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PRASTOS ŽINIOS KATA
LIKAMS.

! . Surinkta gyventojų sta
tistika Suomijoj parodo, 
kad l inų respublika turi 

Į3,300.000 gyventojų, o kata
likų iš jų vos tik 2,000, tai 
i yra, vos tik 1 katalikas ant 
kiekvieno 1,650 žmonių.
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PERNAI AMERIKOJ SU
DEGĖ 15,000 ŽMONIŲ.

Leidžiamas Chicagoj 
laikraštis "The Nation’s 
Business” paduoda Įdomių 
žinių apie gaisrus Suvieny
tose. Valstijose. Jo surink
tomis žiniomis, per 1922 
metus gaisruose žuvo 15,- 
000 žmonių, o piniginių 
nuostoliu nuo ugnies buvę Į 
$500,000,000. Kas 24 valan
dos IT žmogus vis sudega 
ir 47 apdega. Kas diena bū
na 5 gaisrai mokyklose ir 
15 koteliuose. Kas 7 minu- 
tos su durnais išeina viena 
farma.

Degtinės skandalas 
Washingtone.

Pranašauja gerbūvį 
1924 metais.

DARBAI EISIĄ GERAI, i FARMERIAI IŠKASĖ Iš 
KAPŲ IR SUDEGINO 

LENKO LAVONĄ.
Maine’o valstijoj, \Vhite 

Pines apieiinkėje buvo ši
toks atsitikimas. Keliatas 
dienų atgal lenkas farme- 
rys vardu Snovv (Sosnovvs- 
ki?), prisigėręs munšaino 
užmušė savo pačią, uošvę, 
jos seserį ir vieną šerifo vai
ką, o paskui ir pats nusižu
dė, taip kad iš visos šeimy- 
n< s neliko nei vieno gyvo 
žmogaus. Visi jie buvo kai
mynų palaidoti. Bet paskui 
farmeriai pradėjo kalbėti,

II

Darbininkas šovė
Japonijos valdoną

Visi pramonės vadai tvirti
na, kad šiais metais bus ge

riausi laikai.
Beveik visi žymesni Ame

rikos pramonininkai ir fi- 
nansistai tvirtina, kad šiais 
1924 metais Amerikoje bu
sią tokie geri laikai, kokių 
da nėra buvę. Apie bedarbę 
nereikią nei kalbėti, nes pra
monės krizini nesą jokio pa
mato.

"Praėjusiais 1923 metais 
mes padarėm daugiau biz
nio, negu 1922 metais, o 
šiais metais padarysime 
daugiau, negu 1923-čiais”, 
sako kramtomos gumos ka
ralius Wrigley. "Darbo tu
rės visos pramonės šakos. 
Tik pažiūrėkit i krautuvių 
lentynas. Jos tuščios. Krau- 
tuvninkai visą laiką pirkosi 
tik tai dienai, tikėdamiesi 
vis kainų puolimo. Bet kai
nos nenupuolė, o jų krautu
vės ištuštėjo; tuo tarpu 
žmonių perkamoji gale yra 
didelė. Krautuvės turės 
pirktis naujų prekių, ir fab
rikai turės daug naujų už
sakymų”.

Inland Steel Co. preziden
tas P. D. Block pranašauja 
didelę darbymetę geležies 
pramonėj. Jis sako, kad vi
sos plieno ir geležies kompa
nijos dabar gauna naujų už
sakymų ir jau dabar pusei 
1924 metų darbo esą pakan
kamai užtikrinta.

Gyvulių ir skerdyklų ka
ralius Svviftas irgi įsitikinęs, 
kad šiais metais bus geri 
laikai. Jis sako; "Amerikos 
pramonės išsilaikymas per 
1923 metus, kuomet visoj 
Europoj viešpatavo tokia 
suirutė, tiesiog stebina visą 
pasaulį, šitas išsilaikymas 
parodė, kad Amerika turi 
didelių gamtinių paranku- 
mų ir puikiai moka biznį 
vesti. Pereitų metų patyri
mai priduoda mums drąsos 
ir gvarantuoja pasisekimą 
ateinančiais metais”.

Farmų biuro federacijos 
pirmininkas Bradfute ap
skaito, kad šiais javų apy
vartos metais, kurie pasi
baigs ateinančio birželio 30 
d., Amerikos farmeriai turė
sią $50,000,000 pajamų dau
giau, negu jie turėjo pernai. 
O kuomet farmeriai turi pi
nigų, tai jie daug ko perkasi 
jš miestų, ir tuo budu mies
tų darbininkai gauna dau
giau darbo.

Jei visi šitie pranašavimai 
. .* -- - -

tai .bedarbės Amerikoje ne- nanti. 
turėsime.
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VALDŽIOJE DIDŽIAU- 
SIS SUJUDIMAS.

------ T‘...
Policijom viršininkas ir vi

daus reikaĮų ministeris 
reziinavo.
iiiiulto drapanomis 

>vs šaunuolis 27 
Šovf iš šaunamos 

Japonijos valdoną 
jHirohito, kuo- 

žfevo automobi-

RUSIJOS SKOLOS 
AMERIKAI.

Suvienytų Valstijų val
džia atsisako pripažinti bol
ševikų valdžią, pakol ši ne- 

, , , • i pasižadės užmokėti šios ša-
kad šitokį piktadarį, kaip,jjes skojų/rai kiek gi Rusi- 
Snow. nevertėjo laidot. Ir:ja Amerfkai skolinga? 
per Kalėdas susirinko bu- Washingtono žiniomis, 
rys farmenų, puv>k° antj^erengĮ_į0 vajįžiai buvo pa-' 
kapų, atkasė žmogžudžio^koHnta $192,000,(X)0; pro- 
kuną, parvilko.jį namo, aP_'centų ant tos sumos užaugo

Washingtono

krovė buvusiais jo rakan
dais ir uždegė. Sudegė visas 
namas ir kartu su juo lenko 
Snotv'o lavonas.

SUDEGĖ 17 ŽMONIŲ.
Dunrdngo miestely, netoli 

Chicagos, sudegė bepročių 
Įstaigoj, ligonbuiis ir .lieps-) 

7iivn 17 rmnniii 14nose žuvo 17 žmonių, 14 be- '$300.000,000.
*-• - .-V • v • - t V-. - .pročių ir 3 prižiūrėtojai.

UŽGRIEBĖ ANGLIAKA
SIŲ ALGAS.

Angliaka-jHazleton, Pa.
šiai šioje apieiinkėje labai 
nustebo anądien, kuomet ga
vę savo algas pastebėjo, 
kad kon vertuose trūksta po 
$15 ligi $20. Pradėjus tei
rautis, kodėl taip yra, pasi-

jau $49.301.292, taip, kad 15 
lapkričio šita paskola siekia 
jau $241,903,072. Beto, bol
ševikai yra užgriebę arba 
sunaikinę Rusijoj Amerikos 
piliečių $58,000,000 vertės 
turtų. Taigi, imant apskri
tom skaitlinėm. Rusija da
bar yra kalta .Amerikai

Be to da Amerika yra pa
skolinus apie $86,000,000 
buvusiai caro valdžiai, bet 

į prezidentas Coolidge savo 
'kalboj Kongresui atsidarant 
išsireiškė, kad caro skolos 
gali būt išbrauktos.

LENKŲ ATSTOVYBĖ 
ĮPAINIOTA.

MIRUSIŲJŲ SKAIČIUS 
LIETUVOJE PER 9 

MĖNESIUS.
Pirmutiniais statistiniais 

daviniais, per pirmuosius 9 
šių metų mėnesius mirusių
jų skaičius Lietuvoje, be 
Klaipėdos krašto, siekė 21,- 
571, iš jų 11,189 vyrai ir 10,- 

Per tuos pat 
j mėnesius mirė 

viso 27,771 žm., iš jų 14,484 
vyrai ir 13,287 moterys. Su-

NET SAVO LAIKRAŠTI 
CENZURUOS.

Rygos žiniomis, Petrogra
do komisaras Zinovjovas 
pastatęs cenzorių prie val
džios organo "Pravdos”, nes 
joje tilpę keliatas negeistinų 
komunistams straipsnių. 1382 moterys. 
Dėl cenzūros Įvedimo rezig-!1922 metų

Policija užklupo pas Varšu
vos atstovą didelį snapso 

sandėlį.
Washingtone žada kilti 

didelis skandalas, į kurį bus 
įpainiota ir Lenkijos Atsto
vybė. Jau nuo senai Wash- 
ingtone buvo visiems žino
ma paslaptis, kad svetimša
lių atstovybės eina didelis 
girtuokliavimas ir puotų kė
limas ištisomis naktimis. 
Prohibicijos agentai ir poli
cija gerai apie tai žinojo, 
bet iš mandagumo nenorėjo 
svetimų diplomatų liesti; 
vietoj pulti atstovybes, vai; 
džios agentai nutarė surasti 
ir užkirsti tą kelią, kuriuo 
degtinė yra pristatoma į at
stovybes. Ir štai aną dieną 
policija privatiniuose na
muose užtiko dideli degti
nės sandėlį, kurį ji manė pri
klausant kokiai butlegerių 
kompanijai. Tečiaus namų 
savininkas paaiškino, kad 
šita degtinė priklauso D-rui

Dar 
apsiren 
gruodž 
lazdos 
kunigaikšti 
met tas * 
lium i narlapiento posėdį. 
Kulipka išmušė automobi
liaus duryse ' stiklą, praėjo 
palei pat kunigaikščio gal
vą. ir išėjo jper kitą pusę 
automohiliauš laukan. Ku
nigaikštis išliko visai svei
kas, tik jo italydovas vilkau
tas Iriye tapo stiklais su
žeistas i veidą.

Po šovinio’ kunigaikštis, 
lienė važiuoti toliaus ir at
vyko i augštesniji parla
mento butą taip, kaip kadi 
nieko nebūtų atsitikę. Jis 
perskaitė tenai savo kalbą 
visai šaltu halsu ir po pa
prastų ceremonijų vėl išva
žiavo namo. Niekas iš bu
vusiu parlamente' nežinojo) 
apie Įvykusi ‘pasikėsinimą,! 
ir kada paskui apie tai iš-j 
girdo, iregai^b'^tšistebėti1 
to japono šaltumu.

Pasikėsinimas užmušti 
Japonijos valdovą tečiaus 
baisiai sujudino šalį. Tokios 
miesto policijos viršininkas 
Yusa ir visi jo padėjėjai 
tuojaus rezignavo, norėda
mi tuo parodyt, kad jie ne
verti būti tokioj vietoj, jei 
jie negali apsaugoti Japoni
jos valdono. Vidaus reika
lų ministeris taip pat pada
vė rezignaciją, priimdamas 
ant savęs atsakomybę dėl 
to pasikėsinimo. Paskui re
zignavo ir kiti ministeriai.

Iki šiol imperijos galva 
Japonijoj buvo skaitomas 
šventu žmogum ir apie pa
sikėsinimą ant jo galvos 
net manyti Japonijoj niekas 
negalėjo. Todėl šitas Įvykis 
sudrebino visą Jąponų ka
raliją. Iš pradžių buvo pa
skelbta. kad užpuolikas 
esąs nesveiko proto žmo
gus. Paskui buvo ^paleistos 
paskalos, kad jis buvęs ko
rėjiečių pasamdytas Įran- 

Ikis. Dabar gi jau skelbia- 
ima, kad jis esąs komunis- 
|tas.

Jis buvo areštuotas tuo
jaus po pasikėsinimo. Pasi
rodė; kad', jis turėjo tokią 
lazdą, iš k i rios galima šau

kti, kaip iš šautuvo. Iš tos 
lazdos jis ii’ paleido šūvį i 
kunigaikšti Hirohitą. Suim
tasis yra 27 metų amžiaus 

i ir vadinasi Daisuki Namba.

vaz.

i
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navę du "Pravdos” redakto
riai.

KAUNE STREIKAS.

lig tautybe mirusieji skirs-
tomi taip:

1923 m. 1922 m.
Lietuvių 19,711 24,179
Žydų 539 1,116
Lenkų 594
Rusų 428 520
Vokiečių 118 199
Kitų tautų 82 239
Nenurodyta 184 933

NEPĄPRASTAS ATSI- 
K1MAS.

Laikraščiai praneša, kad 
Latvijoj, šenbergo apielin- 
kėj, netoli Lietuvos sienos, 
vienoje kainuotoje vietoje 
staiga Įgriuvusi žemė ir at
sivėrusi 90 pėdų pločio duo
bė, kurios gilumo da niekas 
neišmatavęs. Vietos ukinin-

j kai esą tokios nuomonės, 
i kad šita prapultis esanti vi- 
jsai be dugno, nes Įmetus ak- 
-meni, visai nesigirdi, kada 
j jis tenai atsimuša, žemė be- 
griudama prarijusi ir vieną 
daržinę.

Amerikoje, ypač Penngyl- 
vanii>.s valstijoj, kur yra 
daug anglių kasyklų, tai pa
našus atsitikimai ne naujie
na ; bet Latvijoj ar Lietuvoj, 

■kur po žeme niekas nesika- 
sa, šitokie dalykai buvo da 
negirdėti, ir nežinia kuo tai 
aiškinti.

}

875 ŽMONĖS MIRĖ NUO 
MUNŠAINO.

Valdžios daktaras Phila- 
rodė, kad valdžios agentai] delphi jo j paskelbė, kad per 
atvyko i kasyklų kompanijų: pereitus 1923 metus tenai 
ofisus ir užgriebė dali algų mirė nuo munšaino 875 
už užvilktas taksas valdžiai, žmonės. Turbut niekur tas 
Toks mat Įstatymas.

nuo munšaino 875

nuodas neišvaro iš šio svie
sto tiek žmonių, kiek Phila- 

AUDRA NUSKANDINO delphijoj.
DU LAIVU.

Pacifiko pakrašty per Ka- MUSSOLINI U ž LENI- 
-- - NĄ.ledas siautė smarki audra, 

kuri ant sausžemio sugriovė 
daug namų, o ant jūrių nu
skandino 2 laivu. Be to da 
per tą audrą žuvo 5 žmonės.

Pasirodo, kad komunistų 
popiežius Leninas ir fašistų 
tėvas Mussolini yra geri 
draugai ir tarp judviejų ža- 

’da Įvykti stipri sąjunga. 
r/pvw7tA viriwii* i a jMussclini jau sako, kad Ita- 

uvm> PAzlinš Uija turi pripažinti Lenino
SAVO PAČIUS. j valdžią, Leninas užgiriu

lenkų ristikas V ladas Aiusso]jn jes valdžia. 
Zbyszko, kuris yra isvolio-1 _________ y
,jęs beveik visus pasaulio' KIEK YRA LIETUVOJ 
drutuolius, negali įveikti sa
vo pačios. Netik negali jos 
įveikti, bet sakoma, kad ir 
lupti nuo jos gauna. Ir tai 
gali būt tiesa, 
dienomis jisai padavė teis
mui prašymą, kad duotų: 
jam "divorsą”, nes pati per, 

ir apskaitliavimai išsipildys,!daug žiauriai su juo apsiei-

nes šiomis:

GYVULIŲr“
Oficialemis žiniomis, da

bartiniu laiku Lietuvoj yra:
Arkliu
Galvijų
Avių
Kiaulių

503,000;
1,285,000;
1,413,000;
1,897,000.

Prie šito skaičiaus priguli 
ir Klaipėdos"krašto gyvuliai.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA.

Havernilliyje sudegė 
franeuzų katalikų bažnyčia, 

apskaitomi

Kaune sustreikavo visi 
spaustuvių darbininkai, rei
kalaudami 33 nuošimčių al
gos pakėlimo dėl gyvenimo 
pabrangimo. Streiko delei 
"Tėvynės Sargas”. "Trimi-

. ^ii m ar w ©fu"—- '

kas"negalėjo išeiti. Paskui 
kai kurios spaustuvės susi
taikė su darbininkais ant 
25 nuošimčių, bet dvi, rodos, 
dar nedirba.

Lietuvos spaustuvninkams 
lengva išreikalauti daugiau 
algų, nes to amato darbinin
kų tenai daug nėra. Bet iš 
kitos pusės šitas darbinin
kų laimėjimas veda prie to, 
kad Lietuvos spaustuvės 
pradeda duoti stambesnius 
savo darbus Vokietijon ar
ba -Klaipedon, kur darbas 
atliekamas daug gražiau ir 
pigiau. Beveik visos Lietu- '

tas; ~
riui.

Tuo budu visai netikėtai 
liko iškelta aikštėn, kad 
lenkų Legacija laiko sande- . 
Ii degtinės Washingtone. 
Noroms nenoroms dabar 
prisieina tyrinėti, iš kur ir 
kokiais keliais ji tą degtinę 
gauna. Turės paaiškėti, kad 
Lenkų Atstovybė palaiko 
ryšius su degtinės šmugel- 
ninkais. žadama tyrinėti ir 
kitas atstovybes.

šitas atidengimas Wash- 
ingtone sukėlė didelę sensa
ciją. Spauda labai piktinasi.

LIETUVOJE PRIVISO 
DAUG AGENTŲ—APGA

VIKU.
Lietuvoje dabar priviso 

daugybė "agentų”, kurie 
skelbiasi gali gabenti žmo
nes i visas šalis. Atsirado 
net tokių, kurie pradėjo 
skelbti, kad dabai’ Japonijoj 
esą labai reikalingi darbi
ninkai, ir daug žmonių atva
žiavę į Kauną jiešką tų 
"agentų”, kurie "siunčia 
darbininkus Japonijon".

Rokiškyje kažin koks 
"agentas” pradėjo skelbti, 
kad jis siunčiąs žmones Ka- 
nadon prie laukų darbų. 
Nuvažiavimas busiąs nemo
kamas. tik nuvažiavus j Ka
nadą reiksią pas farmerius 
atidirbti už šifkortę, skai
tant po $4.00 už kiekvieną 
darbo diena, žinoma, šito
kia propozicija išrodo labai 
gerai, ir norinčių važiuoti 
atsirado labai daug. Ir kas 
tik pas "agentą” atėjo, jis 
kiekvieną užrašė, paimda
mas už savo "patarnavimą" 
nuo 10 iki 100 litų. O vietoj 
paliudymo u z paimtus pi
nigus kiekvienam davė atvi
rutę su laivo paveikslėliu.

Žmonės sumokėję pinigus 
ir negalėdami sulaukti pa
kvietimo kelionėn, pradėjo 
jieškoti to "agento". Pasiro
dė, kad jis jau pabėgęs iš 
Rokiškio Ukmergėn. Te
čiaus jis buvo surastas ir 
areštuotas. Jis vadinasi Jur
gis Antinis. Tyrinėjimas 
parodė, kad jisai surinko iš 
žmonių apie 3,500 litų, liet 
pas ji rado jau tiktai 600 li
tų. .Iš Ukmergės jis buvęs 
atgabentas i Rokiški ir da
bar sėdįs tenai kalėjime.

I
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pigiau, ne v ei k \ibub įlietu-
vos leidžiamos knygos da-l _d sanes sostinėje,.kuri tu- 
bar yra spausdinamos tai!F^tų būti pavyzdžiu, visam 
Berlyne, tai Leipcige, tai ki-|';ras\ui' taip niekinamiJsta-
tuose 
Dabar 
raščiai 
don.

OŽIUI

vokiečių miestuose, 
jau kai kurie ir laik- 
ketina keltis Klaipė-

NEPATIKO SAVA 
FIZIONOMIJA.

Tūla Mrs Pepper Phila- 
delphijoj įsileido i savo na
mus oži. Ožys pasižiurėjo j 
veidrodį ir pamatė tenai sa
vo fizionomiją. Bet ji jam, 
matomai, nelabai patiko, 
nes Įsibėgėjęs taip rėžė ra
gais į tą veidrodį, kad tik 
šipuliai sumirgėjo.

tymai. Kuomet savi piliečiai 
po visą šalį yra gaudomi ir 
sunkiai už degtinę baudžia
mi, tai Washingtone šuva- • 
žiavę iš' visokių svieto .pa
kampių diplomatpalaikiai 
stačiai maudosi degtinėj.Tr 
todėl Washingtone tūli val
dininkai jau pradėjo sakytS/ 
kad jei tie žmonės nori ger
ti, tai jie turi Washingtoną 
apleisti ir važiuoti namo. 
Gali būt, kad prie to ir pri
eis.

ŠIAUČIŲ STREIKAS LĖ- 
ŠAVO FIRMOMS 

$10,784,000.
Brccktono čeverykų fab

rikantai sako, kad buvęs 
pereitą vasarą streikas, ku
ris tęsėsi apie 11 sąvaicių. 
pridarė jiems $10,784,000* 
nuostolių. Streiko delei fir
mos neteko daug užsakymų 
n- daug kontraktų negalėjo 
išpildyti. Per 12 pasibaigu
sių dabar mėnesių Brockto- 
4o čeverykų kompanijos iš
viso išsiuntė 15.230.000 po
ru čeverykų, arba 2,000,000 
porų mažiau, negu 1922 me
tais.

Ateinančiais metais Br»c- 
ktono fabrikantai tikisi ge
rų laikų.

ALMANTAI PRIEŠINGI 
MAISTO PASKOLAI. 

VOKIEČIAMS.
Vokietijos valdžia prašė 

alijantų, kad šie leistų jai 
užtraukti $10,000,000 pasko
lą nusipirkimui maisto 
Amerikoje. Francija ir Bel
gija pasipriešino tam.

.POPAS ILODORAS VAI
KUS DABOJA.

Paskilbęs rusų popas Ilio- 
doras. daugiau žinomas kai
po "pasiu usis. vienuolis”, 
atvažiavo i ndai Amerikon, 

prašydama prisidėti manydamas kad čia gatvėse 
i avkso prisisemti, 
nemokėdamas anglų

ANGLIJA ATSISAKO
ŠELPTI VOKIEČIUS.
Tarptautinio Raudonojo

Kryžiaus organizacija Že
nevoj buvo atsišaukus į po

J Anglijos Raudonąjį Krv- 
įŽių, prašvdamu !
prie teikimo badaujantiems’galima 
vokiečiams pašalpos. Ang-Bet i .
Ii jos Raudonasis Kryžius kalbos jis tegalėjo susirasti

. MASKVA PILNA PIK
TADARIŲ.

Iš bolševikų sostinės pra- )
nešama, kad šiomis dieno-'Nuostoliai 
mis policija ištrėmė iš tenai $100,000. 
i Rusijos šiaurius arti 1,000 —
Įvairių piktadarių, būtent: | KALNAS UŽGRIUVO

Pinigų spekuliantų 453; 9 ŽMONES.
156: Prancūzijoj, Chambrey atsakė, kad jis negalįs vo-sau jokio, užsiėmimo, ir to-
120: apielinkėj, nuo vieno kalno kiečių šelpti, nes pačioj dėl jo pati turėjo .ęį 
110; nugriuvo daug žemės ir už- Anglijoj dabar esąs didžiau- nauti už virėją, o

53. bą. Žuvo 9 žmonės.

Pinigų spekuliantų
Apgavikų
Šmugelninkų
Degtindarių
Narkotikų pardavėjų
Pasileidusių moterų

24; vertė vieno -ūkininko sody- sias nedarbas ir daug žmo- dorias daboja nąnii
53. bą. Žuvo 9 žmonės. niu badauja. štai iam ir

Faikus.

AIDOBLISTAI PRARADO 
$50,000 KAUCIJOMIS.

Iš Chicagos pranešama, 
kad valdžia tenai pasisavino 
$50,000 kaucijos, kuri buvo 
sudėta už Hayvvoodą ir ki
tus I. W. W. lyderius, pabė
gusius nuo kalėjimo.

degtin%25c4%2597j.Tr
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D [APŽVALGA ū
I)A VIENAS KOMUNISTU 

VADAS VALDŽIOS 
ŠNIPAS.

Tokių "revoliucionierių”, 
kurie organizavo komunistų 
partiją ii* tuo pačiu laiku 
tarnavo Justicijos Departa
mentui, laikraščiai yra pa
skelbę jau gana daug.

Dabar, kuomet Washing- 
tone kilo komunistų propa
gandos klausimas, išėjo į 
aikštę da vienas tokių "pro
letariato diktatūros” atsto
vų — tai R. J. Branegan. 
šitas žmogus buvo ištiki
nt iausis komunistų organi
zatorius Nevv Yorke-, vesda
vo ir dabodavo jų slaptus 
mitiųgus, ir tuo pačiu laiku 
jisai buvo apmokamas val
džios agentas. Jis buvo ir 
tame mitinge, kur Robert 
Minor davė komunistų va
dams raportą iš Trečiojo 
Internacionalo kongreso 
Maskvoje. Todėl valdžiai 
yra žinomos iš komunistų 
partijos tokios smulkmenos, 
apie kurias paprasti eiliniai 
komunistai niekad ir negir
dėjo, nes i lyderių konferen
cijas jie neįleidžiami. Anot 
Bostono "Evening Trans- 
cripto”:

"Tas Sovietu Valdžios ins
trukcijas Am< rikas Darbinin
ku Partijai, kurias paskelbė 
sekretorius Hug’nes. yra atve
žęs Amerikon Robert Minor, 
aktyvis komunistu veikėjas, ir 
Įteikęs komunistų grupei slap
tam susirinkime New Yorke 
ant East Sic!e. šitą liudija R. 
J. Branegan. slaptas Justicijos 
Departamento žmogus, kuris 
dalyvavo tame susirinkime.

"Tasai specialis mitingas 
Minoro raportui išklausyti bu
vo sušauktas žodžiu iš burnos. 
Susirinkimo vieta buvo Hun- 
garian Hali ant E. 84-tos gat
vės. Mitingas buvo neva 'Har
lemo Literatūros Draugijos’, 
ir Įnėjimo žodis buvo: 'Ar čia 
Harlemo Literatūros Draugi
ja?’ • j

"Branegan, kuris tarpe par
tijos vadu turėjo didelio pasi
tikėjimo ir buvo paskirtas ap
skričio organizatorium, šitame 
mitinge stovėjo prie durų kai
po maršalka”.

Tai ve, kas yra komunis- 
_ tų organizatoriai ir jų mi

tingu maršalkos — apmo
kami valdžios šnipai’ Kas 
tam netiki, gali pasiskaityti 
21 gruodžio Bostono "Eve
ning Transcriptą".

Gi "kovojančioji bažny
čia”, tai tas gaivalas, ką 
piausto žydams "cicelius” ir 
murzina jų iškabas degutu.

ų] nedavus tokiai idėjai plėto- 
i|t<4 jie pradėjo tartis ginti 
ii'Graikijos sostą. Kada susi-

' rinks graikų parlamentas 
(svarstyti savo valdžios for
mą, tai Rumunijos ir Jugo
slavijos monarchai darys vyrus 
spaudimą, kad Graikijoj 
butų palikta monarchija. 
Mat, jiedu žino, kad ginda
mi Graikijos sostą, jie kar
tu gina ir savo kaili.PRIEVARTA BRUKA 

SAVO BURTUS.
Lietuvos socialdemokratų 

atstovas, drg. J. Markelis, 
padarė Seime švietimo mi- 
nisteriui paklausimą dėl ne
gu dėtos klerikalų sauvalės 
mokyklose.

Iš to i ' '
do, kad dviem pradinės mo
kyklos mokiniams, būtent sekiojanti ir 
Jonui Krikščiūnui ir Onai; ; y ....................
Ivanauskaitei, baigusiems i kaizerio puolimo ir paverti- 
Kairių mokyklą, mokyklos mo Vokietijos respublika, 
vedėjas klerikalas L rbonas Suokalbis ant jo gyvybės iš- 
atsisakė išduoti paliudymus §j0 j aikštę tiktai šiomis die- 
užtai, kad jiedu nelankė ka- nomis, kuomet Berlino poli- 
talikų tikybos pamokų. j>er cija suėmė 
kurias mokiniams kalami 
tikybiniai buriąi Į galvas.

