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Metai XVIII
T X j 1 NUTVĖRĖ 8 BLAIVYBĖSBeždžione žada isgel- agentus su degtine. 

kftf Pennsylvanijos guberna-
UIIUglĮ. torius Pinchot apskelbė deg-

-------------- - tinės šmugelnjnkams kovą

.185 AIRIAI BADAUJA 
KALĖJIME.

Airijos sostinėj Dubline, 
kalėjime dabar badauja 485’ 
airių kareiviai. Jie apskelbė1 . „ _ ,
bado streiką kaipo protestą JAUNYSTĘ IR ENERGIJĄ ir šio panedėiio naktį ant; 
dėl neteisingo laikymo jų: JI JAU GRAŽINA JAM Doylestowno stoties nutvė- .

BAISI FKSPlinziiA kalėjime. Jie prisiekė nieko] --------------- rė 8 šmugelninkus, kurie pa- BUVĘS VALDŽIOS ŠN1-
VARŠUVOJ- 150 ŽMONIŲ “valgjĮ ir negerti patoįiĄteityie ketina duot ir nau- f”?*1* «?>. blaiv?bfe. PAS 'AREŠTUOTAS.

AREŠTUOTA * pakol visų jų nepaliuosuos .jas akis, kuomet savų žmo- tals, ls>.va‘(k,.os‘ New Yorke tapo areštuo-
v.ianj aeteks. sandelio degtines jie važia- tas buvęs Justicijos Depar-

vo namo Philadelphijon. ,tamento tarnas tiaston 
NetoK Doylestowno yra Means. Jis yra kaltinamas 

žmonių per

VOKIETIJOS RESPUBLIKA 
PRADĖJO BIRETI.

MIESTAI IR FARMOS PASI 
ŪKO BE VANDENS.

ATS1META PAREINĖ IR 
BAVARIJA.

IŠDŽIUVO UPĖS. EŽE
RAI IR ŠULINIAI.

AREŠTUOTA. ' L , .... . .... ,
e .. .. . is kalėjimo. Airijos kaleji-
Spaho 13 dieną Varšuvos muose dabar sėdi 13,000 po-į 

tvirtovėj ekspliodavo 4-ta- utiniu kaliniu, ir valdžia bi- 
sai fortas, kur stovėjo su- 
krauta lenkų armijos amu- badauti 
nicija. Sprogimas buvo ne
apsakomai baisus ir pridarė

Tai yra franeuzų darbas, 
sako Llovd George.

Vokietijos valstybė jau 
pradėjo birėti. Pereitą ne- 
dėldienį buvo apskelbta Pa
reinės Respublika, nepri- _ e _________________________ _
klausoma nuo Berlino vai- palybę nuostolių. Arti 1,000 njnkus kad apskelbtu pro- ’ 
džios, dabar ‘ žada atsi- žmonių buvo sužeista ir 50 , ’ ...................
įrišti ir katalikiškoji Bava- užmušta, tų tarpe daug ma- 

žų vaikų, kurie netoli to 
forto gyveno.

Varšuvos policija skelbia, 
kad ekspliozija buvusi ty
čia surengta, -ir kad ją su
rengę svetimų valstybių 
agentai. Po ekspliozijos pra
sidėjo areštai ir suimta jau kalėjimuose badu.

Šiomis dienomis Pary-
josi, kad visi jie nepradėtų :žjjPe atsidarė tarptautinis sandelis, kur valdžia turėjo apgaudinėjimu žmonių iŠ* 

" badauti. !f*Į.rur^. susivažiavimas. susikrovus 3,000 bačkų ge-pifta ir suokalbiu laužyti
" Sinn feinerių suvažiavi-:( h?riu ?aks vadinasi dakta- rOs senovinės degtinės. Da- prohibicijos įstatymą. Mat 
e mas nutarė agituoti darbi- į1**1’ kurie užsiima operacijų bar šitą degtinę valdžia nu- jis norėjo apgauti tūla Seh- 
} ninkus, kad apskelbtų pro-; darymu. I aryziaus suvazia- tarė pargabenti Philadelp- midta Čhicagoie per našta 
[) į. Vime dalyvauja nemaža to-ĮhijOn, ir prie to darbo buvo jam siulvriamas '

a- Kiy..cllirur^1’’„ką yra davę paskirti 8 prohibicijos agen- njrkti kad tnn u

Tai yra franeuzų imperia
listų darbas, pasakė buvęs 
Anglijos premjeras Llovd 
George, kuris dabar važinė
jasi Amerikoje su prakalbo
mis. Franeuzų imperialis
tams senai jau rūpėjo su
skaldyti Vokietiją, ir tam 
tikslui jie dėjo daug pinigų. 
Tuo tikslu jie įsiveržė ir 
Ruhro kraštan, kur sulyg 
Versalės sutarties jie netu
rėjo teisės briautis.

Pareinės respublika buvo 
proklamuota Aix-baChapel- 
le mieste, kurį laiko užgro
bus belgų kariuomenė. Po 
proklamacija pasirašė „Lai
kinoji Valdžia/’ kuri susi
deda iš kokio tai Deckerso 
ir D-ro Guthardto. Savo 
proklamacijoj į Rheinlando 
žmones jie sako: ''Išmušė 
laisvės valanda. Berlinas 
įstūmė mus į vargą ir skur
dą. Mes gelbstim patįs sa
ve. šiandien mes apskelbia
me Rheinlando respubliką. 
Laisvi ir nepriklausomi, 
mes norime draugiškai gy- . . . , .
venti su kaimynais ir bend- mai buvę sunaikinti, 
rai su jais dirbti Europos 
atstatymui.” !

Decker pasakė laikraščių 
korespondentams, kad prie 
Pareinės i 
prijungta visa . .
dalis, kurią turi užėmę fran- yra 
euzai su belgais. Vokietijos 
markė nuo šiol busianti 
skaitoma svetimu pinigu; 
jos vieton busią išleisti ne
priklausomos respublikos 
pinigai, kurie vadinsis Pa
reinės frankais ir bus lygus 
su franeuzų frankais. Jie 
busią atspausdinti arba 
Briuselyje, arba Paryžiuje. 
Taigi aišku, kad viską daro 
franeuzai.

testo streiką fabrikuose ir 
reikalautu kalinių paliuosa- 
vimo. Beto, da sinn f eme
riai nutarė apstatyti pikie- 
tais visus teatrus ir kitokias 
pasilinksminimo vietas ir 
atkalbinėti žmones nuo lin
ksminimosi, kuomet kovo
tojai už Airijos respubliką 

daugiau kaip. 150 žmonių. “ J
j BURDINGIERIUS nušo

vė SAVO ŠEIMININKĄ.
Worcesteryje šį panedėli 

Adolfas Tarasevičius nušo
vė savo šeimininką Alek
sandrą Žaką, pas kurį jis 
buvo ant "burdo." Ginčas 
kilo prie bonkos munšaino. 

, Tarasevičius norėjo, kad 
•Žakas gertų daugiau, o Ža
kas-nenorėjo. Susipyko ir 
Tarasevičius šovė. Kada, Ža
kas krito, tada žmogžudys 
paleido šūvį sau Į galvą. Vi
sa tai atsitiko akyvMzdoj 
Žako pačios ir 6 jos vaikų, 
kurie dabar pasiliko našlai- 
čiais. Tai ve, prie ko mun- 
šainas priveda.

BOTAGAS DA GYVUOJA.
i Šiomis dienomis Ameri
kos ir Anglijos mokslinin
kai Afrikoj pradėjo iš nau
jo kastis prie Egipto fara- 

Šitokiu antgalviu italu ra- ono Tutenchamuno grabo.

AUSTRAI ŠELPIA VO
KIEČIUS.

Vienos miestas (Austri
jos sostinė) nutarė surinkti 
bilioną kronų bedaran
tiems vokiečiams sušelpti.

Ligi karo ir per karą vo
kiečiai daug geriau stovėjo 
negu austrai.

LAKŪNAI MĖTO BOM
BAS Į SULTONO NAMUS

Iš Madrido pranešama, 
kad šiomis dienomis Afri
kos morai atakavę ispami 
kariuomenę ir pridarę daug 
nuostolių. Kad morams už
tai atsilyginus, ispanų laku- 
kunai paskui suradę jų sC 
tono namus ir numetę ant 
jų 35 bombas. Sultono na-

"KRISTUS ŽYDU BA
LIUJE.”

respublikos bus šytojas Bočio yra parašęs Reikėsią prašalinti apie 
Vokietijos scenos veikalą, kuris dabar 000 tonų žemės, pakol bus 

* t vaidinamas Neapolio prieita prie grabo, kur tiki-
mieste. Veikalas remiasi masi rasti faraono mumiją, 
biblija, kuri perstato Kris-Tam darbui pasamdyta daug 
tu kaipo žvdu tautos žmogų, vietos darbininkų.
kuris kartumu jais geria/ Amerikietis Carter, kuris 
valgo ir gvvena. Katalikų veda šitą darbą, pasamdė 6 
kunigams tas nepatinka, ir užvaizdas darbininkams pri- 
jie pareikalavo, kad miesto žiūrėti, "šitie užvaizdos, 
galva uždraustų šitą veika- sako Associated Press žinių 
lą scenoje statyti, bet mies- * "
to galva atsisakė tai pada- 
rvti. Todėl vaidinimo laiku t _ 
dabar teatre kas dieną kįla kepina, ir jei tik kuris dar- 
triukšmas: veikalo prieši- bininkų nuo karščio prade- 
ninkai švilpia, o jo šalininin- da kiek silpnėti, užvaizdos 
kai ploja.

Vėliausios žinios iš Airi- RYGOJE SUIMTA KOMU- 
jos sako, kad prie tų kali
nių, kurie apskelbė bado 
streiką Dublino kalėjime, 
ketina prisidėti da 13.000 
politinių belaisvių. Visi jie 
priėmę obalsį: ”Arba mir
tis, arba laisvė!”

žiūrėti. "šitie užvaizdos,

agentūra, "prižiūri darbi- 
ninkjus botagais apsišarva
vę. Saulė nežmoniškai tenai

idėti sau beždžionės inkstu- 
kus. Ir visi jie tvirtina, kad 
tie inkstukai pridavę jiems 
labai daug energijos. Tris 
jų pirma negalėję daugiau 
dirbti, kaip pusę valandos į 
diena, bet kada jiems įdėta 
beždžionių giles (glands), 
tuojaus sugrįžęs* kūno ir 
proto stiprumas. Chirurgai, 
kurie nesenai juokėsi iš to
kių operacijų, dabar patįs 
vaikščioja su beždžionių gi
lėmis ir sako, kad jos daro 
stebuklus.

Kitas chirurgas tame su
važiavime praneša, kadi jis 
jau bandysiąs dėti beždžio
nių akis neregiams, ir jis 
esąs Įsitikinęs^ kad tas jam 
nusiseks.

Bet kodėl beždžionės? pa
klaus skaitytojas. Kodėl ne
galima įdėti žmogui ožio gi
lių arba avies akių?

Chirurgai sako, kad to ne
galima padaryti dėl tos pa
prastos priežasties, kad ši
tų gy vūnų kraujas yra ki
toks, negu žmogaus. Iš visų 
gyvūnų tiktai viena bež
džionė turi giminingą žmo- 
gui kraują, ir todėl tiktai 
jos organai galima žmogui 
įdėti.

Bet nelaimei šitos bež
džionės baigia jau nykti. Pa
staruoju laiku daug beždžio
nių išmušama dėl kailių, ku-: 
riaiis paikos moterįs pradėjo nu
dabinti savo drapanas. To- I apsižiūrėjo, bet važiavo tie- 
del atsiranda reikalas bez- siog skersai. Pamatęs, kad 
džiones auklėti. Ir D-ras traukinys atūžia, jis pradėjo 
Vulbert iau įsteigė bezdžio- tempti arklius atgal. Kada 
nių ūkį. Vieta tokiam ukiui, arkliai nenorėjo atbuli 
žinoma, geriausia yra Afri-]trauktis, tai jis pradėjo la
koj, prigimtam bezdžio- varyti juos pirmyn. Kai 
nėms klimate. Kas pirmuti-;kurie vaikai spėjo iššokti, ir 
nis tokį ūki isvystvs, tas pa-:tie išliko gyvi. Kiti gi sėdė- 
darys pinigo. iį0 nežinojo ką daryti.

13,000 KALINIAI ŽADA 
BADAUTI.

NISTU LIZDAS.
Latvių policija Rygoje su

sekė slaptą komunistų lizdą 
ir suėmė kelioliką agitato
rių. Sakoma, kad tie agita
toriai buvo atsiųsti iš Mask
vos drumsti Latvijoj tvarką- 
ir kurstyti žmones prie riau- dziava.

500,000 BEDARBIU RUSI- šių. 
JDJ BADAUJA.

Nedarbas Rusijoj tolyn 
eina vis didyn. Valdžios 
dirbtuvės užsidaro, darbi
ninkai išmetami ant gatvių 
ir lieka be duonos kasn’o. 
Dabartiniu laiku Bolševiki- 
joj randasi 600,000 bedarbių 
ir 500,000 iš jų badauja.

Tokį raportą davė unijų 
centro komiteto posėdyje 
pats darbo komisaras Šmiei
tas.

botagais tuojaus ragina jį 
skrebėti.

! "Tečiaus tankiai šitą pa- 
dilgtinimą vartoti neprisiei
na, nes vienas jo pamaty
mas skatina vyrus rauti iš 
visu pajiegų.”

Taigi pasirodo, kad Egip
te, kuri valdo civilizuota 
Anglija, dar tebežydi bau-

NUŠOVĖ ŽMOGŲ VIETOJ 
STIRNOS.

! Netoli Bailgoro, Maine’o

I * , i / ■ - ■.

Leninas jau pa 
sveiko. <

Žinios iš Maskvos sako, valstijoj, pereita sąvaitę bu- 
kad Leninas jau pasitaisė, vo ant vietos nušautas senu- 
Suparaližuotos jo kojos at- kas Sanford Hodgkins, ku- 
sileido ir dabar jis galįs jau ris tarnavo medžiotojams 
vienas užlipti laiptais ant už vadą. Vienas medžiotojų 
antrų lubų. Jo-kalba taipgi per klaidą paskaitė jį už 
pasitaisė. Jis norįs grįžti stirną ir paleido šūvį. Tai 
prie savo valstybinio darbo, antra panaši nelaimė toj 
bet daktarai jo da nelei- apielinkėj nuo medžioklės 
džią. atsidarymo.

. Bet yra vilties, kad prasidė
jęs dabar lietus palengvins 

padėtį.
Šįmet Amerikoje buvo la

bai sausa vasara, o ruduo 
da sausesnis. Sausa buvo to
kia didelė, kad farmos ir 
maži miesteliai, kurie van- * 
denį semdavo iš šulinių ir 
upelių, dabar pasiliko be 
vandens ir pradėjo gabenti 
jį iš visokių balų ir duobių. 
Kartais toks vanduo būna 
labai pavojingas žmonių 
sveikatai, ir todėl valdžia bi
josi, kad nekiltų kokia epi
demija. Kene miestelyje, 
New Hampshire valstijoj, 
žmonės jau pradėjo sirgti 
kaž-kokia vidurių liga. Į vie
ną naktį, 48 spalių, susirgo 
300 suviršum žmonių. Tai 
iau epidemija. Vlisi mieste
lio daktarai dirbo ištisą nak
tį. Manoma, kad ligos prie
žastis bus labai nusekęs van
duo miestelio rezervuare.

Miesteliams apie Bostoną 
nėra didelės hėdos, nes jie 
gali pirkti vandenį iš Bosto
no, kuris turi milžinišką re
zervuarą Clintone. Jiems 
reikia tiktai sujungti savo 
vandens systemą su Bosto
no systema. Newtono mies
telis jau du mėnesiu perka 
tuo budu vandenį iš Bosto
no. Jei greitu laiku neprilįs, 
tai ir Cambridge’us turės 
pirkti.

Worcesteris turi vandens 
tiktai ant 40 dienų Wachu- 
setts rezervuare. Jis rengia
si tiesti dūdas į Ware upę ir 
iš tenai pumpuoti vandenį j 
Wachusett rezervuarą. Tas 
darbas atsieisiąs miestui į

-1 s i.-v •• k-t-t —*-------- - degtinės
paskirti 8 prohibicijos agen-, pirkti, kad tuo išviliojus iš 
tai. Jie kas rytas atvažiuo- j0 pinigų, 
davo iš Philadelphijos į tą garo metu Means tarna- 
sandeh, o vakare vėl parva- Vo valdžiai. Pirm to jis bu- 
ziuodavo, ir visi su baksais. Vf» teisiamas už užmušimą 
Apie tai buvo pravesta gu- žmogaus ir esąs pardavęs 
bernatoriui ir jis pastatė Vokietijos šniįams infoi- 
tame sandelyje vieną Penn- naciiu apie tai? koki daik_ 
sylvamjos kazokų. Tas tų Amerika siuntė i Angli- 
kazokas kas rylas uzsira- ja karo pradžioje. * 

kindavo šėpoj ir visą dieną __________
iš tenai dabodavo 
ninkus.” Ir jis pamatė, kad 
kas rytas atėję jie pragrę
žia bačkas, prisileidžia po 
kelioliką bonkų degtinės, su
sideda ją į savo baksus, ir 
vakare su tais baksais išva
žiuoja namo. Taigi šio pane- 
dėlio vakarą ant gelžkelio 
stoties pribuvo raitoji vals- nežiūrint didžiausių jo pa- 

stangų, jis negalėjo savo 
piešiniams rasti pirkėjų. 
Laikraščiams ir magazi
nams jie kaž-kodel nepatik
davo, ir jie visuomet grą
žindavo juos jam atgal. Ne
turėdamas iš ko gyventi, jis 
turėjo eiti geležies dirbtu- 
vėn; bet tas darbas jam bu
vo nepakeliamas, ir jis pa
ėmęs britvą persipiovė sau 
gerklę.

