvuos ir uųo; 
latoo augs stiptyn ir vikryn jei dn'oei 
teriaųeig' prieživrų ir maist*. Vikri 
•r stipri evoikato yra dalis daugelio 
tokstančm vaikų, kurie buvo išauk
lėti ant Kagle )*iena, kaip dėkingos , 
motinos liudija, šioms motinoms nė-’ 
ra geresnio maisto ir pasekmių kaip 
Eagle pienas. Sauga sakyti, kad dau- 
eiau vaikų topo išauklėta ant Eagie 
Pieno, negu ant visų kitų dirbtinų 
maistu krūvon sudėtų.

Neeksperimentuok su kūdikiu davi- 
nūjant abejotinų maistų. Borden’s 
Eagle Pienas yra sveikas kūdikių 
maistas, nes jame nįgko kito nėra 
■'oart gryno pieno ir gryno cukraus. 
Nėra jokių abejonių apie jo grynumų 
niba puikias pasekmes. Gydytojai re- 

, komendavę Eagle Pieną tukstan- 
J tiems ir tukstantiems kūdikių, kurie 

•* Įbuvo nedaaugę ir menki. Eągle Pie- 
•’ąs yra lengvai suvirškomas ir'pati- 

Jkftinas kūdikių penėjime. f 
i STRAIPSNIS aOA
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DALYKAI. KURIUOS MOTINA 

TURI ATMINTI 
Niek? d neduok kūdikiui vaistų, be 

gydytojo įsakymo. Jei reiks, tai gy
dytojas besakys.

Neduok kūdikiui vaikščioti kuomet 
;i« dar potjaunos. Vaikščiojimas, ar
ba stovėjimas kol kaulai dar nėra su- 
toirtėjų, gali padaryti amžinu ubagu. 

■ Niekados nelaikyk slapios ar pur
vinos palos ant kūdikio. Nuimk tuoj i 

■ ir. išmazgok.
Duok kūdikiui užtektinai vandens, 

iri gydytojas nedraudžia. Vanduo tu
ri b'Jti pirma'bprvirintas ir atvėsin
tas.

Paprastai lengvai ir greitai pri
pampa. Todėl, pradėk kūdiki mokinti 
.teni.ji^roėni.

Prie pirmo ženkli viduriavimo arba 
lėmimų patartina šaukti gydytojas.

Vartojamas pienas turi būti liue
sas nuo visų užkrėtimų. Eagle Rrand 
Pienas yra liuosas r.uo visų kenks
mingų bakterijų ir yra kūdikiui svei
kas maistas.

. Motinoms, kurios turi kūdikių, bet 
negali jų žindyti, stipriai patartina 
vartoti Borden’s Eagle Pienų i ben- 
Itutes.. Tai puikiausias pienas ir ge- 
rib&iss cukrup moksliškai sulietas. 
Borden’s Eagle Pienas yra maistas, 
kuris auklėja stiprias kojas ir vikrius

SKAITYK NAUJĄ KNYGĄ

Slaptybės Burtiuiakii ir Raganių
ATGAL GRAŽINIMAS NUMIRĖLIŲ (NUMIRĖLIŲ LAIŠKAI) ZzKBA 

BUDAS DARYMO BURTŲ, SPIRITIZMO, IŠVEDIMAS PINIGŲ HJ 
METIM.tS KORTŲ.

Šitoje Knygoje yra keliasuešunts įvairiu roceptu-paraokininių, l...ip da
ryti burtus: kortų pagalba atspėt savo laimę ar nelaimę tiksian. šita Knyga 
verta tūkstančius dolerių, bet mes pa’rduodamc, su prisianticiu. Už Si.UO 
TIKTAI! Dėk doleri laiškan, aiškiai parašyk .'.a\o adresų i.-- adresuok. (oH)

LIETUVIŲ BU8TIN1W BENDRIJA
3108 SO. KALSTEI) ST., CHICAGO. IIA.

r**--------------------------j MEDICINOS DAKTARAS

| Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado Į 
i' PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS
I Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų. krauju ir skaros. Kalba len- 
i kiškai ir rusiškai.
. Telefonas Haym.irket 3390| 69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.

Senos šalies Slaviškas Gydytojas
OR. MILAN MILOJEVVICH

SPECIALISTAS VIDURINIŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 
VYRŲ LIGŲ.

417 W0OD STREET. —PITTSBURGH, PA.
Valandos: Paprastomis dienomis nuo 11 iki 4.

Nedėldieniais r.uo 1 iki 3. (24-6)

Nuga-Tone
PADAEA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR M0TĘRK8.

Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; J 
damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūną, 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistu* »*lli**n 
etas, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greita laiku jau. 
sesi visai nauju žmogų! Devynes ii dalim tęs viau žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, nesruomulavimas viduriu, saaai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajieffos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios eirkulacijos 
kraujo. A

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką seram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
srėbus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuaa-Tone yra labai 
protingas rydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir numodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir 
Foaforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nugn-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tustinose regulariškai. Atguivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smir- - « 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą y 
apetitą, giorą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamų akiems! Nuga-Tone padaru tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priima* 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nuca-Toao yrą viena* ($1.00) d*hr>*

r___ ____ _ ___ai
"* ’ va?'“-' į kūnus. Jis augina kūdikio svori, kuris
Dat BirzUOSe pardavė. Ve? j tikslingas jo ncrnuilvbei ir sveika-
liau, vartei.
pavogti daiktai buvo suras • Metines patirs, kad ir šiaip sveiki kit
ai (Ūkiai nuolatos augs iš. Eagle Pieno.u- . J. • . Jei nefinai kaip vartoti Borden’s

Tenka girdėti, kad rf*ĄS| s«<Įe .ritmų, iškirpk kepenų, tam 
. - - - - remtai musų laikrašty u- pasiųsk jj

The Borttai Compaa;. . e ji atsiųs" vi- 
?ai dovanai gMųokipimu jūsų kalboje 
tab kūdikį ir kitokios f var

lius, kaip prižiūrėti save

yra ir daugiau padaręs pa: 
našių darbelių. ': 7

■. ............................ ■•>'. •- •

Sudegino dvarą. ? 
KARKLINIAI. Vilk, apskr. 
Rugsėjo 30 d. sudegė Kark-j 
linių dvaras; jo savininkas ’ 
pil. Kreipsis yra danas, bu-i 
vo pavyzdingas ūkininkas.; 
Sudegimo priežastis, kaip 
matyt iš tardymo, —-kaimy
nų kerštas.

tv kOdikį.

Dykai?
Kiekvienam prisiusime 2 fotogral:- 

jas gražiausių merginų, taipgi kata
logų geriausiai padarytu laikrodžiu, 
fonografų ir kitokiu daiktų. Rąžyk < 
tuojaus įdėdamas kelias štampas ckH NaimHė l»«w. *11.pmlunttmc. (S2> “

PRACTICAL SALES I . 
COMPANY.

121t NORTH IRVINO AVĖ, Teikia kiekvienam sveikatų
DEPT. -K. CHICAGO. ILL. j T

^T.rrrr- tnoircMtr rnvzia ( 8«lot*vų Biterį žmerfel vert NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 'įįpr 15 metų nuo visokių pilvo
Gauk Didelę Barger.ų Knv- gėrisi jo stebėtinoms paaek 

w_.e__ . J_____i____ ____  .4___ __ž_ ' ■. • N- • * * e .

n i tarės plunksnų lova.-. H viri 
paduškas ir patalus. Mu- Mitelį, 

žemintos. Mes duosim* 
jums musų »Junksnš' 
ant 10 dienų išbandyni d 
ir apmokėsime pertiunai- 
mo lėšas. Musų kostumo- 

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandie 1 

reikalaudamas Pargenu Knygos ir 
plunksnų saiUpalų. ' (—,

American Featber > Hllow Co.

Kon tik vartoja Salotai*?'

j ir 
 __x _ „ -egz------------  ------------ “» 
ta Dykai npie naujas, sa- faulangi neranda jam lygaua, nei ui 
T.itor;o plunksnų lova.-, n viršesnio. Pasistengk Įsigyti jo 
paduškas ir patalus. Mu- miteli, * užttkrinam, kad su luo
šu išdirbystės kainos nu- nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokj 
■ ■ *____ ** ’_______ t»k vidurių nesmaf&nų jauti, kreip

kis prie savo aptiekorians reikalau
damas tikro Balu tarta, o jei jis netu- 
rMų, kreipkis tiesiai prie įšdirbejų 
priduodamu aavo ąptiekoriaus adn- 
a«, adresuodamas šiaip:

SALUTARA3 
DRUG A CHEMICAL CO., Iac^ 

Dept. M i
17»7 S. Batotad 8U CMmM IR

■• a meldžiu eriziusti

Lietuviškai - Lenkišką Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainams, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st. kur rasite visokių naminių vaistu, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, rtro užšiseneiurio reume- 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strer.ų. kraujo valymui, aue užsegimo pla*» 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime uue visokių slaptingų. 
Ilgų ir geriausius patarimus suteikiame, nue patrūkimo dei vyrų ir 
moterų. Dieliu iš Lietuves ir įvairių Aaknų ir tolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausias daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir suM- 

dyt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Ar žinai
U 1. Kad po Naujų Metų "Kardas” bus du doleriai?
I 2. Iš kur Dievas gavo 10 Dievo prisakymų?