Šitų dviejų mokinių tėvai 
raštu yra mokyklos vedėjui 
pareiškę, kad jie’nepriklau
so katalikų bažnyčiai ir to
dėl jų vaikai negali katalikų 
tikybos pamokų lankyti. 
Tuo budu išeina, kad kleri
kalai nori prievarni savo 
burtus kitiems brukti, o jei 
kurie mokiniai to tavoro ne
priima, tiems neduoda pa
liudymų mokslo pabaigos, o 
be pradinės mokyklos paliu
dymų mokinys paskui nega
li Įstoti augštę/nėn mokyk
lon.

Jei klerikalai 
tai ir inkviziciją Įvestų ne- 
katalikams persekioti.

TYKO ANT PRINCO 
GALVOS.

Vokietijoj susekta 
kalbis ant Badeno 
gaikščio Maxo ,_ 1___
pati juodoji reakcijos ran- 

paklausimo. jkisiko- kurj andai nužudė Pa

I

suo- 
kuni- 

galvos. Ta

thenau ir Erzbergeri, cier-
• Badeno prin- 

icą. kuris yra prisidėjęs prie

mokyklos m0

„_____ j 3 galvažudžius,
kurie pasislėtję su ginklais 

-laukė tiktai progos, kad 
princą nudėjus.

‘KELEIVIO" 
KALENDORIUS 
1924 METAMS.

i
Į

"Keleivio” Kalendorius 
1924 metams jau spaudoje 
ir neužilgo bus gatavas. 
Bus tai knygos pavidale rin
kinys Įvairių informacijų, 
statistikų, patarimų, gražių 
eilių ir moksliškų straips-

Įniu, tarp kuriu svarbiau- >umanytų, j sja-s ^us; ^ra
į Dievas?”, "Kaip dirbami 
pinigai?". Kaip žmogus iš
moko oru lakioti?" ir daug 

į kitų.
Kalendoriaus kaina bus 

į 50 centų, bet "Keleivio" 
! skaitytojams tik 25 centai.

Užsakymą galima siųsti 
iau dabar.

■ - —----------------...____ -

I. KOMUNISTAMS NĖRA 
VIETOS DARBININKU 

KONFERENCIJOJ.
"Naujienos” rašo:
"Vasario 11 dienai ateinan 

čiu metu vra šaukiama trečia 
iš eilės 'konferencija pažan
giam politiniam veikimui'. 
Vieta — St. Louis.

”1 ja n i kviečiami atstovai• * • — į
nuo daugelio stambiųjų darbi
ninkų- organizacijų, nuo valsti
jų darbo federacijų, nuę So
cialistų Partijos, nuo koopera
cijų, nuo Farmer-Labor parti
jos ir kitokių surištų su darbi
ninkų judėjimu organizacijų. *. 
3et nėra kviečiami komunistai, 
> iuriuos organizuojantieji 
Aur^ri!.-- darbininkai žiuri, 
kį-.pn į agogus ir intry-
ganvus. su kuriais negalima 
dirbti joki rimta darba. ’ T_ . -

"Konferencijai pirminin- i
-kaus mtemacionulės . masinis- Atsnj > 
tu asociacijos prezidentas. mer^ ^toriai, nes tuo- 
Wi’.iiam H. Jobnston. T.e b.us ^^įgams neoe-

"Jns tikstas bus apsvarstyti i-etkalingt. Net viena pati 
planus ateinančiųjų metu pre- P??!? ''i'1 J ’U*llgą <>
a?ento rinkimams.' Nėra abe-. M khostorn) lankyti.

>iiės, kad konferencijoje ous 1
| iškeltas sumanymas Įsteigti 
i Darbo Partiją, kurion įeitų vi

sos stambiosios darbininkų 
unijos, koeperatyvės organi- 
zacios ir Socialistu Partija.—- 
panašiai kaip Anglijoje.”

Prie šitokios partijos, ži
noma, komunistai labai no
rėtų prisiplakti. Be. 
nizuotų darbininkų 
vietos jiems jau nėra 
bus.

organizuojantieji 
darbininkai žiuri, 
agogus ir intry- 
kuriais negalima

ŠIAUDINIAI IR DEGUTI-
niai katalikai.

Lietuvių katalikų tarpe 
prasideda skilimas. Viena 
jų dalis vadinasi "Miegan
čiąja Bažnyčia”, o kr a — 
"Kovojančia Bažnyčia”.
' "Miegančiuosius Katali

kus” vienas klerikalų orga
nas charakterizuoja taip:

"Šitos rūšies katalikai iš di
delio apsileidimo ar neišmany
mo katalikybės idėjai netar
nauja. Jie yra šventadienio ka
talikai, ir tai tik bažnyčioje. Į 
šventorių išėję jie jau išsižada 
katalikybės principų. Valsty
bės ir visuomenės gyvenime 
jie tankiai dedasi prie tų gru
pių, kurios veda aštrią kovą 
prieš Bažnyčią, jos mokslą, jos 
paša’ .valgą; jie remia anti- 
katalikišką spaudą, žodžiu, 
'miegančioji bažnyčia’ yra ne 
tik katalikybę sunkinantis ba
lastas. bet nešąmohinga (o 
kartais ir sąmoninga) Kovo- : 
jančios Bažnyčios priešininkė"

Miegančiosios 
šalininkus šitas laik-įeina smarki agitacija už

Tas baisiai nugązdino

14 
l 
i 
I

orga- 
tnrpe 
ir ne-

KARALIAI TARIASI 
GINTI GRAIKIJOS 

SOSTĄ.
šiomis dienomis iš Grai- i 

kijos tapo išvytas karalius.: 
Jam liepta pasiimti savo 
karūną ir kitus "forničius”,1 
ir važiuoti kur pipirai auga. 
Jo vieton tapo pastatytas 

: tuo tarpu nekarunuotas
Bažny-1 žmogus ir Graikijoj dabar jn

ate" j
rastis vadina da ir "šiaudi-! respubliką.
niais katalikais”. Pas lietu-Į Tas t£____ o-z_____
vius "šiaudinių katalikų" kaimynių valstvbiu°^kura- ’ 
esą nemažiau kaip trečdalis. I liūs. Ypač kinkos 'pradėjo 
Jie nuo bažnyčios jau nuto- drebėti Rumunuos ir Jugo-! 
lę. Geriausis "šiaudinio” ar- jlavijcs "Dievo patep-] 
ba "miegančiojo” kataliko,tiems", kad ir jiems kartais 
tvpas, tai kun. Tumas. 'taip neatsitiktų. Taigi kad

ŽARUOS.

eina be asilo.
viską tveria 't savo pa
veikslo.

■s? * civilizacijos

Kažin kode, .išviečių pa-. 
čio$ pradėjo atleisti savo!

? Ar tik nejaučia] 
šeimynoj "men ^zmo” pa
vojaus?... ‘

Tūli žmonc' teiraujasi, 
ar ne tas pat.- mba reda
guoja ' —„ 
darbininkus 
ką nesenai sak avo 
de” pamokslus, 
man yra žinonn: 
vės” Bimba skn 
vo brolio kunig Bimbos tik 
tuomi, kad jo 
gas turėjo di

"Laisvę" ir mokina 
komunizmo, 

"Kar- 
Ant kiek 
tai "Lais

tai nuo sa-

rolis kuni
gas turėjo ii. k- os ausis, o 
lis turi dideli iu uvį.

S—kis.

karabinu.

Jeigu jauni unigai ne-
mylėtų gražių gaspadinių
ir norėtų gyver. :i nekalty-
beje, tai jie sav inkstukus
galėtų pai uo: seniems
milionieriair.'. i 'utų gra
žaus pinigo ir v mas i pa
gundą nevestu.

Meksikonai t; tikiu bol-
ševikai. Jie i ba!.- .vintus ne-
tiki. ne< kai t rinkimai
ateina, tai ie alsuoja iš

EVOLIUCIJA.
naši, bet paskui prisipažįs-; 
ta, kad vežanti su savim. 
tris amerikoniškus dolerius, f 
ir bijanti, kad jų nekonfis-] 
kuotų, nes pagal Lenkijos! 
įstatymus, svetimų pinigų 

išvežti nevalia.
t —O kur tamsta turi tuos 
tris dolerius paslėpus? — 
klausia keliauninkas.

—Pančiakoj.
—Tai negera vieta. Pa

slėpk tamsta tuos pinigus 
po skrybėle.

Moteris padėkuoja jam 
už patarimą ir tuojaus pa
daro taip, kaip jai patarė.

Neužilgo prasideda revi-

“KERSTASIMCIAiM

Į Paryžiaus "Journal" 3 d. 
gruodžio numery sako, kati 
paskutiniuoju laiku Rusijoj 
prasidėjo tautinis atbudi
mas, atkreiptas prieš bolše
vikų viešpatavimą.

Nežiūrint savo raudonų
jų gvardijų, bolševikų ko
misarai pradeda jaustis 
kas diena vis blogiau, nes 
dagi tarpe ištikimiausių 
čekistu pradeda kilti kerš
tas ir neapykanta prieš bol
ševikų valdžią, ir ta neapy
kanta kas sykis darosi vis 
didesnė. Pasikėsinimai ant 

j valdininku kas 
stojo vienoj eilėj, o moteris sykis darosi vis skaitlinges- 
stovėjo atsukvrus. m, ir tie, kurie bolševikus

-Ar tamsta turi sveti- galabija, pareiškia, kad jię 
išeina su šešiais jlnos valiutos? — paklausė m fiina >ventObl0s kusi- 

........ . įjos valdininkas.
—Ne, neturiu.

1 —Tai netiesa, šita ponia
turi paslėpus po skrybėle 
tris dolerius — atsiliepė iš 
publikos išėjęs tasai ”dzen- 
telmanas”.

Galite sau Įsivaizdinti, 
kaip toji moteriškė nustebo 
ir susigėdijo! Ir tie trįs do
leriai. žinoma, buvo iš jos

Man teko nesenai buti te
atre ir matyti šitokį juoką .. . ...
apie civilizacijos evoliuciją:"* Lenkijos.

I laipsnis.

Laukinių gadynė. Da nė
ra nei namu, nei drapanų. 
Plaukais apžėlęs vyras pa
grobia moterį, suduoda jai 
buože per galvą ir įsitrau
kia į urvą, l’o kiek laike iš 
to urvo išlenda vyras, pas
kui moteris, o paskui ją di
delis pulkas vaikų.

II laipsnis.

Romos gadynė, 
jau truputį civilizuoti. Vy
ras su moteriške apsikabi
nę įeina grįčion. ir pabuvę 
tenai kiek, i’ 
vaikais. Tai yra jau daugi? 
mažesne šeimyna, negu pir-Į 
mutiniam laipsnyje.

III laipsnis.

Dabartinė gadyne. Mote
riškė tepa dažais savo veidą 
ir lupas, kad gražesne išro- 
dvtų. Ir vyras už plaukų jos 
jau netraukia, buožės ne
vartoja. bet saldainėmis ir 
aiskrymu vilioja. Susituo
kia jiedu ir nueina gyventi. 
A ėiiaus išeina, bet vietoj

Žmonės ziJa- pažįstamieji su- bolševikų

- čia giną 
jos sielą ir garbę”.

Slaptos organizacijos iš 
piadžių pradėjo tvertis tik 
Ukrainoj, bet dabar jau ap
ima visą Rusiją, ypač jos 
galingos Pavoigio guberni
jose. šiomis dienomis Sara
tove buvo byla dėl užmuši
mo komisaro Borodoščevo, 
ir iš tos bylos pasirodė,, kad 
slaptas judėjimas prieš bol
ševikų valdžią yra išsišako
jęs po visą sovietų respubli
ką.

Apsistokime truputį ant 
tos bylos. Vieną dieną Sara-

!

vaiku, dabar moteriškė ve- atimti.
šuniuką. ! Kuomet revizija pasibai-

Triimpa. juokinga ir tei
singa.

j ctasi

. pa-’ 
nuiie-

i butu kuo-'
:ti až ”Tele-; 
a. Bet daug

■.ii inkai ma-] 
. nes sakoma.; 
truko dar be-;

• 1

i*i

Kaip tik Amerikon atva
žiavo ristikas 
lietuvių laikre 
”spoito" skyri 
tynęs kartais 
pirmo puslapi.

. ’ožela, tai 
s iai

> r apie 
rašo net

Chicagos im' 
laidoję "Teiegr 
jo "Varpą", 
mi paskarr.b:i 
gramo" duš 
skambinti t 
tomai negalė 
kad ”Varpa>' 
liejant.

Įvedė 
riš
ant

Linkai, 
tina'

Žmonės sako, kad darb
daviai paprastai greičiau 
darbus duo ’.a diktiems. 
raumeningiem.' vyrams. 
Ant kiek man teko patirti, 
tai tas netiesa, nes buvusie-ĮEina paskalai, kad Lietu

vos kunigai žada eiti Į sto- ji saliunininkai nors raume- 
! na moterystės, tai yra pa- oti, bet darbą
' čiuotis. '"Pikti liežuviai” 
kalba, kad kai-kurie Lietu
vos kunigėliai jau ir prašy
mą popiežiui pasiuntę, pra- 

lami leidimo ženytis. Sa
koma, kad prie to juos ver
čia gaspadinės, kurios nori 
buti legalėmis kunigų pa
čiomis, o ne sugulovėmis.

gė ir traukinys įbėgo jau i tove atrasta keturi lavonai:

Ex-Klierikas.

LIETI VOS ATSTOVY
BES PRANEŠIMAS.
•---------
Pinigų siuntimas paštu'

Į Lietuvą.

Lietuvių visuomenei Su
vienytose Valstybėse jau 
buvo pranešta apie pinigų 
siuntimo atidarymą iš Ame
rikos Lietuvon.

Iki šiam laikui daugiau
sia buvo siunčiami pinigai 
i Lietuvą apdraustuose, net 
ir paprastuose laiškuose. 
Kelionėje daug tų pinigų 
žūna, ir Paštų žinyba netu
ri galimybės susekti tų pi
nigų žuvimą ir už tai neima 
atsakomybės. Turint tatai 
omeny. Paštų, Telegrafų ir 
Telefonu Valdyba turi gar
bės prašyti, kad apsaugoti 

į piliečius 
daugiau

(laiškuose, bet pašto perlai- 
! domis.

nudėtas bolševikų komisa
ras Borodoščev, jo žnona 
Tatjana ir da du vietos So
vietų nariai. Ant jų kaktų 
buvo Įmuštos antspaudos: 
"llikovskij, vadas specialės 
organizacijos panašiems 

darbams vykinti.”
šita organizacija yra pa

sivadinus "Sotnia Mstite- 
lei”, kas lietuviškai reiškia: 
"Keršintojų šimtinė”. Jos 

i viduje esanti labai aštri 
: disciplina ir Pavoigio mies
tuose ji pasėjusi jau didelės 
baimės tarp komisarų.

Daug "kerštašimčių” esą 
ir "Črezvyčaikoje". Dėda
miesi prie šitos šimtinės 
nauji nariai turį prisiekti 
ištikimybe vardan "Matuš-
ikos Volgos vandenų ir Rusi
jos garbės”.

Žinoma, nereikia perdaug 
šitą judėjimą vertinti, nes 
ijis da nereiškia, kad Ruši- 
ijoj jau tuoj kils prieš bolše- 
ivikų viešpatavimą revolhi- 
įcija. ir kad komunistų des- 

trisipotizmas bus nuverstas. Jei 
alĮ.įcaras vienas būdamas ga

ilėjo smaugti Rusijos darhi- 
ninkus per ištisus šimtme
čius. tai įsigalėję komunis-

—jidiuic, jioai p«vS biurokratai galės ’<fe
ygeliavo tūkstantį dolerių.:. į lengviau ;; šaudyt Rusijos

Dancigo kraštą, aš pradė
jau tam vyrui išmetinėti:

—Kodėl tamsta taip pasi
elgtai? Juk tai galėjo buti 
visas tos vargšės turtas.

—Taip, bet !mano sąžinė 
liepė taip pasielgti. Aš esu 
ištikimas pilietis ir kitaip 
pasielgti negalėjau.

—Gal tai ir teisinga, bet 
atimti iš biednos moteriš
kės paskutinius pinigus, 
tai tamstos teisingumas yra 
niekas daugiau, kaip tik
kiaulystė! — pasakiau aš j 
jam supykęs.
’ Kuomet Dancige išlipom 
iš traukinio, nuskriaustoji 
moteriškė prisidėjo prie 
manęs.

—Na, ir kągi? Tamsta 
nedavei tam latrui į žandą? 
-r užkalbinau aš ją.

—Ne.
—Kodėl?
—Nes atlygino. Už 

dolerius konfiskuotus, 
įdavė man keturis.

—O kaip tai?
—Matote, jisai pats šmu-ltiški biurokratai galės da

• -"•'vt - ( ~ ---- ’
liaudį. Vis dėlto šitas apsi- 

j reiškimas turi /'nemaža 
j j ]svarbos, nes jis parpdo, kačŪ 

(Šitą atsitikimą paduoda įopoziCija naujam despotiz- 
T.................... ’mui Rusijoj nuolatos augk

ir' organizuojasi.

Turėjo nukreipti nuo savęs 
revizoriaus dome.

V—tis.

nuo nuostolių, 
nebesiųstų pinigų

ŠMUGELIS.

j
Lietuvos Atstovybė Suvie

nytoms Valstybėms

1$L«.

A. Garbukas.

iš

Laisviečiai labai myli 
piešti "pikčerius”. Bet nei 
vienas jų "pikčeris" neiš-

t ’

f

t:1-
.

J

’ I-

Liuosybės Svetainė Philadelphijoj, kurioje .buvo paskelbta Amerikos nepriklauso
mybė ir Liuosybės Varpas, kuriuomi skambinta apreiškiant nepriklausomybę.

j "

V ažiuejam traukiniu 
'Varšuvos į Dancigą. Vago- 
'ne darosi ratelis, žmonės 
: sueina i pažinti, prasideda 
i atviros pašnekos. Bet tūla Krokuvos "Ilustrovvany 
: pilietė užsilaiko labai nėra-! Kuryer Codzienny”.) 
’miai. Vienas keliaujančių,!. 
; labai malonus džentelma-f 
nas, klausia jos, kame daly 

■kas. Iš pradžios moteris gi

Nauji Metai ir Kalėdos 
"Taip prabėgo, kaip sapnai, 
Nesulaukėm nieko gero, 
Vien tik bėdos ir vargai.

Turčiai skaito milijonus, 
Nesą bankon juos padėt —• 
Darbininkai jiems sukrovė, 
O pat’s vargą tur kentėt

Kur mus turtas pasidėjo — 
Uždarbis metu visu?

'T *

Tai'pas turčius nudardėjo
Į kišenių gilų jų.
f’• flį - i

Kiek desėtkų Naujų Metų 
Mes praleidom vargingai, 
Vienus švenčiam, kitų laukiam —

i

Ir taip vargstam jau ilgai.
A. Garbukas.
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BROOKLYN, N. Y. 
Kap buvo renkamas kriau
čių delegatas ir sekretorius.

Artinanties rinkimams, 
komunistai dirbo išsijuosę, 
kad pravedąs savo žmogų į 
unijųs delegatus. Nors ir 
dabar buvęs delegatas J. 
Lynch užtardavo komunis
tus, tečiaus prieš pat rin
kimus komunistai varė 
prieš jį šlykščiausią agita
ciją. Būdavo, kaip tik ry
tais bedarbiai susirenka į 
kriaučių Darbo Biurą, tai 
Jankauskas, Jankaitis, Čer
niauskas, Hermanas ir kiti 
tuojaus ir pradeda tą žmo
gų šmeižti. Gi dirbtuvėse, 
jei kur yra daugiau komu
nistų, tai stačiai prakalbos 
buvo laikomos ir delegatas 
su sekretorium šmeižiami. 
O jau "Laisvė”, tai kiekvie
nam numery prieš rinki-

- mus Lynchą niekindavo.
Gruodžio 19 d. įvyko rin

kimai. Pradėjus žmonėms 
rinktis į susirinkimą, komu
nistų pastumdėliai pasitin
ka kiekvieną savo pažįsta
mą ir prašo, kad tas balsuo- jki $10. Pasirodo, kad musų 

kriaučiai pradeda jau svei
kiau protauti apie tas dide
les pabaudas.

Baigdamas noriu da vie
ną svarbų dalyką pažymėti, 
būtent, kad kriaučių dar
bai pas mus beveik visai su
stojo. Tikimasi, kad po 
Naujų Metų pagerės, bet 
tikrai nežinia.

S. w. Z.

CHICAGO, ILL 
Įdomios Mokslo Draugų 

paskaitos.
Gruodžio 16 d., Raymond 

Institute buvo laikyta Mok
slo Draugų paskaita. Prele
gentu buvo inžinierius • K. 
Augustinavičius. Jo kalba 
susidėjo maždaug iš ketu
rių dalių, būtent: gamini
mas gazolino, aliejaus ir 
automobilių industrija; šal
tis ir kokį perversmą žmo
nijoj jis padalė; anglinė 
smala ir spalvų gaminimas 
ir cukraus industrija.

•Į Jo paskaitos tema buvo: 
P'c t n V o i yrnnnin 
venimą”. Tat* aš bandysiu, 
nekopijuodamas žodis žo- 
din kalbėtoją, perduoti 
skaitytojam^ mintis ir nu
rodymus st unbiais ruožais.
Kokią reakciją automobilių 
industrijoj padarė gazoli

nas?
Anot kalbėtojo, ačiū sau

lės energijai, kuri pagami
no augmenis, o augmenims 
supuvus pasidarė anglis. 
Chlorofilius įgaudamas sau- 
lės*spindulius palaiko gyvy
bę organinėj reakcijoj. To
dėl mes turime savo žemė
je įvairiausius turtus.

Amerika dabar pagami
na daugiau gazolino negu 
kokia nors kita šalis. Bet 
Amerikoje buvo daug alie
jaus sunaikinama per neži
nojimą kaip jį suradus su
laikyti nuo išsiliejimo. Alie
jus randamas tam tikruose 
žemės sJuogsniuose gana 
giliai lyg rankovėse. Pra- 
gręžus skylę, jis išsiliedavo, 
nes spaudimas iš vidaus es
ti didelis. Aliejus pasidaro 
iš anglies su hvdrogenu 
(vandeniliu) ir kietai su
spaudus gaunasi gazolinas. 
Spaustinio gazolino gauna
ma 50%, o 50% pasilieka 
aliejaus.

Nuo padirbimo pirmo 
automobilio, 1896 m. šian
dien turime jau net 15,000,- 
000 automobilių. 'Tie auto
mobiliai per metus sunau
doja šimtą milionų bačkų 
gazolino. Taigi yra perma
toma, jog tokiam dideliam 
naudojimui gazolino, neil
gai trukus galima bus jo

tų ant delegato už Čer
niauską, o ant sekretoriaus 
už Hermaną. Mat, komunis
tų lygos buvo jau slapta nu
tarta statyti tuodu komu
nistu į tas vietas. Salėn in- 
ėjus, tuojaus matėsi komu
nistų "davatka”, didis Bui
vydą, su kokiu tai Tosterio 
išleistu laikraštuku. Ir kas 
tik salėn įneina, jis vis lin
guoja kuprą atkišdamas, 
lyg ta Belgijos karvė, ir 
siūlo: "Drauge, tik penki 
centai! Darbininkiškas laik
raštis”.

Atsidarius susirinkimui 
ir perskaičius protokolą, 
prasidėjo nominacija kan
didatų ant delegato. Komu
nistai visi ant syk sušuko: 
"Černiauskas. Černiaus
kas!” Iš publikos kaž kas 
pastebėjo, kad reikėtų už
klausti senąjį delegatą 
Lynchą, ar jis neapsiima; 
ir užklaustas jis apsiėmė. 
Nominuota išviso tris kan
didatai: Lvncn, Černiaus
kas ir Pranckevičius. Da
bar prasideda I 
tinkamumo apkalbėjimas. 
Komunistai kad niekina 
Lynchą, niekina, tar
tum tas žmogus ir trijų 
centu nebūtų verias. Ka
dangi visi žino, jog Lynch 
visuomet remdavo komu
nistų "politiką”, tai iš pub
likos jo niekas ir neužtaria. 
Pasibaigus diskusijoms pri
eita prie .balsavimo, ir re
zultatas buvo toks, kad de
legatu tapo išrinktas V. 
Černiauskas, tikras komu
nistas ir žioplas, skystas 
žmogelis.

Toliaus seka sekreto
riaus rinkimai. Čia kandi
datų daugiau neatsirado, 
kaip tik du: buvęs senasis 
sekretorius Sakalauskas ir 
komunistų nominuotas 
rombinis Hermanas. Prasi
dėjus kandidatų apkalbėji
mui, komunistai jau nedaro 
tokių šlykščių priekaištų 
Sakalauskui, kokių jie darė 
Lynchui; čia jie tiktai per
ša saviškį Hermaną. Iš pub
likos daugelis kalba ir užs?-. 
registruoja kalbėti už drg. 
Sakalauską, nes jis visiems 
žinomas kaipo darbštus ir 
teisingas vyras, ir ne komu
nistas. Diskusijoms pasi
baigus prieina prie balsavi
mo, ir rezultatas toks: J. 
Sakalauskas išrinktas sek
retorium, o komunistas 
Hermanas vis negali' pasi- 
liuosuoti nuo rumbių skėti- i 
mo.

Euvęs delegatas Lynch < 
gavo šituose rinkimuose 
gerą pamoką. Dabar jis, ro- ■ 
dos, turėtų suprasti, ko : 
vertas tas komunistų ”tei- j

jį šlykščiai užtai išniekino, priemonių pagaminimui ki- 
Gali* būt, kad kai kur jis tokių dalykų, kas užims vie- 
gal ir neatliko savo darbo 
kaip reikėjo, bet tai nereiš
kia, kad jis darė savo klai
das tyčia, taip kaip komu
nistai aiškino.

Apie naują delegatą rei
kia pasakyti tiek, kad tai 
yra typingas komunistų 
"davatka” ir savistovumo 
visai neturi. Susirinkimuo
se jis yra nesykį pasižymė
jęs sukimu balsų. Asmeniš
kai jis yra labai skystas ir 
didelis pliuškius, taip kad 
joks rimtas žmogus negali 
su juo skaitytis. Kriaučiai 
jį vadina "kopustiniu”. To
dėl delegato darbą jis var
giai garės tinkamai atlikti, 
ir komunistai turės nemaža 
rūpintis, kad kur tik gali
ma, jo klaidas pateisinus 
arba paslėpus.

Beje, šitam susirinkime 
buvo atsišaukę taip vadina
mi Vervečkos buvę dalinin
kai, kuriuos unija buvo nu- 
baudus po 899.99. Šį kartą 
jiems atsišaukus, susirinki
mas sumažino jų pabaudą

kandidatui’\M0ksi0 stoka j žmonių gy-

singumas”, už kurį jis vi- pritrukti. Bet tai nėra ko 
sados galvą guldydavo. Jie bijotis. Mokslas turi daug

M

tą gazolino — tai alkaholis. 
Negana to, automobilių 

gaminimas vis didėja. Au
tomobiliai daromi vis geres
ni ir greitesni, kad daugiau 
kelionės atlikus, kad grei- 

; čiau susisiekus transporta- 
cijos reikalais. Daroma vis 
daugiau ir daugiau naujų 
kelių, kas pagelbsti šalies 
ūkininkams susisiekti su 
miestais ir t.t.

Aviacija taipjau tobulė
ja. Mes žinome, kad orlai
viai vežioja paštą. Moderni
niai orlaiviai lekia 230 my
lių į valandą, taip kad ir vė
jas nieku budu negalėtų 
taip greit bėgti. Yra mano
ma, kad bus padaryta tam 
tikri pulmanai, kur galės 
žmonės važinėtis ir susi
siekti iš Nevv Yorko su San 
Francisco į kelias valandas 
laiko. Amerikoje viskas da
roma, kad sutaupius laiką 
ir daugiau naudos padarius. 
O kuo daugiau laiko bus su
taupyta ant vieno dalyko; 
tai daugiau Jaus progos ki
tam darbui geriau atlikti:-

šaltis ir jo pasekmės.
Gal atrodytų tuščias da

lykas kalbėti apie šaltį, nes 
šaltis mums žinomas kaipo 
nenaudingas dalykas. Bet 
pažiūrėkite, ką inž. Augus
tinavičius sako.