POTVINIS PRIDARĖ 
§2,500,000 NUOSTOLIU- 
Potvinis Oklahomoj pra

deda jau atslūgti. Oklaho- 
ma City daugiausia nuo joj------- - --------- ——— s
nukentėjo. Nuostoliai šito!§12,000,000. 
miesto apskaitomi į $2,500,-1 Pawtucket miestui, Rho- 
000. Susisiekimas tebėra dajde Island valstijoj, taip-pat 
nertrauktas, nes visi keliai * ’ ’ ’
ir geležinkeliai išgriauti. 
Keli tūkstančiai žmonių pa
silieka be pastogės, nes van
duo nunešė jų namus.

Potvinį pagimdė patvinu
si taip vadinamoji šiaurės 
Kanados Upė (North Cana- 
dian River).

tijos policija ir kaip tik tie 
nonai norėjo su baksais lip
ti j traukinį, sulaikė juos ir 
liepė atidaryti baksus. Bak- 
sai pasirodė pilni degtinės, 
ir 8 "blaivybės sargai” buvo 
nugabenti kalėjiman. Bai
sus skandalas!

TRAUKINYS UŽMUŠĖ
8 VAIKUS.

Akron. Ohio.—Ant Roots- 
tovvno stoties pereita #sąvai
te greitasis Clevelando trau
kinys užbėgo ant vežimo, 
kuriuo važiavo keliolika far- 
meriii vaiku mokyklon, ir 8 
jų užmušė, o 4 sužeidė. Kal
tė buvo vežėjo, kuris priva
žiavęs prie geležinkelio rie-

siog skersai. Pamatęs, kad

nenorėjo atbuli

Karo metu Means tarna

VH teisiamas už užmušima

ARTISTAS NUSIŽUDĖ
Pereitoj seredoj Worces- 

terio parke pasipiovė artis
tas piešėjas Robinson. Prie 
jo buvo atrastas laiškas pa
čiai, kuriame jisai nusiskun
džia, kad jam labai nesise
kė gyventi. Jis turėjo didelį 
palinkimą prie piešimo, bet Į

gręsia vandens badas.
Woburno miestelis pradė

jo vartoti vandenį iš Horn 
prūdo, bet sveikatos komisi
ja atrado, kad tas vanduo 
pilnas pavojingų sveikatai 
mikrobų, todėl vandentrau
kyje jis gydoma shlorino 
gazais, kurie sunaikina vi
sokius gyvius.

Ipswicho gyventojams 
sveikatos komisija leido im
ti vandenį iš vietos upės, 
bet pataria ji virint pirm 
vartojimo.

Atholio miestelis pirma 
traukdavo vandenį iš prūdo, 
kuriame dabar paliko tiktai 
dumblas.

Prie tų miestelių, kurie 
neteko vandens, priguli Mill- 
burv, Leicester, Pittsfield, 
Salėm, Mansfield ir kitos 
vietos.

Tačiaus paskutinėmis die
nomis pradėjo gana tankiai 
lyti ir yra vilties, kad van
dens atsiras.

jo ir nežinojo ką daryti. 
•Arkliai spėjo per geležinke
lį pereiti, bet vežimas buvo 
■ traukinio pagautas ir sudau- į

SUGAVO BOTĄ SU 
DEGTINE.

. New Yorko uoste nakties
jžvtas į šipulius. Vaikų lavo-Jajku valdžios agentai" suga- 

Tarpc Turkijos ir Graiki-.nėliai buvo taip sudaužyti. !vo motoru varomą botą, ku- 
jos pereitą sąvaitę prasidė- kad jų ir pažinti nebuvo ga-;n-s vežė už $40,000 degtinės, 
jo gyventojų apsimainymas. Įima. Jei iš pradžios vežėjas Kartu su botu buvo suimti 
Graikai, kurie gyvena Tur-.butų arkliams sušėręs, gal '4 žmonės. Be to, pereitą są- 
kijoj, bus pergabenti Grai-butų spėjęs per geležinkelį vaitę buvo suimti da du bo
ki jon, o turkai iš Graikijos į pervažiuoti. 'tai su degtine New Yorko
bus parvežti Turkijon. Iš vi-: ---------------- 'pakrašty, kas iš viso padaro
so bus tuo budu perkelta iš j AUTOMOBILIU NELAI- -’O areštuotų šmugelninkų 
vienos i kitą valstybę -600,-į mirimui' '* **000 žmonių. Taip mat buvo! CHICAGOJE. ..
nutarta Lozannos konferen-! Visuomenės apsaugos ko- 
cijoj. kurioj tarp Turkų ir misija Chicagoje paskelbė, BROCKTONE SUSIKULe 
Graikų buvo pasirašyta tai-kiek tenai per metus būna GATVEKARIAI.

■ • _ !nelaimių su automobiliais." Ant Perkins avė. Brock-
_________  Per 1922 metus 3,619 žmo- tone pereitą sąvaitę susiku- 

, ......________________ nių buvo užmušta, 10,510 lė du gatvekariai. Abiejų
17,47o karų pnsakimai galai tapo 

Skaitant gi pini- sudaužvti ir 7 žmonės su- 
_______ , # keisti. Tarn sužeistųjų laik- 

rijos prerpieras D-ras von kia $13,509.075. Tai tain bu- raščiai paduoda šitokių var- 
Knilling pareiškęs, kad Ba- vę pereitais metais, šįmet dų: John Kepurnagis, John 
varija negalinti būti ilgiau nelaimiu skaičius busiąs Buvvizas ir John Rozancz 
prie Vokietijos, ir jai būti-daug didesnis, ir didesni (Rožančius?). Jie gali būt 
nai reikią atsiskirti. materialiai nuostoliai. lietuviai

APSIMAINO GYVEN
TOJAIS.

! tai su degtine New Yorko 
'pakrašty, kas iš viso padaro

ir $150,000 vertės paimtos 
j'egtinės.

kos sutartis.

®un^ai sužeista irBŪT PRIE VOKIETIJOJ lengviau. r
Londono žiniomis, Bava- gaiš visi nustoliai sie-

IŠŠOKO PER HOTELIO
LANGĄ.

Pittsburge pereitą sąvai
tę iššoko per hotelio langą 
nuo penktų lubų avalinių 
pirklys Coleman iš Bosto
no. Jis užsimušė ant vietos.
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O APŽVALGA
LAISVAMANIAI KUNI

GŲ NEPLAUNA.
Klerikalai visuomet šau

kia: "Jei laisvamaniai pa
imtų kur valdžią i savo ran
kas, tai jie išgriautų visas 
bažnyčias ir išpjautų kuni
gus.”

Bet kunigo Kemėšio 
"Darbininkas” dabar Įsiti
kino, kad laisvamaniai nė
ra tokie baisus. Kaipo pa
vyzdi, jis ima Latviją. Lat
viai atėmė bažnyčias ir ti
kybą kaipo nereikalingą 
daiktą, o betgi kitų tautų 
žmonėms, kurie be kunigų 
ir bažnyčių da negali apsiei
ti, latvių valdžia nedaro jo
kių kliūčių. Ji net padeda 
jiems.' Pats "Darbininkas” 
sako (N115):

"Kadangi Latvijoje prak
tiškieji ‘bedieviai’ (t. y. laisva
maniai) sudaro ?:okią-iokią 
gyventojų didžiumą, tai anot 
abelnos jų taktikos reiktų ma
nyti, kad religija, ypač katali
kybė, ten labai persekiojama, 
ujama, niekinama. Sulig visuo

tino laisvamanybės nusistatymo 
ten katalikų bažnyčios turėtų 
būt konfiskuotos, jų mokyklos 
uždarytos. Vienok mes žinome 

iš patirtų faktų ir laikraščių 
pranešimų didžiai navatnų da
lykų: labai laisvamaniška lat
vių valdžia kiekvienai parapi
jos bažnyčiai (ty. kunigams!) 
duoda pasirinkti ir nuosavy

bėn paveda po 9 hektarus 
(apie 22 akrus, valdiškos že

mės, vyskupui ir jo kapitulos 
nariams nutaria mokėti dide
les algas, ne tik neišmeta iš 
mokyklų katalikų tikybos, bet 
dar duoda gana pinigų visoms 
jų tikybinėms mokykloms ir 
prieglaudoms, katalikų gimna
zijai ir net kunigų seminari
jai! Nu, brač, tokių dyvų ir 
’klerikališkoje,’ kunigų 'ap
sėstoje’ Lietuvoj nėra...”

Žinoma, musų kunigai 
sakys, kad tai tik latvių 
laisvamaniai tokie geri. Jie 
sakys, kad pas lietuvius 
pirmeivius tiek pakantos 
tikybai nebūtų, nes ir da
bar jie yra atkakliausi ku
nigų priešai.

Bet laisvamaniai prieši
nasi kunigams nedelto, kad 
jie kunigai, o dėlto, kad jie 
lenda Į politiką ir nori būti 
despotais. Jei Lietuvos ku
nigai žiūrėtų tiktai bažny
čios^ arba jei jie butu tokie 
žmoniški, kaip Latvijos lais- 
vamaniai, tai lietuvių "be
dieviai” prieš juos nekovo
tų. Laisvamaniai dėlto juk 
ir vadinasi laisvamaniais, 
kad jie stoja už teisę kiek
vienam laisvai manyti.

LAIVAKORČIŲ AGEN
TŪRŲ SKANDALAS 

KAUNE.
Brooklyno "Vienybė” 87- 

tam numeryje rąšo:
"Mes jau buvome gavę laiš

kų iš Kaunu, kąd su emigraci
jos agentais ne viskas gerai te

nai dedasi. Dabar šviežiai par
ėjusi Kauno ‘Lietuva’ praneša 
iškilusį savo rūšies skandalą. 
Išėjo aikštėn, jogei tūli emig
racijos agentai klastavo vals

tybės pasuą, išdirbinėjo doku
mentus kaip nuo kariuomenės 
pabėgti Amerikon, šmugdia- 

vo Amerikon Lietuvos pilie
čius, papirkinėjo augštus val
dininkus ir plėšė nuo iššmugę^ 
liaujamų nuo 1,000 iki 2,000 li
tų, vien tik kyšių. Dėl šito 9-ni 
agentūrų asmenys patraukti 
krijninalin teisman!”

Žmonės nuo kariuomenės 
visuomet bėgo ir bėgs, ir 
kad emigracijos agentai iš 
to naudojasi, tai visai pa
prastas dalykas, čia ne 
žmonės kalti, bet nenorma- 
lės gyvenimo sąlygos. Ko
de! m Amerikos niekam yie- 
reikla šmugelio fcelhi bėg
ti? Todėl. &d^ią kiekvie-

nas žmogus yra laisvas, ir 
gali išvažiuoti kada tik jis 
nori, be jokių trukdymų.

vlsuomet

idealu, 
nusiskuto

"STIKIJNIS IDEALIS
TAS.**

Perkūno Oželis Brookly- 
no "Vienybės" S8-tam nu
meryje rašo apie žmogų su 
"stikliniais idealais.” Jis 
charakterizuoja ji taip:

"Prisiminsime mes vieną to
kių stiklinių idealistų.

"Kuomet mes ji pirmu kart 
sutikome, jisai ant savo veido 
užlaikė nemažą barzdelę ir 
plaukais apžėlusią galvą bei 
savo krūtinėj, kaip minėjom, 
keletą stiklinių idealų.

"Tuomet jis kur tik eidavo ir 
ką rašydavo, jam 
vaizdavosi:

"Idealas, -
"Idealai,
"Daugybė visokių 
"Bet netrukus jis

barzdą, jo stikliniai idealai su
dužo, ir pradėjo jis visur kal
bėti ir rašyti:

"Dolaris,
"Doiariai,
"Daugybe visokių dolarių.
"Bet deja: kas sėja neper

geriausius javus, ir paskui i, 
juos pamaišo kūkalių, pasta
rieji visą dirvą užteršia.

"Taip ir su musų stikliniu 
idealų ir podraug dolarių sėji
ku nutiko.

"Dabar dauguma apie jį sa
ko ir rašo:

"Sukčius,
"Dvilinkus sukčius! 
"Didelis sukčius,
"Mat, ką sėji, tą ir pjauni.”

Perskaitęs šitokią repli
ką, buvęs sandarieeių lyde
ris ponas Račkauskas ga
lėtų labai Įsižeisti...

* d

dar 3 suspenduoti trejiems 
metams, o 5 laukia tardymo. 
New Yorke pašalinta 19 vieno 
skyriaus komiteto narių. 9 na
riai yra pašalinti Philadelphi- 
joje, i _ Bostone, 1 — Cleve- 
lande ir dar 5 bus teisiami.

“Visoj? unijoje esą ne dau- 
giaus, kaip 300 bolševikiškų 
komunistų. Bet jie kėsinęsi 
įsteigti savo diktatūrą ant 
160,000 narių. Su tuo unija 
nesutiksianti."

šaukė komunistai, kad & 
unijų reikia šluoti socialis
tus, bet darbininkai pradė
jo šluoti laukan pačius ko
munistus. Taip ir reikia.

LIETUVOS ŠAULIAI 
LIKVIDUOJAMI

Kuomet Lietuvos šaulių 
atstovas Amerikoj, p. Zmui- 
dzinavičius-Žemaitis, šau
kiasi per laikraščius i musų 
visuomenę ir prašo Lietu
vos šauliams aukų, tai iš 
Uetuvos ateina žinių, kad 
Lietuvos valdžia tuos šau
lius jau nuginkluoja ir lik
viduoja. Seiman valdžia Įne
šusi Įstatymo sumanymą, 
kuris paverčia šaulių sąjun
gą sporto organizacija ir 
draudžia jai nešioti ginklus. 
Nuo lenkų pafrontės šau
liai esą jau atimti, arba at
imami.

"Naujienos" mano, kad 
šaulių panaikinimas yra ge
ras daiktas, ir štai delko:

"Savo laiku Lietuvos šauliai 
galėjo atlikti naudingą patar
navimą kraštui, prisidėdami 
prie kovos su Lietuvos užpuo
likais. Lenkų užpludimo laiku 
ne tik šauliai, bet ir kitokie 
ginkluotų savanorių būriai da
lyvavo Lietuvos gynime. Bet 
argi butų išmintinga, kad tie 
būriai ir toliaus nešiotųsi gink
lus, kuomet ginkluota kova 
jau yra pasibaigus?

"Butu kas kita, jeigu visi 
Lietuvos piliečiai turėtų teisę 
laikyti ginklus ir lavintis juoC 
vartoti; tuomet nereikėtų ka
riuomenės. Bet kuomet tokios 
tvarkos Lietuvoje nėra, tai lei
dimas atskiriems būriams ne
šioti ginklus, reiškia suteiki
mą labai stambios privilegijos 
piliečių daliai.

"Privilegija yra dalykas, 
priešingas piliečių lygybės 
principui, šita g? ginklų nešio
jimo privilegija yra dar, be to, 
ir pavojinga valstybei. Kas ga
li pasakyt, kokiam tikslui kal
tais gali tie ginkluoti būriai 
pavartot savo, ginklus? - Juk 
ginkluotų buriii pagelba kai 
kuriose šalyse Įsigalėjo fašiz
mas; kitur tokie būriai davėsi 
panaudoti kitokiems nelabiems 
judėjimams.

"šauliai Lietuvoje pastaruo
ju laiku yra ne kartą visai ne
malonioje šviesoje pasirodę. 

Kaipo ginkluotos jėgos, jų mi
sijos naudingumas, matyt,.jau 
buvo pasibaigęs. Todėl bus ir 
gerai, kad jie padės ginklus, 
o užsiims sportu."

Taigi išrodo, kad p. Že
maitis nežino, jog šauliai 
likviduojami, jeigu jis vis 
da renka jiems aukas "Vil
niaus išvadavimui."

BAISIAI SVARBUS 
ĮVYKIS!.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Informacijų Biuras Wash- 
ingtone išsiuntinėjo laik
raščiams nepaprastai dide
lės svarbos pranešimą, bū
tent-: .

”P-ni Vinikienė, e. Lietuvos 
Atstovo p. žmona, vakar, spa
lių 15 d., viešėjo Baltajame 
Name pas S. V. Prezidento 
žmoną, ponią Coolidge. Priė
mimas buvo oficialis, su ata
tinkamu valstybiniu formalu
mu. Sukviestu svečių skaičių, 
apie 20 asmenų, sudarė išimti
nai Vašingtone esamų ambasa
dorių, .miriisterių ir charge 
d’affaires žmonos.”

Tai matot, lietuviai, koks 
tai svarbus musų tautai 
Įvykis buvo! Pono Viniko 
pati buvo pas pono Coolid- 
ge’o pačią! Kažin, ar never
tėtų tą dieną padaryti lietu
vių tautos švente?

Lietuvos Informacijų 
Biuras turėtų tankiau in
formuoti musų visuomenę 
apie Atstovybės "ponus” ir 
jų pačias. Sakysim, jis turė
tų kas dieną leisti tam tik
rą biuletiną, kur butų skel
biama, . kada Atstovybės 
"ponai” su savo "poniomis, 
atsikelia, ką jie valgo ir kaip 
atlieka kitus savo reikalus. 
Juk tai labai svarbus daly
kas— beveik taip svarbus, 
kaip Grigo katinui vuode- 
gos nukirtimas...

UNIJOS ŠLUOJA KOMU
NISTUS LAUKAN.
"Naujienose” skaitome 

šitokių žinių:
"Intemational Ladies Gar- 

ment Workers‘ unija, matoma, 
yra pasiryžusi visiškai apsiva
lyti nuo bolševikiškų šašu. 
Unijos vice-prezidentas Perls- 
tein praneša, kad iš jos tapo 
jau prašalinta 41 ’gręžikas,’ 
daugelis jų įvairus viršininkai. 
7 į "Pasak Vice-prezidento, 11 
bolševikiškų unijos ardytojų šaulio dvasiomis ir todėl ga- 
tapo išmesta Chicagoje; be to, įinti viską žinoti. Taigi, kuo-

STEBUKLŲ NĖRA.
Pasiremdamas lenkų 

laikraščiais, kunigų "Drau
gas” sako, kad Lenkijoj da
bar atsiradusi tūla Janina 
Zamanska, "girta boba,” 
kuri pranašaujanti žmonių 
ir tautų ateiti. Girdi:

"Anot Varšavos laikraščiu 
vieną dieną ta ponia Domans- 
ka jautėsi linksma, kuomet4 į 
jos namas susirinkę daug au
kštųjų ponu. Besikalbant apie 
politiką ir Lenkijos ekonomi
nę padėt}, staiga ta ponia pa-' 
stačiusi akis stulpu, nublanku
si ir nusvirusi nuo kėdės. Kuo
met susirinkusių tarpe kilusi 
baimė, jinai atsiliepusi: Da
bar klauskite, ko norite.’

