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Klerikalas Stulginskis 
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1EG1STRACIJOS LAIKAS 
PRAILGINAMA.

Ambasadorių konferencija 
pripažino Lietuvą de jure.

"Keleivis” gavo iš Lietu
vos Informacijų Biuro tele
gramą, kad Lietuvos Respu
blikos prezidentu tapo iš
rinktas Aleksandras Stul
ginskis, tai yra tas pats 
žmogus., kuris buvo Steigia
mojo Seimo pirmininku. Su- 
iyg pažiūrų, jis yra krikš
čionis demokratas, tai yra, 
klerikalas, kuniginis.

Ta pati telegrama prane
ša, kad ambasadorių konfe
rencija pripažinusi Lietuvą 
de jure.

Tai yra vėliausios žinios 
iš Lietuvos.
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FRANCIJOJ GIMĖ 25,000 

ŽMONIŲ MAŽIAU.
Franci jos patriotai bai

siai susirūpinę, matydariii, 
kaip jų tauta nyksta, kuo
met vokiečiu baisiai greitai; 
dauginasi. Pavyzdžiui, su
rinktos valdžios skaitlinės 
parodo, kad šįmet Francuzi- 
, oj gimė 25,000 žmonių ma
žiau, o mirė 39,000 daugiau, 
negu pernai tuo pačiu laiko
tarpiu. Imperialistai žiuri Į 
tas skaitlines ir dreba; tas 
reiškia kas metai vis ma
žiau kareivių, ir galų gale 

i vokiečiai mus sumuš, sako 
■jie.

AMNESTIJA ITALIJOJ.
Italijos karalius prieš Ka

lėdas pasirašė amnestiją, 
paliuosuodamas iš kalėjimo 
visus civilius ir karinius ka
linius, kurie buvo nuteisti. 
nedaugiau kaip 3 metams. 
Amnestija apima visus, ku
rie buvo nusidėję politiniuo
se arba ekonominiuose su
bruzdimuose: jie nepaliečia 
tiktai paprastų piktadariu, 
kurių prasižengimai papil- 
dyti vaduojarities asmenį- r 
niais motivais.

VALDŽIA SAVO PARO
DYMUS UŽBAIGĖ.

Mainerių liudininkai paro
do, kad kompanijos galvažu

džiai buvo kalti.
Garsioji mainerių byla dėl 

Herrino skerdynės įnėjo jau 
antron fazėn. Valdžia savo 
apkaltinimą užbaigė ir 

I bar prasidėjo apgynėjų 
' dymai.

Valdžios liudininkai.

apie 50C> delegatų, atstovau
jančių 16 Įvairių gelžkelie
čių unijų, atrado reikalingu 
visas tas organizacijas su
jungti vienon sąjungom Tuo 
tikslu nutarta bandyt su
šaukti visos šalies gelzkelie- 
čių konferenciją.

Prasideda tikra kare 
su Ku Klux Klanu

| LOUISIANOJ IŠŠAUKTA
KARIUMENĖ.

da- 
liu-

ŽYDAI RUSIJOJ VALGO 
KIAULIENĄ.

Kai kuriuose Amerikos 
laikraščiuose pasirodė iš 

[Odesos žinia, kurioj norima 
i parodyt, kaip dabar Rusija 
ištvirko. Girdi, žydai komi
sarai savo tikėjimo visai ne
paiso ir valgo kiaulieną kur 
tik pasitaiko. Negana to, po

i- 
gai ii* aiškinama, kaip atsi- 

kaip įlgta ji? bus tęsiama, rado tikėjimas, kaip žmonės 
' ' ■ prasimanė sau Dievą ir tt.

Visa tai esą daroma tuo

REGISTRACIJA
PRATĘSIAMA.

Lietuvos atstovas p. Čar
neckis telegrafuoja iš Wa- 
shingtono, kad Lietuvos pi
liečių registracijos laikas 
Amerikoje' pratęsiama, bet

vjsą šaįĮ esą rengiami mitin
■ L? • :_______ i • , •

i

kol kas da nenutarta. Apie 
tai busią paskelbta vėliaus.

Kiek mums žinoma, Ame
rikos lietuviai nėra priešin
gi pačiai registracijai, bet 
jie priešingi $10 mokesniui. 
Dėl to mokesnio jie nesire- 
gistravo iki šiol, ir pakoi 
tas mokesnis nebus panai
kintas, jie nesiregistruos ir 
toliaus, nežiūrint kaip ilgai 
registracija butų tęsiama.

Įtiksiu, kad išgriovus tikybą 
j ir bažnyčią.

ATRADO FARAONO 
KAPĄ.

Iš Egipto pranešama, kad 
i amerikiečiai egiptologai ac- 
Į’adę tenai karaliaus Tuten- 
: Ramūno kapą, kuris esąs už
mūrytas žemėj kaip pui- 
kiausis palocius ir išpuoštas 
neapsakomais turtais. Kitų 

j faraonų kapai yra plėšikų 
išplėšti, bet šitas esąs visai 

Į nepaliestas.

AMNESTIJA JUOIJA- 
ŠIMČIAMS.

Maskvos Sovieto galva 
Kaleninas pereitą sąvaite 
paskelbė amnestiją admiro
lui Starkui ir visam laivy
nui, kuris pabėgo iš Vladi
vostoko prieš ateisiant te
nai bolševikų kariumenei. 
Visiems juodašimčiams do
vanojama bausmė, jeigu jie 
sugrįš iki 1 sausio.

Tai jau ne pirmas sykis, i 
kad bolševikai skelbia juo-

be jokios ži- 
ninkams, atleido vrangel-
Pinkams 
smaugia tiktai socialdemo
kratus ir socialrevoliucio- 
nierius.
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VARŠUVOJ DAUG 
AREŠTŲ.

Varšuvos valdžia stengia-j 
si susekti, ar į 
Narutavičius buvo 
tas kurios partijos suokal
biu, ar atskiro žmogaus su-jmieji angliakasiai prigulėjo 
manymu. Tuo tikslu daro- prie to būrio, kuris užmušė 
mos kratos ir daug žmonių apie 20 kompanijos skebų. 
esą areštuota, jų tarpe Mainerių liudininkai susi- 
uaug augstų valdininkų n daugiausia iš aplinki-
armijos viršininkų. 'Susinu- - ----
kimai ir pasilinksminimai 
tapo uždrausti.

ku- 
prezidentas rie kalbėjo per 8 dienas, 

j užmuš-; rieko kita negalėjo pasaky
ti, kaip tik tą, kad kaltina-

SUDEGĖ CHICAGOS 
VAGZALAS.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
sudegė gelžkelio stotis prie’ 
Dearborn gatvės, kur suei-l 
davo 8-nių gelžkelių trauki-! 
iriai. Stotis buvo statyta1 
1884 metais ir tuomet lėša-Į 
vo $300,000, bet šiandien ją 
atstatyti lėšuos daugiau 
kaip $1,000,000.

Gaisro priežastis nežino
ma. Važiuotės policmanas 
pastebėjo, kad per stogą ei- t 
na durnai. į15 minutų, pakol 
pribuvo ugnagesiai, stogas ( 
jau Įkrito ir bematant lieps-|Dr. Evans atvvko tuo tarpu 
nos apsupo visą triobėsį. iš Texas valstijos Į Wash- 
Traukiniai su žmonėmis ir 'mgtoną "svarbiais reika- 
apie 150 tonų pašto siuntinių ■ iais" ir su bile kuo nenori 
spėta iš degančios stoties iš-j šnekėt. Jis tik pareiškė, kad 
vežti, šiaip gi viskas sudegė; • jo "kliuksai" savo uniformos 
liko tiktai aprūkusios muro į niekados nemainysią ir bal- 
rienos ir pilioriai. [tų kaukių nepadėsiu, o ką

įsako gubernatoriai ar kiti 
valstijų valdininkai, tai jam 
neturi jokios reikšmės. Jis 
jaučiasi, kad Ku Klux Klano 
organizacija, kuri ’ daugiau
sia , kovoja prieš katalikų 
kunigiją, yra tiek galinga, 
kad ji gali suvaldyt ir gu
bernatorius.

Ir Louisianos nuotikiai jo 
žodžius patvirtina. Tenai 
atrasta šiomis dienomis Ku 
Klux Klano nukankintu du 
vyru, abudu žymus ir Įtek
mingi piliečiai. Jie buvo tiek 
sumušti, kad jų kūnuose su
laužyti beveik visi kaulai; 
paskui jie surišti vielomis, 
apsunkinti akmenimis ir 
Įmesti ežeran. Valdžia kelis 
nužiūrėtus "kliuksus" su
ėmė ir Mar Rouge miestely 
prasidėjo tardymas. Bet bi
jomasi, kad šita slapta or
ganizacija neužpultų. ant 
teismo ir nesuimtų teisėjų, 
todėl buvo pašaukta kariu- 
menė. Apie teismo rūmą ta
po sustatyti kuikasvaidžiai, 
b teismo salėj kareiviai sto
vi su karabinais.

Ku Klux Klanas pradeda 
kelti savų galvą po visą 
Ameriką. Jei šita organiza
cija kovotų vien tik su Ro
mos kunigais, tai butų geras 
daiktas; bet ji eina prieš vi
sus ateivius; ji skelbia karę 
lygiai visiems žydams ir 
fuodveidžiams. Ir aršiausia 
yra tas, kad veikia slapta ir 
vartoja terorą.

TAIKO SMŪGI PARAPI
NĖMS MOKYKLOME.
Connecticut valstijos Sei

man (legislaturon) yra Įneš
tas vienas bilius, fįris rei
kalauja, kad visose moky
klose turi būt vartojama 
tiktai anglų kalha. Jei bilius 
oereis, tai daugybė lenkų ir' 
franeuzų parapinių moky
klų turės užsidaryt Dabar 
tėvai palaiko tas mokyklas 
ir leidžia Į jas savo Vaikus 
dėlto, kad jose mokinama 
prigimtos kalbos. Bet jei ta 
kalba bus uždrausta, tos 
mokyklos pasidarys nerei-

du"Kliuksai" nukankino 
piliečiu.

Louisianos valstijoj 
sidėjo tikra karė su

pra- 
Ku 

Klux Klano organizacija. Į 
Mer Rouge miesteli jau nu
siųsta kompanija milicijos 
su kulkasvaidžiais. Karei
viai išvažiavo trokais ir pa
siėmė su savim maisto 20- 
čiai dienų. Kas parodo, jog 
tikimasi ilgos kovos.

i Ku Klux Klano "karalius”

IŠGELBĖJO 12 DARBI
NINKŲ Iš GAISRO.

Norvvay miestely, Main’o 
valstijoj, pereitą pėtnyčią 
užsidegė medžio dirbtuvė. 
Ugnis kilo apačioje ir užtvė
rė išėjimą buvusiems ant 
‘ iršaus darbininkams. Liep
snos Įsimetusios Į sausas 
skiedras tuojaus apsupo 
triobą ir rodėsi, kad esan
tieji ant viršaus žmonės bus 
jau žuvę, tečiaus dideliu 
vargu pasisekė juos išgelbėt 
per langus. inių farmerių. Visi jie liudi

ja, kad apie Herriną buvo 
ramu ir tyku, pakol kompa
nija nepavarė iš darbo uni
jiniu darbininkų ir nepriga- 
beno visokių valkatų, kurie 
apsiginklavę pradėjo terori- 
___ i vietos gyventojus. 
Kompanijos sargai jodinėjo 

, stabdė žmones,
»-. 

įeru ir vaikų ir draudė su
temus vaikščioti keliais, 
tartum vieši keliai butų 
kompanijos savastis.

Ant galo tie padaužos pa
sigėrę pradėjo šaudyt Į vi
sas puses. Vienas farmerys 
H ūdija, kad kulipkos lekian
čios iš kasyklų užmušė kelis 
jo gyvulius ir unijos mainc- 
ri Hendersoną, kuris stovė
jo ties jo namais 1 
šaudymui prasidėjus, far
merys sako,mes visi turėjom 
sulįsti Į skiepą, nes bijojom, 
kad ir mus neužmuštų.

Ir tik šitokiam terorui 
prasidėjus, ' 
jai su maineriais pradėjo 
ginkluotis ir tartis išvaryti 
iš savo apielinkės tuos raz- 
oaininkus. Ir Įvyko mušis, 
per kurį apie 20 skebų buvo 
nušauta. Taigi išeina, kad 
le angliakasiai čia kalti, bet 
kasyklos kompanija, kuri 
uos išprovokavo. Angliaka- 
iai turėjo gintis, nes jie bu- 

. o užpulti. Todėl išrodo, kad 
kaltinamieji bus išteisinti.

NUŽUDĖ 7 REVOLIUCIO
NIERIUS.

Pereitą sąvaitę Airijoj ta
po sušaudyti 7 revoliucio- Zuot? 
nieriai, kurie buvo suimti ___ ___
geležinkeli ardant. Keturi į vieške]iais, ______
m buvo gelžkeliečiai, o tris į Įkrėtė juos, rėkavo ant mo 
darbininkai. - - _ _

KRUVINAS TERORAS 
ITALIJOJ.

Turino mieste, Italijoj, 
Į greitą sąvaitę buvo kruvi
nų sumišimų. Sakoma, kad 
komunistai užmušę du fašis- 

įtu. Kaip tik pasklido apie 
Į tai žinia, tuojaus susiorga
nizavo gauja fašistų, kad 

•komunistams atkeršijus, ir 
i pradėjo degint ir daužyt vi
sas darbininkų organizacijų 
[sales ir ofisus, šituose su- 
Įmišiniuose buvo užmušta 10 
I žmonių.
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MACULEVIčIENĖ PAME
TĖ SERGANTI VYRĄ IR 

VAIKUS.
Anglų laikraščiai prane

ša, kad Bridgewatery, neto
li Bostono, lietuvė Maculevį- 
čienė pametė sergantį savo 
vyrą ir mažus vaikus ir iš
bėgo su jaunu lietuviu, su 
kuriuo ji tankiai slapta susi
eidavo. Negana kad pametė 
sergantį vyrą ir vaikus, ji 
da išsiėmė iš banko $500.00, 
kuriuos vyras buvo sutau
pęs iš sunkaus savo uždar
bio. Matyt, pinigai buvo ant 
jos vardo i banką padėti 
Pamestas jos vyras, Vladas 
Maculevičius, jau 4 mėne
siai kaip nedirba ir randasi

VALDŽIA TURI 560,860 
TARNAUTOJŲ.

Washingtono. pranešimu, 
Suvienytų Valstijų valdžia 
šiais metais turėjo 560,860 
civilių tarnautojų ir valdi
ninkų. Prie to, žinoma, ne- 
priskaityti kariumenės ir 
laivyno žmonės.

beginklrt' i aPver^^am padėjime.

NETEKO KOJŲ, GAVO
$29.965.

Darbininkas Lloyd V. 
Prince, kuris taisydavo gelž
kelio bėgius apie Portlandą,

APIPLĖŠĖ VALDŽIOS 
BRAVORĄ.

Dvylika ginkluotų bandi- 
ų užpuolė valdžios degtinės 

dirbtuvę St. Louise, apgalė
jo sargus ir išvežė 400 skry
nių su bonkomis ir apie 50 
bačkų degtinės, kurios ver
tė apskaitoma į $50,000.

GARSUS IŠRADĖJAS 
MIRĖ UBAGU.

Pereitą birželio mėnesį I 
New Yorko policija palaido-;
JO nežinomą ubagą, kuris 
mirė tenai badu. Dabar Aus
trijos konsulis New Yorke 

j pradėjo jieškoti Alexandro 
Rachnitzerio, garsaus aus
trų išradėjo, kuris 28 birže-

c;jVios- Ir. pasirodė, kad tuo 
ųp žmogumi buvo tasai ubagas.ir kitiems; jie ouvu jasai uoagas.

-- - - - - ’ • ns buvo atvažiavęs Ameri
kon kaipo atstovas vienos 
austrų firmos, bet kuomet 
uliantai Austriją sunaikino, 
ta firma subankrutyjo ir 
Rechnitzer neteko duonos.

NORĖJO UŽDRAUSTI 
SVETIMTAUČIŲ KAL
BAS NEVV YORKE.
Suvienytos Patriotiškos 

Organizacijos New Yorke 
buvo padavusios miesto ta
rybai reikalavimą, kad ant 
gatvių ir skverų tenai butų 
uždraustos svetimšalių kal
bos. Bet Įnešimas nupuolė. 
Tarybos Komitetas, kuris 
svarstė šitą sumanymą, pra
nešė, kad svetimos kalboj 
nėra joks pavojus ir jas 
drausti butų despotizmas.

■ . . 4. i papuolė andai po traukiniuvietos gyvento-[į. Pneteko abie]^ kojų Jis 
nnsknndp crolžkplin komna-apskundė gelžkelio kompa
niją ir dabar gavo $29,965 
atlyginimo.

BOLŠEVIKŲ VADAI 
AREŠTUOTI MASKVOJ.

Kopenhagos žiniomis,! AIRIAI GRASINA KAR- 
Maskvoje tapo susektas} DINOLUI AREŠTU, 
naujas suokalbis prieš Lėni- Airijoj, kur siaučia nami- 
no valdžią, ir prie to suokai- nė karė, miestuose yra įves- 
bio prigulį daug bolševikų; tas karės stovis ir nuo 9 vai. 
vadų. Keli jų esą jau arės-vakarais nevalia žmonėms 
tuoti, tų tarpe ir Maskvos gatvėmis vaikščiot. Bet Bel- 
Sovieto komisaras Valenti- fasto kardinolas Logue prieš 
novas, vienas geriausių Či- Kalėdas pareiškė savo para- 
čerino draugų. pijai, kad jis to Įstatymo ne-

ylSIEMS musų Draugams 
— Skaitytojams, Bendra
darbiams ir Rėmėjams 
“Keleivis” linki Laimingų 
Naujų Metą

$750 ATLYGINIMO Už 
PAVADINIMĄ "KIAULE"

Tūlas ,Domique Vaccini 
New Yorke nusivedė andai 
i hotelį franeuzų vice-kon- 
sulį ir keliatą kitų veikėjų 
ant Makarienės. Kažin kodėl 
jis susiginčijo su hotelio 
perdėtiniu. Perdėtinis pava
dino jį "kiaule” ir atsisakė 
duot vakarienę. Vaccini ap
skundė hotelį ant $20,000 už 
įžeidimą. Byla atsidūrė Į 
augščiausį teisiną ir pasi
baigė Vaccini laimėjimu: 
teismas pripažino, kad hote- 
lis turi užmokėti įžeistajam 
$750 atlyginimo.

paisiąs ir vidurnaktį laiky
siąs Kalėdų mišias. Valdžia 
tuomet paskelbė, kad ji 
areštuosianti kardinolą ir 
visus jo parapijonus, kurie 
tik pasirodys gatvėse. Ar

Iš AIRIJOS KALĖJIMŲ 
PALEISTA 300 KALINIŲ.

. Iš Dublino pranešama, 
kad prieš Kalėdas iš Airijos 
kalėjimų paleista apie 300 
kalinių, bet tai buvę ne dėl kardinolas drįso laikyt mi- 
Kalėdų, o dėlto, kad tie kali- šias ir ar valdžia jį arešta- 
niai pasirašė, kad daugiau vo, tai rašant šiuos žodžius 
prieš valdžia nekovosią. na nėra žinių.

CUKRAUS TRUSTAS 
VALDO HAWAII SALAS.

Japonų Darbininkų Są
junga nuo Hawaii salų pra
neša, kad Amerikos cukraus 
trustas turi pavergęs visus 
tos salos gyventojus ir da
bar nori prisigabenti kinie
čių, kad galėtų Įvesti tikrą 
vergiją. Hawaii priklauso 
Suvienytoms Valstijoms ir 
japonų dlarbininkų sąjunga 
prašo kongreso, kad šis ne
leistų savo kapitalistams 
ant Amerikos teritorijos 
baudžiavos kurti.

LLOYD UŽMOKĖJO HAY- 
WOODO KAUCIJĄ.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
komunistų milionierius 
Lloyd užmokėjo valdžiai 
M5,000 kaucijos už pabėgu
sį aidoblistų vadą Haywo- 
odą. kuris du metu atgal pa
bėgo iš čia nuo kalėjimo ir 
apsigyveno Rusijoj. Taigi 
ačiū jo pabėgimui Amerikos 
valdžia uždirbo gražaus pi
nigo.

IŠDEGĖ KUNIGŲ 
TVIRTOVĖ.

Quebec’o mieste, Kana
doj, 22 gruodžio sudegė mil
žiniška katalikų "Panelės 
Švenčiausios” katedra ir ly
biai didelė klebonija. Šitos 
Ivi triobos apskaitomos į 
milioną dolerių. Kunigų se
minarija irgi buvo jau pra
dėjus degti, bet ugnagesiai 
ją užgesino. Kitos triobos 
daug nukentėjo nuo dūmų 
ir vandens, kuriuo buvo lie
jamos be pertraukos, kad 
apsaugojus nuo liepsnų.

Sudegusi katedra buvo ką 
tik atnaujinta, kas lėšavo 
$90.000. Ji buvo skaitoma 
viena brangiausių triobų vi
soj Kanadoj. Kartu su kle
bonija ir seminarija jos su
darydavo didžiausią kleri
kalizmo tvirtovę Kanadoj. 
Todėl kada ji sudegė, kuni
gai paleido paskalą, kad 1" 
busią padegę "bediewr < 
Bet tyrinėjimas parodė, kad 
ugnis kilo nuo žvakių, ku
rios degė per naktį ant alto
riaus.

I I“ | JVlV’o Į/fliJlUClI J O IlV/JLC-1

1 / kalingos. Todėl katalikų ku- 
L nigai kelia didelį protestą

prieš tą bilių. Jie sako, kad 
tai esąs Ku Klux Klano su
manymas užsmaugti katali
kų mokyklas
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LIETUVOS ŽYDAI JR 

KUN. PURICKIS.
"Keleivy” buvo jau rašy

ta, kad Lietuvoje dabar ei
na smarki agitacija prieš 
žydus. Atsirado koks tai 
"Lietuvos nuo žydų Apva
lymo Komitetas”, kuris kur
sto žmones tiesiog prie žydu 
skerdynių.

Dėl šitos juodašimtiškos 
a v .a J jos pradėjo jau atsi
liepti ir Lietuvos laikraš
čiai. Pavyzdžiui, ''Lietuvos 
Žinios” perspėja visuomenę, 
kad ji nepasiduotų tiems 
kurstymams, nes —

'"Turėdami visą 
priešų eilę, turėdami 
jų dar ir viduj, argi 
kelti dar namini karą? Vienas 
politikas yra išsitaręs — su 
tuo momentu, kai Lietuvoj at
siras aktivus antisemitizmas, 
lietuviai turės gretintis prie 
lenkų. Musų darbuotojams 
vertėtų tas atsiminti, nes čia 
rodosi teisybė esanti.”

Ko gi Lietuvos juodašim
čiai nori nuo žydų?

Tą jie pasako savo atsi
šaukime, kuris dabar yra jų 
platinamas po visą Lietuvą 
ir užvardintas "Piliečiai”. 
Tik pasiklausykit, ką jie te
nai sako apie žydus:

"Jie plėšia nuo vargingo 
valstiečio ar inteligento devy
nis kailius... ar ne laikas pasa
kyti jiems gana! Valdžia ne
gelbės. Mes savo rankomis tai 
turime padaryti... Užtaigi iš
girdus pirmutini šauksmą prie 
Dievo bausmės, visi kaip vie- 

. nas privalome stoti jvykinimui, 
nors ir sunkios ir nesmagios 
pareigos, bet kurią vieną syk 
atlikus, džiaugsimės ir mes ir 
musų vaikai!”

Iš to yra aiškus du daly
kai: vienas, kad kurstytojai 
yra klerikalai, nes žydų 
skerdynę jie rengia Dievo 
vardu; o antras, kad jų ne
apykanta prieš žydus kyla iš 
varžytinių dėl biznio. Žydai 
yra apsukresni biznieriai ir 
lietuviškiems šmugelnin- 
kams tankiai užbėga už 
akių. Dėlto klerikalai ir rė
kia: "žydai plėšia nuo mus 
devynis kailius".

Kad žydai biznieriai mėg
sta sukti, kad jie užsiima vi
sokiom spekuliacijom ir 
net šmugeliu, tai niekas ne
ginčys. Bet kuo geresnis už 
žydus pačių klerikalų šmu- 
gelninkas kun. Purickis? 
Kuo geresni už žydus tokie 
mekleriai, kaip Yčas, Vailo
kaičiai ir visa eilė kitų kle
rikalų spekuliantų?