Dar senovėje žmonės gar
bindavo ugnį, kaipo amžiną 
ugnį, o šaltis jiems nei ne 
galvoj buvo, šaltį žmonės 
įvertino tik nesenai. O ug
nis ir šaltis atlieka didelius 
darbus. Šaltį galima pakin
kyti varymui mašinų, kaip 
kad dabar garas tai atlieka. 
1850 metąis vienas ameri
kietis išrado būdą kaip pa
gaminti ledą. Jis padarė 
tai visai paprastu budu. Ka
da orą suspaudi dūdoj ir 
staiga atleidi, tai oras trau- 

' kiasi, o kai traukiasi, tai ir 
• sala. Mes žinome, kad nuo 

šilumos bile daiktas išsipu
čia, o nuo šalčio — traukia
si. Dabartiniai ledo gamin
tojai vartoja amonijos ga- 
zus, iš ko ir pas'idaro dide
lis šaltis. Ačiū ledų ir šal- 
dyklų gaminimui, Chicagos 
skerdyklose galima paskers 
ti 18,000,000 gyvulių galvų 
ir mėsą sveiką išlaikyti per 
daugelį metų. Taipjau labo
ratorijose pagaminama 
skystas oras, kuris siekia 
virš šimto laipsnių žemiau 
zero. šaltis kaip ir karštis 
degina. Taigi skystąs oras 
yra vartojamas darymui 
operacijų. Be kitko šaltis 
yra vartojamas gaminimui 
azoto dėl dirvos tręšimo ir 
kitiems naudingiems daly
kams.

Senovėje buvo priaugina
ma daug gyvulių, bet mėsos 
industrija negalėjo vysty
tis, nes nebuvo galima mė
sa išlaikyti nuo supuvimo. 
Dabar ne tik mėsos indus
trija, o ir kitos pramonės 
labai pasigerino šalčio pa
galba.

V
Smalos industrija.

Kokie produktai pagami
nama iš smalos, kuri taip 
nemaloniai kvepia? Smulk
meniškai neaprašysiu sma
los išdirbystės, kad ir kaip 
įdomi ji būtutes stoka vie
tos laikrašty. Paminėsiu 
tik, kas iš jos esti pagami
nama. 1856 metais buvo at
rastą būdas x atskirti nuo 
smalos naftą, kiek vėliau 
surasta būdąs gaminimui 
klijų. Anglijos jaunas stu
dentas vakacijų laike per 
Velykas, pilstydamas į 
smalą įvairius chemikalus, 
pastebėjo nepaprastą reak
ciją ir po to išrado gamini
mą geriausių spalvų. Po to 
vokiečių chemikai iš angli-

benziną su azotine rūgštim 
pagamino anaiiną, o tada 
jau ir geriausi dažai pasi
daro, kokius mes šiandien 
galime padaryti, rodos, net 
apie 2,(HH) skirtingų atspal
vių.

Iš smalos yra gaminama 
ir perfumai. kurie turi la-
bai ypatingą kvapsnį ir ii- ž

Vienas iš kaltininkų sako: 
"Jei sužinočiau, kas taip 
parašė, tai kaulus sutrin- 
čiau”. Mat, drutuolio esa- 
17a- .'Iš tokių grąsinimų aš 
tik juokiuosi, nes gerai ži
nau, kad kumščios viešpa
tavimo gadynė jau atgyve
no savo dienas, šiandien 
žmonės giriasi protu, o ne 
kumščiu. Kas is tos spėkos, 
jeigu prie jos proto nėra.’ 
Juk mulas turi spėkos dau
giau už žmogų, o vienok jis 
yra pavergtas. Taigi, prieš 
išlavintą protą aš visados 
nusilenksiu, bet prieš spėką 
—niekados.
• kurie jaučiasi "ap
šmeižtais”, ve ką pasaky
siu: jeigu manot, kad aš 
savo korespondencijose ap
silenkiau su teisybe ir ką- 
nors užgavau bereikalingai, 
tai paimkit plunksną į ran
kas ir per tą patį "Keleivį” 
parašykit man atsakyma, 
nurodydami, kame aš kly
dau. O jeigu to nepadarysit 
ir nepamesk savo blogų 
darbų ir papratimų, tuomet 
aš jumis ir vėl padilginsiu. 
Jeigu redakcija talpins, tai 
paskelbsiu ir jūsų vardus, 
imdamas visą atsakomybę 
ant savęs.

Telegrafistas.

gai nenublankstantį. Ant 
perfumu kas m?tai esti iš
leidžiama 500,000,000 dole
rių. Iš smalos yra gamina
ma gyduolės, vadinamos 
Bayer 202, kurių pagelba 
esti gydoma miegamoji li
ga. Herlickas išrado gyduo
lę ”606” nuo sifilio, kurią 
taipgi iš smalos padaro. Ja- 
ponietis Takaminas išrado 
adrialiną, su kurio pagalba 
yra gydoma širdies sustoji
mas ir t.t.

Sacharinas ir cukrus.
Sachariną išrado Ameri

kos chemikas, žmonės pa
prastai kalba apie sachari
no nuodingumą. Reikia pa
sakyti, kad sacharinas nė
ra jokis nuodas ir nei kiek 
nekenkia žmogaus sveika
tai. Sacharinas kaipo sal
dus daiktas, užkirta kelią 
cukraus industrijai. Su- j 
prantama, cukraus magna- ' 
tai ir paleido paskalus apie j 
sacharino nuodingumą. I 
Taipgi reikia pasakyti, kad 
sacharinas irgi yra paga
mintas iš anglinės smalos.

Cukrus turėjo daugiau _  _______ t
šia įtakos į žmonių politinį Parapija buvo surengus čia 
ir sociali gyvenimą. Bend- prakalbas; kalbėjo p. J. O. 
rai pasakius, cukrui gamin- ” ’ - -
ti sodinama cukrinės lend- _____ _____
rėš. Jų istorijos taipgi ne- partįV nelietė? tik aTškTno

Arabai pirmieji i vairias tikybas ir bažnv- 
gaminti cukrų iš čias. Jis tvirtino, kad žmo

gui reikia į ką nors tikėti.
Kalbėdamas antru atveju 

p. Sirvydas kritikavo Rusi
jos "patrijotus" ir pajuokė 
juos, kad jie dainuoja ”Ru- 
sija brangi", ir siūlė savo 
laikraštį "Vienybę". Girdi, 
dąbar jus neturite kur ir ži
nučių parašyti apie savo 
veikimą; arba, jeigu Rymo 
katalikai jus šmeižia, tai 
jus neturit tokio laikraš
čio, per kurį galėtumėt 
jiems atsakyti. Taigi prašė, 
kad kiekvienas parapijonas 
nusipirktų jo kompanijos 
šėrų ir užsirašytų jo laik
raštį, kuris tarnausiąs 
mums kaipo organas.

Aš, kaipo parapijonas, 
pritariu tai nuomonei, kad 
turėti laikraštį yra geras 
daiktas. Bet kam gi jau čia 
p. Sirvydas būtinai perša 
mums savo laikraštį?* Juk

LAVVRENCE, MASS.
Politikieriai skverbiasi į 

tautišką parapiją.
23 gruodžio Tautiškoji

Sirvydas iš Brooklyn. Pir
moj savo kalboj jis politinių

minėsiu. Arabai pirmieji 
oradėjo p 
’endrių, o paskui ir europie
čiai pasekė arabus. Cukrų 
gamina taipgi iš burokų, 
bet nėra taip geras ir šva
rus cukrus kaip kad iš 
lendrių.

Pradėjus gaminti cukrų 
Amerikoje, buvo sėjama 
daugybė lendrių. Cukraus 
industrijai besiplėtojant 
□radėjo pritrukti darbinin
kų. Kompanijos gabendavo 
iš Afrikos negrus kaipo 
vergus, kurie joms dirbda
vo tik už pavalgymą. O kai 
perdaug negrų buvo įvežta 
Amerikon, tai kilo civilinis 
karas. Civilinis karas, žino
ma, panaikino Amerikoje 
vergiją. ■ ’

Daugiausia cukraus su
vartoja australiečiai. Jeigu 
imant proporcionaliai, tai 
išeina štai kaip: Australi
joj kožnaš žmOgtiš suvarto
ja cukraus 170 svarų Į me-!yra ir daugiau laikraščių, 
tus; Rusijoj. 15 svarų'į me- kurių mes galime! pasi- 
tus; Italijoj. 10 sv. į metus rinkti toki, kuris mums ge

niau patinka. Juk mes ne 
maži vaikai, ir ne Rymo 

■katalikų parapijonįs, už ku
riuos kunigai protauja. 
Mes turime savo protą.

Antras dalykas, tai p. 
Sirvydas, kiek man yra ži-

ir t.t.
Tai taip papasakojo inž. 

K. Augustinavičius, kokias 
permainas mokslas padarė 
dabartinėj civilizacijoj.

Dar, reikia pridėti štai 
kas, kad i šitokias paskai- t

įvairias tikybas ir bažnv-

parankiau, negu "Vieny- 
>ę”. Taigi, jei turim ką ra- 
yti, galim parašyti į ”Ke- 
eivį". šitas laikraštis senai 
au yra mums žinomas kai
to griežtas Romos klerika- 
izmo priešas ir daug mums 
ladėjo, kuomet mes organi- 
lavomės. "Vienybė” tada 
žiurėjo per pirštus ir neno
rėjo mums pritarti, nes ne
žinojo da kurioj pusėj bus 
viršus. Bet kuomet po ilgos 
r sunkies kovos mes atsi
stojome ant tvirtų kojų, 
tai prie mus pradeda jau 
olaktis visokie agentai ir 
siūlo mums savo "pagal
bą”... už musų dolerį.

Čia negerai daro musų 
klebonas. -Jisai kartu su Vi- 
dunu užsimanė papolitikie- 
riauti. () kadangi jiems ge
riausia tinka pusiau buržu
azinė tautininku politika, 
tai jie ir pradeda mums 
piršti tautininkų krūmelį.

Bet taip neprivalo buti. 
Atsiminkime, draugai, kad 
kuomet mes tvėrėm šitą 
bažnyčią, tai musų tikslas 
buvo — atskirti maldos na
mus nuo purvinos pasaulio 
politikos. Ir dėlto mes pa
ėmėm viršų. Dabar gi nori
ma jau ir musų bažnyčią 
įtraukti politikos purvynam 
Mes neprivalom su tuo su
tikti. Jei musų klebonas no
ri prigulėti prie tautininkų 
politinės partijos, tegul jis 
sau priguli, bet tegul jis ne
traukia į tą partiją musų 
bažnyčios. Tegul neperša 
mums tos partijos laikraš
čių. Mes turime daug mums 
pasitarnavusį laikraštį ir 
drąsų kovotoją su Romos 
trustu — tai "Keleivis”. Jis 
čia daugiausia išsiplatinęs 
ir per jį mes galime pasiekti 
beveik kiekvieną l.awren- ! 
ce’o lietuvį.

Gal kai kas pasakys, kad 
"Keleivis” yra "bedievis- : 
tas" laikraštis ir jo leidė- ■ 
jai "bedieviai”? Bet p. šir- ' 
vydas irgi "bedievis”. Pa- 1 
galios ir visa tautininkų 
partija vadinasi "bedie- 1 
viais”, o betgi musų klebo- j 
nas nebijojo su jais vienoj 41 
lovoj mi^ot. Kodėl tad 
mes turime bijoti "bedie
viško” laikraščio?
> Pa rapi jonas.

tas kažin kodėl neperdau- romą, lankosi ir Rymo ka-
giausia žmonių teatsilanko. 
Matomai, publika nežino 
paskaitų svarbumo. Aš už
tikrinu. kad atsilankiusis 
paskaitas neapsigaus.

Dail. M. Šileikis.

į

NORVVOOD, MASS. 
Teisybė duria jiems akis.

Mano korespondencijos 
apie vištas, ristynes, klajo
jimus ir kitokius šposus su
kėlė nonvoodieciuose daug 
kalbų. Žmonės, kurie apie 
tuos dalykus gerai žino, gi
ria mane už teisybės para
šymą. Bet kailininkams nuo 
mano korespondencijų pa
liko karšta, mat, teisybė du
ria jiems akis. Ir jie neat
būtinai užsispyrė sužinot, 
kas apie juos išdrįso i laik
raščius rašyt. Užsipuola 
ant vieno, ant kito, grąsina

nės smalos surado būdą at- net kumščios Jiega, bet vel- 
skirimui benzino. Atskirus tui — nieks Neprisipažįsta.

/ . . . • ’ ' )

talikų klebonijose, giria jų
jų bažnyčias ir žada jųjų 
reikalus ginti. Taigi aš ne
suprantu, kaip jisai galėtų 
tų dviejų bažnyčių reikalus 
savo laikraštyje sutaikyt, 
kuomet tarp mus ir Rymo 
katalikų eina atkakliausia 
kova? Ponas Sirvydas sa
kę, kad jo laikraštis kovoja 
su Varšuva ir Maskva, bet 
kad jis kovotų su Rymu, tai 
p. Sirvydas nedrįso pasaky
ti. Priešingai, jisai prisipa
žino, kad jo laikrašti skaitą 
ir Rymo' katalikai.

Taigi, draugai parapijo
ms. bukime atsargus ir ant 
kiekvieno pasiūlymo nepul
kime taip karštai. Pono Sir
vydo "Vienybė” mums nėra 
joks kelrodis ir nėra viena
tinis lietuvių laikraštis 
Amerikoje. Visai netoli nuo 
musų yra "Keleivis”, kurio 
ir dvasia mums daug arti
mesnė, ir kurį pasiekti daug

PITTSBURGH, PA. 
Lietuvių Mokslo D-ja išrin
ko naują valdybą ir paskyrė 
našlėms po $25 pašalpos. 
Triukšmadariai sukėlė 

termą.
Gruodžio 9 cl. L. M. D. tu

rėjo savo name priešmetini 
susirinkimą, kur dalyvavo 
117 narių, nors D-ja turi 
arti keturių šimtų narių.

Pirmiausia buvo priima
mi nauji nariai, kurni per 
šį susirinkimą prisirašė 
apie tuzinas. Be jokios agi
tacijos nauji nariai būriais 
stoja į L. M. Draugiją; tai 
vra ženklas, kad Pittsbur- 
gho lietuviai supranta šios 
Draugijos svarbą.

Buvo paskirta trim mi
rusių draugų našlėm po 825 
Kalėdų dovanų. Garbė to
kiai Draugijai, kad neuž
miršta savo mirusių draugų 
našlių. Tik gaila, kad svars
tant dovanas sukelta triukš
mas susirinkime. Mat, Pit- 
tsbuighe yra da keletas 
taip vadinamų "gerklinių 
revoliucionierių”, tai kur 
tik jie nepasisuka, visur sa* 
vo gerkles paleidžia. Taip 
buvo ir šiame susirinkime, 
ir man rodosi, kad musų 
pirmininkas lyg pataikau
ja tiems rėksniams. Labai 
negerai, kad susirinkimą 
leidžia paversti jomarku. 
Užvis didžiausias triukš
mas kilo kada susirinkimui 
buvo paduotas skundas ant 
tu "gerklinių levoliucionie- 
rių” už kėlimą triukšmo 
drg. Grigaičio prakalbose. 
Tie rėksniai net užkimo be
rėkdami, taip kad ir pirmi
ninkui buvo sunku susigau- 
dyt ir prįe kokios nors tvar
kos prieiti. Ir gal būt, kad 
dėl šventos ramybės neleido 
klausimo balsuoti.

Butų labai gerai, kad mu
sų pirmininkas panaudotų 
savo galę ir prašalintų tuos 
tvarkos ardytojus iš susi
rinkimo.

Tolesni susirinkimo Nu
tarimai : Draugijos organu 
palikta po senovei "Kelei
vis”. Nors nariai gali pasi
rinkti tokį laikraštį, koks 
jiems patinka (iš Draugijos 
iždo yra duodama kožnam 
nariui ant laikraščio po $2, 
o jei katras nori branges
nio laikraščio, tai tur savo 
pridėti), tik kožzio nario 
pridervstė skaityt kokį 
nors laikraštį, bet iš savai
tinių laikraščių "Keleivis" 
tarp M. Draugijos narių ’ 
turi geriausi pasisekimą:

Pabaigus susirinkimą, 
balsų skaitymo komisija pa
skelbė balsavimo pasekmes.. 
Pasirodė, kad kone visa se
noji valdyba liko išrinkta 
ateinantiems metams, tik 
su mažais išėmimais, bu- 
tent: Pirmininku, J. Pocių 
nas; vice-pirmininku, Juo
zas Moskeliunas, vietoje at
sisakiusio V. Gutausko; 

j sekretorium, P. 
Sliekas; finansų sekreto
rium, Jonas Urlakis; iždi
ninku, Jurgis Bruknis, vie
toje Dėdės Raukčio; iždo 
globėjais, J. Ambrazaitis ir 
A. Vainorius; namo sekre
toriais, St. Raudonis ir Ad. 
Kardonas; kontrolės komi
sija, J. Blažaitis ir K. Bal- 

~; maršalka, Kas. Ra
giukas; gaspadorium, Ka- 

mašinšapės. 1, zimieras Gutauskas.
2 šiušapės, robe-! Šioji valdyba yra bepar- 

tyvė pilniausioje to žodžio 
prasmėje, taip kaip ir pati 
Draugija, kuri remia kož- 
ną prakilnų darbą lietuvių 
labui.

Beje, bučiau pamiršęs pa
rašyti. kad šis susirinkimas 
nutarė surengti advokatui 
F. J. Bagočiui prakalbas 
30 d. gruodžio.

L. M. D. Narys.

MILFORD, MASS.
Lietuviai girtuokliauja. — 

Vienas jau mirė nuo
, ' munšaino.
šitas miestelis guli apie 

30 mylių nuo Bostono ir ap
gyventas įvairiomis tauto
mis. Yra čia ir lietuvių ma
žas būrelis. Lietuviai, rodo
si, prie nieko kito nėra pa
linkę, kaip tik prie munšais 
no. Jau pora lietuvių užsi
mokėjo po 50 dolerių bau
dos už pardavinėjimą mun
šaino. O vienas lietuvis, Jo
nas Šimkus, jau mirė nua 
girtuokliavimo. Gruodžio 
15 d. jis 1 
gonbutį, o 18 d. gruodžio 
mirė. Kadangi jis neturėjo 
nei pinigų, nei giminių, tai 
miestas užsiėmė jo palaido
jimu. Gyvas būdamas sakė
si turėjęs broli VVorcestery, 
bet brolio kol-kas nepavyko 
surasti.

tapo atiduotas j lį- protokolų

<

šiame miestelyje yra įnai- čius; 
rių išdirbysčių, kain tai: 2 
liejyklos ir f
audinyčia, ° 
rinė (reinkotinė), kurioje 
daug lietuvių ' dirba prie 
reinkotų siuvimo. Uždarbiai 
nelygus, žiūrint kas kokį 
darbą dirba. Uždirbama 
nuo 30 iki 40 dolerių sąvai- 
tėj. Paprasti darbininkai 
gauna po 45 ir 50 c. į valan
dą. Dirbama 50 valandų są- 
vaitėje. Iš kitur pribuvus 
nesunku darbas gauti.

S. N. (Koresp. tąsa ant 5 pusi.)



O iš kur tu žinai, tėve.
kad taip buvo?

—Pats Batūra 
mas taip pasakė, 
abudu razbaininkai 
ir i tumią pasodinti, 
juodu surakinę varė, tai vi
si katalikai sakė, kad tokius 
tik užmušt — ir po sūdo!

—O gal jie ir gerai pada
rė, kad tą žmogų užmušė?

—Ar tu pasiutai, Maike! 
Kaip gi tu gali šitaip kalbė
ti? Kaip gi tu drįsti teisinti 
žmogžudžius?

—Aš jų neteisinu, tėve. 
Bet katalikų tikėjimas sa
ko, kad užmušto žmogaus 
dusia eina stačiai i dangų. 
Taigi, žiūrint i tai kataliko 
akimis, užmuštas 
turi būt laimingas.

—Ne visuomet, 
Batūra nors ir 
mirčia mirė, bet 
stačiai i peklą.

—Kaip tu tai žinai, tėve?
—žinot čia nesunku, 

ke. Batūra buvo 
liaudininkas 
mų balsavo 
Nr. 4-tą. O Šiaulėnų klebo
nas aiškiai 
pasakė: kas 
balsuos, tas 
mo. Taigi ir 
be išrišimo.

mirda-
Dabar 
suimti

Kaip

I

Amerikiečiu laiškas 
iš Lietuvos.

žmogus

vaike. J. 
kankinio 

jis nuėjo

vai- 
valstietis 

ir laike rinki- 
už liaudininkų

Nuo Redakcijos 
sikalbėjimas yra 
iš Lietuvos. Ji yra parašęs 
vienas kaimietis, dagi men
kai mokantis rašyti; todėl 
dialogo formą ir rašybą rei
kėjo pataisyti, tečiaus jo 
tema pasilieka originale. 
"Keleivio” skaitytojams ši
tas faktas turi būt labai 
Įdomus, nes jis parodo, kaip ko 
Lietuvos žmonės yra užin- 
teresuoti "Maikio ir Tėvo” 
diskusijomis. Jie nori, kad 
tose diskusijose butų apkal
bamas net ir Lietuvos gv-- -

.—šis pa- kontras, tai ir kalba grino- 
prisiųstas ‘ riška.

—O ką tu tenai daugiau 
matei, tėve?

—Aš, vaike, 
tris klioštorius 
cudaunas 
bažnyčių 
kunigų.

bamas net ir Lietuvos 
venimas.

—Gerą rytą, Maike! 
—Ačiū už gerą, tėve. Jau 

ir tu lietuviškai išmokai?
—Taip, vaike.
—Bet kurgi tu buvai pra

žuvęs, tėve? Ar tik ne pas 
davatkas pradėjai lanky
tis?

—Aš, vaike, nebuvau nie
kur pražuvęs, tik i Lietuvą 
buvau nuvažiavęs medžia
gos parinkti, kad atsikir
tus prieš jūsų bedievišką 
mokslą.

—O kokios gi tu medžia
gos iš tenai parsivežei? 
Gal deguto žydų iškaboms 
murzinti? Ir papasakok, 
kaip tave pasitiko ant ru- 
bežiaus Lietuvos žandarai? 
Ar nenumovė kelinių, be
dieviškų raštų jieškodami? į

—Ne. Maike, Lietuvos 
žandarai tik bedievius ant 
gronyčios tekrato; o aš pa
rodžiau škaplerius, ir tuoj 
suprato, kad saviškis. Mat, 
Lietuvoj dabar katalikiški 
zakonai, tai prieš genero
lišką stoną visi kepures nu
siima.

—Tai ne katalikiški, bet 
buržuaziniai Įstatymai, jei 
generolus taip garbina, o 
paprastus žmones varžo.

—Tu, Maike, taip nekal
bėk, ba gausi per pakau
šį!...

—Liaukis, tėve, juk mu
du ne muštis čionai susiė- 
jova, o draugiškai pasikal
bėti. Taigi papasakok man, 
ką tu Lietuvoj matei. Gal 
Smetoną kalėjime aplan
kei? O gal buvai nuvykęs 
pasikalbėti pas profesorių 
Valdemarą?

—Aš, vaike, kalėjimų ne
lankiau ir su kaliniais jokio 
biznio neturėjau. Kas del 
pono Smetonos, tai .jis jau 
buvo iš džėlos paleistas, ba 
jo frentai uždėjo už ji 2,000 
litų belos. O krepesorius 
Valdemaras, vaike, yra iš
siųstas į Varnius ant dvie
jų mėnesių vikeišinv. Bet 
jie tenai kitaip vikeismą 
vadina; jie sako: atosio- 
gų”. Mat, kaip grinorių

aplankiau 
devynias 

vietas, dešimts 
ir mačiau daug 

Pasirodo, vaike, 
kad Dievas Lietuvoje ant 

:os vietos...
—Ar tu jį matei?
—Maike. tu taip nekal

bėk. Taip tik cicilistai kalba. 
Jei Lietuvoje milicija iš
girstų tave taip kalbant, 
tai tuojaus atsidūrtum be
langėj.

—Užtai geri žmonės ir 
nevažiuoja dabar Lietuvon, 
nes bijo, kad kunigai su sa
vo milicija nenukryžiavo- 
tų.

—Jes, Maike, bedieviams 
Lietuvoje pyragų dabar nė
ra. Ot, jei, neduok Dieve, 

į žmonės butų išalsavę i 
Seimą cicilistus dimakra- 
tus. tai tada Lietuva butų 

į žvdbernių rojus.
— Koks tu keistas, tėve! 

Visas svietas kovoja už 
daugiau laisvės, o tu džiau
giesi, kad Lietuvoje kuni
gai tą laisvę naikina!

—Bet bedievybę, vaike, 
reikia kasavoti, ba jei ne- 
kasavosi. tai visa Lietuva 

■ privis šliuptamių. Dabar 
kunigai kovoja prieš bažny
čios šventos neprietelius, ir 
tai bedieviu Urbano ir Vi
lkino sėkla platinasi apie 
Šiaulėnus kaip koks ama
ras. Diktariškių kaime, 
vaike, laisvamaniai pasida
rė jau tokie mokyti, kad su 
kunigu stoja ant kritikų. 
Jes, Maike. tikras ištvirki
mas: klebonui rankos jau 
nebučiuoja, kalėdos neduo
da. mišių nebeužperka ir iš 
kunigo gaspadinės 
Stanislavos šidijasi.
si tokius mandragalvius 
Šiaulėnų klebonas kun. Čia- 
pas kas nedėldienis per pa
mokslą vardais apšaukia ir 
iškeikia, o klebonijoj turi 
savo kambaryje ant sienos 
susirašęs tu bedievių di
džiausią eilę, ir kaip tik 
katras jų ateina pas klebo
ną su kokiu reikalu, kiek
vienas gauna lazda per gal
vą. Kitaip, vaike, ir negali
ma su jais.

—Jei buvai i tą kraštą 
nuvykęs, tėve, tai gal girdė
jai. kaip ten buvo užmuštas 
J. Batūras?

—Jes, vaike, girdėjau. Ji 
užmušė jo paties vaikas su 
jo sesers sunumi. 
naktį, sušaude iš

II

panos 
Užtai

per pamokslą 
už tą sąrašą 
negaus išriši- 
Batura mirė 

Na, o surištas 
žmogus juk negali i dangų 
nueiti, tą ir tu pats, Maike 
gali suprasti.

—Pasakyk, tėve, ar jūsų 
šventraštis klysta, ar kata
likiški dūšių ganytojai? Ne
jaugi Dievas butų tokius 
kraipomus Įstatymus išlei
dęs, kaip krikščionių Sei
mas, kuriuos galima visaip 
aiškinti, kraipyti ir apeiti. 
Jei Dievo yra pasakyta, 
kad užmušto žmogaus dū
šia turi eiti Į dangų, tai ne
žiūrint prie kokios partijos t , _ 
tas žmogus prigulėjo, dan- 
gaus vartai jam turi būti xo 
atdari, ir jokie "išrišimai” 
jam čia nereikalingi.

—Tu. Maike, nesupranti 
dvasiškų zokonų. .Jeigu 
žmogus yra bedievis ir bal
suoja už bedievius, tai jau 
jo dūšia yra velniui užrašy
ta,'ir vistiek ar jis pats nu
mirs, ar ji kas nudės, jo ke
lias eina i peklą. Ir tokius 
bedievius, kurie nepripa
žįsta nei dūšios, nei Dievo, 
nei dangaus, nei peklos, vi
sus reikia išmušt!

—Bet Dievas yra 
kęs. "Neužmušk!"

—Jau mes Dievo prisaky
mus pradedam čenčiuoti, 
vaike.

—Tai kuo tada jus remsi
te savo tikėjimą?

—Mes, vaike, laikomės 
Kristaus mokslo, ir taip gy
venam, kaip Kristus.

