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Metai XVII!

Lietuviai paėmė
Klaipėdos kraštą

PAKORĖ MOTERĮ IR JOS 
MEILUŽĮ.

Pereitą sąvaitę Londone 
tapo pakarta tūla Mrs. 
Edith Thompson’ienė ir jos 
meilužis Frederick Bywa- 

iters. Jiedu buvo pasmerkti 
PRANCŪZAI ESĄ IŠVYTI tvarką, ir ėmėsi visų prie- miriop užtai, kad susitarę 

LAUKAN. monių apsaugoti sieną nuo nužudė Thompsoną, pa-
---------- perėjimų. Kol kas vyriausy- smerktosios vyrą.

Susidarė laikina valdžia su bė nemato priežasties to nu- Moteriškei einant prie 
” ‘ ‘y‘ sistatvmo atmainymui. Mi- kartuvių smarkiai lijo lie-

nistens Pirmininkas pareis- tUs. jį nešėsi su savim pla
kė spaudai, jog Lietuva bet- kata su parašu: "Jei mes 
gi negales būti bešališka, jei busfm pakarti, tai teisėjas 
bus griebtasi ginklo prieš jr prisaikintujų suolas taip 
lietuvių daugumos norą su- bat bus žmogžudžiai" ir 
daryti Klaipėdos Krašte or-. "žmogžudystė negali panai- 
ganus, atitinkančius gyven- kinti žmogžudystės”, 
tojų daugumos interesams' 
ir tautiniams siekiams.' 
Klaipėdoje francuzai mano 
gintis ginklu. Sukilėliai su
pa miestą; mieste bruzdėji
mas."

LAUKAN.

prezidentu Simonaičiu 
priešaky.

Iš Klaipėdos atėjo pereitą 
sąvaitę žinių, kad gyvento
jai tenai sukilo ir pareikala
vo, kad Klaipėdos kraštas 
butų prijungtas prie Didžio
sios Lietuvos.

Tuo pačiu laiku pasirodė 
telegramos, skelbiančios,kad 
lietuvių kariumenė, pasi
naudodama šituo gyventojų 
reikalavimu, perėjo rubežių 
ir užėmė visą Klaipėdos 
kraštą.

Telegrama iš Berlino sa
ko, kad ties pat Klaipėdos 
miestu vokiečių policija ir 
francuzų kareiviai buvo pa
stoję lietuviams kelią. Įvy
kęs mušis, per kuri vienas 
vokietys buvęs užmuštas. 
Apie lietuvių nuostolius ne
są žinių.

Rygos telegrama

SAKO. KLAIPĖDA PRI
KLAUSO LIETUVAI.
Bostono "Herald” pa-

FORDAS STATO DA VIE
NĄ FABRIKĄ.

Fordas nutarė pastatyti 
da vieną avjomobilių ir 
traktoi^ų fabriką St. Paul 
mieste,palei Mississippi upę. 
Žemė fabrikai jau nupirk
ta. 167 akru plotas, už kurį 
užmokėta $315,000. Fabriką

Rusų protestas visam jti nemažiau 8,000,000 tonų M JT 1 • v* * • • 1£ Vokiečiai atsisako 
mokėti mokesčius.

javų. Taigi tik prekyboj tos 
dvi šalis gali viena kitai pa- 
galbėti.

GINA UŽPULTĄ VOKIE- [ŠKOTIJOJ AREŠTUOTA I 
TIJĄ. 23 AIRIAI.

Škotijoj, Glasgovvo mies- ■ 
te, policija suėmė 23 airius,! 
kurie yra kaltinami suokai-! 
biu žudyti Airijos valdinin-

SAKO, FRANCUZAI SU
LAUŽĘ SUTARTI.

REIKALAUJA, KAD 
VALDŽIA PAIMTŲ 

KASYKLAS.
Senatorius Walsh iš Mas- 

senate 
reikalaudamas,

Sako, civilizacijos pamatai
yra griaujami.

Pereitą nedėldienį Rusi
jos valdžia išleido į viso pa
saulio tautas protestą dėl 
francuzų įsiveržimo Vokie
tijon. Rusų nota smerkia 
lygiai francuzų imperializ
mą, kaip ir kitas valstybes, 
ypač Angliją, kurios žiuri, 
kaip francuzai naikina Eu
ropos civilizacijos pamatus 
ir nieko sau iš to nedaro, 
net neprotestuoja. c

Šituo protestu rusai nori 
patraukti savo pusėn Vo
kietijos žmones. Per vokie
čių valdžios galvą, jie nori zef Šzyperski, už pavogimą 
pasiekti vokiečių minias. $500 nuo parapijos fėrų. Jį 
Tai tokia jau komunistų po- areštavo parapijos komite

tas. Dabar dvasiškas tėvelis 
sėdi šaltojoj "ant pakutos".

kus. Suimtieji yra respubli- sachusetts pasakė
kos šalininkai.

SUŠAUDĖ TRIS AIRIUS.
Airijoj, Dundalko mieste, 

tapo sušaudyti 3 republikos 
šalininkai užtai, kad buvo 
sugauti su ginklais.

KUNIGAS AREŠTUOTAS 
Už VAGYSTĘ.

Adams ’ miestely, netoli 
Bostono, tapo areštuotas 
lenkų katalikų kunigas, Jo-

Francuzų armija tuo tarpu 
veržiasi Vokietijon ir šaudo 

žmones.
Europos padangė vėl ap

siniaukė karės debesiais.
Nespėjus vokiečiams pri

statyt kiek reikia anglių 
Francuzijai, francuzų armi
ja įsiveržė Vokietijos gilu- 
mon ir pradėjo užiminėt ka
syklas ir fabrikas.

Protestuodami prieš šitą 
smurtą, vokiečių darbinin
kai apskelbė vienos dienos 
streiką. Negana to, Berlino 
valdžia pranešė, kad nuo 
šiol ji nemokėsianti francu- 
zams jokių mokesčių, nei pi
nigais, nei prekėmis, nes įsi- 
verždami Vokietijos terito- 
rijon francuzai sulaužę tai
kos sutartį.

Francuzai tuomet pradė
jo da giliaus briautis. Vo
kietijos žmonės pradėjo už
puolikams priešintis. Vieto
mis pradėjo kilti tikrų riau
šių: gyuventojai pradėjo 
draskyti francuzų vėliavas ‘ 
ir svaidyt jų kareivius ar
mėnais. Francuzai ėmė šau
dyt i žmones. Bochumo 
mieste ties gelžkelio stotimi 
francuzai šovė į vokięčių 
demonstraciją ir vieną žmo
gų užmušė, kelioliką su
žeidė.

Berlino "Lokal Anzeiger” 
sako, kad atvykus francu- 
zams į Bochumą, tuojaus 
sustojo visi darbai ir prasi
dėjo demonstracijos. Ko
munistai pradėjo mėtyt la
idelius, reikalaudami, kad 
Vokietijos premjeras Cuno 
tuojaus rezignuotų ir kad 
Franci jos buržuazijai butų 
apskelbta karė.

Visi vokiečių kasyklų sa
vininkai pranešė, kad jie 
neduos francuzams anglių, 
nes Berlino valdžia jiems 
įsakiusi taip daryti.

Berline pereitą nedėldieni 
buvo milžiniškos demons- 
tracijos prieš francuzų im
perializmą.

Kuo visa tai pasibaigs, 
tai tik laikas parodys.

prakalbą,
kad butų išleistas įstaty
mas, kuris leistų preziden
tui paimti kasyklas į val
džios rankas ir operuoti jas 
visuomenės labui. Jisai nu
rodė, kad dabartiniu laiku 
Amerikos anglis yra gabe
nama Kanadon ir parduoda
ma tenai po $15 tonui, kuo
met namie, daug arčiau prie 
kasyklų, kompanijos lupa 
už tą pačią anglį po $16.50 
ir net iki $20 už toną. Ar ne 
aišku, kad čia yra susitve
ręs anglies trustas, kuris 
rubavoja žmones? Jei val
džia paimtų kasyklas į savo 
rankas, anglį butų galima 
parduoti per pus pigiau, sa
ko Walsh.

Socialistai senai jau to 
reikalauja.

SALIUNINKAS NUNUO
DIJO 3 ŽMONES.

Jersey City, N. J. — Du 
>monės čia užėjo į Boriso 
<aliuną ir paprašė degtinės, 
šaliuninkas ištraukė kažin 

iš kur bonką ir pripylė tris 
stiklus, du svečiams, o tre
čią sau. Kaip tik jie išgėrė, 
tuoj krito ir mirė. Pasirodė, 
kad tai buvo ne degtinė, bet 
"brass polish”, tai yra, poli
tūra žalvariui valyt. Saliu- 
ninkas nesenai. tą saliuną 
nupirko ir, matomai, da ne
buvo susipažinęs su visomis 
bonkomis; jis pripylė nuo
dų, manydamas, kad tai 
munšainas.

NORĖJO IŠVALYT MIES
TĄ, PATS TAPO IŠVA

LYTAS.
Salemo miestelyje, Mass. 

valstijoj, buvo juokingas at
sitikimas. Lenkas Katarskis 
statė andai savo kandida
tūrą į konsilmanus, žadėda
mas išvalyti iš miestelio vi
sus munšainierius, jeigu jį 
išrinks. Bet jo neišrinko, 
šiomis dienomis policija pa
darė jo garažoj kratą ir už
tiko tikrą bravorą ir daugy
bę degtinės. Katarskis buvo 
areštuotas ir nubaustas už
simokėti $100 pabaudos. 
Dabar visas Salėm as iš jo 
Juokiasi: Kasė duobę ki
tiems, o pats įkrito.

litika.
Kaipo valdininkai, rusai 

skaito Vokiečių valdžią sa
vo drauge. Bet kaipo komu
nistai, jie nori, kad ji butų i 
nuversta. Jie mario, jog' 
francuzai laužiasi Vokieti
jon daugiausia tuo įsitikini
mu, kad Vokietijoj kils na
minė karė ir šalis taps su
skaldyta. Komunistai tiki, 
jog tokia revoliucija yra ga
lima, ir jie trokšta, kad ji NUGĄSDINO^LAWREN- 
įvyktų kuogreičiausia. Dėl- t T
to ir buvo išleistas toks pro
testas, kad padrąsinus ko
munistini Vokietijos ele
mentą.

Vokiečių ambasadorius 
Rusijoj, grovas Raųtzau, 
tuojaus išvažiavo Berlinan, 
kokiais tikslais — nežinia. 
Reikia tečiaus pasakyti,kad 
Rantzau yra vienas iš tų, 
kurie tiki, jog Vokietijos iš
ganymas yra Rusijoj, žino
ma, tas nereiškia, jog jis 
pritaria komunistų sukili
mui Vokietijoj, arba kad jis 

• W *!
Massachusetts valstijoj! 1SPus^ą bauoą, buk milionai

■' šįmet išleista jau 1
! numerių 1923 metams. Įmo- 
keti mokesčiai davė valsti
jai jau $2,500,000.

j

šventė net editorialą (re- atsieisianti apie $10,000,000 
dakcijos straipsnį^ Klaipė- ir joje tilpsią apie 15,000

t

dos klausimui. Paminėjęs 
jau įvykusį faktą, Bostono 
dienraštis sako:

"Ligi pasaulio .karės Klai-, 
sako, pėda prigulėjo Rytų Prusi- 

kad’lietuviai išviję iš Klai- jai, prie kurios ją prikergė; 
pėdos francuzus su ---- V’.’ ’ ’ .
eiais ir miestą paėmę į savo mojo Lenkijos padalinimo, • reitą sąvaitę ekspliodavo 
rankas. Francuzai pasitrau- Nuo sit-sie susirinkt* cazai P.ksnlioziia
kę iš miesto susėdo ant ka- I . „ , . _ . ... . . ..

‘ ‘ kuris valstybei. Jį valdė tarpiau-.; tarpe ir vięną lietuvy, Joną

dlrbininkų.

EKSPLIOZIJA 
KASYKLOJ.

___ x r Netoli Benld, Ilk, Supę? 
vokie- Fridrikas Didisai laike pir-irior Coal Co. kasykloj pe-

> karės pabaigos šitas susirinkę gazai. Ekspliozija 
kraštas nepriklausė jokiai i apdegino 11 angliakasių, tu 

ri'ško aliantu laivo, kuris valstybei. Jį valdė tarptau-J tarpe ir vięną lietuvį, Joną 
buvęs uoste. " tiškai Tautų Lyga. Bet lai- į Kvedarą, kurio tėvai gyve-

Kopenhagos žinia sako, kas jau tikraii atėjo pakeisti 
kad aliantu komisionierius šitą laikiną sistemą nuolati-į 

.j.---------- —i—tzi.u į0 krašto prijungimu
prie tos valstybės, kuriai jis 
tikrai priklauso. O šita vals- 

___ _____ __ <____ ____  tybė yra Lietuva. Kauno 
Simonaičiu priešaky ir pa-gubernija, buvusi k^syk - . . v

’ ’ » • j Rusijos provincija, vra Lie-ibai^°įe Valb?’’ ' J J jose buvo 12,3»7,376 moto
rais varomų vežimų. Viena 
tik New Yorko valstija tu
rėjo suviršum 1,000,000 au
tomobilių. Mokesčiai už au- 

itomobilių registraciją viso
se valstijose pernai davė!

(francuzas) apskelbęs Klai- niu 
jiėdoj karės stovį, o sukilę 
lietuviai tuo tarpu sudarę 
naują valdžią su prezidentu

- — - — - “ ■* 

reikalavę, kad francuzai iš 
jų krašto tuojaus išsikraus
tytų.

Šitą žinią apie susidary
mą laikinos I

na Spring Valiey, III.

12,000,000 AUTOMOBILIU 
AMERIKOJ.

i Kaip parodo automobiliu 
registracija, 1922 metų pa-

Rusijos provincija, \_____
tuvos dalis, o Klaipėda guli 
lygiai tarpe Kauno ir jūrių.

"Klaipėdos miestas turi 
. ______ lietuviu vai- ilgą istoriją. Jis buvo įkur-
džios Klaipėdos krašte pa- tas Livonų Ordeno 1252 me- 
t virtiną ir Bėrimas. tais; jis daug nukentėjo. nuo

Parvžiaus žiniomis, alian- lietuvių karių tarpe 13 ir 15. 
tų valdžios pasiuntusios šimtmečių, o po 670 metų

tais; jis daug nukentėjo nuo
Ovž V CVli?IV/ktv- IFVl lieti VtC* V V i . -i • • . n ,
daugiau kaip $150,000,000. tą francuzų patriotų

uų vdiuz.iv.- --- —--y. Massachusetts valstijojauoą, buk nnlionai
,teraužSnSU^ ± .išleista jau 225.0M pasiek-
krašto ir reikalaujančios, Baltijos jūrių. Nemuno upe, 
kad Lietuvos valdžia at-1 
šauktų savo kariumenę iš 
tenai, 2_____
atsakiusi, kad jos kariume- 
nės tenai nesą, kad sukilimą 
padarę vietos žmonės prieš 
francuzų šeimininkavimą.

Paryžius tečiaus netiki 
tam ir mano, kad visą šitą 
sukilimą suorganizavo pati 
Lietuvos valdžia, norėdama 
paimti Klaipėdą tokiu pat 
budu. kaip lenkai paėmė Ūktai prieš vokiečius*ir pra- daug pinigų, o jis jų neturė- 
Vilnių. ;šo santarvės susilaikyti nuo jo. Taigi jis nuėjo bažny-

Klaipėdos miausiu miškams uostu prie
J v

kuri išsilieja čia į jūres, at 
eina nuo Kauno. Kodėl: 

bet Lietuvos valdžia Klaipėda nebuvo priskirta 
prie Lietuvos Versaliaus su-, 
tartimi, tai yra misterija." Apvogė Newarko 

lietuvių bažnyčią
Į

Newarko lietuvių parapi- 
___ ________ t 'jos jaunas vargoninkas Mc- 

pėdojr lietuviai įteikė alian-’ Clitis (Miklaitis) pamylėjo 
tu kontrolės komisijai notą jauną vvtukę ir nutarė ją 
pareikšdami, kad jie eina; vesti. Be£vestuvėms reikia 

šo santarvės susilaikyti nuo jo. Taigi jis nuėjo’ bažny- 
visokių karės žingsniu. Lie- čion ir atlupo 4«skrynutes 
tuviai" prižadėjo apsaugoti aukoms dėti., Kun. Kelmelis 
visus Klaipėdos krašto gy- sakosi matęs jį prie to dar- 
ventojus ir santarvės valdi- bo ir išėmęs varantą jo su
linkus. Generolas Simonai- ėmimui. Vargoninkas ren- 
tis. sukilusių lietuvių vadas, gėsi jau su savo mergina

VĖLIAUSIOS TELEGRA
MOS Iš KLAIPĖDOS.
Kopenhaga.—Sukilę Klai

tų kontrolės komisijai notą jauną vvtukę ir nutarė

LIETUVOS VALDŽIOS 
NUSISTATYMAS.

Lietuvos Atstovybė Wa 
shingtone gavo iš Kauno, ši
tokį pranešimą:

"Francuzų ir ._..o....... ...._ ____ . . ..
stovai protestavo dėl Lietu- džios galvai ‘ '*'• tarpu atvyko policija
vos partizanų veržimosi Berlinas.—"Lokal Arizei- areštavo jį. 
Klaipėdon ir prašo suvarto- ger" gavo žinių, kad Klaipė-* Vargoninkas dabar pa
ti savo intaką, kad nebūtų doj eina smarkus mušis, statytas po $10,000 kauci- 
ekscesų prieš asmenis ir Lietuviai jau baigia miestą jos. Kun. Kelmelis liudija 
turtą. Lietuvos vyriausybė užimti. teisme, kad vargoninkas ne
atsakė, kad ji supranta lie- Berlinas. — Šiandien (15 galėjo tose skrynutėse rasti 
tuvių patrijotų veržimąsi sausio) čia gauta iš Karą- daugiau kaip $25, bet sulau- 
pagalbon, nes nenormalė liaučiaus telefonu praneši- žydamas tas skrynutes jis 
padėtis Klaipėdos krašte mas, kad lietuviai jau visiš- padaręs apie $255 blėdies. 
yra tikrai nepakenčiama vi- kai užėmė Klaipėdos miestą Teisėjas Murray pasakė, 
sais atžvilgiais. Tečiaus ji ir nuginklavo francuzų sar- kad už tokį darbą vagį ver- 
negali briautis į ne jos suve- gus. Keliolika žmonių buvo ta pasodinti kalėjiman iki 

j esančio krašto užmušta. gyvos galvos./

Anglų at- apsiskelbė Klaipėdos vai- eiti prie altoriaus, kaip tuo 
' ’ ’ ' 4 ' * ■>■; tarpu atvyko policija irI

vos partizanų veržimosi Berlinas.^

renitete gyvos galvos.

HERRINO BYLA BAI
GIASI.

Herrino angliakasių byla 
jau baigiasi ir šią sąvaitę 
bus atiduota prisaikintujų 
suolui nuspręsti, ar kaltina
mieji maineriai yra kalti, 
ar ne.

CE'O KLERIKALUS.
Lawrence*o klerikalai la

bai nusigandę, nes jų vada, 
"fader" O’Reiley gavo nuo 
Ku KIux Klano grąsinimų. 
Policija dabar saugoja jo 
bažnyčią ir kleboniją. Law- 
rence’as yra katalikų mies
tas ir jį valdo beveik vienas 
kun. O’Reiley. Jis yra bai
sus atžagareivis ir per kiek
vieną streiką eina su kapi
talistais prieš vietos audė
jus. Jis pats tą gerai su
pranta ir todėl per kiekvie
ną streiką policija saugoja 
jo namus. Taigi galimas 
daiktas, kad šitą grąsinimą 
jam dabar parašė ne Ku 
Klux Klanas, bėt šiaip kas.

FITCHBURGE DABOJA
VISAS BAŽNYČIAS.
Fitchburge, Mass. valsti

joj, visos katalikų bažny- 
Č ios apstatytos ginkluota 
sargyba, nes bijomasi, kad 
Ku Klux Klanas jų nesude
gintų.

Woonsocket mieste, Rho- 
de Island valstijoj, katalikų 

_ nei I kunigas O’Donnell gavo ši-
svajoti. Raudonoji armija!tokį laišką: "Perspėjimas. 
^ajėtŲ apsidirbti su tokiais i Tu. purvinas airy. Mes tave 
ištižėliais kaip Lenkai, arba J pasigausim. Saugokis. Mes 
su tokia mažiuke tautele: sudeginsimi ir tavo medinę 
kaip Latviai; bet kad ji ga-,bažnyčią. Jus, purvini kata- 
iėtų atsispirti prieš vakarų likai, mes jums parodysim, 
Europą, tai yra burbulas, i kur jums vieta". Po laišku 

Rantzau mintis remiasi padėtos raudonu rašalu rai- 
daug praktiškesniais pla-'dės "K.K.K.’’ kas reiškia Ku 
nais. Jis maro, kacŲVokieti- Klux Klan. 
ja ir Rusija gali padėt viena 
kitai. Vokietijai kabai reikia 
duonos, o Rusijai reikalin
gos mašinos ir kitokie fa-| 
brikų padarai. Ir abidvi ša
lis neturi jrinigų reikalin
giems daiktams pirkti už- ------- -----------
denyje. Taigi joms geriau- Hampshirę valstijoj, perei
sią yra savo produktais tą nedėldienį įlūžo ledas, 
mainytis: Vokietija duos ant kurio buvo susirinkę 
Rusijai mašinų, o Rusija čiuožti apie 200 žmonių. 
Vokietijai — duonos. Tiki- Vienuolika iš tų gavo gerai 
masi, kad ateinantį rudenį išsimaudyt ir bemažko ne- 
Rusija galės jau eksportuo- prigėrė. .

ti Reiną ir sumušti francu
zus. Rantzau gerai žino,kad 
Rusijos raudonoji armija 
neturi milionų kareivių ;kad 
butų labai gerai, jei Rusija 
galėtų pastatyti mūšio lau
kan bent 200,000 vyru tin
kamai apginkluotų; bet ir 
tuomet jų artilerija, tankos 
ir aeroplanai butų taip 
menkučiai, kad apie susirė
mimą su vakarų Europos 
armijomis negalima ''

I

10,000 ANGLIAKASIŲ KE
TINA STREIKUOT.

Pittstono ir Wilkesbarrių 
apielinkėje ketina sustrei-

CARO BRANGENYBĖS 
UŽKASTOS BROOKLYNO 

KAPINĖSE.
Chicagos dienraštis "Dai- 

ly News" išspausdino 
straipsnį, kur sakoma, kad 
Brooklyno kapinėse yra pa
laidotos grabe buvusio Ru

pia ktiškesniais pla-'dės "K.K.K." kas reiškia Ku

Panašių laiškų tenai gavo 
beveik visi žymesni katali
kų klerikalai.

11 ŽMONIŲ IŠSIMAUDĖ 
PO LEDU.

Netoli Manchesterio, New

nuvilia ouoiiui-i •• ><•! i •
kuot visi Pennsylvania Coal caro Mikalojaus bran- 
Co. darbininkai, jei iki 26 ™ *
sausio nebus paleistas kai
riųjų mainerių vadas Cap- 
nelini, kuris pereitą sąvaitę 
buvo suimtas Pittstone. .Jei 
streikas įvyks, tai jis apims 
nemažiau kaip 10,000 an
gliakasių.

MIRĖ GRAIKŲ KARA-
L1US.

Pereitą sąvaitę mirė iš
trėmime buvęs graikų ka
ralius Konstantinas. Vienu 
dykaduoniu bus pasaulyje 
mažiau. z

genybės, ir kad Suvienytų 
Valstijų finansų departa
mento agentas William B. 
esąs įgaliotas to kapo jieš- 
koti. Tos brangenybės bu
vusios įgabentos čionai 
kontrabandos keliu ir ko
munistai bandę jas čia par
duot už didelius pinigus. 
Bet kada parduot jiems ne
pasisekę, o valdžios agentai 
užuodę ir pradėję jų jieš- 
koti, tai komunistai palaido
ję jas Brooklyno kapinyne 
kaipo mirusį žmogų, James 
Jonės vardu.



D APŽVALGA D
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REIKALAUJA SUVAL
DYT FRANCUOS IMPE

RIALIZMĄ.
Francuzai Įsilaužė Vokie

tijos vidun ir užgrobė tur
tingiausias kasyklas ir fa
brikas. Vokiečiai metė dar- 
hą ir apskelbė protesto 
streiką. Jų obalsis: "Pasiti
kim priešo durtuvus tuščiais 
špatais".

Francuzai atėjo plėsti, vo
kiečiai atsisako plėšikams 
dirbti. Francuzai mėto iš or
laivių lapelius, kuriuose 
grąsina sunkiai bausti tuos, 
kurie trukdys darbą.

Kas bus toliaus Europoj? 
Ar kils kita karė? Tai pri
gulės nuo Anglijos, kurios 
nusistatymas kol kas neaiš
kus. Anglų valdžia neva 
priešinasi .francuzų politi
kai, bet stabdyt jos nestab
do.

Amerika parodė kur kas 
daugiau nepritarimo fran
cuzų žygiui Kaip tik jie 
pradėjo laužtis su anuoto
mis ir tankomis Vokietijos 
gilumon, Amerika tuojaus 
atšaukė savo kariumenę iš 
Vokietijos pakraščių. Šituc 
Washingtono valdžia paro
dė, kad francuzų ‘keliame 
razbająus ji nerems.

Vokietijos valdžios galva 
Cuno pareiškė, kad Vokieti
ja pėrtraukįanti su Franci-' 
ja visus reikalus ir mokes
čių daugiau nemokėsianti. 
Vokietijos ambasadorius 
Dr. W. Mayer išvažiavo 
Paryžiaus Berlynan.

Išrodo lyg karės pradžia.
"Boston Anierican” todėl 

reikalauja, kad Amerikos 
valdžia susitartų su kitomis 
valdžiomis ir pažaboti; 
Francijos imperializmą. Jh 
sako:

"Kitą syk Europos ramybę 
drumstė imperialistinė Vokie
tijos politika, o dabar jai gre
sia imperialistinis Francijos 
plėšrumas. Prieš šitą jos kare 
provokuojanti nusistatymą tu
ri susiburti koalicijon visos 
karei priešingos šalis.

šiton koalicijon turėtų inei- 
ti Anglija, Skandinavų valsty
bės, Rusija, Vidurinė Europa 
ir Ispanija.”

Amerika turėtų šitą ko
aliciją pradėti ir remti ją, 
sako Bostono dienraštis.

Įdomus dalykas, kad ir 
Lenkija paskelbė nerem- 
sianti francuzų žygio Vo
kietijoj.

iš

sias fašizmo bangas. Masone- 
rijai ir socializmui ji lemia ga
lutina smūgi.”