"3. Kode! atidavė Maižiui, ne Lietuvos kun. Vytautui?
k 4. Kada ir kode! katalikų kunigai pavogė r.uo Maižinus 10 Dievo 

prisakymų !
5. Kode! šventieji mergų bijojo ir niekados nesirgau?.*; *
6. Kode! šėtonas šventiems tėvams mergas niršdavo?
7. Kame yra skirtumas tarp n* Dievo prir-akyTnų ir 10 ’Jbrdo” 

prisakymų ?
R. Ar nori iinoti kiek popiežius turėjo pačių ir vaikų?
9. Kode! Dievas žmonėms vergauja”
JO. Tn ir daug- gražių paveikslų rasi "Karle”
11. "Kardas” doleris metams, po Naujų Metų Irus du doleriai. 
Užsirašyk ”Kardą” tuoj. Piisiųsk dolerį.

“KAfiDAS”
3210 So. HAL8TED ST..

f r t 
t
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Vietinės Žinios
Drg. Grigaičio prakalbos ir 

paskaita žmonėms labai 
patiko.

Kaip So. Bostone, taip ir 
(’ambridge drg. Grigaičio 
prakalbos, kurias rengė vie
tos socialistų kuopos, nusi
sekė labai puikiai. Nežiū
rint blogo oro, i»er abejas 
prakalbas salės buvo pilnos 
žmonių ir prakalbos publi
kai labai patiko, nes kalbė
tojas labai gy vais vaizdais 
piešia Iaetuvos padėti ir 
žmonių gyvenimą.

So. Bostone po prakalbų 
kėli komunistai pasikėlė su 
savo "klausimais”, tartum 
norėdami publikai pasiro
dyt, kokie jie tamsunai ir 
nepraustaburniai. Jų lyde
ris Maika Plepys už ne
praustą savo bumą bemaž- 
Ko ir mušt negavo iš publi
kos; Ir taip jie su "klausi
mais” buvo suvaryti i 
ožio ragą, kad vienas jų 
pats ant galo prisipažino: 
"Gali’ būt, girdi, kad aš 
kvailas ir nieko nežinau”. 
Publika turėjo gardžiu juo
kų iš tos nusibankrutijusios 
’ILįąisvės” kompanijos. , 

> Gavę gerai per nosi už sa
vo nekultūringumą Šo. Bos
tono prakalbose, Cambrid- 
ge’uję tie bankrutai jau ne
bedrįso savo "klausimų" 
statyt, nors kalbėtojas kri
tikavo Trockio "tavoriš- 
čius" labai aštriai.

Po Cambridgeaus pra
kalbų pereito nedėldienio 
vakarą drg. Grigaitis skai
tę paskaitą Mokslo Draugi
jos susirinkime apie demo
kratijos evoliuciją. Nors 
kalbėtojas buvo jau labai 
nuvargęs, tečraus paskaita 
i^jo gyva ir labai Įdomi. 
Žmonių buvo pilna salė, ir 
susirinkusieji sakė, kad po 
tos ‘.paskaitos jie jautėsi 
taip k; Ip "haiškulę" išėję. 
Gaila, kad vietos ir laiko 
stoka neleidžia mums pa
duoti paskaitos turinio 
bent sutraukoje.

Šidlauskas nušovė stirną.
Musų kaimynas p. K Šid

lauskas buvo išvažiavęs per
eitą sąvaitę stimauti i 
Atbol apielmkę, ir po dvie
jų dienų medžioklės parsi
vežė dailų ožj. D-ras Pusku
nigis irgi buvo sykiu išva
žiavęs, bet dieną pamedžio
jęs neteko kantrybės ir su
grįžo namo.

Užmušta p. Šidlausko 
stirna dabar guli p. S. Vilai- 
šio mėsinyčios lange padėta 
ant parodos ir visiems So. 
Bostono sportams rodo bal
tą savo vuodegą.