Jie yra tūkstanti sykių 
biauresni už žydus, nes jie 
apgaudinėja ir išnaudoja 
savo tautos žmones ir savo 
tėvynę. Taigi, jeigu. jau 
mušti spekuliantus, tai sa- 
viškiems šmugelninkams 
taip pat reikėtų pirtį užkur
ti, ir tai pirma negu žy
dams, nes apie žydus da nie
ko nesigirdėjo, o kun. Pu
rickis su krikščioniais Vai
lokaičiais jau varė šmugeli.

išorinių 
nemaža 
galime

• •

nuo spalių 29 d. ir mes juose 
dar nieko nerandame. Per tris 
savaites Lietuva dar nežino, 
ką ji yra išrinkusi!

”Kas užpakaly Lietuvos te
legramų agentūros ’Eltos’ tu
no — ar dyviniausis negabu
mas, ar visiška panieka visam 
pasauliui ir milijonui lietuvių 
Amerikoje? — ne: panieka vi
sos Lietuvos piliečiams!”

šiandien rinkimų pasek
mės jau žinomos. Bet kuo
met "Vienybė” rašė šitą sa
vo editorialą, žinių da nebu
vo. Ir jos nepasitenkinimas 
turi pamato. Apie rinkimu 
pasekmes visur sužinoma 
ant rytojaus. Amerikoje, 
kur yra apie 100,000,000 gy
ventojų, rinkimai praside
da iš ryto, vakare apie 8 va
landą pasibaigia, ir tą pati 
vakarą apie 10 valandą jau 
žinomos jų pasekmės. Tuo 
tarpu Lietuvoje, kur visam 
krašte gyventojų nėra tiek, 
kiek vienam New Yorko 
mieste, rinkimai velkasi per 
dvi dienas ir paskui per mė
nesi balsai nesuskaitomi. 
Tai yra ištikro nepakenčia
mas* apsileidimas ir neran
gumas.

Ir nerangumas čia yra 
vienatinė priežastis. Mes vi
sai nesutinkame su "Vieny
be", kad čia butų kalta "El
ta", arba kad tame butų ko
kia paniek?. Amerikos lietu
viams. Kaip "Eita” galėjo 
pristatyt amerikiečiams ži
nių, jei pačioj Lietuvoje per 
mėnesi laiko niekas apie 
rinkimų pasekmes nežino
jo?

Taigi rinkimų tvarkyme 
matyt didelis Lietuvos val
džios Įstaigų apsileidimas ir 
tingumas. Dėlto ir kiti daly
kai tenai eina straigės 
žingsniu.

MATO PANIEKĄ AMERI
KOS LIETUVIAMS.

Apie Lietuvos rinkimų re
zultatus per kokį mėnesį ne
buvo aiškių žinių. Brooklv- 
no "Vienybė" mano, kad 
Lietuvos telegrafo agentū
ra (Elta) tuo budu parodė 
Amerikos lietuviams dide
lės paniekos. Girdi:

”Praėjo rinkimai Latvijoje, 
ir mes jau girdėjome jų ti
kruosius rezultatus. Praėjo 
rinkimai į lenkų seimą Varšu
voje, ir Amerikos spauda jau 
senai išbubnijo su smulkmeno
mis apie rinkimų davinius. 
Praėjo rinkimai Lietuvoje, ir 
šiandien šiuos žodžius rašant 
turime laikraščius iš Lietuvos

BISKIS APIE LIAUDI
NINKUS.

Tūlas laikas atgal Broo- 
klyno "Vienybėj" p. Natke
vičius labai išgyrė Lietuvos 
liaudininkus. Liaudininkai 
esą geriausi žmonės, nes ką 
jie žadėjo Lietuvos liaudžiai 
1890, 1902 ir 1905 metais, o 
paskui 1919 ir 1920, tą jie 
žadą it dabar. Tai esą ti
kriausi Kudirkos dvasios 
reiškėjai.

I šituos pasigyrimus da
bar atsako p. Natkevičiui 
tūlas Ex-Homo. "Vienybės” 
101-mam numery jis rašo:

”Tame tai ir dalykas, kad 
liaudininkų partija tik žadėti 
moka !...

”Apie a. a. V. Kudirkos nuo
pelnus darbe atgimdymui lie
tuviškosios visuomenės sąmo
nės daug kalbėti dabar nėra 
ko. Bet labai abejutiškai rei
kia pažvelgt Į p. Natkevičiaus 
žygį Kudirkos darbus nusa- 
vint soc. liaudininkų partijai. 
Tėvynės veikėjai Kudirkos lai
kų buvo kitokį ir suvis kitoki 
dabartiniai soc. liaudininkai.

”P-as Natkevičius skaito da
bartinės savo partijos prano
kėjais Dr. Kudirką ir tą 'gimi
nę’, kuri gyvenusi apie 1905 m. 
po vardu Lietuvos Demokratų 
Partijos. Bet tai buvo veik vi
sai kiti žmonės, kurie anais 
metais daugelis ir gyvastis 
prarado, ir kraujo praliejo ir 
kalėjimų paragavo. Nekurie li
kosi iš kalėjimų paleisti vos 
tik įvykus vasario mėnesį 1917 
m. Rusijos revoliucijai. Gi da
bartinių soc. liaudininkų tuo
metinių darbų nei apčiuopti 
nei sučiupti negalima, išsky
rus keletą pasilikusių senų ve
teranų, kurie nė patys nebeži
no, kur jie priklauso. Bet tai 
jau ne Kudirkos dvasios žmo
nės. Ir nors soc. liaudininkai 
sau ’demokratų’ vardą prisisa
vino, bet daug neatsiekė. Net 
ir partija pasivadinimas ne
daug gelbėjo.”

Susikuri Lietuvos vaisty
ta, atėjo Steigiamojo Seimo 
rinkimai, ir štai ka mes ma
tom:

"Krikščionys demokratai su 
•savo uodegomis žadėjo už vi
sus daugiau, ir dėlto daugiau 
vietų gavo Seime. Jie savo ža
dėjimais pralenkė kairiausias 
partijas. Soc. liaudininkai, nors 
ir mažiau žadėjo, bet už kitus 
(išskyrus kadukus) daugiau, 
taigi ir vietų gavo Seime su 
savo sesele Valstiečių Sąjun
ga pusėtinai daug, žodžiu, su
sidėję su kadukais, jie pasida
rė pilnais valdytojais ir galėjo 
viską žadėtą Lietuvos liaudžiai 
— ištesėtu

"Ar ištesėjo? Ne. Ar buvo 
apvstovos palankios ištesėji
mui? Taip.

"Tame tai ir dalykas, kad 
soc. liaudininkai, kaip p. Nat
kevičius sako, žadėjo ir 1905. 
žadėjo ir užbaigė tą žadėjimą 
periode 1922. Visuomet tik ža
dėjo.”

Ir autorius parodo, kaip 
liaudininkai apgaudinėjo 
mones savo žadėjimais. Jis 

sako:
"Ir tik porą-trejetą mėnesių 

St. Seimui pagyvenus, kuomet 
buvo įvesta tikras karo stovis 
Lietuvoj, kuomet laisvė žodžio, 
spaudos ir asmens liko tik aut 
popieros, ir kuomet už tą vis
ką soc. liaudininkai lengva šir- 
džia kėlė rankas su krikšč. de
mokratais—tik tuomet visų op
timizmas atslūgo... Liaudinin
kai tarp susipratusių darbuo
tojų visai prastojo net papras
tosios pagarbos, kuomet jie 
staiga pertraukė ryšius su kr. 
demokratais. Dirbo, dirbo, ir 
staiga — ryšius pertraukė., 
girdi, krikščionys perdešini,— 
rodos, kad jie tik dabar, ve 
ėmė ir sudešinėjo... Manevras 
visų susipratusių buvo aiškiai 
suprastas: rinkimai arti! čia 
ir organas 'Lietuvos žinios’ 
pradėta leisti, čia ir atstovas 
pasiųsta Amerikon, girdi, pa
dėties amerikiečiams išaiškin
ti. Ištikrųjų tai 
mų kampanijai

Tikrybėje 
nuo krikščionių demokratų 
visai nedaug skiriasi, sako 
"Vienybės” bendradarbis, 
kuris rašo iš Lietuvos kalė
jimo. Jis sako, kad ir toji 
amerikiečių registracija su 
$10 mokesniu buvo klerika
lų sumanyta su liaudinin
kų pritarimu. Bet kuomet 
amerikiečiai pakėlė prieš 
tai protestą, tai "Lietuvos 
žinios”, liaudininkų orga
nas. įaėjusios vieno tokių 
protestų rezoliuciją (iš So. 
Bostono), pridėjo pastabą, 
kad šita registracija galin
ti privesti prie to, jog Lietu
va neteks amerikiečių pa
ramos...

Todėl Ex-Homo ir klau
sia:

"Ar tik tiek Lietuvos soc. 
liaudininkai temato bėdos, kad 
jie prastos paramos?! Kad 
amerikiečiams atimama teisė 
būti Lietuvos sunais nesumo
kėjus 10 dolerių, kad jie pa
statomi į eilę kriminalistų, kad 
’pasas’ daugiau reiškia už tei
sę būti žmogumi — tai tas vi
sai ne bėda!

"Ir kur,gėda?”

Tai šitokį liaudininkų api
budinimą randame pačių 
tautininkų laikrašty!

Į -Krupavičių "pogromšciku”. ėjusios derybos tarp San- 
Šitą "Lietuvos” praneši- tarvės ir Reparacijų* komi- 

mą drg. Kairys 48-tam "So- sijos iš vienos pusės ir Vo- 
?ia’demokrato” numery ati- kiečių valstybės iš kitos jo- 

paaiškindamas, kad kių teigiamų vaisių nedavė, 
okių atsiprašinėjimų iš jo Visais aukščiau paminėtais 

klausimais tiek Santarvė. , ----
savo tarpe, tiek su Vokietija -j - - -
jokiu budu susiderėti negali nešTapiT baisį atsitikimą 
ir kad greitu laiku palan- j Liubavo valsčiuje. Anksti 9

taiso,
J
pusės nebuvę, ir kad tas 
pranešimas buvo grynas 

'"Lietuvos” reporterio pra
simanymas. Atsiprašinėjo 
Seimo tiktai klerikalai, ku- 

, i rie norėjo įtaisyti Seime ko- 
j munistų pogromą.

' 90,000 LIETUVOS PILIE
ČIU Už SOCIALDEMO-

i KRATUS.
Lietuvos laikraščiai da

bar praneša, kad rinkimuo
se į nuolatinį Lietuvos Sei
mą už socialdemokratų kan
didatus balsavo beveik 90,- 
000 Lietuvos piliečių. Tai 
reiškia, musų idėjos drau
gai Lietuvoje turi jau tiek 
rėmėjų liaudyje.

"Keleivio” skaitytojai ga
li šituo pasidžiaugti, nes ne 
vienas jų yra aukavęs so
cialdemokratams pinigų ir 
linkėjęs, kad jie sustiprėtų. 
Ir rinkimų daviniai parodo, 
kad musų draugai tenai 
sparčiai auga.

Ar

t Ka veikia Lietuvos 
kariumenė?
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Lietuvos laikraščiai pra

tik lėšų rinki-
pasižvejoti...”

liaudininkai

DRG. KAIRYS NEATSI- 
PRAŠINĖJO.

Pereitam "Keleivio” nu
mery tilpo ištrauka iš Kau
no "Lietuvos” apie buvusį 
Seime skandalą, kurį sukėlė 
derikalai, užpuldami ko
munistų atstovus ir norėda
mi juos kumščiomis sumuš
ti. Tame aprašyme buvo pa
sakyta, kad po triukšmo 
valtininkai atsiprašinėjo 
Seimo dėl neapgalvotų savo 
pasielgimų, ir kad socialde
mokratų atstovas drg. Kai
rys taip pat atsiprašęs, kad 
pavadinęs klerikalų lyderį

Lietuvos gyventojų tarpe 
rasime daug tekių žmonių, 
kurie taupė pinigus, neleis
dami jų apyvarton, ir dėl to 
sutaupė nemažas sumas vo
kiečių markių ir ostmarkių. 
Dabar, įvedus savo valiutą 
ir markėms iš apyvartos be
veik išnykus, atsirado reika
lo tas markes keisti i litus. 
Daugelis su keitimu pasi
skubino ir dėl to daug išlo
šė, nes paskutinio mėnesio 
laiku markė labai krito ir 
tie, kurie vėliau mainė tu
rėjo didelių nuostolių.

Tačiau rasime ir tokių 
žmonių, kurie arba speku
liantų įgąsdinti, suklaidinti 
arba grynai savo įsitikini
mu mano, kad markė pakil
sianti, pasieksianti savo 
vertės ir todėl susilaiko mar
kes keisti į litus. Toki žmo
nės ir stato klausimą, ar pa
kils Vokiečių markė?

Kad markė gali šiek tiek 
pakilti yra galimas dalykas. 
Dar nesenai buvo nukritusi 
agi 9,000 už dolerį, o dabar 
jos kursas laikosi apie 7,000. 
Gali dar kiek pakilti, bet kad 
ii pakiltų, pavyzdžiui ligi 
L000 markių už dolerį, jo
kiu budu tikėti negalima. 
Visi daviniai rodo, kad da
bartinė vokiečių markė kris 
dar ir toliau ir jos kritimo 
galo nematyti. Antai, laik
raščiuose tilpo žinia, kad 
Vokietija yra išleidusi apy
varton 600,000,000,000 (šešis 
simtus miliardų) popierinių 
markių.

Vien tik antrąją lapkričio 
savaitę vokiečių valstybės 
bankas išleidęs 65 miliardus 
naujų banknotų. Aišku, kad 
tokios sumos markių vokie
čiai tam tikromis vertybė
mis padengti negali. Paga
liau nėra jokių davinių, kad 
vokiečiai galėtų paliauti 
naujus miliardus popierinių 
markių spausdinę. Santarvė 
po senovei spaudžia Vokie
tiją sumokėti milžiniškas re
paracijų sumas, kas, žino
ma, verčia vokiečius leisti 
vis daugiau jjopierinių pini
gų. O kiekvienas naujas 
markių spausdinimas nu
muša jų verte.

Vokiečių markė galėtų 
nusistovėti ir net pakilti:

1) jei Santarvė sumažin
tų reparacijų sumas.

2) jei Santarvė suteiktų 
Vokietijai žymesnių mora- 
torijų (skolų sumokėjimo 
atidėjimą).

3) jei Vokietijai lutų su
teikta stambi tarptautinė 
paskola.

Tačiaus lig šiam laikui

kiau Vokiečiams susiderėti 
galėtų, vilties nėra. Prancū
zai vis dar bijo vokiečių at- 
s:griebimo ir revanšo (at
kersimo) karo iš Vokiečių 
pusės ir dėlto jokiu budu nu
sileisti nenori, nors ir jiems 
patiems tas naudon neina.

Daleidus dargi, kad visi 
augščiau minėtieji palengvi
nimai butų vokiečiams su
teikti ir kad net butų vokie
čių pinigai dirbtinai stabili
zuoti (nustatyti pastoviu 
kursu) tai irgi negalima 
laukti, kad tas kursas butų 
žymiai augštesnis, nes vis 
tiek popierinių markių šim
tai miliardų iš apyvartos 
vokiečiams išimti sunku.

Kai kas dar deda vilties, 
kad vokiečiai savo jėgomis 
gali nusikratyti Versalės su
tarties ir tuo budu savo sko
las Santarvei panaikinti. 
Nors ši galimybė mažai ti
kėtina, bet daleidus, kad ir 
tai vokiečiams padaryti pa
sisektų, tai ir vėl negalima 
oasakyti, kad dabartinė 
markė galėtų augštai pakil
ti. Vokiečiai turėtų išleisti 
naujus pinigus (padaryti 
vadinamą devalvaciją) 
rūgštesnės vertės. Keičiant 
markes į tuos naujus pini
gus reikėtų mokėti už naują 
markę labai daug semi mar
kių. Taip darė su savo pini
gais Sovietų Rusai. Taip tu
rės padaryti su savo pini
gais ir daugelis kitų valsty
bių, kurių valiutos visiškai 
nusmukę, kaip Lenkija, 
Austrija ir kitos.

žodžiu, tikėtis, kad da
bartinė vokiečių markė vėl 
nasiektu savo vertės jokiu 
budu negalima. Taigi ir dėl 
keitimo markių į litus kiek
vienas gali padaryti aiškių 
išvadų. V-as.

Kiek lešavo streikas
i

Pelnagrobių sutvertasai 
"pramonės teismas” Kan- 
sas valstijoj neri sužinoti, 
kiek gelžkelių korporaci
joms atsi ėjo darbininkų 
streikas sulaužyt. Mat 
stambesni geležinkeliai, 
kaip Santa Fe, Rock Island, 
Union Pacific, Missouri Pa- 
cifie, arba Missouri, Kau
šas & Texas, atsisakė pri
imti streikierius kaipo se
nus darbininkus ir jaučiasi 
streiką sulaužę. Negana to, 
tie keliai jaučiasi sulaužę ir 
gelžkeliečių unijas, nes iš 
naujų darbininkų jie suor
ganizavo jau naujas unijas. 
Taigi savo pergalę pluto- 
kratai skaito labai didele. 
Bet tai ne pigiai jiems atsi
ėjo. Jie samdė skebus, mo
kėjo jiems dideles algas, ge
rai maitindavo ir girdyda
vo degtine, o darbo tie val
katos nemokėjo ir daug 
blėdies pridarė. Negana to, 
tiems skebams apsaugoti 
geležinkeliai užlaikydavo da 
ginkluotus sargus, kas vėl 
nemaža lėšavo. Taigi tasai 
"pramonės teismas" dabar 
išsiuntinėjo visiems geležin
keliams paklausimą, kiek 
katras išleido milionų strei
ko sulaužymui. Kansas val
stijoj, kur streikavo 10,000 
gelžkeliečių, išleista kelioli
ka milionų dolerių streikui 
ulaužyt.

lapkričio rytą gauja orga
nizuotų lenkų razbaininkų 
užpuolė Liubavo miestelį, 
užmušė keiiatą žmonių, iš
plėšė krautuves ir pabėgo 
sau. Lietuvos valdžia ir jos 
kariumenė nei pirštu neju
dino, kad savo piliečius nuo 
razbaininkų apgynus.

Liubavo pogromą "Lietu
vos žinios” aprašo taip:

"1919 m. didesnę dalį Liu
bavo valsčiaus užėmė lenkai. 
Skiriant neutralę juostą len
kai iš Liubavo valsčiaus tu
rėjo atsitraukti. Traukian
tis lenkų kariuomenei, pabė
go ir šiaip visi tie, kurie 
prieš lietuvius neturėjo gry
nos sąžinės. Galima numa
nyti, kad nemaža jiems 
skauda, širdį prisiminus sa
vo dvarus tuo labiau, kad jie 
taip arti nuo dabartinės 'sie
nos’: tik už 3-4 kilometrų. Ir 
•graudžias ašaras liedami 
(faktas) prašo per Suvalkų 
seimelį Varšuvos ir Tautų 
Sąjungos, kad tik Liubavo 
valsčius atatektų Lenkijai. 
Matydami, kad Tautų Są
junga dirba kaip tris dienas 
nevalgius, negalėdami su
valdyti karšto lenkiško 
kraujo, sumanė naują Želi
govski jadą. 'Tautos didvy
riu’ paskyrė buvusi Liubavo 
valsčiaus lenkų viršaitį Fili- 
oavičių. Jis pasižadėjo, su
nikęs 1,000 partizanų, už

imti Liubavą sekančiu bu
ki: partizanai, užėmę pažy
mėtus kaimus, paskelbia, 
kad tų kaimų žmonės ’suki- 
o’ prieš lietuvių valdžią. 
'Sukilėliai’ kreipėsi į lenkų 
valdžią, kad juos gelbėtų. 
Pastaroji to tik ir lauks. 
Užims 'sukilėlių’ kaimus. 
Pautų Sąjungos veidas gal 
rupulį susirauks, bet greit 
’ėl išsilygins prieš įvykusį 
faktą.

"Ir pradėjo Filipavičius 
mganizuoti pabėgusius iš 
Lietuvos kariumenės lenkus 
r šiaip visokius valkatas į 
.ieną buri. Susirašė apie 40- 
S0 vyrų. Ginklus parūpino 
enkų valdžia ir dvarininkai. 
Prieš du mėnesiu atvyko iš 
Varšuvos instruktorius. Jis 
iradėjo mankštinti tą mar
gą gaują. Rugsėjo 8 d. jie 
puolė lietuvių pusėje du 
žvalgu ir apšaudę atėmė dvi- 
ačius. Tai buvo lyg pirmas 

ženklas jų veikimo. Paikiau 
jie tapo drąsesni ir pradėjo 
liesti. Kai kurie gretimų 
kaimų lietuviai, matydami 
pavojų, pradėjo ginkluotis, 
bet retas eidavo sargybon, 
nes dienomis nusidirbę no
rėjo pasilsėti. Pačiam Liu
bave buvo tik du milicinin
ku, kurie partizanų kovose 
laikės griežto neutralumo, 
jie manė, kad taip elgda
mies, apsaugos nuo lenkų 
lartizanų keršto.

"Prieš 4 sąvaites lenkų 
partizanai lietuvių pusėje 
užėmė Kamenkos ir Reksti- 
ios kaimus. Lietuvių parti
zanai, dar labiau milicija, į 
tai didelio dėmesio nekreipė. 
Kai kada pasišaudydavo, vi
sa tuo ir baigdavos.

"Tokia padėtis buvo ligi 
lapkričio 8 dienos. Ėjo gan
dai, kad lenkai puls Liuba
vą. Tas puolimas, pasižymė- 
ięs augščiausio laipsnio 
žiaurumu,’įvyko lapkričio 9 
L, 6-7 vai. ryto, kada niekas 
jo nelaukė. 35-40 žmogžu
džių gauja šaudydami ir < 
mėtydami granatas. Pir
miausiai puolė valsčiaus na
mą, kur buvo mokykla ir 
raštinė. Čia pat gyveno vie
nas milicininkas ir raštinin
kas. Įmetę dvi granatas Į 
mokyklos klasę, kurios su-

SUeMė DAKTARĄ.
Worcestery tapo areštuo

tas daktaras C. H. Darling. 
•Jį kaltina padarymu mote
riškei nelegalės operacijos, 
kuri paskui mirė ligonbuty. draskė žemlapius, paveiks- čius rinkt?

lūs ir langų stiklus, ėjo į 
kambarius. Nužudę milici
ninką žvairaitį ir rast. Mi- 
kulevičių, bėgo į kitą gatvę, 
kur gyveno mokytojai. Na
mie rado tik mok. P. Čer
nių. V. Šatas buvo išvažia
vęs Mariampolėn ir grįžda
mas apsinakvojo už 2 kil. 
nuo Liubavo. Atidarę duris, 
paklausė: Tu mokytojas?’ 
— ’Taip’, atsakė. Jam beta
riant žmogžudys šovė du 
kartu į veidą. Nužudę moky
toją bėgo pas krautuvninką 
J. Žilinską. ’Kur tavo dole
riai?’ paklausė. — 'Neturiu, 
jei netikite — jieškokite’, 
atsakė paduodamas savo 
laikrodį, šovę jam į veidą 
puolė krautuvėm Čia visko 
prisigrobę grįždami pama
tė, kad auka dar gyvas rai
tosi ant žemės, šovė antru 
kartu i galvą nežiūrėdami, 
kad žmona ir vaikai dengė 
jį savo kūnais.

"Vyresnįjį milic. Lenkaitį 
nužudė atsivedė į rinką ir 
dėl didesnio paniekinimo iš
pylė jam ant krutinės neži
nia kur išplėštų surūdijusių 
smulkių pinigų.

"žudymo laiku vieni ėjo 
sargybą, kiti, kaip alkani 
vilkai, bėgiojo miestelyje 
piešdami krautuves. Pada
ryta daug nuostolių. Mok. 
P Černiui, jau užmuštam, 
nuavė batus, numovė žiedą, 
paėmė laikrodį. Iš Frendze- 
iio krautuvės išnešė kelioli
ka rietimų gelumbės, bran
gius kailinius ir daug kito
kių drabužių. Atlikę kruvi
nąjį darbą greit pasišalino. 
Liubave 'dirbo’ ne daugiau 
kaip 45 min. .