Taip rašė "Draugas" 29 
lapkričio pereitų metų nu
mery. O gruodžio 15 nume- 

jis jau agituoja, kad ir 
lietuviams reikia fašistus 
organizuoti, štai, girdi, be
dieviai—socialistai Lietuvo
je trukdo katalikams kraštą 
valdyt, Seime kelia ginčus. 
Todėl, girdi,—

"Galima spėti, kad Seimui 
įklimpus i tokią nesusitarim » 
ir erzinimosi klampynę, turės 
atsirasti vienas stiprios ran
kos ir tvirto proto a la Muss:>- 
lini. kuris padiktuos Seimui 
darbą ir drausmę.”

Ir kunigų organas ne juo
kais kalba, kad jiems, kleri
kalams, reikia organizuoti i 
fašistus. Ve, girdi, italų 
Mussolini su 100,000 vyru 
oaėmęs šąli j savo rankas; 
Rusijoj 200,000 komunistų 
zaldą'200,000,000 rusų; o jų, 
"krikščionių demokratu"-. 
?są juk daug daugiau. Rei
dą tik "geležinės vienybes” 
— ir katalikiškoji lietuvių 
ašistų armija bematant at
sistosianti.

Bet kuomet * kunigų 
"Draugas" ruošiasi su savo 
fašistais i vainą prieš "be
dievius”, tai 
’Vienybė” nori organizuoti 
fašistus visai 
ikslui: ji nori išlupti

| gal žmogus pasakytu.-n ka i 
tai turi būt kokia kalba, 
ypatinga kokiam nors Sav’- 
nui—Savino kalba, vienu 
žodžiu pavadinta "savinkal- 
be”, kaip, daleiskim" Grikš
to kalb< galima butų pava
dinti "grikštakalbe".

Bet "savinkalbė” nėra nei 
paukščio vardas, nei Savino, 
kalba. \ "Vienybės” redakto
rius J. O. Š. nukalė šitą žodį 
iš anglų "auto-suggestion”, 
kuriam musų kalboje ge-l 
riausia atatinka gana gra
žus . ir visiems aiškiai su
prantamas daiktvardis ĮSI
KALBĖJIMAS.

Taigi pono J. O. š. išradi-Į 
mas visai mums nereikalin
gas, nekalbant jau apie tai, 
kad jis baisiai nevykęs ir . 
gremėzdiškas.

IR ! Lietuvių patarlė sako:
• ”J< 
jsisK 
' p

Vi
iš tojus pagerbia, pagi- iamas darbininkams. I Amerikos buvo

tik tada, kuomet jie qu-| Man minimas laikraštis <as.
■ r V,«>ot mainns; u;, papuolė po ranka netikėtai. Į Karei pasibaigus, 

Perskaičiau jo editonalą ir metais 
apžvalgas; pasirodo, kad jį p^g nuvažiavęs Lietuvon, ir 
veda toKie žmones, kurie jie-j tuomet ji nuo jo išgir-
zino kad jie nieko nežino, j kacj jj nesanti jo lega- 
Tas mane ir privertė prabil- ’]^ žmona, kad tikrumoj jie 

Ąs cia paduosiu editoria-įnebuvo apsivedę ir turi pil
iąsis kurio skaitytojas pats ]aisvę vesti su kuo kitu, 

jis jai prisipažinęs, kad
> jis jau turis kitą žmoną.
i Taigi Tumosiutė sako,kad 

šiandien daug matom • šituo Puskunigio pasielgi-

ba butų atsiradęs 500'jo junona, tikėdamosi kada
ei nori būti geras, tai pa- metų atgal, tai gal butų ga- nors sugrįžti ir vėl su juo 
-kabink numirti." šven-Įima jį pateisinti, šiandien‘gyventi.
visybė! . ' . gi negalima jį pakęsti, o juo ! ‘Tuo tarpu kilo karė ir su-
\ įsus gabesnius lietuvius labiau, kad jis vfa adresuo- siRi^kimas tam Lietuvos ir

Kur yra kunigas 
N. X. Mockus?

I

ŽARUOS.

orga- 
metų 

"Etiš-

X _______________________ 4

Lietuvių daktarų 
nas "Gydytojas" šių 
sausio numery rašo: 
ki arba padorus ir sąžiningi
daktarai laikraščiuose nesi- 
garsina." Ir "Gydytojo" pa
baigoje sudėta visų Chica- 
gos lietuvių daktarų apskel
bimai. Nejaugi chicagiečiai 
neturi nei vieno sąžiningo 
daktaro? z

y
1 Iči 1 . _ g
miršta. Vienok, mainosi lai
tai — su jais mainomės ir 
mes. i M

štai "Gydytojas* No. o 
rašo:

"Nuo šio numerio 'Gydy
tojo' skaitytojai tupės pro
gos gėrėtis Dr. F. S. Zur- 
'•.eH'io straipsniais. Dr. F. 
>. Z urveli yra gabus rašy- 
♦ojr.s musų dailioje literatū
roje: ir kada jis pavartoj;! 
savo talentą medicinos ir 
deni isterijos moksluose, tai 
jo raštai būna labai žingei
dus publikai.”

į

labiau, kad jis yfa adresuo- sisiekimas tarp Lietuvos ir 
pertrauk-

- - . ; . . mu^mu^uc 1920
metais, d-ras Puskunigis

galės spręst apie jo vertę. 
Taigi skaitykit:
NEPAPRASTAS JUDĖJIMAS.

Mes C__1 _
karalysčių jau paskleistu šiamej mu j j esanti netiktai ao- 
pasaulij kuriu keletas meta *3^ ^t ir skaudžia* nu- 
prabėgus visai nebuvo žmonijai j skriausta, nes dabar visas 
žinoma, beabejones tas dalykas jos gyvenimas suardytas.... . . . ..... _ _ . -- . -- - , ...

— kada laikas jau atėjo To Puskunigio $20.000 atlv- 
pavaseriu byti saule pradeda gijimo 
karščiau žibėti ant™. anie-j kių syk turėti

,gas ne atsila,Rydamas saules Įausknnijiu reikaiu Tu0_ 
.karščiu putodamas stengėsi ne- , .. , ~ . ’. . .
, pasiduoti spinduliams bet jis !Mt -’1S buvo da pirmeivis ir 
p atinka priešais iš abieju pusiu,
C

Aš vis laukiau ir laukiau, Į- ,' .uai:VKah Jos gyvenimas suardytkada "Sandara" užsipuls^ra1aisk,a; s“pran?a!na j.-p'.Mo J* ir reikalauja iš 
ant "Keleivio" už tokį ’KJy- zva^®Ob kada laikas jau atėjo To Puskunigio £20.000 ai 
dytojo” redakcijos nelietu- 
viškumą. Juk tai laužymas 
lietuviškų tradicijų taip iš
sireikšti apie nemirusį ra
šytoją. Wake up! "Sanda-Į«• ra .

Nesenai kun.
rinko pinigus Amerikoj ant' 
katalikiško

Praėjo jau pusantrų me
lų nuo to laiko, kaip darbš
tusis lietuvių laisvamanių 
veikėjas, kun. Mockus, iš 
Amerikos lietuvių tarpo pa
sišalino. Apie Mockaus pasi
šalinimą iki šiol nieko nera
šė nei vienas lietuvių laik
raštis ir nieks nežinojo, kur 
jisai dingo. Nieko nežinojo 
apie .Mockų net geriausi ir 
artimiausi jo draugai. Spė
liojimų buvo įvairių: vieni 
sakė, kad jis iškeliavo Ka- 
nadon, antri — Anglijon. 
Mockaus pasišalinimu susi
domėjo kai kurios lietuvių 
draugijos bei organizacijos 
ir jų viršininkai nuolat siun
tinėjo mums laiškus su pa
klausimais, kur jis randasi, 
į visus tuos paklausimus 
mes iki šiol negalėjom atsa
kyti. Bet bėgiu poros pasku
tiniųjų mėnesių mums pa- 
”vko su kun. Mockum susi-

LIETUVIŲ "FAŠISTAI".
Nuo to laiko, kaip italų 

komunisto Mussolinies su
organizuoti fašistai pradėjo 
užpuldinėti darbininkų or
ganizacijas, deginti jų na
mus ir naikinti laikraščių 
spaustuves, viso pasaulio 
juodašimčiai pakėlė galvas. 
Mūsiškė juodoji armija irgi 
pradėjo smalsiai laižytis, 
žiūrėdama kaip fašistai ke- 

__lia pogromus ir lieja su
sipratusių darbininkų krau
ją. Tik pasįklausykit, kaip 
džiaugiasi šitais reakcinin
kais musų kunigėlių orga
nas "Draugas":

"Antroji dešimtis metų ei
na, kaip Meksikos respublika 
pakliuvo Į masonų rankas, šie 
sau pagalbon susivadino radi
kalus, visokios rūšies, visokio 
plauko socialistu*. < . '

"Po ilgų išmėginimo metą 
tečiaus Meksikos respublikai 
aušta nauja gadynė. Meksikos 
patriotai, paskatinti italų fa
šistų pasisekimais kovoj su 
tautos ir šalies priešais, pa
skelbė obalsj organizuotos 
meksikonams fašistams.

"Obregono valdžia, matyda
ma pavojų, imasi priemonių. 

• Paskelbė, kad ji dalinsianti 
gyventojams veltui žemę...

"Bet tai tuščias darbas. Jau 
jervėlu sulaikyti įsisiubavu- i

i
I
i 
i

prieš "be- į 
Brooklyno'- • : 

-IgailliUVt 1 ; 
priešingam!

' - ‘ išl
Lietuvos socialistus ir kuni
gus, o palikti liktai tauti-j 
linkus, t.y. jos plauko žmo-i 
les. Ji sako: f

• "Griovimo ir demoralizavi
mo darbas dabar eina pilna 
tempu Lietuvoj. Lietuva bus 
privesta prie bolševizmo, jei 
savo laiku tautininkai nepada
rys čia savo intakos ir neišneš 
nors laikinai lietuviškos tauti
nės diktatūros, kaip tai pada
rė Mussolini Italijoj.”

Ir Brooklyno gazieta tiki,
;ad Amerikos tautininkai 
ladarysią tatai Lietuvoje.

Waterburio Povilaika 
(taip pat tautininkas) išsi- 
’eiškė andai, kad kovai su 
klerikalais lietuviams reikė
jų suorganizuoti savo 
’Kliun-Kliun”, t.y. Ku Klux 
Klan.

Mes netikini, kad "Drau-! 
įo” ar "Vienybės" kalbo 
galėtų kada išsipildyt. . -
c'iaus svarbu yra tas kalbas į Dingo chdras ir nieką 
isitėmyti, neš jos parodo]----- -- y-- '---; -----
musu atžagareiviu apetitus. • rna> -':aG Cnicagoj jo negir- 

_______f Įdėt. Komunistai tą chorą 
KLAIPĖDOS UŽĖMIMAS. jvad.injavo .žvaigžde. Vadi

nasi, dar viena žvaigžde ko- 
Jei tinėti žinioms, tai ■'■nunistams užgeso.

Klaipėdos kraštas jau lietu-i ..
vių rankose Telegrama iš j „Moterų Balsas” persi- 
Kauno sako, kad to krašto. krikštjno j "Darbininkių 
gyventojai sukiIo ir pareis-1 rja]g^ nes, ma^ darbinin- 
t?’, prisideda pne^gg jj leidžia. Sakoma, kad
Lietuvos. O telegrama is-;abar L.M.P.S. "dvkaduo- 
Berlino sako, ---- _
kariumenė įsiveržė į tą1 
kraštą ir užėmė jį.

Tai taip pat, kaip Želi-; 
govskis padarė su Vilnium Į 
arba Korfantas su Silezija. 
Tautų Lyga pripažino, kad 
šitaip užimtą kraštą galima 
pasilaikyt. Taigi ji dabar 
negalės ir lietuviams prie
šintis, kad tie užėmė Klaipė
dos kraštą. Jei ii norėtu lie-i 
tuvių kariumenę iš tenaijs-piams jr laukti. Jie norėtu, 
vyti, tai ji turėtų paaiškint, -Rad Jėzus^s kas
kodėl ji neisvijo iš Vilniaus 
lenkų.

Šiaip ar taip; lietuviai čia 
iškirto gerą šposą ir 
reikia užtai pagirti.

D-ras Vitkus parašė 1- 
mams "Gydytojo” numery 
žodi hydrofobija ir sako: 
"ištark aidrofobija”. Matyt, 
Dr. Vitkus yra išėjęs labai 
daug Valparaisos klesų, jei 
jis gali išaiškinti šitokį da
lyką. Aš, rodos, jau gana 
kytraS; o vis tik nežinojau, 
kad Kvdrofobija vra "aidro
fobija”.

Ir ar tikėsite man, kad to 
mokyto daktaro Įkvėptas, 
aš dabar pamačiau, jog rei
kia taisyki visą musų rašy
bą. Pavyzdžiui, ligi šiol mes 
rašydavom ir tardavom: 
psichologija, higijena, Pa- 

_  Bet vitkolo- 
kad psichologija

j
i
:x-----------------------

[derevski ir tt.

eikia tarti "saikologija” 
bigijeną — "atdžyn”; Pade 
revski — "Pedriuskai 
tt., nes taip tuos žodžiu 
via anglai.

Taigi aš tuojaus ir ~___ ,
kad Dr. Vitkus, kaipo mo
kytas vyras, parašytų naują 
j lietuvių kalbos gramatiką 
i ir parodytų svietui, kaip 
: reikia tarti žodžius.

Prof. Gnaiba.
-

*

Chicagiečiai kalba, kad 
; kažin-kas pavogė Kanklių 

Te- Chorą^ kuri vadovavo Kve-

■ i nežino kur — tik tiek žino-

gija rodo
TI

i

J?

.S
ir 

ta-

ir Inešu

Kact lietuvių vjsaj nes^ — visos yra 
tikros darbininkės. Vienos 
jų dirba fabrikuose, kitos 
naktimis munšainą verdą, o 
irėčios kostumerius .gaudo 
— vis tai yra sunkus dar
bas.

Chicagoj kun. Krušas per 
Jėzusėlio gimimą surinko 
net 1,300 doleriu. Tokio gi- uos Kraštą, jei ji norėtų ne-j ,nim0 tai ap3imįka kunigė- 

‘■nvių kariumenę iš teuaijs-ijj^g jr Įaukkk jje norėtu, 
vyti, tai ji turėtų paaiškint, ja,U5ajs kas sa.

juos

i, simpatingas vyrukas, j-ašyti ir šioje vietoje apie ji 
žemės iš vienos pusės leidžia si- Ir jei man tuomet butų kas mes pranešame lietuvių vi- 

Garmus! ;uma naikindama ji iš ki- sakęs, kad Puskunigis iškirs suomenoi.
Daugeliui lietuvių yra ži

noma, kad apie tris metai 
Į atgal kun. Mockus tapo už 
prakalbą areštuotas Rum- 

iford, Me., kur to miestelio 
i katalikai užvedė prieš ji by
lą. Maine valstijos Įstatymai 

i draudžia kritikuot bibliją, 
■ir tos priežasties delei kleri- 
ikalai bylą laimėjo: jJĄpckus 
liko pasmerktas porai metų 
kalėjimo. Mes neabejojame,

tos pusės vėla saule kaitindama šposą, aš niekad nebu- 
viršinia pusę tada jam nėra ki- tikėjgS nes tai buvo be- 
los išeigos kai o tik leistis i me- . ... . , .
ka būna priverstas nes laikas <al0 k,tas lr t*1“3 zmo«US' 
jau atėjo dėl pribuvimo žingei-! turout ne be reikalo 
dėsniu dalyku kurie atneš žmo- žmonės sako, kad tylus van-

universiteto 
Lietuvoj, kur žadėjo moky
ti, kaip pakarti bedievius. 
Kun. A. Vilimas Kauniškėj 
"Laisvėj” jau ir profesorių 
rekomenduoja tąm univer
sitetui. Tik ant nelaimės Dr. 
f. Kairukštis Kauniškėj 
"Lietuvoj" faktiškai pripa- 
rodė, kad tas kunigų "pro
fesorius". Ignas Grubliaus- 
kas, turi pamišusi protą ir 
buvo atiduotas bepročių na
muose. tik kunigų įmokytos 
davatkos ji iš ten išsinešė.

Kokis universitetas, toki- 
profesoriai. ,4f

----------------------sPj
Mokslininkai tvirtina,kad 

žmogus išsivystė iš beždžio
nės, o kunigai sako, kad tai 
bedievių prasimanymas. Va

idinasi pagal kunigų supra- 
i timą, tai ne žmogus išsivys- 
<ė iš beždžionės,^ bet bež
džionė išsivystė is žmogaus.

Nebūtų klebonijose veid
rodžių. tai kunigai taip nė-, 
kalbėtų. . „

"Naujienose" skaitau Dr. 
Montvido Medicinos istoriją 
ir stebiuosi, kaip lietuvių 
kalba sena. Tik paklausyki
te. kaip senovėj kunigai gy
dė ligonius:

"Pirmiau 
džiu ’Abracadabraf nuvai-.- . ..
kydavo ligas. Paskui žo-» Worcesterio ap-. „Inquirer! _11UI
ižiai Hax Pax Max’ labai: s^u?de 5 "ra Puskunigi* 1 valiame teisme tapo ište 
”eikė prieš ligas, o vėliau Į sinti 7 vaikai, kurie buvo p:
pas Romos katalikus 'Istaig™* > skalaudama $2Or]k~v 2^^^. 
Sista’ žodžiai buvo ginklu uz. aP£avi*; mergaitė iš to skaičiaus bu-prieš ligas”. mą ir suviliojimą jos. | 8............ ‘

Reikia tikėtis, kad bu- Kaltintoja sako, kad ko- teisme prisipažino, kad tai 
siantieji "daktarai", kurie vo mėnesy, 1908 metais, padariusi tuo tikslu, kad iš- 
mokysis katalikiškame uni-! Chicagos mieste Puskunigis gelbėjus savo motiną. Ji sa- 

tz-------- •—■ —j— nuestokė:"Girtastėvasn'i)rėjo nu-
klerką ir išsiėmęs apsivedei-žudyti mano motiną. Aš 
mui leidimą ("laisnį”). Jis verkdama prašiau, kad pasi- 
tuomet da nebuvo daktaras,! gailėtu motinos ir nemuštu 
tik mokinosi. Gavęs leidimą,Įjos. Bet jis vieton pasigailė- 
jis jai išaiškinęs, jog dabar jimo puolėsi prie manęs, nu- 
jiedu jau apsivedę ir gali čiupo mane už gerklės ir 
gyventi. J prismaugė. Aš apalpau ir

Tumosiutė sakosi patikę- buvau be žado. Kiek atsiga- 
jusi jo žodžiams, nes anglis- vus pamačiau, kad jis jau 
kai ji tuomet nemokėjusi ir baigia prismaugt mano mo
ką tasai popieris reiškė, ne- tiną. Tada aš paėmiau peili 

l...” Tuos žo- 
Franui ranką ir jiedu gyve- džius ištarus mergaitė ap- 
nę kaip vyras su pačia visą alpo. Motina verkdama pra
laiką Chicagoje, pako) jis šė teisėjo, kad jos dukterį 
lankė mokyklą, o paskui ii-' paleistų. Teisėjui širdis su- 
gokai gyvenę Worcestery, sigraudino ir jis mergaitę 
Massachusetts valstijoj, kur paleido.
lis pabaigęs mokyklą buvo Tame pat teisme buvo iš- 
jsitaisęs daktaro ofisą. Įteisinti ir 6 kiti vaikai, pa- 

Pakol Puskunigis moki- pildžiusieji žmogžudystę, 
nosi, nierįpria sakosi ėjusi PPe 
dirbti ir atiduodavusi visą
uždarbi ant mokslo ir pra-1. .Skaitant žinias apie sito- 
irvvenimo ikias girtuoklystes pasek-gyvenuno.^ !mes. norėčiau duoti musų

Pabaidęs mokslą ir da moterims šitokį patarimą: 
pagyvenęs su ja kokį laiką, kuomet vyras pareina namo 
Puskunigis pataręs jai va- girtas, tuokart jam neišmė- 
žiuoti Lietuvon sustiprėti, tinėkite ir nieko .nesakyto
ji išvažiavusi savo senąją, te, nes jo protas yra užnuc- 
tai yra merginos pavarde, Y’J1S atlikti b’au- 

’f laikraštn-,™8 ‘aiP >'*Pes klaidas jam pasakai ant.
gis. Tai buvę da prieš karę, rytojaus, kuomet jis išsipa- 

Stasys Pocius. 1

t*

i 
į
Į 
j 
{nijai ka norint naujo, kiekvie- duo krantus griauja. 
j nas laukia permaino.® oro šilto, j Į)abar Puskunigis jau ne- 
I sveiko, lengvo ir tt. netik žmo- , T. . ' .v,- ’ tas žmogus. Jis jau ir neigiskas sutvėrimas bei ir visi ki- . . ° J ...
iti gyvūnai to paties laukia nes pirmeivis, o tlkias katall-; 
j raita žiema visiems nelabai pa- likas. Kada jisai vedė kita; 
įtinka kuri aiškiai perstato- ūki- pačią, farsierio F. Pranai-j Mockus bylą butų~lai- 
■ rykams ir kitiems be naudę. 'čio dukterį iŠ C--- — T- -~ ' • “ ’ - ’
h Tai yra “Naujos Gadynės" į Mass., tai šliubą ėmė bažny- 

t edųkcijos, atsiprašant, čioj pas kun. Vasiliauską
rtraipšnis, tilpęs 30 lapkri- «dabar Vasilium vadinasi); 
ri° numery’. ir išpažinti atliko iš viso gv-
siekite iš šios ištraukos, vemra0- Vestuvėse dalyva- 
akgali toks, laikraštis būti v0 >š viso nęt penki kunigai! 
mūšų švietėjas? į Buvo ir kun.- Jakaitis -iš
' Laisvės Mylėtojas. Worcesterio. Bažnyčia buvo

išrėdyta nuo altoriaus iki 
I v-..' rr §venįjn() pus_
tkunigį ir linkėjo jam 
tingiausio gyvenimo.

■ Bet kunigų linkėjimai 
išsipildė: vietoj laimės.

t

Daktaras Puskunigis ;^urTk. 
patuko bėdon.

Granby,, mėjęs, jeigu ji butų buvus 
: iškelta į šalies augščiausijį 
teismą. Jungtinių Valstijų' 
konstitucija garantuoja 
kiekvienam piliečiui tą tei
sę, kad kiekvienas gali tikė
ti į tokią religiją, kokia jam 
geriausia patinka. Prisilai
kant tos teisės, augšeiausis 
šąįies teismas nebūtų galė
jęs’ su Mockum kitaip pasi
elgti, kaip tik paleisti ji lais
vėn. Bet delei stokos pini
gų, neapsižiūrėjimo ar kito
kių trukumų byla nebuvo 
perkelta į šalies augščiausį- 
ji teismą ir išvengimui 
bausmės Mockus persikėlė į 
Meksiką.

Dabar Mockus mums ra
šo, kad paskutinius pinigus 
jis praleido kelionei ir atsi
dūręs tarp puslaukinių 
Meksikos gyventojų negali 
pelnyti sau duonos. Jis pra
šo savo draugų pagalbos. 
Be to jis rašo, kad nuvykęs 
i karštą Meksikos šalį delei 
klimato permainos jis sun
kiai apsirgo ir vargais ne
galais išliko gyvas. Laike li
gos jį sušelpė artimieji jo 
draugai, bet šelpti jį toliau 
jie neįstengia.

Paskutinėmis dienomis 
Chicagoje susirinko Moc
kaus draugų būrelis ir su
darė jo šelpimui komitetą. 
Mes todėl kreipiamės i ge
ros širdies lietuvius kas 
kiek gali vargstančiam 
žmogui pagelbėti. Čekius ir 
money orderius reikia.rašyti 
iždininko V. Naviko vardu, 
o laiškus adresuoti rast. J. 
Lapaičiui, 1739 South Hals- 
ted st., Chicago. III. Norin
tieji siųsti aukas tiesiai 
Mockui tegul adresuoja 
ųaip: M. X. Mockus, Apar- 
:.ado 1378, Guadalajara, 
Jai., Mexico. Bet siunčiant 
aukas tiesia’i Mockui reikia 
pirkti American Express 
Money Order. Visos komi
tetui siunčiamos aukos bus 
^perduotos Mockui ir atskai
tos skelbiamos "Keleivy”.

Mockaus prisiųstieji 
mums laiškai yra labai įdo
mus: juose jis vaizduoja 
meksikiečių .gyvenimą. Bet 
apie tai lietuvių visuomenę 
painformuosima vėliau.

Mockaus šelpimo 
Komitetas:

A. Nakelis, pirm., 
V. Navikas, ižd., 
J. Lapaitis, rast

lai-

no-
d-1 1

Amerikiečių spaudoje pa
sirodė skandalingų žinių -’as Puskunigis dabar susi- 
apie d-rą Franą PuskunigĮ, laukė gana nesmagios bė- 
kuris dabar daktarauja Ho- Jos. HoŲokietis.
Ivoke, Mass., o kiek pirmiau , .... ___  ... -

. Worcestery praktikavo. j . _ .
krikšžionys žo- ”The Springfieid Union" Atariau su munŠamu.
riKsc^onys eša> kad Jozefina Tu-1 Philadelphijos laikraštis 

•” rašo, kad krimi- 
:i-

’lsta; ma i pildę žmogžudystę. Viena
mą ir suriliojimą jos. jVQ nužuJžiusi savo tėvą. Ji 

Kaltintoja sako, kad ko- teisme prisipažino, kad tai 1 O/AO  * — •* 1 ♦ —* i . *1 i ii

versitete Kaune, irgi gydys nusivedęs ją pas 
ligonius su ’Tsta Sista" žo- klerką ir išsiėmęs

Chicagietis.tižiais.

Kovokime su 
ignorantais.

vaite. Dabi^ kunigėliai laų- švietėjai".
ikia, kada Jėąusėiis mirs, tar 
ir vėl bus jiems piknikas.

i

Kada lietuvių progresyvė 
visuomenė susiskaldę į ke
lias frakcijas, tada pas mus 
atsirado visokio* "plauko" 
kalbėtojų. Kur tie '"švietė- žinojusi. Ji padavusi savo ir bėgau gelbėti 
jai” nuvedė tuos, kurie sekė’” ’ * ‘
paskui juos, visi žinome.

Mes. socialistai, kovojome 
prieš tuos ignorantus ir sa
kėme, kad jp prives darbo 
žmones prie to, kas dabar 
visiems jau ratoma. O ko 
munistai. ir iš kurių lizdo 
buvo visi tie "kalbėtojai-
i „ r.lekino mus už 

tai. Tečiaus andien’jau ir 
jie guodžiasi savo spaudoj, 
kad publika esilanko į su
sirinkimus. A adinas, komu
nistai dabar fį suprato.kad 
socialistai jiems sakė tiesą.

To paties galime susi-; 
laukt ir su laikraščių skai-' 
tytojais, jeigu prieš igno- 
rantus nekovosime. Kiek' 
laiko atgal SpringfieMe, I 
III., pradėjo ėji
kas "Nauja Gadynė". ■■ _ .