K E L FJ V 1 S
Bus paskaita su paveikslais, ta rubinų brošė, žinovų ap-

Ateinančio nedėldienio 
vakarą Mokslo Draugijos 
rupesniu yra rengiama Lie
tuviu Žinyėioj paskaita su 
paveikslais. Bus rodomi ir 
aiškinami išnykusių valsty
bių griuvėsiai. Mat, valsty
bių likimas yra panašus 
žmonių gyvenimui: jos gim
sta, auga, kovoja ir ant galu 
miršta. Kad geriau supra
tus, kaip tatai įvyksta, at
eikit pasiklausvti šitos pa
skaitos. Skaitys "Keleivio” . -u,cv.
redakterius Michelsonas. Daugybe visokių medalių ir 
Paveikslus rodys studentai P^Py^dų atiduota už pus- 
Timinskas ir Kubilius. Ižan- dykį.

• • , i * t_________________

Atvežė iš Lietuvos daugybę 
visokių augmenų.

Aptiekorius K. Šidlaus
kas šiomis dienomis parga
beno iš Lietuvos daugybę 
įvaiiiausių žiedų ir šaknų. 
Šulyg jo patyrimo, Lietuvos 
augmenys, gydymui papras
tų persišaldymų ir šiaip slo
gų. yra tinkamiausios gy
duolės.

kainuota i $250, buvo par
duota už .<36. Už aukso tau
rę, apkainuotą $720, buvo 
pasiūlyta tiktai $5, užvary
ta iki $52, ir už tiek parduo
ta. Kažin kokio vyskupo 
aukso kryžius, apkabintas 
auksinėmis penkrublinėmis 
ir deimantais papuoštas, bu
vo apkainuotas $750, o par
duotas tiktai už $153. nes 
daugiau niekas nedavė.Zie- i 
das su 8 deimantais, apkat- 

" Keleivio” nuotas i $280. suėjo nž .<80.1

ga visiems dykai.
- - - -

šaudymas East Bostone.
East Bostone ant Liver- 

]K)ol streeto aną naktį Įsi
laužė medžio dirbtuvės ofi- 
san keturi banditai. Užtiko 
juos policija, ir pradėjo vy
tis, ir vydamosi šaudyt. Iš- 
pradžių buvo tik du polici
ninkai, paskui susirinko 8, 
ir visi vydamiesi paskui 
banditus pleškino iš revol
verių. Sukilo visi East Bos
tono gyventojai ir iškišę 
galvas per langus pradėjo 
žiūrėti, kas čia darosi. Galų 
gale du plėšikai buvo 
gauti, o kiti du pabėgo.

t

t v ■ '■>.
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Labdarybės Draugijos 
prakalbos.

16 gruodžio Lietuvių Sa
lėj bus Labdarybės D-jos 
prakalbos ir vaikų koncer
tėlis. Kalbės adv. Bagočius, 

jedv. šalnienė ir p. Ivaškevi
čius. Bus renkami pinigai 

Boston- Įtaisymui naujų sėdynių su
fabrikuoja lėj. Pradžia 7 valandą.

L D-jos K-tas.

su-
Fabrikuoja daktarų 

diplomas.
Policija jiesko 

dirbtuvės, kuri 
ir parduoda visokiems ap
gavikams daktarų diplo-j 
mas. Nusirirkę tokių diplo
mų. sukčiai atsidaro ofisus 
ir "praktikuoja mediciną”. 
Vienas tokių "daktarų” ne
senai papiovė žmogų “ope
raciją” bedarydamas.

Connecticut valstijoj esą 
apie 200 tokių "daktarų", 
kurie nusipirkę Bostone 
"diplomų” -tėiiai “daktarau
ją”. Vienas toks tenai- tapo 
f’drntas, tėi pasirodė, kad 
Bostone jis prigulėjo prie 
"<alaveišių” armijos, bet

Dorchesteryje policija su
ėmė du vaikėzu po 16 metų 

iamžiaus ir kaltina juos už' 
50 viešimu. '1

Su p. N. GENpROUU prie
šakyje. šiojnis dienotais ąftva- 
z.’aiįo iš Lietuvos, sekanti kelci- 

0 viai: ’ f
”<alaveišių” armijos, bet stundžiutė Stasė is Mištiitmu 
dėl merginų buvo išvarytas i Laimo, šašuoliu valsčiaus, pas 
i nakui da pateko kalėjiman i efiksa stundži, 10 Lowdl st., 
ir 15 dienų pasėdėjęs, nusi-i Boston, Mass. .
pirko už $300 "daktaro dip-Į ssButTSiaazija jfčekiškių 
r.nią ir ntivazun-fs i Hart-Initeto, JoI^ 28

užgulėjo (laktai o eicreianj avė., MonteUo, Mass. 
,G TiSS • _ ,. Jiairvti* RzirliAi^ iu _Tnrw4Aliii