—Nekalbėk niekų, tėve. 
Kristus degtinės negėrė, o 
tavo net nosis raudona nuo 
snapso. Kristus ir pypkės 
nerūkė, o tu jos iš rankų 
neišleidi. Kristus vaikščiojo 
basas ir alkanas, o pažiūrėk 
i jo įpėdinius kunigus! Jie 
nusipenėję, pasipuošę, net 
žvilga! Kristus ir gaspadi- 
nių nelaikė, o musų klebonų 
nei vienas be mergos neap
sieina. Ir tu sakai, tėve, kad 
jus taip gyvenat, kaip Kris
tus!

—Gud-bai, Maike! Turim 
jau skirtis, ba su tokiu lie
žuviu tu ir mane gali bedie
viu padaryti. Jau aš ir taip 
sugriešijau tavęs besiklau- 
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Iš Amerikos dabar irgi 
[sustojo važiavę i Lietuvą, 
j Kurie buvo atvažiavę 1921 
Į metais, tai visi beveik iš-

pasa-

gydamas. Turėsiu eiti 
vyskupą i spaviednį, ba 
nigas nebeišriš.

—Laimingos kelionės, 
ve! Iki pasimatymo!

tė-

GYVULIU SKAIČIUS
LIETUVOJ.

Statistiniais 
Lietuvoj 
505,000' 
galvijų. 
1.897,000

šiais 
arkliu, 
1.413,000 
kiaulių.
Įeina i

daviniais 
metais vra 

1.285,000 
i avių ir 

Į šiuos 
KlaipėdosAtėjo skaičius Įeina 1 

revolve-j krašto 33.500 arklių, 67,000 
rio, o paskui uzd» gė namus1 galvijų, 43,560 avių i 80,- 
ir palis spruko. '500 kiaulių.
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Metelių Ežerai.
Lietuvoje yra gana daug 

ežerų; sulyginamai dau
giau, negu Latvijoj, kur 
vanduo upėmis i jurias nu
bėga, daugiau, negu Lenki
joj, kur vandens daugiau 
smiltimis prasisunkia i apa
čią; iš musų kaimynų tik 

1 prūsų mozūrai gali didžiuo- 
’ tis stovinčių vandenų gau

sumu.
Bet ir pas mus ežerai iš

mėtyti nelygiai. Žemaitijoj, 
išskyrus Platelių. Telšių ir 
Varnių rajonus, jų kaip ir 
nėra. Mažai jų musų šiau- 

, kame matom daug 
smulkių upelių: visai ežerų 

[nebėra šakių ir Kauno ap
skrityse.

Užtat pasižymi nepapras
tu ežeringumu Seinų, Aly
taus, Trakų. Ukmergės, 
Utenos ir Ežerėnų apskri
tys. Ypač paskutinioj’i. Jos 
centras, žinomas Ežerunų 
ir Zarasų vardais, kuriuodu 
žodžiai abu pareina nuo: 
ežeras vėl azaras. (Panašiai 
ties Telšiais yra Žarėnų 
miestelis, o šalia jo: Ažerė- 
nų dvaras).

Bet kad ir ežeringoje vie-

j

buvo*'“’0^ "bnek to the United 
; Statės". Jie pamatė musų 

B į žemės darbus, musų išvaiz
dą, ir to jiems užteko—tik 
duok Dieve kojas. Aš irgi 
bučiau gudrus, jei galėčiau 
"drožti” Amerikon, bet ne
galiu, tai turi būt gerai ir 
Lietuvėlėj. Ir aš pasakysiu, 
kad Lietuvoj vistiek nėra 
blogiau, kaip Amerikos an
glių kasyklose.

Skaitykite "Keleivi" visi, 
o aš gal tankiau parašysiu 
per ji jums žinučių iš Lie
tuvos. O tuo tarpu —good 
bye! U. __....... .....
Pasvalys.

šįmet

todėl

ašaro bei
azai
uliai labai 

ams 
ies parduo-
ir butų, tai 
i, o čia pi
la, neš tie 
»s ūkiniu-į 
rkti, labai

ižiaga ir 
dvigubai 

pernai. 
Lietuvos 
kainos stačiai 

-. o be malkų 
■ek negalima, 

uvo padaryta 
kad nutarta 

eksportuoti Į 
miško tru- 

jaučiamas ir

ši a i i) 
bran-
Var- 
pilie-

i* į-'UA ----- £VW< j .
K. Armėnas. reje\

Nepaprastas 
atsitikimas.
Vyras—motina.

Serbijoj, netoli Belgrado, 
buvo nepaprastas atsitiki
mas.’ Tūlas serbas, Život 
Rodenkovič vardu, 23 metų 
amžiaus vvras, atvyko i 
Belgrado ligonbuti, kad 
tam padarytų operaciją. Iš 
vieno šono pas ji išaugęs 
guzas tokio 
dvi žmogauso — -
skaudėjimas kas sykis da
rėsi \ is didesnis.

didumo kaip; toje, norįn( kelis pasam J v- 
galvos, ir jo tus

inventorių įgijus, galima ti
kėtis šiuose ežeruose neblo
giausi pelningumo žvilgs
niu ūki užvesti. Čia nebus 
bergždžio valčių vežiojimo 
bei pabūklų kilnojimo, nes 
visk :> stambesnieji ežerai 
prie vietos, nuo 0,5 iki 3 ki
lometrų kits nuo kito atstu
mo. čia nebus tinklams ir 
tarnautojams bedarbės lai
ko, nes, norint galima kas
dien leidžiamu ne neršto 
metu vis naujose vietose 
žuvauti. Ilgam laikui van
ile nis paėmus, nebus irgi iš- 
skaitliavimo juos tuštinti 
ar devostoti. Ką nesugausi, 
ar atgal iš tinklo i vandenį 
paleisi šiandien, tas visvien 
nuo savo likimo nepabėgs ir 
anksčiau ar vėliau klius 
ežerų naudotojui, tik dar 
paaugęs.

Galima pagalvoti apie 
ežerų naujomis veislėmis 
užveisinimą, galima atsidė
jus moksliškai ežerus, jų 
folrą, fauną, vandeni, dug
ną (limnologiją) — nagri
nėti. galima, trumpai ta
riant, ir asmeniškai pasi
pelnyti ir prie krašto kul
tūrinimo aktyviai prisidėti.
Buvusieji vandenų savi

ninkai daug gana fantas
tiškų planų sugalvodavo, 
bet nė vieno jų neįstengė 
Įkūnyti. Buvo mėginta ir 
šiaip ir taip šeimininkauti, 
bet visgi be "pachciario” 
(žydelio) pagelbos neapsi
eidavo. Tai musų buvusių 
dvarų vienintelis išgany
mas. ju faktoriai ir, bent 
ekonominiais klausimais, 
atstovai.

Kam gi dabar tolimes
niam teks šie’ ežerai valdy- 
ti?

Tam tikrose Įstaigose pa- 
siteravus sužinome, kad jau 
nemaža atsirado norinčių 
ežerus iš Žemės Ūkio Minis
terijos išnuomuoti. žinoma, 
ežerai toks gražus kąsnis, 
iš rankų nepaleisti parupo 

faktiniems 
juridiniems 
išnaudoto- 
irgi nespė- 
iš valdžios 

tinkamai

I

i 
j

ežerus apžuvauti, reik 
valtis bei kitos žūklės Įran
kius kartais po keliolika ki- 
_____ i tąsyti, reik tam 

arkliai laikyti ir visą sam
dininkų žvejų partija su sa
vim vežiotis. Kiekvienas 
stambesnis ežeras papras
tai turi iš vietinių tarpo šio 
ežero dugno, žuvies "noro- 

r.- (budo) ir kitų vietiniui 
ilgio, o ki- .ypatybių "zavodnikais" ki-

■ Įtur vadinamus, žinovus, be 
“l kurių patarimo rimtas žvė-
ijys tinklo vandenin nekis, 
j Reikia juos namuose su
kasti, susitarti su jais, rei- 
jkią juos pamylėti. Vis tas 
; reikalauja iš pirklių—žve
jų kartais bergždžio pinigų 
ir laiko gaišinimo.

Retai pasitaiko toks iš
orinių bei vidujinių aplin
kybių susidūrimas, kad to 

!gaišto.galima butų išvengti.
■ Tokį ypatingai žuklvstei 
[prielankių sąlygų Stomp- 
įleksą mes užeiname tūloj 
Alytaus ir Seųpi apskričių. 
5 kilom, nuo Simno gelžke- 
lio stoties, ežerų vadinamoj 
Metelių grupėj. Tai Dusies 
(2333 ha), Metelių (1267 
ha), Obelijos (570 ha) eže
rai: — 4183 ha iš viso; be
veik marės, bet daug už jas 
gilesnės, todėl ir žuvinges
nės. Vienoj krūvoj gamtos 
čia suburta nemažų turtų, 
nes be paprastų žuvų rūšių 
čia gana apščiai randasi 
seliavos, 
Pastarųjų 
kietijon nuo 
motas dideliame maštabe.

Metelių ežerai nesykį bu
vo jau laikraščiuose plačiai 
ir vispusiškai aprašomi. Be 
to, visokių, gana tikslių, in
formacijų gaunama Žemės 
Ūkio Ministerijos Vandenų 
Inspekcijos Sekretoriate 
(raštinėj). Ten man rodė 
smulkius ežerų planus ir 
Įvairiausius surašinėjimus, 
pradedant arogantiškais 
buvusių savininkų įgalioti
nio laiškais ir baigiant tiks
liais, gal biski perdėtais, žu
vies ukiui vesti reikalingo 
kapitalo apskaitliavimais.

N usavinant šį vandenų 
mąsivą, buvo priimta do'mėn 
apsaugos suorganizavimo 
galimybė. Apart vidury 
Metelių miestelio besiran- 
dančios žuklystės- ' stoties 
(gyvenamieji užveizdos na
mai, sandelis įrankiams, le
dyne, žuvies rūkykla), Įvai
riose aplink ežerus palei jų 
krantais išmėtytose vietose 
palikta dirbamos žemės ga
balai sargų sodyboms įtai
syti, išviso virš 10 ha. 

nrozidentas Ebert (iš kairės) ir žymiau- ‘ Apsaugą nuo grobimų 
'Uitytoias Dietrich (iš dosinės). surengus, žūklei reikalingą*

) • *

riausybė pra- 
vaistybės tar- 

įčių: daugybę 
paliuosavo ir 
daug visokių 

raštininkų pa- 
ma apsieiti su 
icium žmonių 
sumažinti val

as, kurios bu- 
: ug didelės.

Neri atsiimti Vilnių.
Dabartiniu 

voje pakilęs 
atsiimti iš 
visa jo srvt: 
Amei ikos 
karnai fin; 
ties, tai gal 
ant Gedimi 
je neužiit 
Lietuvos 1 
va.

Dabar 1;
16 dienos.

6 metai
Lietuvos :

yy

o 
?0
> .
\ t >:

laikų Lietu- 
didelis ūpas 

kų Vilnių ir 
Jei tik butų iš 
uvių pakan- 
:nės paspir- 
. tikėtis, kad 
kalno Vilniu- 
užplevesuotų 

ablikčs vėlia-

<.ama vasario 
: ; jinet sukanka 

paskelbimo 
iklausomybės.

Amerikon

dabar laba; 
Kandidatų k e 
dės Šamo žer 
šiušių jau a;u 
važiavimu^ t

važiavimas 
suvaržytas, 

iavimui i Dė- 
ę yra užsira- 
16 metų, bet 
k susiaurin-

Ligoni apžiurėjo D-ras 
-i1’- išgarsėjęs chirur- arkIiaiKostfc

gas, ir po kelių dienų pada
lė operaciją. Pasirodė, kad 
\ idurv to guzo buvo du vy
riškos lyties kūdikiai, vie
nas geriau, kitas prasčiau 
išsivystęs. Pirmas turėjo 
25 centimetrus 
tas tiktai pusę to.

šitas atsitikimas sukėlė 
didelę sensaciją. Vyras ta
po motina — juk kai negir
dėta naujiena!

Daktarai šitą atsitikimą 
aiškina taip: Rodenkovičio 
motina turėjo pagimdyti 
tris kūdikius (tokie atsiti
kimai no naujiena). Bet iš 
trijų vaisių išsivystė tiktai 
vienas, o du likusieji vai
siai Įaugo i jo kūną ir pasi
liko neišsivystę. Vėliaus, 
kada jis gimė ir pradėjo 
augti, pasilikę jo kūne vai
siai pradėjo vystytis ir, pa
galios, po 23 metų taip išau
go, kad reikėjo daryti ope
raciją.

Šitai teorijai atatinka ir 
paties ligonio liudymai, ku
ris sako, kad tas guzas pra
dėjo pas ji augti jau nuo 
mažens, ir kas sykis darėsi 
vis didesnis. <r

(

sias laiv

randasi 
stintos ir vėžių, 

gabenimas tTo- 
senai organi-

buvusiems jų 
(žydeliams) ir 
(dvarponiams) 
jams. Subruzdo 
jusi dar ligšiol 
paimtus ežerus 
sutvarkyti daugnorė '"Spė
ka” (bendrovė tokia). At
siuntė pasiūlymų ir net pa
tys buvę atvykę bene 4 
Mažosios Lietuvos žvejai 
profesionalai. Bet tai vis 
ne tas. kas Ministerijai ar
ba kraštui reikalinga. Tin
kama, kad ir kolektyviam 
asmeniui Ministerija bemaž 
butų pasiryžusi atiduoti 
ežerus palengvintomis są
lygomis. bet kadangi tokių 
neatsiranda, tai paliko gal 
tikriausis išėjimas: varžyti
nių budu surasti, jeigu ne 
kulturiškiausi, tai bent fis- 
kaliu (valstybės iždo) žvil- 

naudingesnį nuomi- 
Svirplys.

gsniu 
ninką.

(Lapkričio 
skelbiamos 
tu ežerų, ir tie 
klausia jau 
nors nuomom —Red.)

mėnesy buvo 
varžytinės del

“ ežerai vei- 
išduoti kam

Lietuvos jaunimas šviečiasi
(Nuo musų koresp.)

Ąžuolų-Buda, Mariampo- 
lės apskr. ši apylinkė prieš 
karą ypatingai buvo nusi
sukusi peštukais, tačiaus 
dabar toks vardas vis la
biau ir labiau atsilieka. Jau
nimas organizuojasi, švie
čiasi. Labai noriai lanko 
mokyklą. Pereitais metais 
mokyklos vedėjo pastango
mis buvo Įkurta 3-klasė mo- 

Mokyklos gyvenimą 
žymiai paremia vietos gy- 
yentojai. Pastaruoju laiku 
iš šios apylinkės jau apie 15 
moksleivių lanko augštes- 
niąsias mokyklas. O tai žy-
mus pažangos reiškinys.
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MARYV1LLE, 1LL. 
Visko po biskj. 

šis mažas ‘ 
miesi

KORESPONDENCIJOS.
*■» į

PHILADELPHIA, PA. j
žada pasirodyti "negra- 

motnas” laikraštis.
Mano troškimas pamaty

ti Grikšto laikraštį jau gal nam nieko bendro su tais ’ nrl\kajtom-i anie
Uikrascio dar -atskalunai< h. ’’raudon-!^ ksV1^\ , ’

1U',«.l(?..n'aty!’.1,et.,SlelSa,?|.“ku>'iaiš .....urvo, u jv.yu,
paskelbimas, jeigu jam gali- katras jg jų pradėtų lankyti! 
ma Uketi, lyg ir pranasau- lietuvius, tai moterų parei- 
ja, kad Juozas.!*. Grikštas csantj ĮUOt. agitatorius

.. šluotomis arba kočiotais pa-

cius draugus kviečiame at
silankyti ir prisirašyti prie

t

išsipildys.

■ f-
(1., kun. Kaulakis bažnyčių- 1 
jo paskelbė savo 
*’šliuptamiui” Pilėnui ir ne- 
prijpilmingam kunigui Ma- : 
zonini. Liepė savo parapijo-' Uus kartu su biznio- 
nams nieko bendro su tais - - -
"atskalūnais” ir ”1_____

>” neturėti, o jeigu

•m^liakasiu L*S.S. kuopos. Visi draugai anguaKasių r; i,»ikn WISr myliu likite paskirtu laiku, kad kėtojas sakosielis su |>enk n > nj „ ' vieniems kitų „ėtas stU(le„
ume.:,’U? ± laukti. ' .. (lytas ir kuo.nwfvbp'atstume r ilUbiyDę ČJa yra tik viena anghų ka

sykla, apie kurią angliaka- 
įsiai yra pasibudavoję sau

lietuvius, tai moterų parei
ga esanti tuos agitatorius

Jo "Teisybės Balsas” butų 
Įdomu pamatyti ir tiems, 
kurie prenumeratą užsimo
kėję laukė laikraščio jau 
apie du metu. Jeigu tečiaus 
"Teisybės Bal.” bus leidžia
mas tokioj kalboj, kaip dali
nami po Philadelpiiiją lape
liai, naą.. tai ne pyragas. Nei 
vieno žodelio taisykliškai 
parašyto nematyti, o jau 
apie gramatiką ka ir bekal
bėti! Jeigu pasitaikytų kuo
met nor 
mintą 
gauti, 
siųsiu 'Keleiviui”.

"Keleivio” Nr. 50 tilpusi 
mano korespondencija iš
šaukė gana apsčiai protes
tų. Net keturi žmonės man 
skundėsi, kad "Ne Bolševi
kas” juos netikroj šviesoj 
jxn*statęs ir kad jie toli gra
žu platinimu "Laisvės” ne
užsiimą, nes, girdi žmonės 
sako, kad tai ”bru<las” laik
raštis; perdaug žinias fei- 
keriuoja. Vienas iš buvusių 
"Laisvės” agentu gynėsi, 
kad jisai iškrikštytas kozy- 
ras pardavinėjąs ir kad ji
sai ką nors'belošiant iš ka- 
zyru prigriebęs. Kitas gi 
sakėsi, kad ir "Laisvę” par
davinėdamas niekuomet nė
ra siūlęs merginoms ”lie- 
karstų”. Dar vienas sakėsi, 
kad nors ir pardavinėjąs 
žiedus ir'kai kada gyduo
les, vienok nesąs ir nebu
siąs "Laisvės” agentu.

Bet dar Įdomesnis daly
kas, tai buvo tas, kad tūlas 
kun. Kaulakio parapiionas 
atėjo pas Kazį Pilėną pasi
klausti, kaip galima sUži- 'bolševikas” nori iš manęs 
imti ar d-ras Klimas f ^'pasijuokti, tad aš turiu 
rai yra universiteto piofe-,§tai ka pasakyti: tu 

. žengi kartu su Bostono ka-
eip .j p>itaiistų laikraščiu, kuris 

’ .U . J°;pajuokia Bostono itala dar-

i sveikinti.
Ne Bolševikas.

PAJEŠKOJIMAI AA, Fvrlunalaa Višniauskas, pa- 
jielkau savo moters VIKTORIJOS 
V1ŠN! AUSK1ENĖS, iš Lietuvos Aly
taus ap k., Dusmenį) parap., Sarapi- 
rėškiu kainui. l‘ra išaiino nuo manos 
17 kovo, 1023, palikdama man du 
vaikučiu. Fortūnatų 8 metų ir l*ra 
misa lt- mėnesių. Su savim pasiėmė 
mergaite I metų, vardu Juzė. Mer- 

balti plaukai, mėlynos akys, 
ubai sveika, išrodo kokių o n-etų, 

sveiką apie 150 svarų, nedide- 
sviesiai ireltoni plaukai, mėlynos 
, meilios įskaibos. linksmaus bu- 
l\ahno s,; JUOZU SK1RKA.

gas Grigaitis pacitavo iš 
"lzaisvės” atsiliepimą apie 
nužudymą V. Alekso. Kal- 

>, "Kuomet mi
nėtas studentas tapo nužu
dytas ir kuomet laikraščių 
buvo spėjama, kad tai ko
munistu darbas, tai ’ Lais- 
vė” šaukė, kad jie priešingi 
tpkiam darbui, kad tai 
šmeižimas jųjų, o kaip grei
tai gavo žinių iš Lietuvos 
nuo savo draugu, kurios pa
tikrino, kad komunistai tą 
žmogžudystę atliko, tai ta
da "Laisvės” protas atsisu
ko iš antros pusės ir ji už
gina tą kiaurų darbą, kuri 
k< liomis dienomis pirmiau 
smerkė”.

Toliaus kalbėdamas drg. 
P. Grigaitis nurodė, kad, 
kuomet komunistų Įtaka 
taip greitai puola, kaip ji 
buvo kilusi, tai sacialistinis 
judėjimas žymiai kila. Pa- 

tulose 
virši

Pajieškau savo Minaus I’. Ot>olskio, 
kuris 1021 metais gyveno [»> šiuo ad
resu: 1307 13th Avė. So.. Seattle, 
\Vash. Kas apie jį žinote praneškite 

pats lai atsišaukia šiuo adresu: 
PRANAS OPOI.SKIS 

Rjbežaičiu kaimas, 
Telšių paštas

I

i

s

APSIVEDIMAI

ma-

b

u

Pa.

(2)

kuomet drau-

-Jieškau . avo 'brolio, kurs yra Amo
ni! este 
(sūnūs 
paeina 

apskri- 
l’ara-

Kilokaičio,
Kuli'ij. Kas 

pranešti arba 
(2)

K ĮLOK AITE— 
JANKAUSKIENE 

2320 Almond St..
l'hi bulei phia.

Pajieškau 
iš Kelmės 
I'ažerunų, 
atsišaukti 
jo adresą, 
Ras.

Pajieškau pusbrolio Biado Gied- 
ic-.o, Bedakų kairpo. nuo Triškių. 
. pats lai atsišaukia arba kas apie 

malonės pranešti. Yra svarbi 
uvos.
Ė BARANAUSKAITĖ

iv 
Ji 
j: žino 
Zina iš I.ie

LUISUI
3‘ A. nianline St.. Itorcbestcr, Mass.

I ajieškau brolio Jono 
jis gyveno ('o'Iinsvilic ar 
s.ple jj žino malonės 
pats lai atsišaukia.

ŽIARIJONA
4

Pajieškau savo giminaičio Domi
ninko Jokubavkiaus. 30 metų gyve
na Amerikoj, paeina iš Tauragės ap
skričio. Balselių sodos. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas apie jį žinote 
malonėkite pranešti man jo adresą, 
už tai busiu labai dėkiiiRU ir atsily- 
Rinsiu.

AGNIEŠKA \ A K N E 1.1 E X Ė 
211 Fir.-t St.. Elizabelh. N. J.

Aš. K. Aurč, pajieškau Julijonos 
Navickaitės. Sąpnagų kaimo, Šiaulių 

’ parapijos. DarRužas sugrįžo, turi 
i daug naujienų pranešti. Meldžiu at
sišaukti laišku arba vpatiškai pribū
ti- " (2)

K. AU(iĖ
7:m> VYoodmerc avė., D>'troit, Mich.

AuRUsto Weiso, paeina 
miestelio, nuo Riminio iš 
TatitaRčs apsk. Meldžiu 
arba žinantieji prisiųskit 
už ką busiu labai dėkin-

CH. LATUK
SterlinR Altą, Canatia.

kiek laiko atgal jis 
Philadelphia. Pa. Turiu 

Meldžiu atsišaukti 
ji žinote, malonėsite 
dekinyas.
TREČIOKAS
WashingU>ii St., 

Cambridge. Mass.

pąjieškau sa- 
<<>u paeita iš 
■alfe.. Aukšti- 
Boston. Mass. 
arba pats lai

a.

Pą.iicskau dėdės Stanislovo Kulkos, 
pac;na is Kauno rėdybos, Šiaulių ap
skričio. Krakienavos valščiaus, Žibar- 
tonių kaimo, apie 20 mitų kaip Ame- 

t rikoj. Meldžiu aL-išaukti arba kas 
apie žinote malonėkite pranešti 
šiuo antrašu: (2)

I’AUL KEIKUS
2"l Jeffcrsor St., Neivark, N. J.

Pajicškau a;>.;ivcdi:>uii ni-rginos 
ai b “, našles tai ji 3.» ir !•> metų am
žiaus. As esu našlys, lo metų, iš 
amato l:il\i; turiu visada geni 
•laibi i: nel'logai uždirbt!. Meldžia 
i-.tsis.Hikti šiuo adresu:

JONAS GUDAITIS
' Dalinta St. S<>„ Seattle, VVash.

Pajieškiu apyvedimui merginos 
ubą n.-.šl< s be vaikų, apie 55 metii 
‘•'•žiau.-. tu.'i tureli nors kiek turto. 
Aš esu 56 metų amžiaus turto turiu 

■ įs tuks.arčius, tlolerių, našlys, vai- 
';v nė: a. A'shšnukit ant šio adreso:- 

M Al K GUMAUSKAŠ 
212!' Caivcr St., Chicago, iii.

arba
gaitė
r

ir apskritis, jį pMi 
Lithuania* lė. : 

- - ■ —■ at įs, 
Pajieškau drauRo Mykolo Baltušio, do.

Kauno rėd.. Biržų ap.’k.. Papilio val.J 
Kasčiūnų kaimo; kiek laiko atgal jis 
jryveno Philadelphia. Pa. Turiuį 
svarbu reikalą.
ai ba ka- apie 

nešti, busiu
M. M.

3'10

CAMBRIDGE. MASS. 
Draugo Grigaičio 

prakalbos.
Nedėlioję, gruodžio 9 d., 

pas mus buvo atsilankęs 
” N au j ien ų” redaktorius 
drg. 1*. Grigaitis. Prakal
bas buvo surengus vietinė 
socialistų kuopa. P. Grigai
tis kalbė.io dviem atvejais 
—Lietuvos vidujinė padė
tis ir Amerikos lietuvių dar
bininkų judėjimas.

Kadangi kalbėtojas nese
nai buvo nuvykęs Lietuvon 
ir tyrinėjo jos vidujinius 
reikalus, tai turėjo daug ką 
apie Lietuvą pasakyti; ko 
paprasti kalbėtojai kalbė
dami nepasako.

I >raugas Grigaitis sako, 
kad Lietuvoje ne visiems 
bloga gyventi: kitiems ten 
ii labai gerai. Geriausia 

ibaiikieriams, įvairiems spe- 
jkuliantams ir prabaščiams. 
i Neblogai ir ūkininkams; 
pas juos dabar yra tokių 
įrankiu, kokių iki šiol nebu
vo. Maisto taipgi užtektinai. 
Blogumas jiems tame, kad 
reikia jieškoti rinkos to- 

: liaus savo produktams par
duoti.

Prasčiausia Lietuvoj tai 
darbininkams ir mažaže
miams. Bet užtai jie naudo
jasi tuomi. ką jie dabar ga
ili. būtent, švietimosi ir orga- 
! nizavimosi. Draugas Gri
gaitis Lietuvos darbininkų 

organizavimasi 
pa- 

zdžiu. Saku, kad Lietu-

'800 gyventojų. 
| Maryvillėj gyvena kele
tas šeimynų ir lietuvių, 
tarp kuriu yra keli senber
niai, keletas čia augusių lie
tuvaičiu ir viena senmergė. 
Kaip nekuriu vedę vyrai, 
taip ir senberniai su sen
merge veda labai prastą ir 
nešvarų gyvenimą: girtuok
liauja, negražiai elgiasi, o 
dar negražiau kalba. Gir
tuokliavime turbut niekas 
negali šio miesčiuko lietu
vius sukirsti. 0 girtuoklia
vimo vaisiai visuomet pūna 
liūdni.

17 d. lapkr. štai koks at
sitikimas tarpe lietuvių bu
vo. Vienas vedęs žmogus 
A. L. girtas būdamas susi
vaidijo su tulu senberniu P. 
K. Besivaidijant prasidė
jo ir muštynės. A. L. nučiu
po bonka ir smogė į .galvą 
P. K. Tenais jiedu persimu- 
Šę atsiskyrė. Bet dar to ne
užteka. A. L. išėjo laukan 
ir pasislėpęs už kampo lau
kė išeinant P. K. Kada šis 
išėjo, A. L. puolė ant jo ir 
jeiliu perpiovė senberniui 
pilvą. Gerai, kad pciis nuė
jo kiek instrižai, o šiaip bu
tų nudūręs ant smert. Dak
taras užsiuvo senberniui 
pilvą ir tas pasveiko.