"Susirinkę į mokyklą mo
kiniai ir radę ją sudaužytą, 
o mokytoją paplūdusį krau
juose', verkdami išbėgiojo 
namo, nešdami tėvams bai
sią naujieną. Minios žmonių 
rinkosi. Reginys buvo nepa
prastas. Kas jį matė, niekad 
neužmirš. Užmuštųjų žmo
nos nuvažiavo į Kalvariją 
milicijai pranešti. Atvažia
vo, surašė kas reikia, pava
rė pastotes, sudėjo lavonus 
ir užmuštųjų daiktus. P. 
Černiaus paimti atvažiavo 
iš jo tėviškės. Imant patali
nę rado lovoje įdėtą greitai 
sprogstamąją granatą. Mat • 
vieną mokytoją nužudė, o 
kitam paliko granatą.

"Pritemstant ta nepapras
ta gurguolė išvažiavo iš 
Liubavo Kalvarijon, o P. 
Černius Mariampolės ka
puose. J. Žilinską laidojo 
Liubave.

"Tuo baigėsi ta kruvina, 
baisi tragedija.

"Pasklido gandai^ kad vi
sus tuos plėšikus lenkų vai- - 
džia suėmė. Bet tai yra gry
nas prasimanymas. Tikrai 
yra sužinota, kad tie plėši
kai — lapkričio 12 d. Paše- 
šupio kaime kėlė pragaro 
puotą: gėrė išplėštą degtinę, 
šoko, dūko džiaugdamiesi, 
kad Liubave iš lietuvių pri
dirbę dešrų.”

Skaitant apie šitas baise
nybes, veržiasi klausimas: 
kur yra ir ką veikia Lietu
vos kariumenė? Kokiems 
galams ji yra kraštui reika
linga, jeigu negali apsaugot 
gyventojų nuo šitokių už
puolimų?

Iš aprašymo matyt, kad 
užpuolimas buvo ilgai orga
nizuojamas ir Lietuvos val
džia su savo žvalgyba nega
lėjo apie jį nežinoti. Kodėl 
tad ji neatsiuntė į Liubavą 
būrio kareivių, kad apsau
gojus savo piliečius? Ko
kiems paraliams ji tftda rei
kalinga? Ar tik taftų k°d 
rekvizicijas daryt ir mokės-
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LOWELL, MASS.
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Jūsų Vaikas Reikalauja Dau
giau Ko Apart žaislų

Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

Scranton, Pa.

Eagle Pienas yra grynas, sveikas pienas su
maišytas su geriausiu cukrum ir yra reko
menduojamas tūkstančių gydytojų. Jis 
lengvai suvirškomas, saugus ir užsitikėti- 
nas. Tūkstančiai ir tūkstančiai vaikų reika
lauja ypatingos priežiūros maiste nuo 4 iki 
16 metų. Senesniems vaikams jis irgi yra 
labai sveikas maistas užtepimui ant duonos 
ir tosto. Sumaišytas su atatinkamu kiekiu 
vandenio jis padaro stebėtiną gėrimą. Ne- 
kurie vaikai myli Eagle Pieną karštą, kiti 
myli šaltą. Daugelis myli jį įmaišytą į tru
pučiuką coeoa arba šokolado. Iš Eagle Pieno 
gali Kalėdų pietums pagaminti stebėtinus 
keksus ir šaltą košę.

JJORDEN’S EaglePienas galima prireng
ti ir daugeliu, daugeliu kitokių būdų, iŠ 

kurių visi pagelbės jums jūsų vaikus pasta
tyti sąlygose gero maistingumo ir sveikatos. 
N ueiki t pas savo krautuvninką dabar tuoj 
ir paduokit jam nuolatinį užsakymą 
Borden’s Eagle Pieno. Kiekvieną dieną pa
darykit Kalėdoms savo vaikui taip, kad su
laukus kitų Kalėdų jūsų kūdikis džiaugsis 
savo žaislais “* - - - - -
mingas.

M. Perednis, 
C. Tamošiūnas, 
F. Grybas.

Už šią rezoliuciją 
J balsavo visi susirinkusieji, o

Kas skaito ir rašo
Tas duonos neprašo

ii

venimo sąlygų paskandina 
darbininkus jų pačių krau
juose. O išleistoj Lietuvos; y . •. •• • • i  __ _ Y*__ t 
laisvės jie įrašė mirties

ITTICA, N. Y. 
Naujienos.

> BRANCH, MICH.
Paliko1 r lietuvių ūkininkų gyve-

tary
gruodžio
• • 1• -•-» ę* t- —

.J.

Graciją su mokesniu 10 do
lerių.
i.

If

THE BORDEN COMPANY 
Borden BuiHing, New York

p ER šešiasdešimts penkis metus motinos 
davinėjo Borden’s Eagle Pieną kaipo 

vieną didelę sveikatos ir stiprybės dovaną 
savo vaikams, šitas garsus kūdikių maistas 
išauklėjo milijonus ir milijonus kūdikių į 
stiprius ir sveikus vyrus bei moteris. Ir ne
gali duoti geresnės dovanos ant Kalėdų sa
vo vaikams kaip Borden’s Eagle Pienas.

Kūčių Vakare savo vaikui padavėt tas 
dovanas, kurias jus ir jūsų draugai 

jam supirko. Su dideliu palengvinimu atsi- 
dusot ir jautėtės patenkinti, nes tikėjot, kad 
užganėdinot savo vaiko troškimą Kalėdų. 
Bet daugelis tėvų, vienok, nepamato vienos 
didelės dovanos, tos, kurią kiekvienas tėvas 
ir motina turėtų savo vaikams suteikti. To
ji dovana yra gera SVEIKATA, su kuria 
jūsų vaikas galės apsidžiaugti savo žaislais 
su sveiku kunu ir protu. Ar pareiškė jūsų 
vaikas savo džiaugsmą geros sveikatos dva
sioje šiose Kalėdose? Ar davėt jam užtekti
nai peno, kad jis galėjo džiaugtis savo Kalė
dų Dovanomis su tinkamais jausmais?

J| EI norit daugiau dažinoti apie šitą stebuklin
gą kūdikiu maistą, iškirpkit šio paskelbimo 
kuponą ir pasiuskit ji j The Borden Compa- 

ny, o ji jums prisius, visai dykai, informacijų kaip 
penėti ir prižiūrėti jus u kūdikį, sykiu su kitokiais 
svarbiais raštais.

4

geresnėj sveikatoje ir bus lai-

Jei šie musų reikalavimai

LAVVRENCE, MASS. 
3820 pasaulio piliečių.
Lietuvos klerikalų val

džia per savo atstovą Čar- 
neckį paskelbė tokį įstaty
mą, kiiriuomi įsakoma vi
siems Amerikoj gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams 
užsiregistruoti ir užsimokė
ti po 10 dolerių metinės 
’ koiit ibuciios”. O kas to įs- 

mo nepaklausys ir iki 
22 d. g; uodžio, 1922 metų 
įieužsiregistruos, tam bus 
atimta pilietybė ir konfis
kuotas jo turtas Lietuvoj.

Taigi, užsiregistravimo 
terminas jau pasibaigė, bet 
musų kolonijoj užsiregistra-’darbininkai,

” visai

Daktarai sako, kad po du šposus, priėjo prie savųjų ir į Kauno rėdybos, turėjo 48 
sako: ”Duokit jam gerai'metus amžiaus. Amerikoj i — -? v* • •» • » •¥____ an j i 4
pąliks”. Svečias tuos žo- keturis vaikus: du sunu ir 
džius išgirdo ir todėl prade- dvi dukteri ir moterį Nasta- 
jo teirautis. kas šitą kermo-jziią dideliame nubudime, 
šių surengė. Sužinojęs, kad i 
lai y ra kupriukų kermošius, i

___ _____  j kūdikiu yra nesveika vienoj
TTticos lietuvius oroaniza. JovoJ guldyti. Bet pas mus i.napso, tai jis čia ir kelines išgyveno 33 metus, konstitucijoj vieton piĮieči>j|V0 Gab^šli^s, S-'žmonių, kų turi po 12 -- ..............................

- i" mirties nas> prUseika, kun. Remei- 
bausmę. Lietuvos preziden- ka> kun slovėnas, kun. Dėk
lui yra suteikta monarchus- snjs, ^un Vanagas — ir vis 

jie neorganizuoti. Mat, veik
lesni lietuviai iš čia išva
žiuoja, o palieka gyvent tik 
neveiklusis elementas. Su
prantama, iš tokių nei die
vui žvakė, nei velniui ka- 
čerga.

ka gale.
Amerikos lietuviai, pama

tę tuos visus Lietuvos val
džios žiaurumus, liovėsi ją 
rėmę. Tuomet Lietuvos val
džia sumanė prievarta iš 
Amerikos lietuvių pasipini
gauti ir Įvedė priverstiną 
'Amerikos lietuviams regis-

vo ir užsimokėjo ”kontribu-;me susirinkime, laikytame1 
ciją” visai maža lietuvių da-117 d. gruodžio. 1922 m., var- 
lis,* išviso gal apie 20 ar 30 de keturių vietos draugijų 
ypatų. ; griežtai protestuojame prieš

Lawrence’o lietuviai pro- i tokius Lietuvos valdžios 
testo i ries tą žiaurų įstaty-,isauvabškurnus ir atsisako
mą neišnešė, bet tyliai jį ig-ime registruotis. Nei vieno 
noravo ir beveik niekas ne- tento Lietuvos smugelnin- 
siregistravo. Dabar klausi- kams! Nei vieno užuojau- 
mas, kas biis su tais neužsi- tos žodžio Lietuvos bude- 
i egistravusiais? iliams! .

Pagal išleistąjį įstatymą,! Komisija: _ 
netenka piiietystės ir savo: 
turto Lietuvoj. O kadangi: 
jie nėra priėmę šios šalies 
piiietystės, tai palieka pa-j P-S. 
šaulio piliečiais. J

Dabar noriu paduot, kiek prieš tik du — vienas kleri- 
tokių pasaulio piliečių išvi-, kalas, o antras tautininkas, 
so bus Lawrence’uj.

Kuomet Lawrence’o lie
tuviai, visi karšti Lietuvos Rezoliuc.’ja prieš registraci- 
I Pei'eitą vasarą ap- ją ir kitus despotiškus Lie-
vaikščioj’o Amerikos pripa-j 
žinimą Lietuvos de jure, tai; 
demonstracija susidėjo iš 
6.000 žmonių. Daleiskime, 
kad ta.’pe tų demonstrantų; 
buvo trečdalis moterų ir 
vaiku. Kadangi registraci
jos įstatymas paliečia tik 
vyrus, todėl atėmus vieną i 
trečdali 
600 
apie 150 iš tų .4,000 yra pri- ?0 
ūme .* ” *'* ‘ ’

❖ * *

Pas mus yra daug jaunų 
i merginų, kurios palinkę yra 
nešiot kareiviškas kelines. 

Hudsono lietuviai Sako, joms kelinės smagiau 
savo masinia-jnešiot, negu sijonai. Sen

mergės žiūrėdamos Į jas 
pyksta, 
ryja.

yra žmonių,
kūdikių ir gyvena trijuose 
kambariuose. Tegul dakta
rai pataria, kaip suguldyti 
tokią šeimyną, kad butų 
sveika.

Čia buvo perengtas vir
tos Jurgiuku kermošius, i 
kurį atsilankė ir vienas ne
pažįstamas lietuvis. Jisai sa
vo elgesiu atkreipė Jurgiu
ku atydą. Jisai užpirko vi
sus lioterijos numerius ’r 
laimėtus daiktus išdalino 
kupriukams, o pats stovi ir 
juokiasi. Beto, jis išlaimėjo 
gyvą vištą, kurią paleido ir 
pasakė: "Katras ją pagaus,' 

, Jurgiuku at-

. - . , A. A. Petras buvo teisin-
y -a KupriUKU ..ermosius, gas įr (|oras žmogus, gra- 

jis pasakė: ’Man buvo pa-^iai sugyveno su savo šei- 
sr.<ytu, kari sis jomarkas; myna, su nieku nesipykda- 

a ZlrO-A zl r, I 1 V, P 1 a ■ a « a a a. a
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•.ec

Bet

ta. Gthbiai!
ėjo.

kau sis jomarkas; myna, su nieku nesipykda- 
surengtas darbininkų, v0 jr todėl visi kaimynai jį 

ė! norėjau puoš paremti, i įaįp mylėjo. Likosi palaido- 
i dabar pasirodo kas kj-’tas su bažnytinėm apeigom 

Ir svečias iš- ant Juozapo kapiniu.
A. L. ž. R-jas. Tegul bus jam lengva il- 

jsėtis šalto i Amerikos ■žeme-! 
jlėj! • |
i Jo giminės ar pažįstami, • 

:r'norėdami platesnių žinių,' 
Po.;kreipkitės šiuo adresu: T^as-j

SCRANTON, PA.
Mirė Petras Stulgys.

3 d. rugsėjo, po ilgos 
sunkios ligos pasimirė l - , 
irus Stulgys. Jis paėjo išjtazija Stulgiene, 308 Wiįbur 

tai to ji bus”. Jurgiuku ai-Vi.'kagirio kaimo, Pasvalio ,; b 
bulinis, žiūrėdamas i svečio parapijos. Biržų apskričio,*

nmio.
19 d. lapkričio A. Barkaus 

šeimynoj ištiko nelaimė. 
Vienas jo vaikas 13 metų 
peršovė koją savo jaunes
niam broliui. Pravažiuoda- 

jmas pro šalį žmogus pama
lė triukšmą vaikų tarpe ir 
sustojęs nuėjo patirti kame 
dalykas. Pamatęs, kad mi
nėtas vaikas yra sunkiai su
žeistas, paėmė jį ir nuvežė 

i pas daktarą. Daktaras pa
darė operaciją ir nuplovė 
vaikui koją. Vienok vaikas 
už kelių valandų mirė.

Keikia perspėti tėvus,kad 
neduotų savo jauniems vai
kėzams nešiotis šautuvus, 
nes tokių nelaimių gali ir 
daugiau atsitikti. Dabar gi 
tankiai matytis jaunus vai
kėzus su šautuvais rankose 
neva medžiojant. Tokie me
džiotojai greičiau patys sau 
gyvastį per neatsargumą at
ims, negu kokį žvėrelį nu-

Bačių Juozas.

,‘-l-•* > - Į šaus.
* ’ *

Čionais gyvena pusėtinas 
lietuvių būrelis, bet jokio 
progreso tarpe jų nesimato. 
Musų žmonės daugiausia 
yra užinteresuoti munšai- 
uo darymu. O daryti jį visi 
moka. Moterėlės susiėję 
daugiausia apie munšaino 
darymą ir tekalba.

Vertėtų lietuviams kuo 
geresniu užsiimti, o ne vien 
tik girtuokliauti.

Kaimynas.
tuvos įstatymus.

Mes, Lowell, Mass. lietu
viai, penkių draugijų bei 
kuopų masiniame susirinki
me, laikytame 10 d. gruo- 

. . , - l.r džio, 1922 m.. Colonial Tea-
„„aangi registraci- ,tre> gį Middlesex st., pri- 

Panecia. tik ėmėm sekamą rezoliuciją:
’ -AnntemUn*iViei?^‘ Kadangi dabartinė Lietu- 
is b,000, pasiliks 4,- vos vajųžia visoje šalyje pa- 

zmorna’ laiko karės stovi, spėka lau- 
-’J.4,C30 yra pri- kiekvieną darbininkų 

X/ir,ei—os • P^1€tybę, streiką, persekioja profesi- 
?Pie ,?'/ užsiregistravusių, nes darbininkų organizaci- 
k<lS.-5^li‘t?oNsu*c ė-US jas, uždarinėja darbininkiš-

^4temus V kus laikraščius, šaudo ir i 
v-jO, palias y,820 vyrų, kurie kalėjimus grūda Lietuvos 
pei. ia aną įstatymą^ nu- revoliucinio proletariato ir 

sietuvos piiietystės ir sodžiaus biednuomenės dar- 
panko pasaulio piliečiais.

Tai tokią dovaną mes, 
Lawrence'o lietuviai, gavo
me šįmet ant Kalėdų nuo 
Lietuvos valdžios, kurią rė- 
mėin bonais. dejom aukas ir 
ra arsuodami Lawrence’c 
gatvėmis kėlėm jos obalsį!

Malūnų Gizelis.

MILLINOCKET, ME.
Peštynės, ristynes ir kiti 

nuotikiai.
Pas tūlą sulenkėjusi lietu

vi A. G. turi pasirandavojęs 
skiepe du kambariu lietuvis 
K. O., kur jis varo bizni su 

; kazyromis ir svaigalais, 
i Vieną kartą netikėtai iš 
i miškų atvažiavo pas ji ketu
mi dzūkai, o jis tokių svečių- 
• tik ir laukė. Bet beskandin- 
, darni savo vargus dzūkai pu
sėtinai prisitraukė ir prasi- 
i dėjo peštynės. Keturi dzu- 
įkai apniko mušti K. O. ir 
: pusėtinai jį apmušė. Nar
suolius malšinti , pribuvo 
i”dėdė” ir visus suareštavo. 
lAnt rytojaus atsibuvo teis
imas. Visi dzūkai užstmoke- 
<jo po 25 dol. bausmės, o K. 
O., kurio galva buvo suskal
dyta, užsimokėjo net 200 
dol. už svaigalus ir kazyras. 
Tai matot, koki vaisiai gir
tuoklystės.

11 d. gruodžio čia buvo 
ristynes. Ritosi lietuvis R. 
Dvareckas iš Worcester su 
franeuzų Adolph Marshall. 
Lietuvis paguldė savo opo
nentą du kartu i 1 vai. 26 
min. Kitose ristynėse tas 
pats Dvareckas ritosi su al
banu Peter Sturgis. Šitos 
ristynes buvo be pasekmių, 
nes Dvareckas užsigavo šo
ną ir negalėjo toliau tęsti 
darbo.

Musų miestely nei vienas 
lietuvis nesiregistravo. Visi 
priešingi klerikalų sugalvo
tai baudžiavai.

L. Pilietis.
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čius uždaro ir už kiekvieną vienbalsiai priimta ranku 
purentalavimą geresnių gy- pakėlimu.

'Heborden co*pąHY

į buotojus;
> Kadangi dabartinė buo

žių valdžia Įvedą registraci
ją esantiems užsieny Lietu
vos piliečiams su mokesčiu 
10 dolerių, o kurie nesiregis- 
truos ir nemokės 10 dol., 
tiems grumojama atimti pi- 
lietystės tiesas ir konfiskuo
ti jų turtą Lietuvoj;

! Kadangi nei buvusis Ru
sijos caras, nuo kurio mes 
bėgome kaipo nuo despoto, 
neišdrįsdavo bausti pana
šiais Įstatymais svetur gy
venančių savo pavaldinių,— 

Todėl mes griežtai protes
tuojame prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią ir jos biau- 
rius darbus. Mes reikalau
jame, kad toji valdžia ati
trauktų savo kruvinus na- 

. ---------- gus nuo darbininkų kūno,
žmogus galės naudotis spau-’Beto mes reikalaujame, kad 
dos, žodžio ir susirinkimų' butu suteikta spaudos, žo- 
laisve. Dėlto lietuviai darbi- džio ir organizavimosi lais- 
ninkai ir pirko Lietuvos bo-'vė darbininkų klesai, kad 
nūs, dėjo visokias aukas, į tuojaus visi politiniai kali- 
many’d&mi darą sau ir savo 'niai butų paliuosuoti, kad 
brokams gerą. Bet skau- dvarų ir vienuolynų žemės 
džiai apsiriko. Kaip greit' butų išdalintos tiems, kas 
Lietuva tapo neprigulmin- į jas apdirba, tai yra beže- 
ga, taip greit ji pateko į dar-1 miams ir mažažemiams, 
bmlnkų priešų rankas? Vai-'Mes taipgi reikalaujame, 
dzion visų pirmiausia susi--kad dabartinė Lietuvos 
skverbė visi caro žandarai,' konstitucija butų atmesta 
dvarponiai ir kunigai, kurie kaipo reakcinė ir nepaken- 
pradėjo vykdyt gyveniman čiama darbininkų klesai. 
senus cariškus įstatymus. Jei šie musų reikalavimai 
Už Amerikos lietuvių au- nebus išpildyti, tai šalin ku
kuotus pinigus prisamdė vi- nigų ir ponų valdžia! Lai 
šokių šnipų ir razbaininkų,; gyvuoja darbininkų, beže- 
pris'atė naujų kalėjimų ir mių ir mažažemių gale! 
grūda juosna daugiau susi
pratusius Lietuvos darbi
ninkus, o jų vadovus tankiai 
be jokio teismo nužudo. Iš
leistus darbininkų laikras-

HUDSON, MASS.
Protesto rezoliucija prieš 

registraciją.
Po didžiosios pasaulinės 

kares ir po Rusijos revoliu
cijos, pasiliuosavo ir Lietu
va iš po caro kruvinos ir 
despotiškos valdžios. Tuo
met mažiau susipratę lietu
viai darbininkai svajojo,kad 
dabar Lietuva tapo tikrai 
laisva, kurioj darbininkas

Komisija:
J. Shervida, 
J. Blažonis, 
L. Trakimavičius.

P. S. ši rezoliucija buvo

BRISTOL, CONN.
Užmušė Juozą Batk-iną.
16 d. gruodžio, vakare, 

dirbtuvėj New Departure, 
elektra užmušė inžinierių 
Juozą Batkiną, 29 metų am
žiaus vaikiną. Velionis pa
ėjo iš Kauno rėdybos, išgy
veno Amerikoj apie 18 me
tų, buvo du metu Franci jo j 
ant karės lauko. Buvo visų 
mylimas, laisvų pažiūrų ir 
taikus vaikinas, gyveno Fo- 
restville, Conn.

Lai būna jam lengva sve
timos šalies žemelė.

Jo draugas.



irĮstengia apginti žmones nei (centralinėj Wisconsin, 
nuo vilkų. Tai ką jau bekal- Mooka paviete, Minnesotoj.

Mažesni centrai netoli di
desnių miestų, nes bulvės

bėti apie kitokį priešą!
t ------

Chicagoj gimė 
šis”, r 
pašaukti du socialistai (ne kai pigiai jas parduoda, 
specialistai) daktarai:Kara- J I “in’ri:

šio” 
zas iš „Vilnies”.

Komunistai gudrus, 
pasikvietė du "smalaviriu" 
tikėdamiesi gauti iš jų ma 
terialės ir moralės paramos 
— mat, bendras frontas. Gi 
tiedu daktarai irgi gudrus. 

'Jie pas komunistus sutiko 
dalyvauti tuo išrokavimu, 
kad vėliaus iš komunistų tu
rėjus sau pacientų. O juk 
komunistus susirgdinti yra 
lengva!

( ”Sanry- sunkios ir brangu jas perga- 
Prie jo gimimo buvo benti, ir vietiniai daržinin-

—Sveikas-gyvas, tėve! A 
linksmas turėjai Kalėdas?

—Kam dar klausi, juk tu cu- 
jau
c-

(į

K-

O c

žinai, kad aš džėloj sėdėjau.
—Aš niekuomet nesitikė

jau, tėve, kad vyčių genero
las galėtų papulti i tokią 
vietą.

—Jes, vaike, ir tai vis per 
tavo pasileidusi liežuvi.

—Eik jau, eik!
—Jessa! Tu man prišne

kėjai, kad nėra Dievo, o aš 
kaip durnas ir patikėjau.

—Bet dėlto tu negalėjai 
kalėjiman papult.

—O matai, kad papuo
liau.

—Kaip gi tai atsitiko, tė
ve?

—Ogi taip: zakristijonas 
man pasakė, kad musų blai
vininkų susaidės preziden
tas turi pasidaręs gero mun- 
šaino ant Kalėdų, ir kad jį 
lengva pavogti, ba jis išeina 
anksti ant rarotų. Taigi a : 
vieną rytą pasaugojau, i * 
kaip tik musų blaivybės pre
zidentas išėjo bažnyčion cie- kelio 
šimtukų koiektuot, aš tuo- 
.jaus per langą Į jo stubą 1” 
davai jieškot snapso. Bet 
netoli butą policmano, ir ji: 
pamatė, kaip aš per langą 
Įlindau. Taigi jis atsistojo 
prie to lango ir prisiglaudęs 
prie sienos laukė. Kaip tik 
aš iššokau laukan, jis man 
tuoj lazda per nugarą i 
tempi į polisteiši. Aš sakau, 
uskiuzmi, Mister, aš norė
jau savo frentą aplankyt. 
Pasakiau, kad esu. Lietuve •• 
pilietis ir parodžiau jam pa
są, išduotą Atstovybės. Ve, 
žiūrėk, sakau, čia yra pasi
rašęs pats musų atstovas 
Čarneckis. 0 jis sako: „Ai 
dont givadem!” Ir suvesti
no mane. Ant rytojaus nu
vežė mane i kortą kaip koki 
valkatą ir gūdžia liepė už- 
daryt mane i džėlą už Įsilau
žimą i svetimus namus. Tai 
matai, Maike, kiek aš turi - 
jau sarmatos datirt, ir tai 
vis per tave.

