
I
I

"KELEIVIS“
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata anetaom:
Amerikoje ................................. S2.0<>
Kanadoje ir Lietuvoje ...... 83.00

Prenumerata pusei metų:
Kanadoje ir Lietuvoje .......... 81.50
Amerikoje ..................   81.25
Apskelbimų kainų klauskit laišku. 

Krsipianties su kokiais nori rei
kalai* adresuokite:

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone:
So. Boston 506—M.

Representa over 9,000 Lithuanians 
in the City of Boaton, 75,000 in 
New Engianti and about 1,000.000 

in the United Statė*.
THE BEST ADVERTISING 

MEDIUM.
Advertising rates on application

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boaton, Maaa.

SO. BOSTON, MASS. GRUODŽIO-DEC. 261)., 1923 M.
"Entered m Second Class Matter” Fetoruary 23, 1905, at the Post Offiee U Boston, Mass., under the Act of Maich 3, 1879.

"KELEIVIS"
LITHUANIAN WEEKLY

PubUshed by J. G. Gečaite ft Ca.

No. 52 Telephone:
So. Boston 506-M.

Washingtone skandalas dėl 
Rusijos pripažinimo.

VALDŽIA PASKELBĖ 
BOLŠEVIKŲ PLANUS.

dys, kad jie yra tikri, tai 
bolševikų draugams burna 
bus uždaryta ant visados.

Senatorius Borah sako, kad 
valdžia meluoja. Bus 

tyrinėjimas.
Washingtone kilo didelis 

skandalas dėl Rusijos pri
pažinimo. Buvo taip. Atida
rydamas anądien Kongresą, 
prezidentas Coolidge savo 
kalboje tarp kita ko išsireiš- ...
kė, kad Amerika yra pasiry-1 rankas. Savininkas nesiprie- 
žus užmegsti su Rusija šino. Plėšikas ištraukė iš jo 
draugiškus santikius, jei kišeniaus $6 ir leidosi bėg- 
Rusija išpildvs tris sąlygas, Tuomet savininkas pra- 
butent- įdėjo plėšiką vytis ir ant

1. Jei ji pripažins tarptau-!«»tv“,Kad6401.®aukti P01*’
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tinęs skolas;

2. Jei ji parodys noro at-1
lyginti Amerikos piliečiams .pj^šįkas atsisukęs tuomet 
uz konfiskuotus ju turtus,* - - - -----
ir ..... J_______ ______ , ________e_.

3. Jei ji liausis vedus agi-(tris civilius. Tuo tarpu pri-

PLĖŠIKAS PAŠOVĖ 4 
ŽMONES.

Woonsocket, R. I. —Per
eitą sąvaitę čia buvo toks 
atsitikimas. Į kailių krautu
vę įnėjo banditas ir išsi
traukęs revolverį liepė sa
vininkui pakelti aukštyn

ciją. Atbėgo policmanas, su
sirinko būrys žmonių, ir vi
si pradėjo plėšiką vytis.

pradėjo šaudyt ir sužeidė 4 
žmones: vieną policmaną ir

taciją prieš šios šalies įstai- buvo daugiau policijos ir 
gas. * ... . - -

Šituo pareiškimu pasi- jį rado revolverį ir 75 pat-
banditas buvo suimtas. Pas

naudodamas, bolševikų už
sienio reikalų komisaras 
čičeri’jas tuojaus mušė pre
zidentui Coolidge’ui teleg^ 
ramą, siūlydamas pradėti 
derybas. Bolševikų šalinin
kai jau džiaugėsi, kad Ame
rika pripažinsianti Lenino 
valdžią.

Bet Washingtono valdžia 
visai netikėtai čičerino pa
siūlymą atmetė, pareikšda
ma, kad jei bolševikai sutin
ka išpildyti Amerikos reika
lavimus, tai jie gali tai pa
daryti be jokių derybų. Jie 
gali pripažinti tarptautines 
skolas, gali atlyginti už kon
fiskuotus turtus ir gali su
stabdyti savo išdavikišką 
propagandą. Ir tiktai tada, 
kaip jie visa tai padarys, 
Amerika galės su jais kal
bėtis.

Bolševikų šalininkai, kaip 
antai senatorius Borah, 
tuojaus pareikalavo, kad 
valdžia parodytų, kokią 
propagandą bolševikai A- 
merikoj veda. Jei jus paro
dysiu pasakė Borah, kad 
bėgiu paskutinių trijų me
tų Maskvos valdžia yra kuo 
nors parėmusi Amerikos 
komunistus, tai aš atsiim
siu savo reikalavimą, kad1 
Rusija butų pripažinta.

Valdžia tada ėmė ir pa
skelbė dokumentus, 'kurie 
parodo, jog Amerikos Dar
bininkų Partija yra Rusijos 
valdžios įrankis ir kad ji 
nuolatos gauna iš Maskvos 
nurodymų, kaip varyti čio
nai agitaciją, kad sugriovus 
Suvienytų Valstijų valdžią 
ir iškėlus ant Baltojo Na
mo komunistų vėliavą.

Senatorius Borah ir kiti 
bolševikų šalininkai tada 
pareiškė, kad šitie doku
mentai yra pačios valdžios 
sufabrikuoti.

Kilo baisus skandalas., 
Dabar bus paskirta komisi- jukos

ronus. Jis pasisakė esąs Ge
orge Webster iš Providen- 
ce’o, 20 metų amžiaus. Da
bar jis sėdi už geležinių 
grotų.

MOTERIS PLĖŠIKĖ.
Fostoria, Ohio. — šiomis 

dienomis čia tapo apiplėšta 
Ohio Savings & Loan Co., ir 
ją apiplėšė vienų-viena mo
teris. Įnėjus į tą banką, ji 
užrakino iš vidaus duris, 
paskui atkišus revolverį lie
pė tarnautojams pakelti 
aukštyn rankas, o pati tuo 
tarpu paėmė pluoštą pinigų 
ir pabėgo.

10 ŽMONIŲ SUDEGĖ 
HOTELYJE.

Houstono mieste, Texas 
valstijoj sudegė hotelis ir 10 
žmonių, kurie tenai nakvo
jo.

PINKERTONAS PALIKO 
$1,200,000.

Šiomis dienomis Chicagoj 
mirė šnipų ir provokatorių 
organizatorius Pinkėrto- 
nas. Jisai paliko savo dukte
rims $1,200,000 pinigų. Pa
sirodo, kad kapitalistai ge
rai už jo patarnavimus mo
kėjo.

---------------- .
20,000,000 VOKIEČIŲ 

BADAUJA. ,

DIDELĖ SENSACIJA 
TARP FITCHBURGO 

LIETUVIŲ.
Vilkas skundžia Bagdoną, 
reikalaudamas $15,000 už 

pačios paviliojimą.
Fitchburg, Mass. — Tarp 

lietuvių čionai pasidarė di
delė sensacija, kuomet pa
sklydo žinios, kad Kazimie
ras Vilkas apskundė Anta-s 
ną Bagdoną ant $15,000 už 
paviliojimą nuo jo pačios.

Vilkas yra 38 metų am
žiaus vyras, o Bagdonas 
jau baigęs 43 ir turi savo 
pačią, tečiaus Vilkienei jis 
geriau patiko, negu jos tik
ras vyras. Mat, anot tos pa
sakos, uždraustas vaisius 
visuomet gardesnis.

Vilkas, Vilkienė ir Bag
donas pasipažįsta da nuo 
jaunų dienų Rygoje. Vilkas 
atvažiavo Amerikon 1911 
metais. Vieniems metams 
praslinkus jisai nusiuntė 
šifkortę ir savo pačiai. Kar
tu su ja ant vieno laivo at
važiavo ir Bagdonas.

Gyvendamas Fitchburge 
Bagdonas tankiai atsilan
kydavo pas Vilkus į svečius. 
Galų gale Vilkas sakosi pa
šteto jęs, kad tarp jo pačios 
ir Bagdono pasidarė jau 
perdaug draugiški santi- 
kiai.

Vėliaus Bagdonas išbar
davęs savo turtą, palikęs 
savo pačią ir išvažiavęs į 
Burlington, Vt., kur tep
jaus pas jj nuvykusi ir Vil
kienė. * >

Už apleidimą savo pačios, 
Bagdonas buvo Burlingto- 
ne areštuotas ir pargaben
tas atgal į Fitchburgą, sa
ko Vilkas. Dabar jis esąs iš
leistas po $2,000 kaucija. 
Teismas bus ateinantį mė
nesį.

Negana to, Vilkas trau
kia Bagdoną teisman, rei
kalaudamas iš jo $15,000 
atlyginimo už suardymą 
šeimynos.

Kas dei pačios, tai Vilkas' 
sakosi vis dar ją mylįs ir 
norįs priimti ją pas save at
gal, tiktai Bagdonui jis ne
dovanosiąs.

Sovietą kareiviai 
sukilo.

IŠŽUDĖ DAUG KOMI
SARŲ.

Visas Sibiras einąs prieš 
bolševikų valdžią.

Associated Press žinių 
agentūra, iš Charbino sutei
kia šitokių žinių:

Pradedant nuo 17 gruo
džio, iš Vladivostoko, Ni- 
kolsko ir Chabarovsko atei
na čionai žinių apie sukili
mą tenai Sovietų Rusijos 
kareivių. Sukilusiems rau
donarmiečiams padedą bal
tieji partizanai, arba anti- 
bolševikų frakcija Sibire.

Sakoma, kad nepabaigtas
mokesčių kolektavimas ir 
žiaurus sovietų valdžios val
dininkų apsiėjimas su žmo
nėmis, privedė kalbamųjų 
miestų gyventojus prie des
peracijos.

Chabarovsko mieste pėsti
ninkų ir kavalerijos pulkai 
sukilo ir išžudė komisarus. 
Tuomet jie perėjo baltųjų 
(kontrevoliucibnierių) pu-' 
sėn. Chabarovsko apielin- 
kėn pašaukta naujų spėkų 
iš Nikolsko. Tuomet pasili- 
kusioji Nikolsjke kariuome
nės dalis irgi pradėjo tartis 
apie sukilimą.

Sovietų emisarai slapta 
apsupo namus, kur suokal-

BOLŠEVIKAI ĮVEDA 
NAUJĄ KRIKŠTĄ.

Maskvos Kremliuje 18 d. 
gruodžio Rusijos preziden
tas Kalininas įsteigė naują 
krikštą kūdikiams. Mat, 
panaikinus bažnytines apei
gas ir įvedus paprastą nau
jai gimusių kūdikių regist
raciją, tamsus Rusijos žmo
nės buvo nepatenkinti, nes 
jiems išrodė, kad tokia re
gistracija, be jokių ceremo
nijų, nieko nereiškia ir kad 
jų kūdikiai pasilieka ne
krikštyti. Todėl reikėjo iš
galvoti naujas ceremonijas 
ir duoti joms oficialę išvaiz
dą. Visų pirma, krikštas pa
vadintas “oktiabrizacija“, 
kas paeina nuo “oktebriąus“ 
(spalio) mėnesio, šitas mė
nuo bolševikams yra šven
tas,^ nes jame gimė Rusijos 
bolševikų valdžia. Todėl jie 
ir kūdikius dabar nutarė 
“oktebrizuoti”, kas reiškia 
daryti juos bolševikais.

Išgalvoję naują krikštui 
vardą, komunistai atnešė į 
Kremlių ką tik gimusį kū
dikį ir darė pirmutinę* ”ok- 
tiabrizaciją:“ krikšto tėvu 
buvo pats Sovietų Rusijos 
prezidentas Kalininas, o 
krišto motina — tūla mote
ris. Kūdikiui vardas buvo 
balsuojamas. Pirmininkas 
įnešė, kd jis butų pavadin
tas Lenino vardu — Vladi
miras. Susirinkimas įneši-i __ . ______ ___ _________

Imą parėmė, ir 500 susirin-
—_____ ________ ________1___ T_________ į“ S: & & S• J^JU0S-tuo- kad naujai gimęs komunis- 

lauš buvo nntftisf.1 minnn.,tas tl. ’ h t-Vladimirasjaus buvo nuteisti miriop. 
Bet sukilę kareiviai užpuolė 
kalėjimą, išlaužė jį ir pa- 
liuosavę suimtuosius, visi 
pasitraukė į netolimus miš
kus.

Kazokų pulkininkas šira- 
jevas, vietos ūkininkų re
miamas, senai jau neduoda 
ramybės Sovietų armijai 
Pajūrio ir Amūro srityse. 
Užbaikalėj taip pat prasidė
jęs bruzdėjimas dėl nuola
tinių maisto rekvizicijų iš 
ūkininkų.

, Sakoma, kad Japonijos 
konsulato tarnautojai jau 
apleidžia Vladivostoką.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SUNAIKINO 3 MIESTUS.

Žinios iš Meksikos sako, 
kad Sonoros provincijoj te
nai žemės drebėjimas per
eitą sąvaitę sunaikinęs tris 
miestelius: Granades, Huas-

I
tas turi būt Vladimiras.

Kūdikis tada buvo įdėtas 
į raudoną lopšelį su Sovietų 
Respublikos ženklu, o mu
zika pagriežė Internaciona
lą. Eilė mažų vaikų buvo 
pastatyta kaipo “garbės 
gvardija“? Paskui krikšto 
tėvas pasakė prakalbą ir 
ant galo buvo koncertas.

Tai taip išrodė naujas 
krikštas, bolševikiškai ta
riant, “oktiabrizacija”.

Apsivedimo ceremonijos 
Rusijoj senai jau pakeistos. 
Vietoj popo, dabar kaimo 
moterų komiteto pirminin
kė duoda jaunavedžiams 
leidimą gyventi.

Metai XVIII

Amerikonai svarstys
a

d Klaipėdos klausimą.II

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE PRA

NEŠIMAS. .
Einant užsienio pasams 

duoti taisyklių pakeitimu -—----- \-------
No. 1027, pasų leidimų ir pas Opoto. Daug žmonių 
vizų mokesnis yra pakeičia-į užmušta, o kiti pasilikę 
mas nuo 1924 m. 1 sausio 
sekamai:

• be pastogės. Prezidentui 
prisiųsta prašymas, kad nu-

BOMBA MONARCHISTŲ 
SPAUSTUVĖJ.

Iš Liztonos pranešama, 
kad Portugalijos monar- 
chistų laikraščio spaustuvėj 
tenai sprogo nežinia keno 
padėta bomba. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo.

i Paso pratęsimas, kartu siųstų tenai maisto žmo- 
x__ • i • /-?»■< narna noc nuc inna Miokn

NORI REFERENDU
MO KARUI.

Sentorius Dili (demokra
tas) siūlo pridėti prie Su
vienytų Valstijų konstituci
jos tokį pataisymą, kad 
Kongresas su prezidentu 
negalėtų apskelbti karo be 
visuotino žmonių nubalsavi- 
mo. Sulyg to pataisymo, 
Kongresas galėtų karą ap
skelbti be referendumo tik
tai tada, jei priešas užpultų 
šalį.

TAUTŲ LYGAI LIETUVA 
NEPASITIKI.

kai duoti Vokiečiams pas
kolą maistui, nes kitaip 20,- 
000,000 vokiečių šią žiemą 
turės mirti badu. Tie žmo
nės jau dabar neturi ko val
gyt. Jiems išmaitinti reikią 
nusiųsti nemažiau kaip 70,- 
000,000 tonų javų duonai ir 
700,000 tonų kiaulienos.

NORI DUOT $10,000,000 
VOKIEČIŲ MAISTUI.
New Yorko kongresmay 

nas Fish įnešė atstovų bu- 
tan sumanymą, kad Ame- 

i valdžia paskolintų 
ja, kuri turės ištirti, kur, Vokietijai nors $10,000,000 
valdžia tuos dokumentus nupirkimui maisto badau- 
gavo, ir ar jie yra tikri, ar jantiems žmonėms. Preky- 
ne. Jei pasirodys, kad tie bos sekretorius Hooveris ir- 
dokumentai ištikrųjų su- gi sako, kad reikia Vokieti- 
fabrikuoti, tai valdžiai bus ją gelbėti, nes kitaip žmo-

Hooveris pataria Ameri- su žyminiu mokesniu, $1.00 nėms,‘nes pas juos nieko Ne
likę.

Vėlesnės žinios‘sako, kad
(litais nemokama).

Leidimas ligi 6 mėnesiu, _ , .i..
40 litų arba $5.00, kartu su Per šitą žemes drebejrniąj 
žymimu mokesniu.

Vienkartinė viza
13,000 žmonių liko užmušta 

ligi g ir 23,000 pasiliko be pasto- 
mėnesių, 40 litų arba $5.00 £ės. 
kartu su žyminiu mokesniu.

Daugkartinė, viza ligi 12 j 
mėnesių, 250 litų arba $26., 
kartu su žyminiu mokesniu. ,

Liet A-bė Amerikoje.
Gruodžio 17 d., 1923 m.

; 40.000 FRANKŲ ALGOS 
MOKSLININKEI CURIE.

Franeuzų parlamentas 
Vienbalsiai paskyrė 40,000 
frankų metinės . pensijos 
mokslininkei Curie, Pary
žiaus Universiteto profeso
rei. Kuomet ji mirs, tai šitą 
suma bus mokama jos 
dviem dukterim. Tai valsty
bės dovana šitai moteriškei 
už nuopelnus mokslo dirvo
je. Curie daugiausia yra pa
garsėjusi atradimu radiu-

didelė gėda; bet jei pasiro- nes tenai pradės mirti badu. 500,000.

POTVINIO NUOSTOLIAI
SIEKIA $2300,000.

Oklahomos valstijoj šį ru
denį buvo didelis potvinis, 
kuris sunaikino labai daug 
turto. Viską suskaičius, da
bar pasirodė, kad nuostolių _____
išviso buvo padarytą į $2,-imo. Ji dirba mokslo dirvoj 

n J jau 25 metai.

KAIZERIS LAIMĖJO 
BYLĄ.

Vienas vokiečių laikraš
tis Olandijoj išspausdino 
šmeižiančią kaizerį pasaką. 
Kaizeris apskundė redakto
rių, ir šis turėjo užmokėti 
300 aukso markių pabau
dos.

PAVOGĖ BONKĄ PIENO 
IR GAVO PO $1 DOVANŲ 

NUO TEISĖJO.
New Yorko policijos teis

me pereitą sąvaitę du tome
liai gavo po $1.00 dovanų 
užtai, kad pavogė tonką 
pieno. Jie nesigynę, kad pa
vogę tą pieną, bet teisinosi, 
kad vos tik porą dienų at
gal jie atvykę iš Bostono ir 
neturį nei namų, nei pinigų. 
Vieną naktį jiedu pernak
voję svetimoj priemenėj ir 
atsikėlę išgėrę tonką pieno, 
kurią pienius buvo palikęs 
tų namų gyventojams. Prie 
to da yienas jų pasisakė bu
vęs Amerikos armijoj ka- 
reiviu. Tas taip suminkštino 
patriotišką teisėjo McKini- 
ry širdį, kad vieton nuteisti 
tuodu tomu kalėjiman, jis 
davė jiems po $1.00 dovanų 
ir palinkėjęs “Merry Christ- 
mas“, palėido liuosus.

Jei alkanas streikieris 
pavogtų kam tonką pieno, 
tai ponas teisėjas duotų 
jam du mėnesiu kalėjimo.

POUCUA UŽMUŠĖ 
PLĖŠIKĄ.

Pereitą sąvaitę Newarke 
trįs banditai buvo užpuolę 
vienos kompanijos kasierių 
su pinigais, bet tuo tarpu 
pribuvo policija ir prasidė
jo šaudymas. Du plėšikai 
buvo suimti, o trečias nu
šautas. Dabar pasirodė, kad 
užmuštasis banditas vadi
nosi Joceph F. Boyle ir pa
ėjo iš Lowellio, Mass.

___ t— ..
RADO SUŠALUSI ŽMO

GŲ.
Netoli Rockforto pajūry 

buvo atrastas sušalęs žmo
gus. Tyrinėjimas parodė, 
kad tai buvo Almon B. Wa- 
ddell iš. Bostono.

NAUJAS “PONZ1“.
Chicagoj atsirado tūlas 

Koretz, toks pat apgavikas, 
kaip Bostono Ponzi. Koretz 
prasimanė tokią aliejaus 
kompaniją Panamoj, kurios 
visai ant svieto nebuvo, ir 
pradėjo kalbinti savo drau
gus ir gimines dėti į tą kom
paniją pinigus. Iš pradžių 
jis mokėjo jiems ir “divi
dendus“, bet kada surinko 
apie $5,000,000, tada pabėgo. 
Valdžia 
jieško.

NAUJA VALDŽIA POR
TUGALIJOJ.

Portugalijoj susidarė 
nauja koalicinė valdžia su 
Olvoro Costro priešakyje.

FORDAS “NERUNYS“ I 
PREZIDENTUS.

Automobilių fabrikantas 
Fordas paskelbė, kad jis ne
statysiąs savo kanditatu- 
ros ateinančiais prezidento 
rinkimais, bet remsiąs Coo- 
idge’o kandidatūrą.

Franeuzų ir lenkų imperia
listai nori pasiimti tą kraš

tą savo globon.
Šiomis dienomis Pary

žiun atvažiavo Lietuvos 
premjeras Galvanauskas ir 
pareikalavo, kad Tautų Ly
ga pavestų Klaipėdos klau
simą išspręsti tokiems žmo
nėms, kurie neturi Klaipė
doj jokių interesų. Ir tie 
žmonės neprivalo būti pilie
čiais tokių valstybių, kurios 
priklauso prie Entantos.

Galvanauskas pareikala
vo, kad tam tikslui butų su
daryta visai bešališka komi
sija, ir kad tos komisijos 
pirmininku butų ameriko
nas. Tiesa, Amerika taipgi 
priskaitoma prie susispie
tusių apie Entantą valsty
bių, bet visas pasaulis žino, 
kad Europos politikos daly
kuose Amerika laikosi be
šališkai ir Klaipėdos krašte 
ji neturi jokių interesų, ko
kių turi aliantai. Aliantai 
riša Klaipėdos klausimą 
jau kelinti metai, ir vis ne
gali jo išrišti. O tai yra dėl
to, kad Franci jos ir Lenki
jos imperialistams rupi pa
siimti tą kraštą savo kont
rolėm Pirma Ambasadorių 
Taryba sakė negalinti Klai
pėdos krašto atiduoti Lietu
vai dėlto, kad Lietuva da 
nėra pripažinta de jure. Bet 
kuomet Lietuvos respubli
ka tapo de jure nrioažinta, 
tai Ambasadorių Taryba 
pradėjo aiškinti, jog Lietu
vos pripažinimo negalima 
maišyti su Klaipėdos padė
timi, nes tai esą du atskiri 
klausimai. Kada klaipėdie
čiai netekę kantrybės suki
lo ir pareiškė, kad jie prisi
deda prie Lietuvos, tai Am
basadorių Taryba neva pri
pažino Klaipėdą Lietuvai, 
tečiaus konstituciją Klaipė
dos kraštui parašė pati Ta
ryba, ir parašė ją taip, kad 
ant Klaipėdos uosto Lietu
va neturėtų jokios valios; 
negana to, toji konstitucija 
daP atima iš Lietuvos Ne
muną ir padaro jį visiems 
liuosu keliu, taip kad lenkai 
su franeuzais galėtų juo 
liuosai plaukioti ir spjaudy
ti ant Lietuvos krantų.

Lietuva su tuo nesutiko, 
ir Klaipėdos klausimas iki 
šiol tebėra da neišrištas. 
Bet toliaus taip negali būti. 
Ir, Galvanauskui reikalau
jant, Tautų Lyga sutiko pa
skirti neutralę komisiją su 
amerikonu pirmininku ši
tam klausimui išrišti.

VOKIEČIAI TURI 
$200,000.000 TURTŲ 

AMERIKOJ.
New Yorko bankininkai 

apskaito, kad Vokietijos ka
pitalistai turi Amerikoje 

dabar apgaviko apie $200,000,000 grynais 
pinigais ir kitokiais turtais.

:■ Visiems “Keleivio“ skai- 
: tytojams ir draugams 
: linkime laimingų Nau- 
: jų Metų.

“Keleivio“ Redakcija ir 
Administracija.



2 KEEEIVIS

J APŽVALGA
STEINMETZĄ LYGINA 

SU KRISTUM.
"Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kad Schenectadv mies
te, New Yorko valstijoj, 
andai mirė Charles Proteus 
Steinmetz, didelis išradė
jas ir socialistas. Krikščio
nių laikraštis ”The Christ- 
ian Century” dabar lygina 
jį su Kristum, nes, būda
mas didžiausiu genijum pa
saulyje, jis galėjo susikrau
ti milžiniškus turtus, o te- 
čiaus jis to nedarė.Kada jis 
pradėjo dirbti General 
Electrie Works firmai, jis 
buvo paklaustas, kiek jis 
norės algos. Jis atsakė ^Nu
statytos olgos aš nenoriu. 
Leiskit man pasiimti tik 
tiek, kiek man reikia pra
gyvenimui. Jei aš kartais 
imčiau perdaug, tai tuomet 
pasakykit man.”