Y’11**-. n‘a'-*. VVi? U1P‘V*-1V‘ Įkaito, Biržų valsčiaus, pas Su
fabrikuojamos tarno- ■_ „• . .. eu. i•’ : •• -enienę, 20 Austm St., Norvvood

I Mass. .
i Rupšaitč Ona iš .Užsienių kai- 
; mo, Papilės valsčiaus, pas Joną
1 Sivicką. 4 Neponset St., Hyde 
įPark, Mass.

Jakovinaitė Marė iš šilienų 
kaimo, žižmąrių valsčiaus, pas 

besiklau- Stasi Kanevičią, 15 HancocK 
klausimą: . ^reet, Peabody, Mass.

____ ________ ’ Kairytė Teofilė iš Judeliuv l » I
Prelegentas kaimo, Biržų valsčiaus, pas p.

Nor-

Kairyte Barbora iš Juodeliu

Pragare pasimatysim

Druma-'l'ragedija penkių aktų Ch. F r. Schillerio. Rengia South Bostono Laisvės Choras. Atvaidins Worcester;6aktorini.

Subatoj, 15 Gruodžio-December, 1923 m.
; DUDLEY STREET OPERA BOUSE, 113-119 Dudley Street, Roxbury, Massachusetts
. * . ■ _ Tikietų kainos: -75c. ir 50e.

-'Veidmainyste ir Meilė veikalas nm-eika ar ia keno nors icklamos. jis pas už save kalba. Kas žino Sbakespeare, Don Gailos. Marųuis Peša, Goelhe, 
žino ir SCHILLER'J (Šilerį) kaipo poeta-f i-'-.-.fa ir gar.-iaųsį pasauly rašytoją. Jo veikalų vaidinimuose visuomet būva žmonėmis pripildytos teatru 

~ , ... jr proga n<»rs .-u vi?nu iš jo veikalų arčiau susipažint—perstatyme "VEIDMAINYSTĖS ir MEILĖS”.
BOSTONO ir apielinkžs lietuviai yra kv eėi-imi pasinau-lot šiaja proga ir kuoskaitlir.giausiai atsilankyti į Veidmainystės ir Meilės perstatviną, ka- 

Kvicčia visus RENGĖJAI.

♦as ■—________ _____ «. ,-----.  ..
Ivetaines. Reikia džiaugti;, kad ir

BOSTONO ir api-linkės lietuvi 
daugi tokie veikalai ne lenyva perstatyt ir reikalauja daug darb^ir išlaidų.

Pilkonytė Izabele iš Daugų Atkočaitė Petronėlė iš Data- sime visus paaiškinimus. Laiš-j l’ARSinroDA namas 
miesto, pas Jeną Benkti, 6 Ri- kių. pas AI. K oran. Dorchester. ku artu ypatiškąi kreipkitės! b^7tone; lalTpiriapIria’i
ver SL, Lynų, Mąss. >Mass. : sekančių antrašu: ha mainyt ant automobuiaus. Galimu

Rutkevifedtė Karosė. 26 Keis-' Banaitė kuria iŠ Plienakių 15ALTK’STATĖSFfNANTE Co‘
Rutkevičaitė Karose, 26 Keis- * 

tučio gatvė, Kąunas, pįi$ Karoli 
Stmonąvičių, :J9 Jelfei^n St-. 
Camhridge. Mass.

* Lečahė Ona iš 'PNaubiiešėrr>.

Lietuvių kalbos mokykla 
jau pradeda pamokas.

Lietuvių kalbos mokykla 
prie Mokslo Draugijos jau ginčai, 
susiorganizavo ir šią savai- atsistojęs aiškino, kad san- 
tę prasideda pamokos. Sere- 
dų vakarais bus mokinami 
suaugusieji, o pėtnyčiomis 
vaikai.

Taigi šios seredos vakarą 
tegul susirenka į Lietuvių 
Žinyčią visi suaugusieji, vy- kų pamatų, 
rai ir moteris, kurie ir ku- čiaus r ’ 
rios tik nori pasimokyti lie
tuvių gramatikos, rašybos 
ir aritmetikos. Jei kurie da 
nėra užsirašę, tai tenai ga
lės užsirašyti. Susirinkimo 
pradžia 7:30 valandą vaka
re.