—Aš nesuprantu, tėve. į 
kuo aš čia galiu būt kalta.;.

—O argi nė tu man kalbė
davai,'* kad žmogus yra iš 
monkės išsivystęs, ir kad 
nėra nei Dievo, nei dusios? r>;>

)

lių medžių pasodinta vaka
ruose, nes augštos pergabe
nimo kainos sulaiko konku
renciją su rytais. Apie 9 pro
centai obuolių medžių be 
vaisių per 1920 m. radosi va
karuose.

Vakarai produktavo tre
čią dali obuolių 1919 m., ne
paisant, jog turėjo septintą 
dali medžių. YVashingtono 
valstija užėmė pirmą vietą.

Tris didžiausi persikų 
centrai yra centralė Geor- 
gia, Ontario Ežero-apielinkė 
New Yorke. ir California. 
Kita nauja persikų apielin
kė sparčiai auga Moore pa- 
vietyje, N. Y. Mažesni cen
trai randasi New Jersey, va- 

jlęarų Maryland ir vakarų 
Virgin ia ir šiaur-rytinėj 
Texas. Dėl šaltų žiemų per
sikai neauga šiaur-vaka- 
riuose nuo Ghicagos iki 
Omaha ir Amarilio, Texas.

Beveik pusė Suv. Valstijų 
slyvų medžių yra Californi
joj, ir beveik trečia dalis 
penkiuose apskričiuose San
ta Clara, Sonoma, Placer, 
Napa ir Solana.

Du trečdaliai vynuogių ir
gi auga Californijoj. Rytuo
se vynuogės auga ant pieti
nio kranto Erie iki Buffaio. 

i Beveik tris penktadaliai 
citrinių vaisių užauga Cali- 
fornijoj ir du penktdaliai 
Floridoj. Yra daugelis sodą 
Louisianoj, Drownsville, Į 
Texas ir nesenai Satsumay, — • 1ob 
namarančiai apsodinti rvtu lrus,ls •’0S (įrtktaro» 
t„v.k -Š1 sunku pasakyti, ar istikro

,k ’ t; * 1 |jai operacija pagelbėjo. O
i tai labai svarbu. Svarbu ir 

Grušių apielinkė yra ant,^ Rad ji visą laiką gana 
Ontario Kranto ir riudson 'stropiai gydėsi. Nežinant ti- 
Valley, Nexv Yorke, pietva- ikrai, kiek gero jos svekatai 
kuriuose Michigan, apie eže-_ konLretinis gydymas pada- 
-•ą. ir centralinėj ir pietinėj rė. lieka čia tik apie dvasini 
Californijoj. vakarų Oregon gydymą tekalbėti.
ir Yakima Valley, Mashmg- Turint šiokį toki palinki- 
tone. ma tik filosofiniai galvoti,

Žemuogės nevisai- auga, labai rimto ir reikiamo bu- 
Svai biausi centrai yra Cum- tinumo susidaro paskirstyti 
berianti, Camden, Burling- terapiją net į tris dalis: (1) 
ton, ir Atlantic pavietai, N. 
J., Sussex pavietas. Delawa- 
re, Wicomico, Worcester, 
Gardina ir Anne Arundelle 
pavietai, Marvlande, Ten
nessee, Kentucky, Missouri, ta. kuri nei su gydytojais, 
Arkansas, Louisiana, Gali- nei su vaistais absoliučiai 
fornia ir Oregon valstijose, jokio bendro nebeturi. Ji 

Spanguolės auga Cape yra abstraktinė, pilnoje to 
Cod, Massachusetts, pietų žodžio esmėje. Tai neapčiuo- 
New -Jersey ir Centralinėj piamas arba nagais nenu- 
\Visconsin. F.L.I.S. Įtveriamas „daiktas”. Tai

———------ -Įmusų dvasiai „kas tai”, o
musų kunui niekas. Tokia 
jos anatomija. Bet čia man 
svarbu tik jos fiziologija.

Dieviškos terapijos fizio
logija taip jau nebeaiški, 
kaip ir anatomija. Dievas 
čia, matote, visą darbą dir
ba. O Dievas juk nežinia. 
Užtenka pasakyti, kad vei
kia „kas tai”, „kaip nors”, 
ir viskas. Ką-gi daugiau da- 
dėsi ? Spiritizmo mokslu 
juk ^nebeišaiškinsi. Mokslas 
yra konkretis ir demons
truotas daiktas, o spiritiz
mas — tik daleidimas. Tyri
mo ir manifestacijų čia vi
sai nėra ir negali būti.

Tokia jau žmogaus cha
rakteristika — tikėti. Tik ne 
visi lygiai tikime. Vieni ti
kime tik Į tai, kas yra tikro, 
nagais apgraiboma, be to, 
kas yra kompetentingų 
žmonių įrodyta, demons
truota. Kiti tikime ir į tai, 
kas yra tik prasimanyta, 
daleiskime, visokie monai, 
pragaras, dangus, velnias, 
Dievas, etc. Pastarieji žmo
nės tiki, kad tik Dievas yra 
ta jėga, kuri, tarytum, kiau
rai pereina per viską ir ga
mina blogą ar gerą, šitie 
žmonės tiki, kad ligos paei
na tik iš Dievo valios, vadi
nasi, tu nepatikai Dievui, 
tai tave cholera apkrėtė, o 
jeigu patikai, tai tave nuo 
džiovos išgydė, kaip, paveiz- 
dan, tą francuzaitę. Tai kon- 
fesininkai.

Mokslas dieviškai terapi
jai jokios svarbos nepriduo
da. Kitko ir negalima iš 
mokslo norėti. Ne tik kad ši- 1 
tos terapijos demonstruoti

Ar stebuklais galima 
ligonius išgydyti?

šičia lyg ir sunkų klausi
mą pasistačiau. Bet juo sun
kesnis yra klausimas, tuo 
lengvesnį atsakymą norisi 
jam duoti. Kažin ar pasi
seks? Reikia pabandyti.

I šita klausima atsakvti t k. i, v
paakstino mane ir vėl nau
jas stebuklas pagarsėjusia
me Liurde (Lourdes). Be
veik dauguma laikraščių pa
stebėjo, buk tai 26 metų 
mergelė, Eugenie Couillette, 
gyvenanti netoli Paryžiaus, 
Francijoj, šių metų rugpiu- 
čio 21 dieną, dalyvaudama 
švento sakramento procesi
joj, Liurde, ėmė staiga ir 
pasveiko. O ji nejuokais sir
go. Kaip-gi? Turėjo įsisenė
jusią džiovą. Ji turinti sep
tynis brolius ir seseris. Ke
turi iš jų jau mirė džiova. 
Per metų eiles ji gydėsi. Jos 
tiesioji ranka, krūtis ir pa
žastė biauriai pūliavę. Pa
daryta operacija ir viskas 
prašalinta. Operacija pada
ryta sausio mėnesyj tų pa
čių metų. Taigi už astuonių 
mėnesių po operacijos, ste
buklingame Liurde ji ėmė 
ir pasveiko.

Tai tokia

Inegalima, bet net ir jos liu
dytojais negalima pasitikė
ti. štai daug prirašyta apie 
Kristaus stebuklus ligonius 
gydant, net ir iš numirusių 
prikeliant; dar daugiau pri
rašyta apie visokių šaltinė
lių vandens turėjimą gydy
mo jėgų; o kiek prišnekėta 
apie visokius šventųjų ir 
prakeiktųjų gydymus? Bai
sios galybės! Bet vis dėlto 
niekas ir niekas to neįrodė. 
Liudytojai išimtinai tai pie
menukai, tai pakvaišę mer
gelės ar moterys, tai vėplos 
vyrai, ir t.t. Ar galima tam 
tikėti? Nepaisant teisybės 
— galima, paisant teisybės 
— negalima. Kas lieka dary
ti? Nepripažinti jokios die
viškos terapijos, ir viskas. 
Bet ką tada mes pasiekia
me? Ugi tai, kad stebuklais 
negalima ligų išgydyti. Pa
našiai kaip ir pletkomis li
gų neišgydysL

Taigi dieviškąją terapiją 
meskime iš savo galvos. Ji 
mokslo žmogui jokios esmės 
bei prasmės neturi.

Asmeninė terapija — tai, 
žinoma, pačio žmogaus abie
jų pusių — dvasinės ir kū
ninės 
užsilaikymas. Pirma pakal
bėkime apie dvasinę pusę. 
Ji tokia įdomi!

Nenorėdamas tiesaus kė
de apleisti, arba nuo temos 
nubėgti, visai nebandysiu 
čia žmogaus dvasios esmės 
gvildenti. Tai padarysiu ki
tame savo straipsny: ”Ar 
turi žmogus dūšią?” O da
bar tik tiek pasakau, kai 
dvasiųė žmogaus pusė, ypač 
sveikatos žvilgsniu, turi 
baisiai didelės intakos į jo 
kūną. Nemanykite, kad aš 
čia krikščionišką mokslą už
giriu, — visai ne. Ne uždyką 
žmonės sako: „Sveikame 
kūne ir protas sveikas”. Ga
lima cladėti, kad sveikas 
protas nemaža sveikatos 
duoda ir pačiam kunui. 
Sveikatos spinduliai, taip 
sakant, plaukia iš abiejų pu
sių: dvasinės ir kūninės.

Žmogaus pastangos geroj 
sveikatoj savo kūną užlai
kyti, žinoma, nenueina nie
kais. Tai yra grynai fiziolo
ginis dalykas. Gera sveika
ta reiškia stiprybę kūne at
silaikyti prieš visokias li
gas, kurios paprastai žmo
gų puola. Tvirtą tačiaus jos 
labai retai teįkerta. Jų au
komis krinta dažniausiai 
silpnuoliai, tai tie, kurie sa
vo kūno maža tepaiso. Pa
prastai tokius „apsileidė
liais” vadiname, šitokius 
žmones dažniausiai kerta 
džiova, romatizmas, pilvo ir 
žarnų ligos, odos ir lyties li
gos.

Aplinkybinė terapija yra 
labai svarbi. Ji pilnai sutin
ka su mokslu. Ištiesų, ji tik 
mokslo padaru ir yra. Ne
bojant, kaip rūpestingai 
asmuo neužsilaikvtų, jei tik 
jis gyvens neprielankiose jo 
kunui aplinkybėse, — jam 
susirgti bus lengva, o pa
sveikti sunku. Džiovos ligo
nį nebeišgydysi tvankiame 
kambaryje ir prie netikusio 
maisto. Neigi romatizmą iš
gydysi, jei ligonis vis dirbs 
ar gyvens drėgnose vietose. 
Aplinkybės yra labai dide
liu faktorium ligas gydyti. 
Bet apie tai kitą sykį.

Dar lieka vaistų terapija, 
chirurgija, elektra, vanduo, 
spinduliuojanti elementai, 
etc. Vienok tai ne šito 
straipsnio tikslas tai gvil
denti. čia man daugiausiai 
rūpėjo atsakyti į klausimą: 
Ar galima stebuklais ligo
nius išgydyti? O atsakymas 
trumpas, aiškus ir neklai
dingas: negalima.

Med. Stud, Margeris.

Daržovės dėl naminio var
lius ir Montvidas. „Sanry- lojimo daugiausia auga pie- 

tėvu yra vienas vaikė- tinėj Pennsylvanijoj, Ohio, 
rytų Kentucky, Tennessee, 

Jie šiaurių Alabama, Calorina, 
,! Georgia, Mississippi, ant 

’ Michigan ežero krantų,
YVisconsin, Michigan ir cen- 
tralėj New Yorko valstijoj.

Svarbiausia daržovių pro
dukcija siekia nuo New 
Yorko miesto iki Norfolk, 
Virginia. Čia beveik penkta 
dalis visų daržovių auga, 
katras svarbus plotas yra 

Į nuo Utica, N. Y. į vakarus 
į iki Buffaio ir Erie. Trečia
sis didžiausis plotas aplink 
i Michigan ežerą. Trečdalis 
žieminiu daržovių auga Flo- 
iidoj ir pietinėj Georgia. 
California irgi augina žie
mines daržoves. Ir čia žie- 

į minės daržovės užima svar
bia vieta.

i * ~
į Svarbiausios kopusių au- 
1 ginimo vietos yra šiauriuo- 
jse; didžiausia linija yra ta, 
Auri siekia nuo Buffaio iki 
ĮSyracuse. Po tam seka Longj 
i lsland, N. Y., Burlington ir 
Gloucester pavietai, N. J., 
Norfolk ir Wythe pavietai, 
Virginijoj; nuo Michigan 
'žoro Chicagoje iki Miiwau- 

pavieto.

\. Gar bukas.

javai
ir pusė milionų uki- 
Suv. Valstijose, su 

darbininkų pagelba 
negu 4 procentai 

ūkės

Šeši 
ninku 
ūkės 
(mažiaus 
pasaulio ūkininkų ir 
darbininkų) pristato beveik 
70 procentų pasaulio komų, 
60 procentų pasaulio vatos, 
50 procentui pasaulio tabako 
ir 
šaulio avižų ir

- centų pasaulio kviečių ir sė
menų. 13 procentų pasaulio 
cukraus ir tik 2 procentu 
pasaulio rugių ir ryžių.

Suv. Valstijos produktuo- 
>š papuoliau i džėlą. Ar ja apie ketvirtdalį pasaulio 

idar jau supranti? grudų.
—Suprantu, tėve: tu nu- šešios 

kentėjai per 
ir dabar 
dą suversti. Bet aš juk ne
mokinau tavęs lįsti per lan
gą ir vogti svetimą degtinę. 
Po teisybei, tai aš visuomet 
tave bardavau už gėrimą. O 
iu sakai, buk aš tave prie to 
privedės! Kur tavo protas, 
tėve? '

—Maike, tu taip drąsiai 
su manim nekalbėk, ba gali 
gaut mušt. Atsimink, kad aš 
biskį vyresnis už tave. Tu 
negali manęs mokyt.

—Jei tu, tėve, vyresnis ir 
aš negaliu tavęs mokyt, tai 
kam tu mane kaltini, kad 
aš išvedžiau tave iš doros

) l

—Jos, vaike, tu čia pasa
kei teisybę. Gali būt, kad aš 
pats esu durnas.

s velnias nepasigautų. 
tu man įkalbėjai, kad 

ios nėra. Taigi aš prade 
a u velnio nebijot ir turėjau 
stvogos per langą įlįst. Va- 
'nasi. tavo klaidingas mok
as privedė mane prie to,
-vi
U.

beveik 25 procentus pa- 
r šieno, 20 pro-

valstijos — Iowa, 
savo kvailumą lllinois, Nebraska, Missouri. 

nori ant manęs bū- Indiana, ir Ohio — produk- 
tuoja apie 48 procentus kor
ini.

Beveik pusė kviečių už
auginama šešiose valstijose, 
t.y. Kansas. lllinois, Okla- 
homa, Missouri, North Da- 
kota, ir Ohio. Vatos valsti
jos yra: Texas, Georgia, 
Mississippi, Oklahoma, 
South Carolina, Alabama, 
Arkansas, North Carolina. 
Louisiana, Tennessee, Flori
da. Missouri. Arizona, Cali
fornia. Virginia. Texas yra 
pirmoj vietoj su 11,522,537 
akrais.

Beveik 90 procentų taba
ko užauginama šešiose vals
tijose: Kentucky, North Ca- 
lolina, Virginia. Tennessee, 
South Carolina ir Ohio. Bet 
yra svarbus centrai ypa
tingos rūšies tabako pieti
nėj Maryiand. Pennsylva
nijoj, Connecticut kloniuose 
ir pietinėj Wisconsin. Ry
žius randame Louisiana ir 
Texas, rytų Arkansas ir ap
link Sacramento upę, Cali
fornijoj.

Sėmenis auga North Da- 
kota, Minnesota, South Da
bota, Montana, Kansas, 
Jowa, Wisconsin, Nebraska. 
Michigan, Wyoming, Mis
souri, Oregon, Oklahoma ir 
lllinois.

New Yorkas, kaipo vals- 
šieno ir 

pašaro žemės, bet Wiscon-

ŽARIJOS
ūsaitis visgi 
žmogus.

i

kee, 
Vis. 
T .on 
kopust 
tu

J. Baltrušaitis visgi sąži
ningas” žmogus. Mirus 
„Darbininkų Tiesai” jis „ne- 
miski įaudė” savo skaityto
jų, nes vieton „Darb. Tie
sos" pavėlino jiems skaityti 
".Laisve” ir „Vilni”. •

Lietuves inteligentų lupos 
netrukus pasidarys taip sto
ros, kaip nigerių, nes pas 
uos įėjo madon bučiavimas 

ant kiežvieno žingsnio. Bu
čiuok dievukus, 
nigus, bučiuok poniutėms ir 
panelėms 
rankas,

Apie daktarą šliupą 
kas dabar nei nekalba. 
ia>
naps?
*ai „

—Bet juk ne dėlto tu bu-;s jo didžiausi 
vai areštuotas.

—Taip, vaike, areštuotas apie šliupą

', bučiuok ku- ęjja, Įurj daugiausia ši 
ir pašaro žemės, L_L ____

. (senmergėms) ;sjn užima pirmą vietą skai- 
. , . Bučiuok uraugus,; tant tonų produkciją" Roc- 
zį'G-ziu sakant — bučiuok Įrj,:v Mountain kraštuose šie- 
• niciuok. nelyginant, _ kaip nas jr pašaras užima 55 pro
tai-ve i versi — laižyk ir lai-j centus apdirbamos žemės.

i Alfalfai toks oras reika-
♦ lingas, kuris nėra šlapias 

nie-j vasarą. Alfalfa geriausia 
Ne-j auga vakaruose kur laukai 

ugi jis Lietuvoj butų’pra-; drėgni, ir gana gerai auga 
A avęs visą savo laisva-i rytų kalkakmenių vietose, 
nybe ir patriotizmą? Net Kansas ir Nebraska valsti- 

i garbintojai jose alfalfa užima laukinio 
'tautininkai pastaruoju laiku šieno vietą. Beveik visa al-

—Taip, vaike, areštuotas apie Šliupą nei mur-mur. 
aš buvau ne dėlto, kad tu:What is thc matter? 
man taip kalbėjai, bet deltoj —
kad aš tavo kalbai patikę- Lietuvoj, 
jau.
■ —Aš tavęs nesuprantu, 
tėve.

—Na. tai klausyk, aš tau 
iivirožysiu su ; 
Pirma aš buvau geras kata
likas ir bijojau, 1 .

istorija. Nema
čius jos, neigi teisybę paty- 

ištiesų,
pasivedimas arba

Green Bav 
Denver, Colorado ir 

Angeles, Cal. Ankstyvi i 
:ai auga Floridoj, Pie-Į 

Carolinoj, Mississippi ir;
Pietų Texas.

Kantalupai auga vakaruo-i 
se. Calitornija augina ket-i 
vivdalį viso kantalupų su-i 
vartojimo. Arkansas sekai 
untroj vietoj. Po tam Colo-i 
.ado, Indiana, Delaware, 

.’<e\v Jersey ir Georgia.
Žirniai, kaip ir kopūstai,! 

yra vėsaus oro daržovės, bet i 
žirnių produkcijoj Wisęon-‘ 
sin svarbesnė už New Yor- 
ką, užaugindama trečią dalį 
visos produkcijos. New Yor
ko apielinkė, kuri užima an
trą vietą, tęsiasi nuo Buffa
lo iki Utica. Rytinė Mary-’ 
lead ir Delavvare užima tre-l 
čia vietą. Po tam California 
(San Francisco Ba\ Dis-' 
t riet) ir Michigan.

Saldus kernai beveik ryti-; 
n lai javai. Maryland užima; 
pirmą vietą ir potam sekai 
New York, lova, Ohio, Illi-j 
nois, Pennsyivania ir Nevi 
-tersey.

Rytų Maryland. Delavva- 
: e ir pietų Ne v Jersey augi-j 
nu trečią dali visų tomačių.l 
ir Los Angeles ir San Fran-i 
cisco, Californijoj apie de-i 
■imta dali. Po tam seka Vii-' 
žinia. Indiana, Florida, su' - - 
žieminiais javais. Kitos ank- J-csįj v
stvvos tomatės randasi Co- 1 - - ■
•nah paviete, Miss., ir Che-i^A,^raus'’ 
rokee paviete, Texas. fš11 a'

:sų parduotų daržovių Suv.
Valstijose, 
pirmą vietą (apart bulvių ir 
saldžių bulvių).

1919 m. California augino^ 
šeštą dali Suv. Valstijų vai
siu ir riešutų. Pietų Califor- 
niioj auga beveik visi citri
niai vaisiai, riešutai ir ar-; .------------------ v
meniškos slyvos; centralinėjisiol nebuvo atsižvelgiama į 
— roziūkinės vynuogės, per-daC kokius apdraudžiamas 
-:kai ir armėniškos slyvos su Įrubus nešioja. Tai 
citriniais vaisiais rytuose.; pmpą kartą dabar padarė 
Siaurių apielinkėsc yra per-j Šveicarijos gyvybės apdrau- 
-ikų, armėniškų slyvų, sly-!^imo draugijos. Tos draugi- 
vų, vynuogių, riešutų, obuo-rios Per laiką ištyrė, kaf- 
!ių ir grušių. Florida augina^ iT10^ers? Kurios nešioja ru- 
•itrinius vaisius, Georgia ir'Bus su didele dekolte (nuo- 
Texas persikus ir riešutus.;?as kaklas ir krūtinė) ir be 
Kitose Suv. Valstijų dalyse ■ rsn^ov’U. arba su labai 
randame obuolius. ,i trumpomis rankovėmis,

Apie 15 procentų obuolių (laug greičiau užsikrečia H- 
medžių yra vakaruose ir gojais, nuo kurių kartais ir 
beveik pusė tų medžių miršta, 
auga Washington valstijoj.
Bet New Yorkas, Pennsyl- apdraudimo draugijos nu- 
vania, Ohio, Michigan ir tarė iš moterų, nešiojančių 
Virginia sykiu daugiau už-;rubus su dekolte ir trumpo- 
augina obuolių, negu Wash-,mis rankovėmis, imti dides- 
ingtono valstija. Per kelius nį gyvybės apdraudimo mo-

1 exas.
•ai

Mokestis už trumpas 
rankoves.

Kada gyvybės apdraudi
mo draugijos apdraudžia 
kurio nors žmogaus gyvastį, 
tai apdraudimo mokesčio 
didumą jos nustato ne vi
siems lygų. Iš žmogaus, ku- 

gyvybė yra didesniame 
' i, ima didesnį mo- 
Mat, tokio žmogaus 

i 
.j ir miršta. Apdraudimo 
° j draugija turi jo įpėdiniams 

tomatės užimaa!>i>-au<lirno pini- 
gus, is paties apdraustojo 
mažai tegavusi metinių su
mokėjimų. Taip, pavyzdžiui, 

i iš girtuoklių, senių, palie
gėlių paprastai imama di
desnis mokestis.

Bet nustatant mokesti iki

o jis šta

dieviškoji, (2) asmeninė ir 
(3) aplinkybinė. Dabar, pa- 
gvildensiu kiekvieną atski
rai.

Dieviškoji terapija yra

faifa auga vakaruose.
Bulvės daugiausia auga į 

šiaurius nuo kornų laukų, 
nes bulvės geriau auga kur 
oras vėsesnis. Didžiausi bul
vių centrai yra aplink smil- 
tines apielinkes, kaip tai: 
Aroostook paviete, Main 
valstijoj, Long Island, Nevv 
Jersey valstijoj, rytinėj Vir-

I
j

Lietuvoj, sakoma,
daug kareivių yra, kad ne
tik miestuose, bet-ir bažnyt- 
kiemiuose jų pilna. Na, o 

<«, ūkininkai skundžiasi, kad 
priJklodais. j vilkai naikina jų gyvulius.