Matydama nepaprastus 
Steinmetzo gabumus, firma 
paskyrė jam algos $100,000 
i metus. Reiškia, jis kas me
tai galėjo ' pasiimti šimtą 
tūkstančių dolerių. Bet jis 
niekad tos sumos neišėmė. 
Turtų jisai netroško ir ne
krovė jų. Jis norėjo turėti 
tiktai užtikrintą gy venimą, 
kad laisvai, be jokių rūpes
čių galėtų dirbti žmonijai. 
Jisai padarė-daugybę išra
dimų elektros srity, bet vi
sus juos atidavė firmai ir 
savo vardo ant jų nepadė
jo. Jis netroško ir garbės. 
Todėl "Chirstian Century” 
ir sako:

„Išmintingai daro tie žmo
nės, kurie prieš mirsiant su
krautus savo turtus grąžina 
draugijai. Tiesa, milionai 
žmonių miršta beturčiais. Bet, 
iš kitos pusės, yra tokių, kurie 
gyvendami susikrauna milži
niškus lobius. Jie turi daugiau 
negu jiems reikia, ir todėl ge
rai daro, kad duoda labdarin
giems tikslams. Mr. Carnegie 
prieš savo mirtį išdalijo mi- 
lionus dolerių Mr. Rockefel- 
ler taip pat dalija savo milio- 
nus labdaringoms įstaigoms 
po visą pasaulį. Bet Charles 
Proteus Steinmetz, vienas di- 

z džiausiu pasaulio matematikų 
ir inžinierių, mirdamas andai 
parodė naują pavyzdį. Jisai 
turėjo daug progos susidėti 
pinigų, bet nedėjo, nes buvo 
tokio nusistatymo, kad joks 
žmogus neprivalo
draugijos daugiau, negu rei
kia jo pragyvenimui. Jis sakė, 
duokit žmogui namus, drapa
nų ir maisto jam ir jo šeimy
nai; duokit jam gana, kad jis 
galėtų nevaržomas tarnauti 
draugijai. Daugiau žmogus te
gul nereikalauja; ypač nepri
valo eikvoti save turtų krovi
mui. Kas išplaukia virš jo ak
tualių reikalų, tegul grįžta 
tuojaus ir tiesiog tenai, kur 
galės pakelti gamybą visuo- 
manės labui.”

Tai skamba beveik taip 
pat, sako ”Christian Centu
ry”, kaip tie revoliucingi 
pamokslai, kuriuos Kristus 
kitą syk skelbdavo kaimie
čių minioms Galilėjos kal
nuose.

Vadinasi, religinis laik
raštis* lygina 
Steinmetzą su " 
Bet tikrenybėje Steinmetz 
buvo didesnis už Kristų — 
didesnis savo žinojimu ir 
didesnis savo praktiškais 
darbais.

Išskyrus tuščius jo žo
džius, Kristus nepaliko 
žmonijai nieko; tuo tarpu 
Steinmetz sutvėrė daugybę 
mašinų ir pakinkė ~ prie jų 
begalinę ir iki šiol žmonėms 
nesuprantamą elektros ga
lybę, kuri laikui bėgant pa- 
liuosuos žmoniją nuo sun
kaus darbo ir padidins jos 
gamybą.

Be to, Steinmetz sumušė 
tą buržuazijos argumentą,

nigystę ir eina kitų amatų 
mokytis.”

Yra kunigu, sako ”Lite- 
rary Digest”, kurių įplau
kos lyginas bankų preziden
tų pajamoms, bet tokių ne
daug; tai paprastai katali
ku kunigai, kurie valdo di
deles tamsių ateivių parapi
jas ir patįs kontroliuoja pa
rapijų pinigus.

I

kad prie socializmo susto
siąs progresas. Mat buržu- 
ja ir kunigai, kurie patįs 
liktai doleriui tarnauja, lai
kosi tos nuomonės, kad ligi 
šiol pasaulis progresavo 
tiktai ačiū tam, jog kiekvie
nas žmogus turėjo pilną 
laisvę daryti kas jam patin
ka ir už savo darbą visuo
met gaudavo tinkamą atly
ginimą. Dėlto atsirasdavo 
visokių išradėjų, rašytojų 
ir kitokių galvočių. Dėlto 
pasaulis progresavo. Prie 
socializmo gi, visi žmonės 
busią sulyginti: ir papras
tas darbininkas, ir gabiau- 
,sis inžinierius gausią vieno
dą atlyginimą. Todėl nebu
sią to akstino, kuris dabar 
skatina kiekvieną kuo nors 
atsižvmėti. Nes koks reika
las žmogui busiąs galvoti, 
kad ką išradus, jei jis ne
gausiąs užtai nei garbės, nei 
didesnio atlyginimo?

Taip iki šiol kalbėjo visi 
atžagareiviai, kurie bijosi 
socializmo.

Bet Steinmetz buvo gy
vas pavyzdis, kuris parodė, 
kad tikras idealistas dirba 
ne dėl pinigo, bet dėl idealo. 
Steinmetz ir galėjo , gauti 
gerą atlyginimą už savo iš
radimus, ir tai neėmė. Tik
tai dvasiški ir buržuaziniai 
pelnagrobiai nenori nieko o-įau jis keikia, 
daryti, jei nemato sau gero 
pelno.

Bet kuomet mes kalbame 
apie socializmą, tai mes tu
rim omenyje tokią tvarką, 
kur visuomenė susidės ne 
iš buržuazinių ir dvasiškų 
grašiagaudų, bet iš tokio 
nusistatymo žmonių, kaip, ožiais. Vadinasi, 
buvo nabašninkas Stein
metz.

KODĖL ŽMONĖS'KEI
KIA?

Kodėl žmonės mėgsta 
keikti ir koliotis?

Ar keiksmas priduoda 
kalbai stiprumo, ar daro di
desnį įspūdį?

O gal žmogus išrodo gud
resnis, kuomet jis kolioja 
kitą toki pat žmogų? Gal 
yra kokio gražumo, kuomet 
jis keikia gyvulį ar šiaip ko
ki neprotaujantį daiktą?

Šitokių klausimų stato 
vienas Bostono dienraščių, 
ir jis pats į juos atsako.

Keikti yra nedora, neiš
mintinga ir nenaudinga, jis 
sako, keiksmas nesustipri
na kalbos ir nepadaro nieko 
’mandresniu”.

Priešingai, 
riktu žodžių

žmonės turi gyventi vieny
bėj ir dirbti vienybėj.

Civilizacija su laiku įti
kins žmones, kad daug ge
resnį gyvenimą galima tu
rėti visiems gyvenant bro
lybėj, negu vedant savo 
tarpe kovą.

Motina per ištisą dieną Minerva, 
rūpinas^ kad neprileidus (Vcir.i“, 5 
savo vaikus prie peštynių. |Cadillac, 
Ti L-ozI nanto ' T-iun*/ Oi

i žmogaus nebuvo sutinka- 
■ ma.

Iš 28 lenktyniavusių ma
šinų tiktai 16 atvyko i skir- 
tą vietą, pirmoji jų buvo 

i Horch.
Automobilis Horch pra-

i lenkė šiuos automobilius: 
, Hispana-Suiza, 

Voisin, Fiat, Diatto, Buick, 
, Stever, taip pat 

Benz, Opel, Wanderer, Pro
tus ir kitus.

Darbininkai ir žemės re 
forma Lietuvoj.

Nuo pat LietuVos susiku- kur gyventi naujakuriams? 
rimo daug buvo kalbėta iri Vargo verčiami jie turėjo 
rašyta apie žemės reformą, prašyti pono malonės, kad 
t.y/apie paėmimą nuo dva- leistų gyventi kumetinėse 
rininkų dvarų valdžios ži- iki pastatys' triobas. Malo- 
nion ir padalinimą jų tarp nė buvo suteikta, bet už to- 
bežemių ir mažažemių. 1 ; *' u:
Daug pažadų tuo klausiniu 
pasipylė iš musų krikščio
nių demokratų pusės jų 
laikraščiuose ir atsišauki
muose, ypač laike rinkimų 
Steigiamojo ir I Seimų.

Tuose pažaduose krikš
čionys žadėjo bežemiams ir' 
mažažemiams vos ne visą 
žemę Lietuvoje, na ir už 
tuos pažadus gavo savo at
stovų St. Seime daugumą. 
St. Šeiniui susirinkus krik
ščionys iškarto pradėjo 
svarstyti žemės reformą, 
kurią baigė vos už keliu die
nu prieš St. Seimo paleidi
mą.

Vis tik džiaugėsi beže
miai, mažažemiai ir dvarų 
darbininkai, jie sakė: ga
vome žemės reformą, tai 
gausime ir žemės. Rodos, li
ko tiktai gauti žemės ir 
džiaugtis, bet gyvenimas 
parodė ką kitą.

Įstatyme pasakyta, kad 
žemės reformos reikalams 
imama valstybinės žemės, 
tuo tarpu ši žemė dažnai 
yra išnuomojama stambiem 
nuomininkams ilgiems me
tams. Toliau, pasakyta, kad 
nusavinama ir parceliuoja
ma pirmon eilėn žemė tų sa
vininkų, kurie tarnavo ar
ba tarnauja priešų kariuo
menėje ir panašių, tuo tar
pu tokie dvarai dar nelikvi
duoti. ■ ;

Įstatymo § 7 sako, kad 
"pirmoje eilėje imama stam-

Ji žino, kad jiems jokios 
naudos nebus iš to, kad jie 
apdraskys vieni kitiems au
sis. Jiems bus daug sveikiau 
ir linksmiau, kuomet jie 
žais sutikime. Bet vaikai to 
nesupranta ir tankiai susi
peša.

Taip yra ir su visa žmo
nija, sako D-ras Grane. Pa
saulis tebėra da per jaunas, 
žmonės tebėra da maži vai
kai. Ir dėlto jie pešasi.

Pirma vokietis mušė fran- 
cuzą. Dabar francuzas 
smaugia vokietį. Kova eina 
dėl rubežių. Bet kokiems 
galams tie rubežiai reika
lingi? Juk ir francuzai to
kie pat žmonės, ir vokiečiai 
tokie pat. Ir vieni nori gy
vent, ir kiti nori. Ar nege
riau butų jiems panaikinti 
savo tarpe visus rubežius ir 
pradėti vienybėje- dirbti, 
bendram visų labui?

Žinoma, kad butų geriau.
' * ' ‘ t'

bus. Civilizacija prie to ve
da.

vartojimas 
susilpnina 

žmogaus kalbą ir pažemina 
patį keikūną. *

Nes kodėl žmogus keikia? . ___
Todėl, kad jam stinga1 Ir ateis laikas, kada taip

tinkamų žodžių savo nepasi
tenkinimui išreikšti, Ir .to
dėl juo mažiau žmogus iš
lavintas, tuo tankiau ir dau-

Taigi kas mano, kad var
tojimas keiskmažodžių pri
duoda jam šaunumo, tas la
bai klysta. Nes kada jis pra
deda keikti, jis tuoj parodo, 
jog pas ji nėra pakankamai 
smegenų išreikšti savo jaus
mą aiškiais ir švariais žo- 
_____ / keiksmas 
žemina žmogų, nes parodo, 
kad jis yra tamsus, nekul
tūringas.

Įvairios žinios.

ki užmokesnį, kokį ponasi * *7

' pareikalavo, 
j Dabar reikia ,_________
mė apdirbti, reikia apsėti 
bet iš kur gauti lėšų 
ti arklių, sėklą ir 
reikmenų, čia jau 
parduoti paskutinę 
o kur medžiaga trioboms 
pasistatyti? Jos reikia nu
sipirkti iš varžytinių, čia 
reikia lėšų, iŠ kur jų gau- 
si ?...

Tokių ftfktū” 'yra labai 
daug ir bus dar daugiau. 
Todėl musų dvarų darbinin
kams šiandien reikl i pagal
voti, ar naudinga jiems že
mės reforma tokioj formoj, 
kaip ji dabar yra vykdoma. 
Tas klausimas šiandien rei
kia pastatyti visose darbi
ninkų organizacijose, prcie 
sinėse sąjungose, susirinki
muose ir jieškoti priemonių, 
kad apsaugoti darbininkų 
teises į žemę ir į pakenčia
mą gyvenimą.

Turime reikalauti iš Sei
mo ir valdžios tinkamesnio 
žemės reformos pravėdinto.

Acernus.
(”S-tas")

gautoji že- 
i, 

nupirk- 
visokių 
reikėjo 
karve,

JIEšKO SENIAUSIO 
ŽMOGAUS LIETUVOJ.
"Trimitas” paskelbė kon

kursą surasti seniausią 
žmogų Lietuvoje. Kas suras 
—gaus 50 litų. Jei pats se
niausias žmogus atsilieps ir 
išaiškins, ištikrųjų pasiro
dys seniausias esąs — gausi 
100 litų.

Pranešimuose reikia nu
rodyti: seniausio žmogaus 
vardas, tėvo vardas, pa
vardė: kiek apytikriai turi 
metų; kokioje parapijoje 
krikštytas; ar sveikas ir ar 
gali Įmanomai kalbėti ir ad
resą.

Dokumentų amžiaus Įro
dymui nereikalinga. Am
žius bus patikrintas prane
šimus surinkus.

Pranešimus reikia siųst 
"Trimito” redakcijai, Kau
ne, Laisvės Al. 26 num.
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BEVĖLIO TELEGRAFO 
PATOBULINIMAI.

Senatorius Markoni pa
reiškęs, kad netrukus žmo
nija naudosis trejais bevė- 
lio telegrafo patobulini
mais:

1) Busią galima telefo- 
nuoti be vielos iš tolimiau
sio Europos kampo Į Ame
rikos Jugtinęs Valstybes ir 
t.t.

2) Naudotis beviel. teleg. 
kasyklose, kas apsaugos nuo 
įvairių katastrofų tūkstan
čius žmonių.

3) Povandeniniai laivai 
galėsią puikiausiai orien
tuotis radiologinių aparatų 
pagalba apie kokio nors lai
vyno poziciją.

VĖŽIO LIGAI GYDYTI 
KONGRESAS.

Brukselio Akademijos rū
muose atsibuvo tarptauti
nis vėžio ligai gydyti kong
resas. Dalyvavo 11 kraštų 
mokslininkai. Kongreso ati
daryme dalyvavo karalienė 
Elzbieta, 
Anglijos 
Prancūzijos delegacija bu
vo skaitlingiausia, nes buvo 
atvykę apie 40 profesorių.

Prof. Bavet savo prakal
boje nurodęs, kad tas kon
gresas esąs ne gryno moks
lo, bet visuomenės auklėji
mo kongresas, nes visuome- 
lė turinti žinoti, kaip kovo
ji su ta liga. Prof Delbet 
stengėsi nurodyti hipote
zę, busią vėžys yra pavel
dėjimo liga ir pabrėžęs, kad 
:ik 13/? ligonių turi šeimy
noje tą ligą. Vėžys esąs ne- 
jžkrečiama liga. Prancūzų 
mokslininkas tvirtinęs, kad 
veži ne terasepijos budu 
reikią gydyti, bet prophi4 
laksi jos (apsisaugojimo) ir 
nurodęs, kad medicinos už
davinys — rasti priežastis 
susirgimo vėžiu. Kongresas 
tęsėsi keturias dienas.

Jaunimo teismas 
Olandijoj.KAIP PLĖŠIKAI GAUDO

MI LIETUVOJE.
Vieną dieną į tūlą pašto ir 

telefono įstaigą ateina NN 
miestelio* skyriaus milici
ninkas ir prašo sujungti jį 
su MM milicijos nuovada. 
Pašto tarnauto jas jo pra
šymu patenkina ir milici
ninkas ima šiaip kalbėti:

—"Ponas viršininke! At
siųskit šiandien man į pa
galbą keletą milicininkų, 
šia nakt vyksiu į pilietį A 
(pasakė pavardę) daryti 
kratą, nes ten yra apsisto
jusi plėšikų gauja ir pilie
tis A juos laiko”.

Nežinau, ką atsakė MM 
nuovada, tik tuo tarpu iš 
publikos, atvykusios į pas
ta pašto reikalais, pasigir
do aršus moteriškės balsas: 
"a, tu šioks, tu toks, tu pas 
mane kratą darysi, kokius 
aš tau plėšikus laikau...” ir 
t.t. Susirinkę paštan žmo
nės šaiposi.

Nė vienas nepasakys, kad 
tėvai su savo vaiku gali da
ryti ką nori, šitos teisės ir 
tėvai neturi. Jei, pavyzdžiui, 
vaikas prie netikusių tėvų 
beaugdamas gali užaugti be 
jokio doros nujautimo, ar
ba šiaip sugadintu žmogu
mi, tad visuomenė turi įsi
maišyti ir tarti savo žodį. 
Kitaip negali būti, nes pa
čiai visuomenei yra skriau
da, jei jos tarpe būna neti
kusių žmonių. Tam reikalui 
kitose šalyse yra leidžiami 
įstatymai, kurie nustato, ko
kiais atsitikimais ir kaip vi
suomenė gali įsimaišyti į 
šeimyninius santykius. Įdo
mus šiuo žvilgsniu yra Olan
dijos, naujasis įstatymas 
apie jaunimo teismus. O- 
landijoj ir pirmiau vaikų 
įstatymai buvo pavyzdingi. 
Dabar įvedamas, jaunimo 
teismas. Jei vaikas auga ne* 
tikusiose sąlygose savo šei
mynoje, tad tai šeimynai 
prižiūrėti jaunimo teismas 
gali paskirti globėją, kuris 
turi gerumu stengtis pa
veikti į vaiko gimdytojus, 
jis turi prižiūrėti vaiko auk
lėjimo. Jei kitų priemonių 
nebėra, tad globėjas gali 
reikalauti vaiką iš tėvų vi
sai paimti. Globėjas kas mė
nuo daro pranešimą jauni
mo teisėjui apie savo darbą. 
Vaikas*gali būti paimtas į 
valstybės auklėjimo įstai
gą, bet tėvai turi jam už
laikymą duoti. Bet ir valsty
bės lėšomis vaikas gali būti 
patalpintas pasitaisymo ir 
auklėjimo įstaigon. Ir vai
kų prasižengimų tyrinėji
mas, teisimas šiuo įstaty
mu pavestas jaunimo teis
mui. Jaunimo teisėjai gali 
atkreipti visą savy domę į 
tyrimą vaiko psichologijos 
ir tuo pačiu lengviau savo 
tikslo pasiekti: apsaugoti 
beaugančius nuo dorinio ar 
kūno nupuolimo, šis įstaty
mas reiškia pažangą paly
ginus su kitų kraštų vaikų 
įstatymais.

-rieji ir labiausiai apleistie
ji dvarai”, bet mes .matom 
tokių dvarų, kurie begalo 
apleisti, vienok jie neišda
linti. Kitoje Įstatymo vieto
je draudžiama dvarų savi
ninkams perleisti savo dva
rus i kitas rankas, bet ką 
gi matome? Daugelis dvarų 
perleista giminėms arba 
visai svetimiems žmonėms.

Tai vieno klasinio pusė. 
Iš kitos pusės, reikia pripa
žinti. kad daug dvarų ir 
parceliuojama- Čia visas da
lykas tame, kas žemės gau
na ir kokiomis sąlygomis 
gauna.

Žemės reformos įstaty
me § 14 pasakyta, kad iš 
skaldomojo dvaro pirmiau
sia turi teisės gauti žemės 
to dvaro darbininkai, kurie 
dvare dirba ir gyveno jame 
prieš karą. Ką gi mes čia 
matome? Iš visų dvare gy
venančių ir dirbančių dar
bininkų gauna žemės vos 
keli, maža dalis darbininkų. 
Dažnai žemę gauną žmonės 
visai neturintieji su dvaru 
nieko bendro: viršaičiai, 
mokytojai, raštvedžiai, ku
nigai ir kiti; net tokie gau
na, kurie turi nuosavos že
mės pusėtiną ūki. Tokiais 
atžvilgiais dvaro darbinin
kai turi iš dvaro eiti toliau 
jieškoti sau uždarbio, bet’ 
kur eiti? Tai yra labai 
svarbus klausimas, bet apie 
likimą tų išeivių nei žemės 
reformos įstatyme nieko ne
pasakyta nei jokių kitokių 
žygių iš valstybės pusės ne
daroma, kad darbininkams 
pagelbėti.

Bet visgi kai kuriems ten
ka gauti žemės ir darbinin
kams, tai prisižiūrėkime gy
venimui šitų ("laimingų” 
musų draugų, kurie jau ga
vo žemės.

Nesenai man teko keliau
ti po Lietuvą ir patirti mu
sų naujakurių gyvenimą. 
Daugelis jų gavo žemę, ku
ri per visą karo laiką buvo 
apleista ir netręšta. Gavę 
šitų dirvonu darbininkai tu
rėjo apleisti dvarą, nes dva
ro centras su visais trobė- vu 
siais lieka savininkui, bet gatavų bombų.

KUNIGAI PAMETA SA
VO BIZNĮ.

‘ Pas lietuvius kunigų biz
nis apsimoka labai gerai. 
Kuo tamsesni žmonės, tuo 
daugiau jie kunigui aukau
ja. Kitaip tečiaus yra pas 
apsišvietusius amerikonus. 
Pas juos parapija moka ku
nigui nustatytą algą ir jo
kių kitų Įplaukų jis neturi. 
O toji alga būna labai ma
ža. Štai, "Literary Digest” 
15 gruodžio numery paro
do, kiek kuri amerikonų 
bažnyčia moka savo kuni
gams algos Į savaitę:

Evang. Sinodas 
Baptistai šiaurėj 
Metodistai šiaurėj
Metodistai pietuose 28.65 
Presbiterijonai piet. 28,58 
Ir tas pats laikraštis to

liaus parodo, kiek prie Įvai
rių darbų darbininkai už
dirba. Pasirodo, kad ap
skritos sąvaitinės darbinin
kų algos yra sekamos:

Prie čeverykų 825.04 
Prie rakandų 28.63
Prie automobilių 30.47 
Liejyklose 31.51
Elektros darbuose 31.86 
Geležies darbuose 37.81 
Švinoriai gauna 47.17 
Plasteriuotojai e 55.79 
Mūrininkai ’ 55.92 

Vadinasi, darbininkai, 
kurie dirba naudingą dar-

imti iš 817.30
25.00
29.44

»inis laik-tbą, pas amerikonus gauna 
socialistą! daug daugiau, negu kuni- 

' Kristum, jgai, kurie skelbia ”Dievo
žodį”. Todėl, kalbėdamas 
apie apskrito amerikonų 
kunigo gyvenimą, "Litera- 
ry Digest” ir sako:

”Jis skleidė Dievo žodį patol, 
pakol pavargo ir išalko. Tuo
met jis apleido sakyklą ir da
bar skleidžia molį, gaudamas 
tokį atlyginimą, kad gali nu
sipirkti sau ir savo šeimynai 
lašinių. Tai tokia yra suglaus
ta istorija kunigo, kurio pa
rapija mano, kad skleidimas 
Dievo žodžio yra pats savaimi 
atlyginimas, ir kad kunigas, 
gali tuo Dievo žodžiu gyventi. 
Todėl kas metai vis daugiau ir 
daugiau kunigų apleidžia ku

į
SAKO KRIKŠČIONYBĖS

GADYNĖ JAU
BAIGe.

Krikščionybės 
galas jau atėjo, 
žmonija pradeda

PASI-

gadynės 
ir dabar 

gyventi 
jau mokslo gadynę. Trečda- 

■ lis episkopalų dvasiškijos 
jau atmeta pasaką apie ne
kaltą Panelės -prasidėjimą 
ir netiki, kad pasaulis buvo 
-utvertas i šešias dienas.

Taip pasakė Rochestery- 
1 je kun. Dr. Algemon Sidney 

Cropsey, kurį episkopalų 
bažnyčia buvo pasmerkus 

1 17 metu atgal už ’ bedievy- 
1 bę”.

Jisai kalbėjo apie tą triuk- 
1 šmą, koks dabar kilo epiško 
; palų dvasiškijoj deP’nekalto 

prasidėjimo” ir dėl "prisikė- 
• limo iš numirusių”. Mat da

lis tos dvasiškijos dabar 
ėmė atvirai skelbti, kad 
kvailystė yra tikėti, buk 
Kristaus motina buvo pane
lė ir buk ji "prasidėjo iš 
dvasios šventos”. Jie sako, 
kad ji buvo ištekėjusi mo
teris, ir kad Kristaus tėvu 
buvo ne kokia ten "dvasia”, 
bet Marijos vyras, Juoza
pas arba, žydiškai tariant, 
Jošua. Toliaus tie kunigai 
sako, kad Kristus nėra iš 
numirusių prisikėlęs ir į 
flangų nuėjęs, nes tai nega
limas dalykas.

Episkopalų bažnyčios 
vyskupai pradėjo grąsinti 
tiems kunigams bažnyčios 
teismu, bet Dr. Cropsey sa
ko, kad jie nedrįs tokio teis
mo daryti, nes tai sukeltų 
tokią audrą, kuri galėtų vi
są bažnyčią apversti augš- 
tyn kojomis.

Prancūzijos ir 
ambasadoriai.

/

PRIE KO VEDA CIVILI
ZACIJA?

Bostono ”American’e” ši
tuo- klausimu rašo Dr. 
Frank Crane. Jis sako, kad 
vvriausis civilizacijos užda
vinys yra panaikinti tarpu- 
savę žmonių kovą.

Kova yra laukiniu žmo
nių užsiėmimas. Civilizuoti vietomis,

S

AUTOMOBILIŲ LENK- 
. . TYNĖS.
Vokiečių * automobilių 

pramonė vėl turėjo didelio 
tarptautinio masto pasise
kimo, kas rodo, kad nežiū
rint vidaus ir užsienio sun
kumų ji, vis dęlto yra auto
mobilių technikoj pirmuti
nė.

Ilgo kelio lenktynėse Hel- 
sinkiai—Aparanda—Stock- 

holmas, nežiūrint tolimo ke
lio, blogo jo paviršiaus ir 
didelĮo mašinos įtempimo, 
senas Horch-Kempe-Stums- 
wand savo 15.45 P. S. Horch 
automobiliu vėl laimėjo. Po 
60 vai. kelio atvyko pirmas 
ir trumpiausiu laiku Stock- 
holman, tiksliai prisilaiky
damas visų automobilio va
žiavimo taisyklių.