O vaikus tėvai tegul atsi
veda ateinančios pėtnyčios 
vakarą, 14 gruodžio, irgi 
kaip pusė po septynių.

Du policmanai atstatyti 
nuo vietų.

Pereitą sąvaitę buvo at-

Sakoma, kad tos diplomus 
buvo ■ 
i idge'u ie.

Ant kokių pamatų Sandara 
sutverta?

"Sandaros” kambary už- 
pereitą nedėldieni p. Šlia-, 
kys turėjo paskaitą. Jis aiš
kino apie kaikuriuos gyvū
nus, ir vienas iš tccikk- 
sančių pastatė 1______ v..
"Ant kokių pamatų Sanda
ra sutverta?" T 
negalėjo į tą klausymą at- Jurenienę, 20 Austin St. 
sakyti, tai vienas sandarie- wood, Mass. 
čių paaiškino, kad "Sanda- Latvaitė Kazė iš Mikaičių kai
re. sutverta ant Jurgeliuno mo. Deltuvos valsčiaus, pas 
pamatų". Kiti nenorėjo su Andriu Simonavičiu. 161 —6th 
tuo sutikti ir kilo karšti St.. So. Boston. Mass.

Vienas sandariečių ifaitrienaitė Uršulė iš Miliu- 
’ r.’Į kaimo, Kupiškio valsčiaus, 

dariečiai neturi jokio prog- pas Antana Baltrčna,
ramo ir nieko daugiau ne
veikia, tik susirinkę ištisais 
vakarais koziromis lupa. Iš' 
to jau lyg ir išeitų, kad San
dara sutverta ant kozirnin- 

_, Klausimas te- 
; nebuvo galutinai iš

rištas, ir taip sandariečiai 
išsiskirstė po pono šliakio 
paskaitos, nežinodami ko
kiais pamatais jie remiasi.

Vienas iš jų.

38 Mer- 
cer St.. So. Boston. Ma&s.
• Libeikaitė Jieva. 35 Donelai
čio gatvė, Kaunas, pas Joną 
Norvill, 1233 G So. Broadtvay, 
St. Louis, Mo.

I

Caro auksas parduotas iš 
varžytinių.

Pereitą sąvaitę federalės 
valdžios bildinge, Bostone, 
valdžia pardavė ant licitaci- 
jos išplėštus iš Rusijos baž
nyčių ir caro rūmų auksi
nius daiktus, kuriuos bolše
viku agentai du metu atgal e *” w • • • •v 1   statyti nuo vietų du Bosto- buvo čionai išmugeliavę, ir 

nu policmanai, ir abudu už kuriuos valdžia ant laivo 
degtinę. Vienas buvo per
daug nusigėręs, o kitas bu
vo atrastas tokioj vietoj, 
kur ' degtinė parduodama. 
Trečias. , yra traukiamas 
teisman už 5mirna.

konfiskavo. Nors daiktai 
buvo apkainuoti gana bran
giai, bet mažai kas dėl jų 
varžėsi ir jie buvo išpar
duoti labai pigiai.
Hyiin. deim?nt?.is iškai«v

Cv

pas. Antaną Jasaiti, 17 Scott St. 
iVorėęster, Mass.

‘ Ntfrkevičienė Domicėlė, duk
tė Vladė, iš Navoęiolkos kaimo. 
SumebskiiĮ valsčiaus, pas Juozą 
Norkevičiu, 17 River St., No. 
VVeymouth. Mass.>.
- Jonienė Jieva ir suims Bro- ! 
nistovas, iš Jankų kaimo, Ko-l 
varsko valsčiaus, pas Juozą j 
Juodi, 135 Charles St., Cam-! 

f * - Ibridge, Mass.
Gelgauskienė Elzbieta, duktė! 

Emilija iš Pevoniškių kaimo. į 
Gelažių valsčiaus, pas Juozą! 
Gelgauską, 44 Austin St.. Nor- j 
v.-ooel, Mass.

Grigienė Veronika, pas Pet į 
rą. Grigą. 17 Pem broke Street ‘ 
Chelsea. Mass.

Sačoniutė Teklė iš žydeikis- į 
kių kąimo, žižmąrių valsčiaus.! 
pas Juozą Slace, 183—H St., S i 
Boston, Mass.

Mitkaitė Kostancija iš mies-į 
to Pasvalio, pas Joną Survillą 
S75 Cambridge St., Cambridge. 
Mass.