Čia yra/ir tokių vedusių 
vyrų, kurie netik mušasi,! 
bet apleidžia savo m°teris! nuosejęju 
•r vaikus, o patįs valkiojasi i jr amerikiečiam- 
• š vietos i vietą ir girtuok-;vvz 
liauja..................... . . vos darbininkai rimtai ru- i

Darbai čionai eina labai ,p}nasj savo jr visos šalies 
silpnai. Angliakasiai oirba reikalais —gilinasi i visuo- 
"o vieną arba dvi dienas są-;meninj gyvenimą, kuomet 
vaitėje ir nežinia kada pra- ^a Amerikoje,;jei ir daro- 
ies geriau dirbti. ma kas< įaj dk (įei mados.

17 d. apkricio čia kalbe- Abeinai. kalbėtojas sako, 
io buvęs keturio.ikto ang- kad ne taip jaU bloga Lietu- 
liakasni distrikto prezK .cn- voje j.ajp ^a(j tUli pasako
tas A. Ho\vato įs Kansas ja $a]<0 nors Įcn vra daug 
valstijos. įuriu pasakyti, trukumų ir netobulumu, bet 
tad A. Howato yra geriau- yra fi-progos juos taisyti, 
sias kalbėtojas iš visų ang-. Antru atvė’u kalbėdamas 
iakasių unijos viršininkų. (jrg p Grigaitis palietė 

Jis kalbėjo apie siu dienų Amerikos lietuvių progre- 
nighakasių jargus,^bedar-jsvvj jU(]ėjimą, būtent, So- 

« pirmesni 
atsiradimą ko-

50-ame, 
"Phila-
Klimas

Jis paeina
ų apskričio, Luokės 
kaimo, apie 5 pėdų 

sveria 210 svarų, ru- 
> ir plaukai tamsus; 

nuleidęs lyg kup- 
jis žinomas kaipo 

jis turi suvaržytą ko
tam ti';ra paniiaka. Jis tarna- 

Valst. laivyne. Kas tokias 
natčmytų, malonėkite unail 
arba vietiniai policijai. Kas 

pra irs, gaus dovaną. Mano

FORT. \ ĮŠNIAUSKAS 
23 Higbiand Avė., 

Nv.vtur. L oper l alls, Mass.

Aš, Julius Iii 
savo draugo Ni 
jis paeina is 
kinšs 
minu 
11'22 
1623 
bar mes 
atsišaukti šiuo adresu;

(Štai jų paveikslai.) 
Kr.uno irub., !'clsi\ 
parąp, Maluvt'nų 
8 celių augšėi-.i, 
įlos akis, veidai 
vaikščioja gaivą 
rotas, iš Lietuvos 
Bonuos saiki .
ją su 
vo S j v.
ypatus 
pi įmest i 
pirmas 
adresas:

Aš, Ona Kabiai lene, 
vo vyro Julijono K;, >'a 
Kedąinin apsk., Šėtos v 
Kapliu kaimo, gyveno 
Kas žinote praneškite 
atsišaukia, busiu labai dėkin 

<>NA KABIAi 1ENĖ 
Vasario 16 Dienos gatvė Nr. 8 ir 

butas 8. Katinas, Ll’lilUANTA.

Pajieškau brolio Jono šatkaus, 
Kauno rėdybos, Tauragės apskričio. 
Dapk’škių kaimo, jdrmiaus gyveno 
Oklahonia, dabar girdėjau gyvena 
DeU >it. Mich. Meldžiu atsišaukti 

i»a žinantieji man praneškitę, už 
busiu labai dėkinga.

N E L1.1E S II A T K U S- A M B ROS E 
Box 11, Svvanvviek. III.

Aš, Karolina Samulaiiienč, pajieš- 
au savo brolio Jono Nerpelio, gyvo- 

1 nanėio Amerikoje, -lis pats ąrtia kas 
žino apie ji, malonėkite pranešti 
man, busiu labai dėkinga. Mano ad- 

. n.-as: Kaunas, Gatlevos paštas, 
Marviankos kaimas. Karolina Samu
li-, itienė LITU VANIA,

i
\VATERBURY, CONN. 

Pranešimas.
Gruodžio 14 d. buvo lai- 

kytas susirinkimas lietuvių F 
:aisvo kapinyno komisijos,_ v. 1 . z.-ismi, i nuiui.u n

Kuriame buvo apkalbėta Or.a Pamedytė—Viršintytė, 
kapinyno reikalai ir išrink-11“ žiimskiene.________

D KO KLIMO PAAIŠKI
NIMAS.

"Keleivio” N r. 
k o res po n de n u i j o j e 

Idelphia. Pa”., d-ras
pavadintas profesorium 
Temple Universitete.

Ant kiek tas augštas ir 
garbingas vardas nebūtų 
malonus, bet neužsipelnęs 
jį, negaliu tos pagarbos pri
imti.

Atsiprašau p. ”Xe bolše
viko”, nes tikiu, kad jis bu
vo pas ką nors neįvaiias pa- 
infomuotas.

Esu instruktorium medi
cinos Temple Universitete 
ir vedėju medikalės klini
kos, bet ne profesorium.

I

s ta Grikšto paga- : 
"Teisybės Balsą”) 
tai neatidėliojant

I

E. (i’ Klimas M. D
• Phila., Pa.

starieji rinkimai 
valstijose kai-kurių 
ninku tai liudyja. nes socia
listai šįmet gavo balsų dau
giau, negu Įiere’tšiis rinki
mais. Tas pats Anglijoj ir 
kitur.

Kalbėtojas sako, kad so- 
.ialistiiiis judėjimas yra ne- k 
pergalimas, nežiūrint, kaip 
kas jam nekentų iš oro ar 
vidaus, kaip jo darbas nebu- k 
tų trukdomas, bet jis eis ” 
savo keliu ir savo laiku pa
nieks tikslą, prie kurio eina.

Darbininkas.
PHILADELPHIA, PA. 

Grikšto atsakymas Phila- 
delnhijos korespondentui.

i Malonus draugai ir drau- 
įgės "Keleivio” skaitytojai!
j Jus jau ne kartą matėte, 
kad tūlas Philadelphijos 
korespondentas pasislėpęs

, po ploščiumi, ”Ne bolševi
kas” barnio pajuokti Grikš

ėtą. Jisai nori panaikinti 
musų laikraščio "Teisybės 
Balso" vardą, matomai tas 
vai das jam nepatinka. Ji
sai pajuokia, kad aš negra- 
imotnas ir gyvenu ant 
ičio "plioro”.

Mes žinome gerai, 
šių dienų aplinkybės 

j visko priveda. 0 kad 
bolševikas” 
pasijuokti.

tre-

kad 
prie 
"Ne

sorium? Kazys Pilėnai pa- š,en2rį karfu su Bostono ka
tare tam žmogui .......
Į Temple University, 
žingeidumas bus tiarai už- vaiganų susmirdu-
ganedmtas. Sis incidentas i maistą. Taip jau tamsta 
tikrai pamilo, ant kiek tu->eįnj Sykju jr su ’\ew Yorko 
lienis žmonėms kapitalistų laikraščiu, ku-
apsviestam lietuv iui sekasi ias pajuokia darbininką 
savo profesijoje, lam DK-,žmogų, kad tas neturi sa- 
ram Temple Univei>ity lei-, vo namo 0 gyvena gal ant 
diny 5in suiasas visų P107 trečio "plioro”.
lescrių ir valdininkų; tenai fjar neužtenka. Ei-
galima rasti ir d-ro Klimo n V11 Į0]jau jr rasįm visko 

i daugiau. Mes paskelbėm 
leisti laikraštį "Teisybės 
Balsą” ir sakome, kad tei- 

isybė turi eiti visados pir
ma, nežiūrint jei kas to ir 
nenorėtų. Ir to "Ne bolševi
kas” išsigąsta ir dabar 
jam vaidinasi Grikštas die- 

įną ir naktį. 0 kad tatf "Ne 
bolševikas" pirmutinis išsi
gando, tar ir lietuviškas 

) priežodis sako, kad vagie, 
kepurė dega. 0 jeigu tams
ios esate geras, tai kodėl 
jus savo pavardę kavojat. 
Tas ir parodo, kad tamstos 
natis jaučiatės blogai ir bi
jote savo darbo. 0 aš "Tei
sybės Balsą” išleisiu, nežiū
rint, jeigu jums ir nepatin
ka. O kad teisybės saulutė 
užtekės ant musų žemės, 
tada mes busime visi moky
ti, ir visi valgysim gerą 
maistą, ir turėsime gerus 
namus, ir visiems aš tos lai
mės linkiu.

vardas, kaipo medicinos iš-' r7 
guldinėtojo. (šituo klausi
mu šiame ”Kel.” numeryje 
telpa paties'D-ro Klimo pa
aiškinimas. —Red.)

Dalykai sanryšy su nauja 
lietuvių parapija ne kaip 
stovi. Pasirodo, kad "Nort- 

parapijonams nau- 
išrinkus, 
komiteto

saidės” 
ją organizatorių 
patįs parapijos 
nariai pradėjo nerimastau- 
ti. Organizatorius Pilėnas 
nors su komitetu ir dalina
si žiniomis, bet išimtinuose 
reikaluose taip elgiasi, kaip 
tik jam geriau patinka. Ta 
aplinkybė ir erzina komite
tą

Neprigulmingas kun. J. 
U Mažonis irgi nežinia ko
dėl lyg bijosi tarpe lietuvių 
judėti. Girdėti, kad taip 
nortsaidės” komitetui, taip 
kun. Mažoniui rupi žinoti, 
kokius ryšius Kazys Pilėnas 
yra užmezgęs su Kardinolu 
Dougherty. Tečiaus dabar!

nonasiantiš Pilonasjau nepaslaptis, kad Pilėnas 
savo laiške kardinolui Dou- 
ghertv kaltina Philadelphi- 
ios lietuvių betvarkėje kun. 
Kaulaki. Daug peštynių yra 
Philadelphijos lietuvių baž
nyčioje buvę, bet dabar 
kaip girdėti kun. Kaulakis 
organizuojąs kitą muši, ku
lis turėsiąs Įveikti "šliup- 
tarnius”.

k Nedėldieny, gruodžio 9 ti.

i

I
I

bes ir praeities angliakasių ciaIi^ Sąjungos 
kovas. Ypatingai vaizdžiai |gyv*fmą;’ ____ _
lupiose kaip Kansas valsti- niunistu jy skilimą nuo so- 
|/ac? onnphoL'ucioi coita 

tumu ir nenuolaidžia kova 
atsilaikė prieš anglies baro- 
nūs ir gubernatoriaus pa- L 
stangas suvaržyti unijistų'^^imas 
teises su pagalba taip vadi-; 
lamo Industrial Court. 
Angliakasių pastangomis 
tasai Industrial Court tapo 
panaikintas.

Pabaigoje A. Howato 
kalbėjo apie s^ve, kaip uni- ’ 
jog prezidentas Lewis ne- ' 
uiesotai ji prašalino iš uni- paskuj prakalbas ir vis pil
tos. Suiyg Hovato nuiody- na nub]ikos o dabar jei ir 
mų Lewis daugiau pasitar- suren„ia kli kada kal_ 
nauja anglies baronams, ne- bas tai kalha sienonis ir sė- 
gu angliakasiams.

Po prakalbųjtapo perleis
ta ir vienbalsiai MaryviBės' 
lokaio priimta rezoliucija,1 s

. , .. i gyvavimą,
aip Kansas valsti- ,vvi 

jos angliakasiai savo solida-‘c'ja]j“į“'jr'' į L
Apibrėždamas tai, nuro- 

kad dabartinis musų 
progresvvės visuomenės ap- 
cnudiiuaS tai niekas dau- 
igiaus, kaip komunistų 
"progreso" pasekmės, —jie 
prie to privedė, skaldydami 

.darbininkų organizacijas ir 
■kviesdami ras save su mela
gingais prižadais, kurių ne
galėjo duoti. Pirmiaus bu- 
,vo rengiamos prakalbos

jdynėms, o niblikos jau nė
ra. Kur tie žmonės dingo?

okaio priimta rezoliucija,'sakvni.ls ai;kus _ žmonės 
kad A. Ho'.yato butų sugrą- suprat0 ka(| tie ’.tikrie. 
zuitas atgal i uniją. Kežo- jf- va(lova; vartoja tuos 
hucijos kopija pasiųsta Po_,tuščius prižadus tik pagra- 
nui Levvis. ižinimui savo "principų",

I asaulio I įlictis. ,ka{| patraukus prie savęs 
(iauiriau darbininku. Dabar

prie savęs 
daugiau darbininkų. Dabar 

■tie darbininkai pradeda 
i permatyti tą. apvylimą ir 
! pradeda šalintis nuo komu-

BROOKLYN, N. Y.
L.S.S. 19 kuopos susirin

kimas.
L.S.S. lt) kuopos susirin- plistų.

kimas Įvyks sausio 6 d., 19- Kągi dabar veikia patįs 
24 m., nuo 3 vai. po pietų, į komunistai ? Dauguma jųjų 
Socialist Party Svetainėj,'pasinėrę girtuoklystėj, kiti 
319 Grand St., Brooklyn,. gi rūpinasi tik savo priva- 
X. Y. Taigi, draugai, kiek- tiškais reikl iais, o likusieji 
vienas neatbūtinai privalo- tai įieško vietos, kur palai- 
te būti ant šio susirinkimo, doti tos savo partijos lavo- 
bus renkama kuopos valdy- ną. Jie kas sezonas bandė 

gramatiškas klaidas.'ba sekantiems metams, sutverti vis naują parti- 
patartina ponui taipgi bus išduotas rapor- ją. tik neradę pasisekimo 

kaipo, busimam tas iš L.S.S. konferencijos, dabar dedasi prie buržuazi
nių partijų, kurioms darbi
ninku reikalai yra svetimi.

Sunkiai komunistai turė
jo atsidusti, '

J. Grikštas.
Nuo Redakcijos. Pono -J. 

Grikšto '-Atsakymą" talpi
name taip kaip jis buvo pa
rašytas, tik pataisę kai-ku- 
»ias i ’
Visgi ~ 
Grikštui.
lietuvių laikraščio leidėjui, kuri atsibuvo gruodžio 9, 
išmokti bent šiek-tiek tai- So. Bostone. Be to yra gana 
syklingiau lietuviškai rašy- daug svarbių reikalų ap

karti. Taipgi ir neprigulin-

bot nežinau kokiame 
gyvena. Jo vardas Jonas 

.11: >z< • > Pa: aedy t is— \ i rši n tas.
Kauno rėdybos. Raseinių

s, Kviedamos parapijos.
udžiu kaimo. Aš turiu labai svar- 

i prie jo reikalą. Mano adresas: 
Lietuva, Kauno rėdyba, miestas Ma
žeikiai. Darbininkų gatvė Nr. S.

, o po vy- 
i Žilinskienė.

las 1921 metams komitetas.' Paiicškau savo vvr<> betro oi.- 
Doclvn/lrv l-i 1 lietuviai vis ŠAUSKO. jis mane apleido 102‘J inc- Pasiroiio, Ka.i lietiniai MS ,a._ mėnesyje. JeiRu kas

•daugiau ir daugiau pradeda apie ji žino, malonėkit man pranešti, 
ct-ii-ioci mm ai- iJ's >’r* didelis Riitw»k)is..Misipidbti, skinasi nuo ai Petronėlė Olšauskienė 

TU 11' laidojusi laisvose ka- .'b Perry Avė.. StouRhton, Mass. 

pinėse.
Į komitetą ateinantiems 

metams išrinkti šie nariai: 
uirmininkas, Juozas A. ’ 
Šunskis iš šv. Jurgio drau-. 
gystės, iš Naugatuck, Conn. ______
Kiti visi IS W aterburio. Vi- FąjnšfcM brolio Stanislovo ih:- 

Įcirapi- 
jos, Naukaimės sodžiaus; apie 2'J me
tu Amerikoje, pirmiau Rvveno San 
Peiiio. Calif. Jis pats lai atsišaukia 
aiba kas apie jį žino malonės pra
nešti. Yra svarbus reikalas.

MRS. MONIKA BRAZAUSKAS 
i !'» Bo’ven St.. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Kalasinsko, 
si t au Ryv< no Ashlaii<i. 'A is., o pas
kui ChicaRo. III. Jis pats lai atsišau
kia niba kas anie jį žino malonėki' 
pranešti. Kuli/ pirmas praneš, skiriu 
dovaną.

< HAS KALAsINSKAS 
P. (f. Box 13, Hudsoti. \\N'o.

Pajieškau pusbrolio Bronio Cil- 
eiau-'. jis gyveno Toronto, Kanadoj; 
turiu svarbų reikalą. Kas apie jį ži
no malonėkit pranešti arba pats 

i'*s atsišaukti. .
\VILLIAM TILi'ON 

<21 Eank Si., I?ox 25.
IVaterbury, Conn 

Kiti VISI iš aterburio. ' 1- Pajieškau brolio 
ce-pirmininkas, Motiejus !>ac!,Kl
Dambrauskas iš D. L. K.- 
Gedemino draugystės; Vir
tų raštininkas, Jurgis Ben- 
ioraitis iš Lietuvių L kėsų ) 
Kliubo: protokolų raštinin
kas, Kazys Laskevičia is 
Lietuvių Ukėsų Kliubo ir 
kasierius, Kazys Usevičia 
š Lietuvos Sūnų drau.gys- 

‘ės.

BROOKLYN, N. Y. 

Vitaisvmas klaidos.
L5žpereitani"Keleivv ’.t.y. į 

Nr. 51. iš Brooklyno korės- 
oondencijoj po antgalviu: 
’Žodis-kitas apie Brooklyno 
kriaučius”, Įsiskverbė labai 
-tambi ir nemaloni klaida. 
Nuo pradžios ketvirtam pa
ragrafe, pirmoj eilutėj yra 
pasakyta: "Dabar gi darbi- 
_________ _ _ _ j Telšių apskričio, ;

su Kazimieru 
npie ja žino, malonėkite pranešti, uz 

;ą bus'ii dėkingas. (2)
KAZIMIERAS 

“12 Kauk St., \Vaterbury, Conn.

ninkams likus be organizuo-.
os spėkos ir komunistams Į GiuMnukio fiiij.

- ' mm nota '-u Kaziminermaimus taktiką _ nuo 
'griovimo' ant gręžimo...D 
ir t.t. 0 tui^jo būti pasaky
ta šitaip: Dabar gi darbi-: 
ninkams likus be priešų 
fabrikantų organizuotos 
spėkos ir komunistams per
mainius taktiką nuo "grio
vimo” ant "gręžimo” ir t.t. ■

Taigi Keleivio skaitj- 
tojų meldžiu atkreipti domę 
i ši* atitaisymą.

Pas-tis.
Į

Ką čia rašo-skaityk!
Kurie esate pirkę lotus Ncwton 

F.alls. Isii-ain ir Salėm. Oino. tiems j 
mes statysime piRiausia kaina medi
nius ir mūrinius namus arba jūsų lo
ta priimsim mainais ant Ratavo na
mo. čia darbai ema Kerai, -ryvcnamn 
namu trūksta; vietos Rražios, rendos 
branRios. Nelaikvkit tuščio loto, nes 
lotas'" yra pinigai. Kas dabar mums 
i>aves narna pastatyti, tam keletą 
šimtą dolerių piRiau pastatysime. 
Jei nori ant Ratavo namo savo lota 
mainvti. rašyk ar atvažiuok į ofisą 
ir pilnai apkalbėsime. Dabar laike 
švenčiu geriausia yra ir ką nors pra
dėti daryti. Rašyk į:

ROTAI, BUK, CO.
3 <’. Arrott lllde. Pitlsburgh,

sesers Onos Bcr- 
Kauno rėdybos, 

Salantu parapijos, 
Girdėjau. ka<l že- 

i šoriu. Jeigu kas 
pranešti.

BERNTUS

anauskas. pajieškau 
odemo Baranausko, 

Alitaus apskričio, Mer- 
valšėiau;-. KL.-očiu kaimo, pir- 
jryveoo Connecticut valstijoj; 
m. buvo pargrįžęs i Lietuvą, o 
m. vči sųRrįzo Amerikon. l*a- 

apie ii nežinom. MaiouėKite 
(2) 

JULIUS BARANAUSKAS 
21t-“> Hareums Alley,

S. S. Pittsburgb, Pa.

Pu jieškau apsi vedimui merginoj. 
Aš esu vaikinas apie 30 metų. Mergi
nas meldžiu rašyti. <; visas žinias su
teiksiu |Hr la'škus. Kuii mano bu?, 
tai manau nesigraudvs.

a, v. . ;
2637 i'uurCh

Pajieškau aptuvedintui merjįjriok 
a.Ua našlės, b-- skirtumo tikėjiinb. 
*an>e 30 ir 40 metų amžiaus. 
esu vaikinas 30 metų amžiaus, dirbu 
pats sau, turiu biskj turto. Daugiau 
žinių suteiksiu laiškais. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 
ar.'j ant pareikalavimo sugrąžinsiu. 
Adresuokit taip;

M R. P. S.
Il<> II '* St.. Chicago, III.

-liesk>tu -psivedimui merginos
n .sies b? liJi’umi tikėjimo, tarp 

metų senumo. Prašau pri- 
.< ikslci;, ku'i gtųžinsiu at-

A. i'.AIDOKAS
ii. Reseir.aiit, \V. Va.

-liesim nv i'Rir.os, katra mylėtų 
sivesLi. luti •> ;L baigusi P 
S<hool. .iiit'lii k'iliąij, ncjaui 
Kaip 23 m. amžiaus. Maioaėciau, 
>iisin: tumžt laišku su paveikslu.

M. l‘.irrEREL?:\ 1Z 
2721 V,. :>„s St.. ChieaK>, Iii

Pajieškau moteries aiba nierRinos 
i namus už Raspadinę. Aš esu našlys, 
tuiiu namus, porą vaikučių, vienas 7 
kitas S meili. Visko yra, tiktai Ras- 
pndini-s reikia. Kurios būtumėte už- 
interesnotimeldžiu greitu laiku at
sišaukti. .Jeigu pasidabotum vienas 
kitam, tai galėtume pasilikti ant vi
sados. (2)
A. B<>< <■>::, Baldivinsville. Mass.

Ilaji'škau apsiveditnui merginos. 
Aš e.'-u vaikinas. apie 30 metu. Mergi
nas meldžiu rašyti, • visas žinias su
teiksiu per laiškus. Kuli mano bus, 
tai manau neųiRrauiiins. (2)

A. V.
2037 W. Fort St.. Detroit. Mich.

Pajieškau savo bro’io Vilimo Si
mono Raukos ir sesers Petronėlės. 
Keli meta: at<ral Ryver.o ChicaRoj. 
Meldžiu atsišaukti, turiu svarbų rei
kalą. Mano adresas; <3)

’DA.'d GRIGAS
Cavkendahl via Paivlsou, Ii.

L. ANAU A.

a.Ua


Sveikatos Kampelis, jį
Į.......... . ■ ■

GYDUOLIŲ VARTO
TOJAI.

Per kelis metus girdime 
daug kalbant apie narko- 
tiškų vaistų vartojimą. Da
bartiniu laiku agitacija 
prieš vartojimą narkotiškų 
vaistų apėmė visą šąli ir ti
kimasi, jog kaikurie suvar
žymai bus Įnešti, kurie 
svarbiai atsilieps i narko- 
tiškų vaistų produkciją ir 
jų pardavimą.

Tarp žmonių randasi ki
tas Įprotis, kuris irgi rei
kalauja kelių minutų ap-> 
svarstymo. Tai yra pripra
timas prie gyduolių. Nors 
šis pripratimas nėra baisus 
ir pažeminantis, kaip nar- 
kotiškų vaistų pripratimas, 
tečiaus ir jis reikalauja at
sargaus apmąstymo. Gal 
šioje šalyje yra daugiaus 
gyduolių vartotojų,^ negu 
narkot»šk.i vaistu vartoto
jų. nes narkotiškų va-istų 
vartotojas turi gauti juos 
apsisaugodamas nuo polici
jos ii federalės valdžios, 
kuomet gyduolių vartoto- ■ 
jas liuosai eina savo keliu 
pirkdamas kokių tik gyduo- 

ir jas liuosai varto-'

n is pilės dėl visokių ligų, 
inoma. lengvinus vartoti 

i iles, negu permanyti gy- 
• timo budus, bet anksčiaus 
; r vėliaus, gyduolės bus 
b? vertės ir tada rasit, jog 
fiziška sveikata apleido ju
mis ir bus jiervėlu ją atgau-

’bužius. kaip juos užlaikyti, 
ii šimtus kitų dalyku.

Daugely namų motinų 
gyvenimas yra visuotinas 
sunkius darbas, bet gal tas 
yra todėl, jog jos nežino ge-.

iriausių būdų atlikti namini! 
• darbą taupant savo sveika-j 
tą. Kartais jos neturi pato-! 
gumų, bet kuomet pati šei-i 
myna supranta reikalingu
mą naminių parankumų, ta 
šeimyna juos motinai pri-j 
statys. Kartais ūkės mote
ris gyvena taip toli nuo sa- 

svo kaimymkų, ir turi tiek 
"daug darbo, kad ji neturi 
nuogos pasikalbėti su kito
mis ir nežino kaimynkų 
budo atlikti panašų darbą,p 
kas gal jos darbą daug pa 
lengvintų. Sau viena be 
dirbdama nemato savo klai
dų, tik žino, jog turi koki 
darbą atlikti ir atlieka.

Yra galima taip suti 
kyti namini

Jin nori 
ja-

šitas 
svarbią 
biednų 
Dėsniais, daugelis sergan
čių žmonių tapo daugiaus 
sergančiais, ir daugelis silp
nų moterų tapo silpnesnė
mis, nes tikėjo, jog sveikata 
randasi gyduolių bonkutėj. 
Yra daugelis žmonių, kurie 
vis tiki, jog liga reikalauja 
greito gyduolių vartojime 
ir, jog gyduolės turi nepa
aiškintas ir stebuklingas 
ypatybes, kurios ant syk iš
naikins karšti ir ligas.

Žinoma, žmonėms daug 
lengviau yra imti gyduo
les, negu prisilaikyti prie 
kaikurių sveikatos taisyk
lių. Neprižiurėjimas valgio, 
persivalgymas, persigėri- 
mas, neatsargus priprati
mai ir netinkamas gyveni
mas negali būti pertaisy
tas vartojant gyduoles kas 
valandą arba kasdien. Jei
gu mes tik truputi pamąs- 
tytume, galėtume suskai
tyti rankų pirštais, kiek gy
duolių yra dėl ypatingų li
gų. Todėl kvaila manyti, 
jog taip pavadinti 'viską 
gydantieji” vaistai išgydys ■ 
ta^o' ypatingą ligą. Mes tu
rime suprasti, kad nors gy
duolės svarbios, vistiek jos 
lošia tik mažą rolę ligų iš
gydyme. Kuomet protingai 
vartojamos, jos tik pagelbs
ti gamtai kovoti arba sulai-;

I 
pripratimas turi; 

reikšmę. Daugelis) 
žmonių tapo bied-l 

daugelis sergan-;

■

Tik mažą nuošimti ligų 
yduolės išgydo. Negalime

I ertaisyti hygienos Įstaty
mų vartojant gyduoles. .\<- 
-aiinie rasti sveikatos gy
duolių bonkoje, ir negalime 
. titaisvti tos blėdies, kūną 
>adarėme savo kunui -u lie
tsargiais pripratimais ge- ; 
ant visokias gyduoles. Pa-’ 
■rtina veičiau prastai gy-‘ 
ent, valgygerą» maistą.j 
vėpuot tyrą era, pasilikai . .
■it saulės kiek galima, ir! darbas pasidarys net irite- 
•rižitirer gamtos pripažin-Į 
is "Įstatymus. Nueik pas 
erą gydytoja nors syki a.nt:iii'į! aeioas netik sunkus 
lėtų dei fiziško egzamino, .reikalauia.
?t jeigu Lokia nors !iga. vos vesti ji 
ergi, tai tuoj pasiduok gy< - ' 
vtojo priežiūrai. Jis gal’ 
au duos kokių gyduolių, 
et jis ir daugiaus padarys, 

>es vien tik gyduolės tavęs 
įeišgydys. Gydytojo geri 
atarimai lošia svarbesnę 
ole negu gvduolės.