Lenktynės prasidėjo Hel- 
sirikuose Aparandos link -~ 
970 kilom, labai blogo keho 
miškingoj Suomijos šaly, 
pilnoj ežerų ir po 10 vai. po
ilsio Aparandoj tęsėsi toliau 
1.300 kilom, kalnuoto kelio 
ligi Stoękhohno.

Galima sau įsivaizdinti, 
kokių stiprių nervų ir fizi
nių jiegų reikia žmogaus, 
sėdėjusio prie vairo, o ypač 
kokios tobulos konstrucijos 
mašinos reikalavo važiavi
mas šimtus kilometrų blo
gais keliais, be sustojimo, 

kur nei vieno

RUSŲ KONCESIJOS 
VOKIEČIAMS.

Sovietų Rusijos vyriau
sybė ratifikavusi sutartį, 
padarytą su viena Berlyno 
bendrove, kuriai yra duoda
ma miškų koncesijos Uga- 
Ribinsko apylinkėse, o taip 
pat ir koncesiją pastatyti 
geležinkelį Vudogoč-Posto- 
vo-Krasnyj Cholm. Bendro
vės administracijos tarybos 
pirmininkas buvęs kancle
ris Wirth ir jo pagelbinin- 
kas Reikstago narve L. Ha- 
ase. Vokiečių technikai jau 
yra vietoje ir pradėję tyri
nėjimą darbo planui išdirb
ti.

A.A.

Komunistų ginklai Rygoje.
Rygoje policija susekė 

' slaptą komunistų ginklų 
‘sandėlį. Rasta daug sautu- 

patronų, dinamito • ir

Z ' - ' ■
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BROOKLYN, N. Y. 
Vingiai.

* Man prisimena, kuomet 
drg. Bielinis kalbėjo Brook- 
lyne ir jo prakalbose Sirvy
das aukavo kvoterį, tai tuo
met "Laisvė” ir visi komu
nistai rėkė, kad esą socia
listai yra artimi buržujams, 
nes Sirvydas tai partijai 
aukauja ir socialistai jo au
ką priima. Dabar, kuomet 
9 d. gruodžio buvo "Laisvės” 
koncertas ir po koncertui 
buvo renkamos aukos "Vil
nies" palaikymui, tai vienas 
stambiausių Brooklyno 
kriaučių kontraktorius p. 
Beržietis aukavo $5.00 tam 
tikslui ir betgi komunistai 
su mielu noru nuo to stam
baus buržujaus tą auką pri
ėmė. Dabar tegul ir komu
nistų pasekėjai sprendžia, 
kuris didesnis buržujus — 
Sirvydas dirbdamas už al
gą, ar Biržietis samdyda
mas šimtus darbininkų? 
Dar negana to, "Laisvė" 
nuolatos "Vienybę" vadina 
bosų laikraščiu, o vienok, 
kaip žinia, tai pačią "Lais
vę” nekartą lietuviški 
kriaučių kontraktoriai savo 
doleriais išgydė nuo džio
vos. Taip pat gi gana tan
kiai tie lietuviški bosai Pru- 
seiką, Stilsoną ir kitus 
komunistų tuzus pas Bu
činską smuklėje tiek privai
šina, kad šie eina namo šel
pus apsispiaudę. Na, o kur 
laisviečių overkotai ir kiti 
dar nežinomi visuomenei 
bosų "senvičiai"? Taip kaip 
"Vienybės” reikalai yra 
daugiau bosuose, o ne dar
bininkuose, taip ir "Lais
vės”. Tik skirtumas tame, 
kad "Vienybė" yra atvira, 
o "Laisvė" mulkina darbi
ninkus ir tuomi nori iš abie
jų (darbininkų ir bosų) nau
dotis.

$

Brooklyne yra pas kriau- 
čius didelis Jonas, bet dar 
didesnis greva. Ir jis šiuo 
tai tuo tankiai "atsižymi". 
Nelabai senai jisai "atsižy
mėjo" dešrom ir liežuviais; 
vėliaus sumušimu gana šva
raus ir nekalto žmogaus 
Bubnio; dabar tas greva ir 
vėl nori "atsižymėti"' "kriti
kavimu” per laikraščius V. 
Bielskaus. Aš jam patar
čiau, apart visų "atsižymė- 
jimų". užsimokėti V. Kap- 
turauskui už veidrodi, kurį 
suspardė dar būdamas ai- 
doblistu ir mokydamasis 
prakalbas sakyti.

Leonas Prūselis išvažia
vo į vakarines valstijas 'su 
"prakalbomis” ir ilgai ne
grįžta. Čia jo labai pasigen
da kaikurie saliunininkai, 
nes sako jau užtektinai jam 
"munšaino" privirė; o dar 
labiau jo pasigenda apie 
tris moteris, kurios jo pata
rimu išvijo savo vyrus ir 
galų gale dabar neteko sa
vo penimio. Dėdelė, nepra- 
sriausk ką iškovojai!

■» •

Merė, išgavo laisvę—atsiė
mė divorsą. Turtą, koki tu
rėjo, pasidalino pusiau. Tu
rėjo jie šios mados su visais 
Įtaisymais naują stubą 
"bungalovv", kurią irgi par-

• *WATERBURY, CONN. 
Drg. P. Grigaičio prakalbos

Į šias prakalbas, kurios 
įvyko 6 gruodžio, rengėsi 
ateiti daug žmonių, bet ant 
nelaimės tą dieną jau J davė ir viską išsipūsti jo. Da-
paties ryto pradėjo lyti, ir i hjar jau Merė susikrausčiusi 
vakarą, kada buvo laikas pas įjta tavoršką- gyvena 
eiti į prakalbas, tai kaip iš j 3au an^ laisvės pagal bolše- 
kibiro pylė. Buvo manyta, vikiškus principus. Jos bu- 
kad prakalbos visai negalės vusis xyras juozas> Vra 
įvykti, nes kasgi eis per ^- laisvamanis ir partvvišku 
ki lietų, o dar dirbamoj die- ginču nemyiis. Vyras aukš- 
noj? Atėjus 1 svetainę, kada tas, gražaus sudėjimo, švie- 
buvo laikas pradėti prakal- Ljaplaukis dailus žmogus, 
bas, pasirodė jau_ apie 501 geras, tvirtas darbininkas, 

visada geraj uždirbantis, 
blaivus, svaiginančių gėri
mų nei rūkymų niekad ne
naudoja, visur tinkantis, tu
rintis gerą apsiėjimą. Na, 
o Merė? Jinai yra karšta 
fanatiška tamsi komunistė, 
truputi mokanti rašyti ir 
skaityti. Jos buvusis vyras 
ją atsivežė keli metai atgal 
iš Lietuvos. Bet ir tada Me-

1 palaido budo

jau pakriko. Pakrikimo 
priežastis — tovariščiai ir 
tavorškos iš piktumo ant 
viens kito negali palei viens 
kitą stovėti ir drauge dai
nuoti.

Gerulių Ainis.

žmonių. Po 8 valandos tru
putį sustojo lyti, ir dar kita 
50 žmonių susirinko. Drg. 
Grigaitis kalbėjo apie Iae- 

. tuvos padėtį ir publika labai 
atydžiai klausėsi, išskyrus 
kelis trockininkus.

Po prakalbų vienas troc- 
kininkas davė apie trejatą 
užklausimų. Vienas tų už
klausimų buvo: "Kokiu bu- _ ______
du Lietuvos darbininkai pa-|rė~buvo jau’ įJLlL SL 
gerins savo būvį?” Kalbėto-|moteris. Kada jos vyras iš- 
jas atsakė: turi apsišviesti, eidavo ant naktinio darbo, 
susiorganizuoti, tada baisa- hj savo vienus mažus vaiku- 
vimo keliu paimti valdžią i bius užmigdžius stuba už
gavo rankas, ir tuomet ga- rakindavo ir išeidavo 'sau 
lės pagerint savo būvį. su įu]u sportu ant "gooc

Tas pats trockininkas už- time". Vieni likę maži vai- 
klausė: "O jeigu buržuazija bučiai galėdavo sau miegoti 
atims darbininkams baisa- ^ba pabudę rėkti. Bet kada 
rimo teises arba darbinin- užėjo komunizmo epidemi- 
kų kandidatus sukis į kalėj ja, tai Merė dar palaidesne 
jimus, kaip per pereitu^ rin- patąpo. Vaikučiai nekartą 
kimus darbo kuopų kandi- klausdavo savo tėvo: ”Tė- 
datus sukišo į kalėjimą, tai te, kode] musu mama neto- 

kia, kaip kitos mamos? Ji 
ne' namie ir ne namie"... 
Vaikučiai parėję iš mokyk
los nei diena jos namie ran
da, nei vakare, žinoma, tė
vui vaikučių toki klausimai 
nors ir nemalonus buvo, bet 
žmogus ką-gi darys—Ręs
davo sau manydamas, kad 
labiau pasenus visgi surim
tės. Bet bolševikiškos Me
rės nors jau ir pečiai į kup
rą susimetė ir jau arti 40 
metų senumo, ji vistiek sta
tosi, kad dar jaunutė ir da 
galinti šokti ir senbernius 
vilioti. Ji priklauso į visas 
komunistiškas sosaides ir 
jeigu katrą vakarą nebūna 

jSpringfielde šokių, tai va- 
Ižiuoja į Auburn, pas tūlą 
Imunšainierį šokti.

Dabar komunistiškiems 
I senberniams Merė patapo 
kaip nauja žvaigždė. Jie ją 
kitaip ir nevadina, kaip tik 
pana Merė. v:<■

Nesenai čia atsibuvo ir 
komunistiškos misijos, ku
rių tikslas buvo sustiprinti 
komunistiškoje dvasioje sa
vo viernąsias buriutes, ku
rios jau baigia krikti kai 
Grigo bitės. Misijonieriais 

į buvo tavorška Juškevičiū
tė ir Dėdelė-Pruseika. žmo
nių. Į jų misijas lankėsi apie 
keli tuzinai karštakošių. 
Apie jų kalbas nei neminė
siu, nes iš kitų vietų jau bu
vo aprašytos, o jie visur tą 
oatį kartoja — melagystes, 
šmeižimus. Tik tiek pasaky
siu, kad juokas mane ėmė 
žiūrint į tą susikompromi
tavusi žmogelį Pruseika. 

----- ““", kaip jis galėjo I Žmogus lankęs ir augštesnę 
jos mylimą Franuką. iš au- mokslainę ir taip dasileido 
tomobiiiaus laukan'drėbti.(sau žemai doroje nupulti. 
Ir kada ji pargrįžo namo, | Tuk jis galėjo praskinti sau 
tai stačiai savo vyrui paša-[kelią teisingu darbu ne- 
kė: "Imu divorsą, kad tu mainydamas savo principų, 
mano laisvę varžai. Tu [kuriuos keli metai atgal 
šioks ir toks buržujau! Ar skelbė; — Ir neveidmai- 
tai tu nei to nežinai, kad [niaudamas galėjo sau gerą 
čia, Amerike, dabar yra jau [pragyvenimą teisingu dar- 
tokia ’staila’ turėti kitus Į bu pelnyti, o ne vilioti iš ne
mylimus apart savo locno apsišvietusių darbininkų 
vyro. Ana mus brangiau- kruvinu prakaitu pelnytus 
šioje Rusijoje moterįs savo [centus, kad paskui sau ap- 
vyrus gali kasdien permai-Į vertus ant gerklės pašlapi- 
nyti. Ar tai aš čia nelaisvę J riimo? Jis man atrodo tai 
kęsiu—būdama susipratusi, antras a. a. Franas Siule- 
Imu divorsą ir tiek"... Juo lis —Paršaitis. Apart visko 
zas, matydamas, kad jo bol-| jis čia gyrėsi saviems tova-

daryti?” Kalbėtojas atsakė: 
"Kada darbininkams atims 
balsavimo teises, tada dar
bininkai tupės kovot spėka. 
Socialistai visuomet stovė
jo ir stovi už spėkos vartoji
mą ten, kur darbininkai ne
turi balsavimo teisės”. Tuo- 
mi ir užsibaigė prakalbos.

V lėtinis.

SPRINGFIELD, ILL. 
šis-tas iš tovariščių lizdo.
Vienas vyras savo pačiai 

patėmijo, kad jis daugiau 
neduosiąs automobiliaus 
senberniams vėžinti Komu
nistiška pačiulė už tai ant 
savo vyro supyko ir atsiė
mė divorsą. Dėjosi taip. Vie
ną sykį Juozas priėjo prie 
savo automobiliaus ugi žiu
ri kiurkso susitraukęs jo 
automobiliuj - tovariščius 
Kranas, jo pačios mylimasis. 
Juozas, būdamas tvirto su
dėjimo vyras, griebė tova- j 
risčių už apikaklės ir išdrė
bė lauk iš savo nuosavybės. 
Kranas šiaip, taip save susi
rinkęs atsikėlė nuo gatvės 
ir nuėjo į tovariščių komu
nistišką mitingą, kuriame 
radosi ir Juozo pačiulė Ma
rė. čia tuojaus kitas tova
riščius Leonas patėmyjc 
Franui: "Tai draugas ne; į 
tą karą pataikei.” Žinoma, 
Franas Leonui atsikirto: 
"O tu kito vyro pačią pavo-| 
gei". Tovariščiai apsidalinę! 
viens kitą savaisiais grie-j 
kais po valandžiukės nuti-l 
lo. Bet Juozo pati Merė ne
galėjo tverti piktumu ąnt| 
savo vyro, IDaugumas žmonių sako; 

jog komunistų "gręžimo” 
taktika negali jiems duot 
pasekmių. Tai netiesa. Pa
vyzdžiui, vienas "Laisvės” 
zeceris būdamas ilgus me
tus pas tos pačios 'Laisvės" 
redaktorių ant burdo, grę
žė; gręžė ir pagaliais išgrę
žė iš to isteriško redakto
riaus pačią.

ei#

Brooklyno komunistiškas 
dentistąp labai puikiai sten
giasi užganėdinti savo pa
cientus, ir net kaikurioms 
moterims j namus važiuoja 
"dantis taisyti”. Bet tų mo
terų vyrai tai jau toki bur
žujai ir nepažįstanti komu- ševikė jau suvisai pasiuto— Įriščiamš,' kad jis mylįs tik 
nizmo, kad nuo jų kaikada atsakė: "Nagi imk, kad ne-(tokius draugus, kurie ruko 

komunistiškam j nori žmoniškai gyventi", [ir gerai išsigeria munšaino.prisieina komunistiškam įnori žmoniškai gyventu, 
dantistui gana riestai. 1 T- — i—u- —

sidengęs gražiais darbais 
tyčiuotųs iš nelaimingos ir 
niekuo nekaltos moters.

Ir štai, vieton atsižadėti 
savo gerbiamo munšaino, 
vieton išsipagirioti ir pra
dėt protaut, jis savo "San
daroj” vėl rėžia litaniją. Jis 
išplūsta- laikrašti, per kuri 
jis buvo pakritikuotas; jis 
surado kokius ten Trockio 
gizelius, kurių Bristole lie
tuvių tarpe niekados nebu
vo. Jis nubarškėjo 100 my
lių nuo reikalo ir parezgė 
tikrą munšaino litaniją ant 
švaraus ir nieko blogo jam 
nepadariusio laikraščio. Ir 
jeigu visi Bristolio lietuviai 
taip elgtųsi, kaip Z-kas, tai 
švariausiam žmogui pas 
mus vietos nebūtų. Bet 
kiek jis savo "Sandaroje" 
nepliovotų, niekas iš Bris
tolio lietuvių atydos ne
kreips.

CARLINVILLE, ILL.
Užsidarė anglių kasyklos.
Čia užsidarė ant neapru- 

bežiuoto laiko angįių kasyk
los, kurios priklauso India
na Standard Oil Co.(Rocke- 
fellerio savastis). Kad šiuo 
laiku anglių baronai uždaro 
savo kasyklas, tai nėra di
delė naujiena. Bet kitur už
darymas kasyklų neatsilie
pia taip skaudžiai ant dar
bininkų, kaip Carlinvillėj. 
Šias kasyklas Rockefelie- 
fis atidarė apie 4 metai at
gal. Jis pribudavojo anglia
kasiams moderniškų name
lių, sudėjo reikalingus for- 
ničius ir pardavė jas ant iš- 
mokesčio tiems angliaka
siams, kurie sutiko eiti Į 
Rockefellerio kasyklas dirl> 
ti. Už tas stubeles angliaka
siai mokėjo kompanijai tam 
tikrą pinigų sumą kas mė- ____ws.
nuo. Išmokėjimo laikas 20 'gaičiui prakalbas. Sulaukus 
metų. Kas iš vedusiųjų ne- 
_. ... — • • 1 i • • i » «a

Sideguard.

MONTELLO, MASS. 
Komunistų pastangos nuėjo 

ant pššš...
Gruodžio 10 d. vietiniai 

draugai parengė drg. Gri-

metų. Kas iš vedusiųjų ne- j minėto vakaro bolševikai iš- 
norėjo pirkti šitų stubelių, statė pikietus, kad atkalbi- 
tas Rockefellerio kasyklose nūs publiką neiti į prakal- 
negaudavo darbo. (bas. Bet MonteUos žmonės

Kol šitose kasyklose dar- jau pažįsta bolševikus ir ži- 
bai ėjo gerai ir žmonės ge- no kaip apvertinti jų dar
bai uždirbo, tai angliakasiai bus. Einantieji į prakalbas 
ėjo į čia, pirko tas stubeles arba visai apsilenkė komu- 
ir džiaugėsi, garbindami nistų pikietų arba spjovė 
Rockefeilerį. Bet plėšrusis jiems į akis, kuomet tie no- 
Rockefelleris sumanė iš rėjo juos sulaikyti. Teko 
darbininkų pasipelnyti — ir matyt, kaip Tonukas (Hol- 
štai pabaigoje lapkričio pa- brook avenue pustelninkas) 
sigirsta liūdna darbinin- vijosi žifiogų (turbut pakly- 
kams žinia, kad abidvi ka- dusį savo draugą) šaukda- 
syklos užsidaro neaprube- mas: "Tau nevalia ten eiti!” 
ziuotam laikui. Kitokių dar- Bet minėtas žmogus atsisu- 
bų čia nėra ir darbininkai kęs nusispjovė ir nieko ne- 
ant vietos negalės gauti atsakydamas įėjo į svetai- 
darbo. O nedirbdami jie ne- nę. Nepaisant komunistų 
galės mokėti kompanijai pikietavimo publikos prisi
kals mėnuo už minėtas siu- rinko 255 žmonės — pilna 

apatinė svetainė.
Komunistai pamatę, kad 

iš jų piketavimo išėjo pššš..., 
pradėjo patįs eiti į svetainę, 
užsimokėdami socialistams 
po 10c. taksų. •

Drg. Grigaitis puikiai nu
piešė dabartinę Lietuvos 
padėtį ir kaip ten jaunimas

beles, ir kompanija atsiims 
jas iš darbininkų. Darbinin
kai gi, netekę darbo nei stu- 
bu priversti bus išvažiuoti 
kitur darbo jieškoti. Taip ir 
dings darbininkų sumokėti 
pinigai už Rockefellerio pa
statytas stubeles. O kai ku
rie darbininkai yra jau su- ___ t______ r ___w________
mokėję iki 3,000 dolerių, žengia pirmyn. Taipgi nu- 
Tarpe tokių yra ir keletas peikė Lietuvos valdžią už 
lietuvių. pžlaikvmą karo stovio ir už

Praeis kokia pora metų, leidimą valdininkams sau- 
Roefcefelleris kasyklas ati-valiautiU ' ; - x ;
darys išnaujo ir tas stube-i Baigdamas kalbėti drg. 
les parduos kitiems darbi- Grigaitis užpipirino ir mū
riukams, kad ir tuos apga- sų komunistams už ardymą 
vus. O reikia žinoti, kad darbininkų vienybė?. Ko- 
Rockefelleris darbininkų ; munistams tas labai nepati- 
lesigaili. Man teko būti Co-: k0 ir jie pradėjo nerimauti, 
loradoj, kuomet Rockefeile- j Tūli jų stojosi ir vėl sėdosi, 
rio ginkluoti padaužos 1914 nežinodami kas reikia da- 
metais (20 balandžio) Lud- ryti ir ką šakyti. 
ow miestely išžudė 14 ang- 2_'__ ’
iakasių. Tie žudytojai nesi- bara savo pikietus, kam jie 
gailėjo nei mažų vaikų. Vie- suleido žmones ant prakal-

Dabar bolševikų vadai

no italo visa šeimyna žuvo 
nuo tų kraugerių rankų — 
vyras, moteris ir du vaikai.

Rockefellerio bernai ir ki
tose vietose yra atlikę kru
vinų ir baisių darbų. Carlin- 
villės angliakasiai yra ne 
pirmutinės ir ne paskutinės 
Rockefellerio kapitalo au
tos.

bu ir patįs ten suėjo.
Montellietis.

Pasaulio Pilietis.

BRISTOU/CONN.
Atsakymas "Sandaros" 

Z-kui.
Jau nuo senai yra pritir

ta, kad silpnaprotis, negalė
damas pakęst teisybės, pra
deda plūstis; kaip tik tas 
pats atsitiko ir su "Sanda
ros” korespondentu Z-ku. 
"Keleivio” num. 45 aiškiai 
buvo nurodyta, kad jam 

augiau rupi "munšainas”, 
negu labas žmonių, ir kad 
is voliojasi po automobi- 
iais prisitraukęs "munšai- 

nėlio’, tas bristoliečiams 
ęerai žinoma. Taipgi buvo

irstai. Ir taip po kelių dienų po Vietos tovariščių komu- jam patarta, kad geriau jis
— Tykusis, šitam incidentui, tavorska nistiškas "kosulių” koras save pasigydytų, negu pri- zikališkas

CHICAGO, ILL.
Ukrainų choras sužavėjo 

chicagiečius.
Čia atvyko Ukrainų Cho

ras ir davė Chicagoj keletą 
koncertų. Tas pats choras 
buvo ir pereitais metais, ir 
taip sužavėjo klausytojus, 
kad tie net po kelis kartus 
ėjo klausyt kaip dailiai, 
kaip maloniai tas choras 
dainuoja. Minėtas choras 
apleido Suvienytas Valsti
jas ir buvo išvažiavęs j 
Šouth America. Ten prabu
vęs kiek laiko pargrįžo at
gal ir vėl chicagiečiai turė
jo progos išgirsti tuos žavė- 
iančius, malonius balsus. 
Paskutini koncertą davė 16 
gruodžio Chicagos milžiniš
koj Orchestra svetainėj. 
Ukrainų Choras susideda iš 
keturiasdešimts ypatų, at
rodo mažas, bet sakau, kad 
tai ne choras, o tikras mu- 

instrumentas.

• Jeigu žmogus butum nere
gys, tai jokiu budu netikė
tum, kad tai choras dainuo
ja — girdisi, tartum milži
niškų vargonų balsas, kurio 
maloni meliodija sujudina 
jausmus kiekvienam klau
sytojui. Kas yra skaitęs 
laikraščiuose apie Ukrainą, 
apie tos šalies vargus, tai 
klausydamasis, ukrainiečių 
choro dainų, pilnai tą at
jaučia ir supranta. Savo 
dainose jie tartum aprauda 
savo šalies žmonių bėdas ir 
vargus. Jų tautiški kostiu
mai irgi patraukia žiūrėto
jo aki.

Reikia pasakyti, kad kiek
vienas to choro dainininkas 
yra kartu ir tikras artistas. 
Ukrainiečių Chorą yra gir
dėję garsus dainininkai ir 
muzikos mėgėjai ir, kaip 
girdėt, visi sako, kad tokių 
chorų mažai pasauly ran
dasi.

Bet reikia pasakyt, kad 
Ukrainų Choras ne nuo mė
nulio atėjo, bet susidarė ir 
išsilavino iš tokių-pat žmo
nių, kaip ir lietuviai, tik pas 
juos svarbiausią rolę lošė jų 
pasišventimas lavintis, ir jie 
parodė žmonėms kas yra 
daina. Pas lietuvius toli 
gražu to dar nėra. Jei kurie- 
lietuviai gražius balsus tu
ri, tai tokie choruose nedai
nuoja. Na, ir kam, sako, ge
riems dainininkams choruo
se dainuot, kad solistu būt 
didesnė garbė ir pinigu dau
giau! Tas tiesa, kad' dailė 
turi daug nukęsti dėl pini
gu.

A. Darbukas.

DETROIT, MICH.
Ruožai iš draugijų veikimo.