Jei laikraštis su tok“ kai- Ji išvažiavusi kaipo teisėta girios.

i

Caro laikais būdavo ant 
popieros parašo ir prie stul
po prikala šitokį praneši
mą: "Vojennoje položeni- 

Ir kaip, būdavo, darosi

NAUJAS ŽODIS.
Brooklyno "Vienybėj" pa

sirodė nauias žodis — SA-'ie 
VINKALBĖ. /

Iš pirmo žvilgsnio gal pa- tokį užrašą. Dabar-Lietuvoj 
sakytum, kad tai turi būt jau kas kita. Parašo gražiai 
<okio nors paukščio vardas, lietuviškai "Karo stovis" — 
Bet pradėjus tą žodį etimo- net malonu žiūrėt! 
logiškai analizuoti, greičiau A. Garbukas.

i
i

! sunku ant širdies, žiūrint į



Kas skaito ir rašo | 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

i

t ■■ ■ ’ ——————

vau ja darbininkų klasės rei- žįsta komunistus ir jų tak- tos" Lygą, kurios komite- 
kalus. Ji kovoja su visais tiką, o dar labiau jų veid- tais y ra Jankaitis, Kriau- 
savo priešais iš kairės ir de- įnamystes. .Juk kriaučiai la«, čiavičius, černauskas ir ki
binęs. Jos sjękis yra apginti bai gerai atsimena lokauto ii komunistukai. Bet jie ir 
darbo klasę, iškovoti tai kla- laiką ir komunistų viešpa- šiame susirinkime nelaimė- 
sei kuodaugiausiai ekono- tavimą musų tarpe. Jie at- jo. Senesnieji unijistai gerai

> 
Įgyvendinti Lietuvos respu- sudaręs saiką iš Buivydų, ir parodė jam duris iš uni- 
blikoj tikrąją demokratiją.” Jankauskų, jankaičių, Jo- jos komiteto vietos. 
Baigdamas kalbėti kvietė l’ubonių ir kitų savo pa- Reikia pasakyti, kad tai 
amerikiečius lietuvius pa- stumdėlių, vedė demoraliza- yra geras apsireiškimas mu-[ 
remti Lietuvos socialdemo- ciją kriaučių tarpe ir, paga- sų kriaučiuose, kad neduoda j 
kratus medžiagiškai. Į Uos, sulošė Judošiaus rolę jie komitetuose vietos to-*

Pabaigus Bieliniui kalbėti parduodami darbininkų rei- kiems 
buvo renkamos aukos Lietu-‘ kalus 
vos Socialdemokratams. Su- tiems 
rinkta viso $61.

" 1 . ...... ...... 1
Kelios kasyklos dar dirba ir mažo kūdikio ir išvažia- 
po 4 ir 5 dienas į savaitę, 
bet kitos teišdirba tik po 2 
arba 3 dienas. Angliakasiai 
po 5 mėnesių sunkios kovos 
tikėjosi kiek geriaus padirb
ti, bet apsivylė.

* *

Tūlas laikas atgal buvau 
"Keleivyje” rašęs, kad Col- 
linsvillės apieiinkėje val
džios sausieji agentai kon
fiskavo 10,000 dolerių ver
tės degtinės, tai iš tos prie
žasties kai-kurie Collinsvil- 
■ės girtuokliai nešiojo žėla- 
bą. Vienas tautietis nuėjo Į 
antro tautiečio bravamę 
gailestį paskandinti ir skan
dino per tris dienas. Beger
iamas pradėjo kvailioti ir 
papuolė į pamišėlių ligonbu- 
lį, kur jis ir po šiai- dienai 
tebegydomas. Tai matot, 
kokios yra girtuokliavimo 
pasekmės.

* ❖

Collinsvillėj Įėjo į madą 
lietuvaitėms merginoms že
mytis su švento tėvo vaikais 
• italais). Nebūčiau kreipęs

• • ’.skaudžių žaizdų, kurias ji 
!dar ir šiandien tebelaižo, ir 
parodė darbininkų masėms, 
kad pasakos, jog visi kara
liai yra Dievo pateptiniai, 
yra grynas melas ir. akių _ _ _ . . . . „ .. v. -v.
dūmimas, ir kad kiekviena]minių ir politinių teisių ir simena, kuomet Bekampis, aptašė Kriauciaviciui sonus 
(valdžia, kiekvienas karu- ‘ ‘ J
nuotas viešpats, gali būti 
nuverstas ir amžinai su
triuškintas. Pasauliniam 
karui siaučiant darbininkų 
masės praregėjo ir ačiū 

rius P: Grigaitis ir Lietuvos į tam vienu smugiu sutriuš- 
Socialdemokratų Partijos:kino carizmą. Po to Buropą 
atstovas K. Bielinis. Pasta- Į užliejo revoliucinė banga, 
rasis kalbėjo dviem atvė- revoliucinis proletariatas iš

skėlė obalsį tautų apsispren
dimo, dėkai kuriam pradėjo 
tvertis naujos respublikos iš 
su^irėjusių senųjų imperijų. 
Tuo laiku gimė ir Lietuvos 
respublika.

Interpretuodamas antrą
ją Lietuvos respublikos at-

CHICAGO, ILL. 
Lietuvos Socialdemokratų 
atstovo draugo K. Bielinio 

i prakalbos.
Gruodžio 31 dieną, antrą 

valandą po pietų, Meldažioi 
salėj, įvyko įdomios prakal-! 
1 1' * * 11 4 • * * Ibos, kurių paklausyti prisi
rinko publikos pilna salė. 
Prakalbas suruošė LSS. 
Pildomasis Komitetas. Kal
bėjo „Naujienų” redakto-

i

jais.
Pirmiausiai kalbėjo „Nau

jienų” redaktorius P. Gri
gaitis. Visupirmiausiai jis 
pabrėžė tą faktą, kad iš 
Lietuvos Amerikoj lankėsi 
visokių žmonių, visokių par
tijų atstovų., bet ikišiol nesi-

vietos to- 
; nachalams, kurie 

skverbiasi su kokiais ten 
’> išrokavimais, 

pat jie žino tų laikų Jan- kad pasinaudoti organizaci- 
Antru kartu drg. Bielinis kausko pirmininkavimą,kur jos pinigais ir jos vardu. Ir 

kalbėjo apie rinkimus į Lie-'ir po šiai dienai nei knygų, 
tuvos Seimą. Čia jis trumpai j nei apyskaitų kriaučiai ne- 
išdėstė visas krikščionių de-,turi ir nežino, kas lokauto 
mokratų suktybes, kuriomis i laiku dėjosi musų skyriaus

Beržiečiams ir ki- 
samdytojams. Taip partyviškais

jie siekėsi užbėgti kitoms 
partijoms už akių.

Reporteris.

vo nežinia kur.
* ♦ ♦

Per Kalėdas čia viena ko
munistė moteris su alaus 
bonka sudaužė vienam vy
rukui galvą, kam jis žmo
nėms išsipasakojęs, kad tu
rėjęs su ta motere „good 
time”.

Verdunas.

lankė Socialdemokratu Par-i siradimo priežastį, kalbėto- 
tijos arba darbininkų kla- jas įrodė, kad Lietuvos vi- 
sės atstovu; kad amerikie- suomenėj gimė ir išsivystė 
ciams teko girdėti prakalbti judėjimas, siekiantis suda- 
iš krikščionių demokratų ir ryti nepriklausomą Lietuvą, 
liaudininkų partijų atstovų, Pasak kalbėtojo, Lietuvos 
bet neteko" girdėti’iš repre- buržuazija ir lenkai dvari- 
zentato darbininkų luomo; ninkai Lietuvoj nėjo prie 
ir kad drg. K. Bielinis yra sudarymo Lietuvos respu-• 

i tokios partijos, tokio luomo j Plikos, nes judėjimas taja
_ darbininkų luomo, atsto- į kryptimi buvo jiems prie- 

. ri 4»_1J_________ I Y2___________ *vas,

gimė ir išsivystė

ninkai Lietuvoj nėjo prie
— - -

I

vas, Lietuvos Socialdemo- šingas: judėjime daugiau- 
\ kratų Partijos Centro Ko-šiai vyravo ordinarninkai, 

miteto narys, senai ameri- dvarų darbininkai, beže
miai ir visi skurdžiai darbi
ninkai. Stambieji Lietuvos 
ūkininkai irgi nebuvo užin- 
teresuoti sudarymu Lietu
vos respublikos. Kardinales 
judėjimo' pajėgas sudarė 
kaimo bežemiai, mažaže
miai, neturtingi valstiečiai 
ir miestelių proletariatas. 
Opiausiu klausimu x-. jiems 
buvo žemės klausimas; jie 
norėjo, kad dvarų žemės bu- 
kų paimtos iš dvarininkų ir 
atiduotos neturtingiems 
valstiečiams: bežemiams ir 
mažažemiams.

Trečią priežastį sudarė 
vokiečių okupacijos prie
spauda. „Tuo laiku Lietu
vos visuomene buvo baisiai 
suvaržyta”, aiškino kalbė
tojas. "„Ūkininkai negalėjo 
sėti tiek javu, kiek jie norė
jo, laikyti tiek ir tokių gy
vulių, kokių ir kiek jie no
rėjo be leidimo vokiečių žan-

kiėcių laukiamas svečias.
Toliau Grigaitis apibudi

no Lietuvos socialdemokra
tų siekius ir nuveiktus dar
bus. Jis trumpai įrodė, kad

- socialdemokratai’ yra vie
nintelė darbininkų partija, 
kuri visuomet užima pirmą 
vietą gynime darbininkų 
klasės reikalų.

- Fotam kalbėjo svečias 
drg. K. Bielinis, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
atstovas. Jo kalbos tema 
buvo „Lietuvos respublika 
ir darbininkų klasė”. Pradė
damas kalbą drg. Bielins 
pabrėžė savo atsilankymo 
tikslą: „Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių darbininkų su
jungti visas pajėgas daik- 
tan, suartinti veikimo ry
šius, sustiprinti klasinio ju- ' 
dėjimo siūlus ir nutiesti 
bendro veikimo J<elią.”

Po to Bielinis pasveikino 
publiką Lietuvos Socialde
mokratų Partijos vardu ir 
prašė tą pasveikinimą pri
imti. Publika pasveikinimą 
priėmė .rankų plojimu.. Jis 
taipgi išreiškė publikai pa
dėką nuo Lietuvos Socialde
mokratu Partijos Centro 
Komiteto ir Centro Tarybos 
už suteiktą medžiaginę pa
ramą amerikiečiais darbi
ninkais Lietuvos darbinin
kų kovai. Padėka tapo pri
imta publikos aplodismen
tais.

Toliau , Bielinis nurodė 
pamatines priežastis, ačiū 
kurioms susitvėrė nepri
klausoma Lietuva — Lietu
vos respublika. „Svarbiau
sios priežastis”^ ta*ė kalbė
tojas, „buvo šios: pirma — 
pasaulinis karas, kuris savo 
jėgomis suardė visą Europą |r daugiau skirtingų siekiu, 
ir jos griuvėsiuose gimė „Svarbiausios tų partijų”, 
naujos valstybės, nauji ku- tęSė kalbėtojas, „yra krikš- 
nai, jų tarpe ir Lietuvos res-; čionys demokratai, liaudi- 
publika; antra — Lietuvos ninkai ir socialdemokratai, 
visuomenės tam tikri vidų- pirmieji atstovauja grynai 
jiniai reikalavimai ir norai 
pasistoti ant savarankiškos _____  r__ m
papėdės ir savarankiškai sj įleistikuogiliausiai kiėri- 
tvarkyti vidujinius savo rei- kalizmo šaknis “ ’
kalus; trečia — Lietuvos■ liaudy. Ta partija daugiau- 
darbininkų luomo noras įsi-Į^ai susidaro iš klebonijų, 
gyti daugiau teisių, kad pa- davatkų ir sumulkintų dar- 
gėrinus savo būvį ir atsikra- bininkų. Liaudininkai yra 
čius svetimų okupantų. Tos stambiųjų ūkininkų partija, 
trys buvo pamatinės prie- jų tikslas ginti to luomo 
žastys atsiradimo Lietuvos reikalus. Nuo klerikalų jie

. ........... mažai kuo skiriasi. Didžiau-
Interpretuodamas pirmą sis skirtumas yra tame, kad 

priežastį, kalbėtojas nuro- klerikalai eina prie savojdk- 
dė, kad pasaulinis karas — $io su škaplieriais, o liaudi- 
tas raudonas demonas — i ,
suardė visos Europos ūki, tikslo eina be škaplierių, 
sunaikino buržuazijos idėjų ~ ‘ ‘ -s-
bagažą, padarė buržuazijai

daro. Ta priespauda priver
tė Lietuvos visuomenę mąs
tyti ir sutvėrė norą pradėti 
judėjimą prie savarankiš- 
fkos valstybės sudarymo. Čia 
: daugiausiai dalyvavo kai
mo ir miestų darbininkai, 
neturtingieji valstiečiai, be
žemiai ii* mažažemiai — vo
kiečiu okupacijos kanki
niai”." Kalbėtojas tvirtai ti
ki, kad be tų priežasčių 
šiandien 
zistuotų 
ka.

Toliau

nebūtų arba neeg- 
Lietuvos respubli-

Bielinis trumpai
gvildeno Lietuvos visuome
nės turini bei jog sudėtį. Jis 
įrodė, kad Lietuvos visuo
menė, panašiai kitų šalių vi
suomenei, yra pasidalinusi Į 
atskiras grupes, politines 
partijas, turinčias mažiauI

Pirmieji atstovauja grynai 
buržuazinius reikalus, pildo 
Romos paliepimus, stengia-

kalizmo šaknis Lietuvos

respublikos.”

ninkai prie veik to paties . « • t. vf.__ <• __ •.
»

Socialdemokratai — tai vie
nintelė partija, kuri atsto-

BROOKLYN, N, Y. 
Musų kriaučiai vis komunis

tų neklauso.
Reikia pasakyti, kad mu

sų komunistai sylinasi, pra
kaituoja, kad kaip nors 
kriaučių uniją užvaldžius. 
Artinanties delegato ir se
kretoriaus rinkimams, jie 
beveik kiekviename „Lais
vės” numeryje pašventė po 
kelias špaltas agituodami, 
kad kriaučiai balsuotų^ už 
komunistus. z Bet musų 
kriaučiai jau perdaug pa-

finansuose. Na, o ką jau 
kalbėti'apie visus kitus ma
žesnės vertės dalykus: su 
bosais girtuokliavimus, ne
teisingus į darbą žmonių 
siuntimus, overkotus ir tt

Viršminėti ir dar nemi
nėti jų darbai nedavė jiems 
pageidaujamų vaisių nei 
šiame susirinkime, kuris 
įvyko 29 d. gruodžio. Šiame 
susirinkime musų komunis
tėliai buvo susiorganizavę 
neprasčiau kai Trockio ar
mija - ir stengėsi pastatyti 
sekretoriaus vieton J. 
Kriaučiavičių, kuris dar ką 
tik išmoko rumbes prosyti. 
Jie prieš šitą susirinkimą 
suorganizavo net „Apšvie-

ieigu ateityje musų kriau- 
ciai taip dabos savo organi
zaciją, tai drąsiai galima sa
kyti, kad jie neduos nuvesti 
ją į tokią balą, į kokią buvo 
nuvede pirmiaus komunis
tai

| Taigi, musų kriaučiai atei- 
' tyje turi taip pat saugot or
ganizaciją nuo tų elementų, 
kurie tveria visokias Lygas, 
kad „gręžti” organizaciją, 
o jšgręžus paversti uniją 
savo_partijos tikslams. Zo~

I

ALBITQUERQUĘ, 
NEW MEX1CO.

Iš nežinomo kampelio.
Šitas miestelis lietuviams 

turbut dar nežinomas. Jisai 
skiriasi nuo kitų miestelių 
tuomi, kad į čia suvažiuoja 
žmonės sveikatos jieškoti. 
Čia klimatas labai sveikas, 
žemė stovi 5,000 pėdų augš- 
ciau marių vandens, žiemos 
nėra ir lietaus taipgi beveik 
nebūna, šitą miestelį žmo
nės'vadina džiovos priešu.

Gyventojų čia yra apie 
20,000, kurie didžiumoje su
sideda iš ispanų ir indijomL 
Apart malūno ir lentų plo
vyklos, kitokių išdirbysčių 
beveik nėra. Yra dar viena 
gelžkelio Santa Fe šapa, ku
rioj vagonus taiso. Kaip ki
tur, taip ir čia darbininkai 
buvo išėję į streiką, bet nie
ko nelaimėjo, nes kompani
ja prisigabeno daug streik
laužių. Ispanai yra tamsus 
ir neorganizuoti darbinin
kai, todėl ir jų algos yra vi
sai mažos, šiaip, mekanikai 
gauna geras algas.

čionais man begyvenant 
niekur neteko lietuvių susi
tikti. Gal ir yra kokis, bet 
sunku susižinoti Jeigu šioj 
apielinkėj yra lietuvių, tai 
malonėkite su manim susi
pažinti. Ateikit arba rašy
kit šiuo'adresu:

Antanas Statkevičius, 
318 Priceton avę.. 

Albuoueroue, New Mexico.

džiu sakant, kriaučiai turi, į tai domės, jeigu vienos ku- 

r v —j_______ > itali jonukus.
j Dabar gi tiek katalikės, tiek 
I *autininkės, tiek progresis- 
; tės — visos viena paskui ki- 
,tą ženijasi su italijonais. 
' Gal pasakysit, kad čia nėra 
.lietuvių vaikinų? Man ro
dosi, kad lietuvių vaikinų 
čia yra visokių: jaunų ir 
'senbernių, blaivininkų ir 
munšainierių, kreivų ir tie
sių, — vienok lietuvės mer
ginos savųjų nemyli. Ką ge
resnio jos randa pas italijo- 
nukus — tai tik jos vienos 
į tai gali atsakyti.

Šiaip ar taip kalbėsime, o 
lietuviams vaikinams gresia 
pavojus: prisieis viengun- 
ttiais pasilikti arba ženvtis 
su italijonkaitėmis.
♦ Pasaulio Pilietis.

pažinti tuos žmones, kurių-rios srovės merginos butų 
kojos Amerikoje, galva Į pamylėjusios 
Maskvoje, o protas pilve.

Pas-tis.

I

I

COLLINSVILLE, ILL. 
Visko po biski.

Šioj apielinkėj anglių ka
syklose darbai eina nekaip.

> T.ithuanian

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York

<1ei pajreidaujat žinot kaip kept su Borden’s .trai uodir.tu 
pitfnu, išpildykit kuponą paženklindami kurias knygas no
rit ir Borden Co. atsiųs dovanai.

Išmokt šiuos Faktus Apie Pieną
Tukstan’ius metu pienas buvo pripažintas patini 
pirmuoju būtinu maistu. Eet nors jis vis dar skai
tomas vier.a didžiųjų maistų, vėlesniuoju laiku 

'žmonės nepasitenkina bet kokiu pienu — jie sten
giasi sužinot. KOKĮ pieną jie vartoja savo na
muose.

JUSU PRIEDERME DĖL 
SAVO ŠEIMYNOS

Per tris gentkaites Bordėns darė tik vieną daly
ką — tarnąvo Amerikos žmonėms parūpindamas 
.•lems gerą, švaru pieną ir pieno gaminius.

Be to. visoj šalvi milijonai žmonių taipgi laukia, 
kad Borden’s aprūpintų juos Garuodintu Pienu — 
Bordeno Garuodintasis Pienas nėra saldintas. Tai 
yra ne kas kitas kaip puikiausi ir riebiausis 
Bordeno pienas atskyrus dali vandens ir sudėjus 
į sanitarines skaldelės. Jis galima gaut per ap
skritus metus. Ji gauni šviežią ir tyrą, nes Borde
no gamyklos tolydžio dirba, kad parūpinus pieną, 
kuris butų šviežias ir sveikas. Jis yra tyras kar
vės pienas su paviršiais, tik vandens dalis išimta. 
Gali jį vartot taip kaip šviežią pieną, išskiriant 
tiek, kad jis dvigubai skalsesnis. Kitaip sakant, 
vienas puodelis vandens yra lygus dviem puode
liams iš bonkos pieno.

KUTO N AS —

Duona —-— Saltkošė------- Pajai

Saldainės   Mčsoa — Pudingai 
Žuvys------- Pyragai --------- Sriuba

Vardas

Pavardė

1>NSWE£TENEO

^APORATEp
milk

ELIZABETII, N. J.
Darbininkų mulkintojai 

pranyko.
Šitame mieste buvo atsi

radę tokių agentų, kurie 
rengdavo prakalbas, parda
vinėdavo tūlos čeverykų 
bendrovės Šerus, keikdavo 
„Keleivį”, socialistus irt ai- 
doblistus. Jie sakydavo, kad 
darbininkų išganymas—tai 
komunistų partija ir čeve- 
rykų bendrovė. Atsirado 
apie 12 negudrių darbinin
kų, kurie nusipirko tos ben
drovės šėrus ir sumokėjo 
kiekvienas po 100 dolerių. 
Vadinasi, išviso tiems agen
tėliams čia pasisekė suko- 
kktuoti apie 1200 dolerių. 
Dabar tie šėrininkai norėtų 
atgauti savo pinigus už šė- > 
rus, bet jau negali.

Pastaruoju laiku tie pž(- 
i!s agentėliai, kurie išvilio
jo iš darbininkų tiek daug 
pinigų, dabar skleidžia tarp 
žmonių kokias-ten knygeles 
prieš socialdemokratus.. Su 
tokiais agentėliais darbinin- 

-u Ikai turėtų būti atsargus. Nors Birstonai buvo į p poet*.

WEST FRANKFORT, ILL.
Norėjo nužudyt savo 

moterį
į Per Kalėdas P. Birštonas 
! norėjo nužudyti savo mote- 
:rį, kuri yra savo vyrą pa
metusi ir šiuo laiku gyvena 
Zeigler, III. Dalykas dėjosi 
taip: pas Birštonienę-Vy- 
tunskiutę buvo krikštynos, 
į kurias, nors ir neprašyti, 
atvažiavo visi Birštonai: 
sūnūs, tėvas, motina ir se
suo. Atvažiavę tuojaus pra
dėjo kelti lermą ir P. Birš
tonas prievarta reikalavo 
grįžti savo moterį su juo 
gyventi, bet toji atsisakė. 
Tuomet P. Birštonas išsi
traukė revolverį ir puolėsi 
įprie savo moters, norėda- 
jmas ją nušauti. Vytunskie- 
nė matydama, kad gali bū
ti blogai, puolėsi savo duk
terį gelbėti ir nusitvėrė už 
žento. Tuo tarpu žentas pa
leido šūvį ir pataikė senei 
Vytunskienei į koją. Tada 
puolėsi visa Birštonu šei
myna ir prasidėjo mušty
nės. L.__  __ L____
'gerai apsiginklavę, bet zei-Į 
(gleriečiai paėmė viršų ir iš- r iIpėrė užpuolikams kaili. koresP' ant 5 pusL)
i Tuojaus tapo pašaukta poli- 
Jcija, kuri Birštonus arešta- 
jvo. P. Birštonas buvo nu
vežtas į Bentono kalėjimą, 
į bet užstačius kauciją tapo 
paliuosuotas.

| P. Birštonas dabar gailisi 
už papildytą piktadarystę 
ir nori perprašyti uošvę Vy- 

(tunskienę, bet uošvė jam 
neatleidžia ir žada traukti 

1 savo žentą teisman. Vytuns- 
kienė dabar randasi West 
Frankforto ligonbutyje. 

j Žmonės kalba, kad Birš
tonu šeimyna yra nekokia. 
1922 metais,, per Kalėdas, 
surišo savo žentą J. Liut- 
kauską ir biauriai mušė. 
Liutkauskas išsprukęs iš jų 
nagų, išsižadėjo savo pačios

l

I ♦

Geriausi 
Cigaretai



KELEIVIS4

, kad Bostone
per Kalėdas užsinuodijo

♦

—Heilo, Maike! Kaip tau laikraščiuose, 
einasi?

—Nekaip, tėve, nes šalta, daugiau kaip šimtas žmo
—Jes, vaike, pasiutusiai 

šalta. O tai vis valuk to, 
vaike, kad tu nepoteriauji.

—Niekus kalbi, tėve! Ką 
čia poteriai gali su šalčiu 
turėti? Atėjo žiema, tai ir 
šalta.

—Taip nesakyk, vaike. Jei 
Dievas norės, tai ir žiemą 
bus šilta. Ale jis to nenori, 
ba svietas perdaug ištvir
kęs, bažnyčion žmonės nei
na, kunigams rankų nenori 
bučiuot, pamokslų neklauso, 
brostvų nenešioja, poterių 
nekalba — už tai Dievas' ir 
užleidžia šalčius.

—Tai kodėl tu pats, tėve, 
nepoteriauji ?

—Kas tau sakė, Maike, 
kad aš nepoteriauju? Aš 
kas diena rąžančių sukalbu.

—O betgi tavo nosis visa 
raudona nuo šalčio.

—Maike, tu apie mano no
sį nesirūpink...

—Bet aš matau, kad tau 
daugiau šalta, negu man. 
Reiškia, poteriai šilumos 
tau nepriduoda, tėve.

—Ale užtai, vaike, aš tu
riu gero munšaino, katras 
kraują užkaitina. Gerai iš
sigėręs, tai ir ant sniego ga
li miegot.

—Bet- man rodos, kad tu. 
tėve, prie blaivininkų buvai 
jau prisirašęs?

—Jes. vaike, aie aš prigu
liu prie pilnų blaivininkų. 
Ar tu žinai, kas tai yra pil
ni blaivininkai?

—O kas?
—Tai yra tokia susaidė,’ 

vaike, kurios memberiai ge
ria po pilną stiklą.

—Tai kam da jus vadina
tės blaivininkais, jei blaivy
bės nesilaikot?

—Vardas, vaike, nieko 
nereiškia. Ve. bolševikai 
vadinasi komunistais, o prie 
komunijos neina.

—Vistiek, tėve, aš tau 
patarčiau pamesti tą "mun- 
šainą”, nes tai yra nuodas.

—O kas tai yra nuodas? 
Išvirožyk.. man žemaitiškai.

—Nuodas;'/tėvė, tai toks 
daiktas, nuo kurio gali nu
mirt.

—Tai yra poizonas, vaike, 
ale ne nuodas.

—Lietuviškai, N U ODAS !
—Orait, vaike, aš čia su 

tavim nesisprečysiu, ba gali 
būt, kad tu apie tokius daik
tus geriau žinai. Ale kaslink 
munšaino, tai tu manęs ne
mokyk, Maike, ba aš jau tu
riu gerą ekspyrens ant to. 
Ačiū Dievui, geriu jau ke
linti metai ir da nei karto 
nenumiriau.