F.L.I.S.

y..

darbą, jog tas

resingu. Buieau of Heme 
;Econcmics tiki, jog nami- 

bet 
išmintingos gal- 

. ir jog visi turė- 
motina dėl pri- 

ir atlikimo to 
rbaus darbo. Motina nuo 

{savo pusės turėtų apsipa- 
ižinti su kitų namu medėjų 
patyrimais, kaip tinkamiau
sia maitinti šemnią, kaip 

ivarcoti tinkamiausius daik- 
Įtus. ir kaip pirkti visus pa- 
įranku.mus, drabužius, ir t.t.

Kad pristatyti tokias in
formacijas ir vesti ištyrinė
jimus, kurie visuomet pa
gerins naminio darbo bu- 

į dus, buvo Įsteigtas Bureau 
-!of Home Eėonomies, ir pir

mą syki Suv. Valstijų Žem-’ 
dirbystės Departamento is
torijoj jiaskirta moteris 
vedėja. Savo atsikreipimu Į 
svetur-gimusias 
daktarė Staniey, 
deja, sako: 

o perspėiima, kuriame štai ’ ^es norime, 
a sako: * * ijaustumėte, jog
"Kaikurie budai nudažy-’ras nori duoti kuogenausi 

no čeverykų yra pavojus patarnavimą, ir nori pagel- 
-iešai sveikatai”,sako dakta- bėti tamstoms apsipažinti 
ai P. W. Meuhlberger ir A. Amerikos gyvenimo są-: 

S. Leovenhart, iš vaistų ir lygomis. Suprantame tų są- 
luodu departamento. Jie b'&V svarbumą . ir jeigu 
aportuoja. kelis atsitiki-kaip nors mes gahme pagel-! 
nūs, kur moteris čeverykų 
lažais apsinuodino.

Yra čeverykų valymo vie- 
os, kurios garsina, jog nu
dažys čeverykus belaukiant, 

■r yra keli 
met dažai 
čeverykų, 
tuo kojų.

SPALVUOTI ČEVERY- ' 
KAI.

Pastaruoju laiku Įėjo i 
tada dėvėti spalvuotus če-i 
erykus. Ir jaunos moteris 
•ei merginos, kurios labai 
•tydžiai šekit madas, pradė- 
o spalvuotus ceverykus 
irktis, o kitos savo senus 

•everykus duoda nudažyti 
okia nors spalva.
Suvienytų Valstijų Svei- 

atos Departamentas išlei-

atsitikimai, 
buvo uždėti
nenuąyus
Tie, dažai

gUOGOt' 
turėjimo 
vs

moteris, 
nauja ve-

'Jie lygu

kreipkitės

kuo- 
ant 

juos 
turi. -lle

visuomet
■ prie musų biuro su savo 
Ypatingomis 
Mes " ‘ 
mums 
atnešti, jeigu 
gerų 
juos

problemomis, 
jog jus ir

ii. socialrevo- 
ir kitos rusų 

•r.< 'S leisti sa- 
ižsieniuose. 
ette galėjo

cialdemok 
liucionieri 
partijos ]• 
vo laikraš 
Žinoma. 1 
parsivežti 
Įspūdžių, ) 
vikų už ra 
tiktai i t 
tam tyči 

rengtos. 
\ eiuni*1 
jis apie i 
turi \ert 
teisybę, 
tų žmoni 
gyventi su 
kais. Reik 
liusijos 3 
ti rausta st 
valdžia *: 

biaug nek 
bet 
t! augiau 
:-.monėmi.- 
.nes Įteik 
i eikiame 
revoliucij 
u>rius. ki 
* oiiucijes 
•raustė R 
įaujais reu

Teisybę Mylinčiam, 
iangi 
lenci. 
tarą" 
iJi'.S.

R u

(

a
I'i* < _

> Kusi jos gerų 
- ;is buvo bolše- 
.!»- ėdžiojamas 
' v tas. kurios

' kalno plū
kusi jos gv-

i v 
F ikro

u-ma'.ė. Todėl ką 
..i šo, nedaug 
\ai nt sužinoti 

asiklausyti 
a k nš prisiėjo 

y.isij s darbinih- 
at minti, kad 
■ininkams už- 

' :u< i. Lietuvos 
ko įdėjimuose 
du arbininkų, 
kalė imai daug 
.:mš i nekaltais 
Todėl, kuomet 

L usiją, mes 
•s liaudį, ne 

\ t t.ios dikta- 
>ur.aikino re-

llč

Davatką GadztakriM. — Ir kitos 
mos dainos. Apart juokingų "Da

vatkų Gadzinkų" teina Jo įvairiu juo
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t.t. 
K'augeiis iš dainų tinku juokingom^ 
deklamacijoms, šėlta pagerinta 
laida. -!S pusi......................................... 10ę.

Dvlko įteikia žmogui Geri ir Valgyti 
—lklto, kad norisi, atsakys kak 

nemokša. Bet delkogi norisi? Dėl! > 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažisu? Delko žmogui reikia 
Nukraus, druskos ir kitų panašių Ja 
lykų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš .-iu»s 
knygutės. Parašė D-ras G-tnus. 
Kaina .................................................... Z. įūe.

Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos 
fonės. Daugiau juokų, negu Ameri

koj ntunšaino. šioje knygoje telpa net 
72 ~Džian Bambos spyčiai”, eilės, im- 
:Įkalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 pusi....................................... 25c.

Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa
23 gražios eilės, daugybė straips

nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius
truota? !>o pusi..........................................25e.

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

imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... lOe.

Kaip Senovės Žmonės Perstatydavo
Sau Žemę. — labai įdomus senovės 

i filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- 
! dą. Pagal daugelį autorių parašė 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”Iš-

Ežeras Rygoje.
Dėl nuolatinio lietaus Ry

gos miesto centre Ekspla- 
[ųnado aikštė ežeru pavirtusi, 

teises.
l

•> Kas Padare Dievas?
Kiiyg:: - i I.-".:; Dievą paveikslų, 

5 rt3 'i.evu Sutini- uis Panelės šv. 
1 :e»ą Alutyno.- Kiekvienas Dievas 
'.i.' -as-i. kad ii - visą svietą, Jangų ir 

l;iverė ir patsai save pasidarė 
iš niekę. Kainu .................................... 25c.

I ASIIi '.LBRJIMAS velnio su 
DIEVU.

Knyga su I5-ka šventraščio pa
veikslų; paveikslai yra labai idoniųs. 
Kny-z:; !»x8, ;>nsl...............................25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE. 
Knyga

! to rašto Biblijos, 
įveiksiu
Knyga
•*» egz. 
tik ant

! šus aš 
per Mot'.ev Dorder arba 
Express.

K. IILTKLS
.'2 Maujer St.. Brooklyn, New Vork.

i .ars paveikslais šven- 
Taipgi 10-šimt pa- 

Dievo patri.j^rl.ų-draugų. 
5x8. 85 pusi, kainu ............5ue.
duodasi už $1.IKK šita kaina 
trumpo laii.o. Pejkiuntimo lė- 

apmokčsiu. Pinigus siųskit 
American

(-)

* Ka-____________________ ....
ė.cią koi'CSpOll- virkščias Mokslas arba Kaip Atsim 

:itėt ir i "’San- 
a -leivyje” ji ne-

“KELEIVIS ’ DUODA 
KNYGAS DOVANŲ.

Kiekvienam, kas prikal- 
’bins "Keleivi'.;!” naują skai- 
i tvtoją ir prisius už ji S2.00, 
"Keleivio" administracija 

j duos doleri* vertės knygų 
{dovanų.

Kas užrašys ”Keleivi” i 
Lietuvą, taip pat gaus kny
gų už doleri.

šitas pasiūlymas ineina 
'galion nuo 15 gruodžio.

Knygas galite pasirinkti 
'i< "Keleivio ’^ kataliogo, kū
gis telpa čia pat. Išsirinkite, 
: kurios jums patinka, sura
šykite jų vardus, ir prisiųs
kite kartu su prenumerata.

tikime,
galite ką nors naujo 

'y i turite kokių 
patarimų, prašome 

mums perduoti, nes. 
beveik visuomet kokiai 

nors šeimyninkei gero at
neš”.

i

I
I

CUNARDf
AR NORITE ATSIIMTI 
GIMINES J AMERIKĄ?

2629 Lietusiai atvažiuos į čia 
šj metų.

Leisk musų raštinei Kaune 
pagelbėti Jūsų giminėms iš
gauti pasporcus ir vizas ir tin
kamai juos prirengti į kelionę.

Nereikia laukti dėl vietos, 
turintiems Cunard linijos laiva
kortes. Cunard laivas išplaukia 
iš Europos kas kelintą dieną. 
Cunard laivakortės yra geros 
kelionei ant AQ( 1TAN1A* 
BEKENGAR1A ir M AL META
MĄ. greičiausia jurų kelionė 
tam Lietuvos ir Amerikos.

Dėt smulkesnių informacijų, 
malonėkite susižinoti su musų 
vietiniu agentu arba >musų raš
tinėje. •
Cunard Line
126 Statė St.. 
llostun. Mass.

I
I

I

<lo Kalbos". Parašė Z. Aleksa.
10 pusi........................................................ 10c.

I
Kaip Tapti Suvienytų Valstijų Pilie- 

j čiu? Aiškiai išg-uldyti pilietystės 
įstatymai su reikalintrai klausimais ir 
atsakymais lietuvių ir arųdų kalbose. 

• Antra peržiūrėta ir pagerinta 
j laida. ........................................................ 25c.

Kodėl Aš Netikiu į Dievą? — Arba 
i Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 
katalikas ir laisvamanis privalo 
ją perskaityti. 64 pusi......................... 20c.

Kokius Dievus Žmonės Garbino Seno
vėj. Panašios knygos lietuvių kal

boj iki šiol tla nebuvo. , čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei arijonai; egiptėnai, cnaldai. afe
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. tik---;imų istorija. $1.00 
Drūtuose audimo apdaruose .. $1.25

PATRŪKIMAS
žmogus, kuris išrado 

buvo* du sykiu 
Kimo. Taipgi 
diržus, kokie 
Bet visk 
daugeli m a 
u:do uaują si: 
■Kitrukimo. š' a .■ 

mot erinis 
, kurie varto.

sveikata 
savo 

aisisutiki*1 
At-ukymui Įdėkit už 2c. sfkei- 
šykit šiuo a kęsti: (1>

J. F. R’dlAKD 
AValnut St.. Hohoke. M:i;-s.

ti’ins, 
žmonių, 
džiaugiasi 
tą sistemą 
įseandvmo 
L ku 
pu. R:

131

KELEIVIO” KNYGYNO 
KATALOGAS.

Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kuni
gų Upatystūs istorija, pasekmės :r 

jų doriškas nupuolimas, šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras, 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia, 
kad jų moteris, dukterįs ir mylimo- 

, sios nepapultų į kunigų
rašė kur.. 
suUatavino 
g’tia.............

"globų”. Pa-
George Tcnvusend Fos, 
Ferdinapd de Samo- 
...................   25c.

uns išrado šia sistemą, 
operuotas nuo patiu- 

bande vartoti ivairitis 
tik š'ar.dk-n randasi, 

buvo teltui, pakol [K:r 
ligos kankincsiia.- iš- 
lema issigydyim 

istema yra ger: 
ir vaikams.

j.; musų sistemą, 
-- *1‘ i'd_._______ — j,, 

pažįstamiems. Dėlei į 

.e

:ui nuo į i
?ra vy-'5
Stinta', g 
i.stemą, i J 

:ųkomenti,.-iją: /
2

ypatiškai uri*a /

$*

!
I

I

vy-

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
Pylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka i; tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
tprenžįnų r.riuri. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
t-e. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIE3 
t»»5s Stuart Bldx.. St. Lomu. M.

Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdama, Į i» iš visų kraštų.

LIETI VOS
Sąvaitiniai išplaukimai. Teikus 
parankumai.

Mes pagelbsti™ išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus'. Musu reprezentan
tai aprūpina pasdTierius visu 
kuom, nuo pradžios i!ą pabai
gai kelionės.

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčia™ ant pareikalavimo.

Delsi re:*rvacijų ir informa
cijų kreipkitės prie biie vieno 
vietinio agente arba į 
HGLLAND AMERICAN f INE 
86 Statė Street. Boston, Mass.

I
I

|

Ar jus norit padaryt
SAU EKSTRA PINIGU?

__ ______>____ a-rMoteris gali padaryti nuo S i 5.00 
iki §25.00 ant savaitės liuosu savo 
laikų, ausdama karielinius pagraži
nimus, kaip tai juosteles, tarbeles, 
brasiietus, laikrodėliams dirželius ir 
1.1, tą viską labai lengva padaryti 
ant triūsti

SIMPLEX KARIELINIŲ 
STAKLIŲ

RMAN 
LLOYD

LAIVAKORTĖS
į ir iš visu dalių 

LIETI \ (>S

BREMENĄ
Ar. t nauju puikių laivu 

MUNCHEN—STI TTG \KT— 
COLI MBl S 

aiba ant kitų vienos klesos lai
vų. Labai pagerinta trečia kle
st, su uždarytais kambarėliais 
dėl 2 ir 4 ypatų.
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 
Autorizuota Linija dei Imig
rantų per Lietuvos Valdžią. 
Reikalauti- rni laivakorčių ar 
info’ -vijų kreipkitės prie vie
tas agentu arba į

NORTH GERMAN LLOYD
1S2 VVashington St.. Į 

Iišston, Mass. |

Jus net nusistebėsit, ko
dus gražius daiktus jus 
galit padaryt savo namu-j- 
se. Karieliniaj daiktai yra 
labai branginami ir lengva 
yra bile kur juos parduoti 
su geru uždarbiu.

Simplex Kartelinės Stak
lės yra užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurody
mais, su adatomis ir st 
pradžia audimo. Kartu pri
siunčiamos spalvuotos pa
minos ir daugybė karielių 
(kuriu užteks padarymu 
keleto daiktų)

KAINA TIK SI.98.
Su persiuntimu)

Pinigai būna sugrąžinti, jeigu ne- 
užsiganėdinsit. Prisiųsk 20c. štampo- 
mis arba sidabru, o aplankęs primo
kėsi $1.78

Jeigu pinigus prisiusi iškalao. m^S 
• prisiusime ekstra pakeli adatų dykai. 
Siųs - -■•e-'-rma ŠIANDIEN. (-)

ROYAL BEAI) CO.,
1246 .N. LiALOLN ST Dept 122 

CH1CAGO. ILL1NOIS.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

lkių rųšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

Viskas Nyksta. — Labai

Kūdikiai — Arba kaip'
■■. vartojimas alkoholio 

■ Kas yra arba tikisi ka-
...-aų tėvais, ^fctir.ai ’<ur Musų Bočiai Gyveno? —

vii : tą knygutę. _ . . 
. ' -vi sutaisė Ba- į

............ .. Ibe.

Vestuves*. — Dviejų 
. -x* i nokianti lietuvių

: r lengva per- • . , .
-as Pusi. 24 iįv.. .-aPranUa,ai’ kad k»ekvienas 

"•.greitai išmokt kalbėt angliškai.
—Arba kaip ka-. telpa netik atskiri žodžiai, bet 

,:.4 Sc’onuth napio-’ sa]£inja^ pasikalbėjimai darbo 
Aumiuier. Su ■ {kantt važiuojant kur nors, nuėjus 

• krautuvės, pas daktarą, pas barž
oj knygutėj te,rH‘xciaskutį, pas kriaučių, ir it. Kaina 35c. 

o dainų. Jos tin-’ . .
* ■ Lytiškas Ligos ir kaip nuo ji? apst-tiamavimur. kaip, J ę - r, t* •

. , saugoti. Paraše D-ras I. Matula*-H-nk>ruuQs>e. | •. , t.
t;s. Antra, perziureta ir pagerin

ta laida....................  10c.
a«al Prcudltpno
-•s P'ul E!'b- - Svcnto Antano Stebuklas. — Dviejų 
Karaliukas. ' v®>kinių komedija. Perstarj-mui 

lOc.’’tikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 
i;.•Šimas užima apie 2 valandas.
Kainą . .7................................................. 25c.

i 
. p;t- Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 
2 į lapis. — šitas veikalas parodo, kam 

25c. ’"JO 1Š05 metų revoliucinės Lietuvos 
... . '. »ėkcs vedė kova su caro valdžia,-irKaip ,' . ’ i

kaip tuo pačiu laiku kunigai tą vai
zdžią rėmė ir gynė; kaip paskui rėva-j 

n. Uncija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii-' 
kos paliuosuota iš po paro valdžios ir; 
kaip ji buvo apskelbta respublika?! 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri

Alkoholis ir 
atsiliepia 

cnt jų vaikų 
cr. nors būt 
turėtų per.- k 
gal daktarų H 
rnbošius. Pusi.

Amerikoniškus 
aktų komeilij 

j vestuves. Juos: 
statymui. Parai

* tneri!"*- .'Iaco-.-h 

vė mergina Ona 
; avcikslnis. lo p 
Amžinos Dainos.

44 geriausių .Jo 
a dėklai.p-jž ■ 

namie tai:* 
Pus.’ - 'L .........................

’’nrgi Tas
žingeidi knygutė iš politiškai-eko- 

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

Arba 
t’a" i tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

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

Lengvas Budas Išmokti Angliškai. — 
ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 

gali 
Joje 
čieii 
jieš-

analino ir nitrobenzino. ku
rieyra kuriui pavojingi. . #

Ištyrinėjimas trijų gerai i Šias metais naujas Ru- 
žinomu dažu parodė, iog leau of Home Economics

- ‘ & .................................................... 1 ir_

bo, kuris jau pradėtas, tai 
yra apie maitinimą, maisto 
pagaminimą ir panašias na
mines problemas. Po atei- a 
pančio liepos mėnesio moks
liški ištyrinėjimai bus pa
daryti apsipažinimui kaip 
geriausia praleisti šeimy
nos Įneigas.

žinomų dažų parodė, jog lea.u of Home
iie turėjo nuo 6 iki 10 nuo- prisilaikys tik prie to da 
šimčių nigrosino
lino juodylo, nuo 50 iki 65

aix>a ana-

■■

kyti ligas nuo produkavimo j 
gemalų.

Gyduolės negali užvaduo
ti gerų ir sveikų gyvenimo 
pripratimų. Jeigu gyduolės 
išgydytų visas žinomas li
gas, gyduolių mokslas butų 
lengvai suprastas, ir galėtu
me toki mokslą nusipirkti 
vaistinėse, šiomis dienomis 
pap Basčiausi os gyduolės 
yra dėl inkstų, plaučių ir 
pilvo ligų. Gyduolių varto
jimas netik pavojingas ta
me, jog žmogus pripranta 
prie gyduolių, bet kuomet 
vartojant tas gyduoles jis 
mano, jog sveiksta ir jeigu 
kokia nors pavojinga liga 
serga, duoda tai ligai progą 
apslopinti kitas kūno dalis.

Beveik visi pažįstame to
kius žmones, kurie visuo
met nešasi baksuką pilių, ir 
jas reguliariškai vartoda
mi fnano, jog sveikata pri
guli nuo to vartoiimo. Gal ® _ .. . •

inuošimčių ethyl 
{nuo 23 iki 40 
! an
i

. 4-■ i
X

Tai . yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 16 metų gvarantuoti. Musų kalį 
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei-. 
t->huk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (52)

RUATTA SERENELLI & CO.
- 817 Blue Island Avė, Dept. 24, 
i Chieage, III.5

alkoholio, 
nuošimčiai 

alino arba nitrobenzino.
Apsinuodinus tokiais 

dažais žnjogaus lupos ir 
tirštų nagai pasidaro mė
lyni, vis tamsesni ir tamses
ni. pako] visas veidas ir kū
nas pasidaro tamsiai rau
donas. Apart to. žmogus 
apslopsta, ir ji užpuola bai
sus galvos skaudėjimas. 
Vaikai tampa nerangus 
ir sutingę. Reikia kuogrei- i 
čiausia nuimti spalvuotus 
čeverykus ir apnuodinimas 
pranyks.

Anarchizmu
mokslą, p 

vertė(

F.L.LS.

Redakcijos Atsakymai.
TamTrumparagiui.

ta klysti sakydamas, kad 
’ Keleivis” pritaria Lietuvos 
klerikalų terorui, areštavi
mui ir mušimui darbininkų, 
f.'či vienas lietuvių laikraš
tis taip aštriai šitų klerika- 
lišku represija nesmerkia, 
kaip „Keleivis”. Ii- dėlto, 

i kad "Keleivis” smerkia Lie- 
i tavos klerikalų represijas. 

Moterys, kurios atvyksta jis negali pritarti ir Rusijos 
Amerikon iš kitų šalių, gal bolševikų diktatūrai. Mes 
ir nežino, jog rašydamos į esame priešingi kiekvienai 
Žemdirbystės Departamen- priespaudai, vistiek ar ji 

_ tą gali gauti iš ten visokių eis iš Maskvos, ar iš Rymo,
gyduolių vartotojas ir gau- informacijų apie įvairius O kad Rusijoj šiandien yra

’ ’ namų darbus, ypatingai priespauda, tai tamsta gali
apie pagaminimą ir varto- suprasti jau ir iš to, kad te-
jimą įvairių maistų, kaip nai uždraustos visos nepri
tinkamai maitinti jaunus lankios valdžiai partijos ir 
vaikus ir visą šeimyną, ir spauda. Visoj Rusijoj šian- 
net gali gauti visokių pamo- dien nėra kitokio laikraš- 
kinimų apie tinkamus dra- čio, kaip tik bolševikų. So-

i
i

I
)I

na kiek nors palengvinimo 
nuo vartojimo pilių, bet ta 
nauda tik laikina, ir dauge
lyje atsitikimu yra tik pro
tiška nauda, o ne fiziška. 
Senovės laikuose gydytojai 
vartojo iš cukraus padary-

t

|>ie
rą.

. UuS
JOS

>•?< I

Bu

1

F.L.I.S.

NAMU EKONOMIJOS 
* BIURAS.

Ką jis veikia.

i ”
►b<

o Vigunt

’ *Y
•.jflėt

Hansų ir Praga-’ 
• J. lugersol). gal - 
aikėtojas ir 

kintojas. 7:

W c_'O>NTiTZRVlCčwmt 'ai

HAHBURG AKOdCAN LINE

♦ A
i
i

\l

įKL.vteiAtSAAb KEUAb | <

LIETUVA
Laivai išplaukia kas savaitė 

Geriausi musų laivai 
■’Rcsoluic", "Reliancc”.

"Albcrt Bailiu". "Deutschland” 
veža L II ir III klesų pasažie- 
rias. Taipgi jiopuleriai laiva* 

’ "Mount Clay". "Cleveland”, 
’AVestphalia”. "Ransa” ir 

"Thnringia".
IMTE!) AMERICAN LINES 

JULIUS ROTTENBERG.
250 Hanover St.. Baston, Mass. 

arba pa3 kitus agentus.

Tvanas?
.akti į kelias die-l 
unv>', kmie gyve 

. žemės kanruol 
s gyvūnus prastoj 
■-.ti? Iš kur ėmėsi 
vis.1 žemę aosern- 

o dabar yra? Kaip 
,s galėjo atsirasti;

■•ės? Si'tie ir šimtai T«^odo* kaip gimė Lietuvos Respubli- 
uricioš nešąli atsa- .k“ ir. k*'P j* išrodo- *ia telpa visi 

yra nuosakiai ir'arbėsni dokumeutai: Steigiamojo 
am veikale. Knyira Šeinio nutarimai, taikos sutartis su 

žodis — tai fak- bolševikais, sutartis su latviais, apva
lai r,anja» kunigų šymąa visų mūšių su lenkais ir tt. 

Mokslas ’ ir Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu- 
jvas, kuris apšviečia visų Lietuvą 

25c. is lauko ir is vidaus. Kaina .... 81.00 
'Drūtais audeklo apdarais ..... $1.50

VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
YRA GAUNAMOS MUSŲ 

KNYGYT7E.

113 S
P j

tvo rankoj 
ek vanden 
■»? Kur ta- 
i Nojaus

p > tvsno ju xi*. i .iai, raudonveidžiai 
ir kitų versli:,: 
kilt! kkiusimų 
kyti jokrs l uri- . , yra 
aiškiai išdfgtv rara’ 
bo galo įdomi. Kas 
tas; kas sakirų — 
argumentas griūva.
mokrias nuo pradžios iki jalo.
Kaina ...................................................

Byla Detroito Katalikų 6U Socialis
tai.-.. — P;r: ,art« katalikai už

puolė socialistu? ; J. gruodžio, 1911. 
Antrą kartą jie užpuolė sociabs^s M 
gruodžio, 1913 t šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai, kokių pric’.Yi -ių katalikai ds-si- 
Jeidžia kovoj su s ialistafs. So 
paveikslais. 61 pusi............ ............. 25t-

T J •
S'► ■ i

"KELEIVIS
255 Broadway,

So. Roston, Mass

MOTERIMS IR MERGINOMS!
Csl K« turit Oi tonus plau&ui! 0 gal Jų, plaukai yra ! 

Ar KaACaainiai Ifnąs. ar AukUaių jurtos; Rausvi plaukai ar Vil
kai Raudoni! VtonoK nežiūriai kokio spalvos jie nebūtų. neleisk 
pleiskanotas sunaikinti j\> graduiuol

Rafflt* atliks tai. jei jij» tik laiko nuo laiko naudosite.
Nežiūrint ar jus savo ptaul * dar t«M*vst supintus i ka®. ar *u- 
S'iktus j tcMKa. ar gal jan ea*t trumpai miškine, vienok jus nega
lite daleis! i, kad nešvarias, iškrikę pleiskanos s.cs'iytv just! išvaiz
da ! Jums nereikė, kentėti neeDaa-nuo delei nieHjimo ir besi lupius* 
Jai vos odos, jei naudosiu: X«/Hsa.

Netikėkit musų žodžiui. Scsipirtit «Xc. žor.ka ir pačios per
sitikrinkite, kad R^tffha yra mirtinu prtaiu pleiskanų ir kartu 
puikiausiu plakų tonikų, kokj tik kada esate naudoję! Galima 
gauti .pliekose.

F. AD. RICHTER A CO.
104-114 S». 4tb Strsst BrmUyn. N. Y.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių.)

Puota užsibaigė kruvinai.
GIŽAI. Lapkričio 25 d. čia 
atsitiko ši istorija. To kai
mo ūkininkas R., anot žmo
nių — amerikonas ir “prie 
skatiko“, žmogus vedęs ir 
jau nebejaunas, labai mėg
davo vakaruškas kelti, į ku
rias susikviesdavo iš visur 
jaunime.