Šioj kolonijoj lietuviai 
darbininkai ši-tą veikia, bet 
laikraščiuose visai retai ka
da pasirodo žinutė iš drau
gijų veikimo, štai keletas 
svarbių Įvykių iš draugijų 
veikimo. Kelios sąvaitės at
gal Detroito Lietuvių Drau
gijų Sąryšis surengė vaka
rą, kuriame buvo perstaty
tas veikalas "Bosienė". 
Veikalą sulošė Liet. Progre- 
syvė Dramos Draugija. Ši 
draugija tarnauja veik vi
joms draugijoms, išskyrus 
3xtra revoliucionierius ’dąr- 
biečius, kurie yra pasidavę 
Brooklyno "Laisvės" šta
bui. Taigi viršminėta drau
gija tiems "šiaudiniams re
voliucionieriams" netar
nauja. Veikalą sulošė gana 
gerai 

’ykių matyti 
giją lošiant, 
ris 
Antras dalykas,'toji drau
gija turi gerų spėkų, tad 
oajiegia ir didelius veika
us pastatyti scenoj. Sulo
ms veikalą "Bosienė” I). 
L.D. Sąryšio pirmininkas 
pradėjo aiškinti, 'kad šio 
vakaro pelnas yra skiria
mas Į dvi dali: pusė pelno 
eina Detroito Lietuvių 
Draugijų mokyklos palaiky
mui, kurią yra Įsteigęs Są
ryšis, o kita pusė skiriama 
sunkiai sergančiam drau
gui V. Tarauskui, kuris yra 
žinomas kaipo buvęs dar
buotojas socialistų 116 kuo
joj. Dabar drg. Barauskas 
yra parblokštas ligos ir yra 
blogoj padėtyj. Toliaus pir
mininkas pranešė, kad pub
lika nesiskirstytų, nes bus 
ir daugiaus programo, bū
tent dainuos Lietuvių At
eities Choras. Pirmininkas

žios publikos mes turime. 
Tai pasakius vienas darbie
ms pribėga prie pirmininko 
ir sako: "Apgarsink musų 
plakatą, mums reikia eiti į 
ninias". Pirmininkas, ma
tyt, nenorėdamas lošti jo
kios politikos, apgarsina, 
kad darbiečiai rengia pra
kalbas, kuriose kalbės L. 
Pruseika iš Brooklyno ir 
jei kas nori to maklerio pa
siklausyti tai gali i prakal
bas ateiti. Po apgarsinimui 
Ateities Choras sudainavo 
keletą gražių dainelių. Po- 
tam tęsėsi šokiai. Reikia pa
sakyti, kad šiam parengime 
buvo publikos visokių pa- 
žvalgų. Teko iš šalies už
girsti, kad ir socialistų 116 
kp. mano prisidėti prie D. 
L. D. Sąryšio.

Pruseikos prakalbos.
Gruodžio 8 d. š.m. čia lan

kėsi Pruseika su prakalbo
mis. Jam prakalbas surengė 
pustuzinis darbiečių. Pir
mininkas paaiškino, kad 
šiose prakalbose bus kal
bama apie darbininkų orga
nizavimosi reikalus ir per
statė'kalbėti Pruseika, ku
ris išdidžiai apsidairo ir sa
ko: "Draugai, visur važinė
jau, visko aš patyriau, bet 
dabar žmonės tik rėkia ir 
rėkia: tu šmugelninkas, tu 
parsidavėlis! O aš dirbu, 
kaip man reikia, klaidų pa
sitaiko padaryti, tai musų 
ir darbas to reikalauja". 
Paskui jis suriko nesavu 
balsu: ”Jųs socialistai, jus 
kairieji niekas kitas nesa
te, tik barabanščikai, šunįs! 
Mes turime jumis braukti 
iš visų musų organizacijų. 
A.D.P. yra musų organiza
cija ir ką mes padarom jus 
turite musų klausyti, kitaip 
ir būti negali. O kuris musų 
neklauso, mes tą prakeikia
me — 
eivio’

Kaip

geriaus

teko daugeli 
L. P. D. Brau
tai kas kart 

prisirengia.

tai niekšai, tai ”Ke- 
ir 'Naujienų’ išma

tos !" Ir iš tokių kolionių vi
sa jo kalba susidėjo.

Iš visko matyti, kad Pru- 
3eikai niekas daugiau neru
pi, kaip tik doleriai. Užtai 
ir keikdamasis daužosi 
kampas nuo kampo lyginai 
kaip "okšen sėlio" žydelis, 
keliai prisitraukia kostu- 
merių. Jam tik tas geras, 
tik tas didelis "revoliucio
nierius", . kuris jam prita
ria ir duoda pinigų.

Iš jo kalbos ir patįs dar
biečiai pasipiktino. Pasibai-. 
gus kalbai, atsistojo karš-; 
tas darbietis ir sako: "Aš- 
esu A D. P. narys, bet aš 
noriu žinoti, argi gali dar
bininkai pasimokinti iš to
kio kalbėtojaus, kuris moka 
darbininkus tik šunimis iš
vadinti”. Bet Pruseika tą 
užgirdęs nieko neatsakė ir. 
spruko nuo estrados.

Gruodžio 9 d. po pietų 
vėl jis kalbėjo. Išsyk dekla
mavo Janonio eiles ir pabai- \ 
gęs deklamuoti vėl ėmė ko- 
liotis ir plūstis. Girdi, jus 
bijote musų ir nenorite 
remti. Mes turime nuosavą 
namą Chicagoj Įsisteigti. 
Jei šiandien butų nuosavas 
namas, tai "Naujienos” 
žlugtų! Jei šiandien musų 
draugai visi butu su mumis, 
tai "Keleivio" štabas susi- 
bankrutytų. Ir taip Prusei
ka užbaigė savo "kalbą" ir 
nulipęs nuo pagrindų užsi
rakė cigarą.

Kad priėjus prie kokios 
nors išvados, reikia pasaky
ti .štai kas: Pruseika šiose

V
' -X
\

dar paaiškino, kaip draugi- prakalbose jokio įspūdžio 
jos gali sugyventi draugiš- nepadarė. Per abejas pra
bai, kuomet 'priklauso prie kalbas buvo po kokį šimtą 
Sąryšio, ir ragino kitas publikos^ Pruseika pats 
draugijas dėtis į Sąryšį, pa
reikšdamas. kad Sąryšyj Pruseika 
negali būti varoma jokia. nuprogreeavo atgal ir liko- 
politika. žiūrėkite, sako, si tik paprastas keikūnas, 
kuomet dabar čia priklauso bet ne darbininkų vadas, 
jau 10 draugijų, kokios gra- čiobras.

Pruseika pats
J sau išsikirto šposą. Dabar 
J veik visi rimtesni darbiečiai

1 Pruseika
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ru pilių paimti, jau vienas ris klausys šitų patarimų.

’Acne’ yra jaunimo li- 
Prasitęsia per keletą 

išnyksta, kuomet 
arba mergaitė už-

—Sveikinu tave su kalė- paleisčiau perkūną ir nu- 
dom, Maike, ir žičinu tau trenkčiau jį, arba paimčiau 
laimingų naujų metų.

—Ačiū už linkėjimus.
—Sei, vaike, o kaip bus 

su-Krismus prezentais? Ar 
tu man nieko neužfundysi?

—Turbut ne, tėve.
—Tai negerai, vaike. Ant 

Kalėdų reikią duoti savo 
frentams kokių nors dova
nų, ba Kalėdos reiškia Kris
taus užgimimą.

—-Da niekas nėra priro- 
dęs, tėve, ar Kristus yfa.ka- 
da nors gimęs, ar ne. 'Bet . . ,
jeigu jis ir'butų gimęs, tai duoda savo, sūnų, nužudyti; 
visgi aš nematau, kodėl aš 
turėčiau duoti tau dovanų, roas, o ne miėlaširdystė. Ir

—Tu žinai, Maike, kad 
Amerikoj tokia jau staila: 
per Kalėdas visi džiaugiasi 
ir perka savo pažįstamiems 
prezentus.

—Bet aš nematau, ko čia 
džiaugtis.

—Kaipgi tu gali to nema
tyt? Argi tu nežinai, kad 
Kristus atpirko svietą nuo 
Šėtono?

—Ištikrųjų?
—Jes, Maike.
—O kada tai buvo?
—Tai buvo labai senai, 

vaike. Tu turbut žinai, kad 
pirma svietas prigulėjo Vel
niui. Mat, kaip Jieva pasi
davė rojuje Velnio gundy
mui ir su Adomu sugrieši- 
jo, tai nuo to laiko Dievas 
jų išsižadėjo ir visas svietas dalykai man neaiškus, 
tada perejo po Liucipenaus 
valdžia. Danguje tada per 
ilgus metus buvo didelis 
smutkas, verkė aniuolai ir 
visi šventieji, o Velnias ty
čiojosi iš jų ir penavojo ant 

A žmonių. Ale kada nelabasis 
pridarė jau perdaug didelių 
zbitkų, tada Dievas nusiun
tė ant žemės savo Sūnų, kad 
tas numirtų ant kryžiaus ir 
savo krauju atpirktų svietą kad nevalia? Ai’ tu kalbė- 
nuo Velnio. Užtai, vaike, 
dabar visas svietas garbina 
Kristų ir džiaugiasi, kada 
ateina jo gimimo diena.

—Tėve, man rodosi, kad 
tu pasakoji nesąmones. Vi
sų pirma, į Kristų tiki tik
tai krikščionįs, o 
nis sudaro vos vieną treč- j 
dalį viso pasaulio gyvento
jų. Du žmonijos trečdaliu jo 
visai nepripažįsta ir negar
bina. Toliaus, jei Dievas no
rėjo paliuosuoti pasaulį iš 
Velnio nagų, tai kam dėlto

už vuodegos ir pakarčiau 
kur nors ant debesio — te
gul sau kabo nelabasis!

—Bet Dievo valios negali 
žinoti, Maike. Gali būt, kad 
Dievas norėjo parodyt savo 
mielaširdystę, užtai nu
siuntė savo Sūnų ant kry
žiaus numirti?

—Mielaširdystę?
—Jes, Maike!
—Aš tavęs nesuprantu, 

tėve. Kokia čia gali būt mie- 
laširdystė, kada tėvas ati

Juk tai didžiausis žiauru-

ką tas gali turėti bendra su 
atpirkimu svieto nuo Vel
nio? Jei jau Dievas butų 
atidavęs savo sūnų pačiam 
Velniui mainais už visą 
žmoniją, tai butų da šiek- 
tiek senso. Dabargi Velnias 
turi paliuosuoti pasaulį, o 
žydai gauna nukankinti 
Kristų! Kur čia logika, tė
ve? Ir tas pasaulis vis dėlto 
nėra atpirktas, nes kunigai 
sako, kd Velnias ir dabar 
da traukia žmones į praga
rą. Dėlto jie liepia katali
kams nešioti rąžančius ir 
kitokias brostvas; dėlto jie 
turi įvedę krikštą, išpažintį 
ir šventintą vandenį. Jei 
Dievas pasaulį nuo Velnio 
atpirko, tai kam reikia visų 
tų burtų kovai su Velniu?

tėve. Man rodos, kad kuni
gai meluoja.

—Stap, Maike! Jau tu 
perdaug bedieviškai pradė
jai!

—Ar tai Dievas draudžia 
žmogui laisvai protauti?

—Jes, vaike, taip kalbėti 
nevalia.

—Bet kas tau sakė,-tėve,

jaisi su Dievu?
—Kvaily! Kas gali 

Dievu kalbėtis?
—Tai iš kur tu žinai, tė

ve, kad taip kalbėt nevalia?
—O iš kur tu žinai, kad 

krikščio- valia?
—Tą a£ žinau iš to, tėve, 

kad aš turiu liežuvį ir pro
tą. Jei man yra duotas pro
tas, tai jis duotas tam, kad 
protauti; o jei duotas liežu
vis, tai jis duotas‘man kal- 

reikėjo Kristui mirti ant bėti. Todėl aš ir protauju, ir 
kryžiaus? Juk Dievas vra kalbu. Taigi mano pusė yra 
visagalis, taigi galėjo seto- gerai pamatuota. Dabar tu, 
ną sunaikinti be jokių cere- tėve, parodyk, kuo tu pama- 
monijų. Jei aš bučiau Dieve tuoji savo tvirtinimą, 
vietoj, tai aš jokio išpirki- ' 
mo Velniui nemokėčiau, bet

—Palauk, vaike, aš eisiu 
pa s kleboną pasiteirrniti.

KRISTAU!...
Ištiesęs ant kryžiaus galingas rankas, 
Apskelbei žmonijai gyvenimą naują: 
Sulvginai luomus, sutaikei tautas, 
Def laisvės, lygy bės praliejai Tu kraują.

Teisybės ir meilės šventuoju žodžiu 
Tu lupas užvėrei piktiems farizėjams, 
Išbudinai liepsną šalčiausių Širdžių, 
Išbudinai sąžinę Romos skriaudėjams.

Tu draugą ir priešą mylėti mokinai, 
Į budelio veidą meilingai žiurėjai, 
Iš savo bažnyčios prekybą ginei, 
Be grašio išganymą vargšams žadėjai.

Prieš Cezaro leteną vienas drąsus 
Tu stojai apginti švenčiausią liuosybę, 
Tu pasmerkei sostų šarvuotus pulkus, 
Ne ginklo, bet meilės parodei galybę.

Praslinko daug metų, ir Tavo vardu 
Apkrišktytos minios išėjo mokyti 
Pasaulį—ne meile, bet keršto kardu 
Pradėjo krikščionys žmoniją žudyti.

Prieš Tavają kančią prisiekia karštai, 
Kad kris nuo jų peilio žmonių milijonai ;
Štai... darbus krikščionių nušviečia gaisrai, 
Išniekintos moters, atšalę lavonai...

Žiūrėk, kur krikščionys nūn veda minias; 
Klausyk, kokie siundymai plaukia iš lupų; 
Kaip keikia, kaip rengia baisias skerdynes, 
Prieš kruvinus sostus nužemintai klupo.

Nebėr Kolizėjo. Cezarų laikai 
Rudyja nuo seno istorijos lapuos;
Bet štai, nuo krikščionių dejuoja laukai, 
Ir skundžias padangė krauju susitepus.

Bažnyčia, kurioj Tu mylėt mokinai, 
Į aukso dievaiti per amžius išaugo; 
Komerciją dūšiomis varo tarnai, 
Kuriems įtikėjai žmonijos apsaugą.

Nuleiski, o Kristau! nors dalį šviesos, 
Kurią kitkart Romos tamsybėse sėjai! 
Išvaryk tuos pirklius, vardan Meilės šven- 
Jie Romos sūnų—palaikai, farizėjai!...[tos.

K. Maknis.
Ąžuolų—Buda. Į_ !

TU ATEINI.
Tu ateini, brangi laimuže, 
Į mus apkalstytus ledais. 
Ir vargšo tamsiąją bakūžę 
Jau palvtėjai spinduliais.

mtai, dreba, krinta mus engėjai, 
Kad rodos jų juodi darbai, 
O mes, vargšai, krūvon suėję, 
Rankas tau tiesiame linksmai.

■’O, išvaduoki, numylėta, 
Laiku nuvargintas minias! 
Grąžink bedaliams žmogaus vietą, 
Uždegk jiems meile krutinės!”

t

Per brolių lavonus, per kraują, 
Per badą, ašaras, kapus
Į pasauli žengiam mes naują, 
Ir nieks nesuturės čia mus!'

*
Virš kraujuotų laikų, virš beženklių kapų 
štai tamsioji padangė nušvito rausvai... 
Griūva sostai carų, krinta pančiai vergų, 
Žengia meilė i žemę galingai, rimtai.

Ji sutrupins ginklus ir sulygins tautas, 
Ir išgriaus metų metais penėtus stabus;
Ji iš pančių paleis galingąsias rankas
Ir vienyben susauks nelaimingus vergus.

Vai, vilties nenustokit, drąsieji draugai: 
Da viena pastanga—ir laimėtas viršus, 
Ir tiek kraujo išlieję bedaliai—vergai, 
Sveikins laisvės rytojų ir bučiuos jus kapus.

. „ , K. Maknis.
Ąžuolų—Buda.

f

draugams.
Kam vaitoti, aimanuoti 
Ir likimą keikti?
Kam liūdnas dainas dainuoti, 
Savo dali peikti?

Kam gaivinti seną žaizdą, 
Juk ir taip ją sopa?! 
Kitkas pint malonų vaizdą! — 
Siela erdvėn kopia.

Vakar lūžo tavo koja, 
Šiandien spiauk i raudas!
Antra ženk, kur laimė moja, 
Dings kančių ir aidas.

To, kas žuvo negrąžinsi, 
Siek geresnio naujo. 
Darbe laimę tu pažinsi, — 
Dirbant jiegos kraujas!

Simas Bakšys.

'•••

SVEIKATOS KAMPELIS.
IŠVAIZDA IR SVEIKATA met žmogus turi nesveiką tais nedažipojus kaip svei-

| Dr. Matthias NieolI, New vidurius, bet jeigu, katą Neturėk reD‘

Yorko vastybinis komisio- 
nierius, savo kalboje per 
radio, atkreipia domę į tą 
faktą, jog odos stovis 
priklauso nuo bendros svei- 

Įkatos, ir kad žmonės priva
lo daugiau domės kreipti į 
asmenišką hygieną, o tuo
met išvaizda ir sveikata pa
gerės.

” Jokūbas turėjo votis”, 
sako Dr. NieolI, ”ii; mums 
pasakyta, jog labai kentėjo 
nuo jų, bet jo fiziškas skaus 
mas buvo mažmožis sulygi
nus su proto kentėjimu jau
no vaiko arba mergaitės, 
kurie turi spuogučius ant 
veido. Kasdieniniai spuogu- 
čiai yra keisčiausia ir pa
prasčiausia odos liga, nuo 
kurios kūnas kenčia. Spuo- 
gučių tikras vardas yra 
’acne” — trumpas vardas 

ilgo ir negražaus daik-

.žmogus kreiptų atydos į 
valgį, reguliariškai valgy
damas, gerai sukramtyda-1 
mas valgi, ir tik vartojant 
tą valgį, kurį pažymėjau, 
tai atras, jog virškinimo j 
dalys gerai susitvarkys.

„Kitas dalykas, kuris pa
gerins kūno stovį kaij) ir 
odą, yra l... 1—’ 
no mankštinimas. 
visiems būtinai reikalingas 
ir pagerins išvaizdą. Pra
leisk kuodaugiausia laiko 
tyrame ore. Kad nors nega-

kalų su jokiu daktaru pakol 
negulėsi kojas ištiesęs.

O kam čia klausti dakta
ro patarimų: juk tamstos 
draugai tiek daug žino ir 

i visokių patarimų tau su
teiks dykai. Patsai žinai, 
kad moterėlės tik laukia 
progos pasitarnauti: jos 
tau tuojaus pasakys kas rei-

stovi kaip 
ant lauko ku- i _ .

Tas kia daryti. Klausyk ką ku- 
Įmutės sako. Aš tamstai ga
liu užtikrinti, kad iš visų 
kūmučių ir pažįstamų gau
si labai žingeidžių ir nau-

dėl 
to.

ga. 
metų ir 
vaikas 
auga. Kaikada palieka savo 
žymes, kurios niekada neiš
nyksta. Kaikurie žmonės 
tiek daug tų žymių turi, jog 
oda panaši j raupus. Nie
kuomet ’acne’ neprives prie 
nesveikatos, tik yra tai žen
klas, jog kuri nors kūno da
lis yra netvarkoje. Spuogai 
nužemina kentėtojo asme
nišką puikybę.

” ’Acne’ atsiranda iš prie
žasties gemalų odoje ir grei
čiaus pasirodo toj odoj, ku
ri yra taukuota arba riebi. 
Kad išnaikinus tą odos rie
bumą, reikalinga gerai gal
vą ir veidą prižiūrėti. Kas 
sąvaitę reikia išprausti 
plaukus ir galvą, vartojant 
karštą vandenį ir žalią mui
lą, skystimo formoje, kurį 
galima nupirkti bile vaistė 
nėj. Reikia stipriai ištrinti 
galvą muilo putoms, potam 
visą muilą nuplauti drung
nu vandeniu, nes paliktas 
muilas plaukus sudžiovins. 
Jeigu kenti nuo ’acne’, 
apart prausimo galvos, kaip 
pažymėta, reikalinga veidą 
kasnakt gerai nuprausti su 
paprastu baltu muilu ir kar
štu vandeniu, trinant šiur
kščiu skuduru. Nuplauti 
muilą su karštu vandeniu ir 
veidą vėl nuprausti šaltu 
vandeniu per penkias minu- 
tas. Jeigu taip butų daryta, 
tai nesirastų daugumas juo
dų galvučių (blackheads), 
kurios yra dalis tos ligos. 
Tos galvutės pasiliuosuos ir 
lengviau jas išspausti. Tą 
reikėtų daryti kas sąvaitė, 
niekuomet nevartojant na
gų išspaudimui juodų gal
vučių — yra tam tikras 
įrankis ’blackhead extrac- ( 
ter’, kurį irgi galima nu- į 
pirkti bile vaistinėj. Kitoki ( 
budai gali atnešti daugiaus 
blogo, negu gero. j

”Kąd nors priežastis ’ac
ne’ yra gemalų užkrėtimas, 
)et yra ir kitos priežastys, 
kurios tą ligą išplatina, ir 
dėl to, svarbu kreipti žmo
nių atydą į jas, nes tas lie
čia asmenišką hygieną ir 
yra visų kontrolėje.

„Viena iš paprasčiausių 
priežasčių yra netinkamas 
valgis. Kas tik perdaug vai
ro saldumynų, negalės atsi
krėsti nuo tos ligos, nes ji 
gyvuoja cukruje. Todėl, 
svarbu nevalgyti saldainių, 
šaltos košės, saldžių pyra
gėlių ir Lt. Kava, arbata ir 
cocoa ir nepergeriausi, ir 
gali būti nepridėti prie val- 
rio. Žmogus paklaus: ’tai 
cą aš galiu valgyt?’ —Gerk 
daug pieno ir valgyk žalių 
vaisių, daržovių ir mėsos 
nedaugiaus kaip sykį ant 
dienos.

” ’Acne’. pasirodys, kuo-’kis nuo daktaro.

Ii dalyvauti įvairiuose pasi- dingų patarimų ir vaistų, 
bovinimuose, visgi gali pa- labai daug1 kd pasimokinsi, 
sivaikščioti; tas pasivaikš
čiojimas sugrąžins gražią 
spalvą išbalusiam veidui. 
Netik tas prašalins -’acne’, 
bet lengviau galėsi atremti 
pavojingesnes ligas.

„Dar yra vienas punktas, 
apart valgio ir miklinimosi 
—atsilsis. Kiekvienas vai
kas ar mergaitė turi miego
ti nors aštuonias valandas 
kasnakt. Negalime turėti 
geros sveikatos, jeigu kū
nas reguliariškai nepasil
sės. Geriausia viėta miegoti 
yra ant miegamos verandos, 
jeigu pasitaiko jas turėti. 
Jeigu ne, tai antras geriau
sias daiktas yra pakelti vi
sus langus miegamojo kam
bario. Užsidenk kiek rei
kalauji paklodžių laikyti 
save šiltu, bet nebandyk pa
silikti šiltu uždarant tyrą 
orą.

„Paskutinis t patarimas 
yra mergaitėms’. Jeigu da
rysite kas čionai patarta, 
gamta duos tokią spalvą 
veidams, kokią sunku nu
pirkti už pinigus”.-

F.LJ.S.

jei tiktai graborius tave ne
pasigriebs.

Trečia, maistas. Jei nori 
graboriui pasitarnauti, tai 
valgyk kiek tiktai gali, dau
giau^ negu nori, kuodau- 
giausia mėsos, saldainių, vi
sokių dėžėse laikomų val
gių. Neklausyk ką daktarai 
sako apie maistą: jei ko no
ri, tai reiškia tau to ir rei-

PATARIMAI TIEMS. KU
RIE NORI SIRGTI.

Dr. Wetche parašė kny
gą, kurioje nurodo kaip rei
kia elgtis, kad visada galė
tum sirgti. Anot jo, jei nori 
sirgti, tai pirmiausia pra
dėk manyti, kad jau sergi. 
Jei jau truputi negerai jau-

kia. Nekramtyk; gaila lai
ko ir energijos. Ryk kuo- 
greičiaūsia, šaltu vandeniu 
nugerdamas. Nepaisyk dan
tų: juk žmogus ne šuo, ko
kius dantis turi, toki tau ir 
geri. Jei negali kramtyti, 
tai valgyk tokius valgius, 
kurių nereikia kramtyti. 
Dantys mums, anot tos pa
sakos, vistiek nereikalingi.

Valgyk ką tik sugriebda
mas ir kada tik sugriebda
mas; gerk visokių sodų, 
valgyk saldainių — piges
nės geresnės.

Nepaisyk ką daktarai sa
ko apie apkrečiamas ligas: 
jei nebijosi tai ir neprilips. 
O jei prilips, tai dar geriau. 
Jei sergi džiova, tai spjau
dyk kur tiktai gali; jeigu 
kaimyno vaikai serga, tai 
vesk ir savo vaikus, kad 
greičiau apsikrėstų: vistiek 
jiems reikės persirgti.

Jei sergi kokia nors ve
nerine liga, tai eik i aptie- 
ką. Aptiekorius tave sufik- 
sins kaip reikia, paskui kad 
ir reikės daktaro, tąi ge
riau: daugiau biznio pada-

bus blogiau, o poryt dar 
blogiau. Kalbėk apie savo 
ligą visiems, kurie tiktai 
klauso, o jei niekas neklau
so, tai kalbėk pats sau. Ji
sai mano, kad tai yra labai 
sėkmingas būdas susirgti ir 
nuolatos sergančiu būti.

Dr. Daniels turi dar kito
kių patarimų, štai kokių. 
Pirmiausia, nedirbk. Jei----------------- r--------r-
nors truputį dirbsi, tai kar- prastas daktaras žino "Upie 
tais gali sunaikinti kokią ' 
nors ligą. O jei perdaug už
siėmęs busi, tai kartais gali 
užsimiršti savo ligą.

Antra, i

čiam aptiekoriui.
Jei užsimanei daktaro, 

tai eik i saliuną arba aptie- 
ką: ten tau pasakys, koki 
daktarą paimti. Saliunistai 
ir aptiekoriai visada šituos 
dalykus gerai žino. Jei dak
taras pagarsina ir savo pa
veikslą Įdeda, tai turbut jis 
geras daktaras, nes kitaip 
laikraštis nepriimtų. Ką pa-

tavo ligą: juk dažnai nė 
pats nežinai kas tau darosi: 
eik pas kokį stebuklingą 
daktarą arba pas burtinin- 

Antra, stengkis persi- J ot gausi gerų patarimų, 
dirbti. Dirbk dieną ir naktįjjau pasakys viską ir dar 
ir gauk kokį nors darbą ne- daugiau.
t —i • ■ t • • • TkT X ‘ .Yl T t TNeužmiršk, kad yra kau

linių daktarų, tokių, kurie 
tavo kaulus išbraukys, tavo 
nugarkauli ištaisys, šitie 
žmonės tau tikrai parodys 
kaip sirgti.