—O ar tu, tėve, neskaitei

. Prostitucija iriš ten išsinešame?! Neišsi- 
nešame jokios kritikos, ro
dos nieko nematėme, nieko 
negirdėjome. Buvo dvasinis 

; penas, kurio ritmas ne iš 
.musų aplinkybių kilęs ir 
musų sielos jis nepalietė. 
Toki "teatrai" dažniausia 
būna vaistai, kurie pagelbs
ti užmiršti ir tą. ką esi ma-; 
tęs ar girdėjęs. Mes turime į 
reikalauti tikrosios, kultū
riškosios, prakilnios dailės.

Dailės mylėtojai! Kelkite 
balsą šaukti menininkų su- 

Gyvas reikalas
I

Neati-.x °
Kurie vu°ti, jei tik vienos moterys 

tik esat kiek nors prasilavi- butų prostitutėmis

» Daininiiką-nenioitkn 
mo žinoma, kiek didelis yri 
kelias apie keno nusižengi-. 
mus spėlioti, o dar aršiau — , 
apie tai viešai išsireikšti.

Kad federalės valdžios 
agentai ėjo pas skundžiamą
jį pasiteirauti, tai liudija, 
jog jie skundikui netikėjo. 
Tačiaus skundikas turėjo 
būti gana įtekmingas žmo
gus, jei privertė valdžią ta
me dalyke žygius daryti.

Koks gi to skundo galėtu 
būti rezultatas? Tiktai, lo
giškai spėjant, toks: agentai 
parašė savo viršininkui pa
reiškimus, ir aš drįstu tvir
tinti, kad greičiausia agen
tai nuo savęs nepridėjo nei 
žodžio, nes aš labai abejoju, 
ar katras iš jų ką nors as
meniškai prieš p. Michelso- 
ną turėjo. Nors apie inci
dento pasekmes butų sunku 
pranašauti, vienok reikėtų 
abejoti, kad minėtas augš- 
Čiau skundas išeitų skundi
kui ar skundikams ant nau
dos.

Paduosiu čia pasekmes 
panašaus 1916 m. Chicagoj 
Įvykusio incidento. Važinė
jau tenai anglų valdžios rei
kalais. Atsilankiau ir pas t u- 
ius lietuvius veikėjus. Tūlas 
redaktorius (ne klerikalas), 
žinodamas kokiais reikalais 
Chicagoj atsilankiau, pasi
šaukęs mane redakcijon už
darė kambarį ir man, kaipo 
anglų valdžios atstovui, pra
nešė, buk tūlas jo draugas, 
žinomas Chicagoje lietuvis, 
advokatas, tankiai "landžio
jas" pas vietos vokiečių kon
sulą ir jis (redaktorius) 
esąs įsitikinęs, kad intaria-

veneriškos ligos.j Nesu kon petentiškas pa
sakyti ko dėlei, bet šalinan
ti? m te: igę.iti jai nuo dar
bininku ęar darbininkams 
ruu inteligentijos) ii- prade
dant inteligentijai, o" ypač 
dailės mylėtojams,važiuoti į 
Lietuvą, tarpe musų ir be 
žiburio jau galima patėmy- 
ti. Jog muši- numylėta dailė, 
vos tik pražydus tarpe lie
tuviu Amerikoje, puola.

Koncertų parengimai kie
kybėje sumažėjo, taipgi ir 
kokybėje žymiai susisiauri
no. o jau žj mesni parengi
mą'. kaip "i-ii: operos, ope
retės — ne mums ragauja
mas ąsnis. Ir tolimesnis 
veikimas darosi silpnesniu. 
Sumažėjus: emigracijai iš 
Lietuvos, n pribūvant nau
jiems veikėjams pridboti 
mums energijos, nėra vil
ties, kad m su dailės regre
sas susiturėtų.*

Mes matome, kad musų 
iniciaty 
mažės, 
antri s 
treti. - 
lentuoti! — važiuoja Itali
jon — įieško pinigų svetim- 
tautiškose dailės įstaigose, 
didžioji gi dalis grįžta Lie
tuvon. 0 kur musų pribū
vančios spėkos? Kur musų 
priaugančioji gentkartė — 
jaunimas!?...

Mums trūksta solidaru- 
bei pavyzdingų darbų, 

patraukus jaunimą 
kultūriško darbo — 

da’lės. Reikėtų arčiau 
„ x.. i į priaugančios 

veikęs gęn t kartės psichologiją,k'ad 
pataikius ržmegsti jaunuo-

važiavimą.
verčia tą darbą pradėti. 

Dailės mylėtojai!
dėliokite šito darbo.

muzikos irnę dainavimo
norėtumėt tokią draugiją 
matyti gyvuojant ir nešant 
visiems naudingą darbą, at
siliepkite ir prisidėkite prie 
jos įkūrimo savo darbais.

A. Bačiulis
5 Arthur st., 

Montello, Mass.

(Pabaiga)
Vyrai prostilutai.

Aš prisibijau, kad neku
rtos moterys-skaitytojos ne
įmanytų, kad man terūpi 
tik moterų griekai i viršų 
išvilkti, o jau vyrų, tai ne. 
Aš visai kitaip į šitą klau
simą žiūriu. Man rodos, kad 
prostitucija negalėtų gy-

>

Kas gi 
sudarytų sindikatui šimtus 

Pūkštančių, o gal ir milijo
nus dolerių, jeigu vyrai išti- 
krųjų butų tokiais pado-

*

vės spėkos mažėja ir
Vieni perka ukius, 

kverl-ias i "biznius", 
- ah! tie genijai ta-

“Keleivis’ mylimiausias
svečias Lietuvoj.

liečiai, imant > kartu ir Ug
nies Departamentą, bandy
tų tylėti ir slėpti — ažuot 
ugnį gesinus — kokį nuo
sprendį visuomenė išneštų?

Žinoma, tai nedaleistinas 
dalykas. Bet — beveik ly
giai naikinanti jėga, kaip ir 
ugnis, tūkstančius namų 
(šeimų) naikina Chicagoj. 
Daug produktyvės energi
jos naikina. Daug milijonų 
dolerių žalos komercijai ir 
industrijai daroma. O vis 
tik todėl, kad vyrai ir mote
rys stengiasi užslėpti tai, 
kas reikėtų aikštėn kelti ir 
naikinti.

Veneriškos ligos daugina
si. Ir skaitanties su medaka- 
liniais autoritetais, viena iš 
šitų ligų jau užpuolė dau
giau negu 15% musų gyven
tojų. Iš kiekvieno šimto 
negyvais gimusių kūdikių 
— 80% yra šitos ligos dar
bas. Į bepročių ligonines 
20' < šita liga pasiunčia.

Tai sifilis.
Kita veneriškoji liga pa

kirto sveikatą daugiau negu 
pusei musų paaugusių 'gy

liais, kaip jie apie save mis-

kyšiai politikieriams? Iš ko 
: sindikatas mokėtų algas pa
lioms merginoms, kurių ar
mija irgi nemenka? Vyrai 
tuos pinigus suneša. Taigi 
jie prostituciją ir palaiko.

II. 
Veneriškos ligos. 

Veneriškos ligos — labai 
opus klausimas. Vistiek.

i daug šiuo klausimu aš ne
kalbėsiu. Viena, kad laik
raštyj negalima pasakyti, . . .. -. . ,

i visko, kas būtinai reikėtų :.en ojų- ls klekv??n0 
pasakyti, o antra, kad mes ;lmt0 ,a|,.!akmįlį

lija? Iš kogi butų mokami

i

Ant kiek Lietuvos darbi
ninkai džiaugiasi sulaukę 
"Keleivio", galite suprasti iš 
žemiau patalpintų laiškelių.

Gerbiama "Keleivio" 
Redakcija!

Kaip žydai, būdami pūs
linėje, džiaugėsi aplaikę is 
dangaus maisto, taip mes, 
Lietuvos darbininkai, džiau
giamės aplaikę iš Amerikos 
dvasiško maisto-literaturos. 
Užvis mylimiausias svečias 
yra "Keleivis”. Nežinau 
kam tarti širdingiausi ačiū 
už suteikimą man šios pui
kios dovanos, nes nežinau iš 
keno malonės man "Kelei
vis” yra siuntinėjamas. Mes, 
būrelis draugų, didžiai bū
tumėm dėkingi, kad ta gera 
ypata užsakytų mums "Ke
leivi” ir ant sekančių metų.

Pr. Markauskas 
Sėdos pasta,

Mažeikių apskritis.

pasakyti į. , •
kas būtinai reikėtų .

jau turime knygą, LYTIES i--gof dai?as-.^ iš kiekvieno—- — . _ _ * . CJYY'rA meninu JI...šimto visokių pūliuojančių 
ligų moterų viduriuose —■ 
yra šios ligos darbas.

Tai gonorėja.
Kuomet pirmasai milijo

nas vyrų tapo pašauktas į 
mačiau viename ta* pasirodė, kad 35

ra 1S klekvien() šimto turėjo 
šant, kai, ŽirdiJ nereikŽ’"“™^ ,Be‘ ^dal! 
- • “■ juos, nupuolė iki vienam iš

šimto.
Į Nelabai senai atgal daug 
žmonių mirė nuo karštligės, 
raupų, geltonosios šiltinės, 
drugio, bet šiandien šitos li
gos yra nepaprasta reteny
be. Nes per kovą jos tapo 
apgalėtos. . <

Tai gryniausia tiesa pa-

MOKSLAS, kurioje apie ly
tiškas ligas labai plačiai ap
rašyta. Aš čia tik tiek noriu 

{pridurti, kad veneriškos li- 
jgos yra biauriausios ligos. 
Prie progos įstebėsiu, kad, 
nesenai mačiau viename 
laikrašty tūlą daktarą rą? 
šant, kai girdi, i __ ____
žmonių šitomis ligomis gąz- 
dinti. Bet man rodos, kad 
reikia teisybę apie šitas li
gas pasakyti. 0 teisybe sa
kant, šitos ligos labai bai
sios, Iš tiesų, tasai daktaras 

r turi būti ar žioplas, ar pa
prastas nežinėlis, jei jis ne

šino, kaip veneriškos ligos 
yra lengvai užsikrečiamos, i , y— 
kiek , žalos visai draugijai sak;ta- ”radeJtls žmonėms 
eridaro p. esti atviią kovą.prieš dzio-» • , ’ V~ ’’ ‘ •

Man rodos, kad nesakyti q

I

nių. Ir keliatas jų net pas 
Abraomą nukeliavo. Moks
las senai jau prirodė, kad 
alkoholis kenkia sveikatai, 
o namie padarytas jis da pa
vojingesnis.

—Aš, vaike, netikiu i 
mokslą. Sykį trajinau mok
sliškai sviestą valgyt, tai 
paskui tris dienas spiau- 
džiau.

—Kaip gi tas galėjo atsi
tikti ?

—Ogi taip, vaike: radau 
gazietoj straipsnį, kur neva 
moksliškai aiškinama, iš ko 
pasidaro sviestas. Girdi, lie
tus ir saulė paverčia žemę i 
minkštą purvą. Žolė tą pur
vą ėda ir auga. Karvė ėda 
tą žolę ir duoda pieną, o pie
nas virsta j sviestą. Taigi 
moksliškai išeina, kad svies
tas pasidaro iš purvo, tik 
reikia, kad jis pereitų per 
karvės vidurius. Aš pamisli- 
nau sau: jeigu karvės vidu
riuose purvas gali pavirsti į 
sviestą, tai mano viduriuose 
irgi tas pats iš jo išeis. Ir aš 
parsinešęs porą svarų 
minkšto purvo suvalgiau 
ant vakarienės. Nuo to lai
ko, vaike, aš Į mokslą jau 
nebetikiu.

—Argi mokslas kaitas, tė
ve, kad tu toks neprotin
gas? Mokslas teisybę sako, 
kad visas musų maistas pa
eina iš žemės. Bet pirma jį 
turi paimti iš žemės augme
nys, o paskui tuos augme
nis turi perdirbti gyvūnai. 
Ir tiktai iš gyvūnų žmogus 
gauna tinkamą sau maistą.

—Tai perdaug, vaike, ma
no galvai suprasti.

i

Prie straipsnio “Judo- 
siu darbas”. .

1922 m.,Gruodžio 20 H ______
"Keleivyje"^tilpęs straipsnis neprigulėtų.

Kazys Pilėnas. 
iMt. Vernon, N. Y.. 
Gruodžio 28 d., 1922 m.

1 •
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•no
Kad 
prie 
urie i

masai advokatas, užsikeikęs pažiūrėti 
alijantų priešas, 
prieš alijantus.

Kaipo valdininkas, kito- nų sąryšius — menininkų 
kios išeigos neturėjau, kaip 
nuodugniai ištirti skundą, 
nes labai abejojau, kad 
skundžiamasai advokatas 
užsiimtų tokios rūšies dar
bu; o prie to; būdamas lie
tuviu, nenorėjau savo vien- 
genčiui be priežasties pa
kenkti, ir todėl anglų vy
riausybei apie skundą nei 
nepranešiau. Pasitaikė taip, 
kad kiek vėliaus Įskųstasai 
advokatas lankėsi New Yor- 
ke ir tenai Įsakiau savo 
agentams, kad ji tėmytu ir 
apie jo veikimą ir žygiu.- 
man praneštų. Rezultatas 
buvo tas, kad redaktoriaus 
skundas pasirodė nei kuo 
nepamatuotas ir tyrinėjimo 
Išlaidas, kurių buvo apie 
S300, prisiėjo iš savo kiše- 
niaus padengti, nes skundi
kas netiktai nepanorėjo pa
sidalyti su manim nuosto
liais, bet i mano laišką (gai 
todėl, kad lojeris) atsakė 
angliškai.

Lietuvoje irgi turėjau be
reikalingo nesmagumo i< 
pusės šito žmogaus.

Skundikas ir po šiai die
nai gailisi už papildytą ju- 
došystę.

O kas nepamena Kaupo. 
Česnulio, Mastausko ir kitų 
"patriotų" darbi]!

Visose partijose yra ne
normalių žmonių ir tiktai 
toki žmonės, tankiausia iš 
keršto arba ir užvydėjimo, 
skundžia valdžiai savo vien
genčius, nepaisant prie ko
kios partijos ar grupės jie

antgalviu "Judošiu Darbas” 
liudija, kad lietuvių tarpe 
yra tokių, kurie užsiima 
skundimu valdžiai priešingi] 
sau pažiurti žmonių. Kad p. 
S. Michelsonas< buvo I 
tai Įskųstas buk jisai dalyva
vęs bolševikų susirinkime, 
Brooklvne, tame 
nuomonių būti negždij^pa-jtos darbininkų -< ‘

ffanera plenas iau gaiaVas. >ąiun- _. .
lės valdžios agentai lankėsi gOn neinančios penkios uni- 
So. Bostone ir klausinėjo j^. Amalgameitų Rubsiu- y 
apie p. Michelsoną pats uz|Vjų Unija, Skribėlių ir Ke-/C ’ 
save kalba. Taciaus ne su vi-l . •- ,vsais autoriaus išvadais ir Pun« Darb>n’nkal: Motens- 
spėliojimais galima sutikti, Drapanų Siuvėjai, Kailių____

Man, net keliose viešpa- Unija ir Journeymen Tailo- labai 
tystėse valdiškose vietose ring Union.

draugijėles, kad jie supras
tų organizacijos reikšmę — 
kultūros darbą. Ir jeigu juo
dasis musų visuomenės 
sparnas kreipia didelę aty- 
dą Imk jaunimo, o mes tatai 
niekais praleidinėsim, tad 
savo laiku galime susilaukti 
mirtino smūgio musų liue
są ja m menui

Idant nedaleidus juoda
jam spm-nui užgauti žydin
čio Iiucsojo meno, reiktų 
jieškoti išėjimo. Reikėtų 
prade i sąmoningą dailės— 
'm! tu ros V arba, kuris vi
siems butų pavyzdingas.

Kam-gi musų sceniškos 
žvaigždės turėtų jieškoti 
i ! svetimtautiškosė dai
lės ištaigose? Kam-gi va
žiuoti Italijon? Juk tos 
žvaigždės yra musų visuo
menės turtas. Ar gi mes ne
same verti matyti, girdėti 
k ii tesu ių parengimų? Ar gi 
tos žvaigždės nežavėtų mu
sų sielą? o ypatingai su- 
koncen^'uoios į vieną kūną 
— i operą? Juk tas įvykinti 
. ■ ;i galima. Reikia sutverti 

k ra jojančia "Dailės Mylė
tojų Dainininkų Grupę", ku
ri užsiimtų operečių, operų, 
koncertų rengimu ir stipri
nimu musu dailės dabar ir 
lupintųsi jos žydėjimu atei
tyje.

Taip sus 
kai galėtų d 
daryti, 
ionijas t ----- - ‘____________ __ ~
; ko nijų scenos mė-iruodamas "Keleivį". Musų nOroms nenoroms kei-\os'knVgoT$5.0(P 
gėjai duoti negali delei sto- dvare yma L šeimynų,^ O;čiasi. Jau turime žmonių, iri Med stud Al
l os ' ei ert ariškų spėkų. paikrascio niekas nėra uzsi- ^et tokiu žmonių, kaip Ha-------- 1

Toki <!ai-.a atlikti vienam prenumeravęs, nes neturi-;roid F. McCormick, Inter- 
zrba dviem vra negalima, ■ me iš ko. Taigi "Keleivi0"1 .............

J et. susidėjo - . . , osuiuvi .m&uu,
iHini!iku į vena grupę, orą-gu ir surammtoju. VardejCommonvvealth' EdisGn Co.

Gerbiama "Keleivio” 
Redakcija!

_ Širdingai meldžiu pakeis
ti antrašą, kuriuo siuntinė- 
iot man "Keleivį", nes aš 
persikėliau gyventi naujon 
vieton. Tą vieną "Keleivio" 
egzempliorį, kuris ateina 
mano antrašu, skaitome net 
P5 draugai ir visi labai 
džiaugiamės, kuomet jis 
mumis pasiekia. Nėra tinka
mesnio Lietuvos darbinin
kams laikraščio kaip "Ke
leivis”, kuris ^slaptus musų 
klerikalų darbus kaip veid
rodyje parodo.

Tariu širdingiausi ačiū 
"Keleivio” redaktoriams ir 
tendradarbiams už šviesos 
ir tiesos platinimą, o taipgi 
ačiū manajai sesutei už "Ke
leivio" užprenumeravimą.

V. Kriščiūnas
Liduokių miestelis.

Ukmergės apsk.

I
Į

I v
i žmonėms, kaip šitos ligo;

vą, šita liga irgi sumažėjo. 
? su raupais šiandien žmo-

giau nereiškia, kaip tik su- 
žiniai slėpti ir laukti, kad 
daugiau ligonių pasidarytų 
ir daktarui daugiau pinigų;

Jeigu taip butų kovojama 
prieš sifili ir gonorėją, tai 
aišku, kad ir šitos ligos su
mažėtų.

Kai prisižiūri klinikose į ...... -VI • .. *IS!. iscsa
laivas yra kiauras ir negali Rpo-ain notnlniuc Atlantiką perplaukti, - jie " ' netoljulas 
įjįnesfe Taip su visa kLAtlantiką perplaukti, — jie

! 
I

Persergėjimas visados yra 
labai geras dalykas visuo
menei. Tiesa, jis yra blogas 
tiems, kurie gyvena iš žmo
nių nelaimės. *

Daug yra žmonių, kurių

jos žmogui trūksta: ar jis 
iicuvųuias, ar neper

maldaujamas užsispyrėlis. 
~ _ — K — 3ti i tuos žmones, 
tečiau ligos, kurios padaro 
juos nelaimingais, yra sle
piamos.

Gaila, kad aš čia negaliu 
atvirai pasakyti tai, ką\laž- 
nai klinikose matau. Tikiu.fanatizmas ir aklumaa pe’-.S ne '^ukai ant

. eina \i&Ką. Šitie žmonės galvos atsistotų. Bet aš čia 
l-1 u SieptJ' Jie rauda to padaryti negaliu.“Aš ga- 
S? TS- de! liu tik patarti kiekvienam
n?iH- f,1“’ -1** n.el?orl įsigyti knygą, Li TIES 
-1. k TU t k ?C”! P>--ZaS’ MOKSUS,. kurioje viskas, 
t.es. Jie kovoia su dzinvs i-n._ J t’

'■itiemtJ kančių, bet nenori įsigyti
ga-

žemiaus talpinamas laiš-' ....... . , K
kas yra rašytas J. Mamehui ties. Jie kovoja su džiova, kas tik reikia lvtZ Ii ĮCedar Rapids, !owa: ... vėžiu su difterija ir dau^ “A ^ima

-S1'<jau^ "Keleivio" knygyne, 
f zo-,arba pas jos leidėja: Al. 

’ . .. , | Margeris, 2023 St/ Paul
Bet laikas, bėga ir papro- Avė., Chicago, III. Kaina ši-

iderinę daininin- Brangus mano švogerėli! __ w
lidelį darbą pa- Labai daug kartų dėkuo- fili ir gonorėją — nė 

Va iuodami per ko-(ju tamstai už malonę, kurią džio. 
galėtu duoti tą, ką man suteikei užprenume- f

- national Harvester Co. vice-

Med. stud. Al. Margelis.

ATVAžIAVO CARO 
GENEROLAS.I SeaSr^^tvažia- 

-------1 riai gjiiin- tS ’da“r%as pra-, visų dvaro draugų darbi- i prezidentas; Marsh3” ™a™?a“ kuri^S
'drt.i <■ ypė Naujosios An-.ninku kreipiuosi prie tams- >r daug kitų> kurie uždėjo mandaTO’S^Xn2. 
Jtli.ros koto- įjos turėtų nuo tos prašydamas, kad n ant.Chicagoj Visuomeninį Svei- ias Jo drapanos iau am'iilv- 

Kelei- 10 neatsilikti. Centrą jstei- ateinančių metų uzprenu- katos institutą, atidarė tris Susios ir ifs ketina Soti 
e e gus Ro<tf P butu galima meruotum mums "Keleivi” ,Odelius ofisui ir už mažu i i • 1S j11? JlesRotl 1 • ‘e’ j-ėi Viiltiiriš--ir nrisiustum "Kplpivin” lai ei • • 0ILsus,ir ?z m_az4 čia kokio nors darbo sau.---------------------užuiMumnu saiumrai -'ekmingai pradėti kuituns-ir pnsiųstum Keieivio lai--atlyginimą duoda žmonėms -----------  

aliaus faktas, kad federa-l^ag .-au ffatava<; " ; ką dailės dirbą. Tokioj grii-dos knygą Lietuvos;Respu-1 patarnavimų. '' ‘ •
-_ux:____ Pienas Įau gatavas, ^ąjun- , _. __„„si™ ir blikos Istorna”, Už tas įhieagos

oc tome. ? i . u .. .

{galėtų gėr .is JŲ parengi- tai kuomi nors ateityje at-:prane§jmą; 
sdyginsime. Tefcvbė apie "sociales" Ilgas' ovcuu?u,1KaJJ , manomevo-

| Taipgi tariame širdingą ^’a,t5> ,T*as n.u miestą Mekka. Anglai
ačiū "Keleivio" Redakcijai tun būti pasakyta. įkaltoje džiaugiasi, kad 
už talpinimą teisingų žinių. Jeigu Chicaga ir vėl uzsi-,gaus nusikratyti jį nuo savo 

Kazimieras KHgis. degtų, ir jeigu visi geri pi-1 rankų.

keno ADATOS DARBININKAI [dėti, o yp;
T ■«T”W.TT •» A 1 * 11VIENIJASI.

Iš Rochesterio "
dv!ejų yjuį” pranešama, kad ada

.J ’-alima spėka, ir blikos Istorija”. i 
i.dLfįnkės kolonijos brangias dovanas mes tams-

mais.
Juk mes iankome svetim-[ 

taučiu teatrus (kartais ir ačiū

silyginsime.

žemos doros "vodevi- už talpinimą teisingų žinių.
liūs") T k k j dvasinį peną

teko SULTONAS VAŽIUOJA 
MEKKON.

Man
dienraščiuose,

skaityti šito instituto šitokį i Buvęs turkų sultonas nu- 
: .tarė išvažiuoti iš Maltos į

- - - - - - - — ‘"stebuklingąjį” mahometo-

ėlegtų, ir jeigu visi geri pi-1 rankų.
»
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KORESPONDENCIJOS,
t ______

DETROIT, MICH.
Iš lietuvių veikimo.

Kaip kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose, taip ir De
troite, veikimo nestokuoja. 
Tik visa bėda, kad pas mu
mis tasai veikimas kartais 
išeina iš vėžių ir neneša vi
suomenei naudos. Tokiu 
liergždžiu veikimu ypač pa
sižymi musų* ekstra kairieji. 

30 d. gruodžio Lietuvių 
Pilietinimo Kliubas buvo 
parengęs vakarą, kur buvo 
nei tai koncertas, nei tai ba
lius. Išsyk programas buvo 
panašus i koncertą, nes 
”Ateities” choras sudainavo 
kelias daineles. Bet laike 
koncertinės dalies publikai 
prisiėjo stovėti, nes sėdynės 
būva sudėtos tik pašaliais, 
mat salė buvo prirengta šo
kiams. Po koncertui prasi
dėjo šokiai, bet irgi su truk
dymais, nes rengėjai turėjo 
omenyje ką-kitą. Viršminė- 
tas vakaras buvo rengiamas 
sušelpimui našlės M. $alaše- 
vičienės su jos vaikais. Tam 
tikslui buvo leidžiamas lai
mėjimui laikrodėlis. Tikie- 
tai buvo parduodami po 25c. 
Ant tikietu buvo pažymėta, 
kad laimėjimas Įvyks 30 d. 
gruodžio tokioj ir tokioj vie
toj. Kuomet žmonės susirin
ko ant laimėjimo, pasirodė, 
kad reikia užsimokėti Įžan
gos tikietas. Bet pardavinė
jant laimėjimo tikietus ne
buvo paaiškinta, nei ant ti
kietu neparašyta, kad bus 
programas ir reiks Įžangą 
užsimokėti. Delei to tarpe 
publikos ir rengėjų iškilo 
nesusipratimas ir daugelis 

. žmonių pasipiktinę grižo 
nuo svetainės namo.

Šitoki prigavingi parengi
mai tik atpratina publiką 
nuo lankymosi i gerus pa
rengimus.

sitikti naujus. Vakarėlis bu
vo su programų, kurį išpil
dė vaikų grupelė, vadovau
jant M. Karkauskiutei. Ne- 
kurie vaikučiai labai gerai 
atsižymėjo: A. Jurevičiūtė 
puikiai sugrajino kelis ga
balėlius ant pijano, o V. 
Gurskelis — ant smuikos. 
Reikia tikėtis, kad netrukus 
lowelliečiai susilauks naujų 
talentų dailės dirvoje. Šis 
vakarėlis buvo gana sma
gus ir todėl laikas praėjo 
greitai. Po vakarienės visi 
linksmi skirstėsi, linkėdami 
vieni kitiems laimingi] nau
jų metų.

Tik tūlas R., norėdamas 
pasirodyti, ką jis gali, laike 
vakarienės savo neliogiška 
kalba sugadino susirinku
siųjų smagų ūpą.