Tokias vakaruškas jis iš
kėlė ir lapkričio 25 d., be ko 
kita pasirūpinęs, kad sve
teliams ir degtinėlės butų, 
įkaušę pora jaunų vaikinų 
pakėlė kivirčą, o prie kivir
čo rados ir peštynės, šei
mininkas tarės reikia peš
tukus raminti ir, pasigavęs

vakarėlis. Vakarėiin atėjo 
ir Edvardas Sabonis ir vi
są laiką su kitais linksmi
nosi ir ramiai kalbėjo su 
Kusonvte, bet šiai norint 
išeiti Sabonis paprašė at
nešti vandens atsigerti. 
Nusisukus užpakaliu — at
sikėlė nuo kėdės Sabonis ir 
išsiėmęs revolverį šovė į ją. 

j" Rusonvtė vietoje mirė. w 
Suimtas Sabonis aiškino- 

-■ ..įsi nužudęs iš labai didelio susekta jog- mlsusijudinimo: jis buvęs at- 
- su - In} a ėjęs ne nužudyti, bet atkal-

prašė pasiteirauti Baltijos 
I.loydo kontoroj. Kontore 
sužinota, jog jie nieko nesą 

,įgalia vę surašinėjimus da
ryti. Sugrįžus tam žmogui 
Kupiškiu imta ’ agento” 
jieškoti ir 
Kupiškio jo 
persikelta L’kmergėn, kur •• •. 1 __ _ •_ X

tai esąs Jurgis
iis stotyje ir buvo suimta: 
Pasirodė
Anitinis (Antinis? ■ 
ir turėjo Pasvalio apskri

binti nuo vestuvių.
Teismas Sabonį nubaudė 

j šešėliais metais sunkiųjų 
1f< . darbu kalėjimo

•inel'vi- - v

(ties valdybos pasą, laikinai, nn^inpy/'i ivoi 
įgyveno Kupišky. Nuo agen- «EbIRENGlANT AMERI- 
to dar pavyko gauti atgal KON 1A1 0 NUŽUDYTA.
600 litu. Žmonių pareiški- UXn<> ™usų korespondento. )

Kazlų-Ruda, Mariampo-
; metais Kazlu-

mais, jis surinkęs per 3,500 j
_______________ , , Sužinota, jog agentas apsk. šiais
rapniką ėmės juos taikyti, .turis Kaune pusininko tei- Rudos šilas ypatingai pra- 

___ r ’’ f ‘ -t'U: kitokio garsėjo plėšimais ir žmog- 
maža* jis ėmės kirvio ir pa-j turto neturįs. Agentas už- žudvbėmis. Nepersenai čia 
sileido juo švaistytis.: kam įdarytas Rokiškio kalėji- plėšikai sušaudė Kazlų-Ru- 
piršta nukirto, kam galvon man,

‘ i mui.
ii
!

Kai “pasirodė, rapniko per-įsėmis automobili,

byla atiduota teis-Idos
i

Ir vėl iškabos užteptos.
PANEVĖŽYS. Čia naktyj 

•-lapkričio 21 d., nežinomi as-j 
mininką ir santarmiai sto- menys, užtepė žymią dali iš- 

' kabų, rašytų žydų ir lenkų 
kalbomis.

Lapkričio 22 d. turgaus 
dieną apie 11 vai. žydai, iš
reikšdami protestą, uždarė 
pusvalandžiui krautuves.

“daraktoriui’’ ar „darak- 
torkai” pabaudą! Taip pat 
mėgina surašinėti vaikus, 

(bet žmonės supranta, ką 
Itat reiškia, ir moterys su 
savo virtuvių Įrankiais iš
garbina surašinėtojus. Len
kai nepasitikėdami savo ry
tu ''<ic.i-.zvr.” noctnvnmiitų "sienos” pastovumu, 
naudoja ši okupacijos laiką, 
kad per bažnyčias ir lenkiš
kas mokyklas pasistengtų 
mdėnkinti pagrobtas lietu
viškas srytis. Priemonių 
teisėtumas jiems mažai te
rūpi, nes pavyks ar nepa
vyks — o pamėginti reikia'- 
Tuo savu elgesių lenkai pa
tys parodo, kad jie patys i 
nesitiki pagrobtas srvtis iš
laikyti. Todėl dzūkams rei
kia dar daugiau kantrybės j 
ir patvarumo rodyti kovoj | 
su okupantais, kol garbingą i 
kovą baigę, galės sugrįžti i 
savo tikrosios tėvynės glė
bi! * M.B.

į

“SPORTAS” I
V iet.i:., -'is 

dvisąv 
namus 
ir nie<!

PiERRE CARTIER'S

šakoms

tcUDlKlų
EROVĖS skyrius 

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

ŪDIKUJ SVEIKATOS.

gyventoją, o lapkričio 
17 d. prie pat Kazlų-Rudos 
gelžkelio stoties .(apie 300 
metrų) rasta jau apgedęs 
merginos lavonas. Paaiškė
jo, kad lavonas esąs Rek- 
laidytės, gyv. Sasnavos vai., 
kuri jau prieš porą savai
čių iš namų išvykusi Kau- 

Įiian, kad ten išgavus sau ir 
seserei vizas i Ameriką. 
Stebėtina, kad ant nukauto
sios merginos pirštų rasta 
žiedai, kurių iš namų eida
ma neturėjusi, taip pat ras- 
ta dokumentai ir pinigai, 

kas pro duris, kuose priviso daug vilkų. Kiek teko girdėti minėtoji 
--------------- j viskas kurie sudaro pavojų gyvu- \ mergina nukauta smugiu į 
aukštyn kojom apversta ir Hanis ne tik ganyklose, bet smilkiniu ir į pakausi. Rele- 

i „ii. . arkiv^ėse bei tvartuose. itas įtariamų asmenų areš
tuota.

į 
į 

i Iš LENKU OKUPUOTOS 
į SRYTiES SUVALKIJOJ.

Lenkų okupuoto) Seinų— 
Smalienų — Punsko srvty- 
je yra per 10,000 lietuviu 
gyventojų, kurie sunkiai 
vargsta lenkų spaudžiami. 
Lenlvu valdžios, civilinės ir 
dvasinės neprielankumą lie
tuviai gauna patirti beveik 
kiekviena proga: čia nelei
džia įsteigti lietuviškų mo
kyklų, čia lietuvių gyvena
mus kaimus priskiria prie

kliuvo; pasidarė visuotinas 
crmideris ir kirvio teko na- 
ragauti kas tik arčiau bu
vo; net šeimininko žmonai. 
Visi svečiai Įsiuto prieš šei-

jo kovon: kas ėmės ginklo 
vietoj suolą, kas suolo ko
jas, kas dar ka nutvėręs, 
šeimininkas "pasitraukė" 
—užkopo ant aukšto ir iš 
brauningo gynės nuo prie
šų: kelis šuvius paleido per į 
lubas, svečiai — moters ir i 
vyrai — spruko laukan kas į 
pro langus, I 
Šeimininko troboj
<1 
risi nauji langai išmalti. jr ________ _________
Tuo tarpu pranešta milici- iki šiol minimose apylin- 
jai, kuri nukrapštė seimi- kėse jie papiovė daug ark- 
ninką nuo aukšto ir išvežė jįų jr avių, 
šaltojon, o kruvinai sužeis- __________
tuosius du vaikinus ligoni- Nusišovė milicininkas, 
nėn. Ūkininko R. trioboj KAUNAS. Gruodžio 2 d. 
dabar rudens vėjai laksto: Kauno sodne deliai nežino- 
visi langai išdaužyti, trioba mOs priežasties" nusišovė III 
tuščia. .........---------------- —

Vilkai
Disnos apskrities mis

Aš Pats.

■ nuovados Kauno miesto mi
licijos eilinis milicininkas 

į Peliksas Valysąs, kuris nu
gabentas Kauno ;miėsto li
goninėn pasimirė. Mirties

1000 litų dovanų už suga
vimą.

ŠIAULIAI. Šiaulių apylin- _
kėj smarkiai veikia plėši- priežasčiai išaiškinti vėda- 
kai. Lig šiol milicijai liepa- mas tardymas.
vyko susekti ir. suimti ----------»—
smarkiausiųjų plėšikų va- Sugauti plėšikai.
cių. T^dėl Šiaulių ir Apskri- LIGUMAI. (Šiaulių apsk.) itnkiškv parapijų, 
ties Milicijos vadas išleido Lapkričio 2 d. Ligumų mili- Paduodu 
tokį, skelbimą: Kas suims ir fijai^ pavyko sugauti plėši- faktus, kurie vaizdžiai cha- 

1C rakterizuoja lenkų civilinės 
ir dvasinės valdžios elgėsi 
su lietuviais.

. _ š. m. spalio mėn. Seinus
dūlis dar 1921 m. oadarė ke- aplankė Lenkijos preziden- 

Jalbrzy- 
Lietuviai 

įteikė

perduos milicijai, arba nors ką Apoliną Skrudulį, kuri: 
suteiks pastarajai žinių, ku- spalio mėn. 19 d. Daunori- 
riomis remiantis bus gali- nės miške apiplėšė kelei- 
ma sdimti bent vieną pikta- vius. Be to, tas pats Skru- 
darį, dalyvavusį nors vie- 'f “ ‘ 
name nužudyme’ ar plėšime lėtą vagysčių ir iki šio lai- 
šiaulųy7mieste ir apylinkėse ko slapstėsi.
ta$eut : --Markusį ir Stasį ---------------
OaUdinskį, dalyvavusius LINKUVA. (Šiaulių apsk.) 
milicininko Vengrio nužu- Vietos milicija š. m. lapkri- 
dyme; Hejkingo,
Bakučio ir kitų asmenų nu- rių, kuris 
žudytojus, — tas gaus 1,000 plėšimus ir 
litų dovanų. J 
norint, jų pavardės gali bur' —

miške apiplėšė kelei-

e?

Buikydo, čio 5 d. suėmė plėšiką Pivo-
1918-19 m. darė 

laiko•y • v •iki £10 -- -- k. —7 - - J-------  -- 
Pranešėjams slapstėsi ir plėšikavo.

t5 užlaikomos visiškoje pa- i Kad mylimoji netektų ki- 
slaptyje.

Paduodu žemiau keli

Lenkams ir lietuvių rūbai 
užkliūna.

metu mergaitė Julė 
Šventų dieną 

(švenčio-

I

Gosytė Visų» 
nuėjo Linkmenų 
nių ap.) bažnyčion apsivil
kus ranku darbo palteliu, 
lietuviškomis juostomis ap-j 
vestu. Policija ją pamačius) 
apipuolė, nutempė sargybos! 
stovyklon ir ten vyresnysis! 
pribaręs nutraukė juostos 
kutelius ir liepė daugiau to
kių rūbų nenešioti. Panašus 
atsitikimas irgi buvęs per 
Sekmines. Vienai mergai
tei ištraukė lietuvišką kas- 
nyką iš kasų ir grasė nuva
ryti Į Lukiškio kalėjimą 
Vilniun.

i

i

i

i

Dykai Romatizmu 
Sergantiems.

Mes tnrime naaj: 
metodu gydymui ro 
mutizmo, kurią m.- 
pasiųsime j namu 
kieąvieno šio lalkrašči 
skaitytojo, kuris ti 
pt.reikalaus. Jeigu jų 
turit- skaudėjimą jus. 
ir...sku'uose arba sąna 
risvse, jeigu jiįs Lee 
cit-: skausmą oro pei 
m-.ht>se, štai proga iš 
bu. dyt naują metode 
k;:r; atsieina pigiai i

kuri pagelbėjo š nitams. Jeigu jusi 
liga yra ir ciire-.iška ir užsisenėjus 
ir ^jpkios gyūu :es jums negelbėjo 
mes patartam išbandyt šią metodą 
kurią, mes.pasiu::ėia..n DYKAI išbaii 
dvmur.

DYKAI MUSU DĖŠOMIS.
Mes neprašom r.ao jnsų jokių pini 

•jų, tik prisėskit adresą. Mes iš 
siusimo joms up...akėta paštu b. !<A 
IŠBANDYMUI r:usų metodą, šini 
tams šita metode, pagelbėjo, pagelbė: 
ii ir jums. Nepraleiskit geros progo- 
pasinaudoti Rašykit šiandien, jeigu 
ius kenčiat nuo : matizmo.

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X-4

362-1 N. Ashland Avė., Chicago, III.

i

t

tas pavyskupio 
kauskio lydimas, 
pasinaudoję proga, 
prezidentui raštą dėl mo
kyklų, o pavvskupiui —dėl 
atmainų Seinų bažnyčioj. 
Netrukus buvo sulaukta 
“vaisių”: į bažnyčias įvesta 
lenkų kalba pamokslai per 

lietuviai jų 
keli lietuvių gy- 

Seinų parapijoj 
antai Avacl-

mišias, kad ir 
klausvtu,•Z *,7 

venami 
kaimai, kaip 
ninku. Rakelijds; - Žagarės; 
ii* k. buvo . priskirti prie; 
Bezninko parapijos, kurios 

----o;klebonas Visai nemoka lie-
Bylos aplinkybės tokios, tuviškai, ir kur nėr visai 

; Katrė Rusonytė iš Borei- lietuviškų pamaldų! Su mo-

tam, nušovė ją.
• • i-KAUNAS. 1923 metų Iap-

Agentas — apgavikas, kričio 5 dieną Kauno Apy- 
ROKIŠKIS. Rokiškin nuo* gaidos Teismas nagrinėjo 
rugsėjo mėnesio ėmė lauky- Edvardo Sabonio bylą už 
tis kaž-kokis agentas ir Re- žmogžudystę, 
kučio valgykloj neva sura- i 
šinėti žmones, norinčius va-J _ c ________
žiuoti Kanadon į lauko dar-i kiškių kaimo, Žaslių valšč. kyklomis dalykai dar bio- 
bus. Nuvažiavimas, turėjęs JKaišedorių apskrities dar gesni. Buvo paduota arti 20 
būti dovanai, už-tai reiksią prieš karą mylėjosi su Ed- pasirašymu leisti atidaryti 
6 mėn. atidirbti lauko dar*,vardu Saboniu ir jam esant lietuviškas mokyklas ir bu- riteri vvw Irn : •vwzx _ _ .1 • _ t • j i ■ • i—t įsteigta tam tikra 

------------- draugija, kuri 
turėjo rūpintis tomis busi
momis mokyklomis. Bet pa
sirodė, kad po ilgo vilkini
mo, buvo pranešta, kad val
džia nerandanti galimu 

‘leisti steigti lietuviškas mo

btis pas ūkininkus, už ką kariuomenėje su juo susira- vo net 
busią mokama kasdien po šinėdavo 
4 dol. Žinia apie tai vis pla- paleistas 
čiau sklido ir žmonės ėjo 
sųsirašyti. „Agentas” už 
surašymą ėmė nuo žmonių 
po 10, 30, 50 ir 100 litų ir 
vieton pakvitavimų dalino kito jaunikio Morkūno. Ru- 
Baltijos Lloydo Kaune, 
Laisvės ai. 24, atvirukes su 
tos kompanijos laivų pa
veikslais ar stačiai su kon
toros antspauda. Paskui, 
kurį laiką "agentas“ dingo 
ir žmonės tuo labai susirū
pino. Nieko iš niekur nesu- nes kitaip galį blogai atsi- 
laukdami ir pasinaudodami tikti.
Krikščionių t Demokratų 1921 metų vasario 6 die- 
konferencijos proga pasiun- ną. prieš vestuves pas Ruso- 
tė Kaunan žmogų, kurio nytę buvo jog išleistuvių

meilės laiškais; "Motinėlės 
iš kariuomenės 

Sabonis sumanė vesti Ruso- 
nytę. bet vestuves atidėjo 
po Velykų, Rusonytės tėvai 
sumanė išleisti dukterį už

STRAIPSNIS ;»2 
Maistas ai g a n tiems

Kt OIKIAMS.
Laukiant kūdikio iiomiuliškai 

v tis reikia iam duoti užtektinai 
;s:no maisto. Dauge 
nertKi gimstant, gaii 
timius vaikučius, j 
.iurima jų maistas.

Jei pastudijuosi i 
„ tos. lai pamatys:, 
aipsniškui didinami 
■i'Hu. Ls pat pradžių 
•ieniška maistą, pi 
i Įsideda košė, val iai ir 
sv ią. Pridėjimas eina 
avi neišvertus viduriukt;. 
i normali
Panašus 

aikams. I 
us teikia 
iais,' kur 
leatent’i 
vriau- ia 
pekc-ais.

■'.•turi būti 
uliškai n 
vstvmui. 
iačiai var 
uose. tarpt

b: 
utys:.

muro 
kac 
su 
tu

ilgimą.
planas tek 

bet per pilnu 
. Upsil’U>K‘ZiUt‘1 
rie tiiiKannau 
reikalingu u 
i i ak a kimi k

EI

ffl!
C?
c?!

S! 
y 
S

Lr»
u -
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GYDUOLES
NUO KATARO. 1‘ERSISALIH MO 

IK VISOK1I. NEGALkHMI. 
Susideda iš

CO!) LIVER O1L 
ROMO IR MEDAUS

Šaltis ir vėjas 
Į tau, jii.ųii -'rnsi l>a

Girininko ir 
dudes.

Jos yra 
'■esmingai 
.a. žiemos

J eigų es; 
ui kosulį

a pier>-ę Cartiei 
tau stiprumą 

sunkervbiiį.
Cl DDYER & 

Bruadt'a'. S:>.
PATI A

Cambridge St. E. (’anibridg* 
STANDARD PUAKMACY 
So. Main SI.. E.ill Itiver, Mass. 

APi’EUE PU’.SKEJ SZARKA, 
Kriti Acuslmet Avenae, 

New Bedford, Mass.
VERNON DRL’G CO. 

Millburv Si., Horcester, Mass. 
VERNON DRUG CO.

12-3 !!igh SI., liaivekv. Mass. 
BAY STATĖ DRL'G CO. 

Pahner. Mass.
STEPUAN F. t HAMBERL.UN 

Andrei* Square. So. Boston, Mass.
DAV1D CABIT

100 Salėm St.. Uoston, Mass.

nieko nepakenks 
y;.*U nuo Kanados 

nauji .si šias garsia. - 

labagmalonic - gerti ir pa- 
gydo jpersišaidymą ii- ki
likas.

i silpnas ii greitai pagau- 
arbu ■ - isairiymą. vsev.i

’s Gyduolių su
penėsimai žie

Dulyva 
dėtinas 
vienampene ;:nio 

valgiai yra 
.udikio au

dime griežtai 
kurio vėliau 
keletas dar
iai ps įrišimi, 
bet piižiu-

g

■G

<i\ tračių

Premm 
(dvideš 
sieniuj <h 
kaina Lt

JOYCE
Boston, .Mass. 

EGAN
E.

T tiksiančiai ir tūkstančiai kūdikių 
t-ikaiauja ypatingus priežiūros tarp 
timių ii Iii metų. Jiems reikia 
'.aisto, kuris ypatingai sotus, ii-.-ilis 
t-ikia maisto, kuris pagelbės jiems 
apti stipriais ir vikriais kovojan- 
iais prieš iigas. i’ėvams šitokiu kit
ikių stipriui ivko«K-r:<luojūma Bord- 
n's Eagle Pienas. Tai puikiausius 

■ienas moksliškai sumaišytas su g<- 
inusiu cukrumi, kuris pagelbsti ku
lkini įgyti svi-i io, be ko jis negali 

■uti t'pras ir vikius. Yra tikra eko- 
•nniju visiems tėvams prižiūrėti. I 
ad ių vaikai tinkamai suLudavoti | 
tenibimui prieš ligas, kadangi yru i 
•igiau vaiku sveiku išlaikyti,- negu jį 
ydyti. šitiems vaikams re-komei.dav
imu duoti du šaukštu Eagle Pieno 
trniejto t-imi-čvertimi puodelio šal- 
> vandens. Gali duoti paryčiais ar 

• > nieių. Senesni vaikai kai-kudu la
šu ji mėgsta su ginger ule. vaisių 

Sakomis, arba suplaktu kiaušiniu.

Neimkit kitokio, kaip ūk bu šiuo 
paveiksiu.

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą, ' 
Kurs tik vartoja Salų t arą!

Salutarą Riterį žmonės vartoja jau 
•er 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 

gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
^adangi neranda jam lygaus, nei už 
jį viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelj, o mes užtikrinam, kad su juo- 
mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
eis prie savo aptiekoriaus reikalau
jamas tikro Salutaras, o jei jis netu- 

SrRAii’SNTS 53 i retų, kreipkis tiesiai prie išdirbę jų
!NK\MAS MAISTO SI VIRšKIN1- i priduodamas savo aptiekoriaus adre- 

M AS YRA SVARBI S. *
Daugelis motinu .-u smagumu gi- 

iasi, kad jų vaikai "valgo viską”. 
Ūtos nrotir. nesupranta, kad vaiko 
iduritikai nėra ant tiek jau išsivvs- 
ę, kad 
ė k 
"I 
šsiv
'i*. C

kreipkis tiesiai prie išdirbėjų

l’LUNKSNV LOVOS 
Gauk Didele Barger.ų Kny
ga Dykai apie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
padaškas ir patalus. Mu
są išdirbystčs kainos nu- 
žemintos. Mes duosime 
jums niusų plunksnas 
ant 10 dienu i'-bandymui 
ir apmokėsime persiunai- 

■u±> mo lėšas. Musų kostiune-
i riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Pargenu Knygos ir 

į piunksnu sampalų. (—)
American Feather & Diliow Co.

Dept. C~ Nashville. Tenn.

Kiekvienam prisiusime 2 fotograti- 
I jas gražiausių merginų, taipgi kata- 
: lopą geriausiai padarytu laikrodžių, 
: fonografų ir kitokių daiktų. Rašyk 
i tuojaus įdėdamas kelias štampas' dėl 
i persiuntimo. (52 >

PRACTICAL SALES
COMPANY.

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

NAUJU

są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Ine^ 

Dept 18 av 
1767 S. Halsted St. Chtc»r®. I1Lgalėtų tinkamai virškinti bl- 

Pi'vas ir virškinimo organai, 
ir visi kiti organai ar muskulai, 
ysto laipsniškai iki pripranta 
valgių suaugtišiųjų.

Joks maistas nėra naudingas jei 
pilnai suvirškintas. Augantis 

.-tikas vali suvalgyti valgi skirta su- 
ugušinm, o vienok negauti užtekti
ni sotumo, vien dėl to, kad jis ta 
naista tiegal; asimiliuoti. Svai Iriausi 
a>is kūdikiu penėjimo vra tinkamas 
išrinkimas v 
.aip utintos 
eiks-ii, blynai 
'C-dina suaugu:

NENUSIGĄSKIT—
TIK IEŠKO BAMBINO
Jis žino kur motina laiko Bambino—ir jis žino, kad 
jis jo nori. Kudikiri Bambino reiškia liek, kiek 
išėmimas iš šėpos skanios vaisių košės.

33 TC"O
{reg-. S. V. Pat. Jiitire.

yra nepavojingas—pasekmingas—saldaus skonio 
v kiurių paliuosuotcjas.
Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiaus.
Jei it:sn kudikis neramus, turi aptrauktą liežuvi, 
negali ramiai nregoli, riliai verkia tar i skausmų 
kank::.; tat alvaiyki.e j.i sistemą su lengvu
vidurių oaliuosuoto.'t:. lokiu kaip Bąmbino. Jis jj 
ir.is ' i no. u ir daug geriau jaustą rn!i> jo. I kelias 
viiieudas nentalcnųs sir.iptc:tai turės pršnj^tL' 
CO., 104-154 So.,4tr. Strc-.t, EJtOOKLYN, N.Y.

Kaina 35c. 
apiickota .

F. AD. RiCI
I

PARBAIGTA 
Nervą Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! Jtc 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nnga-Tone’ą Ir Jausies 

Kaip Nzujai Gimęs!
Nuga-Tone turi : rangios vertes vaistr 
ge’-ai žinomą eydr visose fa’vss ir jų
yrirason.ą auo rer~ų suirimo, kaip štai, prast;

•tmintis, silpni nčrang-.- 
gyvybes organai, nėr,-.; t»; - 
prumo žudynes, nemiega s 
dvasiais slėgimas, baterija 
:-euralginiai skausmai, a-

■ < vicnvalkiio cr-v? rgx
>usmas.
>itas puikusęre^arat^ 
•riipfei turi tam tyčia vaišia 
adarymui k^Mjągmsum. 

greit.st tekaači'.::
• s sugrąžina raudoną svei
katos žėrėsi nublyskusicrr.f
■ eidarns ir Eesecrs fatonett'f 
.iteikiaku.no. Jissngrązir- 
ujergiją ir pajietp dirbt:
■ :era$. kūne liko silpnais, ar 
kenčia nemalones sėkmės

prasitrsusios ligos. 
£rgx>, ar perdėjimų.

I Be to Nuga-Tone turi 
i šefai kitus vertingus va s- 
‘ ;s. kurie_nuvalo spuogL--

■ -jo odos ir grikiai veiki.* 
stsircus uevwttuurjj. vi

ii ci-jriu uflcetejiir.u. turi n.-
ireikas. kepenis, galvos 
.uaudėjima, širdies pykim.-. 
>r tulžies kliūti- Ncga- 
,'<xie padaro kvapą tyru.

■ avalo apklotą liežuvi, pe- 
. dina apetitą, ir .utvarko 
uranai ir vidurius taip.

tad jie veikia natilmliai.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Muse s^ziku

Nuga-Tcj:-- t.--’ SI .00 pakeliui— 
vilnie d »*«> .
Pamėgink buga-i?r*4. dienu musu
riafaca tr je tau ps—1«» Benutiks, sugražink 
likusią dali, o Pmigusaleal |
Pasiusk štand-- — Tt ’JAVs. Tavo nears n< 
centas. Nu.'j-Ten* .'*• s*ipgi parda.inčia- 
maa aptiekaaa h- yn lu ganmtuomas, kad
■Mgal sugrafinti. PažūirUi ganotijet ant 
kiekvieno pikelio.
ihi •• w i *■•*•«•«••• Hmiim •

Pažiūrėk 0arantlfo« ant 
Ideln4eno palceHo.

RATIOyU. _Dep. L& « -WMS w“*»AAva.eha«Įo.

i i’E ’.a : turi būti duodamas jiem 
. :iekvier”. vaiiriu. r.e- augantis 
i as tiek pat pieno reikalauja 
( atdikis. Parink pieną, kuris švarus 
! r sveikas. Eagle Biand Pienas ypa-
• ingai tinka vaikams dėlto, kad sti- 
' i-'kia reikalinga sotumą augimui, ir 
i irie to lengvai virskomas.

■ Borden’s Eagle Dienas šiądien auk- 
I 'ėja daugeli vaikų, kurią tėvai ir 
j i.'otevir.i buvo išauklėti Eagle Pienu 
i '()•'• ir ’“0 metais. Karia pašvaistai, 
: vg Borden’s pienas vartotas per tris 

arntknrtes. ir kuri kasdien vartoja 
’is daugiau ir daugiau žmor.ių, tai 
uil būti tam priežastis. <> priežastis

• a, kad j 
j •<-! tiek 
' iždine.

Nežiur
' ėanailoje 
i e Pieną 
į ’ieno'e kraut 
j ai viena:

U-IlKUJS, 
Kada 

ukleti
uoteris. 
uos,

; priežasties
dinėjy. Išmintingi

: ia. Jei motinos pie: 
! sinipina*. be; 'tuoj
Lorden’s Eagle B.-

I ’iaudok patyrimu vaikų laike
I inių trijų gentkarčių.

Kada pasv 
vartotus 

ir km i kasdien 
ir daugiau žmor.ių, 

m priežastis. O nrier-a: 
pasirodė saugus, tinką: 

laiko žmonės juo užsiga

i 
r 
i 
V
į 
K
S
Įt

U . -•ę tiznio, nuo r. 
5

nt kur eis: šitoje šaly ar 
visur gau<i Borden’s Eag- 

šviežia ir sveiką veik kiek- 
.livčje. Visais atžvilgiais 

ims saugus menas auklėtu 
kuomet molino., pieno nėta. 

prisieina jūsų kudikim: iš- 
stiprius. sveikus vyrus bei 

niekas nėra taip svarbu pir- 
dienose kaip uiaista:. Ke! i s 

žmonės senai mete- ba-:- 
žmonės nerizikuo- 
r.o nėra, jie .iesu- 

pradeda vargti 
and Pieną. Pasi- 

pasku-

E c £ i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka .
Jeigu norite teisiogį vaistu Seniems kainoms, tai visada ateikite i 

ant 100 Salėm t , k ■ ■ ri. ■: visokių naminių vaisių, šaknų nuo viso- J 
kių ligų, kaip :-i; gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rcumg-^J 

:. ■ :-.ujo va'vmui, y.no uždegimo plati-' j
Ta- .gi turtine nuo visokiu slaptingų Į 
iiuikiaiue, nuo patrūkimo Jei vyrų ir ; 

ivrtriii šaknų v žolių turime. Me3 j 
. : , pašaukiami'-geriau.-ius daktares J 
,norite gaut gc.uų vaistus ir suėė- į 
į A.PTIEKĄ po numeriu

BOSTON, MA§Š. •

nuo kosulio ir r-.ų ligi,;, 
geriausius paUrim1: 

Dielių iš J.ietuvo 
te kui’fo: 

telefoną u-iii;,'Todėl 
dyt pinigu', tad ateik

100 SALĖM STREET,

čių. 
ligų ir ; 
moterų.
jums patarlių 
per

i

t

i Skaityk alydžiai kas ląiaite šituos 
straipsnius ir pasidėk ateičiai.

sonvtė nepnestarayb tėvi. kyklas. Dabar žmonės ima
si senosios sistemos, kuri 
Lietuvoj vyravo per visų 40 
metų spaudos uždraudimo 
laiką, būtent — mokyti na
mie /vaikus.'., pas „darakto
rius*^ Bet ir šiems „darak
toriams“ lenkai ramumo 
neduoda: vienur kitur su
čiupę provizorinę namų mo
kyklą su keliais vaikais,, 
tardo, krato, teisia ir skiria

valiai ir sutiko, kad bus 
tuojau padarytos vestuvės 
su Morkūnu.