Šitokiame stovyje ji sako
si susisiekianti su kito pa- » . !• > - •_ _ • • 1

9
z

met susirinkę lenkų didžiū
nai paklausę jos apie Euro
pos ateitį, ji pasakiusi jiems 
šitokią pranašystę:

"Vakaruose gaidys (Franci- 
ja) įveiks juodą erelį (Vokie
tiją). Pagaliaus Franeija 
triumfuos. 1927 metais Pary
žiuje iškils genijus, prieš kurį 
nusilenks visos romaniškos 
tautas. Tas žmogus įvykins 
dideles politines ir visuomeni
nes reformas ir sutrauks są- 
jungon visas romaniškas tau- 

4as.
“Didelė jūrių valstybė (An

glija) iš savo puikybės atgi
męs nuo Franci  jos ir pradės 
nykti atsišalinusi. 1942 metais 
nuo jos afataes visos domini- į, jj f į,,,
jos >r kolonijos. Tmp te.frsm • a avik
jos dienos. ! _ ... ...

••Lenidia .Uiks tokia role kuni “v jįj^įį
Rytuose, koki, Franka V aka-. )ranažauja žmonėms 
ruošė Lenkus bus tautu su-j! a„t
dis. Neužmirškite, ka paša- & M k^.k k;
kiau. • •.. - me pasaulyje, kur nei vie-

Po šitų žodžių toji mote- '»as jų nėra buvęs ir apie 
ris atsigavusi ir tarusi iiJ*Pri niekas nieke nežino, 
esamus tenai ponus: ’-Dal'1,“'? “a;° lr r,,aU8<) re- 
terkalbėkite su manim. .^.“V'Auogi jie tuomet ski, 

tabudau. į Kasi nuo tos “girtos bobos,”
Atpasakojęs šitą lenkų 'km-i pranašauja ienkams 

laikraščių pasaką, "Drau-įateiti?

ši-

bo
tai

gas” priduria nuo savęs 
tokią pastabą:

"Tuo nusakymu lenkai 
galo džiaugiasi ir apie 
daug rašo. Laukia išsipildant,
tų ‘stebuklų.’ kokius nusakė 
girta boba.’’

Vadnasi, "Draugas1’ pri
pažįsta, kad stebuklų nega
li būti, ir kad toji "boba"' 
turi būt "girta," jei ji tokius 
dalykus pasakoja.

Šituo atveju mes pilnai su 
"Draugu” sutinkame: ste
buklų nėra. Ir mes da pri
dursime: ju niekad nebuvo 
ir negali būti. Bet mes ne
sakysime, kad toji "boba” 
yra "girta." Mes pasakysi-

apgavikė.
Bei tokiais apgavikais

i

Kodėl nukrito Vokie
tijos markė?

Aš turiu 4,000,000,OOOrina ir didina dirbtuves; 
markių, kurias nupirkau :tas, žinoma, reikalauja mil- 
Esseno banke už 7 ameri- 
kos dolerius,” pasakė Bos
tono laikraščiui kongres------- T ...— ,---------
manas Andrew, kuris dabar francuzams. Ir tam tikslui 
grįžta iš Vokietijos.

Kelintas metų atgal 
lionai markių buvo 
apie $1,000,00<),000, gi 
dien tik $7.

Kodėl Vokietijos pinigai,----- v ------ .taip nusmuko? . !nes ’|,es
Todėl, kad Vokietijos ka.'tĮinme da >r spaustuvę ka

pitalistai to norėjo. Markės spausdiname pi ,_i» 
smukimas Vokietijos kapi- darbininkų algoms mokėti, 
talistams buvo aukso laikai, i P ką daro Kruppas, tą 
kuomet darbininkams ir ,P»tj daro Thyssenas n- kiti 
šiaip biedniems žmonėms stambus pramonės ir kasyk
las atnešė didžiausi skurdą magnatai Ruhro krašte, 
ir bada.

Tam’aiškina kongresma- fus,.pavadindami juos niur
nas Andrew. 0 jis tuos da-ike”ls- ,r tais pOĮnergaliais 
tykus

žiniškų lėšų, o neduoda pa
jamų. Bet tuo budu ėjo vo
kiečių 'tylus priešinimasis’

4 bi-
buvo leidžiami popieriniai 
pinigai. Kuomet aš stebėjau- • • i • i • i i • t r ____verti tais daiktais, kokie Krup- 

šian-h'd fabrikuose yra daromi, 
: mano palydovas su pasidi- 

- ; džiavimu tarė: Tai d’a ne

‘ j Vięi jie spausdina popierga- 
ilius, pavadindami juos ’mar-

j

gerui supranta, nes savo darbininkam.s 
jis buvo Harvardo universi-,,. . . . ,
tete ekonomikos profeso-i Darbininkai dirba nau 
rium ir Suvienytu Valstijų dingą darbą, didindami fa >-

Naujas sustiprintas ginkla- 
vimasis ore.

Be to, Anglijoj veikia tik

ekonomikos profeso-i. Darbininkai dirl».i nau 
ir Suvienytų Valstijų ,<’“^<la1rK” 

iždo sekretoriaus padėjėju. * ikantų kapitalą, fabnk„ - 
.. , .. . .., tai atsdvgma jiems užtai

Jums įdomu bus žinoti, . ! * - ■ • •
sako Andrew, ”kad šitie po- ‘ f rtaj butiniais 
liieriniai pinigai, nors isleis- aik is žvmiai - 0 „
įsu Vokietijos valdžios pn- darbinink-u kIefa>- ]iko (ia 

tarimu, nėra niekuo gvaran- biednesnė;ne n, pirma bll. 
tuoti ir nėra atmokami. Jie J
yra spausdinami fabrikų, 
liejyklų, kasyklų ir kitokių' 
firmų, kaip antai Kruppo,

Thyssįno ir Jiems panašių. į”Jrin7mT‘^i“i'''‘kanaia“rtai‘- 
’.ie .Y.1^ ląidziami. tę jokio son,j geležinkeliai, uostai, 
skaičiaus ir galo, ir jie nėra ti] j J kdiai stalomos m0. 
paremti jokiu turtu Ir si- k y ir kjtokje viglK)roe. 
ais popiergaliais fabrikan- ■ namai Kapitaiistu kor. 
ai moka savo darbiniu- i os prisistatė nauja

kams įgas. Darbmininkąi }abrikį ,kllJ> laivų ir vi: 
tuo budu yia labai sknaud- sokja tĮ-jobų. Ir visa tai pa
narni, o fabrikantai tveria <iarvįa Uj. popierines mar- 
sau mdzmiskus turtus. ,k ■ kurios ie^s nieko nf.

As aplankiau anądien ika^ja_
Aruppo fabrikas, m vienas; - J -
viršininkas parodė man te-j 
nai Įdomių dalykų. Yra te- J 
nai vienas didelis» rūmas, 
kur laikomi išstatyti• P»fo- j pabaudų, arba stačiai už
dai visokie daiktai, kokius 1 - - ~ -
Kruppai savo fabrikuose iš
dirba. Ir ko tenai nėra! Pra
dedant nuo didžiausių gar
vežių ir baigiant mažiausiu 
dentisto grąžteliu, jus ra
site tenai visko, kas tik gali 
būt iš plieno ir geležies pa
daryta. Stovi tenai didžiau
si lokomotyvai, puikiai poli
ruoti automobiliai, siuva
mos ir ardomos mašinos, 
Įvairiausios turbinos, ka
sos, krutamųjų paveikslų 
aparatai, indai, chirurgijos 
instrumentai, dentistų Įran
kiai, ir net tokie maži daik
tai, kaip karūnėlės dantims.

"Kruppų užvedimas yra 
milžiniška Įstaiga, didžiau- 

xsis pramonės Įtaisymas vi
sam pasaulyje. Nuo viduri
nio bokšto balkono, kaip to
li akis gali siekti, žmogus 
matai j visas puses nesuskai
tomą daugybę kaminų ir 
dirbtuvių stogu’ ir visa tai 
Kruppų. O toliaus, kaip tik 
galima nuo balkono užmė
tyt, driekiasi didelė darbi
ninkų namų kolionija. Vis 
tai muro trobesiai, ir tie 
taip pat priklauso Krup- 
pams.

"Šitie fabrikai raudasi 
Esseno mieste, Ruhro kraš
te, kuri dabar turi užėmę 
francuzai su belgais; , ,

"Aštuoni mėnesiai -atgal, 
kuomet francuzai su bel
gais okupavo Ruhro kram
tą, jie nutarė apdėti mokes
čiais visus vokiečių gamina
mus produktus. Kad neda
vus jiems tų mokesčių, vo
kiečių valdžia nutarė su
stabdyti visą pramonę, ir 
nuo to laiko iki šiolei vokie
čiu farbrikai čia nieko ne
gamino ką butų galima par
duoti. Tečiaus darbas tenai 
nesustojo. Didesnė dalis 60,- 
000 Kruppo darbininkų at
eina prie darbo kaip papras
tai; bet vietoj gaminti par
duodamas prekes, jie dirba 
tik tokius darbus, kurie ge-

tai 'atsilygina’ jiems užtai 
popiergaliais. Tuo budu ka -

i

Versalio taikos sutartis į 
neatnešė pasauliui nusigink; viena oro keleivių susisieki- 
lavimo, nors jame kalbėta, Į mo linija tarp Londono ir 
kad po galutino Vokietijos-ir Mančesterio ir tris lini- 
ir jos santarvininkų nugink-’jos tarp anglų salų ir pačios 
lavimo sel& laisvas laimė-j Anglijos. 1922 m.Praneuzi- 
jusiųjų valstybių nusigink-į joj veikė jau 11 oro linijų 
lavintas. I keleivių susisiekimui vals-

Vienintelė šalis, kuri tno-jtybės viduje ir daug linijų 
jau po taikos padarė toj sri- užsienin. Dėl to prancūzų 
tvj pirmus žingsnius, — tai aviacijos pramonė gamina 
Anglija, bet ir j t greitai per-’aparatus netik kariuomenei, 
sitikrino, kad niekas nema-'bet ir daug užsakymų gau- 
no pasekti jos'pavyzdžio ir na iš piliečių orlaivyno Įs- 
pastarųoju laiku nepapras- (taigų. Be to prancūzai_pul
tas ginkluotų tšpajiegų stip-kiai sugebėjo aprūpinti sa- 
rinimas visam pasauly tolo- j Yąja orlaivyno pramone už- 
kai pralenkė karo ginklavi-! sieni, ypatingai Pietų Ame- 
inasi iki pasauliniam karui Tiką Ir savo draugiškas Ry- 

— ..------- ------- Europos valstybes, kaip
Lenkiją, Mažosios Antan
tės kraštus ir kt.

Dėka tam, prancūzu orlai
vyno ministeris negalėjo 
patenkinančiai parlamente 
pranešti, kad 1922 m. pir
muose 11 mėnesiuose Pran
cūzijoj buvo padirbta 3,300 
naujų orlaivių. Davinių apie 
tuo pačiu laiku anglų orlai- 
vininkystės pramonės veiki
mą neturima, bet lyginant 
su šiomis prancūzų skaitli
nėmis, gali būti visai nežy
mios. Didelis prancūzų pi
liečių aviacijos išsivysty
mas kartu su visotina karo 
prievole aprūpina Prancū
ziją nuolatiniu kariuomenės 
papildymu gerai apmokin- 
tais lakūnais.

Minimi lakūnai apjuoki
nami tam tikrose valdžios 
prižiūrimose mokyklose dar 
prieš pastosiant kariuome
nėn. Pradedant nuo 1920 m. 
800 tokiu išmokintų lakūnų 
iš šių mokyklų išleista ir pa
skirta Į kariuomenę. >

(išskiriant, žinoma, nuga
lėtąsias valstybes, kurios 
toj srityj yra suvaržytos). 
Pastaruoju laikuJbe padidi
nimo ir stiprinimo sausu
mos ir jurų ginkluotų jiegų, 
dar pastebimas nepapras
tas oro jiegų didinimas.

Kaip jau pasakyta, Ang
lija tuojau po taikos pada
rymo tarp ko kito žymiai 
sumažino ir savo oro jiegas. 
1922 m. gale Anglų metro
polijoj (pačioj valstybėj be 
kolonijų) turėta viso TO ka
ro aeroplanų eskadrilių ar 
174 aparatų,- kuomet tuo pa
čiu laiku Prancūzija turėjo 
162 eskadriles ir 1488 apa
ratų; be to prancūzų val
džios žinioj turėta dar apie 
3000 atsargos aparatų, ku
rie dalinai gali būti paimti 
iš piliečių aviacijos.

Be to prancūzų jiegų 
skaičiaus persvara dar stip
rinama gerai peržiūrėta ir 
griežtai nustatyta oro jiegų 
organizacija. Tarp kitko, 
kuomet Anglijoj ant turi
mu viso 10 eskadrilių pri
guli: oro žvalgyba sausu
mos kariuomenei ir laivy
nui, oro apsauga nuo prie
šininko puolimų ir darymui 
savo oro puolimų, prancūzų 
oro aparatai išskirstyti, žiū
rint kokiems kautynių 
veiksmams tinkami, Į eska
driles: oro žvalgybos, nai
kintojų, bombų svaidyto jų 
dienomis ir naktimis ir t.t; 
iš vienodos kautynių rūšies 
eskadrilių sudaryti. Pilkai 
ir brigados, ir veikia ištisa 
oro divizija iš 200 aeropla
nų naikintojų ir 240 bomba- 
svaidžių aeroplanų, ir dėka 
tam ši divizija pilnai tinka
ma savarankių kautynių 
uždaviniu išpildymui. Mobi
lizacijos laike jiegos 
biau persikeis PrAn

Skaitytoją Pastabos.
Vargšas Pruseika! Kuo

met jis išsiblaivo, tai sanži- 
nė neduoda ramumo ir vėl 
jis turi jieškot "suramini
mo” degtinėlėj. Oi, tos ap
linkybės, aplinkybės! Prie 
visko jos žmogų priveda.

Komunistai, puldami Sv 
L. A., pradeda ir Petronėlę 
bimbališkai bombarduot. Aš 
sakysiu: Petronėlę, "deržy- 
šia,” nes "tovarišci vsio za- 
’oerut” Kazys.

GAZOLINAS ATPIGO.
Pagaliaus gazolinas atpi- 

dar la- g0 jau ir Massachusetts val- 
įcuzijos gtijoj. Pereitą sąvaitę nu- 

naudai, dėka gerai išsivys- puolė ant syk 3 centai ant 
čiaupai Prancūzijos pirva- galiono. Dabar bus 18 cen- 
čiai aviacijos pramonei. tų galionui.

(
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i Ir taip esą netik Ruhro 
krašte, bet ir visoj Vokieti
joj. Tenai kasami nauji ir

somi geležinkeliai, uostai,

Markių pigumas turi da 
ir kitą gerą pusę Vokietijos 

i magnatams. Prancūzai tan- 
’ kiai uždeda ant jų didelių

puola ir atima pinigus. Ka
da tie pinigai nieko daugiau 
nereiškia, kaip tik popierą, 
lai vokiečių kapitalistams 
iš to nėra jokit] nuostolių. 
Dėl to jie juos ir spausdina, 
dėlto ir muša ju vertę.

Trečia nauda kapitalis
tams iš markių kritimo bu
vo tame, kad visi jų bonai,

į' visos paskolos užtrauktos 
pramonės reikalams, dabar 
automatiškai nupuolė. Kad 
aiškiau butų galima supras
ti, kaip tai atsitiko, Įsivąiz- 
dinkime sau šitokį pavyzdį: 
10 metu atgal tūla kompa
nija užtraukė 2i),000,wO 
markių paskolą, šita sumai 
tada buvo verta apie $5,000, 
O00 Amerikos pinigais. Šian
dien gi ji neverta ne $1. Tuo 
budu visa* šita paskola, diltė 
sudilo, žmones, kurie *<u<£ 
met paskolino savo pinigus 
tikėdamiesi atsiimti juos ir 
uždirbti ant nuošimčių, 
šiandien gali gauti tiktai 
popiergalius, , "markėmis” 
vadinamus. 7<

Tuo budu fabrikantai, 
namų savininkai ir kitokae 
biznieriai, kurie turėjo prįt 
sipirkę turtų skolintais j>i' 
nigais, šiandien yra . gryni 
-savininkai, be jokių skolų- 
o žmones, kurie jiems skoli
no, pasiliko be nieko.

Taigi markės kritimas 
buvo daromas tyčia, nes Vo
kietijos pramoninkams, ir 
spekuliantams jis buvo la
bai naudingas. Juk ir lietu
vių kapitalistas, kunigas 
Vailokaitis, ačiū markės 
kritimui, susigrobė pusę 
Lietuvos turtų.

į

DREBA JŪRIŲ DUGNAS.
Jau kelios savaitės, kaip 

Atlanto vandenyne dreba 
dugnas. Jūrių paviršius bū
na taip sujudintas, kad kai 
kurie laivu kapitonai atvy
kę Anglijon sako, kad jie 
bemažko nenuskendo.

*
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j Kas skaito ir rašo 
j Tas dnoiMM neprašą

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ®
OMAHA, NEB. 

Socialistų vado senelio 
Dėbso atsilankymas

Paskelbus, kad 10 d. spa
lių Omahoj kalbės senelis 
Debsas, daugelis susipratu
sių vietos darbininkų su ne
kantrumu laukė tos dienos, 
kad pamačius tą garbingą 
senelį ir išgirdus jo kalbą. 
Nors. įžanga į prakalbas bu
vo 55 c., bet publikos prisi
grūdo pilna auditorija, apie 
4000 žmonių.