1 d. sausio buvo pareng
iąs D.L.K.A.D. balius, ku
riame matėsi nemažai gir
ių. Priegtam ir muzika ant 
šio baliaus buvo prasta. 
Rengiant balių reikia paimti 
atsakančią orkestrą, o ne du 
muzikantu.

i

Kunigėlis iškeikė progre
syvius, kam jie protestuoja 
prieš registraciją ir Lietu
vos Atstovybę Amerikoj. 
Buvo parsikvietęs ir kun. 
Urbanavičių iš Bostono, 
kad ir šis iškoliotų bedie
vius. Bet jo prakalbos nei 
davatkos nenorėjo klausyti.

Visur Buvęs.

>

i

LAM RENCE, MASS.
Rymiokams nesiseka.

Nors šis miestas yra pusė
tinai apgyventas lietuviais, 
bet iš lietuvių gyvenimo ma
žai žinių telpa laikraščiuose. 
Rymiokai dar tankiau pasi
garsina savo šventam "Dar
bininke”, bet progresyviai 
iabai retai Į savus laikraš
čius parašo.

Rymiškiai su džiaugsmu 
pradėjo statyti sau bažny
čią. bet bestatydami išbaigė 
pinigėlius ir atsidūrė arti 

vatkų darbelius laikraštyje bankroto. Jagamastėlis, 
vietą užimti, nes progresyvėkaipo gudrus kunigėlis, su- 
visuomenė jas gerai pažis-įmanė paubagauti ant bažny- 
ta, bet kadangi jos myli ki-’čios ir pasirūpino tam tiks
lus nekaltai aploti, o savo'lui iš miesto leidimą. Palei- 
darbų nemato, tai aš čia no- do jisai ubagauti davatkų 
riu joms jų pačių darbus'pulkus po gatves ir stubas, 
parodyti. i bet labai mažai pelnė,

Štai per Naujus Metus svetimtaučiams lietuvių rei- 
vienas dievobaimingas ”avi-.kalai mažai rupi, o patįs Be
nas” pas savo kaimynus' tuviai didžiumoje yra susi- 
prisitraukė munšaino ii pratę žmonės ir žino, kad

; nau- 
kam ji dos neneša, o vien tik blėdi.

Galminas.

HUDSON, MASS.
Iš davatkėlių gyvenimo.
Neužsimokėtų apie da-

s

ir

nes

pas savo kaimynus tuviai didžiumoje yra sus 
’ munšaino ii pratę žmonės ir žino, L„ 

parėjęs namo pradėjo savo tamsybės urvai jiems 
avelę kamantmėt, ji mvo nvuvca, v » ivu vm vivtu.
esanti-nevaisinga. Pagalios | Savo reikalams Lawrer.- 
prisiminęs žodžius iš evan- ce’o lietuviai turi svetainę, 
geli jos, kad nevaisingą me- kuri priklauso Kliubui ir 
di reikia iškirsti,* nučiupo kurioj progresyviai žmonės 
peili ir paleido savo moterei atlieka visus savo reikalus. 
į užpakali. Ant laimės, pei
lis buvo neaštrus, tai kirti
mo darbas buvo nepasek-’ 
mingas. Moteris išbėgo 
kaimynus ir, bijodama 
grįžti, ten apsinakvojo. . ---

Pereitą vasarą kitas Ro- ^as (Michailofij. 
mos avinas Įsimylėjo i 
iimą avytę našlę ir 
kartą, pasitaikius 
uždavė savo pačiukei 
dų. Toji labai susirgo, bet 
tapo greitai pašauktas gy
dytojas, kuris nugabeno 
ją 1 ligonbuti ir pagydė. Jos’ 
vyras gi tapo suareštuotas 
ir nuteistas 6 mėnesiams i 
kalėjimą. Atbuvęs savo 
bausmę kalėjime jis dabar 
sugrįžo, bet jo pati spė.įo 
susirasti sau kitą meiluži ir 
savo vyro jau nebepriėmė. į11*

Tai mat kokių atsitikimų _

pas 
su-

sve- 
vieną 

progai, 
nuo-

Ristynės.
Šioj pėtnyčioj, 19 sausio, 

Lawrence risis du lietuviai 
'drutuoliai: Juška ir Žilins- 

. Ristynės 
bus lenkų svetainėj. Lietu
viai turėtų pamatyt savo 
drutuolius.

Lipliunų Jonas.

Pajieškojimai APSIVEDIMAI Pajieškau senos moters arba

statymo ir serai uždirbu. Katra
•4.. ___ ....v... 1

kyšiui.

Mass.

t

tuos lotus už poros metų at- Į nežinai ‘tai Uetuvos

lo-

Ilo-

Visokios žinios

a

h as

S'

iš

APGAVIKŲ! 
po' Phiiadelphia. 
vvrai Steponas 

M'kloviče ir įra-

I į

6 Whiling avė., Holyoke, Masą, 
Pageib. Antanas Ražukevičius,

580 So. Sununer st.
Holyoke. Masą

PARDAVIMAI.

vyra, rašykite
‘

PELNINGAS DARBAS.
Kiekvienas darbininkas, turintis

23

3 metų 
ir kant- 
susitai-

(3)

mes suteiksim pilnas informacijas.
CHARLES HAIKASAS (3>

915 -Judkens st., Seattle. Wa>a.

PAJIEŠKAU DARBO Fotografijų 
Studijoj. Esu patyręs fotografas. 
Taipgi sutikčiau eiti j partnerius su 
sąžiningu fotografu. Arba ir vienas 
pirkt fotografijų studiją. Biznis turė
tu būt išdirbtas. Atsišaukite. (4) 

V. STANKUS
5013 Mehose st.. Phiiadelphia, Pa.,są

su tinis ir jo negalima nuversti.
4. Caro valdžia griųva.
5. Klerikalai ruošia monarchi-

B. BART
16 Shauniut st.. Providcnie. R. 1,

kokie. Viską matęs.

K. ACTUS 
Common st.,

Lawrence, Mass.

i Lietuvos Respublika. Prie vei-

1 7. Karevičiaus išdavystę re-
mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura- 
ic’ną ant Lietuvos sosto.

Pajieska u 
čiaus, 
kričio-November, 
su Ona 
J-Srightone. 
dviem 
varge.

įkiltas
amatą prie na-

Aš, Zofija Stropiitieuė, po tėvais! PFItfAl AVIMAI 
Pralgauskiutė, pajieškau savo pus-' ▼ IIVtMI
brolio Antano Grivesto, kuris gyve
na Elizabethport. N. J.

Z. Stiopiųienė
16 Mvrtle st., Siougthtun, Mass.

Pajieškau brolio Antano 
čio, gyvena kur nors vakarų 
jose, ■ Kauno gub., Raseinių 
•Jurbarko vaisė., Kazokiškių 
Turiu svarbų reikalą, jis pats 
sišaukia arba kas apie 
pys pranešti. _

i Pajieškau brolio Julijono Biraus, 
į paeina iš Kauno rėdybos. Teisių atf- 
’ škriėio. Luokės parapijos. Patv.nišalų 
kaimo. Kurie apie jį žinot maloneki- 

“i arba pats lai atsišaukia. 
__ __ __ er<ru ir noriu su juo pasi- 
matyti, nes nemanau iš tos ligos pa- 

' Z_.Lt. pribuk greičiau.
Liudvikas Sirus

J 4 14 Thames avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui 
sutinkančios ant akės gyventi, 
nesnės kaip 27 metų. Aš esu v: 

■er.o ' 28 metų, moku gerą 
su'mų

norite gauti puikų . .
laišką tuojaus, duosiu atsakymą kiek
vienai. Vyrus meldžiu nerasinėti. (3) 

G. Mazil
Edenvvold, Sask., Canada.

į 9. Mokina Uracha ”Tėve Mu- P'an$st* ' - As laba: se
.. , . ... . ...................matyti, nes

= 10. X okietljos revoliucija iš- <_ryti. Brolau
: blaško klerikalų pienus.

ii 11. Lietuvon ateina bolševikai.1
I 12. Lenkai Užima Vilnių. ( “Faj^kau savo sesers Kazimierus 

13. Lietuva apskelbta respub- ^ilmnkiutės. Girdėjau esanti apsto- 
; lika. ; dusi su Martini? Karašausku ir gy-
i 14. Laikinoji Lietuvos konsti- vena Detroit. -“'ch- turui pranešti 
įucjja jai svarbų reikalą. Meldžiu atsisauk-

' 15. Kova dėl Steig. Seimo. ; },: .arha„2ta.^
. , . . • 16. Karės stovis ir kitos re- •
kad Kanados mieste Mon- presijos Lietuvoj.

17. Gabrys išduoda savo sėb-

kos, paeina is : 
liuonos valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti, 
reikalą kaslink Lietuvos, arba žinan
tieji malonėkite pranešti. Kas pirmas 
praneš, tam užrašysiu laikrašti kokį 
norės.

Krank X eliėka
745 XV. Lombard st.. Baltimoie. Md.

As. Marcelė Jurgilienė. pajieškau 
savo tikro tėvo Izidoriaus Markaus ir 
gedės Antano Niaukaus. Abudu paei
na iš Kauno rėdybos. i auragės aps
kričio. Eržvilkio parapijos. Polių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinote malonėkite pranešti, bu
siu dėkinga.

Marcelė Jurgil
Bos 268. Auburn, III.

merginos, tokios, kuri negali fabrikus dar 
dirbti, prižiūrėjimui 

mergaitės. Duosiu valgį 
su užmokesčiu

...į _________________ _
. j ją Lietuvoje.

_ ------ r- ' 6. Vyskupo Karevičiaus kelio-
l4b BlSSOil Avė.,: ne pas Ludendorfą.

savo vyro teiikso Tau- 
kurs mane apleido 11 d. iap- 

lubcr. 1922. Jis išvažiavo j 
Merkeliute, kuri gyveno I 

palikdamas mane 
mažais vaikučiais dideliam 

■Ji yra pilkų plaukų, augšta, 
1 uz Taurių didesnė. Tarp savęs jiedu

! REIK ALINGAS ŠI AI CU S prie 
taisymo čeverykų. Kurie norite atsa
kančiai pataisyti teverikus, iš senų

> naujus padaryti, siųskite pas mane 
arba atneškite, busite užganėdinti.

KRANK J. MAD1SON (3> 
608 W. Eederal st„

You:i<:stow u, Ohio.

su
Detroit.

■ J' ’ s apie ją žinote, malonė
kite pranešti šiuo adresu:

Paulius Žilinskas
515 Mary st., ScrantOn, Pa.

j
i visą laiką arba vakarai.

Pajieškau draugo Tamošiaus Sala 
petos, paeina iš Vilniaus rėdybos ir 
apskričio, Malėtų valsčiaus, Pakube- 
< io kaimo. Malonėkite atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą. Jei kas žinot, 
kur jis gyvena, meldžiu pranešti, už 
i.ą busiu labai dėkingas. Keturi me
tai atgal jisai gyveno Pittsburgh, Pa. 

Jokūbas Paškevičia (1)
Box 42. Riley, Mc.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
2u iki 30 metų. Aš esu 27 metų. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti ir pa
veikslą, atsakymą duosiu kiekvienai. 
Merginos iš Lietuvos lai neatsišaukia.

J. N. (4)
475 N. 3rd st., Phiiadelphia, Pa.

t

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Plungės, seniau gyvenusio Argen
tinoj. Paeina iš Šeduvos parapijos, 
Alk<nupių kaimo, Panevėžio apskri
ties ? • . . Ui

VJremka Malinauskiene
655 IV. Lombard st., Baltintoje, Md.

r reale yra 700,000 gyvento-

Kas tos 
mys. prašau man tuo pranešti, už ką 
gaus atlyginimą. Geriau jis pats lai 
sugrįžta, r.es vėliau ar anksčiau poli
cija suras. ne> miestas turi duot vai
kams užlaikymą.

Veronika Taučienė;
2C9 Bolton st-č So. Boston, Mass.

KELEIVIS
patiko, ką liudijo smarkus; 
delnų plojimas.

Šv. Kazimiero D-ja yra 
viena didžiausių organizaci
jų musų kolonijoj ir jai pui
kiai sekasi. Ir šitas„vakaras 
davė jai $127.00 pelno. Tik
gaila, kad muzikantai buvo 
ne ’

Lą paskirtas kasierium ir 
nuvežė Į banką padėti $60,- 
000 kompanijos pinigų. Pi
nigus jis padėjo, bet namo 
nesugrįžo. Jo automobilių 
rado su degančiais žiburiais 
netoli Abingtono prūdo.

KRIKščION'įS BĖGA Iš 
TURKIJOS.

Iš Turkijos ateina šiurkš
čių žinių apie likimą tų 
žmonių, kurie dabar tūks
tančiais bėga, iš tenai, bijo
damiesi skerdynių. Bėga be
veik vieni krikščionis, grai
kai ir armėnai. Tai vis tikė
jimo aukos. Tokiais pabėgė
liais dabar esanti užpludusi 
visa Graikija. Jie neturi nei 
maisto, nei reikalingų dra
panų. Juos šelpia amerikie-

34. Plebiscitas ir jo nenusise- 
kimas.

35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Prancūzų kolonija Klaipė

doj.
i Visi šitie dalykai yra aprašyti 
■ Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

I Didelio formato, ant dainos 
popieros. graži spauda, ir kai-

I nuoja su visu žemlapiu tiktai 
i $1.00. Apdaryta auksuotais 
j audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak- 
! vijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip: 

"KELEIVIS**
255 Broadwav. So. Boston. Mass.

, REIKALINGAS <»KG AN1ZATO- 
’ ”, ims sutvert uendruvę. Atsišaukit

I g reit, gera užmokestis. Darbas liuo- 
I su laiku ar vakarais. Klauskit infor
macijų. (3)

J. IVAKNER 
P. O. Box 4, Batavia, N. Y.

RE1KA14NGJ AGENTlP- 
•■vnii Šfr pioterįs vikoąe lie- 

tuvisko®'' tfMomjoše. Galima dirbti 
i®. Dailias la-

(5)Lai pelningas.
.M. I. Dl MSH A & c o.

5013 Mclrose st.. 1‘hiiadelphia, Pa.
LACONIA, N. H. 

< Kandžiotojas.
Čia lietuvių yra nedaug ir 

visi lig šiol gyveno sutikime. 
Tik atvažiavus iš Bostono 
tūlam lietuviui prasidėjo 
kandžiojimas iš pasalų. Ta
sai žmogelis lošia šunelio ro
lę ir jau Įkando 'kelis lietu
vius. Matomai gėdydamasis
savo prastų darbų jis ir sa-( 
vo vardą permainė. Jo tikra . . . .
pavardė yra B., o jis save ciai. Pabėgėlių skaičius sie- 
vadina S . Žmonės norėtų, kiąs 2,250,000 ir aprupini- 
kad tas negeistinas sutveri-,jų maistu ir drapano- 
mas iš čia išsinešdintu. į1Tsls atseisiąs nemažiau kaip 

w Neinylįs. ! $1Ž,000,000.

KO LOTUS NEWT0N 
FALLS, OHIO.

kalba

Briedžio Sunui. Jūsų ko-
1 respondencija .atėjo peryė- 

Mes, žemiau pasirašiusie-. lui. Patalpinom anksčiau 
ji, šiuomi atsišaukiame i vi-'gautą.
sus lietuvius, kurie yra pir-' Streikieriui. Sunku jūsų

Pajieškau moters, kuri norėtų gau
ti gerą vyrą ir turėti gerą gyvenimą, 
nesenesnes kaip 35 metų, gali turėt 
vieną vaiką, bet turi būt teisinga, 
esu 32 i ,, . , „
kei gerą gyvenimą.

A. Saroky
2819 W. Cleme aline st..

Phiiadelphia. Pa.

I
Į
i

_________________ Aš'
metų, prižada gerai moteris- palinkimą agentauti, gal: užsipelnyti 

Į daug geresni pragyi enimą negu 
dirbtuvėje. Rašykite dėl platesnių in
formacijų. (4)

DEKSNIS OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford, Conn.

tilpo šiame "Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

FAKTAI APIE LIETUVA

atgauti savo pinigus, ku-! 
riuos esame Įdėję.

Keletas metų atgal agen
tai važinėdami po angiiaka- 
svklas, daugiausia Pennsvl- 
vanijos ir West Virginijos 
valstijose, pardavė lietu
viams tūkstančius lotų, pri
žadėdami didelį -uždarbi ant 
tų lotų po poros metų. Bet 
Jau praėjo daugiau kaip po-, 
ra metų ir tų lotų kaina ne- ’ 
tik nepakilo, bet gal dar nu- 
puolė Nors agentai žadėjo: Jei4itu j^gi^ daiyk, 
tuos lotus 117 imros mptn at-i .. . ; . , ___
gal atpirkti, bet šiandien tų; 
agentų nei dvasios nesi
girdi.

Kurie esate pirkę lotus 
viršminėtoj vietoj, atsaky-' 
kitę laiškais Į žemiau pa-'tik ką 
duotus paklailšimus: ; veikalas apima visą

t \ -rrr i i . i • i

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
tį su Sovietų Rusija?

Respublikos Istoriją.
čia rasi visas faktus, prade

dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
išėjo iš spaudos. Šitas 

laikotarpi
1) Kiek lotu esate pirkę'uuo 1905 revoliucijos iki

ir kiek mnkėiA? I šių dienų :r parodo, kaip gimė
j Lietuvos Respublika. Prie vei-2) Kaip senai pirkote. j j.aj0 vra <33 pridėtas didelis spal-

3) Ką agentai jums sakė; vuotas žemlapis, ‘ ’
pardtiodami lotus?

4) Ar turit lotų pieną 
ba numerį?

5) Kokioj vietoj jūsų 
tai randasi?

6) Ką manote su tais 
tais daryti?

Po atsakymais padėk 
pilną savo vardą ir antra:

Kuomet* susižinosime 
Jumis, tuomet tarsimės, kas; 
teikia daryti. Laiškus rai\ 
darni adresuokite šitaip: • 
Tilvikas, 7“ 
Akron, Ohio.

Su pagarba
F. Vitkauskas, 
J. Tilvikas, 
B. Rubinas.

i

i

Pajieškau apsivedimui merginos
nuo 18 iki 26 metu, bo‘skirtumo pa- LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS 
žiūrų ir tikėjimo. Aš esu vaikinas 27 į 10 KUOPA HOLYOKE. MASS. 
metų. Kuri sutiktų apsivesti, meldžiu, Viršininkų adresai: 
lasyti laiškus žemiau paduotu adre-'pirm Motiejus Žebrauskas.
su. Aš esu jūreivis f U. S. Navv) ir. - —• - ....
geras amatninkas. Dabar esu U. ■ S. 
Nava! akademijoj, bet jau tuojaus iš
eisiu iš tarnystes ir dirbsiu iiuosai. I 
laigi butų geistina, kad geletiau ap- Sekretorius Domininkas Velička, 
sipazinti su mergina, o pasitui .
vesti.

John A. Ramonas
P. O. Box 143, W? Lynn, į

Pajieškau apsivedimui merginos' 2 
aiba našlės, be skirtumo tautos ir ti-l 
kybos, nuo 22 iki 35 metą. Aš esu' 
vaikinas 29 metų, laisvas, nevartoju,S 
daiginančių gėlimų, nei tabako. My
liu skaitymą ir rašymą. Meldžiu su 
pirmu laišku prisiųsti ir .paveikslą,at- 

: sakymą duosiu kiekvienai. (5)
P. M. Pilietis

J Bex 85. Collinsrilįg, III,
\ c-

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius,

54 Adam st., Holyoke, Mass. 
Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagaila.

588 So. Sumraer st.,
Holyoke, Masa. 

Stasys Pikturna.
593 Bridge st., Holyoke. Mass. 

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st., Holyoke, Mass.

Pajieškau brolio Kazimiero Veli , ___ ____
Stakių miestelio. Ve- į---------------------- ;____________ —į’-

Kaulio apskričio. ' Pajieškau apsivedimui jUmos ir 
nes turiu svarbą dailios merginos, mokančios kalbėti 

'............. .. | angliškai. Mananti vesti lai atsišau-
• I ia ir sykiu su laišku paveikslą pri
siunčia. (i)

L. Budas
10 Stagg st., Brooklvn, N. Y.

------------------------------------------------- i.________
Pajieškau apsivedimui merginos, 

tarp 20 ir 26 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 27 metu, turiu gerą darbą ir 
š'ek-tiek turto. Kurios merginos norit 

i turėt gerą Šeimynišką gyvenimą, at
sišaukit šiuo adresu: • (4)

J. W-ski
P. O. Box 72, Bertha, l’a.

Tamosai- 
valsti- 
apskr.. 
kaip >o. 
lai at- 

iį žino nialo-

Juozas Tamošaitis
19 Margin st., Iiyde Park. Mašs.

, — r-, kuris parodo
: visus dabartinės Lietuvos mies- j 

ar- lus ’r miestelius, jos apskričius y,Kričio, 
‘ ir valsčius, jos rpbežius ir visas j kaime, 

kaimynes šalis.
Knygos turinys susideda iš 

sekamu skyrių:
1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Priloto Antanavičiaus ap

linkraštis. kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep-

Pajieškau brolio Antano Galva
nausko, Kauno rėdybos. Rokiškio ap- 

, sMiviO, Čedasų parapijos, Pavijomą ; 
' kaime. Seniau gyveno Baitimore. I 
I Md.. o dabar nežinau kur jisai randa- Į 
I si. Meldžiu greitai atsišaukti, o jei 
kas apie jį žinote, malonėkite praneš- Į 
ti, už ką busiu dėkingas.

M. J. Galvanauskas_
Station 12, Box 541, Laivrence, ?.lass. |

I 
i i

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. WAUKEGAN, 1LL.
Pirmininkas Kaz. Grinioa,

802—8th st, • •
Pageibininkas Kaz. Ambraziuna% 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vrn. Rodzinaki, 

, 1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
.Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis. 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 

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 paskutinj 
nedčldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st.

APSISAUGOK IT
šeši metai atgal 

Pa. vaikščiojo du 
Shades ir Antanas 
šinėio žmones į Mutual Life Insur.m- 
c< Co. Jiedu gvarantavo, kad už. 5 
metu kompanija atmokės pinigus su 
šeštu procentu. Mes patikėjom jų 
gražiam Įkalbėjimui ir isirašėm 4 
-žmosės. įmokėdami no 31 dol. 32?. 
Praėjo penki metai, bet nėra nei pi
nigu, nei agentų. Sakoma, jie yra ap- 
gavę ir daugiau žmonių.

Jonas Vaitkus
618 E. 8th st.. Chester, Pa.

VALUTKEVIČIAUS

TREJANKA
arba

TREJOS-DEV Y N ERiOS

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

Trejankų pakelis 50c.

ŠALČIO IR GRIPO PROŠKOS.
Nuo šalčio galvoje, gripo, šal

čio purtymo, skaudėjimo kūno 
ir kaulų. Nėra geresnių gyduo
lių nuo šių nesmagumų, kaip 
Valutkevičiaus Šalčio ir Gripo 
Proškos. •

Pakelis 50c.
Siųsk Money Orderį ar stam'- 

pomis.

MONTREALE YRA 700,- 
000 GYVENTOJŲ.

Vėliausis cenzas parodė,

jų, iš kuriu 139.960 vra an- pašantis.
ST. LOUIS, MO. 
Teatras ir balius.

Šv. Kazimiero Broliškos 
Pašalpos D-ja (liuosa nuo! 
prietarui 31 gruodžio buvo j 
surengus balių su teatru. 
Vaidinta dvi komediji: ”Ge- 
riaus vėliaus, negu niekad” 

”šalaputris”.
_______ ________ Moterų roles lošė p. M. 

yra davatkų abaze. 'Arie ki- Domaševičienė. p. N. Gudie- 
tų dorą jos myli liežuviais ir pL0. Griciukė. " 
malti, bet į save nepasižiuri. pažymėti,

__ a _ • _ .. t ASenas Gyventojas

IA)WELL, MASS.
šis-tas iš musų kolonijos. (
31 d. gruodžio L.M.P.S. ir na. Belskis, Kantautas

glu, 377,700 franeuzij, o ki.'<18-Spaudo ir partijų protes- 
tus sudaro kitos tautos.

NEVY YORKE UŽSIDARĖ 
300 RŪBŲ DIRBTUVIŲ.
Šiomis dienomis Ne\v 

Yorke tapo uždaryta apie 
300 rūbų dirbtuvių ir apie 
10,000 rubsiuvių buvo pa
leista nuo darbo. Uždan tų 
siuvyklų savininkai sako, 
kad dirbtuves jiems jau ne- 

. Reikia užsimoka laikyti, nes rub- 
, kad p. Griciukė siuvių algos taip pakilo, kad 

vra Amerikoj augus, bet jiems nelieka jokio pelno, 
lietuviškai gerai šneka ir -----------
savo užduoti ant scenos at- PRAPUOLĖ ČEVERYKŲ 
liko labai puikiai. .

Vyru roles atliko Mažiuk-
x-------r

KOMPANIJOS KASIE
RIUS.

Brocktone prapuolė be 
A.L.D.L7D. kuopos surengė Vladas Domaševičius. jokios žinios Thomas Scho-
vakarėlį su tikslu smagiai Salė buvo pilna žmonių ir field — Stacey, Adams Shoe 
praleisti senus metus ir pa- vaidinimas publikai labai Co. kasierius. Jis buvo ti

X

. .■ '* *
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos įstatymas.
2-3. Namu ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 
Vilniaus.

27. Paliokai užpuola Lietuvos 
kariumenę.

28. Želigovskis užima Vilnių.
29. Želigovskis puoli ant 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu-

i Pajieškau savo brolio Benedikto 
Miliaus. Pirmiau:- jis gyveno Kana
doj. bet 1915 metais išvažiavo Į Su
vienytas Valstijas ir buvo apsistojęs 
Cineinnati. Ohio. paskiaus n.rfikėlč į 
Davton. Ohio. po numeriu 121 i>ee ls 
Avė. Dauginus kaip metai neturiu 
nuo jo jokios žinios. Meldžiu atu- 
šaukti arba kas žinot malonėkite pra
nešti, už ka busiu labai dėkingas.

I Feliksas Milius
18 Hogan st., Montreal, Canada.

SEATTLE, U ASH.
Seattle miesto ligonbutvjc mirė 

■JUOZAPAS PAULAUSKAS. 64 me
tų amžiaus. Velionis paėjo i^ Lietu- 

j "os iš Kelminių kaimo, Sasnavos pa- 
■ rani.ios, Marianipolės apskričio. Su- 
|valku guli. Amerikoje velionis paliko 
12 seseris ir dėl judviejų paliko apie 
| turto po priežiūra M. Oszkim’o.
j Minėtas M. Oszkinis tą reikalą buvo 
I paskelbęs "Kel.” nmn. 50 ir 51, 1922 
i ir... iškraipytai, todėl šiuomi pi ašonie 
velionio J. Paulauskio seseris atsi
šaukti tuojaus ant nurodyto adreso.