Moterims patartina kuo- 
daugiausia kreiptis į aku-

dėliomis ir šventadieniais. 
Pasijuok iš tų, kurie ręika- 
lauja pasilsio ir vakacijų. 
Prie savo darbo pridėk vi
sokių rūpesčių, ypatingai 
apie mažus daiktus. Buk vi
suomet nusiminęs ir surū
gęs.

Paskui neužmiršk paskai- čeres. Akušerės visas ligas 
tyt visokius stebuklingų labai sėkmingai gydo, ypa- 
daktarų garsinimus ir laiš- tingai moteriškas ligas. Jei 
kus. Skaityk pranešimus strėnos skauda, o nori kad 
visų 4?ilių dirbėjų ;tuose gar- dar daugiau skaudėtų, tai, 
sinimuose rasi visokių simp- akušerė tau tinkamai pa- 
tomų ir priežasčių; tik pa- tarnaus. O paskui, akušerei 
žiūrėk: juk draugas kaip juk negėda ir pasisakyti 
tik tokių pilių reikalingas, kas tau kenkia. Nebijokit 
Taigi pirk tų gyduolių. Jei akušerių, jos labai gerai 
vienos negelbi, pirk kitokių, nusimano šitam klausime: 
Kiekvienas aptiekorius ju- jos jums padarys taip, kad 
mi parduos kiek tiktai nore- galėsite koilgiausia sirgti ir 
si ir kokių tiktai paprašysi, dejuoti.
Galbūt kartais pataikysi ge- 
1*4 t' — 'i JV.V. . .V.KMV,. v ĮJOL-aillUU,
dalykas tai tikrai bus at- galės susirgti kada norės ir 
siekta: tau nereikės pinigus turės puikiausios progos 
1—2_____ 2L j sirgti kiek tiktai norės.

Dr. A. J.Jiaralius.
(„Gydytojas”)

bankon nešti.
Jei sveikas esi, tai šalin- 

kad kar-
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“KELEIVIS” DUODA
kienei ir K. Chereskienei.— ISBTV/i 1C YlAUlVTT 
Jusu "atviro laiško”, kuriuo RUTuAv DvVAIW< v • ve > Z-^ •' •

Lenkų atžagareivių laik
raštis "Slowo”, kiek seniau 
yra įdėjęs kažkokio Inflan- 
czyk’o charekteringą strai
psnį, kur nurodyta ko pri
valo atsižadėti latviai, kad 
Įgijus įlenki jos palankumo. 
Einant autoriaus išvadžioji
mais lenkams turi tekti Di- 
naburkas, šeši Padauguvio 
valsčiai, dvarininkams Lat- 
galijoj lieka dvarai ir jie

grobti, 
kuomet 
ryti su 
gyveno 
ko tik 
dėka. 

Taigi .
nesniųjų tautų nepriklauso
mybės saugojimą yra pra
manytos akims dumti. Jeigu 

o__ ________ _____ _ lenkai ištikrųjų norėtų gin-
gauna visokių privilegijų.’ti nuo rusų savo kaimynus. 
Pravartu butų, idant latviai tai, rodos, visiems aišku, 
gautų progos visą šitą jog tatai jie neįstengtų pa- 
straipsnį jierskaityti savo daryli. Grumtis su rusais 
spaudoje. Už pildymą lenkų lenkams visais atžvilgiais— 
norų laikraštis žada apsau-, nepakeliama našta, ką paro- 
gą nuo rusų, žodžiu, laiduo- dė netolima praeitis. Juk 
ja latviams nepriklausomy- Rusija keletą kartų daugiau 
bę. Jau ne nuo šiandien len- turi gyventojų, gamtos tur
kai peršasi Pabaltijos vai- tai neišsemiami, kovojant 
stybėms gynėjais. Tuo rei- su lenkais vidaus priešų be- 
kalu padaryta daugybė kon- veik nėra.
feręncijų, kuriose kartkar- Tuo tarpu Lenkija nusu-

atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. 
Antra peržiūrėta ir pagerinta 
laida.

Kodėl Ai Netikiu į Dievą? — Arba
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas gerai 

katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi..................... 20c.

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai, egiptėna:, chaldai, ašy- 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1-25

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų kpatystės istorija, pasekmės ir 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą i 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras,! _* 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moterį^ dukterįs ir mylimo-

25c.

Aš, Juozas Puidokas, pajieškau sa
vo sesers Onos Ihiidokaitėf; ji jau 
nuo Velykų antri metai išvažiavo į 
Ameriką. Jos adresas buvo P. O. 
Box 125 Simsbury, Conn. Ji dar šiaip 
taip parsiuntė dešimts mėnesių at
gal laiška. Aš jai pasiunčiau ap
draustą laišką, kuris grįžo atgal ne
priimtas. Turiu svarbių reikalų pas 
ją kaslink jos apleistos tėviškės ir 
teismo dalykų. Ji pati žino gerai, 
kaip viską paliku<i, o dabar turbut 
bijosi ir akis bro'iui beparodyt, ar 
laišką parašyti. Ji paeina iš Kauno 
rėdybos, Kretingos apskričio, Plate
lių miest.. Kurie apie ją žino, malo
nėkit pranešti man. už ką tariu ačiū. 

JUOZAS PUIDOKAS
Šiaulių apsk., Radviliškio miestelis, 
Keistučio gatvę Nr. 17, Lithuania.

PARSIDUODA LOTAS LORAIN. 
OHIO. Kuriam reikalinga lotas te
mis, parduosiu pigiau Gal rastųsi 
agentas, kuris galėtų parduot Lotas 
randasi ant 64 Z Fulton st.. Lorain, 
Ohio. WM. GRECHEN (1)

161 Ohio st„ Uashington. Pa.kviečiat d. Grigaitį ”ing de- 
____ i laikraštį nedėjo-svarbu buvo tik šis tas pa- baĮUS'

’ me, nes kuomet jis atėjo, d. 
[Grigaitis buvo jau išvažia
vęs Chicagon, o jus nepasa
kot, kad jus sutiktumėt ap
mokėt antros kelionės lėšas 
iš Chicagos į Montello ir at
gal. Antras dalykas, mes 
netikim, kad d. Grigaitis

Laukia tik progos, 
nors tą jiatį pada- 
Lietuva. Latviai iš
lenkus iš Dinabur- 

bolševikų pergalių

pasakos apie ^ilp-

feręncijų, kuriose kartkar- Tuo tarpu Lenkija nusu- 
tėmis dalyvavo ir lietuviai, sus, apsupta iš visų pusių 
Pavyz. 1920 metais garsi 
konferencija Rygoje, kai 
bolševikai buvo kiršijami. 
Apie tą dalyką plačiai kal
ba Bukovieckis savo veika
le "Polit.vka Polski Niepod- 
leglej”. Šitos knygos dabar
tinių politikų dažnai seka
mos. Bukovieckis kreipia: Rusija, juoba šitie globėjai 
daug domesio tam, kuriuo neįstengs apginti Pabalti- 
budu įtraukus mažąsias Ry- jos valstybių, jie ir patys 
tų Europos valstybes į savo .įieško globos Paryžiuje ir 
pinkles, kad pavedus jas sa- Londone, 
vo įtakai ir tuo keliu sunau
dojus jų jiegas kovai prieš e-. * , -t ■

Rusus ir Vokiečius dėl Len- LIETUVOS ATSTATYMO 
kijos reikalų. Kad greičiau j BENDROVĖS DALIN1N- 
primasinus į savo žabangus, 
žadama globa ir apsaugai 
nuo rusų pavojaus. Lenkai 
vien tik ir rūpinąsis išlaiky
ti Lietuvos. Latvijos, Esti
jos ir Suomijos nepriklau
somybę. Girdi, rusai tik 
laukia progos praryti at
vadavusias tautas ir vien 
lenkai stoja skersai kelio, 
nes bolševikai vengia jų mi- 
litarinės jiegos, kuri esanti

priešų ir varžuolių (konku
rentų), o viduje pilna nepa
sitenkinusio gaivalo, lau
kiančių tik progos išsiva
duoti nuo nekenčiamo jun
go (Rytų Galicija). Ir jau 
Kijevo žygis parodė, jog 
Lenkija negali kovoti su

Juozas Baužys.

KU DOMEI

I

j dalykas, mes 
kad Į Grigaitis 

norėtų eiti su jumis į ko
kius nors debatus. Debatuo
ti gali tiktai tokie žmonės, 
kurių mokslas ir žinojimas 
yra maž daug lygus. Jus gi 
savo žinojimu negalit su 
drg. Grigaičiu lygintis. Nes 
ką jus žinot, tą žino ir jis; 
bet ką jis žino, to jus neži
not. Tai kaipgi jus galėtu
mėt su juo debatuoti? Jus 
galėtumėt tik pasimokyti 
nuo jo, bet ne ”ing debatus" 
su juo stoti.

M.L.M. Daukančiui. Apie 
Pruseikos plepalus patalpi
nome anksčiau gautą ko
respondenciją. Jūsų kores
pondencija netilps.

J. Charapovskiui. ”Kelei- 
vio” korespondentų tikrų 
vardų nei jų antrašų nie
kam neišduodame.

"Keleivio” skaitytojui, 
VVaterburv. Lietuvių kalbos 
mokyklą Šo. Bostone veda 
drg. J. Neviackas. Vienok 
laiškais jis lekcijų niekam 
neduoda.

Visiems, kurių raštai de
lei vietos stokos netilpo šia
me "Keleivio” numeryje, 
tilps sekančiuose.

Kiekvienam, kas prikal
bins "Keleiviui” naują skai
tytoją ir prisius už jį $2.00, 
"Keleivio” administracija 
duos dolerio vertės knygų 
dovanu.

Kas užrašys "Keleivį” į 
Lietuvą, taip pat gaus kny
gų už dolerį.

šitas pasiūlymas įneina 
galion nuo 15 gruodžio.

Knygas galite pasirinkti 
iš "Keleivio” kataliogo, ku
ris telpa čia pat. Išsirinkite, 
kurios jums patinka, sura
šykite jų vardus, ir prisiųs- 
kite kartu su prenumerata.

“KELEIVIO” KNYGYNO 
KATALOGAS.

kaip

Pajieskau Vinco Grakausko. Jis 
pirmiau gyveno Montello, Mass. o 
dabar nežinau kur jis yra. Turiu prie 
ji labai svarbų reikalą kaslink žemės 
Lietuvoje. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinote praneškite, busiu 
už tai dėkingas. (52)

A. ŽELVI S
Avė., Dorchester, Mass.1295 Mass.

Jau artinasi Lietuvos At
statymo Bendrovės dalinin> 
kų suvažiavimas, kuris 
Įvyks sausio mėnesy, 1924 
m. New Yorke. Kiekvieno 
dalininko ir dalininkės šven
ta pareiga yra dalyvauti 
šiame suvažiavime. 0 j’eieru 
delei kokių priežasčių patįs 
negalėtumėt dalyvauti, tai

geriausias laidas ir Lietu-1 išpildykit blanką—proxy ir 
vos laisvei. Taip dažnai i paveskit savo balsą kitam, 
gieda lenku sirenos. "ikuris tame suvažiavime 

Tačiau ir netolimoj praei-j^ano dalyvauti. Reikia pa- 
ty yra pavyzdžių, rodančių sirupinti, kad 
kaip lenkai "globojo" skau- ižavime t** 
džiamąsias tautas, kaip gy
nė jas nuo rusų pavojaus.; 
Ryškiausia tatai vaizduoja I 
Ukraina.

Pradžioj 1920 metų lenkų 
valdžia padarė sutartį su 
Ukraina, atstovaujama Pet-i 
liuros. šitam Ukrainos va-;

STOVGHTON. MASS. 
Lietuvių Svetainė jau statoma.

Stoughtono lietuviai per ilgus me
tus rengėsi savo svetainę pastatyti. 
Pagalios prisirengė prie darbo ir šį
met jau pradėta namas budavoti. 
SvAaine bus gatava balandžio mė
nesy. 1924 m. Dirbame visi rankoves 
pasiraitoję. Kurie stoughtonieciai yra 
apsigyvenę kituose miestuose, renka 
svetainei aukas ir patįs aukauja 
Milforde per pasidarbavimą Stanis
lovo čenčiaus ir Igno Tenuko su
rinkta $86.75. Šitie pinigai perduoti 
A. Stankui, čia skelbiame vardus tų 
draugų, kurie aukavo svetainės sta
tymui:

Stanislovas čenčius 
Ignacas Tenukas 
Jurgis Atkočiūnas 
1’ebas Kibirkštis 
Kazimieras Pinskus

$20.00 
20.00 
7.00 
5.00 
5.00

PARSIDUODA KARMA.
ši fanna yra labai geram stovy ir 

sveikam krašte, Floridoje. Ji duoda 
i gerą pelną. Y’ra 8 akeriąi orinčių, 4 
į akeriai Pecan riešutų. 50 medžių Per- 
siinmon; yra daug grepsų ir daugybė 
kitokių vaisių, kurie auga tik šiltuo
se kraštuose; daug dirbamos žemės. 
Y"ra puikiausis namas 1) kambarių ir 
rakandai, berne. 5 vištininkai, 50 viš
tų. 4 kiaulės. 3 karvės ir arklys.

Toji fanna apsupta keturiais eže
rais ir puikiai atrodo. Parsiduoda dėl 
savininko senatvės pigiai, tik už $14,- 
0t’0. Tai yra gera proga, todėl pasi- 
skubinkit į tą naują lietuvių koloni
jų. Parduoda nats savininkas. )52) 

kaltei: godleff
Lake Co., Pilt man. Florida.

[ šiame suva- 
i butų sudarytas 

kvorumas. Pereituose dvie
juose suvažiavimuose nebu
vo kvorumo, todėl tų suva
žiavimų nutarimai buvo be 
vertės. Kuomet taip atsiti
ko, tai nei atskaitos Bend
rovė neišdavė, todėl šian
dien dalininkai nežino Ben- 

dui buvo* prižadėta^šok^ I^Y^/tovio. Taigi, gerbia- 
riopa paspirtis kovojant su;1111^1 dalininkai, jeigu mes 
bolševikais, daugiau,nes bu-i”ori^le _ sužinoti . tikrąjį 
vo pažadėta atstatvti nepri-! Bendrovės stovi, tai šiame 
klausoma Ukraina, sudary-[suvažiavime sudarykime 
ti valstybinis aparatas ir t.t. kvorumą. Tam tikslui įssi- 
Tuo tikslu padaryta garsus rašykime iš Bendrovės bal- 
žygis i Kijevą, išleista kele- sayuuo blankas ir jas išpil
tas manifestu ir suruošta pasiųskime Bendrovei, 
daugybė pokylių. Be to,l O jeigu kurie savo proxes 
žiauriausiai žudė vietos gy-Jnenorės siystj centrui, tai 
v’entojus, kurie nenorėjo ^ai Pa.veįa Baltimonecių at- 
lėnktis prieš dvarininku [stovui piliečiui Juozui Nai- 
isakvmus ikui» Lombard St.,
‘ Tiesa, lenkai kariavo dėl! Bakimore, Md,. kurį Balti- 
Ukrainos ne dovanai, Pet- 
Iiura prižadėjo jiems už tai 
Rytų Galiciją ir kitus Uk
rainos plotus. Už tokį atly
ginimą galima buvo šis tas 
nuveikti. Tačiaus kai ėmė 
lenkus vyti nuo Kijevo, tuo
jau viskas virto kitaip: Uk
raina tapo užmiršta. Ir kai;

Adam Guraski 5.00
M. F'erse .. 5.00
F». Miliauskis 5.00
P. Vaiuntukevičia 3.00
V. Švežas 2.0c
J.B 1.00, J. K. 1.00
K. P 1.00, M.C. 1.00
V.R 1.00. L.K. 1.00
S.S 1.00, F.R. 1.00
A.B .50. A-M. .50
Y.Y* .50, T.A. -50
J.G .50, T.H. .5(»
AAV.D .25, • C.M •25
J.T. .25.

Adomas Stankus.

a

morės skyrius išrinko dele
gatu suvažiaviman. Pilietis 
Naikus atliks savo pareigas 
teisingai, jeigu tik bus gali
ma sudaryti suvažiavime 
kvorumas.

Baltimorės skyrius turė
jo savo susirinkimą, kuria-

......... ...... ...........me Pačiai buvo apkalbėtas 
prasidėjo derybos su bolše- [ (1- A. C 
vikais dėl Rytų sienų, tai Nutarta is 
jau nei kalbos nebebuvo 
apie Petliuros siekimus. Jis 
tapo visai nereikalingas, 
nes ukrainiečių gyvenamus] 
plotus galima buvo jau gau-; 
ti iš rusų rankų. O Petliu
ros kariuomenę ištikimi są
jungininkai uždarė į belais
vių stovyklas, štai kame bu
vo lenkų "ginklų brolybė”!)
Be to vadus, bolševikams Svieto linksmintojui. — 
reikalaujant, išvarė iš Len-^Gali būt, kad toji korespon- 
kijos sienų. Ukrainiečius, • dencija iš Bridgeporto bu- Į

Bendrovės likimas. 
----------- visų pajiegu 
darbuotis sudarymui šiame 
suvažiavime kvorumo, kas 
pagelbės nusilpusią Bend
rovę atgaivinti arba bent 
sužinoti tikrą jos stovį. 
L.A.B. Baltimorės skyriaus 

Komisija.

PLAČIAI PAGARSĖJĘS 
L1MMENTAS

-Naudojamas nuo diegiančių sąnarių 
ir muskulų.

Nuo skausmų krutinėję ir pečiuoflr. 
Kuomet reumatizmas jus-ų muskulus 

sutraukia i mazgų.
Nuraminimui drebančių, durančių 

neuralgijos gnaibymų. z 
Nuo išnarinimu ir numušimų. 

Nuo dieglių ir skausmu.
Pat/inkit joonii—Pravys skausmą 

Salin.
Visuomet laikykite Mnkn po ranka— 

niekuomet negalit žinoti. kada jis 
jums bus reikalingas.

£5c. ir 70c. už bonkų aptiek
F. AD. RICHTER & CO. 

104-114 So. 4th Su. BrooMyn, N. Y.

į
rk 
H
L
i

vi-
ITALIŠKI ARMONIKAI.

Mes išdirbame ir importuojame 
šokių rųšių rankomis dirbtus 

ITALIŠKUS ARMONIKUS.

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

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Aven Dept. 24, 

Chicago, I1L

PRANEŠIMAS
______________7_________ ____________ __________ __ šiuomi pranešu, kad aš perkė-; 

patekusius į savo nagus, vo neteisinga; tečiaus tams-J bau savo ofisą kiton vieton 
lenkai kaip engė, taip ir da-tos pataisymo 
bar engia,

Taigi globojimo idealų nepasirašei ir mes nežinom,
čia visai nesimato; lenkams su kuo turime reikalą.

Redakcijos Atsakymai

Ukrainiečius,! dencija iš Bridgeporto bu- Į

nedėsime,
nes tamsta po savo laišku

R. VASILIAUSKAS
425 W. Broadway, 

(Vienus trepus aukštai) 
SOUTH BOSTON. M ASS

Alkoholis ir Kūdikiai — Arba
atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 

ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą Hoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ............................ 10c.

.inierikonišk’is Vestuvės. — Dviejų
aktų komedija, pajuokianti lietuvių 

vestuves. Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 

Amerikos Macochas. — Arba kaip ka
talikų kunigas Hans Schmith paplo

vė mergina Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................   10c.
Amžinos Dcinos. Šioj knygutėj telpa

44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusi. <>2 .. 1 ne.

Anarchizmas. — Pagal Proudhono
mokslą, parašė d-ras Paul Elzba- 

cher, verte Briedžių Karaliukas.
29 pusi...................................................... 10e.

Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga
rą. Paraše Robert G. Ingersoll. gar

siausias pasaulyje,, kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. z 72 
pusi.................................   25c.

Ar Buvo Visuotinas Txanas? — Kaip
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvūnus, kurie gyve
na išsimėtę po visą žemės kamuolį? 
Kaip jis galėjo tuos gyvūnas prastoj 
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi 
tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šimtai 
kitu klausinių, į kuriuos negali atsa 
kyti jokis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Knyga 
be galo Įdomi. Kas žodis — tai lak
tas; kas sakinys — tai naudas kunigų 
argumentas 
mokslas nuo 
Kaina ............

griūva, 
pradžios

Katalikų

Mokslas >r 
iki galo. 
................. 25c.

su Socialis- 
katalikai už-

sios nepapultų į kunigų "globą”. I’a- 
rašė kun. George Townsenil Fox, 
sulietuvino Ferdinand dc Samo- 
j-itia..............................................   25c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. — Labai 
žingeidi knygutė iš politiškai-eko- 

nomiško klausimo, kurią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 2S p. 10c. 

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinę 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Lengvas Budas išmokti Angliškai. —
Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 

suprantamai, kad kiekvienas 
greitai išmokt kalbėt angliškai, 
telpa netik atskiri žodžiai, bet 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo 
kant, važiuojant kur nors, 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tL Kaina 35c.

Lytiškos Ligos ir kaip nuo jų apsD 
saugoti. Parašė D-ras F'. Matulai

tis. Antra, peržiūrėta ir pagerin
ta laida...................................................... 10c.

Kazimieras Janušauskas, pajieškau 
brolio Domininko Janušausko, Seinų 

, Kapčiamiesčio valšč., Molinų 
kaimo. Kas apie*jį žino malonės pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (52) 

K AZ1MIERAS JANUŠAUSKAS 
1208 Crest Avė., Charleroi, l’a.

Aš. Liudvikas Rasimas, pajieškau 
savo brolio sūnų — Karolio ir Ak- 
ko Rasimukų, gyvena Chicagoj. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie juos 

j žinot, malonėkite pranešti, busiu dė- 
;kingas. Adresuokit: (52)

LOU1S RACINE
'■ 104 Michigan Avė., Harrisburg. Iii.

Pajieškau savo sunaus P. Opolskio, 
kuris 1921 metais gyveno po šiuo ad-

i

PATARMĖS MERGINOM^
APIE LYTIES DALYKUS. . 
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote-; 
rims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Pinigus galima atsiust' per money 
orderį, arba įdėjus popierinį dolerį^ 
laišką. Adresuokit taip:

MRS. V. RADAVICH <—>
506 N. Ellwood avc„ Baltimore. Md.

gali 
Joje 
čieli 
jieš- 

nuėjus

Naujas Išradimas.
RANKOMS MUILAS, kuris nuįt; 

rna maliavą ir kitką ir juodas kietas 
renkas padaro baltas ir minkšta^ 

Didelė pr”<* 
agentams — rašykit tuojaus. 
muilą galit padaryt namuose, nereįr 
kia įrankių, nei kapitalo. Vyras at 
moteris lengvai gaii padaryti pinigpš 
liuosu laiku ar pilnu laiku pardup) 
dant tą muilą p<> namus, dirbtuves jį" 
krautuves. --a-i-. BĮ
sampalo prisiųsk 55c., už du —$1

The New Orleans .Mechanical 
Electric Co.

511 Carondelet St., j

resu: 1307 13th Avė. So.. Seattle, rankas padaro baltas 
YVash. Kas apie ji žinote praneškite į Prisiųsk 55c. už dėžę.

rba pats lai atsišaukia šiuo adresu:
PRANAS OPO1.SK1S (D 

Rtibežaičių kaimas,
Telšių paštas ir apskritis, 

Lithftania.

Pajieškau draugo Mykolo Baltušio, 
į Kauno rėd.. Biržų apsk.. Papilio vai., 
I Kasčiūnų kaimo: kiek laiko atgal jis 
! gyveno Philadclphia, 
I svarbu reikalą. 1.1™ 
j aiba kas apie 
pranešti, busiu

M. M.
360

I Pajieškau savo giminaičio Domi- 
j ninko Jokubavičiaus. 30 metų gyve- 
I na Amerikoj, paeina, iš Tauragės ap- 

_ , . .; skričio,;, Bafcęnų ųodo^ Jisi patį lai
Perstatymui atsišaukia arba kas . apie jį žinote

’piiia. Pa. Turiu 
Meldžiu atsišaukti 

jį žinote, malonėsite 
dėkingas. (1)
TREČIOKAS 
Kashington St., 

Cambridge, Mass.

Dėl platesnių žinių Įįr

į
New Orleans lįg.

Ką čia rašo—skaityk! |
Kurie esate pirkę lotus Newtįį

Švento Antano Stebuklas. — Dviejų
veikimų komedija. Y ’ „ ______ _ _

reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų,! malonėkite prąnešti man jo -adresą, 
lošimas užima apie 2 valandas.
kaina .. 25c.

Lietuvos, Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. ■ ...

už tai busiu labai dėkinga it atsily
ginsiu. (1)

AGNIEŠKA VARNEL1ENĖ 
211 First St., Elizabeth. N. J.