Rajerčiutė Ona iš Bažnytkie- 
ir<k> kaimo, šakių valsčiaus, pa.- 
Juozą Petkuną, 235 Field St., 
Montello, Mass.

Grigaitė Ona iš Pasvalio 
miestų, pas Juozą Valeiką, 8 
Winslow St., Cambridge, Mass.

Bartkaite Petronėlė iš Gudiš
kiu kaimo, Tirkšlių valsčiaus 
pas Tamošių Bartkų. 20 Cleve- 
k.nd St., Montello, Mass.

Kohanskienė AmiUja, su duk- 
tere Filemena,’ iš Kamisarkos 
kaimo., Nedzingės valsčiaus, 

,pas Vladą Jasionį, 48 Sth St., 
jCambridra Mgas.
I Kortgkaftė Stasė iš Bdosto- 
|ko. Zfcai&ą Korsiką, 54 
jFront SU Mas*.

BliastreUtit* Jadvyga iš Ra- 
i tautų kaimo, Jonavos varčiaus, 
paaC'l K. Eliristnibą, 56 Market! 

St., Brighton, Mare.
Smilgj-tė Veronika iš šiliškių 

kaimo,' Papilės valsčiaus, pas 
! Juozą Smilgj, 121 Cherry St., 

Cambridge, Mass. 
I Žičins Juozas iš Krivomų 
kaimo, Trakų apsk., pas Stasį , 
žiorų, 8 Jonės St>. Ne. Biilerics,

ypatiškai kreipkitės!

Plienakių ĮJALTIC STATĖS FINANCE to<niatyt 
kaįrntv. Tirkšlių, valsčiaus, pas 
joną -Mik’nj, l 1 Giindale Street,* 
Mqntėl!o, Mass. Tel.

• ■ ;
Kundrotaitė Teklės iš Truše- 

kiškės kaimo. Kruonio valščiam 
įjaš Petrą Kundrotą. 116 South 
Street, Korest <-ity* Pa.

Lozger .Martha iš Laidzig,
Vokietijos
ten, 72 Mas;
Mass.

Balčiyveit Ferdinand. žmonų 
Johano, sūnūs \ illis. duktė Em- 
ma. ir suims Povilas, iš Šmuli- , 
ninku į Ne\v Yorką.

Gražys Petras.
Gražytė Teofilė ir Jenas. Mo
tėjunų, Panevėžio apsk., Į Pot- 
tsville, Pa.

Latukienė Zofija, iš Miliūną 
kaimo. Ukmergės apsk., Į Brook 
lyn. N. Y.

Juzėnas Juozas, žmona Pet
ronė. duktė Petronė, iš Panevė
žio i New Yorką.

Pažereckaitė Kleopą iš Šiau
lių. i Nevv Yorką. 

šaltmeris Stasys ir Vladas iš 
Telšių.

Sadasukas Aleksas ir Valen
tinė^ iš Maiovienų.

Poviteit Henrik, Marė ir Ele
na.

357 Broadway, 
South Boston. Mass.

So. Boston iOttl

i BULGARIŠKU ŽOLIV
Į
i
t

pas George iiacko-
ave., Arliagton. ,

I

C i.

y

KLKOPEAN FEATHEK 
IMPORTINE HOUSE 

I<owell Street. Boston, Ma«.

Matlapan. Mass. (52)
Tcl. Hyde I’ark 12i>C-W

PLUNKSNAS, Pukus. i'aduškas. 
Patalus. Kaldca* it visokias lovų 
Įfčdnes, parduodam pigiausiai. Kteip- 
kitžs ypatiskai arim rašykit:

25
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’S Išegzaminuvjui akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atiliesinu 
ir arr.biyopiškose (aklose, aky- 

Ise sugrąžinu šviesu tinkamu 

laiku.

J. L. PAšAKARNIS O. D.
417 Broa4way. So. Boston. Mass

ARBATA. _
(PIRMIAF • VAbtkKMV 1 KR IV-JO

ARBATAI
Intk ią karštą prieš šalsiant.