Pradedant programą 
pirmiausia jauna mergina 
įžanginėj savo kalboj paaiš
kino publikai kas yra tie so
cialistai, paskui ragino pirk
ti Dėbso parašytą knygelę 
apie jo buvimą kalėjime*. 
Publika noriai knygelės pir
ko. Fotam maža mergaitė 
atnešė vieną po kito tris gy
vų gėlių raudonus bukietu- 
kus. Pagalios pasirodė ant 
pagrindų ir senelis Debsas, 
lydimas kelių draugų. Pub
lika trukšmingu delnų plo
jimu pasveikino nenuils
tantį Amerikos darbininkų 
vadą. Debsas palenkė prieš 
publiką savo galvą tris kar
tus. Ovacijoms kiek apri
mus Debsas pradėjo kalbė
ti. Jis pirmiausia pasveiki
no publiką. Paskui kalbėjo 
apie socialistų darbuotę Su
vienytose Valstijose ir visa
me pasaulyje. Man pirmą 
kartą teko išgirsti seneli 
Debsą kalbant ir turiu pa
sakyti, kad nei vienas kal
bėtojas, kokius tik aš esu 
girdėjęs, nėra padaręs ant 
manės taip gilaus įspūdžio, 
kaip senelis Debsas. žiūrė
damas į jį matai pasišven
tusį kovotoją už darbininkų 
reikalus. Jis kalba retai, 
aiškiai ir garsiai. Publika 
su didžiausia atyda gaudo 
Kiekvieną ištartą jo žodi.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos socialistų propa
gandai. Publika aukojo gau
siai. A. A. žalpis.

nas. Nesenai du lietuviai 
nuo gėrimo munšaino gavo 
proto sumišimą ir abudu 
tapo paimti i ligonbutį. Vie
nas jų iššoko iš ligonbučio 
per langą ir atidavė dievui 
dūšią, o antras dar tebegy- 
domas. Pasaulio Pilietis.

BALTIMORE, MD. 
Mirė Pijušas Kalinauskas.

Musų draugas Pijušas 
Kalinauskas atsisveikino su 
šiuo pasauliu. Jis mirė 13 d. 
spalio John Hopkins iigon- 
buty.

Pijušas Kalinauskas bu
vo dar jaunas vyras. Nela
boji liga ji kankino per ke
lis pastaruosius metus. 1921 
metais jis buvo išvažiavęs i 
sanatoriją/ manydamas ant 
tyro oro kiek pasveikti. 
Ten išbuvęs 6 mėnesius su
grįžo atgal i Baltimorę. Jis 
jautė, kad pasveikti nega
lės ir kad jo gyvenimo die
nos jau baigiasi. Paskutinė
mis dienomis, kuomet jau 
gyvenimas jam buvo nebe
mielas, jis nutarė eiti j John 
Hopkins ligonbutį, iš kur 
jau nebesugrįžo.

Velionis Pijušas buvo 
laisvų pažiūrų vyrukas, 
skaitė „Keleivį” ir , mylėjo 
laisvą ir dorą gyvenimą. Jis 
baisiai neapkęsdavo kunigų, 
tų svieto mulkintojų ir nie
kuomet nesitikėjo, kad joi 
kūnas bus pastatytas prieš 
ilgaskvernio akis. Jis neno
rėjo, kad jo grabas butų ap
statytas žvakėmis ir nesiti
kėjo, kad jo brolis bu pirks 
jam tikietą į dangų. Lais
vas kol gyvas, o po mirties 
taip turi būt. kaip kvaili gi
minės nutaria.

žvakių Priešas.

Iš KELIONĖS PO PIETI
NES VALSTIJAS IR 

KUBĄ, 
žinių žiupsnelis.

(Tąsa.)
Havanoj dirbtuvių kaip 

nėra. Visi ta vorai parga-

i čius yra išsidirbus tokia 
> nuomonė, kad jeigu žmogus 
i ant tiek žemai nupuola, kad 
. jį reikia imti už kalnieriaus 
ir areštuoti, tai tokis negali) 
būt vežamas nei gerame ve- * 
žime, nes jis to nėra vertas.

8 d. kovo buvo graži šilta 
diena. Daug žmonių prisi
rinko palei Atlantiko kran
tus atsivėdinti. Staigu, apie 
11 valandą kubiečiai pradė
jo bėgti linkui vidurmies- 
čio, palikdami ant gatvių 
viską, ką tik turėjo. Ameri
konai, nesuprasdami, kame 
dalykas, išsyk stebėjosi, 
manydami, kad kubiečiai pa
kvaišo. Pagalios supratom 
kame dalykas, nes ant Mor- 
ro Castle forto kalno pama
tėm baisiai juodą debesį, 
nuo kurio ėjo baisus viesu- 
los sukurvs, nešdamas su 
savim viską. Vanduo iškilo 
apie 10 metrų augščiaus ir 
apvertė valteles su žmonė
mis. Kokia baisi vėsula bu
vo galite suprasti iš to. kad 
prie La Punta Castle forto 
išrovė su šaknimis šimto 
metų amžiaus medį, iškėlė 
jį aukštai ir numetė toli nuo 
vietos. Vienok šita viesulą 
miestui daug blėdies nepa
darė, tik vietomis daug van
dens užliejo. Mat, besigrum- 
dama po kalnus ir klonius 
viesulą nusilpo ir miesto 
pilnoj savo galybėj nekliu
dė.

Havanos oro stoties pro
fesorius J. C. Millas aiški
na, kad tai buvo susitikimas 
dviejų vėjo pajiegų. Viena 
atėjo nuo pietų, o kita nuo 
šiaurių ir susitiko prie Ha
vanos forto. Sakoma, jeigu 
tos dvi pajiegos butų susiti
kę mieste, tai butų išgriovę 
visą miestą. Kubiečiai pasa
koja, kad tokios viesulos 
dar jie ligšiol nebuvo ma
tę.

BRIGHTON, MASS. 
.Vienybės draugijos 

prakalbos.
L .Vienybės pašalpinė drau
gija, prie kurios priklauso 
vyrai, moteris ir vaikai, 14 
d. spalių buvo parengusi 
prakalbas su įvairiais pa- 
marginimais. Pirmiausia su
dainavo tris dainas „Lais
vės” choras iš So. Bostono, 
vadovaujant latviui Sugar. 
Dainos išėjo pusėtinai ge
rai. Paskui Raibėjo antrasis 
„Keleivio” redaktorius Ne- 
viackas. Keliais žodžiais pri
siminęs apie dainų reikšmę 
darbininkų , gyvenime, kal
bėtojas visą savo kalbą pa
šventė išparodymui, pašal- 
pinių draugijų naudingu
mo, privesdamas' keliatą 
gražių ^vaizdų ir prilygini
mų. Baigdamas savo kalbą 
drg. Neviackas kvietė dar
bininkus vienybėn, prie so
lidaraus veikimo, patarda
mas ateityje vengti tų .klai
dų, kurios tiek daug žalos 
darbininkams atnešė praė
jusiais keliais metais.

Neviackui pabaigus kal
bėti prie draugijos prisira
šė keliatas naujų narių. Tuo 
gi tarpu mažas vaikutis pa- 

balėlių.

žin kokių priežasčių nepri
buvo. Taigi jo vieton atva
žiavo Plepys iš So. Bostono.

Prakalbos užsibaigė mu
zika ir pirmininko paragi
nimu rašytis prie Vienybės 
<1 ra ugi jos. , žmonių šiose 
prakalbose buvo pusėtinai.

Narys.

ASHLĄND, N. H. 
žmogaus žiaurumas.

Netoli nuo šio miestelio 
gyvena lietuvių šeimyna, 
kurioj H d. spalio buvo ?i- 
tokis atsitikimas: , 

šeimininkas atsikėlęs ry
te nuėjo pašert karvę.. Jis 
pripylė jai baksą obuolių ir 
užpylė miltais. Karvė obuo
lius išrankiojo ir suėdė, o 
miltus (paliko. *šeimininkui 
labai nepatiko, kad karvė 
miltų neėdė. Jis užtai ėmė 
ją spardyt kojomis į snukį. 
Karvė muistėsi, kilnojo sa
vo galvą, bet nuo žiauraus 
savo šeimininko negalėjo 
pabėgti, nes buvo pririšta, 
šeimininko moteris, pama
čiusi savo vyrą begailėstin- 
gai spardant karvę, ėmė 
bartis ant jo. Įtūžęs šeimi
ninkas nuo karvės puolėsi 
prie moters ir nučiupęs ją 

griežė ant smuiko porą ga-luž gerklės norėjo numest 
nutįpijazo. Ant laimės į lai- 

Antru kalbėto.ium žadėjo ką pribuvo sūnūs ir suvaldė 
būti Pruseika, bet delei ka- plukusį tėvą. * Girdėjęs.

v*

(Daugiau bus)
A. M. Joris

OMAHA, N EB. 
Kunigas prakeikė mokslą, 

užgynė skaityti laikraščius.
Tūlas lietuviškas misijo- 

nierius Andziulis, nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos, lan
ko Amerikos naujokynus su 
savo misijomis. Besitranky
damas iš kolionijos į kolio- 
niią jis, pagalios, atsibala- 
dojo ir pas mus. Jis, kaip 
tikras Lietuvos bogomazni- 
kas, su savim vežiojasi viso
kių „šventenybių” ir pas-’ 
portų į dangti. Matyt, iš jo 
yra geras dievo kupčius ir 
bažnyčioj moka „zupelnus” 
atlaidus pardavoti.

Misijos buvo taip 
mos: pirmą savaitę 
rims, antrą vyrams, 
šventraščio: „Ožius

COLUNSVILLE, ILL. 
Viską po biškį.

Darbai anglių kasyklose 
šiuo laiku eina silpnai. Kai 
kurios kasyklos dirba po 3 
dienas į savaitę, bet yra ir 
tokių, ką dirba tik po vieną 
ar dvi dieni savaitėj. Nors 
miestuose, jaučiama stoka 
anglių, .bet kasyklų, baronai 
į tai heFąiso 'ir -tyčia trukdo 
darfeą. J •

» / į; •“ ’ , .

( 10 d. spalių Colįinsrillej 
ir vėl pasigirdo , napaprastą 
naujieną. Lietuvis siuvėjas 
T. Ą. Brazis nusipirko lotą 
žemęfe ant kampo Main ir 
Cnestnut gatvių ir pradėjo 
kąsti skiepą. Bekasant/užti
ko žmogaus kaulus medinėj 
apipuvusioj skrynioj. Spė
jama, kąri1 tas lavonas buvo 
palaidotas apie 15 ar 20 
metų atgal. Toj vietoj buvo 
anglių šaute ir toj šantėy 
Užkabtas lavonas. Nėra abe- 

kad. tai žmogžudžio 
darbas. Kas buvo nužudy
tas ir kada — .kol kas pasi
tiekia nėžinėj.

? »

kaip jau buvau „Kelei
vyje” rašęs, pereitą žiemą, 
11 d. vasario, lietuvis šak- 
riėričius nužudė kitą lietu
vį Pačtorių. Dabar pasibai
gė Šąknevičiaus teismas ii’ 
žmogžudys tapo-nubaustas 
ąmžahu kalėjimu prie sun
kiųjų darbų.

* *

i CollinsviUėi yra būrelis 
lietuvių, kurie veda pavyz
dingą gyvenimą: priklauso 
prie draugijų, lanko jų su
sirinkimus, retkarčiais pa
rengia kokį perstatymą ar
ba prakalbas, gražiai auk
lėja savo vaikučius ir Lt 

Bet yra nemažai ir tokių 
lietuvių, kurie veda negra
žų, ištvirkusi gyvenimą. Ši-: ,
tų žmonių likimas yra liud- ros ožkos. Mat, pas kubie-

ir 
benami iš kitur, daugiausia 
iš Suvienytų Valstijų.

Darbininkai čia uždirba 
mažai. Paprastas darbinin
kas gauna nuo $1.25 iki $2.- 
00 ant dienos. Dirbama po 
10 ir 12 valandų i diena. 
Darbas sunkus, daugiausia 

mo laivių ply 
budavojfmčM* 
venimas Kuboj yra branges
nis, negu Suvienytose Val
stijos. Ir produktai, ir dra
bužiai ir raudos — viskas 
brangiau, negu Amerikoj. 
Visa darbininkų laimė, kad 
čia šiltas klimatas, tai ne
reikia šiltų drabužių dėvėti, 
nei anglių pirkti.

Kuba išrišo turi tik 3,400, 
000 gyventojų. Salos didu
mas 45,881 keturkampių 
mylių. Tai yra tris sykius 
didesnė už Pennsylvania 
valstiją, bet gyventojų turi 
tiek, kaip New Jersey vals
tija. Kas metas Kuboje už
auginama cukraus už $316,- 
800,000, tabako už $30,000,- 
000, taipgi už milionus dole
rių bananų, kavos, pine ap- 
ple ir kitokių vaisių.

Oras ant Kubos salos yra 
labai malonus. Visada vasa
ra — žiemos niekad nėra. 
Nuo 25 sausio iki 15 vasario 
buvo labai karštas oras. 
Naktimis negalėjom delei 
karščio užmigti. :

Havanoj gyvena įvairių 
rasių žmonių. Kiniečiai už
ima pirmas vietas prie val
gių gaminimo ir grosernė- 
se, o negrai dirba prie laivų 
prikrovimo ir iškrovimo ir 
gatvių valymo.

Havanoj policijos veži
mai (patrol vagons) yra 
tartum tik ant juoko. Veži
mėlis mažas, i kur j įkinkyta 
du asilukai, drhuno kai ęe-

prie iškrovimo ir prikrovi-

ėHmi. ’Pragy-

LAWRENCE, MASS. 
šis-tas iš lietuvių darbuotės

Vasaros sezonui pasibai
gus Lawrence’o lietuviai 
pradėjo krutėti. Jau buvo 
parengta keletas vakarėlių, 
iš kurių pažymėtinas Lietu
vių Ukėsų Kliubo, nuo ku
rio visas pelnas buvo paskir
tas knygynui. Pelno atliko 
apie 50 dol Taigi bž' tuos 

gų. ' \
Nesenai buvo surengtos 

prakalbos įkūrimui vakari
nės mokyklos, kur .galima 
butų mokytis/ angliškai. 
Prakalbti vedėjas, d. Ver- 
siackas, atidaręs prakalbas^ 
perstatė kalbėti b<’.daktarą^ 
Mikolaitį, kurio kalba buvo i 
turininga ir graži. Dąkta-»j 
ras ragino lietųriųs5 prie 
piokslo. nes dar' ,^’ra -daug 
tokių lietuviii, kūne nemo
ka nei vardo pasirašyti. Nu
peikė mušu jaunimą, kuris 
veltui praleidžia savo laiką 
prie bolių mušimo arba prie 
kazyriavimb. . Patarė vi
siems lietuviams kurti gy
venimą šioje šalyje, o apie 
Lietuvą nesvajoti, nes kas 
tik nuvažiuoja į IJetuvą, 
kiekvienas skubinasi grįžti 
atgal, nes krikščionių de
mokratų tvarka niekam ne
patinka. Nors amerikiečiai 
daug pinigų suaukojo Lie
tuvos atstatymui, bet, anot 
daktaro Mikolaičio, Lietuva 
nieko gero už tuos pinigus 
neįsigijo. Todėl daktaras 
Mikolaitis visiems patarė 
išsiimti šios šalies pilietiš
kas popieras, mokytis ang
lų kalbos ir taikytis prie 
Amerikos gyvenimo, nes 
kol Lietuvą valdys klerika
lai, tol ten gyvenimas bus 
nepakenčiamas ir niekas iš 
amerikiečių nenorės Lietu
voje apsigyventi.

Liptiunų Jonas.
f
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JUS GAUNAT JŪSŲ 
PINIGŲ VERTĘ

Kada Jus perkate HELMAR Cigaretes, 

Jus gaunat kokybę. Jus gaunat 20 tyrų 
Turkiškų Cigarete supakuotų kietose 
skrynutėse, kurios apsaugoja 
susilaužymo ir susimankymo.

Kada Jus perkat paprastus cigaretus, 
.Jus gaunat juos supakuotus į paprastus 

daleidžia 'cigaretėms

juos nuo

i
> ‘
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pundelius, kurie 
lengvai sulūžti.

ji yra. Jisai sako: „Žmogus 
turi jausmą, regėjimą, gir
dėjimą, kūno pajautimus. 
Bet bedieviai pasakys, kad 
ir gyvuliai tą patį turi. O aš 
jums sakau, kad žmogus tu
ri protą ir dvasią—tai yra 
dusia, žmogus gali savo 
mintimis apibėgti berybes 
erdves arba išdėstyti savo 
mintis ant popieros—tai yra 
dūšia.” Vadinasi, sulyg ku
nigo Andziulio, kas nemoka 
protauti ir negali ant popie
ros savo minčių išdėstyti 
(rašyti), tas neturi nei du
sios. Tokiu budu didžiuma 
narapi.jonų yra bedušiai, nes 
jie yra tamsus, nemoka nei 
protauti, nei rašyti. Tai ma
tot, ko verta kun. Andziu
lio „filosofija” apie dusią.

Antrą dieną misijonierius 
pasigyrė gavęs nuo tūlo pa- 
rapijono laišką su klausi
mais. .Jis to laiško viešai ne
perskaitė, tik pasakė, kad 
laiške klausiama: 1) ar pro
tas žmogaus galvoj yra tik
rai dusia? 2) Ar dusią tik
rai galima per nosį iššnypš- 
ti laukan? Atsakydamas į 
šituos klausimus Andziulis 
susimaišė ir pasakė, jogei 
jis tik pajuokęs biblistus, 
kad dūšią galima per nosį 
iššnypšti. Pagalios jis užsi
puolė ant klausėjo, sakyda
mas: „žmogeli, jeigu tu čia 
esi, tai aš tau daugiau pasa
kyčiau apie Mateušą, negu 
tu užklausei, ir dar tu drįs
ti iš biblijos duoti klausimus 

j ir kunigą mokyti, nemokė- 
Į damas gerai lietuviškai ra- 

___________ ’šyti.” Andziulis turbut ne
darbininkais. ' žino, kad didžiuma musų

pasekėius lietuviškai rašyti, o* vienok

varo- 
mote- 
Anot 

reikia 
atskirti nuo avių, o avis nuo 
ožių,” — taip ir čia buvo. 
Ant galo suvarė į krūvą vy
lus ir moteris.