— Šitas veikalas parodo, kaip * Pajieškau dėdės Stanislovo Kulkos, 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos pae:na iš Kauno rėdj l»os, Šiaulių ap- ---■ ...—--- --- -- ----- <■-------
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir ------------ .- - - —r -
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai- J Meldžiu atsišaukti 
džią rėme ir gynė; kaip paskui rev»- apie žinote malonėkite 
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- šiuo antrasiK^^ kįjjjjUS 
kos paliuosuota iŠ po caro valdžios ir j 2(U jeffįrson St-. Ne\arR. 

kaip ji buvo apskelbta respublika. ---------------------------------------------- -
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis1 Aš, K. Augė, pajieškau Julijonos 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius Navickaitės Sapnagų kaimo, Šiaulių 

. . jtarapijos. Darguzas sugrįžo, turi
ir kaip saus yra padalyta į apskn- naujienų pranešti. Meldžiu at-
čius. Tai yra vienatine knyga, kuri sišaukti laišku arba ypatiškai pribu- 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli- į................. - l^)
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi1 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo' 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su1 
bolševikais, sutartis su latviais, apra-

skričio. Krakienavos valsčiaus, Žibar- 
tonių kaimo, apie 20 metų kaip Ame- 

arba kas 
pranešti 

(2)

N. J.

K. AUGĖ
796 VVoodmere avė., Detroit, Mich.

_J|I'alls, Lorain ir Salom, Ohio, tierAi 
; 1 nies statysime pigiausia kaina me®- 
’l nius ir mūrinius namus arba jūsų

i tą priimsim mainais ant gatavo rW- 
mo. čia darbai eina gerai, gyvenamų 
namų trūksta; vietos gražios^ rendlįb 
brangios. Nelaikykit tuščio l^to, nfcs 
lotas yra pinigai. Kas dabar mums 
paves namą pastatyti, tam kėletą 
šimtų dolerių pigiau pastatysime. 
Jei nori aut gatavo namo savo lotą 
mainyti, rašyk ar atvažiuok į ofisą 
ir pilnai apkalbėsime. Dabar laike 
švenčių geriausi:' yra ir ką nors pra
dėti daryti. Rašvk i: ’ (2-J

ROYAL BLDti CO.
3 C. Arrott Bldg, l'ittsburgh. Pa.-

Sieniniai Kalendoriai^
Dideli spalvuoti keleto rūšių 4 ka

lendoriai už $1.90. Taipgi turime dai
lu kalendorių su merginos paveiksiu. 
Pavienių kaina 25c. Užsakymus siųs
kite stampomis ir popieriniais dole
riais šiuo antrašu: (1)

A. F. SU EETRA
87a Havcrhill St.. Laurence, Mass.

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

Aš, Julius Baranauskas, pajieškau1^ 
savo draugo Nikodemo Baranausko,'^

wt4na> su lamais, apra- ji;. paeina Alytaus apskrič>0, Mer- £ 
symas visų masių su lenkais ir tt. kinės valsčiaus, Klepočių kaimo, pir- 'i

Byla Detroito 
tais. — Pirmą kartą 

puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi........... .’........... 25c.

Davatkų Gadzinkas. — Ir kitos links-j 
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzinkų’’ telpa 30 įvairiu juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t,' 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms, šešta pagerinta 
laida. 48 pusi....................................... 10c.

Delko Reikia žmogui Gert ir Valgyt?
—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 

nemokša. Bet detkogi norisi ? Delko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? L>elko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šitos 
knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina ...................................................... 15c.

Džian Bambos Spyriai. — Ir kitos 
fonės. Daigiau juokų, negu Ameri

koj munšaino. Šioje knygoje telpa net 
72 "Džian Bambos spyriai", eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi.

Eilės ir Straipsniai. Šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir Lt. Puikiai ilius
truota. 95 pusi............ ......................... 25c.

"Jaunystės Karštis". Ir "Susižiedavi- 
mas Pagal Sutarties". Labai už

imanti, meiliška kortiedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c.

Kaip Senovės žmonės Perstatydavo'
Sau žemę. — Labai įdomus senovės' Boston, Mass. 

filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- adresu: 
dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: "Iš
virkščias Mokslas arba Kaip Atsira
do Kalbos". Parašė Z. Aleksa. 
40 pusi. ................................................. 10c.

Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- 
čiu? Aiškiai išguldyti pilietystės 

įstatymai Su reikalingai klausimais ir

i

I

A F. Gardiner B. Siaoiiti#it
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- miau gyveno Connecticut 
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
is lauko ir iš vidaus. Kaina 
Drūtais audeklo apdarais .

valstijoj; 
j 1922 m. buvo pargrįžęs j Lietuvą, o 
' 1923 m. vėl sugrįžo Amerikon. Da-

'.l-‘"’,l)ar mes apie jį nežinom. Malonėkite v'

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSŲ 

KNYGYNE.

$1.50 atsišaukti šiuo adresu; (2)
JULIUS BARANAUSKAS 

2415 Ilarcums Alley,
S. S. Pittsburgh, Pa.

I

I
I

GARDO PIANO 
CONPANY

"KELEIVIS"
255 Broadway,

So. Boston, Mass.
I

Pajieškau Augusto Weiso, paeina 
iš Kelmės miestelio, nuo gimimo iš 
Pažerunų, Tauragės apsk. Meldžiu 
atsišaukti arba žinantieji prisiųskit. 
jo adresą, už ką busiu labai dėkin
gas. ' (2)

CH. LATUK
Stcrling Altą, Canada.

472 Westminster St., 
PROVIDENCE, R. I

1 •

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Vinco Zoko, Jotyškių

APSIVEDIMAI

Nauji Plaver Pianai,
$425.00

Vocalion Gramafonai
$125.00

PAJIEŠKOM apsivedimui vaikinų č 
ir merginų. Mes jus supažindinsime v 
su mokytais ir turtingais draugais ir $

kaimo, Gelgaudiškio parap.; Ermano ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in- 
l.iauso, Aleksandravos kaimo, Kidu- [formacijų. Jum apsimoka apie tą da
lių valšč.; Vilemo Stošiaus ir Augus-1 lyką sužinoti. Mes išlcidžiam savo 
to Kučinsko, abu seniau gyveno laikraštį "Piršlį”. Atskira kopija 10c. 
Scrantori, Pa. Kas apie juos žino j 
malonėkit pranešti arba patįs lai at
sišaukia.

JUOZAPAS ŠVELNIS .. ..
721 8th St., YVaukegan, III.

Aš, Marijona Urbon. pajieškau sa
vo brolio Antano Url>on. Jau treti 
metai kaip esu ženota, po vyrui va
dinuosi Vegienė. O apie tave nieko 
nežinau. Girdėjau buk dirbi mainuose 
M i nok, >11. Siunčiau kelis laiškus, 
bet negavau žinios. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinot praneškit šiuo 
adresu:

MARIJONA VEGIENĖ
1117 S. AVest St.. Rockford, III.

SOCIAL AID BUREAU
105 W. Monroe St. R. 412, 

Chicago III. (51)
Pajieškau apsivedimui merginos, j 

Aš esu vaikinas apie 30 metų. Mergi
nas meldžiu rašyti, c visas žinias su
teiksiu per laiškus. Kuri mano bus,1 
tai manau nesigraudvs. (1)

A. V.
2637 Fourth St., West, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, be skirtumo tikėjimo, 
tarpe 30 ir 40 metą amžiaus. Aš ( 
esu vaikinas 39 metų amžiaus, dirbu 
pats sau, turiu biskį turto, liaugiau1 

I žinių suteiksiu laiškais. Meldžiu at- 
...^ _______ __________, sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą,

kau savo tėvo Stanislovo Lavickiojkurį ant pareikalavimo sugrąžinsiu, 
paeina iš Mincikių kaimo, Kuršėnų Adresuokit taip: _ (l)i
valsčiaus, Šiaulių apskričio, Kauno 
rėdybos. As likau mažas, kaip tams
ta, tėveli, išvažiavai, o dabar Jau esu 
19 metų. Aš labai tamstos pasiilgau, 
todėl meldžiu tuojaus atsišaukti ar
ba kas apie jį žinot, malonėkite pra
nešti, už ką busiu labai dėkingas.

KAZYS LAV1CKIS 
Spakainasties dvaras, Šaukėnų valšč., 

Šiaulių apskritis, Lithuania.

Aš, Kazimieras tavickis, pajieš-

M R. P. S.
416 Hart St., Chicago. III.

Mes parduodam ant 
lengvų išmokėjimų.

(52)

g “SPORTAS” |
K Vienintelis Lietuvoje įliustruo- 3 

tas dvisąvaitinis žurnalas, ski- N 
šakoms 50riamas visoms sporto 

ir medžioklei.

3

ŽURNALO TIKSLAS 
DAVINYS: platinti 
sveikas ir tikras sporto idėjas K 
Lietuvoj ir propaganduoti spor- K 
to reikšmę fizinio lavinimosi K 
bei auklėjimo srityje. K

"SPORTE" bus dedama plačios 3 
informacijos apie Lietuvos ir 3 
užsienio sporto gyvenimą. Ka- p] 
dangi sportas ypačiai daug st- S 
kojų turi kariuomenėje ir mol:- S 
slcivijoje, "Sporto" redakcija 3 
veda skyrius: K

,rv

I) SPORTAS KARIUOMENĖ- W 
JE IR 11) SPORTAS MOKYK- p

LOJĘ. 3

IR U2- 
visokias

"PIRŠLYS”
Kurie norite apsivesti, gaukit mu

sų laikraštį, kurį mes išleidžiame su 
daugeliu paveikslų merginų ir mei-1 
liškų piešinių. Prisiųskit 15c. ir ”Pir-j 
slys” bus pasiųstas i jūsų stubą, iš 
kurio matysite, kaip galite gauti 
merginą arba vaikiną. (52)

SOCIAL AID BUREAU
105 West Monroe SU R. J12. 

Chicago, III.

i

ONA KABACIENĖ pajieško savo 
vyro Julijono Kabačio. Jisai gyveno 

Lai atsišaukia šiuo

ONA KABAėlENĖ
Kaunas, Lithuania.

Pajieškau savo sesers MAGDĖS 
LAP1NSK1UTĖS, kuri pagal vyrą 
vadinasi Rolun. Ji pirmiau gyveno 
apie Bostoną. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ją žinot, prar.eškit šiuo 

*| adresu:

PARDAVIMAI

A. LAPINSKAS
P. O. Bos 52. "Kokomis, UI.

PARDUODU GROS ERNE geroj 
vietoj, netoli nuo fabrikų, lietuvių • 
apgyventoj apielinkėj. Priežastis 

(pardavimo — liga. Adresas: <52)
i J. BANTOR

67 B»»«d SI.. Elizaheib, N. J.

1924 m. prenumeratoriams bus ^3 
ruošiama konkursu brangioms, gj 
įdomioms premijoms įgyti. 
Konkursai įvyks:
medžioklės, futbolo ir dviračių 

sporto skyriuose.
Dalyvavimas konkurse nėra su
dėtinas, bet prieinamas kiek
vienam sportininkui.

Prenumerata metams LL 20,— 
(dvidešimt) arba 2 doleriu. Ūž- 
sieniuj dvigubai. Atskiro Num. 
kaina Lt. 1.—

□

M REDAKCIJA IR ADMINIST- g 
n] RACIJA: Kaunas, Duonelaičio In 
p] gtv. Nr. 18. Lithuania. (n
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išmo- 
tikrlntai, 
tės prie

,. Generolas Porkčaps

aliejum ■

I

! gyventojams

V.

t

z

JI
JI

JI

JI

t

KORTOS!

*
JI

KĄ JI PADARYS TIEMS, 
KURIE SVEIKI’

ir 
me- 
pa-

Turėk Eaksą Bulgariškų -Žolių Arbatos visuomet po ranka. Parsiduoda 
visose aptiekose, arba mes prisiusime jums vieną dideli šeimynišką baksą 
už $1 25 arba 3 už $115. arba 6 už $5.25. Adresas H. II. VonSchlick. 
I’resident. Manei I’roducts Cnmpany, 15 .Marręi BuildiM!? PiMsbUrgh, Pa.

kalės vaiko šitoj prakeiktoj j

j deniai Jonas su Jugzu, kati

K ekiu būda.
Kartą susiginčijo du stu

Skandalas.
Antram kambary girdė

josi kokios tai imtynės ir 
merginos balsas: "Liaukis!”

Atsakymo nebuvo.
"Oi, susimildamas, neda

ryk to. Mama sakė—”
Atsakymo vis nėra.
"Oi, skauda".
Niekas neatsako.
"Įleisk mane!"
"Palauk, palauk! Dar bis 

kis, ir aš ištrauksiu!" pra
dėjo ja raminti dentistas.

("Judge”.)

Prie krikšto.
Į vieną kleboniją Lietu

voj kūmai atnešė krikštyti 
kūdiki. Vargonininkas, Įra
šydamas Į knygas, klausia: 

—Kaip senas kūdikis?
—Keturių savaičių — at

sako kūmas.
—Kas jo tėvas ir kur jis 

yra?
—Jau keturi metai, kaip 

išvažiavo Amerikon ir da
bar tenai gyvena,

-—Aha, tai tėvas sugrįžęs 
vaiko ir pažinti negalės.

—Vargiai...

Dėdelės Saunas.

mes. Bet ant žemės kara-Įžemyn, giliai atsiduso ir va- 
lysėių jau beveik neliko — landžiukę pastovėjęs pradė- 
visur yra respublikos. Ar jo melstis: 
nelaikąs butų ir dangaus "Brangus Dieve, dangis-

; panaikinti kas musų tėve, mano padė-1 
dangaus karalystę, o Įkurti jimas yra bjauresnis. negu J 
respubliką?

Airišio poteriai.
Du airišiai, Maikis 

Patrikas, ^uėjo i girią 
«’žioti ir bemedžiodami 
klydo. Maikis pataria Patri
kui melstis, kad Dievas iš
vestų juodu iš girios. Patri
kas sako: "Nebūk tu, Maik, 
I oks prakeiktas durnius, 
kaip tavo tėvas buvo. Aš 

.■■esi meldžiau per 30 metų,

D. girioj. .Jau dvi ir pusė die
nų kaip nieko nevalgęs ir 
negėręs, o galo dar nesima
to: Aš nesu toks kalės vai
kas, kaip salaveišls, kuris 
prašo tavo malonės kas pen
kios minutos. Aš jau trisde
šimts metų kaip prašiau 
tavo malonės, ir jeigu tu 
dabar ateitum ir išvestum 
mane iš šitos girios, tai aš 
melšeiaus iki pabaigai tavo 
gyvenimo. Taigi, brangus 
Dieve, jeigu išklausysi šito

ksi kaip dabar galiu mels- !mano’ meldimo, tai nesiųsk 

prakeiktoj girioj pastipsi
■ —rūsčiai atkirto Maikis.

Patrikas nuleido

— "Nesimelsi, tai šitoj savo sunaus, bet pats ateik 
mus išvesti, nes vaikui čia 
persunkus darbas”.

Degučių Petras.

NAUJUJU LIETUVOS PATRIJOTl
HIMNAS.

Pod nebom choiodnym tėvynė. 
Gdie vioerami chleščet dagtinė, 
Gdie^Seimas tancujet suktini 
Tam ruskomu Uratu gerai.

Chot viek ty v tėvynie probudieš, 
Po ruski kalbėt nezabudieš, 
Paliudymą skoro dobudeš 
I dielai karieru skubiai.

I vsiudu gdie pribylno veikti, 
Čtob pomošč tėvynei suteikti 
Ir pusgalvius vdovol iškeikti, 
Loptialniki vi amžinai.

Nas zdies veličajut vsie "ponas", 
Gniot strėnas lietuviškas Jonas, 
A nu tolko kušajem duonos... 
Nu. čtož, vied mi zdies laikinai.

Tak bylo i budėt v tėvynie,
Kol viedrami chleščet dagtinė, 
Kol valdžia tancujet suktinį. 
Tam bvlo i budėt gerai.

Dudutis.

Dedelė nuėjo syki 
Brooklyno parką ir atsisė 
dės ant suolo užmigo, o iiž^ 

Nmigęs sapnuoja: Jam rodo
si, kad jis pagavo velioribą, 
Įžabojo ji, ir atsisėdęs ant 
jo raitas leidosi plaukti per 
jųres. Velioribas pasinėrė 
ir nunešė ji per jūrių gel
mes, o tos jūrės tokios dide
lės, tykios plačios, kad jų 
nėra nei galo, nei krašto, ir 
jos pripildytos ne vandeniu, 
bet tikriausiu munšainu. 
Dėdelė išsižiojęs traukia tą 
munšainą ir traukia, norė
tų išgerti visas jūres, ir iš 
,to džiaugsmo garsiai sušu
ko: "Vyrai, čia tikras ko
munizmas !” Bet sušuko 
taip garsiai, kad pats nusi
gando ir pabudo, o kada 
pabudo, parke smarkiai ly
ja lietus. Per smakrą ir lu
pas jam varvėjo, bet burnoj 
nieko nebuvo. \

Kada bus respublika 
danguje?

Poteriuose yra sakoma: 
kaip danguj, taip ir ant že-.

DAINUŠKA APIE LIETUVOS
FAŠISTUS.

Kas čia reikia padaryti. 
Kad italus pasivyti? 
Dabar laikas kuogeriausias 
Ir fašistam patogiausias.

Dabar pinigų nestoka, 
Kunigėliams gerai moka. 
Ar už krikštą, ar už šliubą. 
Litukus Įbrukti skuba.

Žmonės tamsus, neišmano, ' 
Kunigai kaip nori gano.
Visiems liepia taip balsuoti, 
Kad ir kaili reik parduoti.

Žmonės ėjo ir balsavo, 
Kunigėliai viršų gavo, 
O i Seimą kai suėjo. 
Savo giesmę ten pradėjo.

Sako — niekai demokratai. 
Jau paseno jųjų ratai. 
Ot. fašistai tai yri žmonės, 
Jie gyvens iš mus malonės.

Kas liktai jiems Įsakyta,; <- 
Tuojau bus ir padaryta, 
Gavę mokolo, deguto 
Visi dirbo, nepaspruko.

Naktį jie i darbą stojo. 
Spaudė, trynė išsižioję. — 
Taip Įsakė jiems tėveliai. 
Minkštų vilnų kirpėjėhai.

Kada iškabas nuskuto. 
Labai linksmi pasijuto, 
Bėga, šoką ir kvatoja, 
Rankomis i V džiaugsmo ploja.

Tai, tėveliai, jūsų darbas 
Uz žmonių sukrautus skarbus.
Tik nelaimė yra viena, 
Kad negal darbuotis dieną.

Kai milicija pamato. 
Tuoj protokolą sustato. 
Bet aš vyras ne gaidys, 
Kasgi mane pabaidys.

Mes saviesiems parašysim. 
Seimo nuolankiai pražysim, 
Kad mus darbo nekliudytų 
Naktimis mus nevaikytų.

Juk mes žmonės gerų noru 
Darbą dirbame padorų, 
Musų amato išmokę, 
Visi žmonės bus kitoki.

Mes Įvesim diktatūrą, 
Lupsim jums devintą skūrą, 
Dvasiški tėvai išmano, 
Kaip jie savo avis gano.

Jie nurodys tiesų kelią, 
Kuriuo turi eit avęiės, 
Ar Į Varšuvą, ar Romą, 
Abejonės mane ima.

Suvienytų Valstijų Valdžios Laivai siūlo jums greitą ir sma
gia kelionę. Didęii kambariai, visokios rūšies patogumai, atskiri 
kamba. lai porūms ir šemyaonts, dideli pasivaikščiojimui deniai, 
rūkymui kambariai, soeialJs salės, daug įvairių ir geriausių val
gių’padaromų patyrusių virėjų, tarnų nandšgus patarnavimas ir 
po globa Suvienytų Valstijų Valdžios per visą kelionę.

Rašykite dėl aprašomos knygutės, atspausdintos jūsų kalba i 

ŪNITED STATĖS LINES
Lokaliai Agentai visuose miestuose.

75 STATĖ STREET, BOSTON. M ASS.
Valdantieji Operatoriai dėl

UNITED STATĖS SHIPPING BOARD

Į LIETUVĄ
Ant Didžiausio ir Greičiausio Laivo Pasauly 

PER SOUTHAMPTONĄ IR BREMENĄ 
Kada važiuosit i savo 
tėvynę šių žiemų, pa
rengiate jūsų kelionę 
ant vieno iš dideliu Su
vienytų Valstijų Lini
jų laivų. Keliaukite 
aiu tvirčiausiu ir grei- 
ųįausio juru Milžino-^ 
S.S. 1.EV1ATHAN — 
didžiausias ir puikiau
sia:. laivas pasauly ir 
jus gausite' Linksmu
mą, kurio niekados ne
užmiršite.

CUNARD
U BOSTONO l LIETUVĄ 

per Liverpool, 
ant naujų. didelių, puikių aliejuj 

varomų laivų:
»y i-x [ AUSONIA Sausio 27. ir Vasario 24 
’ • , ir Kovo 23.

( Greitas patarnavimas į Lietuvą ir Į 
l i visas Baltijos valstijas. Puikias vie- 
jto-s geras valgis.
Į Taipgi is New Y orka, ypatiškai 
į m įžiūrėta kelionė į Lietuva ir visas 
I Baltijos valstijas kas subatą ant tri- 
i marią milžinų, su persėdimu 
Į Southamptone.

MAURETANIA, AQUITANIA, 
BERENGARIA.

• Taipgi re.eruliariai išplaukimai tie
siog į Hamburgą ant naują 
varomą laivų.

3-eia klesa: 
I Hatnbursrą sio2.'>6 ĮPiiiavą

Karės taksai £5.00.
CUNARD piniginiai orderiai 
kami Lietuvoj greitai, u 
gerai. l>e! intormacijų kreipk 
vietinio agento arba j
CUNARD STEAMSHIP 

12G Statė St., j 
Boston. Mass. I

I
Tai sakytum j 

Kauno vaiku
čiai prašė Juo 

> nos, tai raky 
aš nu-

> pirkau i>eu> 
alr: už 50

! maldaknygių.
Tai. sakytum, 
kunigui yž tai 
mar. dovanojo, 
sakytum 
rožančių'

it EĄE 1
Ant f ar mos. inteligentai bedarbiai.

Tūlas miesto inteligentė- Rvgoje J)ereit.Į ^vaitę 
lis nutarė praleisti savo va- užregistruota 850 bedar- 
kacijas ant farmoa. Pirmą bių. Ju didesnė dalis vra 
diena nuvažiavęs jis nuėjo i studentui 
farmerio toiletį ir sugrįžę Šį 
skundžiasi farmeriui, kad i 
jį ten apipuolė musės.

—Negeru laiku tamsta į - 
toiletą nuėjai — sako far-; 
inerys. — Reikia eiti laike j 
pietų, tuomet visos musės 
sulekia ant stalo. i

So.
caps, 
Klaipėdoj franeuzų vaiską. 
dabar atsistojęs So. Bosto
ne ant pagrindų kritikuoja 
Mokslo D-ją ir socialistus.

Nors jis skaito save 
"pirmeiviu”, bet jis turi ir 
rąžančių, kurį jis gavo už 
tuos $50, ką paaukavo "Vai
kelio Jėzaus Prieglaudai” 
ant maldaknygių Kaune.

šita fotografija parodo, 
kaip jo generoliška didybė | 
atrodo ant steičiaus.

Bostono gen. Pork- 
kuris sakosi sumušęs

Vykęs atsakymas.
Vienas vyskupas, egzami

nuodamas kleriką, buvo nu
stebintas, kuomet pastara
sis pareiškė, jog jis visai ne
tiki stebuklais. Vyskupas 
nutarė duoti lderikui pavyz
di. kuriuo galėtų ji tuojau 
Įtikinti. 1

—Imagu (Įsivaizduok) 
sakė jis, kad aš viršun užli
pau ant aukštos varpinyčios 
ir nuo ten nupuoliau žemėn, 
tačiau likau gyvas. Argi tai 
nėra stebuklas?

—O mana nuomone, tai 
yra tik nepasisekimas.

—Na, gerai, tegu būna 
taip. Bet Įsivaizduok, kai aš 
antrą kart užlipau viršun 
ant yarpnvčios ir vėl nupuo- 
liau nuo ten, tačiau?" aš 
nenumiriau. Argi tai nebus 
jau tikras stebuklas?

—Ne, jūsų dvasiška dide
nybė. matyt esate tik ypa
tingai laimingas.

—Būna taip. Bet aš tre
čia kart užlipau viršun ant 
varpinyčios ir išnaujo nu
puolęs nuc ten vis tik likau 
gyvas. Taigi, galop, ar jus 
netikite, kad šis buvo teisin
gas stebuklas?

—Kode! stebuklas? Daly
kas'paaiškinamas labai pa
prastai. Jūsų didenybė, ma
tyt, perlengvai lakstote.

A. EI vyras.

i

^O$AM£RICA ŪKE
> Trumpas ir tiesus kelias, per
■ Rotte/ctemą, i ir iš visų kraštų.

LIETUVOS
į Savaitiniai išplaukimai. Puikus 
i parar.kumai.
■ Mes pagrelbstim išgauti rei-
> kalingus dokumentus (šelpimo 
i afideivitusL Musų reprezentan- 
; tai aprūpina pasažierius visu
> kuom,
Į gai kelionės.
; Kainas ir
; pasiunčiam
; Dėlei rezervaci.
: cijų kreipkitės prie bile 

vietinio agento arba j 
HOLLAND AMERICAN 

89 Statė Street. Boston.

i

1

nuo pradžios iki pabai-

laivų išplaukimus 
ant pareikalavimo, 

u ir informa- 
vieno

LINE 
Mass.

“X

KYLA IŠGYDOMA. 
Staarto Plapao Padaškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus,'! 
kadangi Plapao paduškaitč yra vien 
tam padalyta, kad jus išgydyti nuo 
bylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resne negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
t«ts. Gauta aukso medalius, ’.les pri- ’ 
«iąsime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLJAPAO LAISORATOR1ES
S058 Stuart BMa_ St. Lno>«. Mo

j

iJOS NORIT PADARYT
SAU EKSTRA PINIGU?