> net ir žmones drasko. Reiš-
kad mano kia. Lietuvos kareiviai ne- ginijoj, vakarų Michigan, pereitus metus mažai obuo-.kestį!...

tiek
Todėl dabar Šveicarijos
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LOVVELLIO DARBININ
KAI REIKALAUJA PO $6 

DIENAI.
Lowellio miesto darbinin

kai pareikalavo, kad valdžia 
pakeltų jiems algą iki $6 
dienai. Dabar jie gauna po 
S5 i diena.

t1 Bet dar nekalbėjau, kad Sveikatos žvilgsniu šitos Į 
prostitučių lankytojai yra prostitutės yra pavojingiau- 
-•—»------stos. jas daktarai ne egza

minuoja. Jei ir žino, kad 
serga, tai pas daktarą nesi
skubina. Jos gydomos tik ta
da, kada Sveikatos Depar
tamentas jas sučiumpa. Prie 
progos, bene tik bus labai 
vietoj pastebėti, kad Chica- 
goj dabar, kur sužinoma 
sergantis venerine liga 
žmogus — moteris ar vyras 
— ant durių užlipinama 
tam tikra popiera, panašiai, 
kaip daroma sergant difte- 
rija ar tymais. Tokių popie- 
rų, žinoma, dažniausiai ten
ka antros klasės prostitučių 
namams. Sindikatui mažai 
jų tetenka.

Sveikatos žvilgsniu žiū
rint, prieš visas prostitutes' 
reikia vesti kovą, bet prieš* 
šitas, tai koaštriausią. Gal 
niekas tiek blogo draugijoj 
nesėja, kaip šitos prostitu
tės. Blogiausia, kad jų pil
na visur: krautuvėse, res- 
tauranuose, ofisuose, ligo
ninėse, gatvėse, hoteliuose, 
etc.. . 
gauna ir tokius vyrus, kurie 
pirmiau nė mislvti nemisli- 
jo apie tai, ką jie su jomis 
padaro. Jos daug jaunų vy
rų valkatomis 
daug šeimynų sugriauja.

Med. stu:L K. Margeris.
(Bus daugiau.)

Prostitucija ir dažniausiai "smarkus" vy-
• 1 T • rai- Jiems vienos moters7OTT G* U 11 O niekados nepakanka. Jie tu-V Clld 1DI1UD AlįįvO* ri merginų. Daugelis jų yra 

  įvedę vyrai. Ar jie negali sa- 
morfynoje arba kitokiuose vo merginų ar moterų ap- 
narkotikuose savo dvasią krėsti ? O-gi tos irgi ne visos 

... - . . . nuramina, šiaip jos atrodo šventos. Taip ir eina. Galo
šita priežastis jaunas, gra- daugiau inteligentiškesnės nėra.

, n, nomiia negu kitos jų sesės.' Tokiu budu lytiškos ligos
Gal būt, kad jų inteligentiš- labai sparčiai platinasi, ir 
kūmas, gilesnis šio gyveni-'todėl visos klinikos yra pil
nio knygos isiskaitymas ir nos šitokių ligonių, 
neduoda jų dvasiai ramumo, i Apie šituos ligonius ir pa- 
Kas-gi daugiau čia galėtų čias ligas pakalbėsiu gale ši
luti, jeigu ne galėjimas pa- to straipsnio. O dabar pra- 
žinti save ir sugebimaš Įver- dedu apie kitą prostitučių 
tinti savo darbą? !klasę.

Sakiau, kad šitame Antroji klasė. Šitoji kla- 
straipsnyj tiesiausiai laiky- sė, imant ją sveikatos žvilg
siu aki j tą kampeli, iš kurio sniu, yra daug pavojingesnė 
daugiausiai lytiškos ligos visuomenei. O kodėl, tuoj 
plaukia. Apie tą gyvenimo pamatysime.
kampeli jau čia pusėtinai 1 Antrai prostitučių klasei

(Pradžia "Kel." Nr. 50) 
Suprantama, ne vien tik

žias merginas i gėdos namus 
nuveda. O, yra jų ir dau
giau. Alginė industrijos si
stema yra kita priežastis. 
Skundas ne vieną ten nuva
ro! Bet yra mergaičių, ku
rioms, rodos, nieko netrūks
ta, o, žiūrėk, jos paleistuv- 
namy. Gal čia daug priside
da jų nenormalumas, kuris 
kai kuriose moteryse labai 
ryškiai pasirodo. Tai taip 
vadinamas lytiškos meilės 
nepasisotinimas. Bet vis 
dėlto tokių mažai tėra. Pa
skui, daug yra vedusių mo
terų. Moterys, kurios veda 
labai jaunos, apie gyvenimą 
nieko nežino, tik skubinasi 
gauti vyrą, — tokios pagy
vena, suauga, daugiau gy
venimo knygą pasiskaito, ir 
pamato, kad balon krito. 
Reikia atsikelti, bet... pur
vas iš visų pusių. Kur pasi
dėti. Sarmata. O paleistuv- 
namis, tai juk vieta, kur žo
dis gėda jokios prasmės ne
beturi. Ten tokios moteris ir , . T .- . . , .atsiduria. i abejotinos. Juk ne visi dai

Pagaliaus, yra tokių, ku-Į 
rios turi labai didelių norų 
pasiekti ar tai turto, ar tai 
mokslo, ar tai meno srityse. 
Aš asmeniškai pažįstu ke
lias merginas, kurios ištie- 
sų yra labai gabios, o vis- 
tiek "dirba", kaip jos sako, 
"pasiutusiam sindikatui". 
Viena jų lanko kolegiją ir 
studijuoja gana augštą pro
fesiją. Kita studijuoja me
ną. O kita trokšta turto ir 
pamatyti pasaulio. Tai keis
ta, bet ką-gi padarysi, kad 
šitas pasaulis toks margas. 
Kad kas žmogus, 
nauja psichologija. Tik stu
dijuok ją, 
nio gyvenime nesurasi.

Yra ir tokių vyrų, kurio 
vien tik viliotojų darbą dir 
ba. Jie slankioja soduose, 
šokių svetainėse, prie te
atrų, ir visur, kur tik yra 
galima mergaites užkabinė
ti ir "apointmentus" su jo
mis padaryti. Jie visada 
gražiai apsirėdę, gražiai at
rodo, mandagus, ir pinigų 
jiems nestoka. Jie yra sin
dikato samdiniai, samdyti 
išimtinai tik šitam darbui 
dirbti, tai yra, jaunų ir gra
žių mergaičių J paleistuv- 
nami gaudymui.

Čia vienas keistas dalykas 
reikia pastebėti, o tai šitas: 
daug šitų mergaičių labai 
giliai Įsimyli i tuos vilioto
jus. Jos taip Įsimyli Į juos, 
kad beveik visą savo uždar
bi jiems atiduoda. O žinoma, 
ir viliotojai pretenduoja 
(nuduoda), kad jie savo au
ką baisiai myli. Bet tai jie 
tik nuduoda. Vyras, kuris 
gali jauną merginą suvilioti 
ir pražudyti jos laimę am
žinai, — mylėti negali. Jie 
tik veidmainiauti tegali. 
Pas tokius vyriškius papras
tai švarios, kiltos meilės nė
ra. Ir negali būti. Juk tikra 
meilė, tai pirmiausia moters 
pagoddjimas. Pas juos tokio 
kilto jausmo visai nėra.

Dar reikia dadėti, kad 
dauguma šitų merginų ir 
moterų, kurios sindikatui 
dirba, yra tik šios dienos 
moterys. — rytojus joms 
nerupi. Kada užsimeni joms 
apie rytojų, apįe ateiti, tai 
jos nė klausyti nenori ir 
prašo apie tai visai nekalbė
ti. Bet ir čia gludi išimtys. 
Gal kelios iš kiekvieno šim
to labai gerai nusimano,, ką 
bedirba, šitos paprastai ne
kenčia tokio darbo, bodisi ir 
bjaurisi juo, bet... "kitaip 
negalima", sako jos. Neku
rtos labai nekantrios, sar- 
matlyvos. Tokios alkoholy},

Antrai prostitučių klasei 
plačiai pakalbėjau, dabar paprastai priklauso mergi- 
iieka tik tiek pasakyti, kiek nos ir moterys, kurios sin- 
katra prostitučių klasė ly- dikatui nepriklauso, 
tiškomis ligomis serga ir tarnauja 
kiek katra ri* 
tina. j to

Chicagos miesto Sveika- paprastam politikieriui. Ši
tos Departamento rekordai tuose namuose neužeisi taip 
rodo, kad paprastai apie 33' geros tvarkos ir biznio, kaip 
iš kiekvieno šimto prostitu- tai yra sindikato namuose, 
čiu serga vienokia ar kito- Čia tvarką daro dažniausiai 
kia lytiška liga. Skaitlinės,' viena iš pačių Įnamių, žino- 
ar šiaip ar taip, yra labai ma, ta, kuriai bosas geriau

bet 
‘ i * karčiamninkui, 

šitų ligų išpla - šokių svetainės ar kabare- 
savininkui, pagaliaus,

serga vienokia ar kito- Čia tvarką daro dažniausiai 
' viena iš pačių Įnamių, žmo-es.

AR JŪSŲ KŪDIKIS
DAROSI

PARDAVIMAI
Kūdikio sveikata ir supimas, didžiumoj
priklauso nuo prižiūrėjimo ir maisto, 
kurį jis gauna. Jūsų kūdikis turi būti 
numazgotas kiekvieną dieną ir regulia- 
riškai pavalgydintas. Jeigu jūs negali
te žindyti savo kūdikio, bandykite

BAGLE BRAND
(CavD£NSFOM/zr>

Sutaisytą is riebaus karvių pieno ir 
smulkaus cukraus, vien tik dėl kūdikių.

Prisiųskite šitą pagarsinimą 
į The Borden Co„ New York 
ir gausite pilnus patarimus 
ir nurodymus, kaip jį vartoti 
lietuvių kalboj visai veltui, 
taipgi puikią kūdikių knygą.

PARSIDUODA DUONOS KEPYKLA
Biznis išdirbtas gerai per 12 melų. 

Arkly:-, trekas, mašinos daryti kei- 
• ams ir duonai. Sykiu parsiduoda ir 
namas. Savininkas nori išvažiuot į 
Lietuvą. Norinti pirkti nepraleiskite 
šios geros progos. Atsišaukit greit 
šiuo adresu: (2)

47 Arthur st., Montello, Mass.

PARSIDUODA SODĖS 
IšDIRBYSTĖ.

Biznis išidibtas per * metus. Po 
visus aplinkinius miestus vaikščioja 
keli vežimai. Gera proga papirkti 
mano trečią dalį biznio. Busit part
neriuos su geiais žmonėmis ir gerai 
suprantančiais tą biznį. Kaina priei
nama. Nepraleiskit progos. Priežas
tis pardavimo ;— važiuoju Lietuvon. 
Norintieji platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu: (->

V. STALAI SKAS
33 Vallcy st.. Lawrencc, Mass.

Jos dažniausiai pasi-į

I

Pajieškau savo pusbrolių Jono Ple- 
kavičiaus ir Antano Mankaus. Kau
no rėdybos. Šiaulių apskr., Kuršėnų 
valsčiaus. .Jiedu dirbo mainose Clif- 
i’ord. III. No. S. Meldžiu atsišaukti.

Jonas B. Plekavičia
133 River st.. Haverhill. M uss.

f Jieškau Jono Ragelio, Sonkonių 
kaimo, Liepunų vaisė., Seinų apskr. 

Petras Dabrukas (Dojerke)
47 Woodbridge avė., 

East Hartfora, Conn.

APSIVEDIMAL

PIGUS ŽMOGAUS 
DAKTARAS.

TŪKSTANČIAI PASVEIKO.
Iš viso pasaulio aš gaunu laiškus 

nuo žmonių, kurie sirgo ir kuriems 
Bulgariško Kraujo Arbata pagelbėjo.

Tai via pigus žmogaus daktaras, 
nes lengva ją prirengti ir pigiai kai
nuoja.

Ji prašalina vidurių nematimą, pil
vo, inkstų, kepenų ir kitokius nesma
gumus. Imama karšta prieš eisiant 
gult ji apsaugoja nuo infiuenzos, 
plaučių uždegimo ir kitokių ligų.

Bulgarišku Žolių Arbata parsiduo- 
’ da visur aptiekose arba mes prisiun- 
' j ėiarna apdrausta pasta 1 dideli baksą 

už S1.25 arba 3 už $3.15 arba 6 už 
, $5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
! Piesident, Marvel Products Companyįfe 
145 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

KALENDORIAI 1923 M.

K •

Petras Mirauskas jieškau savo su- 
j nų Pranciškaus — gimusio Lietuvoje paverčia;; ir Juozuko, gimusio Chicagoje. Kas 
! apie juos žino malonėkit pranešti ar
ta patįs lai atsišaukia. Labiausiai 
prašau ’mno žmonos Stasės Remen- 
čiukės atsisaukt, aš paduodu reikala
vimą atsiskyrimo.

Peter Mirausky
P. O. Box 356, Hartshorne, Ūkia.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nejaukesnės 
kaip 22 metų ir nesenesnės kaip 32 
metų, nepaisant tikybos nei pažiūrų, 
vien tik kad butų meili ir turėtų pi
nigų. Aš esu amatninkas ir sumanus 
vyras, turiu 28 metus. Mylinčios tokį I 
vaikiną atsišaukit šiuo adresu: 

F. Demenius
166 Market st., Newark, N. J

užsitiki. Čia daugiau maišo- 
įtarai miestui raportuoja, tai si taip vadinamų "pimpų". 
• viena; antra, yra tokių mer- Tai yra valkatos, apie ku- 
gaičių, kurios kaip nors nuo riuos jau biski kalbėjau. Čia 

i egzaminavimo išsisuka; pa- teikia dar vienas kitas žodis 
sKui, yra tokių, kurios dirba dėl jų tarti.
"sau" arba dirba tokiuose Yra pasileidusių moterų, 
namuose, kur daktaras ir kurios nieko daugiau ir ne- 
kejos Įkelti negali. Taigi i gali mylėti, kaip tik pasku- 
tokias ‘ skaitlines, reikia la- tini valkatą, arba "pimpą". 
bai abejotinai žiūrėti. Tai Tokios moterys beveik visos 
tik bendros skaitlinės, turi vyrą, su kuriuo nei jos 
anaiptol ne absoliutinės. įnori apsivesti, nei jų teikis

Bet ar neužtenka, , kad ši- valkata-vyras nori apsives
ta prbstitučiu dalis — 33 iš ti. O vis dėlto jiedu mylisi, 
kiekvieno šimto — baisiai Kartais ir labai mylisi. Nes 
daug vyrų užkrėstų? Žino-'ne kartą pasitaikė inciden- 
ma, reikia čia ir tai domėn tų, kad tokia moteris dėl 
imti, kad ne visada ligos savo mylimo vyro nusišovė 
limpa. DaJeiskime, užsisenė- ar tam panašiai. Tai savo 
jęs sifilis, pilnai susimušęs į rūšies degeneratės. Bet vai- 
vidun, yra nelimpamas. Tas ’ 
pats su gonorėja. Juk gono- 
kokai, saugiai lyties orga
nuose ar kitur Įsigyvenę, 
niekam blogo, apart savo 
šeimininko, nedaro. Tik to
kiu budu dauguma ir neuž- 
sikrečia. Be to, juk yra vy
rų, kurie rūpinasi savo svei- 

Tokius bile kas leng- 
sužino, ir

i

į 
I

tai vis

o nieko įdomes-

kata. 
vai neikirs. Jie ir 
susiranda visokių apsisau
gojimui būdų. Pasaulinė 
karė ytin daug vyrų šioj 
srity pamokino. Dabar jie 
jau žino, kaip sveiką kaili 
iš rūtų darželio išnešus. Tai 
vis labai gerai. Bet yra labai 
nesusivaldančių vyrų: gir
tuoklių ir šiaip jau nieko ne
paisančių, vadinasi, visur 
strimagalviais besiveržian
čių. šitokie dažniausiai Ve
neros ligų ir gauna.

Ir vis tik dar nereiškia, 
kad tik tiek vyrų užsikrečia, 
kiek sergančių prostitučių 
yra. Gali būti mažiau, o gali 
būti ir daugiau. Veikiausiai 
bus daugiau. Ir štai kodėl. 
Daleiskime, kad Chicagoj 
yra 20,000 ar 30,000 prosti
tučių. Jeigu jos tik su vienu 
vyru per dieną susidurs, tai 
vis dėlto užkrės nuo 6,000 
iki 9.000 vyrų. Gal tai nega
limas daiktas. Bet reikia at
minti. jog yra tokių, kurios 
patarnauja ir 20-čiai, gal 
30-čiai ir daugiau vyrų. Ta
da užsikrėtimų skaičius turi 
siekti net desėtkus tūkstan
čių per dieną. Tegu daug 
reiškia ligų pasyvumas ir 
lankytojų apsisaugojimas, 
tai vistiek bėgyje savaitės 
ar mėnesio net čieli tūkstan
čiai vyrų gali apsikrėsti. 
Na, ir kaip dalyką išsukinė
ti nebandysime, o vis tik 
teisybės neopsilenksime, tai 
yra, kad tik vienoj Chica- 
goi baisiai daug žmonių ly
tiškomis ligomis užsikrečia 
vien tik nuo tų prostitučių, 
kurios dirba sindikatui.

«

katai čia būna ir šilta, ir 
i smagu. Pinigų, kiek nori, o 
!gi ir moteris su kunu ir sie
la tau parsidavus. Taigi ko 
daugiau ir bereikia šiame 
gyvenime.

Navatnas daiktas, kad ši
tos klasės prostitutės dau
gumoje yra ištekėjusios. Čia 
labai daug dalykų butų ga
lima pripasakoti kai dėl jų 
psichologijos. Joms savas 
vyras greitai nusibosta. Jos 
jieško naujo. Joms geriau
siai patinka neramus, žiau
rus, apie rytojų nemąstąs 
valkata. Su tokiu jos ir su
sidraugauja. Su tokiu, žino
ma, ir i paleistuvnamĮ atsi
duria. Tai Įgimti tinginiai.

Šitai klasei daug priklau
so ir tokių moterų ar mer
ginų, kurios amatą moka. 
Paprastai jos yra tai šokių 
mokytojos, tai barzdasku
tės. tai masažistės, tai krau
tuvių tarnautojos. Jos yra 
iaų matę šilto ir šalto. Gal 
būt tik todėl jos dažniausiai 
“dirba" sau, kad bosui ver
gauti nebenori. Žinoma, ši
tokios būna jau pagyvenu
sios moterys. Vargu sindi
katas bepriimtų jas. Sindi- 
Katui paprastai dirba tik 
jaunos, šitos gi ir ne jaunos, 
ir maža ko teatboja: žiau
rios, nemandagios, girtuo
klės, vagišės. Jos nepralei
džia nė vienos progos savo 
svečio neapvogusios. Jos 
mielai sutinka Įsivilioti vy
rą Į tamsią vietą, kur lau
kia vienas ar daugiau "pim
pų", ir ten ji gerai aptaisy
ti. Jos neva dirba barzda- 
skutykloj ar kitur vien tik 
dėl to, kad vyrą prisivilio
jus. Tai yra biauriausios ■ 
prostitutės. Daug jų yra pa
tekusių iš vargo ar kitokių 
nelaimių, bet gana daug, o 
gal daugiausiai — tai dėl 
savo prigimties. Jos su nie- ^’j 
ku sutikti negali ir eina sa-į ■ 
vo kelinto.

i
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| BARBERTON, OHIO.

A. A. SOFIJ A NAKUTA- 
VIČIUTĖ.

Sofija Narutaviciutė persi
skyrė su šiuo pasauliu Lapkri
čio 21, 1922 m. Sirgo nuo Ge
gužės 28 iki Lapkričio 24, 1922. 
Gimė Gegužės 28 d., 1913 me
tais.

Mes. mirusios musų dukrelės 
tėvai, išreiškiame didžiausios 
padėkos tiems, kurie dalyvavo 
jos laidotuvėse. Palaidota ji ta
po Lapkričio 27 d., 1922 m., ant 
LakcwocJ kapinių, Barberton. 
Ohio.

Giminės, norintieji plačiau 
apie nrusų dukreles mirtį suži
noti, kreipkitės šiuo adresu:

Jenas Narutavičia.
F. O. Box 195, Barberton. Ohio.

Pasiliekame dideliame nuliū
dime velionės TĖVAI.

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN. ILL.

Pirmininkas Kaz. Grinius.
802—8th st. ..

Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas,
1421 S. Lincoln st.

Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski.
1420 S. Victory st.

Finansų raštininkas A. Salučka,
1320 S. Victory st.

Kasierius A. Krepas,
774 Sheridan Rd.

Kasos globėjai: W. Tijūnaitis,
1126—10th st.
J. Povilaitis, 1206—lOth

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st.
J. Jokūbaitis, 728—lOth st 

Maršalai: A. Delkus, 919—8th st.
J. Jokūbaitis, 114 S. Water st

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldier.j kiekvieno mėnesio, po 
meriu 801—803—8th st.

st.

nu-

Pajieškojimai
Pa’ieškau Vincento Valantiejaus, 

Raseinių pavieto, Gaurės parapijjs, 
■Judgirės kaimo.

Ju*'zapas Valantiejus
1510 Fullerton, Detroit, Mieli.

Aš. Liudvika Globukė, pajieškau 
savo brolio Jono Globo. Paeina iš 
Kauno rėdybos. Raseinių apskričio. 
Kelminės viensėdžio. Iš Lietuvos iš
važiavo 33 metai. Jisai yra puikus 
muzikantas, trroja ant smuiko. Turiu 
prie jo svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote malonėkite 
pranešti. Liudvika Globukė

720 Ferdinand st., Scranton, Pa.

Aš, Kazimieras Kybartas, pajieš
kau pusbrolio Stanley Paulausko. 
Pirmiau jis gyveno Philadelphijoj, o 
dabar nežinau kur. Jeigu kas žinote, 
kur jis gyvena, malonėkite .tuojaus 
pranešt', nes gavau telegramą, kad 
jo brolis Frank Paulauskis numirė 
Chicagoje. (-)

Charies Kybartas
339 W. 30th st., New York City.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo ls iki 30 mgtų. Aš esu 27 metų 
ii moku visokių daroų. Katros mer
ginos nori apsivesti ir gerą .gyveni
mą turėti, iai atsišaukia. As duosiu 
atsakymą kiekvienai.

R. W. S. ..
Clinton, Ind.Box 53,

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 30 ir 35 metų. Aš esu 37 metų. I 
ir amato mainerys ir gerai uždirbu, j 
Meldžiu atsišaukti, duosiu atsakymą i 
kiekvienai.

Frank B. Y.
Box 463, Clinton, Ind.

Pajieškau brolio Juozapo Bimbos, 
paeina iš Kauno rėdybos, Rokiškio 
apskričio, Panemunėlio parapijos,: 
L’eržuonių sodžiaus, astuoni motai} 
atgal gyveno Baltimere, Md. ir vadi-j 
nosi Juozapas Šilunas. Jei kas apie jį į 
žinote, malonėkite pranešti. už ką1; 
busiu labai dėkinga, nes turiu labai - 
svarbų reikalą iš Lietuvos. <-)! ;”u ,lal • u

• Julė B. Ziaugrienė
148 Lavvrence st., Burlington, N J.

Pajieškau savo dėdės Jono Vaice- 
konio. Paeina iš Kauno rėdybos, Ra
guvos parapijos, Nibragalo kaimo, 
21 metai kaip Amerikoj, 13 metų 
metų atgal gyveno Baltimore. Md.. o 
dabar nežinau kur jis randasi, gyvas 
ar miręs. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žinote, malonėkite pranešti, 
busiu labai dėkingas. (-)

Antanas Vaicikonis
913 \Vilson si., Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 17 ir 28 metų amžiaus. Geistina 
tokia, kuri gali angliškai skaityti ir 
rašyti ir sukalbėti kelioms kalboms. 
Su laišku meldžiu prisiųsti ir paveiks
lą, kurį ant pareikalavimo gražinsiu. 
Vyrus meldžiu nerašinčii.

W. G. CIandy
Box 6, Kenipten, W. Va.

Musų sieniniai kalendoriai yra di
deli, spalvuoti ir tai keleto rųšių. 
Prisiųskite $i.00 ir gausite 4 kalen
dorius, ant kuriu matysite LIETU
VOS ---------------- ..........................................
ŠIENAPIUVL 
KERTANT i 
MERGINĄ '
VĖLIAVĄ. Turime ir kitokių. Pavie
nio kalendoriaus kaina 25c. siųskite 
stampomis ir popieriniais doleriais 
ant šio adreso: (r)

A. F. SHEETRA \
87a HavcshilI st.. Latvrgnce, M>šįs.

* į

KAREIVIUS, EROPLANĄ. 
, ARTOJĄ, RUGIUS 
ir VIENA DIDELĘ 
TURINT LIETUVOS

3

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 25 metų. Aš esu 27 

j t ne t ų, turiu gerą užsiėmimą. Su pir- 
i meldžiu prisiųsti paveik.;- 

’ i lą. kurį ant pareikalavimo sugražin
siu. Atsakymą duosiu kcikvienai. (1) 

Jonas Dilass
2103—137 st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo draugo Mykolo Sa- 
laičio. Jis pirmiau, gyveno 500 Col- 
linsviile avė-, Ea:.t St. Louis. Iii., o 
dabar nežinau km jis randasi. Kas 
apie jį žinot malonėkit pranešti arba 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: (1) 

Mike Dovidaitis
Box 488, McDonald, Pa.