Sužinojęs tai Sabonis pa
sakė, jog Morkūnui Ruso- 
nytė,vis tiek neteksianti.

9 f

i

MANO GYDUOLĖS 
GELBSTI.

1 Sergantieji žmonės tisttr raoila pa
galbą ir burta linksmus.

Miiionai 2n<cnių, kurie vartoja
• mano Bulgariškų Žolių Arbatą, pa
reiškia. ki‘4; daug ii pagelbėjo jų

Į -veikalai, -ii pagelbsti prašalint šal
ti; tik išgerk puodui ą karšu.s arba- 

I tos pri-'š gulsiant, o pamatysi, kad 
i'.criau jausiesi ant syk.
' Daktarai ir apti<*koriai visur re
komenduoja mano Baiga riškų ŽoHų 
Arbatą (pirmiau vadinamą Kraujo 
Mbatą», nes jie žino, kad ji t-ra ty
ra ir )>agelbdti eergautieuis. Reika- 

liaukite pas savo aptiekorią šiandien 
kalia aš pasiusiu apdraustu paštu 1
• dideli šeimynišką baksą už S1.2S ar- 
|bu ’J už S3.13. arba 6 už $6.25. Ad- 
Iresas H. lt. '••n SchBck, President, 
Gi Manei Ęuildinu, Pilta bu r gh. Pa.

GARDžiAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

j
I i
1
»

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ Šaknų ir Žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAI! GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAII COMPANY
28 SČIIOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

A

)

iteikiaku.no
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Vietinės Žinios
Kaip žalnieraitis norėjo iš
naikinti nmnšainą, ir kas iš 

to išėjo.
Žalnieraitis, ku- 
Lvnne ir angliš- 
save Shermanu. 
anądien Įvesti

"Esi sugautas ir areštuotas.' 
Dabar žinos tavo pati, šei
myna ir visa draugija. Bus 

, baisus skandalas. Bet jei 
gerai užmokėsi, tai viskas 
bus užglostyta. Na. kiek ga
lėsi duot?” Ir buvo atsitiki
mų, kad iš taip "sugautu” 
žmonių tie juodrankiai iš
veržė po $100,(X>0.

Visos šitos orgijos lieda
vosi Copley Sųuare Ilotely. 
Bet su laiku šitas "skymas” 
išėjo aikštėn. Pasirodė, kad 
prie šito "biznio” prigulėjo 
net ir buvęs katalikų dist- 
riet attorney. o Šiomis die
nomis paaiškėjo, kad prie 
to prigulėjo ir Framingha- 
mo apskričio teisėjas Ed- 
\\ard L. McManus. Paaiškė
jo, kad 6 vasario 1919 metų 

organi-

Viktoras 
ris gyvena 
kai vadina 
užsimanė 
Lynne pilną blaivybę ir pra
dėjo naikinti munšainą. Pe
čiaus munšainas pasirodė 
stipresnis ir taip pakirto 
Žalnieraičiui kojas, kad ei
damas Summer streetu ji
sai griuvo ant lango ir 
Įgriuvo su visais stiklais Į 
vidų. Sulaužytais stiklais 
Žalnieraitis sunkiai susi- 
piaustė dešinę ranką, ir j jisai kartu su tos 
pribuvęs jam Į pagalbą lietu-;Zaeijos vadu adv-. Coreora- 
vis policmanas A. Dyčius nu išveržė tuo budu iš kari- 
turėjo gabenti ji ligonbutin, ninko Osborno 846,000, o 
kur-jam buvo susintas per-.keturiom dienom praslinkus 
piautas delnas ir keli pirš-; išreikalavo da $8,000. Iš ki
tai. Negana to, Žalnieraitis iq žmogaus 
tapo sulaikytas už girtuok- sinimais i" 
lyiię. Ir buk tu žmogau blai-;ooo, o da iš kito —$12,000. 
vminkas, jei nori! j Dabar grand jury poną

s jie tokiais grą- 
išreikalavo $50.-

Apie tai turėtų pasiskai
tyti Lietuvos valdininkai.

Bus paskaita temoje:
"Darbininku filosofija”.

Ateinančio nedėldienio va
karą Mokslo Draugijos su
sirinkime. Lietuvių Žiny- 
čioj. "Keleivio” redaktorius 

Michelsonas skaitys |k-- 
skaitą apie materialistini is
torijos supratimą, arba 
"darbininkų filosofiją”. Fi
losofijų yra ne viena. Kuni- 

fgų filosofija 
visi pasaulio 
klauso nuo 
Buržuazinių

aiškina, kad 
nuotikiai pri- 
Dievo valios, 
idealistų filo

sofija sako, kad visą žmoni
jos istoriją sudaro karalių, 
generolu ir kitokių "didvy
rių” darbai. Tuo tarpu dar
bininkų filosofija parodo, 
kad visa istorija, tai žmonių 
kova už būvi. Taigi ateikite 
i paskaitą ir pasiklausykite 
lakių, kuriais darbininkai 
remia savo pasaulėžvalgą. 
Paskaita prasidės kaip pusė 
po septynių.

X

nas. i Gr:cid\ Į. Kuzmaus-, Lietuvių Labdarystės D-jos PATARMES MERGINOMS 
kas, J. Janusevicius, y. p.Į 
Jankaussas. J. Kompazas.'
Elzbk
kus. i
riai ; v

l

a.S I
- ..<evieius, V. p. 

J Kompazas*
savinas, K. Kel- 

. dil nauji na- 
Liaše prie Draugi- 

ėdami po $5.00,
- as ir Mikas 

... Viso $33.00, A.
s50.00, smul- 

.'(. \ iso šiame va- 
Ada $104.W).

'•■t. Labdarystės 
s .ariame ačiū .vi-, 

.>iems, kalbėto-’ 
D. Mok. moki-1 

| 
Komitetas:

A.einka, Bronis' 
s. D. Galinis ir 
irius.

iC

ežikai nutarė 
eiką 7 sausio, 
i m ai nebus iš-

metinis susirinkimas.
Susirinkimas Įvyks sere- 

doje, sausio 2 d.. 8-tą vai. 
vakare, labdarystės Svetai
nėje. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti.

Raštininkas.

APDRAUSK—INšll RINK
Savo narna, forniėius. automvbiiį ir
t.t. per atsakantį agentą. (1J

A. PILVINI
233 Bruadviay. So. Boaton. Ma-«>.

APIE LYTIES DALYKUS.
Parašė M. H. Sangericnė.

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

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus užsisakvkit. Ji kamuoja Sl.'JJ 
Pin.gus galima atsiųsti per money 
orderj. arba įdėjus popierinį doleri į 
laiškų. Adresuokit taip-

MRS. V. RADAVICH (-) 
506 N. Elhvood a ve.. Baltimere. Md.

i"TSčS?S2SLSc!5H.5BSHSHi'2SH52S2S2S25^j

PARDAVIMAI
k) 
S

I
PVRSIDUODA LOTUS I.ORAIN, 

HH1O. Kuriant reikalinga lotas že
mės. parduosiu pigiai. Gal rastųsi 
agentas, kuris galėtų parduot. Lotas 
randasi ant 64 7 Fulton st.. Lorain. 
Ohio. \VM. GRECHEN (D

161 Ohio st.. Mashington. Pa.

i

PARSIDUODA 1OKNIČIA1.
2 kambarių, parduodu ui pušy kai

nos. Taipgi parsiduoda 7 sėdynių 
\Viilis K’iights automobiliu*. Gali 
matyt i>ilc laiku. ANDRlUS Ž1DE 
LIS 1 13 \\. 3rd Si. So. Boston. Mas..,

Lietuvis Optometristas

3

Telefonas 5112*W.

Oi. A. Gorman-GuiMuskas
LIETUVIS 

Valandos: nuo
nuo
nuo

Susimušė už skolą.
Tūlas 1). Antorek atvažia

vo ]>er Kalėdas iš \\ aterbu- 
rio Į L\Tiną pas savo vien
tauti Horle.ką atsiimti $26<) 
skolos už atgabenimą pas
tarojo rakandų iš Waterbu- 
rio i Lynną pora metų atgal. 
Horlek atsakė .Antorekui, 
kad jis' nieko neskolingas, ir 
norėjo išmesti ji per duris. 
Antorek nepasidavė ir kilo 
muštynės, kurios pasibaigė 
tuo. kad svečias iš Waterbu- 
iio buvo areštuotas, Horle- 
kąs su pačia sužeisti buvo 
nugabenti ligonbutin.

teisėja apkaltino ir jis bus 
, teisiamas.

užveržė

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

g Nedčliunūa nuo 10—12 dienų.

S 705 N. Main et. kam p. Broad ak 
d MONTELLO. MASS.

i

!
lšegzaminuojut akis, priskiriu ™ 
akinius, kreivas akis atitiesinu g 
ir an-.biyopiškose (aklose) aky- na 
se sugrąžinu šviesų tinkamu pi 
laiku. <3
J. L. PASAK ARNUS O. D. g 
447 Broaduay. So. Boston, Mass jO 

^5252525252^ ęSSHSZSSSHSaSSSZSZSEsS

3
i J Tel.: Richmond 1410

H Dr. David W. Rosen.edėldienį ant 

a-v to. bežaisdami 
\;:.<ai. Viena 10 
_;.itė perdūrė pei- 

vaiką užtai, kad 
- raugei nėr vei-

PARSIDUODA DVIEJI ŠEIMINI 
S I t BA.

Kaina šabai maža. Noriu greit par
duot. (2>

P. MERGI NUS
7 Goi>d«in St.. Bridgc"ater, Mass.

Kalba Lietuviškai, Lukiškai ir 
Rusiškai.

GYIH) CHRONIŠKAS IB 
SLAPTAS 

VALANDOS.
Nuo 8 iki 
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki
J21 HANOVER ST. 

BOSTON. MASS.
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DR. L. GOLDEN
Bostone: 99 Green Street

Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. -M.
Telefonas Ilaymarket 2288. 
Rovbury: 16 Crauford St.

Netoii Warren Street 
Valandos; nuo 8 iki 9 ryte, 
iki 2 ir 9 iki 10 vai. vakare 

Telefonas Roxbury V131.
KALBU RUSU. LE.‘ NŲ 1 
LIETUVIU KALBOMIS.

LIGAS.
I
ISPORTAS.

Lenkai risiikai apgalėti.

Žymiausi lenkai ristikai 
Stanley Stasiak ir \Tadek 
Zbyszko, kurie taip daug di
džiavosi savo sveikata ir 
narsumu, tapo apgalėti. Ka
lėdų vakare Zbyszką patie
kė Europos čampijonas vo- 
kietys Richard Schikat. 
Ristynės tęsėsi virš dviejų 
valandų. O Stasiako pečius 
prispaudė prie matraso Į:er- 
eitani ketverge Panamos

Sieniniai Kalendoriai
1<) ryto.
3 dien%.
S vakar*.

Lenkų vakaruškos pasibai
gė muštynėmis.

i VVest I.ynne aną subatą 
lenkai turėjo vakaruškas 

į ant River streeto. Po tų va- 
jkarušku kilo muštynės. Du 
j lenkai iš Cambridge'aus bu
vo areštuoti už sumušimą ir 
apiplėšimą Wojeiecho\vskio.: 
Teisme paskui jiedu turėjo' 
užsimokėti po $30 pabau- . .. T <,
dos ir sugražihti apiplėš-eamP1JonaS' doe Aharez, po 

tam savo rodakui 
rini laikrodėli ir $2i 
gaiš, kuriuos buvo iš jo 

ėmę.

$30 pabau-

Streetkaris sudaužė lietu
vių automobilių.

Pereito nedėldienio vaka
rą-Kast Bostone streetkaris 
sudaužė i šipulius naują au
tomobilių. kuriuo važiavo 
6 lietuviai. Kaltė, matyt, bu
vo automobilisto, nes jis taip 
užvažiavo, kad streetkaris 
davė jo automobiliui iš šono 
ĮK'r patį vidurį. Nors mo- 
tormanas tuojaus sustabdė 
savo motorą ir
veržtuvus, tečiaus streetka
ris buvo Įsibėgęs ir čiaužte 
nučiaužė relėmis da apie 25 
pėdas pirmyn, risdamas 
pirm savęs skersą automo
bilių. Naujutėlis automobi
lius buvo beveik perlaužtas 
pusiau ir visi jo pasažieriai 
išmėtyti po gatvę: sveikas 
išliko tiktai 2 mėnesių kūdi
kis. o šiaip visi buvo sunkiai 
sužeisti: vieniems sulaužy
tos rankos, kitiems kojos, 
šonkauliai ir t.t.

Automobilius prigulėjo 
Juozui Bartuliui, ir jis pats 
ji operavo, nors laisnio ne
turėjo. Laisnis jam buvo 
jau senai atimtas už nemo
kėjimą važiuoti. Dabar 
Bartulis guli ligonbutyje, 
nes turi sužeista galvą, šo
ną ir klubą: bet kaip tik pa
sveiks, policija žada ji 
areštuoti užtai, kad be lais
nio važiavo.

Iš viso pereitą nedėldienį 
Bostono apielinkėj buvo ke
turios automobilių nelai
mės, kuriose 13 
ve- suželta, o 2 visai užmuš
ti.

!pusantros valandos smar- 
A jnj_Įkios kovos. Tai pirmu kartu 

’ » at-Jj (,u metu Stasiako pečiai 
pasiekė matrasą. Nors ir ši 
syki Stasiakas buvo pripa
žintas "laimėtoju", nes po 
10 miliutu pasilsio jis Pana
mos čampijoną nutrenkė ir 

; sužeidė, taip kad tas trečiu 
• , , , Tx .. -įkartu jau nebegalėjo eit
*Joksio Draugijos \ -a ristis, bet vistiek lenkas ne-
ta lietuvių kalbos m ras\ noa. teko daug "unarro”. nes pub- 
mokykla vaikams n suaugu-; jam švilpė, o Panamos 
siems. Pamokos \ ra Įalkp._ |čampijonui kėlė didžiausias 
mos vakarais. Lietuvių Zi- 
p.yčioi, šalia South Bostono • 
pastos, t. y. ten, kur seniausi 
buvo nepriklausomoji lietu- į 
vių bažnyčia. Vaikai moki- > 
narni pėtnyčiomis, o suaugu
sieji — seredomis. Mokyto- 
i jauja drg. J. Neviackas, ku- 
; ris yra mokytojum iš Lietu- 
ivos. Taigi verta iš tos. mo- 
‘ kyklos pasinaudoti. Nereikia 
; manyti, kad dideliam žmo- 
Įgui yra sarmata mokytis, 

i Mokytis yra garbė, o ne sar- 
[mata. Dabar didžiuma mu- 
[sų žmonių nemoka taisyk
lingai laiško parašyti, savo 
prigimtos kalbos gramati
kos nepažįsta. Nemokėti ir- 
nesimokyti, tai ištikro turė
tų būti sarmata.

Taigi kas nori mokytis, 
tegul ateina šią savaitę ir 
prisirašo prie Mokslo Drau
gijos mokyklos. Suaugusieji 
tegul ateina seredos vakare, 
o vaikai — pėtnyčios vaka
rą. Mokykla atsidaro 7 va
landa.

Naudokitės iš lietuvių 
mokyklos.

Jau ne syki rašėm, kad 
prie South Bostono Lietuvių

į ovacijas.
■ šiame ketverge Grand 
Opera House irgi bus gana 
įdomios ristynės. Jack Al- 
bright. kuris nesenai pagul
dė Kiloni, risis su vokiečiu 
Ress. Joe Alvarez irgi bus 
ant programų. Beto risis 
dar dvi poros gerų ristikų.

i

į Nepaprastas mandagumas.

i Tūla Mrs. Elia McCauley, 
žmonių bu- kuri gyvena Bostono prie-

’miestyje vadinamam Ouin- 
cy. pereitą nedėldienį išėjo 
iš namų ir užmiršo pasiimti 
savo raktus. Užsidaryda- 
nios duris užsirakina pačios, 

_____________ ___ _____________  'bet atrakinti jas iš lauko be 
dalinga byla, kurioje kalti- rakto negalima. Todėl kada 

narni augs 
advokatai užlaikymu juod- ineiti Į savo

Teisėjas traukiamas 
teisman.

Dideli -spalvuoti keleto rūšių 1 ka 
lendoriai už Sl.’Hi. Taipgi turim • dai 
lu kalendorių su merginos paveikslu 
Pavieniu kaina 25c. Užsakymus sius 
kite įtampomis ir Įs>picriniais dale 
riais šiuo antrašu: (1

A. F. SVVEETRA
87a Ha.erhill St_ l.aureucc. Mass.

1

cranjr: 
tunu r: 
K.\> • 
FKti.U 
P’ori u 
t< ne. 1 
kaleni;
l'-JU r

Nile ei :
skirtingą < 
heal Estai 
rance bizn 
ve firmos

Todėl ik
duot namu 
ti namus, 
kius daik 
mane.

OI.SEN S KEĄLTY CO.
{<<!) Bro;)dwa>. S. Boston. Mass.

(Room 3)
TeKph S- . Iktstoo 0243.

Taipgi linkiu tvisiems mano 
■'.raugam.-, pa Aiamiems ir kos- 
tumeriams \. ’egu ir linksmų 
Naujų ?.i. m. * (2)

I). J. OLSEIKA.

SU

IR

aMNB<M4N&M«£«SeAaAMaMMB

J.
i

l’i: ANKšlMAS
u visiems mano 
tumiems ir kos-

3s. . a$. DOMIN’IN-
v daręs Real

rance biznį po nu-'
l_' •.•• adway. So. Bos-

:-art: se su Juliu Mi-
Gruodžio 18 d.,

. : >iskyrėme.
• s dienos atidariau

< ir darau tą pati 
. A. rtgages ir Insu- 

■ <)j vietoj ir sa*
vardu. .
-iv :xmi pirkt ar par- 

izni arba ibšiurin- 
: >miė4us arba kito- 

kreipkitės paa

PIANO TUNNER
SUTONUOJU PIANUS, reikale su
dedu naujas stygas ir patašau viso
kius trukumus. Jeigu jūsų pianas ne
skamba gerai, pasisaukite, sutaisy
siu. (->

FELIKSAS ALEKNA 
11 Thomas Park. So. Boston.

PLUNKSNAS. Pakus. Paduškas, 
Patalus. Kaldras ir visokias lovy 
įrėdnes. parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykit:

C
I
>*
I

Tat So. Boston 50«-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETU VYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo » iki 11 dl«n-

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 t. h piety.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

UI Broadvav. tarpe C ir D d. 
SO. BOSTON. MASS.
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LIETUVIŲ
* ATYDAI!

GELEŽINIAI
DAIKTAI

MALIAVOS
‘ LANGTIESĖS

SPORTO
REIKMENYS

Gera rūšis, žemos 
kainos

THE HOYT CO.
443 Broadway,

South Boston, Mass.
(12)

EUROPEAN FEA1HER 
1MPORT1NG HOUSE 

25 Lowell Street. Boston, Mass.
i
i

v x
i*

* 
s o .♦ 
s 
i

ATRASK PATS SAVO LAIMĘ! f 
Skaitė Naują Knyga SLAPTYBĖS BURTININKU Iii RAGANIŲ, f 

šitcye Knygoje yra keliasdešimis receptu-pamokin:n:ų. kaip daryti X 
burtus: vaikinams gi gauti ju mylimiausias merginas, kortų pagol- N 
ba e.tspėti savo laimę ar nelaimę tikflan. šita knyga verta tukstan- £ 
ėius dolerių.; bet lh.es pafcbiodame, fu nrisi Jiitimu. U2 $1.90 TIK- £ 
TAI! D*k dolerį lalška."; aiškiai parašyk ' šav»> adresu ir-adresuok: £ 

LIETUVIU BURTININKU BENDRIJA g
31M» SOUTH HALSTED STREET. CHICAGO. ILL?

$*V‘X>^vXXXXXX^XXXXXXXXXXX>'>VX^XXXXX>'>^X*<XXX*XZXX/'X>6A
i

! MEDICINOS DAKTARAS |

| Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado |
.-specialistas oiapiiį ...
kiškai ir rusiškai.

» i eicfuna:
69 CHAMBERS STREET.

N A l JAIS .METAIS 
noVANOS 

kalendoriai. 
sieniniai kalendo- 

madoje”. Biznis-, 
ų neturite, bea-' 

iate kebliame' 
kostumeriams : 

<iaip ir taip. Ne-’ 
Ir daug pralaimite,) 

. ...i j — • ---------
i n udu skelbimo »* 

Tai apgarsini- N 
ris tiesiog gerbia- '* 

i| 
Naujaisiais Metais ka- £

♦ I
I

/

PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGU KOLEGIJOS
Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba Icn-

Telefonas JIaymarket .3390 
BOSTON. MASS.
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DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

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

T-ėl. Richmond 668.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 
Nedčldieniais iki 4 v;:l po

Šįmet 
i i ai labai 
riai. kurie 
bėjo atsic 
padėjime: 
aiškinatės 

smagi 
nes kalcrT-riai yra vienas 
iš geriausi) 
j tisų 
mas. 
mas.

Su 
lendoriai kaip tik savo vie- 
toje —- tai tiesiog kostume- 
riams dovana. Mes kalendo- £ • ' 
rių dar turirru " “ ’
užsakinio jums 
dvti DABAR, 
kuriems jų reikia, kreipki
tės pas mus.

KALENDORIAI PAVIE

NI AIS-
Lietuviai įgyvenantieji to- 

lymesnėse vietose — ar tai 
sau — ar Lietuvon pasiųsti 
— jei reikia iums vieno ar 
daugiau kai. ndorių — lietu
višku ar merikoniškų — 
užsisakyk:-, pas mus.. Vie
nas kalemk Dus už 25c. Tu
zinas kaiei: orių už $2.50.

KERDII-i.iUŠ PRESS
59n Broadway, 

So. Boston, Mass.

Labdarystės Draugijos kon
certas ir prakalbos pavyko.

Užpereitoj nedėlioj. 16 d. 
gruodžio, atsibuvo Lietuvių 
Labdarystės Draugijos kon
certas ir prakalbos. Savoj 
Salėj, kampas E ir Silver 
Sts., So. Bostone. Koncertą 
išpildė S. Daukanto mokyk
los mokiniai vadovaujant Z. 
Neviackienei. Koncertas su
sidėjo iš dainų, šoklų ir eilių 
ir buvo suloštas dviejų veik
smų vaizdelis "Linksmos 
Dienos”, kas publikai labai 
patiko, matant mažus vai
kus dainuojant, grajinant ir 
net veikalą lošiant.

Kalbėtojais buvo adv. S. 
M. Puišiutė-Shallna ir An
tanas Ivaškevičius. Adv. 
Bagočius buvo pasižadėjęs 
kalbėti, bet nepribuvo.

i Žmonių buvo nepaprastai 
i daug sulyginant su kitų 
draugijų parengimais. Ma
tyt, kad So. Bostoniečiai 
prijaučia visuomenės orga
nizacijai.

Kalbėtojams paraginus 
sumesta kiek aukų Labda
rystės Draugijai. Kalbėto- 
$50.00. Tai yra jau antra 

' jas A. Ivaškevičius pirmiau- 
į šia pradėjo, paaukaudamas 
tokia Ivaškevičiaus auka 

. dėl šios draugijos tik i vieną 
mėnesi. Toliaus aukojo: J.

Petrauskas $3.00, J. Iva- giausiai toniką cigarus, sal- 
nauskas $2.00; po $1.00 au- dainius, šviežius kiaušinius, 
kojo sekanti: adv. S. M. '

: Puišiutė-Shallna. V.
; šas, Ona Žukauskienė. A.
1 Franckevičius, J. Kaubu

rys, V. Klemka, A. Herma- 465 EAST s-TH STREET, 
Įnavičius, A. Diarta», F. *--------TT • - *
į Alekna, M. Gailius, S. Miliu-

I (-) 
vak. 
oiet.
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e ir galime ant

Dr. H. M. Landau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
229 Hanover

Telefonas
Specialistas 

slaptų ir
Valandos: nuo !* ryte iki 8 vak. 

Nedėldieniais iki > vakare. 
Patarimai dykai. (—)

St.. Bos-ton. Mass. 
Richnrjnd 0380 
vyrų ir moterų 
chroniškų ligų

moterų

orderi išpil-
► Tel. South Boston 3529 <
* Residence Aspinwall (>87J J

: S. M. Puišiutė-Shallna ;
I LIETUVĖ MOTERIS J
► ADVOKATĖ J
► 366 Broadway, So. Boston, Mass. J
» Room 2. <

Biznieriai.

•r:. 1 4 A A '•’Y

«

* | 
$

Naudingos Kalėdų Dovanos Visai Pigiai
SLEDAT (Rogutės) $1.19 DAUGYBĖ ŽAISLU VAIKAMS
$7.00 VERTĖS CEVERYKAI SU SKEITSAIS $5.75 PORA 
VIENI SKEITSAI 98c. MĖSOS KAROTOJAI $1.98
VISA EILE GELEŽINIU DAIKTU IR MALIAVŲ 
ELEKTRIKIŠKI IR PLUMBŪRIŠKI PRIETAISAI

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
Už dyką ant vietos pristatymas.

Telefonai: Beach 5353—5352.

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

Arti Dovcr St. Eleveito Stoties.

Bostone dabar eina skan-
L.ai-Aj:

narni augšti valdininkai ir . moteris sugrįžo, ji negalėjo 
advokatai užlaikymu juod- ineiti i savo namus; per 
rankiškos organizacijos, ši- langą irgi negalima buvo 
ta organizacija būdavo pa-'Įlipti, nes jes kambariai ant 
samdo kokių padaužų mer- tiečiii lub’ę. Nežinodarpa ką 
gu, surengia hotelyje puo- daryti, ji kreipėsi telefonu Į 
tą, pakviečia tenai turtingų ugnagesių departamentą, 
žmonių, ir kada jau visi bu- prašydama kokios nors pa
na gerai Įkaušę ir isismagi- galbos. Ir iš ugnagesių sto
ne, tos mergos pradeda va-ties tuojaus atbildėjo trokas 
T A >u mašininėm kopėčiom. Ko-
nakvynes tame pat hotely- pečios buvo pristatytos prie 
je. U kada koks piniguočius, moteriškės lango, vienas ug- 

nagesys Įlipo jomis Į vidų, 
duris ir kepurę 
paprašė šeiminin-

dinti turtingus vyrus ant

būda, o, nueina nakvoti, 
s/< kalbininkai tada Įšilau-, atrakino 

ž.a į ju kam bari ir. radę su nusiėmęs 
nortra nusirengusi, sako: ke i vidų

<?* *

i

PRANEŠIMAS.
Pranešu so. Bostono lie

tuviams. kad papirkau gro- 
sern-ę: aš parduodu kuopi-

(kuriuos aš oats nuo farmų 
Janu- parvežti), visokius fruktus 

ir t.t.

Grosernė randasi po N r.

tarpe H ii- DoUglas Sts.
J. U$E«BĮS-
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA

APTIEKA
'BOSTONE

RECEPTUS SUTAISOMI EUROPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ-

Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus.

Tikra Lietuviška TREJANKA.......................... 50c.
/ Prisiunčiame Vaistus ir per paštą.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS”.

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

% K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.<
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