Moteris gali pa-iaryti $15.00 
iki $25.00 ant sąvuitės iiuo.«>.i savo 
laiku, ausdama kariellnius pagraži
nimus, kaip tai juosteies, tarbeles, 
braslietus, laikrodėliams dirželius ir 
t.t., tą viską labai lengva padaryti 

j ant musų

SIMPLEX KAR1ĖLINIŲ 
STAKLIŲ.

pirmas matematiką gerai 
žinąs, o antras dar geriau. 
Ilgai klausęs šio jų ginčo 
senelis paėmė pintinę, įdėjo 
penkis obuolius ir pasiūlė 
trinčijantiems .tokį uždavinį 
išspręsti. Pintinėje esančius 
penkis obuolius padalinti 
penkiems asmenims po vie
ną tokiu budu, kad vienas 
obuolys pintinėje pasiliktų. 
Po ilgo laiko senelio uždavi
nį studentai išsprendė, bet 
kokiu budu? Kas atspės?

Fabrikas sugriuvo.
Lapkričio 15 d. Rygoje 

naujai statomas Kiužės bis
kvitų fabrikas sugriuvo. 5 
darbininkai slinkiai stižeiš-

LINIJA 9Broadvay, ble’v'lork NY 

KELIONE i LIETUVAei LIETUVA
PER blAMBTJP GAPrLlAVA 
/ ARSA. LIEPOJ U

r Važiuokit visi parankiu ir tiesiu keliu 
Lietuviai važiuoja j Piliavą 

Aplenkia lenkų juostą (karklorių) 
Vtea 3-čia klesa padalinta į kamba
rius ant 2-jų, 4-rių. 6-šių ir S-niy lovų 
S.S.ESTON1A . 
S-S. LITUANIA

Sausio IK 
Vasario 6

Trečios Klesos Kainos j: 
Hamburgą §103.50 — Piliavą §106.50

Liepeių ir Memeli $107.00 
pelei laivų 'ir žinių kreipkitės prie 

savo agentu.

Senos Šalies Slaviškas Gydytojas
DR. MILAN MILOJEWICH

SPECIALISTAS VIDURINIŲ LIGŲ, TAIPGI MOTERŲ ir 
VYRU LIGŲ.

417 WOOD STREET. —P1TTSBURGH, PA.
Valandos: Paprastomis dienomis nuo 11 iki 4.

Nedėldieniais r.uo 1 iki 3. (24-G)
. ------------- . -------r^T~- -J—- ■■■ - ----------------- - -

Bulgariškų žolių Arbata.
SENIAU VADINAMA BULGARIŠKO KRAUJO ARBATA.

BULGARIŠKU ŽOLIŲ ARBATA 
KĄ JI PADARYS TIEMS, 

KURIE SERGA?
PAGELBĖS kūno sistemai pra

šalint nuodus, kurie yra prie
žastimi visu Hjpą.

PAGELBĖS išsivalvt ir pasitai
syt kraujui.

PAGELBĖS pilvo nesmsgu-
rnuo.se.

PAGELBĖS išsivalyti ir atsi
gauti inkstams.

► 
j 
f

PAGELBĖS užmušt šaltį, karte 
tankiai išsivysto j įtrfiuenzą. 
gripą ir plaunu uždegimą. 
SUTEIKS daugiau šviesos 

akims ir daugiau veiklumo 
skutui, kas yra tikru ženklu 
justi sveikatas.

KUOMET jus išverdat ją ir imat 
karštą prieš gulsiant. Jus gau

nat turtingus syvus, kuriuos 
Motina-Gamta pagamina save 
Vaikams.

JI

t

! 
I

I

i

Jus net nusistebėsit. ko
kius gražius daiktus ją$ 
galit padaryt savo namu»> 
se. Knrieliniai daiktai yri 
labai branginami rr lengva 
ym bile ku.- juos parduoti 
su gen- uždarbiu.

Shnp!ex Kartelinės Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais truredy- 
mais, su adatomis ir su 
pradžia audimo. Kartu pri- 
siunčiairos spalvuotus pa- 
trrnos ir daugybė karielitj 
(kurių užteks padarymui 
keleto daiktų)

KAINA TIK $1.98.
Su persiuntimu)

Pinigai huną sugrąžinti, jeigu ne- 
užsigan^dinsit. Prisiųsk 20c. štampo-1 
mis arba sidabru, o apteikęs primo-| 
kėri $1.78

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

ROYAL BEAD CO.,
1248 N. UNCOLN ST Dept 122 

CHICAGO. 1LL1NOIS.

KORTOS!
No. L Laimės Spėjimo Kortos 

gerai -žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mystiškos frar.cuzės 
motetą, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir Kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik $1.00.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių magikų ir 
kaziminkų. Kaina už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
tik $1.50.

No. 3.' Suženklintos kortos ge
resnio isdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2.25.

lies gvarantuojam užganėdini- 
m* arbn sugrąžina m atgal pinigOT.

: kokio nu- 
aplaikysi kortas savo

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo Ičią ir pažymėk 
meno kortų nori, o likusius pinigus užmokčsi, kai aplaikysi I 
'■aninose. Adresas:

PRACTTCAL SALES CO.
1219 NOKTU IRVING AVĖ, Dept 20V. CHICAGO, ILL.

rnuo.se


▼
au

ir

Gatve ir numeris. .

Miestas.

KELEIVIS
■< 'H IRĮIJ <an — ■ |

Įko neisėti rugiai. Gyvuliai, ifllgininkų, tai ir tie gavo že- 2,816,600 cnt., perteklius 
- ‘ ’ 1 ' - -—siekia 683,400 cnt.; avižų;KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

(Iš Lietuvos laikraščių.)
■ — ■ I I

išėjus vienai pilietei iš baž- 
nyčio ant "šventoriaus” lei
do iš bonios mokiniai akme
nį, pataikė tiesiog i galvą ir 
pramušė kruvinai.

Mokiniai ant šventoriaus 
žaidžia, mėto akmenis Į sta
cijas; niekieno nedraudžia
mi ruko, geria, vartoja 
'niauriausius žodžius. Kodėl

šventy milicionierių” 
darbuotė.

VIEKŠNIAI (Mažeikių ap
skrity). Kuomet darbo mi
nios pradeda kunigų apgau
les suprasti, tada kunigai i 
sujunda. Tada jie ir ”fede-j 
raciją” kuria‘ir visus šven-! 
tuosius mobilizuoja, kad tik; 
vargšas darbininkas nepa-k—--------
keltų sprando. Pas mus!niekas jų nesuvaldo? 
Viekšniuose Įsikūrė Lietu-j---------------

3’os Socialdemokratų Parti-i 
jos kuopa. Įsikūrė ir sočiai 
demokratinio jaunimo bure 
lis. Vienas kitas darbinin- gumų milicijai pavyko su
kas pradeda kratytis snau-įgauti plėšiką Apoliną Skru- 
dulio ir eina su pasaulio pro-1 dūli, kuris spalio m. 19 d. 
letariatu prie socialistinės Daunorinės miške apiplė- 
ateities. Tas nepatiko musų šė keleivius. Be to tas pat 
dvasiškiems kišenių kraty- įSkrudulis dar 1921 m. pa- 
tojams. Viekšnių kunigai darė keletą vagysčių ir iki 
parsikvietė iš kur tai vieną šio laiko slapstosi.

’j; z“ Linkuvoj vietos milicija
šventuoju mili- lapkričio 5 d. suėmė plėšiką • 1 — * • • T • -4 ZX s -4

Pagavo du plėšiku.
LYGUMAI. (Šiaulių apsk.) 

;š. m. lapkričio mėn. 2 d. Ly-

ypač avys, labai nesveikos, j mės. 
Ūkininkai bijosi jas laikyti | 
žiemai, ’ 
nių apie jų gydymą 
niekas neturi. L * _ .
pageidaujama, kad gerb. ve-įgaus išeiti iš dvaro, lazdos liūs — 31,460,000 cnt., 

nctrralkAfti miimc VŠh-llfi Klirori tpisvhč? 25,396,000 cnt. rril-L.
•vietiniam
Į 6,064,000 cnt. pasilieka kai-/ 
pio perteklius; žirnių deo- 
lius — L250.000 cnt., vietl- 

1 niam suvartojimui reikia 
('i43,500 cnt. ir perteklius — 
-106,500 cnt., linų grudų der
lius — 521,000 cnt., jų Lie
tuvos reikalams — 333,500 
cnt. ir perteklius — 187,500- 
cnt.; linų pluošto derlius — 
547,000 cnt., Lietuvos reika
lams — 217,500 cnt. ir j)er- 

į teklius 329,000 cnt. Į šiuos 
.skaičius Įeina ir Klaipėdos 
krašto derlius.

Gauna ūkininkai, nuomi- derlius — 6,777,000 cnt., ku- $

Mi, kad neišgaištų, o ži-‘įlinkai, servitutininkai; bet įių Lietuvai reikalinga 6,- 
oie iu gydymą neveik, dvaro darbininkai, kurie ja- 810,000 cnt. ir 467,000 pasi- 

Labai butų me dirbo po 15-20 metu, lieka eksportui; bulvių der- 
JŲ 

cnt. reikalingi 
suvartojimui ir

terinoriai pagelbėtų mums, 
suteikdami žinių nors per 
laikraščius apie jų gydymą 
ir veislei palikimą.

i

Buožės smarkauja.
ŠIAULĖNAI. (Šiaulių aps.) 
Pas mus "Ūkininkų Sąjun
gą" ir už raguotą kiaulę 
piktesnė. Ji mano daug ap
žioti, tik kažin, ar galės nu
kąsti. Tik šiais metais prieš 
Seimo rinkimus susitvėru
si, o jau tiek Įsidrąsino, kad 
mano kalnus nuvergianti. 
Susirinkę š. m. rugsėjo 2 d. 
keliolika vyrų pasitarti 
ūkio reikalais. ėmėsi politi
kuoti. Diktariškic mokyto
jas esąs jiems netinkamas, 
bedievis, taigi nutarė, kad 
jis butų paliuosuotas, o Į jo 
vietą grąžintas iš kariuome-

nusitvėrus. Kurgi teisybė? 
Kur krikščioniškieji paža
dai prieš Seimo rinkimus? 
Turtingieji, valdžios agen
tų padedami ir čia nuspau- 
džia vargšus.

Atsiranda vilkų.
LUOKĖ, Telšių apsk. Luo
kės valse. Gentenių pamiš
kiais atsirado vilkų, kur 
ten dūlinėdami jap vienam 
kitam ūkininkui avi ar ver
šiuką sudraskė.

barzduotą kunigą (žmonės i 
vadina ji ”f 
cionieriu”) ir pavedė jam Pivorių, kuris 1918-19 da- 
per keturias dienas atvesti rė plėšimus ir iki šio laiko 
"pakaron” Viekšnių parapi-slapstėsi ir plėšikavo, 
jonis.r- - - ‘ .
Kazimieras! Per kteturias 
dienas jis virkdė žemaičių PLUTIŠKE. (Mariampolės 
davatkas, dalino pūdais at- apsk.). Pas musų storąjį 
laidų, šventino tūkstančius kleboną 1920 m. vienas ne 
medalikų, Jėzaus Kentėtojo 
ir Meilės Skelbėjo vardu tė
vas Kazimieras tyčiojosi iš 
žydų tikybinių pamaldų, jr„
keikė susipratusius darbi- laidoti; š. m. spalio 11 d. tas 
ninkus socialdemokratus, žmogus mirė, jo giminės 
Jėzus mirė už vergus ir pri- nuėjo pas kleboną 'apie tai 
spaustuosius, o tėvas Kaži- pranešti ir prašė vargšą pa- 
mieras Jo vardu šiandien laidoti. Bet klebonas tuos 
gina kuniginės žvalgybos padėtus 1920 m. 500 rub. 
viešpatavimą ir kapitalistų dabar parokavo puse lito, o 
naudojimą. Barzduotasis laidotuves pareikalavo į 
Kazimieras, pasirodo, liis- užmokėti antru syk. 
kuti ir eudaunas esąs. Nieks Vargu Lietuvoj atsiras i 
nebūtų jo stebuklo pastebė- toks tamsus kampas, kaip 
jęs, jei jis pats, baigdamas pas mųs. Darbininkų ir ma- 
paskutinį pamokslą, nebūtų žažemių rodos daug, bet jie 

. mjega letargo miegu.
Tuo tarpu buožės nešnau-

„ džia. Jau laikas draugam;
lį. Po trijų dienų arklys su- darbininkams butų susi- 
sirado. Tėvas Kaziųiieras prasti, stoti Į darbininkiš- 
raukas susidėjęs šventu j-as eiles, Įkurti profesinę 
Misų apreiškė tą džiaugs- sąjungą ir socialdemokratų į dėsis dar šeši? 
mą klausytojams pridurda- organizaciją. Nejaugi mėšluodama toji 
mas:"Aš meldžiaus prie po- ąpsileisim buožėms ir duo- paaiškėjo, sakysim, Ilginikų 

dvaru žemė tenka kaimo 
tiems, kurie 

turi po 30 suviršum margų 
žemės. Va faktai. Iš Barčių 
kaimo Vaikšnorai Dominin
kui paskirta 8 hektarai že
mės, nors jis turi 36 mar
gus. Iš Bartelių kaimo duo- 

jta Grigui Antanui, nors tas 
i turi 20 margu savos žemės.
Trečias, to dvaro nuominin
ko patėvis Černiauskas, ku
ris turėjo Vilkininkų kaime 
savo koloniją ir ją pardavė, 
atėjo su posūniu nuomoti niam

DĮrbo barzduotasis tėvas Klebono spekuliacija. Dar- 
_________ __ ’ s bininkų padėtis.

pasigyręs. Jam atvažiavus 
kas tai pavogė vienaip ne
turtingam viekšniškiui ark-

AS )R CHIRURG AS
St.. Boston, Mass. 
Richmand 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

• ryte iki 8 vali, 
iki 5 vakare.

(—)

ąnuver
i'elel’tjnao 

Specialistas
slaptų ir 

Vaianiius: nuo ' 
Nedėldieniais

Patarimai dykai.

Kiekvienam prisiusime 2 fotografi
jas gražiausių .merginų, taipgi kata
logų geriausiai padaryki laikrodžių, 
fonografų ir kitokiu daiktų. Rašyk 
tuojaus įdedamas kelias štampas dėl 
persiuntimo. (52 j

PRACTICAL SALES 
COMPANY.

1219 NOItTH IRVINO AVĖ.. 
DĖBT. K. CHICAGO. ILL.

GYDUOLĖS
NUO VISOKIU SILP

NUMU
Padirbtos jos yra iš senų grarsių 

gyduolių nuo persišaldymo ir 'viso
kių negalių. Jos sudrutina kūnų ir 
suteikia stiprumų. Jos apsaugoja nuo 
persišaldymo ir kitų ligų, pasidėka- 
vo.iant savo gaivinantiems sudėti
niams.

Malonios gerti ir gaivinančios.
Cl’DDYSR & JOYCE

i !1 Broadv. :<v, So. Bo.-lon, Mass. 
PACE A. Et. A N

Cambrjdge St. E. (’ambridge 
2 >5* Cambridge Si., 
E. Canibridge. Ma.-*.

STANĮ) \RD PllAKMACY
241 So. Main St.. FaM River, Mass. 

AFTBCE PO1.SK1J SZARKA, 
1080 Aeushnet Avenue,

Ne«- Bedford. Mass. 
VERNON DKl ir CO. 

Mil’burv St.. VVorces’čr, Mass. 
VERNON DRl G C O.

123 High St„ H-olvoke, Mass. 
B A Y STATĖ DRLG CO.

Palmer. Mass.
• STEBHAN F. C11A.MBERLA1N 
Audre*' Sųuare. -So. Bostcn. Mass. 

D.AV1D CAB1T
DM) Salėm St.. Boston, Mass.

Saluteras ligarf gydo. 
Tai daro ne iš pavydo; 

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Salutarą!

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveikslu.

Tamsus jaunimas. 
SPIRAKIAI, Panev. apskr. 
Čia daug jaunimo, nemo
kančių rašyti, skaityti. La
bai tas jaunimas mėgia iš
sigerti, o ypač ištisas naktis 
kortuoti. Kortuoja net ma
ži vaikai. Laikraščio jokio 
niekas neskaito. Yra uki- 

kurie savo vaikų 
žiemos metu neleidžia mo
kyklon, o leidžia jiems be 
jokio reikalo bastytis iš kie
mo i kiemą ir mokytis tin
giniauti.

Džiovos paroda.
Sveikatos Departamen

tas gavo kilnojamą tuber- 
gimų. Paroda buvo demons- 
78 Įvairus paveikslai ir 36 
muliažai (pavyzdžiai), ku
riuose atvaizduota visos 

i formos tuberkuliozo susir
gimų. Paroda bus demons
truojama lapkričio 17-20 d. 
Vilkavišky, 23-27 d. —Mą- 
’-iampolėje, nuo lapkričio 

j 30 iki gruodžio 4 d. Alytuje, 
vėliau ir kitose vietose.'

I 
l

rikalas); Valsčiaus Tarybos 
narius kairesniųjų pažiūrų 

i pašalinti iš savivaldybės ir 
visų komisijų: vietos Šiau
lių buri nuginkluoti (mat 
šaulių dauguma darbinin
kai, kuriais buožės nepasi- 
ki); mokyklos bute rengia
mus vakarus panaikinti; 
kiti nusirinkusiųjų buvo 
minkštesni ir reikalavo tik 
prižiūrėti veikalus, 1<ad ne
būtų "bedieviški".

Teisingai sako priežodis 
—kad kiaulė ragus turėtų, 
visą svietą išbadytų. Bet 

yra be ragų, todėl iš jo pu
sės pasauliui pavojus ne
gresia.

nes senasis mokytojas (kle-j^įu,

i

turtingas žmogus pasidėjo 
500 ostrublių kol numirs, 
o jam numirus klebonas tu
rėjo ji už tuos pinigus pa

žmogus mirė, jo giminės

kaip žinoma, tas sutvėrimas buliais Q2

Ko sulaukėm.
VEISĖJAI. (Seinų apskr.). 
Musų apielinkyje parceliuo
ja šešis dvarus ir beveik vi
suose vienodas parceliavi--

tmas. Pavyzdžiui, musų Ugi- 
nikų dvaras, šiame dvare 
gyvena septyni ordinari
ninkai. Iš septynių tik vie
nam paskirta lauko. Kurgi

Ir kam gi 
žemė? Jau

no Dievo, kad arklys nepra- save išnaudoti. Taigi i 
žūtų". darbą, draugai! ’ ūkininkams,

Kazimiero dėka ir V ieks-. __________
nių klebonas padarė biznį, j Užmuštas plėšikų vadas. 
Jis, kaip tie farizėjai, užde-; Užmuštas žinomas plėši- 
jo šventoriuje šventų daiktų vadas Raikauskas Rie- 
pardavyklą. Tęvas Kazimie- įavo va|s> Telšių apsk. 
ras Įsakė visiems tik pas Smulkmenos paaiškės vė- 
kleboną pirkti. Klebonas pau 
parduoda, Kazimieras šven- ’ ______
tina, o vargšai žmoneliai Ii- Biržų-Pasvalio padangės, 
tus moka. _ į „Senai meteliai tokie bu-

Ar> ilgai dar viduramžių vo, j-afĮ vasarojas lauke su 
tėvži mus terorizuos? , puvo"!

šviesos mums duokit, o Seniau tik dainuojama 
tada visi barzduoti šventi bUVo, o šiemet iš tikrųjų to- 
milicionieriai ’ su visais cu- jj nelaimė prispaudė. Nega- 
dais" galės keliauti iš kur ragjai šalto,
atkeliavę. - gruodėto ir šlapio pavasa-

—7—7—77 ,ri°’ žemesnėse vietose be-
Plėšikai siaučia. <veik visai pražuvo, arba

Ant vieškelio tarp Šiaulių smilgomis virto, taip kad iš 
ir Lygumų pradėjo siausti kulus tegauta, palyginant 
plėšikų gaujos, kurios už- tik pusė derliaus, antra — 
puldinėja žmones. : ■ vasarojaus sėja dėl minėto

29 spalio vėlai vakare už- pavasario kiek pavėlavo, g’ 
pultas begrįžtantis iš Šiau-i ištikus tokiam neatmena
mų Lygumui vąl&r Juknaičių mam rudeniui, nustojo pu- 
dvaro užvaizdą Eihenas; sės savo vertės, nes supuvo : 
plėšikai užpuolė ji ir sūri- j puvo neplautas, puvo nu- 
kę: "Rankas aukštyn!" ir piautas, sužėlė supuvo i: 
užpultajam nepaklausius —.parvežtas. Bulvės arba liko 
nušautas ir atimti iš jo pi-1 nekasios, arba nukastos su- 
nigai. įpiltos Į krūvas pabaigė rug-

Kelios dienos pirmiau 4 ti, nes džiovinti nebuvo ga 
plėšikų buvo užpultas vėlai Įima. Žmonės labai susiru- 
nuo ligonio grįžęs Lygumų1 pinę dėl blogų metų, nes nc- 
felčeris Strumila, kuris re-Į turėsią iš ko algų samdi 
volverio šūviais plėšikus at- *““’------ **x—- “*'*
sigynęs.

Piliečiai labai susirūpinę 
■—kas bus toliaus.

’ninkams užmokėti, o juk 
dar dėl Įvairių kliūčių yra 
likę nemaža neatiduotų pe? - 
eitų 1922 metų rekvizicijų, 
kurių dabar reikalaujama. 
Ūkininkai pageidauja, kad 
vyriausybė kaip nors pa-

I šfivlc plisti
ŠEDUVA. Kaip ir kituose.
Lietuvos miesteliuose, yra į lengvintų sunkią jų padėtį, 
ir čia progimnazija, bet gal j Už šių metų rugių centnerį 
niekur nėra tokių išdykėlių tuojau po nupiovimo mokė- 
mokinių> kaip pas mus? 16 ta 9-10 litų cent., o dabar 
d. spalio mėn. š. m., 6 vai va- apie spalio pradžią 14-15 lt., 
kare pasibaigus ražančiui ir mat, yra daug vietų, kur li-

)

Nužudyta Ona Jucienė. 
KUBILIŪNAI, Grinkiškiu 
vai. Lapkričio 17 d. savo 
klojime nužudyta pil. Ona 
Jucienė. Tardymas tęsia
mas, Įtariamieji suimti.

To paties valsčiaus, Mar
tinaičių kaime, naktį pas/ 
vieną ūkininką kilo gaisras. 
Sudegė tvartas su visais gy- 

/ ! arklių ir ki.). ‘ 
Gaisro priežastis nepaaiš
kėjo, Dar anksčiau Montvi- 
liškių kaime sudegė ūkinin
ko Kosto Leovano klojimas. 
Čia spėjama buvę keršto.

Išdykėliu darbai.

a

Smetona paleistas iš 
kalėjimo.

Vėliausios žinios iš Lietu
os sako, kad buvęs Lietu

vos prezidentas ir klerika
lų vadas Smetona jau pa
keistas iš kalėjimo. Jis buvo 
pasodintas ant "pakutos” 
užtai, kad atsisakė užmokė
ti. 2,000 litų pabaudos, kuri 
jam buvo uždėta už skleidi
mą neprielankių valdžiai 
žinių, šitą pabaudą dabar 

i ludėjo už Smetoną kiti, ir 
• lodei ji paleido.

Salutarą Biter; žmonės vartoja jau 
•er 35 metų nuo visokių pilvo ligų ir 

gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis. 
Kadangi neranda jam lygaus, nei už j 
Jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo l 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį ; 
ūk vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
są, adresuodamas šiaip:
, SALUTARAS

DRUG & CHEMICAL COM Ine., 
Dept. 18

1707 S. Halsted St_ Chiraro. IH

NAIJU PLUNKSNŲ LOVOS
Gauk Didelę Barnelių ivay- 
gą Dykai apie naujas, sa- 

■ nitąrcs plunksnų lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
sų išdirbyslės kainos nu
žemintos. Mes duosime 
jurus musų plunksnas 
ant 10 dienų išbandymui 
ir apmokėsime persiunai- 
nio lėšas. Musų kostunie- 

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Bargenų Knygos ir 
plunksnų sampalų. (—)

American Feather & Pillow Co.
Dept. C.. Nashville. Tena.

OKUPUOTUM LIETUVOJ. 
Visi streikuoja.

Vilniuje prie streikuojan
čių elektros stoties ir van- 

pabėgo. Lapkri- klentraukių darbininkų pri-

BEBRINYKAR Pažėrų vai.. 
Brieš ktletą dienų ūkininko! 
Ilgūno nežinosiąs "išdykę-! 
lis” išplėšė biteles ir meduj 
pasiėmęs ___r__. i . ___ .
?io 16 d. nežinomi piktada- i Jdėjo dar visų lentpjūvių 
*iai išlaužė ūkininko Brun^ ir didesniųjų fabrikų /ar-
izos seklyčios langus ir ką; bininkai. Mieste nei šviesos, 
radę išvogė ir išsinešė.

MOTERIMS IR MERGINOMS!
GmI Jus turit Geltonus plaukus! O cal jus plaukai yra juodi i 

Kašt;»>i>i>:ii linii*. ar Auksinės parvos; Rausvi plaukai ar Vfuš- 
l.ai, Ramtoni! Vieno:; nežiūrint kokios, spalvos jie nebūtu, celebl; 
pleiskanoms aunaikiati ju aražuiuo!

Rufflea atliks tai, jei jus tik luiks nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tebetlėvit supintus j kasą, ar su
suktus i maztnj, ar gal jau esat trump.'u nusikirpę, vienok jus negu
lite daleisti. kad nešvarios, iškrikę p’eiskąnys sugadyty ju*nj išvaiz
dą ! Jums nereikės kentėti . tielei niežėjimo ir besilupimo
galvos odos, jei naudosite Rmfflet.

Netikėkit mušti žodžiui. Nnripirkit G5e. bonką ir pačios per
sitikrinkite, kad R'tffles yra mirtinu priešu pleiskanų ir ka<*tu yra 
puikiausiu plakų tonikų, kokį tik kątla esate naudoje! Galima 
gauti aptiekose.