Pajieškau savo dėdės Jono Masi- 
Izmio ir jo sūnų Franciškaus ir 
Alfonso. 1915 m. gyveno Pittsburgh, 
Fa. Kas apie juos žinot, malonėkit 
pranešti šiuo adresu: (1)

Vincentas Masilior.is
606 Camden avė., Burlington, N. 1.

Aš, Vincas Šūkis, pajieškau savo 
sesutės Antaninos Juškauskicnės. De
šimts metų atgal ji gyveno Eccles, 
W. Va. ir nuo to laiko nežinau kur ’i 
randasi. Meldžiu atsišaukti arba ži
bantieji malonėkit? pranešt: man jos 
antraša. nes turiu labai svarbų rd- 
ialą. Rašykite šiuo antrašu:

Vincas Šūkis
Mali navos kaimas, -Jcvaravo 
čiaus, Mariampolės apski.

Lithuania.

t
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VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEV Y NERIUS

Susideda iš 27 įvairių gydan
čių žolių, šaknų ir žievių. Gydo 
visokias skilvio ligas: nemali- 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme- 
nį ir t.t. Geriausiai pataiso 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, tarp 30 ir 40 metų. Aš esu 
39 metų, turiu gerą darbą, svaigalų 
visai nevartoju. Merginos, kurios sun
kiai vargstat ir manot apsivesti, at
sišaukit. Arčiau susipažinsim per 
laiškus. (2)

Jonas Bajoriunas
1525 Hamilton avė., Cle\eland, Ohio.

Pajieškau gyvenimui draugės. 
Geistina, kad butų linksmo veido ir 

važaus auginio. Aš esu 49 metų jau
nikaitis, pasiturintis, turiu apie 20 
tūkstančių turto. Atsakymą duosiu 
tik toms, kurios su pirmu laišku pri
sius paveikslą. Davatkas ir vaikinus 
meldžiu nerašinčti. (1)

Ed. Ged v ii
1718 Dickson st-, Chicago, 111.

JIEŠKAU DARBO BLcEKNĖJE. 
Esu apsipažinęs su tuom darbu per 
f) metus ir galiu duot gvarantiją. Su
kalbu 5 kalboms. Galiu užimt ir kito
kį darbą su atsakomybe. Reikalaujan
ti adresuokit; (52)

J. P.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

i
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ŠALČIO IR GRIPO TROŠKUS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno j 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, 
Valutkcvičiaus Šalčio ir 
Proškos.

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar 

pomis.
ANTIION'Y VALUTKEV1CH 

PH. G. , 
15 Intervale st., Montello, Masu.

kaip 
Gripo

stam-

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

Knyga papuošta tam tikrais pa
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdami naudingų patarimų ir mo
terims.

Kurios da šitos knygos neturit, 
tuojaus 
$1.00.
money orderį, arba įdėjus popierinį 
dolerį į laišką. Adres.. okit taip:

MRS. V. RADAVICH (52) 
506 N. Ellwood ave^ Baltimore, M<L

užsisakykit. Ji kainuoja 
Pinigus galima atsiųsti per

VERTĖ PIENO VAIKAMS IR SU
AUGUSIEMS ŽMONĖMS YRA Už- 
GIRTA SUV. VYLSTIJU AGRIKUL

TŪROS DEPARTMENTO.
Suv. Vaist. Agrikultūros Dcpart- 

rnentas Ūkės Parodoj, kuri nesenai 
atsibuvo mieste St. Paul, Mir.nesotos 
valstijoj, suteikė žmonėms daug nu
rodymų, kas žmonėms kasdieniniam 
jų gyvenime yra reikalingiausia.

Svarbiausiu nurodymu buvo reika
lingumas pieno žmogaus sveikatos 
palaikymui. Buvo demonstruotas fak
tas, kad ši šalis dar neįvertina pieno 
svarbos ir nesupranta, kad pienas yra 
geriausias maistas vyrams, moterims 
ir vaikams. Buvo nurodyta, kad tarp 
15 ir 20 procentų mokyklų vaikų yra 
užbadėje, nes jiems neužtektinai duo
dama pieno. Net farmerių vaikai ir 
t;e nukenčia nuo nedavalgymo, nes 
farmeriai nesupranta svarbos pieno, 
kaino geriausio maisto.

Ypatingai rytinėse valstijose ma
žai vartojama pieno. Išegzaininavrs 
vaikus pasirodė, kad du vaikai iš 
kiekvienų penkių negauna užtektinai 
pieno arba visiškai jo nevartoja.

Tėvai privalo žiūrėt, kad ju vaikai 
butų tinkamai maitinami, nes nuo 
maisto priklauso vaiko gabumai mok
sle ir visi pasisekimai.

Geriausiai pritaikytas vaikams 
maistas yra Bordeno Eagle Pienas. 
Jis labiau už kitus maistus augina 
kūdikio sveikatą. Patartina ši Borde
no Eagle Pieną duot savo vaikams 
kasdien, o pamatysite, kokios geros 
pasekmės bus jūsų kūdikio augimo ir 
pasisekime.

(2) I Eagle pieną galima vartot su viso
kiais valgiais, pavidale visokių mais-

(1)

Tel.: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

Pajieškau daug ypatų. Aneie Gali- 
niutė. is Detroit, Micn.. J. Šidlauskas, 
iš Chicago. IR.. Miką.- Cyror.is. iš 
Scranton, Pa.. M. J. Machulaitis, iš 
So. Bcston. Mass.. P. Kuršauskas. iš 
Chicago, III.. F. Znotas, is Roxburv, 
Mass., A. Juknevičius, iš Boston, 
Mass., Domicėlė Dirsienė. Saint 
I.ouis. Mo.. John Karmans. Am. karei- 
' is.. L. Navickas, iš Cleveland. Ohio, 
Ben. Jonaitis. Am. kare.vi.-. R. Ste
ponavičius, iš Iioiyoke, Mass., Alfon
sas Misevicz. is Chicago, III., Pranas 
Rimkus, iš Chicago. 111.. Jonas Gau- 
diešius, Telšių apskr. Turiu svarbų 
reikalą. Jie patįs ar kas žino iš pa
šalinių teiksis man pranešt jų adre
sas. (D

5013
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F. MATDLAITiS
LIETUVYS GYDYTOJAS

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis •

Nuo 1—o po pietų; 
Nuo 7—8 vakare.

8709 JOS CAMPAU AVĖ,
DETROIT, MICH.

>1)
V. STANKUS

Melrose st.. Philadelphia. Pa. j

i
i
<
i

| 70 DAINŲ!
V Chorų ir jų vadovų žiniai: 
X Atspausdinta 70 choraiių dai- 
y nų vienoje knygoje. Diduma tų 

dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. kurie 

ftj tinka geriausiai vaikų chorams, 
jįl Knygos kaina 1 d. 50c.

yį Siųsk pinigus ir rašyk: 
jo M. PETRAUSKAS
Z 769 Broadwav. So. Boston. Man

Pajieškau savo brolio Domininko ■ 
Brazdeikio, Kauno rėdybos. Teisių ' 
apskričio, Gintališkės parapijos, No
tėnų kaimo. Apie 6 metai atgal gy
veno Montreal, Canada, o dabar ne
žinau kur jis randasi. Malonėkit atsi
šaukti. nes turiu labai svarbų reika
lą. arba kas apie jį žinot meldžiu • 
pranešti šiuo adresu: ( ,

Skuolestika Dvarionaite
45 Iluilson avė, Brooklvti, N. Y. to formų.

3 Atyda! Kas ims iš karto 20
* knygų, gaus už 25 dol.Pajieškau savo brolio Antano ir 

draugo Kazimiero Griciaus. Aš da- 
! bar atvykau iš L’etuvos ir turiu svar- 

i reikalu. Patįs atsišaukit ar kas 
i apie juos žinot malonėkit pranešti.

J. Senkus
> 621 Lynck st, Su I.ou



KELEIVIS
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tik paviršis iškeptas, o vi- BEPROTYSTE, 
durys žalias. i Suv. Valstijų Cenzo Biu-

Nors paprastas kepimas ras rodo, jog 1910 m. radosi 
suvjrs 187.000 žmonių be- 

ni virš 140 laipsnių pagal F. pročiii ligonhučiuose, ir 20,- 
(tokis karštis paprastai už- 78! silpnapročių Įstaigose.

Tie bepročiai šaliai užlaiky-

• >i*I f
1 - - . - .i pakelia mėsos karščio laips-
* ; ni virš 1X0 lainsnin najral P 

maisto turime; _ _
kad pienas yra muša trichiną), bet kepant

Sveikatos Kampelis
._________________

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS, i Kaslink 
čių^ž^^o^nes^dai^rti- vienas^’ stĮiausių ir Vng" ; reikia žiūrėti, kaįcoks karš- tijcaštuoja suvirs $160.000,- 

mu laiku ta liga i 
baisiai išsiplėtoti!

Staigiai susirgus, 
jaučiasi, šaltis arba tuoj 
karštis uždega, 
rausta, 1 
krūtinėj skausmas , _ ..-.
jau tikras ženklas kad plau-dimo ar oent susikimšimo 
čių uždegimu sergi. Kadan- dalykas. Geriausias būdas 
gi yra labai pavojinga liga, apsigynimo yra kaip galint 
tai tuoj turi šauktis gydyto- kuosai užsilaikyti ir nuolat 
jaus pageltos. Plaučių uždo- _ vertinti kambarius, 
girnų sergantis pradeda' Taipgi svarbu saugotis 
daug seilioti tęsiančiomis ir žmonių, kurie neužsiuengia 
raudonomis seilėmis (mai- burną kosint ar čiaudint, 
šytomis su kraujais). Būna Užlaikant darbvietes ir na- 
labai sunku kvėpuoti ir jei- mus švariai ir liuosai saugo- 
gu ligonis negali ramiai gu- janties didelių susirinkimų 

'■> mai- 
vaikščiojant kiek ga- 

ar taip būnant tyram 
d

; nime
Li

daug greičiau užsikrečiama 
stoginiu bud u, negu' 

ilginiu, nuo ligonių, bet 
sis netiesioginis būdas labai 
lengvai išvengiamas.

Epidemijos laikuose pa
tartina visai nesisveikinti, ’ 
nelankyti nesaugias ir ne
švariai užlaikomas restau- 

cljas ar bent užkandžių

pradėjo viausių valgių, ir netik vai
kams, bet ir suaugusiems 

kada Pr’vaĮ° huti nuolatos duo- 
j damas.

; burna pa- Užkrečiamų ligų atsitiki- 
kvėpuoti sunku,'me, kaip tai infiuenzos, lu

tai blausia svarbu yra susigru-

tis pasiektų gabalo mėsos 
vidurį. Visų mėsos šmotą 
reikia gerai iškepti.

FX.I.S.

lėti, tad patartina paduško- ar vietų, kur daugelis 
mis apkamšius pavelyti jam'šosi, '--gi-az, 
sėdėti. Kartais ligonis klojo- tiku 
ja, tad reikia prižiūrėti, kad °Į‘e 
kad nelaimė neatsitiktu.

Karšt :is paprastai maino-' 
si, gal ir didinasi iki 7 ar 9; d 
dienai (tai yra krizio lai- .netie 
kas) ir jeigu ligonis pergali; ties 
ši krizį, pavojaus jau nėra 
ir tuoj matosi grįžimas svei
katom

žmogus, susirgęs plaučių j 
uždegimu, turi tuoj gulti 
erdviam kambary, kur ne
siranda jokių nereikalingų; racija _
uždangalų, ir šauktis gydv-’ vietas, reikalauti, kad mėsi- 
tojaus pagelbos. Ligonio sei- cinkai ir kromininkai šva

riai ir sanitariškai užlaiky
siu savo tavorus, nevartoti 
‘bendrų rankšluosčių ar bent 
; geriančių indų. Pagal da- 
: bartmius sužinotus šaltinius 
; ir prityrimo dalykus geriau
sias būdas išsisaugojimo in- 
fluur.zos ir kitų visų užkre- p 

ų ligų — yra tai švarus 
: užsilaikymas.~ F.L.I.S.

w : 1 •

KAIP ATSIRANDA GA 
ZAI VIDURIUOSE?

Skilvyje ir žarnose valgis ]..,įcS’ 
pereina dideles permainas, ?" - ‘ 
skiriasi į dalis, jungiasi su į 
vidurių skystimais. Tokia
me fabrike išsiskiria, kaip 
skysti, taip ir gaziniai da
lykai. Be to. kažkurie žmo
nės daug oro priryja, kuris 
irgi vidurius pučia. Vieni 
valgiai duoda daugiau, kiti 
mažiau gazų. Kopūstai, juo
da duona, vaisiai paprastai 

.daugiau gazų duona. Kiau
šiniai, pienas, šviežia mėsa, 
balta duona — mažiau. Kas

000 ant metų.
Tokiu budu randasi du be- 

piočiai ir keturi silpnapro
čiai ant kiekvieno tūkstan
čio gyventojų Suv. Valsti
jose.

Suv. Valstijų Viešos Svei- 
____ > Biuro ištvrinėtojai 
rodo, jog tarp mokyklų vai
kų silpnapročių randasi 
apie 8 ant kiekvieno tūks
tančio.

Medikališki ištyrinėjimai 
į'irniG 11211X11710 Kareiviu, ro- 
do. jog iš kožno tūkstančio 
24 buvo nepriimti dėl ner- 
x.‘škos ar protiškos nesvei
katos ir kiti pasiliko nesvei-

r

lės turi būti po uždangalu 
laikomos ir tuoj sudegina
mos.

Kadangi ši liga yra pavo- 
vojinga ir limpanti, tai ligo
nio prižiūrėtojas privalo be
būnant kambary dėvėti ap- 
rėdalą, kuri galėtų lengvai 
nusimesti einant iš to kam-’cia^l 
bario prie šeimynos, ir būti
nai nusiplauti lankas. Indai 
ligoniui privalo būti atski
ri ir plaujami atskirai.

i

i

■
i

iii

gazų dirba. Patarti galima 
tiek —valgyk, bet mažiau, 
geriausiai atsikelk visados 
nuo stalo pusvalgiu; jei per- 
niaža judėjimo turi, tad rei
kia jo daugiau prasimany
ti, be to stambių, pučiamų 
■aigių valgyk mažiau.

RAI IŠKEPTI.
"Kiaulieną reikia gerai iš- _ 

ketpi arba išvirti" — sako j i 
Suv. Valstijų žemdirbystės 

i Departamentas. Jeigu šei- 
tinirtinkės to nedarvs, tai val- ‘jremalai šaicio srana veiklus. t •‘„I- ■>

ir tik P-ave nro£a erpit nin £ail apsirgti oaisiair UK ga\ę piogą gieil pia-iKo^ vnA4nnrna ’-rriWrinn«l«” i 
tinasi. Bet daugelyje ateiti-i “f!'’ .j?! % ’ar 
kimu šie gemalai butu per-1' !QPae!e!- Ta liga yra ssąu-, 
niek, jeigu tik išanksto ap-'“ !r P^toga. Ji prasidę- 
Iinkybės butu gerinus pri-Įdf, “ !0. kuns|
žiūrimos, štai paprastos ap-i“l“JJS* kiau.ienoĮ. Tas gi-, 
linkvbės. kurias turime tu- ‘™ra’ maMS ’nor m’-!
rėti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje už- 
sisenėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas papras
tai nuo ligų, girtuokliavimo, 
persidirbimo, prasto maisto 
ir nedamiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas ar 
suslapimas, ypatingai kojų.

4. Vidurių užleidimas ar 
užkietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kam
barių ar net ir perdidelis 
užsisėdėjimas nevedintuose i 
kambariuose. T^el tlk Serai 1SVU?

Turint kokį nors užsise-j^. j?auhena neturės tn~ 
nėjusi nesmaguma privalo-,cihra ‘ 
me tuoj kreiptis gydvtojaus' Ge M kad Suv. Valstijose 
pagelbos. Sergėkimės pata-'žm01 ės nemėgsta žalios ar-. 
rimu pusgvdvtoju ar tokiu, lengvai iškeptos mėsos iri 
kurie save' augštinasi gydy-;tik t:€ms pavojinga, kurie 
tojais. " " ' į paeina iš tų šalių, kur valgo

Laikykimės nuosaikumo i £ak% kiaulieną, 
kaslink valgio, pasilsio ir! Trichiną labiausia pasiro- 
miego, ir kiek galint praleis- ;«o žiemoje, su šventėmis, 
kime laiką tyram ore. pieš tada žmonės valgo daug 

Vėdinkime kambarius ir!visokių iš kiaulienos paga- 
darbvietes nuolatos. įmintų rūkytų ir džiovintų

Kiek galint užlaikykime 
kojas sausai ir šiltai.

APSISAUGOJIMAS NUO 
ŠALČIŲ.

Atsiminkime, kad papras
tai šalčiai yra užkrečiami

i
ADVOKATAS

H G. McDOWELL
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- 
SLOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAI.

KREIPKITĖS PPATIŠKAI 
ARBA LAIŠKU į-»

H. G. McDOWELL
8ū WAi.L S1\ Room 517, 

\EM YORK, N. Y.

i

Vasario 2i

V ...--a rio >0

Neimkit kitokie, ksip tik su šiuo 
paveiksiu.

ki po trumpu militariku 
rinhnų. - ‘ 4 .............. ........ *

Iš 84,190 žmonių bėtur- 
čių namuose 1910 m., ma
žiausia 42,000 iš jų buvo ne
sveiko proto; ir iš 133.472 
kalėjimuose, prasikaltėlių 
pataisos namuose, mažiau
sia 30,000 buvo protas su
maišytas.

! i; !
IŠRASTAS NAUJAS V AISTAS.
Pleiskanas iš galvos galima išnn" 

kint ir ant plikas galvom t>!ai \v.s 
augint. Siųsk vienų dok-i:. Gausi 
ceptą, susitaisysi pats vaistu; .

A. P.
27 Jackson st.. Bos 133,

Lawrcn?e,

GERMAM 
LUOTO

Dubeltavais Šriubiniais 
laivais j

LIETUVĄ
NE\V YGRK-ESEMEN

Laivai išplaukia kae antrą 
Seredą. Puikiai {taisyta 
Trečia Kietu. Puii-us užda
ryti kambariai tie: 2, -i 

ypatų.
CHAS. KAUFMAN 

i»*as:-.;ngt<;n Su 
Boston, Mass.

Ma-ss.

FARMOS.
AR JiEAKOT PARULI

Štai parsid'.-otla New Jerscy 
Karmos.

Aš turiu apie žibo farmu ant par
davimo. Norintieji pirkti ienoj 
kreipkitės laišku arba yptitiškai. 
rodant kokio didumo >r branguma 
norit, o aš suteiksiu teisingas inf 
•nacijas.

MIKE CHURINSKAS
Box 46, Sand Brook. N. J.

NUO KO PAEINA 
SAUSAS KOSULYS?

Kosulys gali būti nuo ger
klės ir plaučių takų (bron
chų) knietėjimo. Kosulys 
yra lyg plaučių niežulys. Be 
to, ir plaučių plėvės arba ple- 

.uros erzinimas (įdegimas, 
iužgavimas) sukelia sausą 
kosulį. Jei prie kosulio yra 

. dar ir sunkumas, tai ženkli
na, kad plaučiai turbut ne
pajėgia paprastu alsavimu 

j pasiimti iš oro kiek kunui 
KIAULIENĄ REIKIA GE- reikia degio (oksigeno). Tai.= 

įgali būti nuo plaučių su-i s 
spaudimo jų plėvės išsisun-į=ii 

: Rimas arba kokia kita pa 
cių plaučių liga. Neatidėlio 
jant reikalinga gydytojo.

niek, jeigu tik išanksto ap-įG1 11 Piažutmga.
T • 1- ■» — T f • • ii - 7

jrandisi kiaulienoj. Tas gy 
jton 
Į Tų
I lėS jvmu vpavuig*£;
'ženklų, ir užkrėsta kiaulie-j 
i na panaši į gerą kiaulieną. į 

Geras ir naudingas mėsos| 
j peržiūrėjimo būdas, sulyg 
i kuiio žmonės 4oe pavojaus 
Įgalėtų valgyti netinkamai 
! ąr negerai išvirtą kiaulieną,! 
įdar nesurastas. Bet yra tik- 
vienas geras būdas mikreip- ■ 
ti tą ligą — tai ilgas viri-' 
mas. Virimas sunaikina gx’-| 
vum-s. Todėl tik gerai išvir-į 

•ta

runas toks mažas, jog ma
nas tik per mikroskopą, 

gyvūnų užkrėstos kiau- 
neturi jokių ypatingų O nelaime! Yra daug žmonių, 

kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau g<*ras draugas patars 
•įaudoti 

Ruffles 
jnirtinąij priešą,

i

t

i

įmintų rūkytų ir :_____
; dešrų. Tos dešros, jeigu pa- 
!darytos iš kiaulių, kurios 
IbuvG trichiną užkrėstos, iš
platina tą ligą. Kartais be- 
veik ištisos šeimynos tampa 

[užkrėstos ir iki šimto žmo
gių upserga nuo vienos kiau- 

____  _______ ______ ’ lės, kur dešros padarytos iš 
Kūnas privalo tinkamai šil- kiaulienos.
tai būti apdengtas ir patar-į Kiauliena yra tinkamas 
tina vartoti vien tik sočius valg's tik gerai išvirta, ir 
ir sveikus valgius, ypatin- tik tokią beveik visi ameri- 
gai įvairias daržoves. Nuo- kiečiai mėgsta. Reikia atsi- 
saikumas darbe, pasilsėji- minti, jog šiluma labai po- 
me, maiste ir bežaidžiant, valia i pereina per mėsą, to- 
taipgi begalinę svarbą pri- dėl dideli šmotai nors ir at- 
duoda. rodo gerai iškepti, bet būna

APSISAUGOJIMAS NUO 
INFLUENZOS.

Besisaugojant limpančių, 
ligų, svarbiausia yra užlai
kyti kūną tvirtai ir švariai.

KELEIVIO KALENDORIUS 
1923 METAMS.

"Keleivio” Kalendorius 1923-tiems me
tams jau spaudoje ir neužilgo bus gatavas. 
Jame tilps daugybė puikių eilių, moksliškų 
straipsnių, visokių statistikų, pamokinimų- 
ir informacijų. Beto, Kalendorius bus dai
liai iliustruotas, jame tilps žymiausių Lie
tuvos veikėjų paveikslai ir įdomios jų bio
grafijos.

Kalendorius bus knygos pavidale, dide
lio formato, ant dailios popieros ir gražiai 
atspausdintas.

Jo kaina bus 50 centų, bet "Keleivio" 
skaitytojams tiktai 25 centai.

Kalendorius bus gatavas po Kalėdų, nes 
prie jo yra labai daug darbo. Bet užsisakyti 
*:į galima jau dabar? Pinigus galima siųsti 
stampom, arbą galima ir kvoterį Į laišką 
Įdėt, tik reikia sulenkt į popierą, kad nepra- 
plėštų konveitio. Adresuokite

“KELEIVIS"
255 Broadnay, So. Boston, Mass.

I

Salutaras ligas gydo, 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą. 
Kurs tik*vartoja Salutarą:

Salutarą Riterį žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligą ir į 

j gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis' 
kadangi neramia jam lygaus, nei už i 
ji viršesnio. Dasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinam. kad su juo-: 

Imi nesiskirsi, kol gyvas busi Kokį į 
į tik vidurių nesmagumą jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Sui ataras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjai 
priduodamas savo aptiekoriaus adre- t 
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHE.MIUAL CO., Ine.. 

Dept. 18
1707 S. Halsted St., Chicago, IIL

į

HžkDAMD
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA.

Laivai iš Rotterdanro nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PiLIAVĄ.