Tasai jėzuitas Andziulis 
savo misijose prakeikė pa
saulinį mokslą ir - progresą. 
Ypač jis niekino materializ
mą (socializmą), kuris pas 
taruoįu laiku supurtė Euro
pą. Ir keikdamas jis -sakėsi 
jokiu budu negalįs suprasti 
pasaulio įvykių. Mat, caro 
laikais Lietuvoje tasai jėzui
tas kaldavo žmonėms į gal
vas, kad karalių ir caru val
džiai yra nuo dievo siųsta. 
Bet dabar, kuomet carai ir 
karaliai pradėjo nuo sostų 
ristis, tai šitam jėzuitui pra
dėjo rodytis baisus dalykai.

Ir dar drįsta tasai dievo 
mulkis pas altorių skelbti, 
kad jis irgi einąs su bied- 
nuomene, su Ū__L2_2__ 1 L. . ,
Bet čia pat apsisukęs kursto kunigų nemoka taisyklingai 
savo tamsius pasekėjus lietuviškai rašyti, o vienok 
prieš šviesesnius darbinin- . „mokina” žmones.
kus, kuriuos jis vadina be-1 Kuomet šis misijonierius, 
dieviais; riešai bažnyčioj ir laikydamas mišias, atsisuko 
per išpažintį jisai draudžia į žmones 
skaityti darbininkiškus laik- i 
raščius, ypač ”Keleivį” ir 
„Naujienas.” O kapitalistiš
kų laikraščių jisai nedrau
dė skaityti- Taigi pasirodo, 
kad šitas lietuviškas kleri
kalas yra kapitalistų klap
čiukas, o darbininkų prie
das.

Mat, vietinis kunigas Mi- žinodami, kas čia pasidarė, 
kulskis iš Lietuvos jėzuitą’ Tai šitokias laikas kre- 
imformavo, kad tarp So. O- čia lietuviški tamsos apašta- 
mahos lietuvių yra daugiau- lai 
šia prasiplatinę darbininkiš-j 
ki laikraščiai — „Naujie- 
nos” ir „Keleivis,” '

t su sakramentu, 
tai viana parapi jonka, kaž
kur užsižiopsojusi, nesuspė
jo į laiką atsiklaupti. Misi- 
jonierius, .tai pamatęs, kad 
gi suriks jaučio balsu: „Tu 
neklaupies, tai aš žinau, 
kad tu parašei man tą laiš
ką”... Parapijonai išsigandę 
pradėjo žvalgytis aplink, ne-

misijonieriai.
Išpažinties Buvęs

šituos laikraščius bažnyčioj'MI®
— ^^■1$'7'

T^pgi šis misijonierius >ės rietuvių dievas. Jisai gh
_ ___  ___ > ___ • lietuviu tairta tuomet, i

taip „garbino."

b

Perkūnas buvo vyriausia seno- 
_ r _ ' > r •__• ’ - ViHhiL fi 

jo lietuvių' tautątuomet, kup-] 
met ji buvo laisva ir .galinga; 
Todėl Pęrkuno’. ir dabar lietini 
'viai negali užmiršti. .

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

Ar žinot taipgi, koks buvo) 
dievas Praamžins, kaip jis siĮ4 
naikino pasaulį, ir kaip paskui 
ant tuščios žemės sutvėrė rie-i 
tuvių tautą? < v

Ar žinot apie dievą Pa
trimpą? , -

Ar žinot ką veikdavo vyrų 
dievai Pikuolis, Kovas,; Ragutis 
ir Pizius, arba motetų deives 
Gabija, Jura, Laumė, Milda ir 
kitos? • ’

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

Toj knygoj yra aprašyti be
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'dievų. Podraug 
susipažinrit ir au tomis , tauto
mis, kurios tuos dievus garbino, 
kur jos gyveno, kaip atsirado ir 
kaip išnyko (nes dang jų jau 
nebėra)i

Knyga netikybinio pobodžio, 
bet grynas mokslas. Ją perskak 
tęs galėsi stori j diskusijas ir 
sukirsti kiekvieną kunigą :

Veikalas yra parašytas labai 
gyva ir aiškia kalba, ant dailios 
popieroa, turi apie 300 pusla
pių skaitymo ir kainuoja tik
tai $1.00. Tas pats dailiai apda
rytas, $145. Ju gaunamės "Ke
leivio” redakcijoj. Nuriųsa pi
nigus, ir tuojaus gausi knygą.

"KELEIVIS",

nemažai yra susirūpinęs ir 
•delei taip vadinamų biblis- 
tų, kurie skelbia, kad dusia 
—tai yra visas žmogus, o 
pekla — tai kapai, kur nu
mirėliai ilsisi. (Mano supra
timu, kaip biblistai, taip ir 
kunigai yra vien legendų 
skelbėjai ir su progresu nie
ko bendro neturi).

Bet Užvis įdomiausia bu
vo, kaip kunigas Andziulis 
rišo dūšios klausimą. Jisai 
sako: „Bevažinėjant man 
po Ameriką viename mies
telyje atėjo pas mane bib- 
listas ir atsinešė savo bibli
ją. Toj biblijoj yra parašy
ta, kad dievas Įpūtęs žmo
gui dusią per nosį, tai kada 
žmogus šnypštė nosį, tai ir 
dūšia iš nosės iššnvpštė lau
kan. Tokiu budu pas biblis- 
tus visai nėra dusios.” ši
taip jis bandė pajuokti bib- 
listus. Bet žingeįdu imtų ži
noti, per kur pačiam And; 
ziuliui dievas įpūtė dūšią ir 
kaip apie tai jo biblijoj yra 
parašyta?

Toliaus Andziulis pasako
jo, kad Chicagos biblistai 
išleido paskelbimus, kuriuo
se siūlė 500 dolerių tam, kas 
priparodys žmogaus dusią. 
Bet Andziulis netikėjęs, kad 
jis gausiąs 500 dolerių, to
dėl ir nestojęs prirodyti dū
šią. Užtai jis čia Mikulskio 

‘parapijonams bandė išaiš
kinti, kas yra dūšia ir kur 255BrtMhray, So. Boston, Mua
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1*kie duoda Jums kiekybe, katrą Jus pasi-t

LJ renkat?
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10 ir 20 skrynutėje

ATSIMINK SKRYNUTĘ IR VARDĄ 
. > f A .' 

Išdirbėjai augsėtpu- 
sios ruSies Turkiš- 
kn ir Egiptiskų Ci- 
garetij sviete.
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Jie vis dar tokie pat 
demagogai.

Jau pusėtinas laikas pra- Kad Socialistų Partija 
ėjo, kaip man teko girtlėti ' rėmė” karą, tai

gi»kasM-haosas pas komunis
tus lame "bendro f 
klausime. !

Tačiaus dar neviskas. Čio-
nais ir kitose šalyse komu-j

paliepimas is „inkai- plepėti. Plepa, ple-
■' ar Kusųos jr plepėjimui ga-

• . nesimato. Berods, jąu
jie. priplepėjo, bet d^ldaugtau JšU 

r pasileido da apie tikėją- 2ra buVo: J

Kur reikia daugiau pi 
nigų, negu smegenų?

Amerikos aukštosios mok.v-’nemokslį
. « - - . * a •••* 1 *

omunis- _ ir*** «« a vaJa* vienas doras žmo-
fronto jKK<*lia Jau gciFld} .rus nesipriešins; nes kas 

Į turi akis matyti, ausis gir- 
• ciėti ir šiokį tokį protą pro- 

. . . . . ,.. . i rauti, tai tas gerai žino, jog
Ale tai įsismagino dori- .. ,. . . . ;- - - šiandien žmones daugiau ti-

. ki, negu prieš karą tikėjo, ir 
jįų kad šiandien jie yra, daug 

daugi

pleperiai!
lustams bendro fronto obal- 
sis yra tai i
Maskvos. Bet ar Rusuos 
komunistai yra si ’ _ 
dią frontą pačioje Rusjjpie 
su socialdemokratais ivTčf*

į vadovą galima 
lengviau apsukti ar papirk
ti, todėl jie ir dreba prieš 
mokytus ir plačiai apsišvie
tusius darbininkų vadovus. 
Jie nori, kad minias trumpa
regiai vadovautų, — ot. ko 
jie nori.

O kad darbo žmonių aug- 
štojo mokslo išėjimas galė
tų kraštui pavojų padaryti, 
tai stačiai žioplas pasaky
mas. Ir stebėtina, kad uni
versitetų prezidentai ir pro
fesoriai taip sarmatos netu
ri, vadinasi, viešai pasirodo, 

, . . (kad jie su kunu ir dusia ka-
Vieni sa-ipjtalistams yra parsidavę.

- - . > girai, juk ir aklas gali matvti, kad
perdaug biedniokų augstąjį darbininkų švietimais tik-

klos dėl turtingųjų. — "Pa
vojus kraštui”— Biskis sta- 
tist>kas. — Dideliais protais 
daugiausiai pasižymi tie, 

kurie išeina augštąjį
•mokslą.

i yra gry
niausias melas. Amerikos 
Socialistų Partija kaip tik 
ir išlaikė uoliausi nusista- tai 
tymą priešais karą. Tiesa, 
atsirado vienas-kitas iš So
cialistų Partijos narių, kaip 
tai John Spargo ir kiti, ku
rie pasireiškė už karą, bet 
jie užtai tuojaus tapo iš Par
tijos prašalinti. Tačiaus pas 
komunistus net gana žy
mios ypatos figūruoja, ku
rios karo laiku uoliausiai 
rėmė karą. Paimkime Fran-

komunistus kalbant, ir kai- 
kurie žmonės pradėjo kal
bėti, kad, girdi, dabar ko
munistai nėra jau tokie de
magogai, kokie jie buvo pir
miau — esą jie savo seną 
taktiką pakeitė. Bet aš 
tiems pasakojimams, žino
ma, netikėdavau, nes maty
davau jų laikraščius ir žino
jau "trecio intemacijonalo” 
taktiką. jmios ?.

Spalių 11 d., kuomet
kriaučių 51 skvriaus Pildo- .. . - . , . ..
moji Taryba (Brooklyne) į komumst,ų vadą . lai -
surengė "Laisvės” raudon- c<? l 9S lin> M*1 va- 
dvarv diskusijas temoje: ?° Į^ku uohausis Franci
ai- verta prisidėti prie ko- jmperiahzmo ir karo re- 
munistu "fedaruotos tarme-' !nej.as'. n^ąt2>reiena jo
rių partijos,”- tad žinoda-!^ į Rt9TnsklPeR RuL^ 
mas, jogei ten bus visas k0-ltlksR1 - kaJn
munistų štabas, nuvykau ir >1711,1118 eitl J Iranciją arba 
aš pasiklausyti ir patirti, ar 
ištikrųjų komunistai dabar 
jau yra kulturiškesni. Na, 
ir ką patyriau? Patyriau, 
kad kokie jie buvo demago
gai, tokie ir yra. šiose "dis
kusijose” komunistai turė
dami didžiumą elgėsi, kaip 
jiems patinka ir kalbėjo 
taip, kaip norėjo. Bet’ apie 
tai tiek to, tai jau paprasta 
jų "užgriebimo" metodą.
Pagalios, kaip Bamba, taip 
ir beveik risi kiti komunis-

negil prieštiriSocialdemokratais __ __ __

*ro fronto su ^ialde-.2^ ^ka#eiktt ,ie
n tais ir cjprti-h^i^^ibuHnai reikli1 tymaisj;pr< tį|ėjim<

lunkais, bet kit^TRąi&i- luostfpriausiai žmo- *niones versti. Idantpake

irbininKus jie sauao, ]neg su tikėjimu surišti. Ki- ius žmones doroje, yra netil

mal 
beiv _ 
mo|trartais 
i—------ ---------
čius darbininkus jie šaudo, 
ant kartuvių kabina ir ka
lėjimuose pūdo- *he? 4 
teismo. Taip put visi 
kad komunistinėj Rusijoj 
nėra žodžio nei spaudos 
laisvės darbininkams, o vieš
patauja tik komunistų des
potiška kumštis. Na. ir kuo
met Rusijos ki-urinieji bude
liai daro ten pasibaisėtinas 
represijas ant kitaip manan
čių darbininkų, tuom pačiu

&arą bu^o.
i” 

net 
ėjimo 

iant'' pake- 
j nes su tikėjimu surišti. Ki- ius žmones doroje, yra netik 

.n^pko m;ra neišeisią.' jau nereikalingas, bet sta- 
žino i * fetv^mmas didžiau- ėiai žalingas: nes juo dau-

* šia banga per Ameriką vers- jau tikėjimo, tuo daugiau 
te verčiasi. f c’ ..... * .. . ®.— ' - pasileidimo. As sakyčiau,

kad reikia žmones nuo tikė
jimo atitraukti, o tik tada 
jie pradės protauti ir pasi- 
taisj7s.

Tikėjimo ’ išpažinimas, 
anot šitų "dorininkų," turįs 
buti priverstinu daiktu. Čia, 
matote, turi valdžia grieb
tis skaudaus brūklio, ii- ne
tikėlius kaip reikiant pamo- žinoma, 

tikėjimui.

bolševikų papūgos
'kitur; pažiūrėkime ir įlie-apre bendrą < 
tuviška komunistinę šeimy- frontą. 3 ai jau.rėdosi nega
na ir čia užtektinai rasime 
buvusių karo rėmėjų. Pa
imkime dentistą A. Petriką, 
kuris yra gana didelė figū
ra komunistų tarpe, ir jisai 
netik pats (Huosnoris) sto
jo karo laiku į kariuomenę, 
bet net ir agentu buvo — ki
tus kalbino stoti kariuome
nėn ir "gint šalį nuo prie
šų.” Gi Pruseika su Jan
kausku irgi per visą karo 
laika prie krūtinių prisise-

—- - ‘ ~ - -

kyri.
tarpu kitose šalyse Rusijos | . Tįf*_!\abar teliko tik vie- 
IvaIčovJL-h nemigos šaukia11'^® didelis darbas nudirb- 

darbininku intymus,
j.^.redari nega- .-Kut*1^ Porininkai" apsi- 

li buti šlvkštesnės veklmai-’pnklai^ galėtų ;t»l« žmogui 
nvstės. kaip tas konninistu i pahepri; *fcp keikia tikėti 
bendras frontas.’^ ’in\kaip elgtis. O jau tada,

Baigdamas ši straipsni P*1 zmoma, visas piktas vel- 
rašyti, turiu pasakoti, kad įnueis,— ot, uangiis nu
tik tuomet socialistai galės sueis an žemės, ir atliktas 
eiti i bendra frontą su ko- kriukis.

; . • t*4.^; ___ .-.i.:

i

’ j*'

i

Taip, tai taip. Pažiurėki- 
iii paliaus leidę anfsocialis- me betgi, ar tikėjimas nors 
'tu šlykščius šmeižtus ir nu- Į>er nago juodumą sulaiko 
stos veidmainiavę. Dabar.žmones nuo ištvirkimo ir 
dar netik bendras : .
'su komunistais negalimas,;čiai reikia pasakyti, kad nė

munistais, kuomet pastarie-
I •, J • , • 1 ____j _ _•_  J •_
I
I
i

I veidmainiavę.

Pereitą rudenį mokslo 
metams prasidedant, neku- 
rie kolegijų ir universitetų 
prezidentai ir profesoriai 
ėmė stačiai rėkte rėkti, kad, 
girdi, perdaug biedniokų, 
vadinasi, darbininkų klasės 
žmonių, į augštąsias moky
klas grūstis pradėjo. Ir ko 
jie neprišnekėjo, 
kė, kad jau ir taip, 
X * * ~ '

tikėjimas nely-’mokslą” eina, todėl fabri- tai plėšriems kapitalistams 
gus tikėjimui. Bet aš čia Įkąms darbininkų trūkstą. O „aij pavojingu buti. bet 
galvoj turiu šių dienų tikė-'K^VfM’ kad kai labai daug; anaiptol ne kraštui. Kurioj 
jima, kuris rnno rien tik £le^!okų m.oksIą tik žemėj darbininkai yra

* i k- - • iiseis, tai, galbūt, nekune pa- f]anman aDrišvieteant melagystes, žmonių ’ m:njaę. vadovauti na Gaufiau --- --
ginimo ir išnaši™.
O koks tikėjimas ištikrųjų Į jai ve, kokios priežastys pasiekia, ne pavojų, bet pa

I

ten ir

mokslas, jeigu tik jis minias

turėtų buti, tai visai kitas (verte tuos "mokytus” ponus j'aimą šaliai teikia, 
klausimas. Galbūt, kitu sy- manrti, kad biedniokų į Į Kad jau šitaip dalykai 
kiu apie tai parašvsiu. ;ąugštąsias mokyklas grudi-;Amerikoj stovi, tai, žinoma, 

Al. Margeris. !^aS18 gali ^idelio pavojaus kad; čia didėsės mokyklos 
* ■ šito krašto demokratijai ir žiuri i biednioką studentą, 
:industrijai padaryti. Itarvtum i koki vilką. Ir tai

Ką sako dideli žmonės L Bet;as ^sak^ts’ kad fr*; nes.tik įst°k i 
jeigu daug darbininkų aug-;kią, kurioj daugiausia ĮOO1^ 

_ ~~ T. ~ _ štaii mokslą eis. tai fabri- patrijotai mokosi, ir ne-
... ua.un.u.uu p* *vi-ūks,' slėpk, kad tu esi biednas,
j dieną. Ijokios prasmės neturi. O tuoj, vyruti, pamatysi, kad

Charles Steinmetz, sočia- jau ytin toks užreiškimas to ne tik studentai, bet ir pro-
-e  ---- — r”-,r 1—..—”— ™~ — •

IPTU8.1t.aiP elektros srityje genijus, sa- nes kas nežino, kad baisus noma. filantropistų laikraš- 
x ko, jog nebetoli tas laikas, krizis da nebuvo savo dienų čiai dažnai visokių nesąmo- 

kuomet žmonės dirbs tiktai pilnai atgyvenęs, taigi ir nių prikalba, taigi ir ne kar- 
Į valandas i dieną. Darbo darbininkų perdaug buvo, tą jie pasako, kad ten ir ten 
laiką sutrumpins elektra. Bet jų ir šiandien pakakti- biednas studentas gavo už 