1‘tašalininiui ŠALČIO ».
Sutvarkymui Kepenų
Tinkamam šuKno$avi<nui vidvriu.
B’iląariškv Želiu- Arbat-a padaryta 

iš žolių.'Ji pataiso kriu/Į ir pajeibs ( 
t i-būti sveiku- '*'■

FaraMf >da visur->Aptiekose
, i .. i,asiuMnM> apdraustu našiu

1 didelį S^imvruška. )>akeli už $1.2?.!
•t>a už SU5. a r na ii už Ad p?SES=5H52Se523ESE525HSE5HS252Sa5?J

.. -'«• D. H' Von Schlick. President nj «• . • , }Q
znnma Ona. j.ian-ei Products Cdmpany, 45 Marvel ę} IJėiIlVlS UDtOIII€tnSt3S h 

uiidins, l'ittshunrh. Pa- Iru » ln

i

PARDAVIMAI |
PARSIDUODA KEPTUVĖ
metą kaip tas biznis užlietas, ?Ū 

savininkas ir niekai! pirm to fu 
įstatytas pardavimui. Turi

12
L:s p:it
• kliuvo isstai.vtas parciavimui. lun =j 
l.iit parduotas "reitai. Daroma S3,W.» gj 
biznio per menesį.

J. N TURAUSKAS
617 3?ain St.. Camhridjre. Mass. 

Tel. I’orter J511-M -<

Al’DRAUSK—INŠIURINK
Savo namą. forniėius. automobili ir

■t.t. per atsakantį agenta. (1)
A. PILVINI' rU --------------- ---------------------------------  Įg

2-k> Broaduay, So. Boston, Mass. įsHSZSHSZ52SH5HS2S25B5Z5E52SE52S25o

iš Smalininkų. iŠ
Gagelis Kazys ir .Julijona jšjtp 

Anykščių, Utenos apsk., Į C^ii-j 
eago, III-

žemaitis Vaitiekus iš Laukn- 
pėnų, Vilkaviškio apsk., Į Phi- 
ladelphia, Pa.

Jokinaitis Juozas, iš šakių, 
giežius Vladas, iš Panevėžio. 
Vitkauskas .Juozas, iš Puskel- 

nių. Matiampolės apsk.
Gudžiūnas Viktoras iš DvariŠ- 

kėlių, Raseinių apsk.
Stakiams Jokūbas. iŠ Pasva- 

lio į ,Newbury Port, Mass.
Rudokas Augustas /ir sūnus1

Augustas iš šiaurių, 1
w ---- ---- -y ------------ ■

dėlė, dukteris Adelė. Marė Ona,
1 1 ■ >
< v

» f
t 
I i r
I

i
i

_____ , L 52___ 2 j, Panevėžio, c
Sudžius Julijonas, žmona A-

iš Naumiesčio, 152 Ferry St., 
Newark, N. J.

Zubris Simonas, žmona Jieva, 
duktė Marė, iš Naumiesčio.

šuika Antanas, iš Lukšių, ša
kių apskr., su žmona Juze.

Kas norite savo gimines at
vežti iš Lietuvos į Ameriką ar-.

NUPIGO!

T

i
......IĮ ,.».«***

K0DI8
377 Broadway,

Didžiausia ir Geriausia Lietu
vių Ceverykų Krautuve So. 
Bostono, kurioj turime labai 
daug gatuiikų visokių kainų 
ėeveryku, Norėdami Numažinti 
tavorą numarkiavom kainas ant 
labai daug čeverykų, kati grei
čiau juos išpardavvs. Todėl 
kviečiame visus atsilankyti ir 
pcršitifcrint. o mes stengsimės 
kuogeri ausiai patarnauti.

PRIE TO UŽLAIKOME 
DRY-GOODS

SHOE STORE
* South Boston, Maus

<

<

<

L

l»a kurių giminės ar draugai yra į ; •; •

4 ’

išvažiavę i Lietuvą ir dabar no- į 
ri grįžti Į Amerika, visiems ant ‘ 
pareikalavimo prisiusime Infor-I 

K”v<rp PYK A T ir suteik-:

ltadiiiges IWtd$ Omuos Visai Pig'ai
SLEDAI (Rogutėn) Z1.19 DAUGYBĖ ŽAISLŲ VAIKAMS 
$7.00 VERTĖS ČEVERYKA1 SU SKEITSAIS »3,75 PORA 
VIENI SKEITSAI MĖSOS KAPOTOJA1 $1.98
VISA EILĖ GELEŽINIŲ DAIKTU IR MALIAVŲ 
ELEKTRIKIŠKI IR PLUMBERIšKI PRIETAISAI 

ŽEMIAUSIOS KAINOS
Už dyka *nt pristatvmao.

Telefonai: Beach 5353—5358.

SOUTH END HARDWARE CO. 
10S5 WASHINGTON ST, BOSTON, MASS. 

Arti Dover St, Eleveito Stoties.
. .................. . .................... ...................
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