>

Pajieškau s: 
galamio, pac. 
čio, Šimkaičių 
kaimo. Turiu 
tuvos. _ 
nantieji 
kir.gas.

11745

avo pusbrolio Jono At- 
nae.na is Raseinių abskri- 

į valsčiaus, Pasaltonių j 
arbu reikalą iš Lie- 

Meldžiu atsišaukti arba ži- 
praneškit, uz ką busiu dė-

John Jurgaitis 
McDougall avė..

Hamtramck. Detroit. Mic-i.

Pajieškau savo brolių Juozapo ir ■ 
Vincento Vaitkų. Pirmiau gyveno 
apie < hieago. lik. e dabar nežinau 
kur jie randasi. Iš Lietuvos paeina 
Kauno rėtlybos. Tauragės apskričio, 
Naumiesčio valsčiaus. Žiogų kaimo. 
Gavau laiškų iš Lietuvos, turiu svar
bų reikalą. Meldžiu greitai atsišaukti 
arba žinantieji malonėkite pranešti, 
busiu dėkingas.

Jonas Vaitkus
61S E.

PARSIDUODA Dl ONOS 
KEPTUVĖ.

norit smtaupyt pinigų, pasinaii- 
dokit proga.

Visame mie/te randasi tik viena 
duonos keptuvė. Biznis išdirbtas oer 
keletą metu. Vienas trokas ir arklvs. 
T savaitę iškepam 25 bačkas miltų. 

•Priežastis pardavinio — isvaziuoj’u 
Lietuvon. Delei platesnių informaci
jų kreipkitės pas savininką. < 4 > 

P HA PT

A NTHON Y V ALUTKEVICH 
PH. G.

15 Intervale st.. Montello, Mass.

J
c. 

t

‘i
tvrv arui nėra, J

Apyvartos pcriX fc-4 Yj i L lx O ** 1 J .
!-l« 
‘ifi

PARSIDUODA GKOSERNe IR 
BUČERNĖ

Geroj vietoj, kito storo arti nėra, 
apgyventas lietuviais. / 
savaite nuo S4OO iki 8500. Kambariai 
prie storo. Rendos už storą ir kam- 
iarius S15 . Gali pirkti ir nebuvęs 
biznyje, aš parodysiu kuogeriausia.

XV. MARCINKUS (3) 
38 l'nion st., Camhridgc, Mass.

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žiniai: 

Atspausdinta 70 chorelių dai
nų vienoje knygoje. Diduma tų 
dainų maišytų chorų balsams; 
dalis jų vyrų arba ir moterų 
kvartetai ir dalis duettų. kurie 
tinka geriausiai vaikų chorams.

Knygos kaina 1 d. 50c.
Atyila*! Kas irus iš kaito 20 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS 
769 Broadwav. So. Boston. Maaa



Sveikatos Kampelis.
, 0 mums kaip tik svarbu
yra, kad musų jaunuomenė 

pagrin- butą.sveika ir stipri, tik 
das fra jo sveikata. Tik musų jaunuomenėje yra 
sveikais'žmogus gali būti ti- žmonijos ateitis. Seną žmo- 
krai laimingas. Vienas ma- gŲ perdirbti arba bent pa
to savo.Įlaimę turtuose, kitas mokyti,, pagydyti, yra la- 
meilėję, trečias savo pra-...............................
garsėjame, ketvirtas links
mybėse, penktas visuome
nės, tautos, žmonijos gero
vėje ir 1.1. Bet vis tik, ku>- 
nematytu žmogus savo lai
mę, jis nesijaus esąs tikrai 
laimingas, jei jis nebus svei
kas. Nemiela turtuoliui jo 
turtai, jei jis serga: nelinks- 

„ma ir nepatvari yra meilė
tarp nesveiku žmonių; labai bu yra, kad kuo mažiausiai 
skaudu yra garbę mėgstan- krašte butų ligonių. Reikia 
Ziam žmogui, jei jis dėl ligos žinoti, kad tik sveikame ku- 
negali kitų priešakyje sto- ne tėra sveika dvasia. Jei 
vėti; kiekvienam yra žino- žmogus yra nesveikas, jis 
ma, kad nėra ūpo nesvei- yra nervingas, netikusiai 
kam žmogui linksmuose va- protauja, yra negerame upe 
karuose ir puotose: kitų lai- x-,~i —"------ ’’ — ~-
me besirūpinąs žmogus, su
sirgęs yra jau tuo nelaimin
gas, kad nebegali kitais rū
pintis. Nors ir labai retai, 
bet pasitaiko žmonių, kuria 
sakosi ir nesveiki būdami 
esą laimingi. Tokie žmonės, 
arba nesenai teserga ir ma
no greit išgyti, arba tik gi
riasi prieš kitus.

Mažai pasiturintis žmo
gus. kol sveikas, dar gali 
šiaip taip gyventi, dieną iš 
dienos užsidirbdamas. Bot 
kaip tik sveikata nebetar-

dirbti, o čia dar atsiranda epidemijos ir t.t. __ ___
naujų išlaidų gydymosi rei- pripažįstame, kad tik svei- 
kaląms. ir žmogui ne tik ką kas f----------- *’ ----- ' —
apie laimę netenka svajoti, 
bet- tenka iš paskutiniosios 
rūpintis, kad iš neprivalgy- 
mo >ir bado nenumirtų. La
bai'Mažnai matome, kad li
gos suėda žmogui visą • jo 
turtą, visus jo sutaupytus 
išteklius. -

Žmogaus sveikata yra ne 
tik - jam pačiam reikalinga, 
bet ir kitiems žmonėms, h’ 
kiti žmonės yra suintere
suoti, kad nė vienas žmogus 
nesirgtų, kad visi butų svei
ki ir stiprus. Jei šeimynoje 
suserga darbininkas, nuo to 
kenčia ne tik jis pats, bet ir 
visa jo šeimyna. Jei jis ne
taiku numiršta, palieka naš-

SVEIKATA IR VISUO- : 
k : MENĖ, s

Žmj^aus laimes ] *
■ re ’

ląiįn 
voua

meilėje. bai sunku. Juos dažniausia 
tenka palikti baigti savo 
amžių taip, kaip jie yra jį 
pradėję. Kas kita su jau
nuomene, kuri nėra dar su
akmenėjusi ir kuriai gyve
nimas tebėra dar priešakyj. 
Jos sveikumu ir stiprumu 
mes ypač privalome rūpin
tis.

Ir kitais atžvilgiais svar-

ir tokį pat nesveiką ūpą jis 
Įneša į šeimyną, visą drau
giją ir visuomenę. Kiti užsi
krečia tuo upu nuo jo. Tik 
sveikuose žmonėse platinasi 
sveikos idėjos (mintys), 
sveika pasaulėžiūra. Daug 
musii gadynės barnių, ki
virčų ir nesutikimų pareina 
iš žmonių nesveikatos.

Ir valstybiniu atžvilgiu 
svarbu yra, kad piliečiai bu
tų sveiki. Valstybė negali 
gyvuoti, jei tauta kirmyja, 
jei jos kūną ėda visokios li
gos, kaip, pavyzdžiui, bran- 

yiauja, jau jis negali tiek tai (sifilis), džiova, įvairios 
dirbti, o čia dar atsiranda epidemijos ir t.t. Jei mes

nuo ankstybos senatvės ga
rma išsisaugoti. Apsisaugb- 4 4 
jimas mažiau ir tekainuoja, i 
kaip gydymosi. Vienas cen
tas, išleistas apsisaugoji
mui, atneša daug daugiau 
naudos, nekaip keli do
leriai, išleisti gydymo rei- 
Kalams. Nereikia gailėtis 
leisti pinigų savo sveikatai 
apsaugoti ir pagerinti, nes 
tie pinigai atneša didžiau
sias palūkanas, didesnes, 
nekaip bent kuris biznis.

Apsisaugoti nėra jau taip 
sunku, reikia tik žinoti tuos 
pavojus, kurie gręsia žmo
gaus sveikatai kasdieniame 
jo gyvenime, žinant pavo
jus, nebėra sunku jų išveng
ti. Neretai žmonės danu 
kenčia dėl to, kad nežino vi
sai menkų dalykų, kurie su
taupo labai daug sveikatos.' 
Pavyzdžiui, alsavimas (kvė
pavimas) per nosį labai ap
saugoja. žmogų nuo gerklės 
ir plaučių ligų. (”Tr.”) Į

Dr. J. žemgulys. |
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KŪDIKlų
OOVes skYRIU^

DĖL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS., I I t
J 
i

KELEIVIO” KALENDORIUS ŠVEDUOS
AMERIKOS1923 M. JAU GATAVAS.

i !■/ ■ C; į.i »

UŽSISAKYKITE TUOJAUS.t i
UNUA

44Keleivio” skaitytojams tik 25 centai.
I LIETUVĄ M

Greitas pasažierinis keliat na® 
NEW YORKO IKI L1EPOJAUS; 

per Gothenburgą, Švedija. Pasažieriai 
, bps tiansferuoti^knt^^urių tiesiai j

S. S. DROTTNINGHOLM
Vasario lt>. Kovo ltF ir Balandžio 14

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31. Gegužės 5.

Trecios kiesos kainos:
HAMBURGĄ-------------- |10XM;
DANZ1GĄ ir P1L1AVĄ IlOS^k 
LIEPOJ V ir KLAIPĖDĄ — |1W

Su damokėjimu >5.00 taksu.
Trečios kiesos pasažieriai tupi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietiniu Agentu ar
SKEDISH AMERICAN LINE. 

21-24 Statė StreeL Naw York City.

i
i

i 
r

Jame —
vaikiu juokų, moksliškų straipsnių ir informacijų. BeU, Kalendorius yra puikiai įhustruo-

);. ;ari.niūros ir paveikslai žymiausių Lietuvos veikėjų. Jo kaina yra 50c.. ->et Keleivio suity- 
25c. Pinkus galima siųsti stampom aiba galima ir kvoteri į laišką Įdėt. Adresuokite

’ KELEIVIS" 255 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
®

Lygybe komunistų Rusijoj
PaveisklčJis iš “Keleivio” Kalendoriaus.

"KELEIVIO ’ KALENDORIUS 1923 METAMS jau išėjo iš spaudos ir už Jie1,4j_dį«nų bus gatavu, 
te'l- tas.
tojam

:augyt»r 
me ’ 
lik

“N-r pieno, nėr žmogaus”, i
, PA R V* e

| TARP

i zvmieusių Lietuvos veikėjų. J» kaina yra 50c.. -»et Keleivio skaity-

CUNARD
- - - - a

Lietuvos Valdžios Privilegija.
2,310 LIETUVIŲ 

gali atvažiuoti į ^Ameriką prade* 
dant apeinanti Liepos mėnesį. Cu- 
nard patarnavimas yra greičiausias 
tavo giminėms atvažiuoti i Ameri
ką. Žmonės turėdami Cunard bilie
tus gali ant syk išvažiuoti, nes 
Cunard laivas plaukia iš Europos 
beveik kasdieną. Išvažiuojančius iš 
Lietuvos, per Cunard Liniją lydi 
kompanijos Lietuvys atstovas, ku
ris palengvina visus išeivio vargus. 
Už patarnavimą nėra ekstra kaštą

Cunard Money Orderiai yra iš
mokami Lietuvoj greitai ir saugiai

Dėl tolesniu informacijų kreip
kitės prie laivų kompanijos agen
to savo mies
te, arba _ prie 
arčiausio.

*

t. HOL'STON GOUD1SS.!

s., gamtos produktų, pic
ai y ;; viei tik maistas.
-ių :-ų įmonijos progre- 

... va tojimo pieniškų 
iK.ssulinė- karės Europoj 

it nuo. to europiečiai 
tent ą. Musu. -šalv. 
šeštoką. ' -
-tiprunias ir galybė 
rrik^atąso ^puo tūtek- 

p. n ašį 
i ir sveiki. -

pienas 11 vist; maisto"produk- 
i;.t :ž ikvt ir išvežiot. 

padėt rūpesčio įr triūso, 
: t'. r:> ji pristatj t žwio- 

ik-n pristatomas žmo- 
.Imp. ;je nėra tyras

pi.ras į kiekvieno žmo- 
,mn< pradeta"pristatyt Gail 
. (’ū meta; atgal. Ėordenas 
ds is-ado būdą, kaip palaiky- 

' ' ■ ‘ -4

i
Į.
L 

>:

25c.

25--

ADVOKATAS - 

B G. McDOWELL 
VEDA VISOKIAS BYLAS VI
SUOSE TEISMUOSE. RODĄ 
DUODA VISIEMS DYKAL 

KREIPKIS PPATISKA! 
ARDA LAIŠKU (-)

II. G. McDOWfcLL
80 WALL ST. B«m <17, 

NE1V YORK, M. T.

Į VI-.'
* fa - r- - *
. valgiu.

, iuba: 
Į Amei L. 
į A.Vii
' tinai p 
įaugtu

BET
11- yra 

iki sukaks mėnuo po pa- . Reikia 
Jai tokis pailsiu laikotarpis kad į 

kad atsigauti, išvengti; nėm.-.
tekėjimo ir oagaminti piwi ■ rems t 
.........  " Įir sveii

į l'YRAS .
thh ramus pradėt 
ioni rc, f-5 metai atgal.

į irmatlr.is išrado būdą, 
! ti pier.t tyru ir geru.

: ' B0BDE.NO I.VADORUOTAS PfE-| 
jįNAS v ra g\ara;.tuotas kaipo tyras.—' 
■'sumaišytas su cukrum, daugiau nieJ 

ko. Jis yra labai tinkamas ir sveikas 
vartei; k. p dice ier>s taip ir ma- 
žien:.'. ' •-

TAI yra ■ rausias ir parankiau
siai vartojau pienas kiekvienai šei- 

šis pienas yra vartojamas 
tik pieną- ir cukrus yra 
Pasekmės šio pieno var- 

; geriaflsios.

• a

.V 11<

I

STRAIPSNIS III.
-------U-------

KŪDIKIUI ATSIRADUS.
Motina turėtų bent savaitę ilsčti- 

lovoje ir neturėtų griebtis pilnos na
mų ruošos iki sukaks mėnuo po pa 
lagui. Jai tokis pailsio laikotarpis 
reikalingas kad atsigauti, išvengt 
kraujo 
savo kūdikiu

Motinos maisto energija neturėtų j 
Luti suvartojama sunkiam ianku dar-!,, 
bui. bet turi eiti į krutu 'pieną dėl: 
kūdikio. Bilė darbas, kuris nuvargi-1 
na motiną perdaug, gali atsiliepti 
kūdikio sveiką augimą.

Palagos nėra liga — tai tik sve 
katos įtempimas. Pramok kaip t

Kuomet -kiekviena nėščia 
yra tinkamai‘aprūpinama namuose ir 
kuomet kiekviena turi išlavintą p: ie- 
•žiura laike oalagų, tai GIMDYMAS 
BUS SAUGUS. '

žmogus gali gerai gv- 
ventf^ugti ir veistis, tai tą 
patį galima pasakyti ir apie 
visą tautą: tik sveika, stipri 
tauta gali tikėtis išlikti gy
va ir išsilaikyti kovoje dėl 
būvio kitų tautų tarpe. Jei 
kurioje valstybėje mirimų 
skaičius yii-šija gimimų 
skaičių, tai reiškia, kad ta 
tauta baigiasi, miršta, eina 
prie išnykimo. O tokių tau- įtempimą sušvelninti.
tų yra. Ir priešingai, juo ku
ri tauta yra veislingesnė, 
juo ji yra gaivesnė. Zuikius 
visi naikina, tačiau jie išsi
laiko savo veislingumo dė
ka. Taip yra su daugybe gy
vulių. žydai išsklaidyti po 
visą pasaulį, gyvendami ma

taičių be duonos. žomis kuopelėmis tarp sve-
Visuomenę galima skaity- iimijių, neištautėjo tarp ko 

ti didele šeimyna. Jei joje kito ir dėl to,'kad yra labai 
suserga nors vienas darbi
ninkas/ kenčia visa visuo
menę, Jei, pavyzdžiui kuris 
ūkis kaime sugriuvo, ma
žiau pristatoma Įvairių 
maisto ir kitokių produktų 
į miestą? mažiau produktų 
esant mieste, kyla jų kainos, 
kenčia nuo to miesto gyven
tojai, nes turi brangiau už 
tuos produktus mokėti. Tu
rėdami brangiau už nfaistą 
mokėti, jie kelia savo darbo 
ir dirbinių kainas, o nuo to 
kenčia kaimo gyventojai. 
Jei tik vienas darbininkas 
tesuserga, tai tas visuome
nė^ ukv.i pastebimo sukriki-

veislingi ir labai rūpinasi 
save sveikata.

Įgyti arba turimąją svei
katą ir stiprumą palaikyti 
žmogus gali tiktai jis pats. 
Niekas ne£ali_kitam įduoti 
sveikatos ir stiprumo, jei 
tas nenori. Jokia valdžia, 
kad ir geriausia butų, nieko 
neįstengs padaryti, jei žmo
nės patys bus apsileidę, iš
tižo, nesirūpins savimi, ne
dėsis gyvai prie darbo. Ga
lima valdžią ir vyriausybę 
mairyti kasdien, rinkti Į ją 
visų geriausius žmones, bet 
dalykai vis tik nepagerės, 

—- v. x .... jei žmohės patys nesitaisys.
mo nepadaro. Bet jei užeina į|a* kajp jr daugumoj kitų 
kokios epidemijos, suserga atsitikimų, žmogus turi tik 
daug žmonių, tuokart ūkio jjs pats pasjdaro.
sukrikimas z pasietam .abai Apskritai imant, daug ge- 
žvmus ?iau vra nesirgti, nekaip su-

Ne tik sirgimo metu ligo> sjrc,,s gydytis. Gydymasis
, >"11 LLltO EVUVvl'-'* ųiy u j įllUOiC

tramdo ir ardo žmonių g.\- -r c-9Ug iajk0 atima, ir bran-
ima. Jos atsiliepia ir po . .

' Sakoma
kad obuolys nuo obelies 

■ILlu’&it?..- Kokie yra tė-
• yr^M-am?veiH pat kart0 nepagydomai ir įvyra, neesmkj, ^Į*iki be svjeto išeiti,

ir vaikai. Tik įs visai

venti
labai ilgų laikų.
yra., 
net< 
vai, 
tėv: ir^a] 
bus’L .
sveikų tėvų gali gimti visai 
sveiki ir stiprus vaikai. Yra 
tokiu ligų, kurios persiduo
da tiesiog vaikams, yra ir 
tokių ligų, prie kurių palin
kimas persiduoda vaikams. 
Pavyzdžiui, sifiliu sirgusių* 
jų tėvu vaikai kartais turi 
įgimta sifilį, kartais išauga 
Skphįpročiai ir idiotai. Taip 
MUk girtuoklių tėvų vaikai 

silpnapročiai ir 
EHt nevykėliai.

i atsieina, ir nevisada pa
siseka. Kai kurių ligų gy
dymas tęsiasi kelis metus, 

j Neretai žmogus^ suserga iš l . t x < J__ 5

Dėl to visiems patartina 
geriau nesirgti, ligų pasi
saugoti, nekaip paskui gy
dytis. O išsisaugoti galima 
nuo daugybės ligų, ypač 
limpamųjų ligų, kurios dau
giausia nuneša aukų jauna
me ir vidutiniame amžiuje. 
Nedaug tėra tokių ligų, ku
rioms iki šiol nerasta dar 
budo išsisaugoti. Negalima 
taip pat išsisaugoti nuo mir
ties ir vėlybos senatvės;

moi:n.x

AR TAVO KŪDIKIO GIMIMAS 
UŽREKORDUOTAS.'

Įstatymai reikalauja, kad kiekvie
no kūdikio gimimą gydytojas, slaugy
toja. ar pribuvėja raportuotų į svei
katos biurą arba miestelio klerks, 
kuris savu keliu praneša Valstijos 
Roard of Health. Jei nesi tikrus, kad 
šitas buvo padarytas, tai rašyk pats 
į Statė Board of Health, jei ten ne
bus nieko užrašyta, tai gausi blar.ką. 
kurią išpildęs pasiųsk pats. Nėra vė
lu tą padaryti faile kada, ir gali bui: 
tas jam bus svarbu kada nors ateity.

Yra svarbu -užrekorduoti tavo kū
dikio gimimą dėl sekančių priežas
čių:

Kad parodyti jo metus ir pilietybę.
Kad parodyti jo teise : -- ' ti mo

kyklą.
— Kad parodyti jo teisę dirbti.

Kad parodyti jo teisę prie paveldė
jimo.

Kad parodyti ,io teisę vesti.
Kad parodyti jo teisę užimti vald- 

vietę. -
Kad parodyti jo teisę gauti paspor- 

tą keliauti užsienin.
Kad parodyti motinos teisę prie 

našlės pensijos.

KŪDIKIO. PIRMOS DRAPANOS.
Sekanti dalykai iš drapanų yra rei 

kalingi kūdikiui ir turėtų būti jau iš 
kalno parūpinti:

o

Jno parūpinti:
1. Kefuri tuzinai vystyklų.

Keturi flanelio piivo saistai, 
šešios suknelės. *. 
Dvylika baltų marškinėlių, 
šeši flaneiio petikociai.
Keturi naktiniai marškinei i.L 
Du žiponėliai.
Trys apatiniai marškinėliai. 
Šeši čiulpikai.
Lakštas špilkų.

4.
5.
fi.
7.
8.
8.

10.

Nors daugeliu atvejų sveikas 
normalis kūdikis nereikalanja gydy
tojo priežiūros, bet tai tik laimingas 
nu't:k’s i’- nevisada atsitinka. Kuo
met ks.iikis nėra sveikas arba neau
gą kaiu reikią,' motina ne?tnė:ų . 
ruoti kreiptis prie gero gydytojo.

nusės, ndrtnali.š' vaikas, 
i.nas trnkamą ptiež.ucą iv t*ui 
siena krutu arbn Eorden's 
Pieną jei krutu nėra, privalėtų iš
augti į sveika, noirr.alį vaika. Milijo
nai -r milijonai kūdikių išaugo į svei
kus ir vikrius vaikus per kumbinavi- 
mą geros motiniškos priežiūros ir 
maistingumo esančio Borden's Eagle 
Piene. Idant Lietuvė motina žinotų 
kaip vartoti Borden's Eagle Pieną, 
Borde io Kompanija yra prirengusi 
lietuviu kalboje pilną maitinimo pa
mokinimą kaip sutaisyti ir kaip pe
nėti kūdikį su Borden’s Eagle Pienu. 
Jei nori kopiją šitų pamokinimų, iš
kirpk kuponą iš bile vieno paskelbi
mo ir pasiųsk kompanijai, o ji su 
miela noru pasiųs tau visai dykai, 
sykiu su puikia kūdikių knyga.

Skaityk šituos- straipsniui kas sa
kaite ir pasidėk ateičiai.

i

nainirtkei. 
visur, ku: 
n ikalingi. 
tojimv yr:

Koks buvo dievas Periamas?

KNYGOS.
ŽOLIŲ DAKTARAS ................. SOe.

.TASLAPTYS LOŠIMO KAZY-
ROMIS arba kaziminkų laime

SENOS SLAPTYBĖS ir NAUJI 
IŠRADIMAI ............................

NAUJA SAPNŲ KNYGELĖ, 
teisingi išguldanti kiekvkmįį 
sapną .......................................

VAISTININKAS, Daktariška
Knygele“ ,. —......................-.

Liaudies Gurbas, daug gražių ir 
naudingų skaitymų. <> knyge
lės | vieną........ . .....................
Pinigus siųskite Jos. Šidlauskas ir 

rašykit, kekių knygų norit. (4)
JOS. ŠIDLAUSKAS

2141 IVinchell ąve.. Cincinnati, Ohio.

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susineši- 
mas per vandenį su LIETUVA.

I*aivai iš Rottenlamo nuveža pa- 
eažierius tiesiai į P1LIAVĄ.

’-aivai išplauks iš New Yorko 
VOLENDAM ......... SausiT'20
NOORDAM ......... Vssario 10 '
NEH AMSTERDAM tas. 17 ■
Musų laivai turi geriausius pa- į 

togumus trečios kiesos pasažie-j 
riams. '

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

BALLAND AMERICA LINK
89 Statė St- Boston. Mass.

į UNITEDAMEMUNLINES
JOINT SER.VICE WITM

HAMim AMERICAN UNE 
Trumpiausias kelias į 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė nuo Piero 86, North 
River, pėda r.uo 46th st.

Kambariai su 2, 4 ir 6 
lovom ant visų laivų. Dide
li valgymui kambariai, sa- 
lionai ir puikus dėkai tik i 

, trečios kiesos 
riams. Laivai 
GLAY”, 
'BAYERN’’, 
CARR0LL" ir 
GIA” turi ir 
kambarius.

. Nauji trijų šriubu laivai 
”RESOLUTE”, ’RĖLIAN- 
CE? ir "ALBERT BAL- 
LIN” veža 1, 2 ir 3 kiesos 
pasažierius.

tUUTEB AMEftlUN LIMES 

JULIUS ROTTENBERG, 
260 Hanover st-,

Perkūnas buvo vyriausia seno- 
vės lietuvių dievas. Jisai globo
jo lietuvių tautą tuomet, kuo
met ji buvo laisva ir galinga. 
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų jisai darė ir kaip 
senovės lietuviai ji garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, kaip jis su
naikino pasauli, ir kaip paskui 

; ant tuščios žemės sutvėrė lie
tuvių tautą?

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą?

Ar žinot ką veikdavo vj’rt: 
dievai Pikuolis", Kovas, Ragutis 
ir Pizius. arba moterų deivės 
Gabija, Jura, La imė, Milda ir 
kitos ?

Jei to nežinot, o norėtumėt 
žinoti, tai išsirašykit knygą 
vardu "Kokius Dievus Žmonės 
Garbino Senovėj?"

_ Toj knygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
vai ir tikėjimas, bet ir kitų tau
tų. pradedant nuo saulės gar
bintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš viso 
apie 400 Įvairių >'ievų. Podraug 
šusipažinsit ir ša tomiš tauto
mis, kurios tuos.aieyus garbino* 
kur jos gyveno, Taip atsirado ir 

nebėra).
Knyga netikybinio pobūdžio, 

bet grynas mokslas. Ją perskai- 
tęs galėsi stoti j diskusijas- ir 
sukirsti kiekviena kunigą.

Veikalas yra ra rašytas labai' 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popierbs, turi anie 300 pusią-i 
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pits dailiai apda
rytas, $1.25. Jis gaunamas ”Ke»? 
leivio” redakcijoj. Nusiųs* pi-j 
nigus, ir tuojaus gausi knytfa-į 

"KELEIVIS*, •>

Neimkit fttokio, kaip tik so šiuo 
paveikslu

Salutaras ligas gydo. 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikata, 
Kurs tik vartoja Salutarą:

Salutarą Bitelį žmonės vartoja jas 
per 25 meti; nuo visokių pilvo ligų ir 
srėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygaus, nei už 
ji viršesnio. Pasistetigk įsigyti ja 
butelį, o mes užtikrinam. kad su jud
ini nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumą jauti, kreio- ( 
kis prie savo aptiekoriaus reikatau-; 
darnus tikro Salutaras, e jei jis beta--* 
retų, kreipkis tiesiai prie išdirbėję 
priduodamas savo apuekoriatią adre
są, adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO., !»<.. 