T.aivai išplauks iš New Yorko

l
1 
i

t

| Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
3 Jeigu norite teisingų vaistų žemoms karnoms, tai visada ateikite 
X aat 100 Sak-m st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
K visokių ligų, kaip tai: nuo gilvos skaudėjime, nuo nžsisenėjusio 
3 reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 

plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
K tingų li^ų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
A dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų i- žolių. 
* Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pasaukiame geriausius 

daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

i

IŠ BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolį

Ant nauju, didelių, patogių, greitu, 
aliejum dcgbian-.ų laivų:

AN’DANIA
(Gaujas) Saasto l! ir

AUŠO M A
-tnaujas) Sausio 27 ir
TAIPGI Iš NSW YORKO

Per sonaliai vedama ekskursija į 
LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARN1NKAS. ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžiną, su 
persėdimu tiesiai nuo laivo, ant laivo 
Southamptone
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas. _
Deki informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STF. AM Si! J P 

COMPANY LIMITE!)
128 Statė st.. Boston, Mass.

RYNdąm
'ii

Musų laivai turi geriausius pa- : 1 onimno ivo/.i.vc i' t

ŠVEDIJOS
•. ■

I LIETUVĄ
Greitas nasažierini kelias nuo

; NEW YORKO IK! LIEPtJAUS 
j per Gothenburga, Švediją. Fasažieriai 
bus transferuc-ti ant jūrių tiesiai į 

LIEPOJ V
Š. S. DROTTNINGiIOLM
Sausio 13, Vasario p) ir Kovo ii).

S.S. STOCKHOLM
Kovo 31, G.gūžės 5. 

Trečios liesos kainos: .
HAMBURGĄ — —------ $Il»X5a;
DANZiGA ir \ $106.50
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — $107

Su damokėjimu $5.00 taksų. 
Trečios kiesos pasažier-ai tun ka

binus tiktai su 2—4 lovr.kėm.
Jj Nereikia Švedijos pusy-rto vizos.
į Į Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar

SUEDISH AMERICAN LINE.
’į 21-24 Statė Street. New York Ciiy.

I
t^enimus trečios kiesos pasažie-Hi f 
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie ! 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE
89 Statė SU Boston, Mass.I

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

t 
i

P S & i G U S
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTE O DA MI, P AR'f R A U- 
KIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTAKIALIŠKA KAN
CELIARIJA.

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais pertais Centralinės 

Europos.
laivai išplaukia kas ketvekgas

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st.. laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli 

valgymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios 
kiesos pasažieriams.

Laivai ”Hansa”, "Bavern”, ”Wuerttcmberg'' ir ’ Mount 
Clay” turi kelis specialius kambarius.

- Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų, 

j JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover st_ Boston,Mass.

LAIVAKORTES
I LIETU\TA PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
APRŪPIMAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
I'ASODINIMO ANT LAIVO.

įtikite R u filc s savo gal- 
kasiiien per ko 

Luko ir pleišką 
pranvks. Ą’sn<l'>l 

nuolatos ir j»o to. 
užlaikykite savo; 
švaria ir sveika 

gražiais i

JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ EREfrEITĖS Į

LiraUAMAH 1UVĖL BŪREAS
136 East 42nd St, NEW YORK, N. Y.

g-t:

ki«e 7V-. ūvsijii i

pleiskanų
Su vi!
VOS <-U;Į 
savaitę 
tuo j m s 
RnSes 
tno l>:iuu t 
vos esi 

v<> plaukus 
žais.

l

Pradedant su kovo mėnesiu. 1923 metų, du trijų šrubą 
laivai, Refiolute ir Reliance. kurie veža pirmos, antros 

ir trečios klesų pasažierius, išplauks kas antras 
Utarninkas.

f 
I

I
I

Dirbtu VeVela^ .K“k.a^’ visok'V Ženkleliu, Guzikučiu, Ant- • > J, , r 8Pa«aV ir kitokių Draugystėms reikalingų dalyku.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark,cN, J.



Kas girdėti Lietuvoj.
iMĮKMcor? J> (Iš Lietuvos laikraščių)

---------------
Degtinės monopolis. kampuose nevienodos. Lap- 

Kaunas. — Degtinės mo- kričio pirmoje pusėje rugių 
nopolį Lietuvoje pradėta centneriui mokėjo 10-16 li- 
jau vykinti. Didžiausias tų , o
kliūtis, kurios ligi šiol stove

,, kiaušinių dešimčiai 1-2 
___ _ . litu, darbininkui į dieną 1-7 
jo skersai kelio, pradėta ša- litus. Pigiausias pragyveni- 
linti. Sandėliai Kauno mono- mas rytų pafrontėje ir Klai- 
poliui, kuriuos ligi šiol ture- pėdos krašto pasienyje. Bė
jo užėmusi Krašto Apsau- veik visur žymus javų Įtai
gos Ministerija, yra liuo- 
suojami. Tuose rūmuose t 
esamoji rektifikacija ren
giama atnaujinti ir praplės-| 
ti. Tuo reikalu vedamos de-; 
rybos su užsienio firmomis.'

bylos apie J. Purickį, J. Vai- 
’ tiekimą, Miliauskį, Avižom, 
1 Goldbergi, A. Grinkevičių
Skrynių, Jagomastaitę 
kitus baigtas ir byla 
duota Vyr. Tribunolo

! t

nu kritimas. Pieno produk
tu brangsta.

•

Purickio-Jagomastaitės 
byla.

Yra žinių, kad tardymas

’ KELEIVIS
L;__ r -- ■■ - --................m

nusileis: pakenktų "tėvelio" 
pilvui. Taip žmonės kuo ne 
paskutinius gyvulius atida
vė "dangaus agentui".

Per pamokslą kunigas pa
sakė, kad, girdi, daugiau pi
nigais pamaldų už dūšias 
nebelaikysiąs, nes jam nesą 
jokio išrokavimo. Tikinčio
sios moterėlės nusiminė, kad 
Į dangų bilietai už pinigus 
neparsiduoda.

Pikti liežuviai pasakoja, 
kad klebonas kas ketvirta
dienis siunčia avinus Į Kau
ną parduoti, nes neturi kur 
jų dėti.

Nuskriaustasis.

HUMORISTIKA

t

-•sfj

i-V

?8I».

Spirito denaturacija.
Iki šiol Lietuvoje spiritas 

nebuvo denatui uojamas, 
kas priversdavo gan daug 
denatūrato Įvežti iš užsie
niu. Dabar Akčyžių Depai- 
tamentas kartu su valsty
bės . Chemijos — Techniko 
Laboratorija ruošia spirito 
denaturaci jos bandymus.
Tarp kitko numatoma, kad 
denatūruotasis spiritas su 
tam tikru benzino primaišy-. 
mu iki 10—15% galės būti madariais. Kasdien sustato- 
vartojamas automobiliams; ma daugybė protokolų ir už
varyti,kaip ir visai eilei kitų dedama pabaudų. Ar never- 
variklių. Tas be abejonės tetų ir provincijos milicijai 
turės žymiai sumažinti ben- uoliau imtis kovoti su viso- 
zino importą iš užsienio, ku- uiais naktibaldomis ir triuk- 
ris yra žymiai brangesnis šmadariais — girtuokliais, 
negu denatūruotas spiritas.'

Vėl lenkų puolimas. —
Neitralinė juosta darosi ba ---------------------------

vieta veik nuolatinio karo' Raudėnuose traktierių. S 
tarp lenkų plėšikų ir vietos lyg Įstatymo šis Tarybos nu
gyvento jų ir musų milicijos. ■ tarimas buvo paduotas nu- 
Lkpkričio 25 dieną apie 20 balsuoti valsčiaus sueigai, 
lenkų, apsirengusių civiliais. Už traktieriaus palikimą 
rūbais, žaliomis kepurėmis, balsavo apie 200 žmonių, o 
Įsiveržė i Veprių kaimą, Ku-: prieš — apie 40 žmonių. Iš 
čiunų valsčiuj. Prigrobę kai- to matyti, kaip raudėniškiai 
mo gyventojų Įvairaus tur- moka ginti degtinėlę, tą vi- 
to, privertė keturis ukinin-’su nelaimių ir vargų šaltinu 
kus tą turtą vežti, kur plė-' 
šikai nurodys. Išvažiavo Į Į 
Bevelninkų miesteli. Užpuo
likų tarpe žmonės pažino iš 
to kaimo anksčiau pabėgusi 
vieną plėšiką, kuris dabar, 
matoma, gavo pas lenkus 
vietą, kur tokie plėšikai iš 
visų kraštų telkiami. Kadan
gi tame kaime milicijos ne
buvo ir gyventojai nebuvo 
pasirengę gintis, tai plėši
kams taip ir nebuvo net pa
sipriešinta. Jie visai ramiai 
rausėsi po kaimo gyventojų 
namus, suimdami rubus, pi
nigus. javus.

Musų valdžiai ir visuome
nei jau labai laikas rimčiau—Spalio 
susirūpinti * ; _ _
turto ir. gyvybės vargšų gy- vežtas kunigas (kamendo- 
ventojų nors musų pusėj ne- 
itralinės juostos, kur yra sirinkusių 
galimybė tokią apsaugą lai- šiaip moterų kunigo laukt 
kyti ir sustiprinti.

bės Gynėjui, kuris 
lakinamąjį aktą.

f 
ir 

per- 
Vais- 
rašys

Girtuoklius ir triukšmada
rius baudžia.

Pastaruoju laiku Kauno 
milicija pradėjo uoliai Kovo
ti su visokiais girtais triuką-

f

turės žymiai sumažinti beu-. uoliau imtis kovoti su viso-

Raudėnai, Šiaulių apskr. 
Raudėnų Valsčiaus- Taiy- 

nutarė uždaryti esanti 
dll-

Naujas bankas.
"Vyriausybės žinių" Nr. 

113 paskelbti Lietuvos Liau
dies Banko Įstatai. Banko 
steigėjais yra J. Vileišis, J. 
Strimaitis,* K. Norkus, F. 
Bortkevičienė ir Juodvalkis. 
Banko akcijų kaina 100 litų. 
Pagrindinis kapitalas 150,- 
000 litų. Akcijos vardinės. 
Bankas žada netrukus pra
dėti veikti. Be paprastų ko
mercinio banko operacijų, 
šis bankas rūpinsis ir žemės 
ūkio reikalais.

Alunta (Utenos apskr.L 
“ • mėn. 1S d. š.m. 

apsaugojimu Trumponių kaiman buvo at
ida

rius) prie ligonies. Buvo su- 
* i "davatkėlių" ir 

d. 
Po išpažinties tuojau kuni
gas užklausė susirinkusių, 
kuri ir už ką yra padavusi 

"Davatkėlės’’ atsakė, 
buvusi kad balsavusios už "krikš-

Iš Klaipėdos krašto. i' 
Lapkričio 17 d. "Pr. Liet, balsą.

Balsas" rašo apie ______ ..... ..
lapkričio 14 d. Klaipėdos čionis demokratus” (t.y. už 
Krašto Tarybos posėdi. ŠĮ No. 15),o viena iš susirinku- 
kartą daugiausia buvo kai- šiųjų atsakė, kad nebeatme- 
bama ir ginčijamasi duonos nanti koki numeri Įmetusi, 
klausimu. Padėtis Klaipėdo- bet tik ne už krikščionis de- 
je esanti katastrofinga. Jau mokratus. Kunigas supykęs 
kelios dienos visiškai nega- nutvėrė ją už apikaklės ir 
Įima gauti duonos, miltų, sudrožęs i kuprą išmetė per 
taip-pat nesą. Pačiam Tary- duris. Tuom parodė, kad kli
bos posėdy buvo pranešta ‘ 
baisi žinia, kad Smalinin
kuose ir aplinkiniuose mies- vartoti kumšti, o kas bus fo
teliuose visi darbininkai ne- liau, jeigu paims valdžią vėl 
gaudami duonos pametę i savo rankas? J-sas. 
darbus iš išėję Į kaimus jos 
jieškoti. Aišku, kad kraštui 
kiląs baisus pavojus. Ūki
ninkai kulti jayų nesiskubi
na, aiškindamiesi, kai netu
ri laiko, arba tiesiog saky
dami, kad už markes visai 
nenorį parduoti, nes jos jau 
beveik neturinčios vertės. — 
"Freištatininkai” ( _ * ~_____________
klausomo Klaipėdos krašto Čių nelaisvės, neturtingas 
šalininkai) nenori pripažin- ' ”■ Tr’ ’
ti tokios sunkios krašto pa
dėties ir vis dar svajonėmis 
gyvena.

nigui galima prie mirštančio 
Hgonies kelti triukšmas ir

Raudondvaris (Kauno 
apskr.). — Musų klebonas 
Klebonavičius paskelbė boi
kotą pinigams. Už maldas 
pinigų jau nebeimsiąs, nes 
jie nustoję vertės. Pasimi
rė vienas iš parapijonų Ka
zys Makauskas iš Mazuriš- 

(nepri- kių. nesenai grįžęs iš vokie-

Kainos Lietuvoje.
Javų ir kitų produktų 

kainos įvairiuose Lietuvos

žmogelis. Klebonas nabaš- 
niko namiškiams pareiškė, 
kad jie už atlaikvmą pamal
dų atvežtų 2 avinu ir 4 žą
sis, nes jis pinigų neimąs. 
Namiškiams paprašius pa
sigailėti ir palikti nors vie
ną aviniuką, bet kur tau jis

Šaukėnai ‘(Šiaulių apsk.). 
— Dar prieš karą buvo iš
nuomota Beržėnų dvare že
mės smulkiais sklypais. Kai 
kurie nuomininkai net trio- 
bas pasistatė arba rengiasi

burdingieriams daug valios 
neduot, stuF

i kyt ir 1 
sitikus pabučiuot.

i Vyrams — Pypkių neru- 
kyt, namų nesmardyt, iš ry
to anksti atslkėlt, pečių už- 
kurt, vakare dišius sumąž-, 
got, subatoj ant muvln pik
čių pačią nusivest, — tuo
met galėsi būt šiur, kad su 
burdingiėrium ji nepabėgs.

p-lė Simpatija.
I ---------- .—; 

Reikalingas Naujas Fondas, 
j šiemis dienomis So. Bos- 
jtone labai nukentėjo nuo 
j buržuazinės valdžios žiau
rumo komunistų vadas Sa
vickas. Buožės užklupo jį 
visai netikėtai ir padarė ti
krą ekspropriaciją, tai yra 
atėmė svarbiausia jo priva
tinę nuosavybe: 28 galionus

, stubą švariai užlai-1 
kas vakaras vyrą pa-!

-M -k > * + -K
Nuga-Tone

Linkėjimai Naujiems 
Metams.

Seniems Metams einant
savo reikalais už tvoros, o atėmę svarbiausia jo priva
lia u jiems jų vietą užimant,, tinę nuosavybę: 28 galionus 
aš nuo širdies siunčiu savo jo paties triųsu padaryto ti- 
’ ___: Ikro komunistiško munšaino

p. čarneckiui — laimingos‘ir 5 galionus senoviško "što- 
kelionės Lietuvon, ir neuž-fo". Negana to, buržuazinis 

n- miršti kartu su savim pasi-! teismas da uždėjo jam $100; 
-- imti registraciją ir pasus, pabaudos.

kuriu jis prispausdino Ame-į Taigi draugas Savickas 
rikos" lietuviams. Tai bus la- yra labai nukentėjęs ir aš

statyti. Nesenai visi tie nuo- linkėjimus: 
mininkai gavo iš valsčiaus 
valdybos raštus, kuriais 
pranešama, kad jiems dau 
giau nebus išnuomota, ir 
kad jie galėtų nešintis kur 
nori. Federacininkų pasta- _ , - ,. . -- , . x.
lytasis viršaitis ištikimai į bai įdomi medžiaga Lietu-j sakyčiau, kad jam sušelpti 
patarnauja d. *’*'.......... —
nors visai tas darbas ne io Kun. Purickiui — daugiau tam tikrą fondą.

*■ v I v « . v • • , • • Yi—« Fl

dvarininkei,| ves mušėjui.

mugeliu neužsiimti ir su 
neužsidėti, 

pasirinkti sau merginą, 
gyventi . taip į

I

kompetencijoj. Mat tas vir- . _ 
šaitis tame pačiame dvare i Klimaševskiene 
Įgijo 3 hektarus žemės. Sa-įbetj.
ko pirkęs, bet dauguma tam j apsivesti ir _ 
netiki " kaip Dievas prisakė ir tau

Į
i Kun. Garmui — jei pasi- 
I taikys vėl kada armijos ka- 
pelionu būti, tai su mergo- 

Imis rugiuose nesivolioti, nes 
ūkininkams iš to nuostolių 
pasidaro,.

Kun. J. Žilinskui — žemės 
Bankų daugiau nekurti, nes' 
žemės turtus kandys suėda i 
ir vagys pavagia, 

j "Sandaros” administrato
riui — jei antrą syk pasitai
kytų ženytis, tai pas kun. 
Urbanavičių neiti ir Dievo 
kūno nevalgyt, bet apsiže- 

Įnyt civiliu budu, taip kaip 
i tikram pirmeiviui pridera; 
o jeigu jau mergina paimtų 
už nosies ir būtinai pas ku
nigą nutemptų, tai bent ne
imti šiiubo ant išmokesčio.

"Sandaros’’ redaktoriui— 
Pareikalauti daugiau algos 
ir nusipirkti gerą "safety 
razor", — tai yra tokia ma
šinėlė, ką gerai nuskuta 
barzdą. Ji taip saugi, kad ir

Eet ir šiaip, ar taip, visgi 
dvaro savininkė mėgins tuos 
smulkiuosius nuomininkus 
iškelti. Tačiau nuomininkai 
neturėtų nusileisti ir suma
žinti dvarininkei apetitus.

šyvė.

ta reikalauja.

Šiauliai. — Š.m. lapkričio 
mėn. čia atsilankė komisija 
iš dviejų vice ministerių ir 
vieno augšto teisingumo mi-; 
misterijos valdininko susi
dėjusiai padėčiai ištirti, sek
vestravus apskričio valdv- 
bos butą. Miesto valdyba iš
kėlė jiems vakarienę. Joje' 
buvo gausiai degtinės. Krik
ščionys be jos negali aosi- 
eiti.

Be minėtųjų svečių į va
karienę atsilankė labai daug i 
vietinių valdininkų ir bur
žuazijos, todėl vakarienė ne
pigiai apsiėjo, nes nemažai 
buvo suvalgyta ir išgerta. 
Krikščioniškoji buržuazinė 
miesto valdyba neranda iė- moteris vartoja, 
šų, kuomet darbininkai rei-i "Sandarai" — Apie "Ke

leivio" bizni perdaug nesi
rūpint, o geriau paaiškint 
savo skaitytojams, kaip ten 
dingo tie kailiniai, ką Nor
kus buvo Įdavęs liaudininkų 
atstovams, kad atvežtų Ba- 
gočiui ir Šidlauskui?

"Darbininkui" — Iškraus
tyt iš savo ofiso sode ir bon- 
kas su stiklais, o pristatyt 
dievų ir šventųjų, taip kad 
švento Juozapo redakcija 
išrodytų daugiau į bažny
čią, o ne i saliuną panaši.

"Naujienoms" — Augti ir

*.7 -------------- -- —

kaiauja Įsteigti miesto vais
tine. pastatyti pirtį, nes 
Šiauliuose jos nėra, ir dar
bininkai vargsta didžiausi 
vargą; pastatyti pigius bu

lius darbininkams, nes da
bar gyvena rusyse arba vie
name mažutėlyje kambaryje 
oo dvi šeimyni su vaikais.

Tačiau miesto vaidyba vi
suomet ir greit suranda pi
nigų pasivaišinimams.

Bevalgant ir geriant jaus
mingoj kompanijoj buvo 
daug gudrių "kalbų".

Už V 2 metų bus nauji‘augti, visą žemę užkariauti,
miesto tarybos rinkimai, 
Tuomet darbininkai privalo 
rinkti tikrus savo reikalų 
gynėjus. Tuomet jų pinigai 
nebus, išnaudojami pasi
linksminimui įvairiu nonų.

Gervakalnis.

KAD ŽMONES GALĖTŲ!
Kad žmonės galėtų, 
iš rankų pūslėtų 
sparnus įsigyti — 
arus prisivyti...
Kad jie tik regėtų, 
Tikrai panorėtų: 
pakilti augštybėn, 
berybėn skaistybėn...

« 5jj

Aru persigimęs, 
sparnus išmėginęs, 
dauson jau plėsnoju, 
vis trokštu, vis moju... 
Ne vienas jau aras, 
ne vienas jų baras 
pralenkti jau mano... 
dausos okeano 
berybėn skaistybėn, 
berybėn augštybėn...

Aldona.
("S-d.")

ir ant galo atidaryti pinigų 
siuntimo skyrių ant Marso.

"Keleiviui" — Keliauti iki i 
svieto pabaigos ir ant sud-' 
nos dienos apskelbti visus' 
kunigų griekus.

"Laisvei” — Susiprasti ir. 
paliauti popierą gadinus. . j 

"Darbininkų Tiesai” — 
Amžiną atilsį Viešpatie 
duok jos dūšiai.

.į Lietuvos valdžiai — At-' 
.siųsti savo atstovu Ameri-’ 
kon jauną ir dailią merginą,' 
taip kad galėtų patikti visų 
partijų veikėjams. Į

Kunigams — Jaunų gas- 
padinių klebonijose nelai- 
kyt, ant dolerių nesilakamyt 
ir velniais savo parapijonų 
negąsdint, bet mokint juos 
ir patart visiems užsirašyt 
"Keleivį”. į

Burdingieriams — Ais- 
krymo gaspaainėms nefun- 
dyt ir nuo vyrų jų neviliot, 
nes tai netik griekas, bet ir 
pavojinga savo gyvybei. i 

Gaspadinėms — Pas kū
mutes nebėgiot, liežuvių ne- 
nešiot, munšaino negert,

I

komunistai turėtų Įsteigti

Bu-Teliukas.

Alus ir valdžia.
j Darbo sekretorius Davis 
pataria įvesti plieno darbi
ninkams alų. "Koks reikalas 
drausti žmogui smagumą, 
jei tas nedaro niekam 
skriaudos?" klausia ponas 
ministeris.

Bet ar Mister Davis neži
no, kad atimti žmogui tą, ko 
pats nemėgsti, tai yra augš- 
čiausis valdžios mokslas?
I--------------------------------------
j Phone. West 2491

Į DR. J. JONKAITIS 
j Laikas: 1—3 ir 7—9 vaL rak. ■
I*
I
L
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PADARA TIRŠTĄ, RAUDOJA KRAUJĄ, j 
STIPRUS, NUOLATIMIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turedafnas sunaikihtą Sveikatą ir Spėkas;'ture-’ 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; nasibodisf 
imint vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nupa-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi.visai natriu žmogų! Devynes U dcBimtes visu žmogaus ligu,į 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. r«azai ir 
išputinai. užkętėjimas skilves, tulžiais, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiepos, skistu vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijoa 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme retniase ant nervu i>ajiegos, 
Icvrios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tonc yra .labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti is astoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per. garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir ji 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. fį,

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin jgiobus te’.p, fjj 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
uuouinies atmatas. Niera daugiau* guzu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuea-Tone duos Jums stebuklingu 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Naga-Tone sustipris kraujo ir paderins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuea-Tone padaru tvirtus, rustus^ 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu —----- _____
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra išrankiam pundelel Yra apvilkti cukrum, priirnno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparnnukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prr.kė Nuja-Tohe yra viena* ($1.00) dJern 
už botikute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gale te pirkti šešes Lankutes, arba šešias menesiu* gydymo už penkius ($S.OO) 
doleriu*. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink Lpnkute -r pilsus, o mes ūmai su^rąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes Imame riziką.

PRIS’USK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
'Jational Laboral*»ry, L. 21—537 Sau t h Dearborn St., Chicago, Ilk

Gerbiamieji: įdedu čionais $.........................ir meldžiu prisiųsti man....................... bonkut
Kuga-Tone.

Vardas ir pavardė ...

Gatve ir numeris..
e

Miestas........................
------- ----------;---------U-----------

Valstija.
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UŽSISAKYKITE 1923 METAMS
Sau Amerikoje ir savo giminėms Lietuvoje Vieninteli Progresyvės 

Minties Dienraštį 

“LIETUVOS ŽINIOS“
ŽINIOS pradėjo eiti Vilniuje 1909 m., dėl karo 1915 

ra. sustojo ėjusios, 1922 m. kovo mėn. 1 die
ną vėl atsinaujino.
palaiko Varpininkų tradicijas, pina Lietuvos 
liaudies reikalus ir stovi sarg-yooje obalsio: 
laisva, nepriklausoma, demokratin^a Lietu

va su Vilnium, Klaipėda ir Amerikos lietu
viais kartu.
vienintū lis dienraštis, kuris gina Amerikos 
lietuviu reikalus ir nesibijo tarti teisybės 
aodį.
laikas nno laiko yra papuošiamos karikatūro
mis ir iliustracijomis.
bendrad arbiauja: Aklasmatė, F. Bortkcvičie- 
nė, F. B i"očius, P. Dailydė, N. A. Graičiunas, 
Dr. IC. Grinius, A. Ivaškevičius, L. Natkevi
čius, M. Petrauskas, V. K. Račkauskas, Ra
musis Arimautas, P. Ruseckas, A. Rimka,' 
Ai. Sleževičius, B. Sruoga, V. Sirvydas, J. 
Vileišis; Vargovaikis, Vitaitis, Vasiliauskas,’ 
B. Žygelis ir kiti.