Edisonas su tuo sutinka, nai yra. Tik nueik pas dide- vis augščiausią pažymį, kad 
lių fabrikų vartus, o jieš- ten ir ten biedniokai stačiai 
kančių darbo visados pul- geriausiais laikomu ir t.t. 
kųs pamatysi O jei neku- Bet kam teko turčių univer

sitete buti ir tos atmosferos 
iki sočiai ragauti, tai tas Vi
sai ką kitą pasakys. Man pa
čiam teko net dviejuose uni
versitetuose, kur daugiau
siai turčių vaikai augštąjį 
mokslą eina, būti. Ponybe 
pakvipusi tų universitetų 

. Tegul tik šito atmosfera da ir šiandien 
' krašto valdžia leidžia vi-man atsirūgsta.

saj.0 sieros, kurie nori, į čia atva-į šitaip dalykams stovint, 
žiuoti, o darbininkų užteks, žinoma, turėjo organizuotis 

v Taigi šita priežastis nieko mokyklos, kuriose ir darbo
nės turėdamPtiek daug liuo- nere^kia. Tačiaus visai ki- žmogus butų taip jau ger- 
so laiko galės perdau0, «a- ^e^na su ^*ta priežasti- biamas. kaip ir visi kiti. Bet 
ve naudoti kenksmingiems F- būtent, rimtų mokslo kas išėjo? Nugi, turčių mo- 
dalykams, ypač jauni vyrai ‘ 
ir moteris, žinoma, seniems ' . .. ,, . .
trumpas darbo laikas bus issiplatinimas. Nes rdas į ABC.
tikra palaima." 1 '

-------- 1 > . ,, - .. t 4.-1 4 i j štąji mokslą eis, t™ «.«uifrontas.aplamai blogų darbų? Sta- žmones dirbs tik 4 valandas darbininku pritrui
’’ — '?*?- ~—k*? ““rZr-1* k?J r? į dieną. ■ - - -

tai, kalbėdami darė štai neiTimtas su J«skio. Ir niekas daugiau, .,c ... .. r.u-
kius užmetimus Glebus nešiodavo Na ir kasgi pasitarimas — jie vis o tik tikras gyvenamas ir jo nstas ir taip pat didelis laiko gyvenimui neatitiko, f esoriai i tave šnairuoja. Ži-
tams: 1) Kad socialistai is-,tnL-;p dpmafrmrai -------- • ------------- -- - - - --metė inos iš Jociai irtu Par- Cla’ ara ne karo rėmimas? «ai tokie pat oeniagogai.mere juos iš sjociaustų rai- . .. at<5Jlkv- i.a,i Pasvirkamietis. •
tijos ir, esą, tuomi suskaldė;. -le aua • • kact ] _______________________ ■
Partiją. 2) Socialistą, esą, 03!? -kar« ^mdam.. be - ---------- —
rėmė didiij kara, ir tik ko-iaP.,mk>>!t 10ttf«tw”
mumstai karui pnesmosi ir 
todėl, girdi, komunistai tu
rėję skirtis nuo socialistų. 
3) Socialistai nenorį suda
ryti dabar bendro fronto su 
darbininkais, nes nesideda 
prie "federuotos farmerių 
darbo partijos.”

Tai šitoki buvo ių kal
bose pamatiniai socialis
tams užmetimai. Dabar aš. 
nors suglaustais žodžiais, 
parodysiu pačių komunistų 
demagogiją, darant socialis
tams tokius užmetimus.

Tas tiesa, kad Socialistų
Partijos centras prašalino 
svetimkalbes federacijas iš

verčiami. 
Į jeigu taip, tai jie elgėsi opor
tunistiškai.

Teisingai gi kalbant, rei
kia pasakyti, kad tarpe so
cialistų ir komunistų skir
tumas yra ne buvusio karo 
rėmimo klausime, bet takti
kos klausime. Pagalios rei
kia pasakyti ir tai, kad iš- 
siplėtojime didžiojo karo ne 
socialistuose buvo kaltė. Ka
ras išsiplėtė todėl, kad viso-' 
se šalyse darbininkų klcsi- >

Pasvirkataietis.

(Eskizas).

[visokie nuotikiai ] 
^sakyti išmokino. Netikite, 
tai pažiūrėkite faktų.

Už vis geriausiu faktu 
vra pasaulinis karas. Kasgi 
nežino, kad prieš pasauli
ni kara žmonės kur kas ma-

r •

galo nusibodusią: 
"’Sašenka, Masenka. 
Dušenka—Parašenka 

nis susiorganizarimas buvo taip toliau, 
silpnas ir negalėjo atsispir- šiandien reikės stoti pir- 
ti prieš imperialistinius pa- moję linijoje rusų apkasų, 
simojimus. ,Už miškelio, kur Jonas su

Trečias komunistų užme- savo dalimi nakvojo, stovė- 
limas socialistams, kad. gir- jo vokiečiai.

Jonas prabudo ir šokę ant žfau tikėjo ir bažnyčios pai
ko jų. Jos buvo batų pratnn-'^ negu šiandie, o kas ta- 
tos ir skaudėjo nuo paskuti- .čiaus šokįs su mumis ginčy- 
nių dienų ėjimo. Bet šian- . tis. kad 'tada* žmonės netik 
dien nereikės eiti visą dreną padoresniais' buvo, bet ir 
dulkėtu plentu, eilėmis ir [daugiau šalto proto turėjo, 
petys Į petį, dainuojant be- Tokiems draugijos šašams.

r $r

Partijos. Bet už ką? Ogi užl(li> 5^15^"nenori” bend- Jonas, persižegnojęs, ap- 
tai, kaad jos sutvėrė kairųjį ro fronįo su darbininkais, sidairė. Buvo gražus rudens 
sparną, kuriame . vadovavo visuomet stojo rytas. Pirmi spinduliai pa
yrama, Keedas ir kiti ir jr s^oja uį, sudarymą darbi- lietė jauno miškelio viršų-? 

purvais drabstyto bocia- njnkŲ bendro fronto ir jie nes. Pro berželių lapus šen 
ir? / H smerkė ir smerkia komunis- ir ten raudonavo šermukš-
beliko Socialistų Partijai tus už ardymą darbininkų ni0 uogo; 
daryti, jeigu nebraukti lau- vienybės, — tatai žino kiek- Aimii 
kan ’s Partijos tuos elemen- vienas. Bet čia yra klausi- R0 širdi. 
tus, kurie šitokią demorali- mas, ar socialistai nori ben-
zaciją darė? Į tai nekreipti 
domės ir daleisti tai daryti, 
galėjo tiktai bent kokia anar 
chistiška organizacija, bet 
ne politiniai disciplinuota 
darbininkų partija. Juk ir 
patys komunistai pripažįs
ta netik discipliną, bet net 
ir diktatūrą savo partijoje. 
Pavyzdžiui, kuomet Bimba 
norėjo Įstoti i Darbininkų 
Partiją, tai

•S. '
Atminimai suspaudė Jo- 

Ten, Lietuvoj — 
kaime: pas name- 

_ ----------------------------- . kur paliko jo žmona,
Atsakymas, kad ne, nes jie sesuo ir močiutė, augo šalę 
žino, jog komunistų "bend- kryžiaus irgi šermukšnis: 
ro fronto ’ obalsis yra veid- pro atvira laiigelį buvo ga- 
mainingas ir demagogiškas. 
Tik paimkime komunistų 
laikraščius ir jų kalbėtojus 
—jie visur rėkia, šaukia, 
kad socialistai esą "niek-

”judošiai,” "pardavi-

dro fronto su komunistais?
tėvynėj, 
liūs,

kaip fašistai, tada i ‘ 
vietos nebuvo. Ir visokie ne
naudėliai. kurie šiandien 
stačiai jodinėti ant žmonių 
sprando jodinėja, tada vie
tos neturėjo. Na. o ką reikia 
pasakyti apie ištvirkimą, 
lytiškas ligas, kurias pasi
daugino šimteriopai? O kas 
belieka pasakyti apie pelna- 
gaudas, kurie dėl savo kiše- 
niaus ištukinimo galybes 
žmonių iki gyvam kaului 
aplupo? Kas pagaliaus be
lieka pasakyti apie eilių ei
lėmis pasidauginusius plė
šimus, žmogžudystes, etc.?

O betgi yra kuoaiškiau- 
siai žinoma, kad šitų bjau
rybių klanas padidėjo, sta
čiai milžinu virto, ne tada, 
kada žmonės mažiau tikėjo 
ir bažnyčion ėjo, bet kaip

Į

Štai, jis sako, Fordas nupir
ko seną dirbtuvę ant Rauge 
upės Michigano valstijoj. 
Jis Įstatė tenai turbinas ir 
išvystė' atiek daug pigios 
elektros pajięgos. kad apie- 
linkės farmeriai, pritaiką 
tą pajiegą prie savo darbų,

riems .fabrikams trūksta 
rankpelnių, tai tik todėl, 
kad tenai taip mažai moka
ma, jog žmogus su šeimyna 
nieku budu pragyventi ne
gali. Be to, jeigu jau čia dar-

> _ __ _______ ___
niekur dabar dirba tiktai 6 valau- .... , ..............

das i diena, ir lengvai apsi- bininkų trūksta, tai toj ne
dirba. Su laiku tas pats bu- tvarkingoj Europoj pakak
sią visur. Ii; žmonės dirbsią tinai jų yra. /" 
ne 6. bet 4 valandas. j—

"Tik aš nežinau.” l___
Edisonas, "ar tas išeis žmo
nėms ant naudos. Mat, žmo-

so"laiko, galės perdau0 sa- ^na su kita priežasti- biamas. kaip ir visi kiti. Bet 

žmonių darbininkų minioj kyklos ir sykiu su jais val
dybas ir nuosakaus radi- džia. tuoj paskirstė moky- 

.... I ---- - . J— 0 tai reiškia, 
; kai darbo žmonės išeis mok-, kad tik ta gera, kuri pažy- 
•slą ir pradės minias šviesti, mėta A, o kitos — netikę. Ir 
itai ištikrųjų visokiems mul- tik tu nueik šiandien iš mo- 
ikintojams ir išnaudotojams kyklos B Į A, ir tuoj pama- 
Įgali labai riestai prisieiti, tysi, kad tavo kreditai ”nie- 

Tk-i— j—i---------------y — Atsimenu,

Nauji daykai neturi prita
rimo.

Žmonės piesinasi kiekyje-' Dabar, matote, daugiausiai kam neverti. _________,
nam naujam dalykui, nežiu-darbininkus vadovauja la- keli metai atgal aš Įstojau į 
rint kaip jis jiems naudin- bai margi elementai, teisy- Northwestern University. 
gas, sako Edisonas. ”Kuo- į bę pasakius, karštakošiai, Mano dokumentus moky-

Įima pasiekti jo • raudonas 
uogas.

Dar tik mėnuo, kaip mo
bilizacijai stojus, Jonas tu
rėjo viską pamesti, kas jam 
buvo brangu, važiuoti Pane
vėžin, o iš ten Kurskan, kur 
nuo ryto iki vakarui jis tu
rėjo kalti sau galvon iš ko 

"imperatorskij 
"na lievo, na 

pravo"; dar tik mėnuo, kaip 
trys moteriškės: jo motina, 
sesuo ir žmona palydėjo ji 
toli, toli, negalėdamos nuo 
jo atsiskirti.

< Be paliovos griaudė ar- 
motos, ore kaukė granatos/ 
tolumoje tarškė kulkosvy
džiai. ' -

Jonas nulaužė šakelę šer
mukšnių, bet staiga pajuto 
krutinėję aštrų sopulį. Kliu
dė jį vokiečių kulka...

_ _ __ Griuvo Jonas, ir lašai šil-
tylėti. Šįialistų Partijoj n£į" to kraujo apĮojtė ^kelę

: irai ir už kapitalistus. Tai ,aįl°"'L

tik priešingai — tada, kada met padariau pirmutinį kurie nei šalto proto, nei klos viršininkas be egzami- 
žmonės pradėjo daugiau ti- tuziną rašomųjų mašinėlių mąslumo, nei žvalumo, nei nuodamas užtiko Valparai- 
keti ir bažnyčion eiti, vadi- (typewriters), tai išėjo 7(rimtumo, nei atviros ir tei-'so Universiteto Hign Shool 
naši, po karui. Dar ir tai vi-gretai, pakol aš įtikinau singos tokiam darbui šir-1 certifikatą, na ir pradėjo 
si gerai isitėmykite, kad žmones, kad jos jiems reika-dies, pagaliau nei nuosaku- žmogus kraipytis, stenėti, 
1 i___ * • i___ '• linine it* noclzui rlo Q T— ~”A.T_ T* 1_____ •__

S31,
kai,” ”bjauresni už pačius 

ir Lt ir čia vėl- -, . turėjo klups- kapitalistus’ u v.v. v«*
cias padaryti prižadą, kad atsisukę jie zaunija, kad 

su jais susideda 
p :• • *'• * • ” ’ v xxviiw. 3. 11* K<11P flnrn” SllkiotlSbos visi žino, jog pačioje k°j komunistai, būdami tokiai'

jis nedarys frakcijinių ki- 
virčių toje partijoje. Paga- y- • • -• • -• • ’
munistų partijoje eiliniai 
nariai, svarbesniuose parti
jos klausimuose neturi jo
kios sprendžiamos teisės — 
tatai viską nusprendžia vir
šūnės. Žinoma, šitokį daly
ką negalima vadinti discip
lina, nes tai yra bjauri dik
tatūra, kurioie viršūnės ga
li sauvaliauti, eilinių narių 
sudėtus pinigus bent ko
kiems ištvirkimams eikvoti 
ir Lt., o eiliniai nariai, ma
tant visą tai turi kantriai

socialistai nenori 
"bendro fronto.”

.6 
"švariais” ir "teisingais” re
voliucionieriais gali norėt 
sudaryti bendrą frontą su 
tais "niekšais," "darbininkų 
klasės išdavikais” socialis
tais? Juk toks bendras fron
tas bjauriausiai suterštų pa
čius ”revoliuciniai švarius" 
komunistus. Pagalios ir 
prieš ką gali būt sudarytas 
toks bendras frontas? Gal 
prieš kapitalistų klasės puo
limus ant darbininkų? Bet 

>juk komunistai sako, kad

«?suVsra?Susėdl: V' T “ *“*, Po tam paliko šalta, tani-
IS sprendžia viai nariai. ,k<=su. Mirė lietuvį kara lauke,

ru, caria i otečestvo”...
("L. Ž.”) Žuvytė.

, Vari Oi/i v* m ▼ i o i 11 c*x j c* i • « • . • • « •« **
Bet pas socialistus yra dis- kviesto į bendrą frontą ir Varšuvos rėdyboj, 
ciplina, kurios turi prisilai- kapitalistų klasę?
kyti visi nariai. I Na tai ve koks demago-

laike karo ir po karui viso
kie "dorininkai” stačiai ant 
sprando žmonėms jodinėjo, 
tai reiškia, brukte bruko 
jiems tikėjimą ir kitokius 
išganymo pab”klus. Jie bru
ko visa tai kaip tik įmany
dami: klastuotu žodžių, 
kumščiu, kalėjimu, smala ir 
plunksnomis, kankinimu, 

etc.
Ir kasgi iš to išėjo? Nugi, ros gaminimo stotį prie pat 

žmonės pradėjo netik prie kasyklų ir degint anglį ten 
tikėjimo atsiversti, bet sy- pat, ant vietos. Pajiega at
idų ir prie ištvirkimo. O tai eis vielomis pati į dirbtuvės, 
rėįškia, kad žmonės pradėjo..............
tvirčiau tikėti ir bažnyčias 
lankyti, na, ir tuo pačiu sy
kiu daugiau bia«riais dar
bais užsiimdinėti. Vadinasi, 
tikėjimas ir tankesnis baž
nyčių lankymas nepataisė 
žmonių, bet kaip tik prie
šingai. Ir čia reikia tik vie
ną stambią išvadą padaryti, 
o tai yra šitą: juo daugiau 
žmonės tiki, Juo daugiau 
jie ir apsileidžia. Ir šitai iš-

iingos, ir paskui da 3 metai mo neturi. Ir nestebėtina, kad, girdi, "Mes Valparaiso 
išėjo, pakol aš jiems jas par- kad taip dažnai laikraščiuo- mokyklos nepripažįstame", 
dariau..” se matome darbo žmonių'Aš tucj ėmiau ir pakišau

Dabar žmonės kasa ang- vadų visokius šposus isker-Jcertifikatą iš Loyola Uni- 
lis, paskui gabena jas lai- tant ir darbininkus kapita-Jversiteto. Tuoj žmogus visai 
vais ir traukiniais tukstan- lištams parduodant. Net ir persimainė: toks smagus, 
čius mylių ir parsigabenę labai šlykštus kyšių ėmimas šnekus pasidarė. Sako: ”Tai 
kūrena, kad pasigaminus -- --- x----- x_
)>ajiegos mašinoms, varyti. 
Bet yra daug geresnis bu- 

i<ias: reikia pastatyti. elekt-

se matome darbo žmonių1 Aš tucj ėmiau ir pakišau 
..„J.. __ " - - — -

toks smagus,

nekuriūose darbininkų va- kodėl tamsta išsvkio šito 
dovuose pasirodo. 0 juk tai nedavei?” O. tai nieko, tąm- 
yra baisus darbo žmonių sta, aš tik norėjau dažinoti, 
demoralizavimas ir mulki- ką jus apie Valparaiso mo
rfinas. " ; jkyklą manote” — atsakiau.