Dept. 18
1707 S. Habted St-, Chictgo, III

eį i
jjkaip išnyko (nės daug

Eagle

-

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduštaritė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylės. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu gė- 
resno negu diržas. Jokių diržų ar 
sorenžinų neturi. Minkštą, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKA L (?)

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart Bldg.. St. Loeis. Mo.

255 Broadway, s«. Borto*, Ma«

NORTH 
GERMAN 

LLOYD
Dubeltavais šriubiniais 

. __ Laivais į 

LIETUVĄ 
NEW YORK-BREMEN

Laivai išplaukia kas antrą 
Seredą. Paikiai įtaisyta 
Trečia Klesa. Puikus užda
ryti kambariai dėl 2, 4 ir 
6 ypatų.

CHAS. KAtTFMAN
192 IVartiagton SL,

Boston, Mus.

I

pasažie- 
"MOUNT 

”HANSA”, 
"MOUNT 

"THURIN- 
specialius

LAIVAKORTES
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS. VISKĄ 
aprupinam _
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO.
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I

LH1UAIIAK TRAVEL BUREAO TRAVEL*BURE A U 

NEW YORK, N. Y.

PINIGUS 
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI, PARTRAU- 

_L_Z __ IŠ LIETU
VOS. N0TARIALI8KA KAN
CELIARIJA.

PRADEDANT KIAM GIMINES IŠ 
SPORTO IKI VOS. NOTARIALT8K,

136 East 42nd St^

T'kirKtriVAVil,*,rV’ Kukardy) visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
Lzli VVUTv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaty, pažymėkite jūsų dr-tės vardą. 
•TKUPAt*CO., EO-R2 rerry Rt. NewarR,<N. J.j

■ ra ■ - -mna?l

B0BDE.NO


i i KELEIVIS"L
efiv^Aii I ' Ligi šiol Lietuvos produktai vertės, taip pat praleidžia-

*><19 glrUvll lulCiUVOj* buvo vežami i Vokietiją, mi be muito vartoti ranki-
(1Š Lietuvos laikraščių) Latviją, Estiją. Įvedus nau- niai daiktai, neclidesniame

-------- - i ją valiutą, Lietuva turi jieš-'skaičiuje, kaip reikalinga 
_i ir dar girtame stovy koti naujų rinkų. Pereitą žmogui kelionėje, ir daiktai 

valdininkams garbės neda- pavasari padaryta prekybos sulyg jų speciališkumo, pa- 
Mat, p. St., kaiijo Alažo-sutartis Anglija, su Čc-Į vyzdžiui: smuikininkui — 

T--x- ....... r ror;o koslovakais sutartis paruoš- smuiką, šaltkalviui — Įran
ta, tik liko pasirašyti. Tarp kiai ir t.t.

i į Už Sekretorių , 
p 4 M. Juknevičius.

Nauji geležinkeliai kybą. Laikraštis pabrėžia,'----------------------- —-------- >
Nuo gruodžio 2 <1. prade-*“Lietuvos ir Suu-įJ?^“^

— • ’• • • sustiprinti santy-.<:na žyr-.us dumlnesinis KAK')
--------X?----- ynt«in ir ISTORIJOS žurnalas

V

PgJV* 1 -
Kazlai—-Marianipolė. čia šai 

jau baigiamas tiesti gelež- 
kelis. Gal ant naujų meįu, 
jau bus galima važiuoti, nuo 
Raugo arba Kazlų iki Ma- 
riampolei. 0 nuo iMariam- 
polės, rodos bus vedamas 
ant šeštakavo stoties. Ties 
Mariampole bus stotis, čia 
jau pastatyta keletas gra
žių namų. Mariampoliečiai 
džiaugiasi geležkeliu.

J. Vaitiekūnas.

ro. j
sios Lietuvos pilietis,
"vokiška” kultūrą. . . . _ .

Paulius-. . * Uetuyos P»sta-;
________ L4icjii laiku «na gyva pre-

|įynriau>iųjų mus k a r i u menės dva

Nelaimė su kuliamąja. - 
mašina.

Grįžęs iš Amerikos Lamo- 
kėlių kaimo (Vabalnininkų 
valse.) p-tis'Varna nusipir
kęs kuliamąją arkliais va
romą mašiną manė ja už
darbiauti. Pirmą kartą kūlė 
Lamoku kaime ir antrą die
ną ištiko jį nelaimė, mašina 
sulaužė ir iš peties ištraukė 
jam ranką. Po operacijai 
pasimirė. Nelaimės priežas
tis: buvo- gerai Įklausęs 
aląus.

Sudegė pirtyje.
Tvarkiškių kaimo gyven

tojas Mateušas Pečiulaitis, 
neturėdamas savo pirties, 
mynė linus svetimoje,Padai- 
nupių kaime. Vakare su
džiovęs linus kūreno krosnį. 
Naktį pirtis užsidegė, bet 
gelbėt nebuvo kam. Rytą 
draskant degėsius užukros- 
ny rado Pečiulaičią apdegu
sį lavoną: nudegus galva, 
pradegus krūtinė, o žemiau 
kūną buvo užgriuvusios lu
bos, sp žemėmis ir ugnis ne
priėjo.

da vaikščioti traukiniai nuoL. «
Kalvarijos per šeštokus iki k,ams reikia užmegzti pre- 
Alytaus. Traukiniais važio- tūbinė sutartis.
jami ne tik kroviniai, bet ir Į 
keleiviai. Apie traukinių 
vaikščiojimo xtvarkraštį ga-į

< ma
MOKSLO

“Musų Žinynas
“MUSU ŽINYNE” bendradarbiau

ją žinomieji istorikai visuomeni- 
~ ~ Biržiška, A. Januta'-*
tLS, Mažosios Lietuvos veikėjas Klai
pėdiškis, majoras Ružancovas, eko-1 
tomistas bei publicistus kap. V. Ste-j 
ponaitis, psichologas profesorius Va-j 
balas-Gudaitis ir karo mokslininkai i

. Bobinskis, gen. štabo karii.-in-į
■ kas Boleckis, karo valdininkas Dinei-! 
.ką, vyr. Įeit. Gabrys, majoras Lau- 
Įiinaitis, generolas Radus-Zenkevi-1

— , -.. -, • , - • ■ čius, majoras Ružaucuvas. majoras:sargyba lietuvių kareivių skirna. leitenantas Tulliat-Kei^a ir 
laikomą. Lenkų partizanai Rugelis kitu.

•• • «v ■ iIrnHnar nori išvarvti lietu-1.. ^^JSU 2IN5NE” drodamos visuNauji vagonai iŠ RUSIJOS. -tJTJld- nail l&v<uyu tlieil. «Lietuvoje esančiu knygą kritikos bei. 
T TCivna atvytu dali* V1V kareiviu sargybą 1S J O-Į recenzijos, o taip pat paminima ir 
į Kauną atveda d kad naskuP^’1* -svctl™nnS kalbomis kny^,gautų sulyg taikos sutarti-.-ysJ>uę Jpvąro^ i laikraščiu ir t.t.

. ’MUSV ŽINYNE” ligšiai išspaus-anks- f dinta daug įžymių originalių raštų iš 
>'-• .vii* .• m ../.r., I musų istorijos, literatūros, visuome-prekiniiri^ apie ->0 reguliarės j gyvenimo, mus kovos dti Lietu-,
” c... PmiiUo !vos nepriklausomybės ir t.t.

* "MUSU
■ rimčiausių ......
Lietuvoje, bet i

"MUSU ŽINYNĄ 
pitonas Steponaitis 
Mokslo Skyrius. 
Adresas :

•MISV ŽINYNAS”.
Karo Mokslo Skyrius,

Laisves Alėja 12 N r.,
Kaunas, Lithuania.

✓ ————
Iš Giedraičių padangės

_______ r Lenkų partizanai pradėjo,rinka.; kap. v.
Įima sužinoti'II-os distanci- puldinėti ne tiktai Giedrai- ’ 
jos viršininko raštinėje Kal-'čįu miestelėnus, bet irjietu- 
varijoj (Laisvės Prospek
tas joffes namai).

Šiais metais susisiekimo 
ministerija ketina tiesti i. 
siaurojo gelžkelio liniją žei- ii*gi naktį apšaudė Jodiškių !? 
mėlio—Pasvalio ruože.

vių — kareivių — sargybas.
~ ' ,w. v i !• 1 ‘•aiaa-Muuciub ir KaroGruodžio 12 s.m., naktį len- bei karo publicistai: nulk. Bętcheris, ■ 

vai. apšau- į'u’k-kų partizanai 3
dė Giedraičius. 13—XII d J

I Kauna atvežta

mi iš Rusijos vagonų, kurie: ^ut^engviau užimti Gie- 
buvo taisomi Rygoje. Jų vra < raicllls- 14—NII s.m. 
keletas keleiviu ir lakius t«, , - . t -
gi vienas yra vagonas —jlen^U kariumenes su triuks- 
šaldykla (mėsai ir žuviinsPnu PV° Giedraicm gy-
gabenti). Susisiekimo Mi- j yentojų. Musis tęsėsi apiej> į 
nisterijos sudaryta tam ti-įb vahnfos.^^et Giedraičių 
kra komisija inž. Vaiikevi-iP.e^ėmė. Tai aciu Giedrai
čiui pirmininkaujant, kuri iC11^ miestelio. ir apielinkės 
tuos vagonus išbandys,' oim¥slį Jpibcijos komendan- 
paskui leis vaikščioti Lietu-jul. k. ^er?.°^.ui ir V1^sm.in7i 
vos. gelžkeliais. p:m }; Keršiui. Patys lenkai;

■ stebisi: kaip jų kulka neima, j 
Buvo tiek kartų apsupti! 
visai arti prisileidę prie-^ 

bet mažai šaudydami, 
gudriai taikindami Į daug vos

savo 
1923

ŽINYNAS” yra vienas 
mokslo žurnalų ne vk 

ir pasaulio literatūroj, 
redaguoja ka- 

s, leidžia Karo

Naujas rusų atstovas.
Lapkričio 12 d. atvyko 

Kaunan Tarybų Rusų atsto
vas Lietuvai A.
Prieš paskyrimą atstovauti 
Lietuvai jis buvęs'nepapras
tu Tarybų Rusų įgaliotiniu 
Kinuose. Gimęs 1873 m. Si
bire revoliuciniame judėji
me dalvvavo nuo 1892 m.

Pa j kės.

Plėšikų bandos.
Žemaičiai dar vis iieper- 

stoja turėt žymių plėšikų 
bandų su garsiais savo ata
manais. Prieš kelesde šimts 
metų turėjo Blindą ir ma
žiau žymesnių, šiomis die
nomis irgi pradėjo veikti 
panaši gauja tarp Kuršėnų- 
Luokės. Plėšikų vadas esąs 
Raikauskis, kilęs iš to paties 
kaimo, iš kurio buvo k n es 
Blinda. Organizuotų plėši
kų esą apie 500, kurie slaps
tosi aplinkiniuose miškuose 
ir laikosi pas vietos gyven
tojus, daugiausia prie rust; 
atėjūnų, o tokių nemažai 
čia yra privisę nuo lenkme
čio r— 1863 m. Naujoji gau
ja užpuldinėjanti keleivius 
dienos metu, savo priešus 
šaudo miestely, smuklėse, 
turgavietėje. Buvo užpuolę 
kareivių gurguolę, bet liko 
atmušti ir vienas tekęs be- 
laisvėn, kurį kareiviai atsi
varė Kaunan. Prie jo rasta 
28 sėbrų sąrašas, štabas 
esąs miške pažemėse. Prie 
jų priguli net kai kurie ūki
ninkai.

Dėl litų žudosį b’ eina & 
.Proto- kaMikola javas (Mariam po-! ‘ 

Neturtingą:d)desnę priešu grandinę su-

hutai, musų senelė padavė, 
posūniui pakeisti savo tu r-i 
tą. Bet paėmusi litus ir pa-! 
sirodžius, kad iš gero pun-į 
džiuko auksinų beliko tik' 
pluoštelis litų, *
žemę ir hėgo skandintis. Dėt ' 
tuo 
rad<x senek^linyje kailim atsiuntė jniMl ko-

Kita netolima^ kaiminka &aįįgį>j<&i*^rtĘ'ak-
įkeltus pimsus is nusmu

: ^Viduriniosios 
kur ėjo pamokos,

KAM R t P i MUS LIETUVOS TĖ
VYNĖS GYNIMO REIKALAI. KAM 
BRANGI MVS TĖVU. BROLIU. SE
SERŲ LAISVĖS GYNĖJA LIETU- 

KAR1UMENĖ, tas tegul saa ir 
giminėms Lietuvoje užsisako 

metams savaitini laikraštį 

“KARYS”
“KARYS” rašo ne tik Lietuos klx- 

riumenės reikalais, bet duoda žiuiu iš 
visos Lietuvos ir iš užsienio.

“KARYS” spausdina bendrai iavi-

, kurie su didžiausia panika 
į turėjo atsitraukti su už- 
irnuštais ir sunkiai sužeis
tais. Iš mūsiškių visi sveiki 
grįžo iš lauko piušio, su di-!

,a ^.džiausiu upu. Vietiniai žmo- »*««« raitų,/kurie" svarbu skaityti
mete juos į ?-s stebėjosi, kaip j

^vi jokiame mūšyje. J#™* ivairi» c?y-
r sonetė ŠulinviP nri ji * ga ę

m o neteko proto ir kalbos.
Jievaras.

J prašyda-

■ * "■* -------------- x

“KARY-J” randasi Lietuves kariu-,

j viena kulka perlėkė per lan
gą ir Įsibedė sienon. Mokv- 
tojai ir mokiniai ramiai lai
kėsi. Kol kas aprimo, ramu. 
;Bet nesitikim, kad lenkai iš
kęstų nepuolę giedraitiškių.

Viską pergyvenęs.

DA VIENAS MUITINIŲ 
DEPARTAMENTO PA

AIŠKINIMAS.
Muitinių Departamentas 

praneša, kad sulyg L.

Valdininkų mandagumas.
Tauragė. 5 d. gruodžio į 

Tauragės pašto įstaigą, 
Tauragės nuovados Taikos 
Teisėjo pasiuntinys apie 5 

akare atnešė kores-
rf

Bežemiai nesulaukia žemės.
Kuršėnai. Kuršėniškiai 

bežemiai nekantraudami 
laukė, kada St. Seimas iš
leis Įstatymą, kad. galės gau
ti žemės, žemės reformos 
Įstatymas pravestas, bet d a 
nevykdomas. Ne tik iki šiol
žemės vykdymo - komisija: 
nepradėjo darbo, bet ne'??-] 
nia ar tokia komisija yra. ‘ 
Gaila daros, kuomet mačai i 
$vawį^|emes dirvonuojant, 
jpkios naudos jos žmbnė.ns Muitinių Įstatų 21 paragra- 
ir valstybei neduodąs Į>:v. fo, ”pašto siuntiniai iš užsie- 
Curšėnų valse, p. Lansc ti- nio muitinės peržiūrimi z ir 
ciaus dvaro pusė lauko liko juos imama-, rinkliavos iš
liežių nenuimta, tarp ra t leistomis tam reikalui taisy- 
Šilvyčių p. Girdvainio p^sė klėmis”. Prisilaikant šio is- 
vasarinių javų da ir šiąii- tatvmo, muitinės privalo 
dien tebestovi lauke. Kada, visus, gaunamus iš užsienio 
juos valys, nežinia. Lyg siuntinius, atidaryti ir per- 
koks kerštas kažin kam da- žiurėjus išjieškoti muitą su- 
romas, ”Kad nė tau nė man lyg tarifo. Dažnai iš Ameri- 
nereikia”. O pyliavos reiks kos ateina siuntiniai be jo- 
pjlti ir tas kris ant vaisi ie-jkių deklaracijų, arba, jeigu 
čių nugaros. J ir buvo prikergtas bet Jtoks

Jeigu* nemanoma ge^ai lakštelis, tai jame tiktai nu- 
žemę apdirbti ir nesugeba- rodyta siuntėjo ir ‘gavėjo 
ma, tai reikia ją tam du. .ti, antrašai, o daugiau nieko, 
kas ją tinkamai sudoros. įkas musų įs&tymais visiš-

Kuršėniškiai bežemiai kai neleistina — visi siunti- 
laukia dabartinio Seimo bal- 'mai privąlo būti lydimi de- 
so, gal bus teisingesnis ir kiaracijomis, kuriose turi 
sveikiau žiūrės i žmqr ių Luti smulkiai nurodyta in- 
reikalus, tuoj išdalins že- dėlio pavadinimas, ty. visi 
mes, kurįaą ^aviniukai . ne- **......... ..............................

* • • — < • «.•

ėm< _ ____ ,
tinHis/pavartęs? pavartęs’ 
juos, pasisakęs, kad ”aš esu 
truputį nusigėręs, nieko iw 
išmanau ši vakarą”, norėjo 
grąžinti atgal > pasiutiniui 
korespondenciją. Pasiunti
niui pasakius: "Matyt, kad 
Tamsta tikrai nusigėręs”, 
valdininkas St metė visą 
korespondenciją pasiunti
niui Į akis ir dar išbėgęs iš 
už užtvaros, apiplėšė jo au
sis. Toksai pasielgimas vie-

.iktai deklaracijoje priva- 
buti išvardinti; beto, 

r-, ^iština butų, kad daiktų 
pavadinimai butų rašomi 

Suomija žada susitarti su ! lietuvių kalboj.
’ * A Kas dėl siunčiamų dova

nų bei! pašalpos giminėms, 
_ __ c_________ i nenu-

su Lietuva prekybinius matyta — muitinės vaduo-
» . TT _ 1 _ A _ J* 1 «_ _ />• 1 • • « « • . .

~-— —— ~t t m Įr—

mų išsiuntė atstovus į Lie- išjieškoma muitą kaip ir už 
tuvą, kad užmezgus preky- kitas įgabenamas prekes, 
binius santykius. Lietuvoj Keleiviai, važiuojantieji su 
esama nuomonių, kad gali-užsienio pasais, gali turėti 
ma butų eksportuoti į Šuo- be muito savo reikalams 
inius javų, gyvulių ir vaisių, prekių ne daugiau 50 auka.

Lietuva.
Suomių laikraštis rašo ..^ __ ___ r„

apie būtiną reikalą užmegz- įj Muitinių Įstatais 
ti su Lietuva prekybinius matyta 
ryšius. Keletas didesnių fir-įjasi bendrais pamatais, t.y

sakų, eilių, juokų ir 't.t.
“KARYS” vieninlelu Lietuvoje 

laikraštis, kuris rūpinasi jaunuome
nės kūno lavinimu ir paduoda daug 
SPORTO žinių iš Lietuvos ir uisie- 
nių. Sporto skyrių “Karyj“ veda 
rportininkai-specialistai.

“KARYS” savo metiniams prenu
meratoriams duoda dovanai priedą 
“KARIU KALENDORIUS” 1923 U

“Karių Kalendoriuje” bus paduoda 
daug specialių žinių. •

“KARI“ redaguoja kapitonas Ra
jeckas, buvęs Steigiamojo Seimo na-

“KARIO” ka>na metams 2 doleriu, 
pusei metų — 1 c.ol. 50c.

Adresas :
“KARIO” Redakcija 
Laisvės Alėja 12 'Nr„ 

KAUNAS, LITHUANIA.
Amerikone! Pats užsisakyk ir savo 

giminėms Lietuvoje užsakyk 
Tėvynes gvnčjų laikraštį ’JKAK.r ! 
Padarysi ir sau ir kitiems naudo.

draugus patars

dviejų lE

eilių,
(Pa-

eijės, 
< Pa-

SI G.50

dviejų 
$8.95

* •••> Ictiktų, A- uv^u.. 

įprasta kaina $35100).
eilių,
(Pa-

ei'l iu, 
(Pa-

'i / i k r'

> ■ , ; s . .

O neliHiuč ! Yra daug žmonių. 
Kurie juoksis i;, tav«» sielvarto! 
Tačiau geras 
naudoti

Bįiffles
pleiskanų n.irtinąjį priešą, _ 
Suvilgiiikite Rufiles savo gai
vus «><1 j kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
(žuffles nuolatos ir po to, ir 
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos’odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais. ~
Kaina G-’.e. aptickose, arba prisiua- 
kite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyo, N. Y.

Kaip Yra Sdprys, 
Sveikai Km^iai 
Subudavoti?

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais- 
iiitgą maistą i laiko vieną r.ietn. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam

EACLE BRAND
lC0.\D£N^D !&JC)

Tai maistas, kuris yra pastatęs ir ilauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaikų ir mer- • 
gličių per pastarąsias tris gentknrtea.
Iškirpkite ir prisiųskite šitų 
apgarsininmę. į Borden Compa- 
ny, New York ir gausite pil-? 
nūs patarimus ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių knygą.

į-

SPECIAL1S IŠPARDAVIMAS, KAI
NOS NTMl šTOS PUŠIAI. IMPOR
TUOTI ARMONIKAI NAUJAUSIO 
MODELIO. EKSTRA DRŪTI KLE
VINIAI. GARSI MUZIKA. GERI 

K EIS Al.

Šitie armonikai padaryti iš pirmos 
klesos mateiiolo, o ypač klevišiai, ku
rie padirbti su didžiausia atyda ge
riausių mekanikų. Naujos mados kui
sai. puikiai išdabinti, ekstra stiprios 

dumplės, su skursniais kampeliais, ni
keliuoto plieno kampiniai apsaugoto- 
jai. gerai skambanti balsai. Tai vr.i 
nepaprastos vertės armonikai. Ka
dangi mes juos pirkom didelėj kieky
bėj Europoj, todėl galime parduoti 
labai žema kaina.

ARMONIKAS No. 165, trijų
I ::3. raktų, 12 bosų, Kaina 

" ARMONIKAS No. 89, 
21 rakto, 8 bosų. Kaina 
prasta kaina $17.00).

ARMONIKAS No. G7.
19 raktu. 4 bosu. Kaina -$6.75.

ARMONIKAS No. 49, vienos 
10 raktų, 2 bosai. Kaina $4-95. 
prasta kaina $8.00).

Parašyk savo vardą ir adresą, taip- 
jpi pažymėk numerį ir kainą armor.i- 
ko, kurį tu nori pirkt ir prisiųsk 50?. 
persiuntimo lėšoms, o už armoniką 
užmokėsi, kai jį aplaikysi savo na- 
lauose. Nėra jokios rizikos. Pilnas 
užganėdinimas gvarantuotas. arba pi
nigai bus sugražinti. Rašvk šiandien.

(4) 
LMON SALES COMPANY

15 S. Desulaines si- Dept.
Chicago, III.
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DYKAI ROMA™ ' 
SERGANTIEMS.

Mes turime naują 
metodą gydymui ro- 
matizmo, kurią mes 

N pasiųsime i namus 
kiekvieno šio laikraščio 

—skaitytojo, kuris tik 
pareikalaus. Jeigu jas 
turit skaudėjimą jūsų 
muskuluose arba sąna
riuose, jeigu jus ken
čiat skausmą oro per
mainose, štai proga iš
bandyt naują metodą, 
kuri atsieina pigiai ir 

_ > šimtams. Jeigu jūsų 
liga yra ir chroniška ir užsisenėjusi 
i’č,' jokios gyduolės jums negelbėjo, 
mes, patariam išbandyt šią metodą, 
kuria mes pasiunčiam DYKAI išban- 
dvmui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom nuo jūsų .jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš
siusime jums apmokėta pasta DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą, šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ii ir jums. Nepraleiskit geroš^progos 
pasinaudoti. Rašykit šiandien, jeigu

PLEASANT METHOD CO.
Dept. X-4

Prašyk pas savo aptiekorių tikros 3624 No. Ashiand avė., Chicago, III. 
Bulgariškų žolių Arbatos-. Jeigu jis 
jos pritruko — aš prisiųsiu jums ap
drausta pašta didelį šeimynišką bak- 
są už $1.25. arba 3 už $3.15, arbt C 
už $5.25. Adresas H. H. Von Schlick, 
President, Marvcl Pioducts Comoa- 
ny, 45 Marvel Building,' Pittsburgb
Pa.

I

SKAITYTOJI ATYDAi
Praėjo daug metų nuo ’to taikv 

kuomet aš pirmu kartu pranešiau 
žmonėms apie mano Bulgariško h. 
Kraujo Arbatą, kaip ji pagelbsti pil
vui, jaknoms, inkstams, kraujui - ir L tu i pagelbėjo 
prašalina šalti žiemos laike. Puodu
kas Bulgariško Kraujo Arbatos prieš 
eisiant gulti prašalina pavojų, kuns 
gręsia nuo šalčio. Aš aplaikiau -tūks
tančius laiškų nuo žmonių, kad Bul
gariško Kraujo Arbata pagelbėjo 
jiems sugrįžti i sveikatą.

Kiti bando imituot mano Arb ttą 
ir aš gavau daug laiškų nuo žmonių, 
kurie'tokia imituota arbata buvo su
vadžioti. Šiuomi aš dar kartą skelbiu 
sergantiems, kad aš darau tyrą 
Bulgariško Kraujo Arbatą ir dauge
lis daktarų 
sergantiems, 
tiekose.

ja rekomesduoja vartoti jus kenčiat nuo rematizmo.
Parsiduoda visur * ap- PLEASANT METHOD

FARMOS.
KARMA ANT PARDAVIMO.

45 aktai žemės, yra dalis ariamos 
kita dalis dailios ginoZ Geros trioo ______ _____ ____

bos ir visos reikalingos mašinos. Pui
kus sodas su 54 vai.rinrais medžiais. 
Iš g.'vulių yra pora arklių. 5 karvės 
100 vištų. Priežastis pardavimo ūkės 
— mirė ntano pati- Žeittė gera, apie- 
linkė daili, 13 mailių nuo Scmntcno. 
Norėdami nu-ipi kti ūkę už pigių kai
ną atsišaukite šiue adresu: (5)

F r. Stugys
1672 Rohne avė., Jkranton, Pa.

MERGINŲ PAVEIKSLAI.
Specialčs fotografijos dailių, gra

žią merginų — tikri artistą modeliai; 
miera 3x5 colių. Kaina 20 Fotogra
fijų $1-00. (4)

VICTOR F. EDVĄRDS
924 Rače ata fiincinaati, Ohio.

3E

Lietuviškos Knygos 
Dėl išplatinimo šių naudingų knygų, mes pridėsime 

dovanas:
Daktaras kišeninje. aiškus pamokinimai ir receptai.