F. AD. RlCHTHl A CO.
104-114 So. 4tk Street BraaHyo. N. Y.

j.iei vandens.

! Tvarkos nėra, 
vuuiuti Lapkričio 5 d. Balstogės 
derlius U’aj°ne užpuolė ėjusį Į Vid- _ 

Lietuvoje siekia 12,801,000!^^°^ traukini 50 ginkluotų, 
centnerių, kurių vietiniam ’ banditų. Apiplėšę traukinį | 
suvartojimui reikalinga 10,-' keleivius, banditai pasi- | 
313,300 cnt., perteklius gi j slėpę. Pasakojama, kad tai j 
siekia 1,987,700 cnt.; kvie- !padarę netmės kanuome- | 
čiųi derlius siekia 1,718,000 į n°s palies kareiviai, civiliai j 
cnt., iš kurią 956.100 cnt.! persirengę. J
reikalingi vietiniam suvar
tojimui ir 761,900 gali būti 
išvežta užsienin; miežiu su- , -
rinkta 3,500,000 eta, rieti-j ;™r

_ įsilankė ant Rasų kapų. Čia 
“ j jie pastebėjo didžiausi oku

pantų barbarizmą: nuo iie- 
i tuvių kapų išvogta visi "kry
žiai. Pav. ant a.a. Vytauto 

i gimnazijos mokinio kapo 
į rasta tik atplėšta skardinė 
; lentelė.

Derlius Lietuvoje 1923 m.
Statistiniais daviniais 

šiais metais rugių <

< <

Dvi lietuvaitės kelionėje iš Amerikos j Lietuvą ant į 
Suv. Valstijų laivo Leviathan. Ant laivo jos jaučiasi kaip i 
namie.

Kryžius nuo kapų vagia.
Vėliniu (Uždušinę) dieną

suvartojimui".reikia į ky« ,I’>iru«ius draugus. «t-

Amžinai konfiskuoja.
Lapkričio 11 d. * Vilniuje 

i okupantai vėl konfiskavo 
; lietuvių laikrašti "Lietuvos 
į Kelias”. Dėl kokios priežas- 
į ties laikraštis sukonfiskuo- 
įtas nepranešta.

Okupantų represijos.
Vilniuje uždaryto lietu

vių laikraščio "Lietuvos 
Į Rytai” redaktoriui T. Juod- 
. vaikiui okupantai pranešė, 
!kad taikos teismas uždėjo 
i jam pabaudą 100,(KM) lenkų 
i markių už tai, kad laikraš- 
! čio administracijoje buvę 
: knygų, kurios nebuvo Įre
gistruotos kaipo knygynas, 

k
H 
i < . <

Tel. South Boston 3520
Residence Aspintvall 087)

S. M. Puišiutė-Shallna
LIETUVE MOTERIS 

ADVOKATĖ 
366 Bro»dway. So. Boston, Mus.

Roorn 2.

Lietuviškai - Lenkiška A>tidca
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, rtub patrūkimo dėl vyrų ir . 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų <įr žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame gėriiuisius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gertįs Vaistus ir suče- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. į

■K * * ♦

Nuga-Tone
1 r

Pasekme po 21 tffem 
arba grąžiname 
pinigas.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir SpėkasjMTijt-

damas neaiškų minte ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešina te s visu žmogaus Ii 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimaa viduriu, jsazai _ 
išpūtimai, užketejimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai, reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu ’ 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. © ' . ..

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remtase ant nervu pamiegos. { 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir jj 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkuiavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra s u Ui syti iš aš ton i u brangiu, 
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuvuodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistuš <lel Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jąlnoms, pastiprin. grobus teip, 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau s gazu ir ouputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jutos ętebuklmgą 
apetitą, giara gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprint# miegą. 
Nuga-Tone sustipria kraujo ir pagerina cirkuiavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padąra tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj joki .. -

.daromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam yundetoi. Yra apvilkti cukrum, nrumno 
tkonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Handyk juos. Mkaai^ndussi vlshjm 
’ musu'ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAs Preki No.'S-Too* yra <*Į®O> dolarl*
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios deifantys (»O) rffelhi.
gydymo. Galite pirkti šeies bonkutes. arba ieiiu. me» riu. ty4rą>o M 

tak Nuca-Tone per dvūleiunt (20) dteau ir «>«• M ^si uitsasd-ta^•»- 
sėkmių, sugrožink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sufr. žisuM. j#su |»ln>rus. Negania 
prapuldyti viena centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT T»O KfJPl
tatioaa! Luboratory. L. 21— g, Wai>ash AVe., GhlCi

Gerbiamieji: Medo Menais ?..................... ir meldžiu prisiusi* man
Nuga-Tone. I

Vardas ir pavarde

eoiŲEVt

• • • • • • <



Žinios
ak neliko — larsugrižo Juozas Sinkevičia.

18 gruodžio laivu ” Ameri
ka” sugrįžo iš Lietuvos ge
rai So. Bostono lietuviams 
žinomas J. Sinkevičia. Jis 
išvažiavo i Lietuvą 4 liepos 
laivu "Leviathan”.

Nepaprastas žmogžudys.
Ant vieškelio tarp Middle- 

towno ir Newporto pereitą 
ketvergą buvo nepaprastas 
atsitikimas. Važiuojant 
trims moterims automobi- 
Uum, ant vidurio kelio išė- 
ja vyras ir pakėlė ranką, 
duodamas ženklą, kad su
stabdytų automobilių. Ka
da tos moterįs sustojo, tas; 
vyras pradėjo traukti iš ki- 
šeniaus revolveri. Išsitrau- ”Herald” ir ”Post 
kė vieną, paskui antrą. Mo- i 
terįsjau bemažko nenumirė 
iš baimės, o tas vyras da at
kišo tuos revolverius ir pra
dėjo kalbėt: ”Aš esu žmog
žudys. Aš tik ką užmušiau 
Middletoįvne farmeri Cam- 
pbell’ą, pas kurį aš tarna-, 
vau...” Moteris pradėjo 
Klykti, bet žmogžudys nura
mino jas, padėdamas savo 
revolverius joms po kojų ir 
akydamas, kad jis joms pa- 
^duodąs ir norįs, kad jos 
nuvežtu jį i Newportą, nes

ant žemės kara- zer
I laikas* ..
• buvo priimtž tenki^.; Ar jr 
kinį prie laikrodžių žy
nio. ^Besimokindamas t 
įsimylimo į krautuvės savi
ninkę ir pradėjo labai 
vydėti, jei koks vyras su j 
pasikalbėdavo. Mergina \ Džiaugiasi pamatęs Lie- 
tuomet pavarė jį iš darbo, tvvą tečiaus Lietuvos vaL 
ir todėl jis atėjęs pereitą įlinku pasielgimą nupėi- 
sąvaitę išdaužė jos krautu- į-ja tajp pat, kaip ir visi 
ve, pridarydamas už $7,000 amerikiečiai.
nuostolių. Į Kadangi jis senas bosto-

nietis. tad susitiko ir su vi
siems bostoniečiams gerai 
pažįsta'm J. Smelstorium, 

Bostono Kuris Įdavė visiems gerų 
paskel- linkėjimų. Iš Sinkevičiaus

įauMu

I

Areštuotas Audeklinės pre- 
zidentas Kazlauskas.

Gruodžio 19 d.

bė, kad buvęs Amerikos ir atpasakojimo musų Smels- 
Lietuvos Audimo Bendro- toriui Lietuvoje neperge- 
vės pirmininkas Petras J. geriausia. Gyvenant su šei

myną ir gaunant apie $20

jis noris tenai atsiduoti i [šviestus žmones, paprastus 
policijos rankas. 'fabrikų darbininkus, kurie

Kazlauskas esąs areštuotas 
ir kaltinamas už pavogimą mėnesyje, nekokie ten jam 
$31,000 Bendrovės pinigų, pyragai, o pagalbos iš nle- 
Jis tuojaus buvo išklausinė- kiir gaut negali. Kadangi 
tas Superior Court'e prieš Smelstorius yra Kaune paš- 
teisėją Bishop'ą, ir buvo pa- to valdininku, tad Įprašė J. 
statytas po $10.000 kaucijos. Sinkevičiaus, kad jis per

sakoma, kad P. Kazlaus- sergėtų per spaudą ir viešu 
kas, kuris i 
Amerikos, ir Lietuvos Audi
mo Bendrovę, pasirinko tos 
bendrovės valdybon neap-

Moteris drebėdamos pra
dėjo važiuoti i Nevvportą, 
bet pavažiavus porą mylių, 
tas vyras vėl pasiėmė savo 
revolverius į rankas ir ke
pė joms sustabdyti automo- 
bilių, sakydamas, kad jis 
norįs išlipti. Moterims vėl 
plaukai atsistojo ant galvų, 
neg manė, kad dabar tai 
jau bus galas. Bet žmogžu
dys nieko joms nedarė, tik 
sulaikė kitą automobilių, 
kuris važiavo tuo tarpu pro 
šalį, ir paprašė cigareto iš 
važiuojančio žmogaus. Pa
sinaudodamos ta' proga, 
moterįs paleido mašiną vi
sų greitumu į Newportą ir 
pranešė apie tai policijai. 
Pblicija žmogžudžio jau 
jiĮjškojo, todėl trįs policma- 

atsisėdo į tų moterų au- 
^O>ilių ir kartu su jomis ( 
feldosi atgal tuo keliu, kur] 
Jis išlipo. Jie susitiko jį ei- 
kant linkui Newporto. Po- 
Hcmanai iššoko iš automo- 
biliaus ir sugriebė jį. Jis pa
sidavė jiems nesipriešinda
mas. Tyrinėjimas parodė, 
kad tas vyras buvo valdžios 
paimtas karan ir nuo bom
bos trenksmo dabar kartais 
gauna proto sumišimą. Ko
kiam tikslui jis nešiojasi 
tuodu revolveriu, ir kodėl 
jis užmušė farmerį, jis pats 
nežino.

suorganizavo žodžiu, kad amerikiečiai ne
siustų pinigų laiškuose; nes 
siunčiant pinigus laiške 
niekados negali būti užtik
rintu, kad neprapuls. Jis pa
taria siųst pinigus per paš
tą arba per gerai patiki
mas Įstaigas, kurios per
siuntimu pinigų užsiima. 
Siunčiant paštu, visados

AM 
VOS AU™ ŠMFOKA- 

CIJ08 AKCININKŲ 
KINIAI,

Visi akcininkai, kiurie pa
sirodžius šiam pranešimui 
nebūsit dar gavę žinios ir 
pašaukimo į Metinį Akci
ninkų Seimą, kurs atsibus 
Bostone. Sausio lfi, 2-rą va- tinas (Martinkevičius) 
landą pu pietų, Lietuvių | 
Svetaiiiėj, ant kampo E Ir I 
Silver gatvių, Šo. Bostone, j 
tuojaus praneškite apie tai 
ir pa^okt^gerus kritrašus.

™„ ba daugumos 
antrašu neranda. Yra svar
bių reikalų, būtent:

1. Suffolk County Grand- 
Jury, kuri tyrinėjo tos kor
poracijos dalykus, atrado, 
kad Kazlauskas yra prisisa
vinęs apie $31,000,00. Indic- 
tment yra išduotas, ir reika
las yra teisme. Kazlauskas 
negaudamas kaucijos slaps
tosi.

2. Lietuvoj Audeklinė bu
vo parduota Tarptautiniam 
Bankui, bet tam atsidū
rus blogam finansiškam pa
dėjime, dabar musų turtas 
yra likviduojamas, pąrduo- 
damas aūkrijone. Advoka
tas Šleževičius yrą pasam
dytas sustabdyti tai ir ginti 
Amerikos -akcininkų, intere
sus.

3. Distrfct Attornev O’-J 
Brienui peržiurėjus knygas1 
pasirodė, kad iš surinktų 
apie $90,000.00 pinigų, tik
tai $24,000.00 buvo neva 
Įdėti Lietuvoj, kuriuos ir 
ten svetimi užgriebė, e kiti 
pinigai dingo "organizato
rių” kišeniuose.

4. Yra daug kitų: įdomių 
dalykų, kuriais visi akci
ninkai turi interesuotis, ir 
kurie gali, privalo būti Me
tiniame Seime;

F. J. Bagočiiis, pirm.
A. sekr.

253 Broad way, f 
So. Boston* Masą.

PATAISYMAS PRIE j
BROOKLYNO AUKŲ#
Rinkėjai aukų per drg.

Grigaičio prakalbas Brook- 
lyne padarė keliatą klaidų, 
kai kurias pavardes užra- $ 
šydam! netaisyklingai, o ‘ 
kai kurias net visai praleis- § 
darni. Taip ve, drg J. Mar- "

kavo $1.00, bet jo pavardė 
nebuvo paminėta. Taigi 
šiuomi šita klaida pataiso- | 
ma. '

I

au- $

5 Lietuvis Optometristas §

§ § Iii

i

Išeffzaminuojt* akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviesų tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARN1S O. D.
417 Bruadway, So. Boston, Mass 
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ŠIENAPIUTĖ ir
Lietuviškas Milųonierius «
STATO MUZ. IR DRAMOS DR-JA ”GABIJA” 

31 Gruodžio- December, 1923 
PANEDĖLIO VAKARE NUO 8 VAL 

LIETUVIŲ SALEJE
KAMP. E IR SILVER STS., SO. BOSTONE. 

Kaip šienapiutė taip ir Liet. Milionierius yra visiems ge
rai žinomos kaipo puikios ir žavėjančios Operos. Kas yra 
jas girdėję vieną kartą, tie nori išgirst ir pamatyt ir da 
sykį. "Gabija” kaip tik ir duoda progą Bostono ir apylin
kės lietuviams pamatyt šias dvi operas ir belaukiant Nau
ju Metų praleisti vakarą su žavejančia muzika ir daino
mis.
Todėl kviečiame visus bendrai sulikti Naujus Melus.

X

i
GABIJA”. |

LAWRENCE, MASS. J
Lietuvių Tautos Korporacija išmoka nuošim* X 

dus nuo pradžios L. T. K. susitvėrimo iki 1923 X 
metų. Išmokėjimas bus Gruodžio-December 28 ir X 
29 d., 1923. 7-tą vai. vakarais, Lietuvių Ukėsų X 
Kliubo kambariuose, 41 Berkeley Str., Lawrence, X 
Mass. Todėl visi šėrininkai malonėkite ateiti ant 
minėto laiko ir atsineškite šėrus. Gyvenanti ki
tuose miestuose galite kreiptis laišku. Parašykit 
aiškiai vardą ir pavardę, antrašą ir šėro i ‘ 
Laiškus šėrininkai galite rašyti "ant šio antrašo*

L. i\ . CORPORATION
68 HOLLY ST., LAWRENCE, MASS.

L. T. Korporacijos KOMITETAS.

E DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street 

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.
Telefonas Ilayruarket 2288.
Rozbury: 16 Crawford St.

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

Telefonas Rosbury 0131.
KALBU RUSŲ, LENKŲ IK < 
LIETUVIŲ KALBOMIS. $

apie korporacijų tvėrimą ir 
jų valdymą nieko nesupran
ta ir todėl negalėjo jo su
kontroliuoti.

Šitaip "apsisaugojęs”, reikia aiškiai išrašyt Money 
Kazlauskas pradėjęs parda-' Orderių aplikacijas; to ne- 
vinėti savo Bendrovės še- padarius, siuntinys susi
ras tarp audeklinių darbi- klaidins ir pinigai nebus iš
ninku, ir jam pasisekę su- mokami, 
kelti tuo budu apie $90,000.
Apkaltinimo aktas dabar pataria, kad paragintumėm 
sako, kad peržiurėjus tos .J. Smelstoriaus draugus ir 
Bendrovės knygas pasirodę, abelnai pažjstamus, ir sudė- 
kad apie $31,000 iš tos su- jus po keletą centų sudaro
mos Kazlauskas yra pavo
gęs.

Pirma Kazlauskas laikė 
Bendrovės ofisą So. Bosto
ne, po Nr. 409 Broad way. 
Bet pereitą žiemą šerinin- 
kai užuodė, kad toj Bend
rovėj darosi negeri dalykai. 
Tuomet jos ofisas buvo už- 

I darytas ir šėrininkai pa- 
! kvietė adv. Bagočių, kad 
tas ištirtų reikalus. Bago- 
čius tyrinėjo Kazlausko biz
ni čia Amerikoje, ir buvo 
nuvažiavęs net i Lietuvą, 
kur Kazlauskas 
dėjęs „audimų 
Tie tyrinėjimai parodę, kati 
daug Bendrovės pinigų bu
vę išeikvota nelegaliai, ir 
dėlto dabar buvo išimtas 
varantas Kazlauskui areš
tuoti.

Pastaruoju laiku Kaz
lauskas gyveno Worcestery 
po Nr. 4 Gillman st.

, V
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KOSULYS

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

____ _________ t

yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama j laiką

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

VAKARIENE
Naujiems Metams Pasitikt.

Ateiautį panedelj, nuo 8 vikaro, St. 
Bostono Mokslo Drangija rengia vakarėlį 
Manjiems Metams pasitikti. Programa 
susidės iš šokią, žaislą ir kitokią pasi- 
linksRinimi; bus užkandžiu ir girių. 
Vakarėlis bus liet«vi| žinjčioj (pirma 
dtrįs nuo pašto). Įžanga 50c. jpatai.

J

i
i

I

tumėm Smelstoriui kokią 
nors dovaną.

Palingvlns kosulę r prašalins caug 
kentėiimu. Priimnas dcl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaui.

nynų siūba, atda- 
viskas sieroj 

i $70 ant

Roxburyje juodveidis 
Copleton pašovė policmaną, 
kuris norėjo jį areštuoti. Šo- 
vikas suimtas.

w f SEVERĄ CO.* 
CEl’AR RAPjūS, |QWA

Allstone du jauni bandi
tai apiplėšė žydo Pearlmut- 
terio krautuvę; paėmė iš 
kasos $15 ir pabėgo automo- 
biliuje.

DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS. GA- 
R A DŽIUS, VlšTBffNKA8. ®0 ža
liuojančių medeHjt.uaHecmėdiiai, par-

IEWICZ 
lattapan, Mass.

Tel.:

Dr.

automobilį ir 
U>

.Mms.

LET8
Galvos 
aiimo.

PLUNKSNAS. Putus, Paduškas, 
Patalus, K aid ras ir visokias lovų 
įrėdnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit:

kaU šita krautuvė i prigulėjo !ri $171,254, o turto tiktai 
jaunai merginai \ tūlas*apie $50,000.

APDRAUS* 
Savo namų, fa 
t-t. per ats.

Lyno čeverykų siuvėjų 
sakėsi už- unija sutiko priimti 15% 
fabriką”, numažintą mokesti, nes ki

taip dirbtuvės žadėjo užsi
daryti.

Juozas Sinkevičia mums

SEVERA’S
COLD AND GRIP TJ 
nuo Šalčiui .ir Gripui i- 
skaudėjimui paeina nuo p

Kaina 30c.

Subankrutijo čeverykų 
dirbtuvė.

Lynne subankrutijo Cus- į 
ting Shoe Co., kuri skolų tu-

MEDICINOS DAKTARASC- . :
NAMAS 

hir toįletai. na-

'. Galima 
ds.

(52)

T?

SkalbkN 
Šitoje 
burtos: 
ba 
'rus 
TAI!

LIETUVYB
VALANDOS

Mergina išdaužė milionic- 
riui langus.

Mary C. Parker, 35 metų 
amžiaus mergina, atvažia
vo anądien ties Back Bay 
milionieriaus Sherburne’o 
palocium ir pradėjo anglių 
gabalais duoti i jo langus. 
Ji išdaužė iš viso 11 langų. 
Policija ją areštavo. Teisme 
mergina teisinosi, kad ji no
rėjusi atkeršyti milionieriui 
už apviltą meilę. Jis žadėjęs 
ją vesti, vežiojęs ją po hote- 
lius, o dabar paniekinęs ją 
ir nenorįs žiūrėti.

Iš pavydumo sunaikino 
merginos krautuvę.

Ant Bromfield streeto 
Bostone pereitą ketvergą 
buvo tikra revoliucija. Vie
na laikrodžių krautuve te
nai likos visiškai sunaikin- 

rįs išdaužy- 
hužyti, kny- 

ytos ir visas tavo- 
paverstas.

arbą atliko tu- 
Jenkins, krau- 

sunus, kuris 
ko polici- 

pa/sidavė 
i^ ji-/ bandė 

p/it savo 
x buvo įs-

Ekspliodavo daromas 
munšainas.

Pereitą savaitę So. Bos
tone. po Nr. 162 Atbens st., 
ekspliodavo katilas su mun- 
šainu ir apdegino 3 žmones: 
vyrą, moterĮ ir jų 5 metų 
amžiaus mergaitę. Tai atsi
tiko • Simono Moserio na
muose. Visi trįs sužeistieji 
buvo nugabenti miesto li- 
gonbutin.

333 Broadway,

PARS
Trijų šeimynų. . .

mas So. Bostone; xah _ ar
ba mainyt ant w 
rnstvt vakarais

A. A. 41

Tel. Hyde Parit j

DVIEJŲ ŠEIM’ 
RA DŽIUS, VMC—
1. _ . . 
siduoda už

JOHN J.UCM
64 WeybiMMtt

BI NKER HILL -i-JČHARLĘSTOWN
15 kambarių, 2 s 
ras plumbirųras, 
tvarkoj, jrati 
menesio. Kaina

C. M.
Uodinan Sų-, -D0

Tel. Doita

TeL Beark 6»M

DR. I. M. FRIECMAI
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų Ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 WASHINGT0N 8T.

BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ I 

ATYDAI!
GELEŽINIAI

DAIKTAI
MALIAVOS

LANGTIESĖS 
SPORTO

REIKMENYS
Gera rūšis, žemos 

kainos 
THE HOYT CO.* 

443 Broadway, 
South Boston, Mass. 

(12)

I
5

HT.f F. AD. RICHTER & CO, 104-114 So. 4th St, 
t ■ NI..........................-j......... ..

X i MEDICINOS DAKTARAS y
Į * Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado j

j PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS

♦
’ Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir skaros. Kalba len

kiškai ir rusiškai.
. Telei
I 69 CHAMBERS STREET. BOSTON, MASS.

tfa, langai ir d
ndai si

las 
tuvių 
paskui 
jos nuov 
areštui, 
kalėjime pasi 
plošciaus dir 
gelbėtas.
• Ant rytojaus Jiuvo teis
mas ir paaiškėjo, j kad visą 
šitą "revoliuciją” jisai iškė
lė iš pavydumo. 'Pasirodo,

Ant lietuvio farmos užtiko 
munšaino dirbtuvę.

Ant Prelgausko farmos 
Randolphe policija užtiko «« g 
munšaino fabriką.

Kuomet valdžios agentai į 
atvyko, paties Prelgausko 
nebuvo namie ir bravorą 
prižiūrėjo jo 16 metų sūnūs 
Kostantas. Vėliaus buvo 
areštuotas ir tėvas. Teismas 
bus 28 gruodžio.

PIANO TUNNER 
SUTONLOJU PIANUS, reikale su
dedu naujas stygas ir patašau viso
kius trukumus. Jeizu jūsų pianas ne
skamba gerai, pasišaukite, sutaisy
siu. (-)

PELIKSAS ALEKNA 
11 Thomas Park. So. Boston.

ekšpertasTaikro^
OŽIŲ TAISYTOJAS.

Taisau visokius laikrodžius Sieni
nius ir Kišeninius prieinamiausią 
kaina. Reikale kreipkitės šiuo adresu: 

(HAS V1NGRAITIS
'l ST.. SO. BOSTON. MASS.

Kai kurie Lynno šiaučiai 
nepatenkinti numažinta al
ga ir ketina streikuoti; bet 
unija sako, kad toks ątrei-j 
kas butų nelegalis ir ji tuo- 
jaus pristatytų iš kitur dar
bininkų Į streikuojančių 
vietas.

i

GYDO

31M SOUTH

MM 
itaen

b

1 0. *• fHH.
r . jC

EUROPEAN FEATHER 
IMPORTING HOUSE 

Loveli Street, Boston, Mass.

Telefonas 5112"W.

Dr. A. Gorman-Gamauskas
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 10—12 dienų; 
nuo 2—5 po pietų; 
nuo (>—8 vakare;

Nedėliomis nuo 10—12 dienų.
795 N. Main sL kamp. Broad si. 

MONTELLO, MAS8.

PATS SAVO LAIMĘ! |
SLAPTYBĖS BURTININKU IK RAGANIŲ. 5

-s receptų-pamokinimų, kaip daryti 2
gį Raoti ju mylimiausias merginas, kortų pagel- 3 

IM I r nelaimę tikslan. šita knyga verta, tukstan- V 
Įįporduoda ne, su prisiuntimu, Už $1.00 TIK- Ji 

aiUciai parašyk savo adresą ir adresuok: 
’ BURTININKŲ BENDRIJA

STREET, CHICAGO, ILL S

l!
f 5

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmenter SI., Boston, Masu. 
(Prie Ilanover St.) 

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Ncdėldieniai.s iki 4 vai po piet.

W0M»«»S»»»6WWSSM6SMMBS«^^

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
^BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOM EUROPOS ir x 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikėm visokius vaistus, nuo ivairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedas. 

Tikra Lietuviška TREJANKA ..

Prisimžiame Vaistas ir per paštą.
OficiaHai įgaliotiniai Lietuvos **VAISTUOS”.
Jeigu kokią nors vaistų negautumėt kitur, ra

šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 

pašto ženkleli.

K. ŠIDLAUSKAS
Prbvisorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

........ Mk.