Dabar, sakykime, kad mi- Ir užbaigėme reikalą kuo- 
nfos turėtų mokytų vadovių1 gražiausiai, nes, mat, visus 
Suprantama, ir čia niekšų dokumentus, taigi ir High 
atsirastų, bet vis tik ne tiek School, ir Collegė galėjau iš 
daug, ir mokyti žmonės ne-(”class A” mokyklos parody- 
pridirbtų tiek daug visokių ti.
kvailybių, kaip šių dienų be- Bet dabar širdingai pasi- 
moksliai vadovai. Darbinin- kalbėkime apie skirtumą

Vielą daug lengviau ir pi
giau nutiesti, negu geležin
kelį; prie to, čia atsimeta 
anglies krovimas, jos vežio
jimas ir kitos nereikalingos j«.vaoi«<*i vav>w<»i. 
išlaidos ir darbas. Jau 40.kai nebūtų demoralizuoja- mokyklų, sakau, tų, kurios 
metų kaip šitą sumanymą į mi, bet šviečiami ir rengia- yra ABC. Man teko buti 
aš siulau. sako Edisonas, bet mi geresnei ateičiai. , Valparaiso, T.ovola ir

Ot, ko ponai bijosi. Jie ži- Northwestem universite- 
,, nd, jog tamsų žmogų leng- tuose, taigi iš praktiško pa- 
: viau išnaudoti, todėl jie ir tyrimo galiu šį bei tą pasa- 

seniau nori, kad miniose tamsybė kyti. (Bus daugiau.) 
viešpatautų. Jie žino, kad Al. Margeris. •

žmonės ris priešingi. O bet 
ateis diena, kada 
ir žmonės 1
"Kvaili buvom, kad
to nepadarėm.”

ada jis įvyks, 
tada sakys:



t

Kas ankstyvas rytas 
tik pirmieji aušrinės žarai 
pažadina iš lizdo mieguistą 
paukšteli, ji, užsimetus mar
gą drobės skarytę išeina pro 
duris senos sukniubusios 
grįtelės ir siauru pušynėlio Įdubęs veidas į.
takeliu pamažėl slenka prie yia duonos. Uinilgomis:kau« 

lėtomis ranktąnis pnspau- ’ 
is cius Onutę prie savo kimti-j 

nės karštai ‘ bučiuoja nesu-| 
skaitomus kaulus. Lengvai 
Onytei krūtinėj, ji daug 
metu landžiotų troškiais ur- 
\ais ir užkrečiamomis duo- 

ten

> matyto altoriuje paveiks
lo atvedė prie tos duol»ės, is 
kur malšins siaubianti ,ąlkį. 
motinos ir savo. r<;

Džiaugės ir motina jw. su 
maistai parėjus; jos, baltas

kunigo trobų.
Akla, ligos prislėgta jo 

motina jau visa savaitę guli 
kietoj ne savo lovoj ir skur
džiai dejuodama laukia mir
ties.

Sunkios mintys, tartum 
iškrikę oro tinklai, neraiz- bėmis rinkti ten laimin- 
giai pinas ūžiančioj senutės giems nebereikalingus tru- 
galvoj. Ji tankiai kliedą, pinius, bile tik gyventų mie- 
šaukia ka tai. mėtydama iš- loji motutė, 
džiūvusias rankas, bet pa
sauliui tas balsas svetimas.

.Niekas senutės negirdi ir 
nemato, apart vargų augin
tos dukrelės, kuri nuolat 
taiso liesomis rankutėmis 
motinos skąrmalini priegal
vį. klosto drėgnomis «* _ ___________x ____ _
telėmis raukšlėtą jos veidą pilko lengvučio ruko vjlny- 
ir tankiai verkia patylomis se. io kerotose šakose ste- 
prie lovos krašto. Verkia ji buklingai gražias __ 
už prabėgusias skurde die- derino pirmieji saulės spih-

Šiandien labai anksti pa
žadino Onutę sunkus varpo 
gaudimas.

Buvo tai didelių parapi
jos atlaidų rytas.

Mieguistas ryto pušynė
lis. tartum niekuomet negir- 

skepe- dėtų pasakų šalis, dūlavo

varsas

nas ir tamsia nežinoma at
eiti.

Sunku buvo jai kiekviena
me žingsnv sutikti pažemi
nimus vedžiojant iš. kaimo 
i kaimą motiną, nusibodo 
lodinti uikti žmonių šunys, 
vienok, kaip daug laimingą 
valandų rišas su tais belai
mės metais.

Kai )X) ilgo dienos vaikš
čiojimo ir kartojimo tų pa
čių beprasmių poterių, jos, 
radę pas ūkininką 
ir nusiėmę veržiančias tar
kas, suguldavo nereikalin
goj kertelėj. Onutei puikios, 
tartum pavasario rytas, 
gimdavo svajonės. Ji grauž
dama suvaluzotą žiauberį, 
išimta iš storos pakulinės 
tarkos, glausdavos prie var
gais užgrudytos motinos 
krutinės ir supančiomis jos 
meilės vilnimis lėkdavo i ______ ____ __
gražų pasauli, kurio žmonės ninkį garsiai rėkavo pliko- 
nežino. kas yra vargas, aša- mis rankomis mostaguoda
vęs ir kitokį žiurbųs gv ve- ina. ”Da pasislėpt vogti 
nimo išmislai. matyt derinas ir sužinok tu

Skaudi baimė dabar, lyg man. Ei. Jonuk, greičiau 
šalta gyvatė, šnypštė keis- atvesk čia. aš jai parodysiu, 
tus žodžius besirangydama kaip neiti bažnyčion.” 
jos krūtinėj. Onutė vikriai iššokus iš

— -Ji mirs, o tu liksi viena duobės tekina pasileido pa
vargo ašaromis permirkti- tvoriu pušynėlin. bet grei- 
sioj žemėj ir niekas tavęs tas margis. prisivijęs ją. 
nesigailės. Tave, lyg lengvą griebė aštriais dantimis už 
suvytusią rudens žolelę, be nuogos kojos ir prisitraukęs 
pasigailėjimo svaidys puto- pradėjo draskyti ritinėda- 
tos Įniršusios --------; ~TZ'"’ "*k" ~
bangos.

dūliai.
Skaniai kvepėjo ramus 

pušynėlis, suderintos spar
nuočiu dainos sveikinsimas.

b jlC&*k3 vl SB”. 
pi‘Hi ka» * iš/J- 
gyveiry Ii*.*-tone. 
Amerikos karirio- 

ia:ko nieko np:e jį 
apie ,:i žire 

■šti užki;. bujtu

M Al SKiE.Kf:

Monika Dirmauskienė, 
vo Svriaus J tis 
i. avo A m'.ikon i- 
girdėjau. bu\O 
įtr-nėj? ir > t > 
i-egirdėjtii.'. Jeigu k 
malonėkit nu •> pryn 
didei 'lie' ::??.

MONIKA Dil 
VALDGIRYS

Rsšein’ų apsk., Lithtu.ni<<

IŠSIDUODA ANT KANUOS 
geri ruimai—kambariai.

F. RUMEN
U N. M i lik k St. 
Philadelphia. Pa.

J*
REIKALAVIMAI

REIK ALING AS P \RTNEIUS 
patentuotų naudingų mašinų, 
ikoj ai vier..- daigiu tų darbų, 
ki'us kraštas. Klausk per laiš- 

(43) 
A. M. PETRAITIS.

27 Jackui t n St.. Bok 133, 
La« rence. Mass.

prie 
A me 
tik
K C.

• P-jicškgu savo se-ers Magdės Ju- 
iute-š—I’ei-.Čicnės. Piin/au g..-vene

i Ne* Vocko valstijoj, o dabar nekirsti 
■ kur gvver..*.. Paeinu iš Mariampolės 
■apskričio, Gudeliu valsčiaus. K vidiš
kio ka’m . Meldžiu atsišaukri šiuo 
Ladret-u: , ,

M ATRt’ŠAS J ŪS AS
3 E. 5..h P t.;- W, Frankioju III,.

■ajifcški'J (iračĮ-ų. Jono M“rkevi- 
is. Ka: o i'ii ūko ir Kazio Sangai- 

Sar.g.iila yra Kauno rėdvpos. o 
zev’čivs i- Dirukas Suvalkų rė- 

<tyi»s. Vi kaviškio anskr.. Giaziš’tių 
va’. J..na Merkevičius is Gražiškių 
kaimo, c K. Dinukas is Grausiidų kai
mo, Meldžiu atsisaukt: arba kas apie 
juos žinot nuin praneškit. Aš esi 

: taviškio apskričio. Gražiškių 
Kregždžių kaimo.

M. P. KAITIS 
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ”14- -31 N. Senunary S.-.. CoiursviJe. Ii!

Parašė Z. Aleksa. ! ai OaPn^ės kad ir . 

19 pusi. . ................................................. 10c- tunio tikėjimo, nuo
..... 1 Mergina arba naš’č

Kais Tapti ^tylenytų Aalstijų Pilie-j ni!l> meili ’k kad mv
. ;•«$*? ’čAiškiai išguldyti pilietystčs r? 
įstatymai »u reikalingai klausimais ir 

ra't4ąkymais lietuvių ir anglų kalbose. ^.aį* 

Antoa per.žiuręta ir pagerinta lf»vventi. 
laida. į..

Kodėl Ąi1 Netikiu j Dievų? — Arba 
. Tikėjimą'Kritika. Kiekvienas geras 

■katalikas -i- laisvamanis privalo 
jų perskaityti. 64 pusL žOc.

Kokiui Dievus žmonės Garbino Seno- 
;. vėj: - Panašios knygos lietuvių kal

boj-iki šiol da-nebuvo. Čia aprašyta
Ikokius dievus garbino senovės indai s gėrimų ir ncrul.au.

. Į bei anijonai, egiptėnal, chaldai. ašy-. atsakymą, kurios 
* ^ raj,‘lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tieĮ^?’’?’ ku'i '!

Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų kius jie santikrus su žmonėmis turė- 
aktų komedija, pajuokianti lietuvių jo. Knyga- stambi ir labai užimanti, 

vestuves. Juokinga ir lengva per-' 7*5 yra tikra .tiksimų istorija. 31.00 
statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 J8e. o--atUO¥e audimo apdaruose .. $1.25 i 
t' - ... I Lazdininau’ kaimo. Prieš- kara gyve-

‘ m”‘*®7 Maeochęs. - Arba »aiD k» Kunigų Celibatas. — Išaiškinta kunt-• rcB stone. Aš turiu iš !.setuvvs Uis- 
tankų sunigas Har.s benautn gn Kpatvstės istor.ja, pasekmės ir į 1 a nuo jo brolio Alfonso Tumelio.

ve merginą Onų Aumuder. -Su • nupuolimas. Šių knygų; .’j’^šaukti kuogreiciausia, ..
p.velk^>s. ;s ...........  -HArtrpo vya,.i££ kM " “”*• ’>r“Ki‘l ’J- t”““- ,r

Amžinos Dainos. Šioj knygutėj tetpa tėvas ir ’jaūukaitis, kurie geidžia.t
4-1 geriausių Jovaro dainų. Jos t;®- įįj motįrįs, dukteris ir mylimo-: °° 

ka •ii'k’amaeijoms -ir dainavimui, kaip ; nepapultų j kunigų ”globų,”. Pa- j-a 
namie taip ir susirinkimuose. kunj George Toįvnsend Fox,’l uris'
Pusk 82.................................... U .

' " ■ /■- 
Anarchizmas. — Pagal. Proudftooo *' -1*- 

mokslų. parašė -yi-rųs Paul Elzįę- |f 
chcr. verte Briedžiu Karaliukai , 
29 pusi. ................. '• ............... .. H>-:

. u U-. . ■’ - - K, -
Apie Diev^. Velnią. Vangų ir I’raCa- 'lenas l]kivy „

rų. Parašė Robert G. Ingereo’.l. gar--K«»tskĮ. parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.! v0 - yniškus 
siaustas nassuiyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarą naikintojas. 72 • . j
.1-1 * . I OJę r

I-Us......................................... .. - • įmonįų lopšinė. Knyga labai pa-
Ar Buvo Visuotinas "Danas? —■ Kaip mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 16 p. 2oc

Nojus galėjo surinkti į kelias f ĮBu<Ias lšwoUi Angliškai. - 
nas visų veislių gyrirtinus,-kurie gyva-. - - - -
’-a išsimėtę tx> vsn žemes kamuolį?.! ...a j „... . suprantamai.
Kain iis galėio tuos gvvunus prastoj' ..... , . , ... . . i..,,* ■ , . " greitar išmokt Kalbėt angliškai. Joje kisavo rar.koi sutalpir.t*? Is kur ėmėsi f. * ■*

ji- jį teipa. n»uK auKin zoaziai, L— ____
sakiniai, pasikalbėjimai darbo jieš-,~a . Aii.pj ___

i

REIKALINGI 500 VYRU dirbti 
miškuose Maino valstijoj. Ke
lias apmokamas. Atsineškit sa
vo daiktus. Išvažiuot reikia pa
ti edėlv j iš
CARROI.L’S KABOK AGENCY

21 \llyn St.. Hartford. Conn.
Vii- 
vak.

i 
I

PARDAVIMAIdangaus sostą. Redakcijos Atsakymai n!Mof,4 <uigi<Hmai apie žemės išvaiz- 
JėnJ" ____________ _ • «!*• Pagal daugelį autorių paraše

• r S . . . Iksas. Antra knygutės dalis yra:
L. L. IV. .\anui. Malūnų Gi- virkščia* Mokslas art* Kaip Atsir* 
zęlis pats klaidas atitaisė,' 4o k*iw 
taip kad jūsų pataisvmti 
netilps. \ ■
J. Smitui. Tokius dalykus 
talpint Į laikrašti negalimą.

pamatyti < 
parėjo grįtelėn. ,

Trupiniai visam laikui li
ko atminti, bet jie ir nebe- 

;reikalingi jai buvo.
Parėius ji rado savo mo

tiną saldžiai užmigusią ra
mybės miegu. Ji drumzli
nais dviem taškais žiurėjo 
Į aprūkusias-grįtelės lubas 
truputi prasižiojus, o ant 
veido, vqs tik kelios nelai
mių raukšlės beliko. Vargšė 
našlaitė, nesuprantamos jie- 
gos partraukto ant apstin
gusio senutės kūno, ilgai 
raudojo be žodžių. Sopulin
gą jos raudą pakartojo tik 
gaudžiantis miško varpas.

I

Onutę, krėsdama baso-; kur jie abu amgo oe atgar-; rabošius. PusL 23 .. 
mis kojomis sunkiąją ’ rasą 
nuo pasvirusių smilgų -vir- 
siiniu. ’tvliai patvoriu slinko 
prie šiukšlyno.

Štai ir duobė, papildyta 
krūvomis išmirkusių duo
nos plutų, kiaušinių lupynų 

1UL, ir kruvinomis Anščiukų gal- 
ką nakvynę vomis. ' : ’

Ką tik pradėjus iai kasi
nėti ir rinkti tinkamus 
maistui trupinius, staiga iš 
kažin kur atplaukė rustus 
balsas: . J

Ji kilstelėjus galvą pama
tė iš tolo žiūrint porą dide
lių lyg karvė* akių, kurios 
bematant sukėlė nejaukią 
baimę Onutės sieloj.

Laiminga kunigo šęimi-

gy veninio mas žemei. Kai atbėgęs pus
bernis prikėlė ją sugriebęs 

Baisu Onutei daros žiu- už apykaklės, margis dar 
rint Į gęstančią motinos gy- žvilgterėjo Į kruviną mer-r 
vybe, ii viską, rodos, atiduo- gaitės blauzdą ir pasprau

dęs uodegą peršoko per 
tvorą ant kelio, o vaikinas 
pakniupstomis stumdamas 
nuvedė ją kieman, kur lau-: 
kė supykusi Michalina, Pa
mačius Onutei žiauru šei
mininkės veidą, net žemė 
pradėjo po kojų slinkti, a- 

jiega kyse pasipylė Įvairių ugnių 
kur kib’rkštvs ir ii tvirčiau su

spaudus murzinoj rankutėj 
drėgnus trupinius tylėjo vi
sa paraudus.

— Vogti a. ko dabar per 
pamaldas valkiojies? Ką 
čia turi rankoj?—barės, Mi
chalina trepsėdama kojo
mis i kiemo takeli. .

Jonukas, žvilgterėjęs i 
jos ranką, iš kurios vąrvėjįo 
pilki vandens lašai,. gpwt! 
atgniaužė ja ir pamatęs 
tampriai sulipusį duonos 
gurvolėli lyg ko susigėdinęs; 
pratarė seimininkei:

— Trupiniai, panyt, fląu-

tų. kad pratęsus tik jos die
nas.

TJgas naktis, kai ištampy
tomis sunkaus darbo gyslo
mis suminga vargo žmonės, 
Onutė sergsti motinos kvė
pavimą. o anksti rytą išeina 
ueškoti maisto. Tankiai ka
žin kokia nežinoma 
traukia ją bažnyčion, 
ilgai meldžias mažas ranke
les sudėjus. Vakar užėjus ji 
rado jau kunigą prie spin- 
dančio altoriaus; graudin
gai ūžė skardus vargonai, 
su kurių balsu plaukė toli- 
mon dangaus mėlynėn karš
ta Onutės malda.

Meldės ilgai viską pamir
šus, jos akyse tik matės 
šypsantis Dievo Motinos pa
veikslas, kuris, rodos, mato 
ir supranta jos sielos troš
kimą. Pasimeldus šaltoj pa
mūrėj ii pamažėl išėjo pro 
duris i šventorių, o iš ten ei- _ ........
dama patvoriu pro svirnus giau nieko ji neturi, 
gilioj šiukšlių duobėj pama- — Eik bažnyčion—prįdu-
tė pilkus išpurtusius duonos rė panytė ir sunkiai apsisu- 
trupinius, kuriuos visuomet kus nukeverzoio lydima Jo- 
išmesdavo po pietų kunigo nuko klebonijom Paleista 
šeimininkė. Onutė be nieko sunkiai at-

Nušritusiu veideliu Onu- siduso eidama patvoriu, paš
te Įšoko duobėn ir dreban- kui nusiraškius dideli var
čiomis rankomis t 2 ’
rinkti skarytėn trupinius, na koją ir aukštai iškėlus 
Jai rodės, kad ranka šį ry- galvą, tartum norėdamaCv

X=

•• i

‘ A ’i

35.IHHI PINIGU DYKAI..... c . 
Kas norite turėti 3;>,<w0 pinigu, tai 
:.-ivs' ite už l c. stenipų, o apturė
to m’rėta suma ninigu. (44)

NATIONAL BURKAU
S Vine St.. Montello, Mass.

apsivedim.ii merginos 
;u vaiku, be skir- 
25 ’ki 35 metų, 
tu-i bari iinks- 

my’ėtų tik savo vy- 
vestu dora gyvenimą A- PARSIDUODA.