167 pusi., audimo apdaru ................. J.........
Hygieaa arba mokslas apie sveikatą. 132 pusi. 
Lytie.-, Mokslas, labai svarbi ir didžiausia dak

tariška knyga lietuvių kalboje, su daugeliu 
paveikslėlių. 412 pusi., audimo apdaru $6.00 

Patarimai Moterims ir Merginoms apie lyties 
dalykus, su daugeliu paveikslėlių, 256 
rusk, audimo apdaru.............  ..................... 12.00

Patar:mal Vyrams, apie lyties dalykus, kaip nuo .
lytiškų ligų apsisaugoti ir pasigydyti.
233 pusi., audimo apdaru ............................. $2.75

Lietuviškos Atvirutės, 2 pundeliuose: 1 Klaipė
dos miesto vaizdeliai, antras Lietuvos 
vaizdeliai, viso 24 atviručių gražiai padirbtų

$1.00
.40

knygos ir atvirutės išneša $12.65, imant visas kartu, 
leidžiu už $10.00, ir pridedu .dovanų gerą britvą arba fon- 
taninę rašomų -plunksną vertės $2.50. Naudokitės šiąja 
proga, kurį tik per..30 djenų bus išpildoma. Reikalaujame 
agentų, nardavinėti knygas ir kitokius daiktus. Adie- 
suokite:

JUOZAS F. BU DRĮS
3343 So. Halsted Street, • ::: x Chicago, III.
—L

-K -k -k -K

Nusa-Tone
PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIU? NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’ 
damas neaiškų mint? ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svai^inan- 
čius, bandyk Nrjra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmonų! Devynes iš dešimtos visu žmogaus liu 
tokiu kaip blosras apetitas, nejrruomulavimas viduriu, uazai ir’ 
išpūtimai, užketėjimas skižves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuraljria. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas ir.ieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulaeijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu- pajiegos, 
kurios didžiausei ųžląika geram stoviuje pilvą, jakn&s, inkštus ir’ 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavhno. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo udsilpnetu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančju sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus. Gydytojus. Yx*a jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistu* dėl Kraujo ir Nervų.

Nuga-Tone jrfHduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je ’tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niėra daūfziaus gazu ir vuputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto HežuvioĮ Nuga-Tone duos Jums stebukKngą , 
apetitą, giarą gruomulavimą, Kirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir r*agerin.s cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir ąibutną akiems? Nuga-Tone padara tvirtus, -rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes mot^res. Nuga-Tone netalpin savyj jąkiu 
daromu paprot.e vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti eūicrdaromu paprote vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti etikrum. prihnttą 
skonį ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi vlšieMR 
sava pretelems. <

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCTJAr Prekė Nuąa-Tune yra vteaas ($t-00) M<Įą 
už bonkute. Kožna bonkute talpina ddbynios dešimtys (90) pfliuhi, arba viena mšą^ėi 
gydymo. Gale te pirkti seses bonkute?. arba šešius menesius gydymo už penkių? (|8.W) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi ui gene din tii pa« 
sėkmių, sugražink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jueu pinigus. NegnAt* 
prapuldyti vieną centą. Me* imame riziką.

S’.tional Labora: >ry, L. j(H8 s Wabash Avė., Chicago. III.
Gerbiamieji: Id^du čionai? $......................ir meldžiu prisiųsti man

Nuga-Tone.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris
e

Miestas...............
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po Nr. 2063 tapo apiplėšta Kun. Urbonavičius persi- 
II? - •aa cigani krautuvė, iš kurios gandęs "kliuksu”.Vimnes /jIiHIIS banditai pavogė $30. So. Bostone kalbama, kad

Ant Boylston streeto tapo lietuvių kunigas Urbonavi- 
T771 išplėšta krautuvė, iš kurios čius gavęs nuo Ku Klux

Baisi žiema. pavogta už $20,000 brangių Klano perspėjimą, kad išsi-
Bostono gyventojai kaip kailių. kraustytu iš šios\nielinkės.

gyvi da neatsimena tokios į -----------
bjaurios žiemos, kaip šįmet . Norėjo apiplėšti pašto 
jie turi. Nuo pereito mene-; vežimą,
šio,vidurio oras kaip subiu-i x•. . i , *. • i bostono pastas turi sar-ro, tai nebuvo da nei vienos . . >>’ itcMuvv v , VUotą automobilių, kuriuo

[pristatomi registruoti siun
tiniai iš pašto į gelžkelio 
stbtis. Tą automobilių ope
ruoja du ginkluoti vyrai.

Aną dieną tas automobi
lius atvežė $75,000 vertės 
Į registruotų siuntinių ant 
South Stationo ir padavęs 
juos ant Philadelphiios 
traukinio, skubinosi ant ki
tos stoties, North Stationo. 
Bėgant automobiliui Con- 
gress streetu. ant gatvės iš
šoko vyras apsisiautęs dide
liais meškos kailiniais ir už
bėgęs automobiliui už akių 
pakėlė augštyn ranką, duo
damas tuo budu ženklą, kad 
automobilius sustotų. Tuo 
pačiu laiku iš tarpdurio iš
lindo keturios vyriškos gal
vos, atydžiai tėmydamos, 
ką automobilius dary 
buvo, matomai, 
kurie tik laukė, kad

gražios dienos: nuolatos vis 
lyja ir sninga, lyja ir vėl 
sninga; vieną dieną šąla, 
kad net sienos braška, kitą 
dieną vanduo liejasi visais 
kraštais. Per gatves beveik 
jau pereit negalima. Stogai 
pradėjo lūžti nuo daugybės 
sniego ir ledo. Namų sienos 
apšalusios ledais, kad net 
baugu žiūrėt. Ir kaip tyčia 
žmonės negali gaut anglių. 
Anglių trustas tyčia sako, 
kad anglių nėra, idant patei
sinus kainų kėlimą. Tuo 
tarpu Amerikos anglis yra 
siunčiama Į Kanadą ir tenai 
parsiduoda septyniais dole
riais ant tono pigiau, negu 
Bostone. Ir valdžia nieko 
nedaro. Bet negalima ir no
rėti, kad ji ką nors darytų. 
Juk valdžia susideda iš tų 
pačių kapitalistų, ką kon
troliuoja kasyklas, geležin
kelius ir laivus. Juo bran
giau anglis parsiduoda, juo; 
daugiau jie pelno turi. Tai
gi čia ne valdžią reikia kal
tinti, bet pačius žmones,kad 
jie balsuoja už demokratų ir 
republikonų partijas.

Važiuoti Bostono gatvė
mis automobiliais pasidarė 
beveik jau nebegalima. Apie j 
3,000 darbininkų kasdiena: 
dirba prie gatvių valymo, 
bet sniego išvežti nespėja. 
Miestas išleido jau apie 
$200,000 sniego valymui.

Daug automobilistų, ku
rie bandė važiuoti automo
biliais toliaus nuo miesto, 
turėjo palikti savo mašinas 
sniege ir grįžti namo pės
čiom. Daug automobilių 
riogso pamestų ant kelių 
sulūžusių. Netik automobi
liai negali per sniegą prasi
mušti, bet pereitą savaitę 
Bostono apielinkėj 4 žmo
nės žuvo sniege.

gandęs "kliuksu”.

kraustytų iš šios apielinkė: 
kitaip jie patįs jį iškrausty- 
>ią. Sakoma, kad kun. Urbo
navičius labai persigandęs.

I

KELEIVIS

kalendorius jau gatavas.
"Keleivio Kalendorius 

p»23 melams jau gatavas ir 
vietos lietuviai gali gauti 

Keleivio redakcijoj. Yra 
lai puikus veikalas, knygos 
lomioje, kur telpa daugybė 
istorinių -
t-traipsnių, __ __
r.ų ir eilių, visokių informu
oju. pamokinimų, paveiks
iu. juokų ir 1.1.

ir moksliniu 
daug gražiu dai-• 1 • - *■

šunes apriejo 5 vaikus.
Pereitą sąvaitę Bostono 

apielinkėse buvo šunų aprie
ta penki vaikai. Du šuniu 
policmanai nušovė, o trečias 
pabėgo. Vienas nežinomas 
šuo įbėgo i vienos moteriš
kės virtuvę. Jo snukis buvo 
apsiputojęs ir policmanas ji 
nušovė.

Laikas butų uždrausti lai
kyti mieste šunis, nes sunku 
suprasti, kam čia tas bradas 
reikalingas.

L.8.8. 60 kuopos mitingas, 
ši. > pėtnvčios vakarą 

"Keleivio“ redakcijoj bus 
J .8.8. 60-ios kuopos susipn- 

• imas. Visi draugai privalo 
Misi rinkti. nes reikia paši
lai ’ * ’
1 i B1U1 
mo j»i

1

t i apie rengimą drg. Bie-
■ akalbų. Susirinki- 
džia 8 valandą.

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir 
Challenge Pieną

IR TAUPYK LEIBELIUS KAU
UAVl’S BRANGIU DOVANŲ-
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos kibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
*■ "Apsimoka Taupyti Leibelius’

KO DAUGIAUSIA JIEŠKOTE?
NORITE KO NORS 

GERESNIO?
PRIESKONIAI

B rande s, Koniako, Škotiškos 
Romo. Pomerančuvkos. Bene- 
diktinkos, Maiinuvkos, Višniuv- 
kos ir kitokių puikių priesko
nių.

Ateikite ypatiskai arba rašv- i 
kitę, 'furorą įš.-iunėuun apteikę 
Mouey Ordeij.

Viską atsukome laiškais. 
Bunka 25c. ir 35c. 
Raikai ingi agentai.

R1CHMOND PRODL’CTS CO-. 1 
n INU.

142-114 Richmond si.,
Bo ston. Mass. i

ir Broaduav & Second si, j 
Chelsea. Mass. t

Tai 
' banditai.

auto
mobilius sustotų, o tuomet 

i butų ant jo puolę ir apiplėšę.
Bet automobilius nesus

tojo. Vietoj išpildyti nepa
žįstamo žmogaus reikalavi
mą, vienas automobiiiaus 
operatorius išsitraukė re
volverį. o kitas užmynė ant 
akseleratoriaus, davė dau
giau gazolino ir nudumė 
pirmyn.

Nuvažiavę ant North Sta - 
riono, pašto tarnautojai 
pranešė apie tai policijai, 
kuri tuojaus nuvyki ton 
vieton, bet tų žmon _t jau 
nerado.

I
I

Juodvarnis užpuolė 
kūdikį.

Needhamo miestely, neto
li Bostono, buvo anądien ši
toks atsitikimas. Tūla Mrs. 
J. Miele nuvyko pas savo 
kaimynką pažiūrėti naujų 
jos namų, ir nusivežė su sa
vim 3-jų mėnesių kūdikį. Ji 
pati inėjo į vidų, o savo ma
žiuką paliko lauke. Mote
rims betarškant, pasigirdo

Užpuolimai ir plėšimai.
Paskutinėmis dienomis 

Bostone nepaprastai ėmė 
daugintis užpuolimai ir plė- kūdikio riksmas lauke. Ka
simai. Roxburyje pereitą —4”‘— i_._i.__
sąvaitę per du vakaru buvo 
apiplėštos penkios krautu
vės.

Apie 10 valandą vakaro 
tris banditai inėjo žydo 
krautuvėn po Nr. 446 Gene- 
va avė. ir pagrėbę iš kasos 
$116 pabėgo automobiliuje.

Ant Massachusetts avė., 
Cambridge'uje, - trįs jauni 
vaikėzai inėjo tūlo Marano 
krautuvėn apie 12 valandą 
naktį ir pareikalavo cigare- 
tų. Kada tas apsisukęs pa
davė jiems cigaretų, jie at
kišo į jį revolverius ir tuo
jaus šoko plėšti. Jie ištrau
kė jam iš kaklaraiščio $30 
vertės špilką ir pavogė iš 
kasos $30 pinigais. Paskui 
išbėgę susėdo į limuziną ir 
nuvažiavo linkui Bostono.

Walthame tris jauni ban
ditai užpuolė ir apiplėšė tū
lo Webbo krautuvę ant 
kampo Chestnut ir Newton 
gatvių.

Ant Tremont streeto tapė 
apiplėšta tūlo Hensey’o 
krautuvė, iš kurios banditai 
išnešė $60 ir sumušė .savi
ninką* kuris nesiskubino jų 

-įsakymus pildyt. Laike* šito 
užpuolimo ėjo pro šalį juod- 
veidis, ir pamatęs, kas 
krautuvėje darosi, pradėjo 
šaukti žmones. Banditai iš
bėgę šovė jį ir susėdę į savo 
automobilių nuvažiavo. Nuo 
to laiko to juodveidžio nie
kas nematė. Spėjama, kad 
jis tapo pašautas, sugriuvo 
kur nors ir guli apsnigtas.

Ant Warren gatvės aną

da motina išbėgo laukan, 
ant vežimėlio tupėjo aidelis 
juodvarnis- ir be pasigailėji
mo kapojo kūdikiui veidą. 
Nosukė ir luputės buvo jau 
visai nulestos ir akutės ap
kapotos. Visas kūdikio vei
delis buvo kruvinas. Ir var
nas buvo taip i savo auką 
ikvbęs, kad motina vos at
mušė jį. Kūdikis buvo nuga
bentas ligonbutin ir turbut 
mirs. .Jo galvukėj vra 14 
skylių.

Mirė Jokimas šimkevičius.
3 sausio Stoughtone pasi

mirė Jokimas šimkevičius, 
58 metų amžiaus lietuvis. 
Amerikoj buvo išgyvenęs 34 
metus ir čia apsivedęs. Pali
ko 2 sunu, dukterį ir žmoną. 
Dirbo per ilgus metus vie
los robarinėj ir turėjo įsi
taisęs jau savo namus. Ve
lionis buvo dievobaimingas 
nuogus, bet labai mvlėio 
teisybę, todėl nuolatos skai
tydavo "Keleivi” ir sakyda
vo. kad tai geriausis laik
raštis.

Jam mirus, draugai ir pa- 
ristami sunešė daugybę gė
lių.

I^i bunie jam lengva šios 
’alies žemelė.

Brolis Aleksandras.

Išgelbėjo 150 arklių iš 
gaisro.

Ant Chardon streeto 
ddegė aną naktį Smitho 
įlydės, kur stovėjo 150

uz
ar-
ar

vakarą tapo apiplėštas tūlas į dil‘’ Pribu™T, policija 
Lopezi

Ant
kuriam atimta $50. 1 visus išgelbėjo. Arklydės su- 
Washingtono gatvės degė.

Karų kompanijos kasieriu> 
pasipiovė.

Waterto\vne, savo namų 
skiepe, pereitą sąvaitę pasi
piovė britva Bostono gatve- 
karių kompanijos kasierius 
Ghandler B. White. Sako
ma, kad suirusi sveikata bu
vusi šito žingsnio priežastis. 
Jis paliko laišką, kame atsi
sveikina su visais savo drau
gais ir giminėmis, ir pridu
ria: "Daugiau aš jau nebe
galiu gyvenimo pakelti".

Da 7 žmonės užsinuodijo 
munšainu.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta. kad per Kalėdas Bos
tone ir So. Bostone užsinuo
dijo apie 100 žmonių nuo 
munšaino. Pereitą gi savai
tę da septyni munšainieriai 
buvo nugabenti policijos i 
miesto ligonbutį ir vargiai 
jie iš tenai išeis. Ir vis žmo
nės nesiliauja tuos nuodus 
gėrę.

Nusišovė rūbų fabrikantas.
Pereitą sąvaitę ■ nusišovė 

savo dirbtuvėj ant Hanover 
streeto Zigmund Samuels, 
turtingas rūbų fabrikantas, 
kuris gyveno ant Back Bay 
tarpe milionierių. Savžu- 
dvstės priežastis "nežinoma. 
Biznis jam ėjęs labai gerai 
ir finansinių bedu jis netu 
rėjęs.

___________________ \

Automobilių ir natūralizaci
jos kursai.

Cambridge'aus Y. M. C. 
A. veikėjas p. Gerręy prašo 
mus pranešti, kad Y. M. (’. 
A. bute po Nr. 820 Mass. 
avė. atsidaro vakarinė au
tomobilių mokykla, kur bus 
aiškinama svarbiausios au
tomobilių dalis ir typai.kam 
lygiai motoro " sudėtis, 
transmisijos sistemos, kar- 
buratoriai, tepimo ir vėdini
mo budai, baterijos, magne
tai. "stardavimo” ir apšvie- 

Įtimo sistemos, paprasti su
gedimai ir kaip juos patai
kyti. šitas kursas bus duo
damas ketvergo vakarais, 
pradedant nuo 7:30 va!., po 

pugščiau nurodytu adresu. 
Kursas susideda iš 10 lekci
jų ir kainuoja $3.00. už ka 
mokinys gaus reikalinga 
rankvedį ir kitokius dalu
kus. Kas nori šitą kursą im
ti. tegul užsirašo šio ketver
go vakarą.

Toje pat vietoje duoda
mas taipgi natūralizacijos 
kursas tiems, kurie nori 
gaut pilietiškas popieras. 
Čia mokiniai prirengiami 
prie egzaminacijos. kari nu- 

; šię popierų žinotų kaip i 
i klausimus atsakyt." šitos pa- 
I mokos būna panedėlio ir se- 
redos vakarais nuo 7:30 vai.

C'nalseaj tūlas Potbier 
areštavo savo sūnų užtai, 
kad tas pavogė jam $4,000.

Žydas Zwick Ro.vburyje 
gavo užsimokėt $50 pabau
dos užtai, kad parduodamas 
anglį nusuko 560 svarų nuol 
tono.

Bt'ę> pasaulio čampijonas- 
risiikas Bostone.

Buvęs pasaulio čampijo- 
ristikas Joe Stecher ap

siima paguldyt į vieną 
karą 
italų 
graiki 
ros.

g

va- 
ai ger.ausiu ristiku: 
čampiioną Calzą ir 

u čampiioną Kotsona- 
Kirstyr.ės bus šiame 

Ketverge Grand Opera 
’iouse. Apart šių risis ir ki
li geri ristikai.

Tūlas Daniel Giilis tapo 
į.ubausias $50 užtai, 
parašė nešvarų laišką ir pa
siuntė ji per paštą.

kad

Namų savininkas Tarp- 
lin ant Back Bay tapo nu- 
. austas Š100 užtai, kad ran
dą ima už namus su šiluma, 
bet per tris sąvaites nedavė 
gyventojams šilumos.

JI ajeras Curley nori sta
tyt per Charles upęs tarp 
Bostono ir Cambridge’aus 
naują tilta, kuris lėšuoty 
37,000,000. "

Bostono katalikai nori 
pravesti toki Įstatymą, kad 
'Įsos slaptos organizacijos 
turėtų priduot savo narių 
sąrašus valdžiai. Tuo budu 
jie norėtų sužinoti, kas Bos
tone priguli prie Ku Klux 
Klano.

Bostono sveikatos depar
tamentas praneša, kad pe
reitais metais nuo alkoho
lio čia mirė 107 žmonės.

Gimimų biuro pranešimu, 
per 1922 metus garnys at
nešė i Bostoną iš viso 18,- 
250 vaikų. Reiškia, kas die
na pribuvo vis 50 naujų 
rėksniu.

Kili

!

<V \RBi(>S PRAKALBOS!
- .. ;iv;eny -.mis spėkomis A.
I. S. ,1 ki. -pa. L. M. P. S. 13 

>• A. V. L‘. D. 2 kuopa. Bus 
min■> ( I m.) 21 d.. 1923 nu 

SVETAINĖJE, kampas 
.. S •. Bostone.
“ ■ ii. vakare. Kalbės 
oja d. J. Gasiunas, 
xto ;us iš Chicajro, III.

a»iž

LIETUVIŲ GARAGE.
Pard>: 

jų <i: 
iard; 
važi r _ .. .. __________ _____ _ _
nie :a: ;,;a <!•■! sutaisynao TnaširiŲ. 

PETRAS JAKIMAVIČIUS

pdame visokius automobilius,
- ir reikirenis (supplies). Iš- 

.v.jan'e au'.omobilius dėl pasi- 
v’ rr .. jr užlaikome expertą, 

a: :<a <j.-i <uraisvmo mašinŲ.

51’ Kast Rroa-hvay,
South Bostoty Mass- 

Telefonas: S . tloston 51370.

i 
i 
i 

i 
i

i 
i 
t
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PIRMAS KLESIŠKAS

KONCERTAS i
SO. BOSTONE

Rengia "Birutės Kanklių" Choras.
SUKATOJ. SAUSIO 27. Ik 1923 M.

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas E ir Silver Sts„ So. Bost.une.

Gerbiama Visuomenė!
nepraleisti : 
mą išpildys vien muzikos artistai 
dainininkai. 1. J. Butėnas. 2. K. 
Kriaučiūnas iš Brooklyn, N. Y.. 3. 
Putvinskaitė is Montcllo, Mass., 
Simon Gorimica iš Bostono, 5. Mergi
nų kvartetas ("Columbia trio’’) iš 
Bedfordo. Ir dar daug čia nepažyma
tų pianistu, muzikantų ir ut.
Pradžia 8 vai. vakare. <1)

Visus kviečia B. K. CHORAS.

U

Meldžiame
io koncerto, nes progra- 

ir 
J. 
V.
t.

ATSIDARĖ NAUJA LIE
TUVIŠKA BARBERNĖ.
Nukerpam plaukus kaip kas myli, 

skutam ir apdailinant visą žmogų. 
Gaiandan: britvas, ir senas pataisom, 
taipgi parduodam r.aujas už mažą 
kainą. Užlaikėm visokius lietuviškus 
laikraščius: "Keleivi”. "Amerikos
Lietuvi”, "Laisvę” ir t-t. Kurie lietu
viai einat pas svetimtaučius, tad 
šiuemi kviečiam užeit pas mus. Dar
bą atliekam atsakančiai. (3)

LEO ŠILKAMS
705 Main st., Cambridge. Mass.

Geriausi vi
sose Suvieny
tose Valstijo
se 1900 muzi
kos volelių, 
daug iietuviš- 
kų. Kas juos 
iš mus pirko, 
tie labai 
džiaugiasi ir 
kitiems reko- 

menduoja. Naujausi ir pagerinti su 
: Mandalinų ir Ukelelių dadėjimais. 
Taipgi visokius kitokius įtaisymus 

įgalima rast tik CULBRANSEN. Vie- 
' na kaina visiems — tas parodo tei- 
' slogumą įstaigos. Victrolas ir senus 
■ pianus priima ant apmainymo ant 
gerų išlygų. Lietuviškos Muzikos no
tos. Matykit mus.-

PLAYER SPECIAL1STS 
104 BOYLSTON ST..

BOSTON, MASS.

j

- PETRAS VALDKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininku

Per 12 metų So. Bostone par- 
iuodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus pri:mu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKOMS
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADWAY

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIŲ SPECIALISTAS)

Delei pilnų informacijų ir kainų iš
kirpk šį apskelbimą ir pasiųsk, para- 

; šęs savo vardą ir adresą. (1-3)

' Vardas ..................................................
Adresas .......................... *- - • Išegzaminuoju akis, pritaikau 

akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pasakantis O. D< 

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

I
Tel. South Boston 2613

Residence Aspinwall 0581

SUSiNIE M. PUISHEA SHALLNA 

(PUIŠIUM)
Lietuvė Moteris Advokatė

I 253 Braadway, So. Boston. Mm 
•______________________________________________________________________L; JŪSŲ PAINTERIS

[i JACKUS STARKUS
i 1. gyvena po numeriu

’ 689 Washington St_ Dorchester Jc
Tel. Dorch. 373T-W. (-)

Phone, West 2491

DR. J. JOMKAIHS
Laikas: 1--3 ir 7—9 vaL vak. 

3732 MICHIGAN AVĖ.
DETROIT, MICH.

i

Telefonas 5112'W.

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

Nedėiiomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Mala st. kamp. Broad »t. 

MONTELLO. MASS.

LIETUVIS
Valandos: nuo

nuo 
nuo

Tel. S. B. 2488

Dr. J. C. Landžius 
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) 
VALANDOS: 9—11; 2—4; 6—9 

506 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

ii Tel. No. 550
S LIETUVIS GYDYTOJASl Dr. Francis A. Reynalds
B (RINGA1LA).
E Ofiso valandos:
Si Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 
S; 2 iki 4. Vakarais nuo 6 iki 9. 
k- Nedėiiomis nuo 1 iki 3.

419 MAIN ST- ATHOL, MASS.

Auksinė Proga!
Klaipėdoj ir apielinkėse dabar galima pirkti namus ir 
ukes už stebėtinai žemas kainas, kaip tai: už kelis šim
tus dolerių galima pirkti puikius namus mieste, o už po
rą tūkstančių puiki ūkė (dvaras). Kainos greitu laiku 
kils augštyn. Todėl, kurie norite naudotis šia proga, tr 
važiuosite Lietuvon ar ne. dabar yra laikas pasipelnyti. 
Siuskite pinigus su nurodymu ką norite pirkti.

Taipgi yra gerų pirkimų Kaune ir kitose vietose Lie
tuvoj.

LIETUVIŲ AGENTŪROS Amerikoje su centraliu ofi
su Bostone savininkas, ii per keliolika metų vedėjas 
Keal Estate agentūros, p. A. IVAŠKEVIČIUS, gerai 
apsipažinęs su vertėmis nejudinamo turto, dabar važi
nėdamas Lietuvoj atidarė skyrius Klaipėdoj, Kaune ir 
kitose vietose dėl atsakančio patarnavimo Amerikie
čiams pirkime namų, ūkių ir biznių Lietuvoj, ir jau turi 
daug vietų ant pardavimo. Su visokiais reikalais kreip
kitės i centrai) ofisą šiuo antrašu: (4)

LITHUANIAN AGENCY
361 W. Broadway, ::: So. Boston, Mass.

(5>

Profesorius Joseph Weinrebe
MEDICINOS DAKTARAS.

90 Huntington Avė.. , Back Bak Boston, Mass.
Medicinos Profesorius Universitete. Specialistas kraujo, skuro9 

ir šlapumo ligų, taipgi romaiizmo. Kalba lenkiškai.
Ofiso valandos: nuo 2 iki 7 vakare. Pėtnyčiomis ir nedėiiomis 

priima pagal sutartį.
TeWonas Back Bay 379. Res. Box 6357-M.

JI

i

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 1OO Salėm st., irar rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenčjurio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų lifT? D geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų' ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvasrių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriauriai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždylcą. Todėl jeigu norite gaut genia 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į. APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštą.
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

j | Tel.: Richmond 1410

[: Dr. David W. Rcsen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.
321 HANOVER ST, 
z BOSTON. MASS.

i Tat Beach M33

DR. I. M. FRIEDNAN
8PEC1ALISTAS VENER1ŠKŲ 

UGV* 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligg ir 

Reumatizara.
Valandos: Nuo 9 ryto fld

9 vakar*.
1M9 WA8HINGTON 8T. 

B08T0N. MASS.

TaL So. Boston S0«-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iM 12 šita*.

Na* t iki 9 v*hHE* NEDfiLIOMIS:
lld 1 v. po ptot*.

Seredomia iki 12 dton*. 
Ofisas "Keleivio” nam*

ĮSI Broadvay, tarpe C Ir D *L
SO. BOSTON. MASS.