Už 6 dolerius metams Amerikoje ir 36 litus Lietuvoje.
“LIETUVOS ŽINIOS”

ateis kasdiena pas Tamstą i namus.
•LIETUVOS ŽINIŲ” Administracija 
Kaunas, Laisvės Alėja CO, Tel. 223.

LIETUVOS

LIETUVOS

LIETUVOS

ŽINIOS

ŽINIOS

ŽINIOSLIETUVOS

LIETUVOS ŽINIOSE

J

£
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BAMBINO

3732 MICNIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.
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Jis linksmas, nes turi
«

PAIN-EZPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šaukiamasi Pain-Espellerio 
pagalbos, SkauMna* greitai apga

lima ir nesmagumai 
— priąjrksts. Su 
pirrnti žuyptelėjimu 
reumatiško skaus
me, nervu* kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir risian
čio j krūvą strėnų 
dieglio, tuojaus uu- 
Bipirkite Mitri galin
go ir patikčtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas vietas. Tikrasis 
Pain-Expellčris turi innslj INKARO 
vaisbaženkiį. Visi Kti_ yra pa- 
megzdžiojiniai*. Kaina 35c. ir 70a. 
aptiekose arba ii

F. Ab. JUCHTtM * Cik. 
104-114 S—tk 4tk 3L, fcsSHys, W. T.

NAUJOS PLUNKSNŲ LOVOS
PtirėrU»k jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai Didelės Nnpi- 
ginimų Knygos ant naujų 
sanitarių Plunksnų Lovų, 

__ Paduškų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra labai 
žemos. Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmokant už ekpre- 
sa. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampalų plunksnų 

(531 
Amcrickn Feather & Pilto* Co.

Desk F 12. Nashviile. Tenn.

Vaisbsleaklis Ref. S. V. Pat. Biurą 

Kūdikiai mėgsta j;!
Jie prašo daugiau I 

Bambino yra geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo^ die
gimo ir kitų vidurių sairimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Ji« 
yra geriausias kūdikiu drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiuuėiame tiesiui iš labara- 
torijos.

F. AD. MCHTElt A CO. 
104-114 Se. 4th »t. 

ftrtoklya, N. Y.

™ katalogas
Naujas “Aušros” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos — 
visiems kurie tik pareikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 
dykai. “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių 
knygynų pasauly. “Aušros” Knygynas yra attipirkęs seka
ntus Knygynus:

A. Olszewskio, buvusi “Lietuvos” Knygyną su
verte knygų ...........  $150.000

“Naujienų” Knygyną su verte knygų ........... 10.000
“Kardo” Knygyną su verte knygų...... . ............... 5.001)

Visos geriausios knygos išleistos Amerikoje ir Lietuvoje yra 
galima gauti “Aušros” Knygyne. Taipgi, reikalingi agentai 
platinimui musų knygų — nuošimtis geras. Reikalaudami 
“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu:

AUŠROS KNYGYNAS,
1614 WEST 46-th STREET, _ CHICAGO, ILL.

MOKMES NAUJA KALBA ESPERANTO
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pa
saulyje jau plačiai vartojama kalba ESPERANTO.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; viduti
niškai prasilavinęs žmogus ją gali išmokti į vieną dieną laiko. 
Knyga susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė colių. Kaina su 
prisiuntimu ūktai $1.^0. Kas pirks šią knygą, tam priedų dykai 
duosiu paaiškinimą, kaip galima į trumpa laiką išmokti Esperan
to kalba. Užsakymus ir pinigus siųskite šiuomi adresu: (52)

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET, NEH'ARK, N. J.

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, audruti na 

dirgsnius ir suteikia ramu miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

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

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.



TAI PYK 
ŠIUOS 

LE1BEI ILS

V
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įėjo ir dėlto jų kaina labai

T 'V

Visetuos žinios.
• •

PASIUSK
ADRESU.
DASI ANT LEI HELIO UŽ
PAKALIO, REIKALĄ U- 
I' \j(AS ILIUSTRUOTŲ 
PREMIJŲ LIŠTO.

"Virta taupyt šiuos Lcibelius”
Tik vienas lietuvis. 

Ankstinus ir Laikrodininkas

PETRAS VALUKONIS

A

J

Mirė Lileikis.
Pereitą subatą So. Bosto-

AUTOMO- 
UŠĖ 42 

ES. , 
mėnesį Mass. 

iatomobiliai už-

V
-1

Per 
valstijoj 
mušė 42 žmones. Laikraščiai
sako, kad tai "labai gerai ”, 
nes pernai per tą pat| mė
nesį buvo 56 užmušta, ir 
tuomet buvo 120,270 mažiau 
automobilių.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Caddo, Okla. — Penki 

ginkluoti plėšikai užpuo
lė vietos banką pereitą pėt- 
nyčią, pagrobė apie $10,000 
vertės valdžios bonų ir už
darę į seifą 14 banko tar
nautojų, pabėgo automobi- 
lium. ,/

. , t

"DINAMITAS!"
Newark, N. J. — Policijos 

nuovadon čia įnėjo ant pirš
tų žmogus ir padavęs polic- 
manui popierių maišą, tarė: 
"Dinamitas! Mano pati ra
do anglįse. Atsargiai, nes 
gali sprogti.’’ Ir tai pasakęs 
išbėgo ausis užsikišęs.

Maiše buvo gabalas gumi
nio rato nuo dviračio.

KELEIVIS

12,000,000 BU&EL1Ų 
BULVIŲ UŽŠALO ŽEMĖJ.

Laikraščiai praneša, kad ne mirė drg. Lileikis, lais- 
Minnesotos valstijoj, Rau- vas ir Kitąsyk buvęs darbš- 
donosios Upės klony, šį ru- tus žmogus. Savo laiku jis 
deni užšalo žemėj 12,000,000 prigulėjo prie socialistų ir 
bušeliu nenukąstų bulvių, laisvamanių kuopų, kuomet 
nes farmeriai neturėjo vie- jo žmona darbavosi progre- 
tos joms supilt, o parduot sisčių judėjime. Mirtis išti- 
irgi nebuvo galima, nes ne- ko jį beveik netikėtai. Jis 
buvo reikalavimo. Bulvės gavo šaltį ir buvo jau pra- 
vidurinėse valstijose — Mi- dėjęs taisytis, tik staiga vėl 
chigane, Kansuose, Nebras- sunegalėjo ir tuo jaus mirė, 
koj, North Dakotoj ir Min- Moteris paliko didžiausiam 
nesotoj — šįmet labai užde- nubudime.

nupuolė. Pernai rudenį f ar- Lietuviai ristikai pasižymr- 
meriai tenai gaudavo po 95' 
centus bušeliui, o šįmet tiki
50 centų.

ULEMENCEAU UŽBAI
GĖ SAVO "TRIPĄ".
Francuzijbs milita ristų 

rėksnis Clemenceau jau už
baigė savo prakalbas ir at
sisveikino su savo priete- 
liais, Amerikos kapitalis
tais. Jis tikisi savo tikslo pa
siekęs.

I 
I I
l Matykit D. Olseika

PARSIDUODA trijų šeimynų, 15 kambarių medinis namas Dor- 
ehestery. Remtos neša per metus $1080. Kaina $8900. įnešt reikia 
$2500. Kreipkitės pas:

D. OLSEIKA
Kcal Eslale & Insurance

425 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON.
Tel. 2805-J. So. Boston.

KODAI GlAl’SiA JlKsKOTE? |
NOKITE KO NORS 1 

GERESNIO? J
PRIESKONIAI 4

Brandas, Koniako, Škotiškos 2 
Romo. Pvinerančuvkos, Bene- g 
diktinko-s Malinuvkos, Višniuv- | 
l:os ir kitokių puikių priesko- a 
Bių. |

Ateikite y;>at >kai arba rašy- 3 
kitę. Tavorą issunčtam aplaikę g 
Moaey Orderį.

Viski. atsukome laiškais. 
Bunka 25c. ir 35c. 
llaikalingi agentai.

Ki< UMOND PRODUCTS 
INC.

112-1 U Richmond si., 
BosLon. Mass. 

ir Broadway & Secoud st 
Ch-lsea. Mass.

1VARTOK

STANDARD
IR

CHALLENGE PIENĄ
JŪSŲ VIRTUVĖJ KEPI
MO IR VIRIMO REIKA
LAMS.

TAL IU K ŠIUOS LEIBELIUS
• DELE1 BRANGIŲ 

DOVANU
BILE KURIUO 
KINIS KAN-

GRAMAFONAI ir REKORDAIs
i
į Esame autorizuoti COLUMBIA GRAMA- 

FONV KOMPANIJOS AGENTAI. Parduo
dam visus jų išdirby.stės gramofonus ir 
naujausius lietuviškus rekordus. Reikalau
kit mašinų ar rekordų katalogo DYKAI. 
Senus graniafonus mainom ant naujų. Su
gadintus pataisom PIGIAI. 
PARDUODAM SKRYBĖLES, KEPURES, 

DRAPANAS IR ČEVERYKUS.

GEO. MASILIONIS
233 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

jo puikiai.
Pereitame ketverge įvy

kusiose ristynėse Grand 
Opera House lietuviai risti
kai pasižymėjo puikiai. 
Juška suvaitojo italų dru- 
tuoiį Rizzo i 7 miliutas. Nors 
Žilinską lenkų milžinas Sta- 
siak ir paguldė, bet Žilins
kas savo vikrumu ir mokė
jimu ristis stebino publiką. 
Trečias lietuvis F. Luric.h 
negalėjo ristis, nes’buvo su
žeista jo ranka. Ji pavadavo 
kitas lietuvis iš YVorcesterio 
R. Dvareckas, kurį serdžen- 
tas Burns vos-nevos pagul
dė.

Nors lenkų milžinas Sta- 
siak giriasi, kad jį niekas 
negali įveikti, bet musu dru- 
tuolis Juška apsiima jį 
guldyti i vieną valandą 
ko.

I 
i ■i

TAUPYK 
ŠIUOS 

LEIBELIUS 1
ž

setu So. Bostone par- 
ir taisau visokios rūšies 
’ < t:s, žiedus, lenciūgus ir 

šokius auksinius ir auk- 
ctaiktus. Darbu ir užsa- 

paštą ir iš- 
teisingai ir greitai. (?)
P. VALUKOMS 

SO. BOSTON, MASS-
375 BROAI>WAY

Per 12
Juodu 
aikrc* 
šiaip v
suolus 
kvinus prr»nu per 
pildau PLATINKIT “KELEIVĮ”!

DRAUGAI, platinkite "Keleivį" tarpe savo draugą 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.GRIAUS KARĖS KEMPES

Karės departamento nu
tarimu, visos medinės ka
karinės, kurios buvo pasta
tytos karės metu ant grei
tųjų. dabar bus sugriautos, 
nes kareiviams gyventi jos 
jau nebetinka: stogai pra
kiuro, pamatai išpuvo ir 
sveikatos žvilgsniu tokie ba
rakai esą pavojingi. O kiek 
buvo pinigų išleista jų pa
statymui ’

i

APTIEKOS
V

Vietines Žinios
i

po (52)

t

I

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO

LIGAS.

1
ŠIDLAUSKOPo st.•7

iki

KOSULYS

♦I

I
<

l
I B
I

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

4
i
i

b

SEVERA’S 
COUGH BALSAM.

yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

I

Tel. South Rn«to" tc”
Residence Brookline 4739-M

SliSAMKE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIŠIUTĖ)
Lietuvė Moteris Advokate

233 Broad way, So. Boston, Mari.

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

Šiuomi

Telcfonas 51I2'W.

į- Severos Gyduoles užtaiko 
aeRnyrios sveikata.

co.
AP. RAPIP’š; tOWA

I

I

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M.V.Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą 
SO. BOSTON Tek Ša. Boston 82c

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki a Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 ik’ 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis A. Reynolds
(RIMGAILA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Ro pietų nuo 

2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
Nedeliomis nuo 1 iki 3.
419 MAIN ST, ATHOL. MASS.

PARSIDUODA
P. AND K. CASH MARKET 

Tlučernė ir Grosernė, savininkas 
išvažiuoja i Europą. Kaina pigi. 
Klauskit savininko.

139 Dorchester st., 
So. Boston, Mass.

Dr. A. Eormafi-Guraskas
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.

705 N. Main st. kam p. Broad st. s 
MONTELLO, MASS.

Paiingvrns sosuię ir prašalins daug 
kentėiirr.a. Priimnas dėl vaikams 
ir aukguserr.s.

Kair.a 25c ir 50c.

Klauskite pas aptiekoriaus.

ir
žinoma tokios nia- 

Parduosiu visai pi- 
turėt puikią koncer- 
greitai Der laišką ar 

(D 
FRANK GALINIS

;) Harrisen st, Cambridge. Mass.
T —————: ———————

JŪSŲ PAINTERIS

JACKUS STARKUS

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA valgomų daiktų 

krautuve, su kambariais, amerikonų 
,-pgyventoj apielinkėj. Ateik ir duok 
p.; riulymą.

87 Bcwduln st, !.' irchcster. Mass.

gyvena po numeriu
689 Was!.;jgton St, Dorchester
Tel. I)orch. 3737—W. (-)

METINIS BALIUS!
Rengia Lietuvos Dukterų ir Sūnų Draugystė 

South Boston, Mass.,
• Bus PANEDĖLY,

Naujų Metų Dienoje

1 d. Sausio-January, 1923 m 
Prasidės kaip 3 vai. po pietų

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silv Streets. South Boston. Mass.

Grajis Jazz Orchestra.

1

LIETUVIS OPTOMETRISTaS 
(AKIŲ SPECIALISTAS)

I 
f 
ff 
Į

|

i

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

AREŠTAVO 29 BALTVEI- 
DES PAS JUODVEIDžIUS

New Y’orko policija už
klupo aną naktį juodveidžių 
kabaretą ir suėmė tenai 29 
baltveides merginas, kurių 
šešios buvo iš Bostono. Jos 
kaltinamos nemoraliais, šo
kiais ir kitokiais nepado
riais apsiėjimais. Jų am
žius yra nuo 18 iki 22 metų., 
Į teismą jos atėjo pasirė
džiusios brangiais kailiais ir 
deimantais.

GAZOLINO EKSPLIOZI- 
JA BROCKTONE.

Praėjusią nėtnyčią Brock- 
tone ekspliodavo apie 50,000 
galionų gazolino ant Plain 
gatvės. Nuo ekspliozijos su
drebėjo visas miestas ir nu
švito visa apielinkė. Iš žmo
nių niekas nenukentėjo, bet 
nuostoliai siekia $30,000.

PRIGĖRĖ PER LEDĄ.
Penacook miestely, New 

Hampshire valstijoj, grei
tą sąvaitę vaikas išbėgo ant 
kanalo paslidinėt. Ledas įlū
žo ir jis prigėrė. Atbėgusi 
sena jo teta norėjo gelbėt, ir 
šita nuėjo po ledu.

MAINE’O GUBERNATO
RIUS PRIEŠ KU KLUX 

KLANĄ.
Maine’o gubernatorius 

Baxter praneša, kad jis da
rysiąs viską savo galėj, kad 
rvarka jo valstijoj butų pa
laikyta ir kad tokia organi
zacija. kaip Ku Klux Klan, 
negalėtų tenai Įsigyventi.

ABUDU IŠŠOKO PER 
LANGĄ.

Lawrence, Mass. 
licmanas Shea nuvyko čia į 
nakvynamį suimti valkatą 
Croteau. Kada šis pamatė 
policmano uniformą, tuoj 
šoko iš lovos ir nėrė per lan
gą. Policmanas paskui jį ir 
nušoko nuo antrų lubų tie
siog jam ant galvos. Polic
manas išliko sveikas, bet 
bomas išsisuko ranką ir su
sižeidė koją.

BANGORAS VĖL IŠDEGĖ
Bangoro miestą vėl ištiko 

ugnis. Pereitą sąvaitę išde
gė du svarbiausi blokai. 
Nuostoliai labai dideli. Pir
mutinis didelis gaisras te
nai buvo 1911 metais, kuo
met išdegė beveik visas 
miestas.

SUDEGĖ DU ŽMONĖS.
Randolpho miestely, neto

li Bostono, pereitą sąvaitę 
■■degė medinis namas ir 

Gaisre žuvo du se- 
jj, v^nas arlc]yg.

pa 
lai

Per Kali 
licija areš 
laužianties 
namus.

Bostono po
lo plėšikų 

krautuves ir

Iš valstijos kalėjimo Kaiė-
169

PARSIDUODA visai nauja, ketur- 
Pa’se koncertina. 104 tonais, 52 g’J ;i- 
! ą:s, ’(> didelių triub i, L> rvgisteri.ii, 
: avičiai, uidariuejant balsas su re- 

istcriais galima grajit įvairiais bai
sais. šieji koncertina Vokietijoj da
ryti ant specljaiio orderio ir gana 
puikiai airodo, ir Amerikos muzi- 
i■ autams nebuvo 
bos koncertina. 
_iai. Norėdami 
t’m: atsisaukit
patiskai.

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius-ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a RROADWAY 
SO. BOSTON. MASS

■---------------

"Sandara” klajoja.
"Sandara” pereitos savai

mės numery Įdėjo ant pasku
tinio puslapio žinią, kad tu 
tas John Ruman, kuris pa
ėmė nuo gelžkelio stoties ė 
svarus anglių, buvo nubaus
tas ant $3.00, ir po tos ži
nios ji padėjo šitokią pasta
bą: Reiškia, 'Keleivio’ hur 
d’ngieriu tautiečiui nenusi
sekė”.

Ką čia "Keleivis” su tu< 
gali turėti, stačiai negalinu 
suprasti. Tiktai ligotas žmo
gaus protas, kuriam vaidi
nasi nebūti dalykai, galėtu 
pasakyt šitokią nesąmonę, 
kokią čia pasakė "Sanda
ros” žinių rašytojas.

Ve, anądien policija pašo
nė lietuvį plėšiką. Atvažiavr 
iš Chicagos jo brolis ji ap
lankyti, policija paėmė ir 
Lą, nes jiedu abudu vagis 
Taigi, vaduojanties "Sanda 
-os” logika, dabar galima 
butų pasakyti, kad čia laba 
nepavyko "Sandaros” tau
tiečiams.

Bet kurgi butų sensas? O 
betgi "Sandara” šitaip daro. 
Ji riša su "Keleiviu" toki 
žmogų, kurio nei mes pažįs
tam, nei jis mus pažįsta.

Išrodo, kad musų kai-, 
mynka pradeda klajoti.

Tarp Sotnerviilės ir North 
Cambridge’aus bomų aną 
vakarą buvo didelis mušis 
ant Porter skvero. Apie 20 
žmonių buvo sužeista. Muš
tynės kilo airių vyčių kliube.

Praėjusi ketvergą bež
džionė žaizdama su degtu
kais Liberty Hotelv sukėlė 
gaisrą ir svečiai turėjo daug 
išgąsties.

i
-

Idoms buvo paliuosuota 
i kaliniai.

Ant Huntington avė. 
reitą subatą tapo apiplėšta 
krautuvė. Plėšikai išnešė 
■-20 is kasos.

Vaikss ar Mergaite?
Dviejų aktų muzikalis 

farsas, statomas draugijos 
"G A B IJ O S”

Ned., prieš Naujus Metus, 
31 GRUODŽIO,

8 vai. vakare, 
LIETUVIŲ SALĖJE.

Šiame veikale dalyvauja 
symųs dainininkai: Milda 
vlonikaitė, J. Navadauskas, 
Z. Neviackienė, V. Šereikis, 
K. Sidabras ir kiti.

Apart "Vaiko ar Mergai- 
:ės” dainuos da solo J. Na- 
• adauskas ir M. Monikaitė. 
Vyrų choras sudainuos 
'Blindą", "Gaudžia Trimi- 
ai” ir "Perkūniją". Vaka

rui vadovaus kompozitorius 
Vlikas Petrauskas.

Visus prašome 
<yti. ’T
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TcL S. B.

Dr. J. C. Landžius 
(GYDYTOJAS Iš LIETUVOS) 

VALANDOS: 9—11; 2—4; G—9 

506 BROADWAY, 
SO. BOSTON. MASS.
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atsilan- }■-
Gabija”. £------------ - C

Rengia Cambridge'-aus Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų Draugystė.

Balius Įvyks Patiedėlvje,

Sausio-Janaary. 1923 m.
NAUJŲ METŲ DIENOJ,

YPRUS HALE. 40 PROSPECT 
CAMBRIDGE, .MASS. '

Pradžia 2 vai. po pietų, ir tęsis 
11:30 vai. vakare.

Gerbiamoji Visuomenė!
kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiau- 
iai Į šitą balių, nes tai bus vienas iš : 

-uikiausių. Svetainė yra žinoina viena 
š geriausių ir gražiausių Cam- 
iridge’uje. Muzikantai taipgi vieni iš 
■eriausiii. Jie grajins angliškas ir lie- 
uviškus šoklus. Valgių ir gėrimų bus 
linai, i'odel nepraleiskite sies pro- 
os, atsilankykite ir smagiai pali
nksminsite. įžanga pigi.

Kviečia KOMITETAS.

Kviečiame visus Asilankyti pradėti Naujus Metus linksmai. Bus 
valgių, gėrimų ir žai^Įų, o taipgi ir CaKfomijos skanaus vyro, 

rdingai kviečia BALIAUS KOMITETAS.
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LIETUVIŲ GARAGE
I’ardu«lame visokius automobilius, 

jų dalis ir reikmenis (supplies). Iš- 
raiulavojame automobilius dėl pasi
važinėjimo; ir užlaikome expertą, 
mekaniką dėl sutaisymo mašinų. ( ?) 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 Eaot Broad*ay, 
South Boston, Mass 

Telefonas: So. Boston 51370.

CCLO AND GM1? TABLETS 

oaiūiui ir Gripui ir Gaivos skaudė
jimui paeina ąuo peršalimo.

Kama 30c.
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Tel.: Richmond 1410

5f. David W. Rcsen i;\ , I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai iri 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS “ 
VALANDOS.

Nuo 8 iki
Nuo 2 iki 
Nuo 7 iki
321 IIANOVER ST„ 

BOSTON. MASS.

Tek Beach 6933

DR. H. M. FfilEOMAN
SPECIALISTAS VENERlšKŲ 

LIGŲ-
VYRŲ IK MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1869 WASHINGTON 8T.

BOSTON, MASS.

TeL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Noo 9 iki 12 di«a«.

Nuo 2 iki 9 rak. 
NEDĖLIOMIS: 
iU 1 v. po ptetp.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broad way, tarpe C ir D et.
SO. BOSTON. MASS.

Syrupas nuo kosulio, šalčio, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusiem) 

35c. ir $1.00
Syrupas nuo kosulio vaikams 35c. 
Proškai nuo galvos skaudėjimo, 
nervų ir neuroliogijos 10c. ir 25c. 
Kraujo, Nervų ir Apetito Vaistai 
(su prishmtimu) ....................$1.50

ŠIDLAUSKO Trejanka susideda iš tnjų-devynerių 
įvairių šaknų, žievių, žiedų, pakelis 

50c.
Antiseptiška ir Gydanti Moslis 

50c.
Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai ...................   $1.00
Reumatizmo Gyduolės.........$1.50
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin 
kimo .................................   $1.25
nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
■dėl kornnų ir karpų Gyduolė 25c.

DEPARTMENTAI:
. Perfurnai, pauderiai, rouge (veido pentas), šampų 

(shampoo), muilai, veido mostis (cold cream), dan
tų pauderiai ir peistai ir t.t
šaknys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinkiniai 
(citvoras, ramunėlės, liepžiedžiai) užlaikoma vi
suomet VISOKĮ RECEPTAI AMERIKOS ir EU
ROPOS DAKTARŲ BŪNA IŠPILDOMI TEISIN
GAI.
Klausiant per laišką visuomet Įdėk krasos ženklelį 
atsakymui.
Visko reikalauk: ' ............- ■

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE
373 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS
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