36 metų, turiu pinigų ir 
:e-ukau. nevartoju svai;

• mylėčiau ap-sivųilęs gražia: 
Kurios norėtų arčiau su ,, 

susipažinti, prisiekite )>*-, Kreipkitės
Atsakymų duosiu kiekvie-* 

ant pareikalavimo paveiksi?:

Jonas G. Gerutis^ PATARMĖS MERGINOMS 
APIE LYTIES DALYKUS.
Parai- M. H. Saitgericnė.

Knyga papuošta tam-tikrais pa- 
veilcsteis. Išle;do F. J. Siropienė. pri- 

t naudingų patarimų ir ntote- 
t in-

Kurios d", šitos knygos netttrit, 
t’-o'aus už.-isskykit. Ji kainuoja £1.00 

.. . , Piiiig’ts galima atsiust’ P“r money
T .. _A, ... ... . . orderį. »rba įdėjus popierinį dolerį į

Irank J. Madison. 60e> V., rudėtai st. iaiį^_ A.jresttokit taip:
Yeunęstoįvn, Omo. t 5tRS y RADAVICH (—)

7 506 N. Eilnood avė.. Baltimore. Md.
Aš, Albinas čun':o. pajieškau savo---------------------------------------------------—

draugo Jono filmelio, kuris paeina, ir 41 ITVIMAIėT 11 1094 M 
iš Kretingos apskričio. Barbeno vai., i nAc*-w Viki Al JI.

Lietuviški sieniniai dideli. Prisiųsk 
S’LVO tai griūsi l knlendoiius. ant ku
rių matysit I.:“tnva— Klripėdų. Dvi 
mergos amerikietė ir " 

turi abi po 
si, šienpinvia 

;bai dailus. Adresas:
J. JERL’ĄEVlėll «. 

Box 63, Lawren<e, 7>lass

,« 1
esu vaikinas 

• gerų darbą.

! JO venti
25c.: manim

Į veikslą. 
' nai ir 
sugražinsiu.

35 W. ūeago. Iii

Geroje, lietuvių ap
gyventoje vietojo mėsos krautuvė su 
vigais ‘rroserio dalykai-. Parsiduo
da urnai ir pigiai, ?ies savininkas no- 
i i kuogreičiausia: apleisti miestą.

.. (įsi) 
J. MINKĄ

260 Park street. Lawrence. Mass.

Alkoholis ir Kūdikiai - Arba LTp
atsiliepia tėvu vano.iunaa alkoholio 

ant ių vaiku. Kas yra arba tikisi f-a- 
or. nors buti kūdikių tėvais, būtinai 1 

i turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa- ■ 
'* i gal daktarų Hoiitoerį sutaisė Ba- ,

................ Pfc. t“** —-— ............. į 
dievai vadinos:, kur jie gyveno ir ao-i 

| 
l

Ji“škau ansivedimui merginus ar- į 
į br. našlės, tarp -5 ir 35 metų sm- ' 
Į žiaus. Aš esu 35 nie*ų, užsiėmimas 
--taisau senus ėeverykus Ir parduo-i 
_u naujus. Nevartoju svaiginančių 

l gėrimu ir nerekau. Tik toms duosiu 
‘ atsakymų, kurios prisius savo pa- 

parcikalavimo grų-

šio žmonių širdyse.
Tylėjo paniuręs miškas, 

klausės gražus gj'vvbe žai
džiantis rvtas, vien tik mar
gieji pabudę paukšteliai 
skardžiau dainavo liaunose 
šakytėse lyg tardami Onu
tei užuojautos žodžius:

— Eik čionai, neteisybė
mis užnuodytu oru kvėpuo
janti belaimė. Musų daina 
suteiks tau patvaros ir drą
sos nelemtoj 'likhno kovoj. 
Ji išmokins kovoti už lygų 
duonos kąsni ir nereikės 
rinkti iš dvokiančių sąšla
vynų laimingųjų trupiniai.

Onutė atstoja nuo-krašto 
lovos, dar kartą karštai bu
čiuoja pamėlynavusi moti
nos veidą ir apsišluoščius 
ašaras eina oran. Ore leng
va kvėpuoti ryto drėgnu- 
;mu, lengva eiti girdžianti 
-jautrius plunksnuočių bal-j 
sus. Ji atsisukdama kieno-: 
nijos link eina /<v«kvJ 
kutini karta žmonių pagal-!^? K?r ta5.\anouo J,a7-.; b 
bos: daugiau nebereikahn-Į „?no lWve^ŽU! .. ...
tri bus jie Onutei. Kreipias C-Kim veišiią žmonės? šitie i* K«in»
ii nuo baltuoiančios akaai- kitu klaasimą. ; Kurmcs negaJ a., a < Lytiško* Ligos ir kaip nuo jų apsi« 

s, yra nuosakiai i* i gaujoti. Parašė D-ras F. Matulai- 
tam vei-cala. Antra, peržiūrėta ir pageriri-

?*'. ta laida........... .................   10c. i
maigų!

ir'švento Antano Stebuklas. — Dviejų i 
j veikimų komedija. Perstatymui f 

25c., reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų,' 
- —’ • - • ’

t

Tai yra tikra tik.«;imų istorija. 31.00

I

i Kropia 
Aibinas Cunko. 

Kridge St., Brookiyn. N. Y.

Pajieškom tėvo A’cko Budgino, ’ 
prasišalino rugpiučio 3 d. šių • 
Mama prasišalino rugsėjo 2t»- 

tėveliui žinoma ypata, tad no-, 
kad tėvelis" atrašytum mumss i 
kur randasi dar gyvas. 
Ona ir .Jonas Budgiims 

81 Porter st., Cambridge, Ma;

. . *■ 
lietuvaitė svei- 
didele vėliavą. 
, aiiojas. I.a-

(44»

I

sulietuvino Feniir.and de Šamo- »metų 
05^ i d. su

į
, Vargi Tm Viskas Nyksta. — Labai ■ t1"'--11

žir.geidi knygutė iš poliliškai-eko- • 
romiško klausimo, kurių turėtų kiek-j

perskaityti. Pagal K. , .Vo!i° n^EMOr1^’1 i
.. ' .. . įI.ATcIO, iš Bridgeport. Conn. Isvnzra-j

' ' , i 1219 m. ir nieko nuo to:
.. *. •• « k j laiko r.eairdėt. Iš Lietuvos. Sakių na-;kur Musų Bočiai Gyveno? - Arba i rgpi jfub Kas apie - ką ■

tyrinėjimas, kur buvo p.rmutinč nors žinot malonėkit pranešti.
Pranas Povilaitis

■ 411-2r.d St. So. Bestom Mass.

Parsiduoda Balandžiai.
l.iet.: viski, ■ Su 

šukom, versti
niai balandžiai 
visokių spalvų. 
Ant-orderio pri- 
siunčju -j visas 
dali* Amerikos. 
Su u/.klausimu 
rašykit laiškus.

(U)

GEORGE EENDOKAiTIS
520 AVilson st_ (Vaterburyr Coon.

Aš. Ona Slušnienč, paj’Cškaa bro
ko Antano Skruib’o. Girdėjau kad 

įgyvena New Y'orke. Meldžiu atsi-i 
kad- kiekvienas galit šmi’.-ti arba kas apie ji žinot praneš-- 

šiuo adresu: < ........
Orą Slušnienė, Uit j DUOTA NE VFL1AU KAIP 20 D.

J35irv St. Auben st., Detroit, Mieli, i SPALIO. 1»23 M. Iš PRIEŽASTIES 
----------------------------------------------------------- ! MIRTIES MANO PAČIOS. 130 ak- 

Pajieškau bmlio MIKOLO SAMUO- i ’ V žemės. 65 akrai apsėto javais lau- 
jIJO’ir sesers Jie”os Sair.uoiiutės. M:i- kai apvalyti nuo akmenų, miško yra 
IriampoKs aoskrič.. Kvietiriškio valse. Į¥z s2000. daug vaisinių 
iPi'.taš’:r.ės kaimo. Brolis girdėjau gy-1 ’,H- ’-rimi nų stnoa. pardėni is- 
ver.o V.’aFhingtone. sesutė Sher.an- ! fęrn,tluoia-.. ’:"?■*! įtaisymai, elektra, 
doah. Pa. Meldžiu patiems ats’šauK-Į f;-vreas-. lr, ^aud^es. Apart
ti. arba kas pirmas anie iuos praneš- i ,-v,ra ba.’Te ” ? k,^‘. budingai su 
g^ua S5.00 do vanu. " ' (j elektros snesomis. Sytau

J. Samuolis. 12063 St. Aubin avė.
Hanitramck, Mich.

Ši knyga sutaisyta taip lengvai ir FARMOS 
PARSIDUODA FARMA. 

PIENINĖ FARMA TI K! BL'T PAB
.. , , , . i telpa, netik atskiri žodžiai, bet čieii
] ieškot 1 pss- tick vandens. *au visą -seroę apflr fu-f

. Kur tas IdllUUU . Ji-a.. aa.<a.j> v...
-k. --------------- . w. kant). važiuojant kur nors, nueiu3, • v *1 I-S Xo!3us šeimynos ga.tsjo aviira»>f.. r. . - w

bos; daugiau nebereika]in-įr„ ,-„^TOWria!. i kr*-tuvsn, ?as pas barz-
<ri hus jie Onutei. Kreipias ;
ji nuo baltuojančios akaai- kita klausimą.
ju krūmuose klebonijos, bi- kyti jokis kamga 

jodama gaspaaines ir nupe
nėtu šunų. P. čiučelis.

i štyraas, toileta 
j to yra bamė i-
: elektros šviesomis. Sykiu su farma 
parsiduoda 19 karvių. " arkliai, vištos 
i- visi Įrankiai. Farma neša j metus 
apie 4200 dolerius. Tik tris mylios 
iki miestui, vimia mylia iki gelžkelio 
stočiai, iki dirbtuvių ir krautuvių.

' Kaina už viską, pridedant dar .auto
mobilių, 38,200. J nešt $2,500. Priim
siu protingą pasiūlymą. Jeigu . užin-

• teresuotas, telefonuok: 169 Ring 3, 
Putnam, Conn.. po 8:30 var.are.

A. J. KIRAI AN (44)
R. F. IK Putnam. Conn.

aisAi&i išdestyti
be galo įdomi. Kas žodis — tai 

kas sakinys — tai nairĮs '
Mokslas 

iki galo.
M

su SaclaR*- • kaimas užima apie 2 valandas. 
. ......._______ _ katalikai už-!^a-r** ....................................................... 25c.

puolė socialistus S! d gruodžio, 19n.jVjSOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 
Antrų kartį jie užpuolė socialistais 11Į 
gruodžio. 1913 m. Šioj knygutėj išti-i 
sai telpa teismu rekordai ir prirc-ly-į 
mai. kokių priemonių katalikai dasLj 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi..............  25c.,

Davatkų Gadzinkos. — ir kitos Ln'-s-l 
mos dainos. Apart juokragų ”Da- ‘ —

vaikų Gadzinkų” telpa 30 įvairių j.w-į - , **M~ * »

kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t ’ P A l||{v|L I) IIM A I 
Daugelis iš dainų tinka Įrokingoms * ****
deklamacijoms, šešta pagerinta

l...........................  i3c.; Pajieškau sayo vyro Povilo Gitau-
.... « -i • * z- ėiu. jis naliko mane Hartford. Conn.Dclko Reikia žmogui Gert ir a jyt. V;ėįbutyje, o pats prasišalir.o. Jis vi- 

ųtaakys koks xxjr pasivadina Paal Gech. 1 rugsėjo

ta:
argumentas
muksiąs r.no

I Kaina .............
Į
i Byla Detroito 

tais.

griūva, 
pradžios APSIVEDIMAI

Ar jus žinote, kad Baltic 
Statės Bankas jau patarna
vo dėl 50.000 žmonių, ir per
siuntė Lietirvon $2.000,000.- 
uor

Ar jus žinote, kad Baltic 
Statės Bankas jau užsitar
navo tokį užsitikė.iimą, kad 
čia laiko sudėję savo pini
gus Lietuvos Finansų Pre
kybos ir Pramonės Ministe
rija, Lietuvos Bankas, Lie- laida, is pusi.
tuvos Kredito Bankas, Lie
tuvos Prekybos ir Pramo
nės Bankas, Latviias Tau
tas Bankas, New Yorko 
Valstija, Susivienijimas Į 
Lietuvių Amerikoje ir kiti ?

Ant to viso remi anties, 
mest patariame visiems, kad :.nyg?tv£' 
siųstų pinigus Kalėdų šven-

Katalikų
Pirmą kaitą

YRA GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

"KELEIVIS"
255 Broadway,

Pa j ieškau merginos ar našlės, nuo, -- .. . — . .. ■ .—u Kaj ,
bulu be vaikv, nes aš pats turiu vai-.

’ ' ‘ ' i nam3,
ir man yra raikai ■ -ga' 

gaspadine nar.rą. Esmu;
. ir uždirbu gerai, 38 netiif 

Aš esmu lietuvis ir meldžiu i

’ į ypatisKai,
So. Boston, Mass. adresu.Į TT-O7

— • 11 u------ t
- I

25 iki 40 metų amžiaus. Geistina, 
butu be vaiku, i— t_ ’
kų po mirusiai motpriai.Turiu 
ir šeimynai 
moteris ir 
angliakasys, 
amž’aus. -------
tik lietuves atsišaukti. Norinčias su 
r.an:m susirašyti, meldžiu atsišaukti 

jypatiškai, mano žeminus paduotu

J UOZĄ PAS PRANCKEVIČIA 
Bvx 147, Grant Tovn. W. Va.

I ■ . _____ ____ ______

Pajieškau sayo vyro Povilo Gitau- 

viešbutyje, o patjs prasišalir.o. Jis vi- 
, . - .."ji

šių mtų <į pargabeno policija iš Hart
fordo i tjvęrrence. Mass. kąjpo pabt- 

j kad važiuočiau su juom parsivežti jo 

vidurnaktyj, tai apsistojom 
~ viešbučio jis 

inkdamrs mane nežino- 
visai nemokančia susi

kalbėti angliškai. Povilas Gitautis 43
- - -» - - ■ - - " 'i j

tarusiai juodi, bet jau našiau žili, po 
aria tur mėhma ženkleli. Kas suv- 

• * ' .................. ...... i,

—Dėlto, kad norisi, s 
nemokša. Bet Ueikogi noriii? Dclko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko .. -,. .. . ~

pienas maistas duoda daugiau vaiiuoč;a., Fn juo,n parsivežti jo
Ikitas mažinu? Delko žmogui reikia(drabužių; kuomet atvažiavom Į Hąrt- 
-cukraus, druskos ir kitų panašių da-|fprd* vidurnaktyj, t-l 
hkų? Kode! jam reikia riebalu? 4i-J i pernakvoti. Iš

tuos klausimus suprasi tiKSu u sltos j ^anle mie4e
" * s. Parašė D-ras G-mus. * ;;_ y_;:;__ „i~i__ ______ _______

Kaina .........-.............................................15-- rietu senumo, vidutinio ūgio. Plaukei

,7 ~ ” r» ’DŽ“" Spyriai. — Ir kito*_________ ________ _
tems, per Baltic.Statęs Ban- fones. Dauginu juokų, negu Ameri- nosito apie ji, m?idžĮ&ni.'eji prieteliai 
ką. lies išmokame pinigus Uj munsaino. S»> knygoje telpa 0^1 k3 -Bč‘-U-

Lietuvos Bankuose ir visuo
se paštų skyriuose. Parduo
dam laivakortes ant visų li
nijų. j

Kas pasiųs pinigus dabar 
per musų įstaigą, tai gaus 95’pusi. .
Baltic Statė Banko puikų ^jaunystės KMttf. ir rsaittMhi- 
kalendorių dovanų.

pradėjo nalėšos lapą aptrynė krūvi- BALTIC STATĖS BANK,
• ♦ * 4 • • « v. • •*'!' . OA J 0X1^ 4  _________' 294 — 8th Avenuę, 

New York, N. Y.

Pajieškau apsivediir.ui merginos at 
i našlės, kad ir su vienu ar dvic.n vai
kais. jrali buti :r jryvanašiė. tarpe 
ir 35 metu amžiaus. Aš esu vaikinas 
39 metų, dirbu mainose. ireral uždir
bu, muršaino negeriu. Nejieškau tur
tingos, tik protingos, nes as turiu sa
vo turto užtektinai. Daugiau žmi'i 
apie save suteiksiu laiškais. Atsaky
mą duosiu kiekvienai, kuri iii; atsi
šauks.

U. M. P.
P. O. Bos 1(3. Jlcnick. Orio.

i

rau i. ou ... ... ....
kais, gali buti ir gyvanašlė, tarpe 25 
ir 35 metu amžiaus.

I

Pajieškau apsivedimui mergino- 
U’ Oa našlės nuo 20 iki 30 metų, n- 
esu vaikinas 33 metų, gerą uarbą nv- 
kinuosi. Su pirmu ’aš4»u malonės pri- 
siųst paveiksi arčiau suęipažmsinie
Per laiska. ' <'41*

V. VILKAS. ;
•101 N. 13th St.. Phiiadeiphia. Pa.

■ . .. .„ -4 MARIJONA GITAUT1EN1
72 "Dzian Bambos spyciai , eiles, (»»- , chesanut St.. Lav-Tezu-e, Maaa. 
s;kall*ėjimai, humoristiški strrpsnta-į--------- ------;-------------------------- *------------------

Antra pagerinta Ona Ka*paravi?ai‘ė--Maiir auskii-
25^ nė, Bftucavo kaimo, Kalvarijos para?.

”*;j:eškau «avo brolio Vinco Kaspara
vičiaus; pirm karo jis gyveno l. 7 

I Es*ex St., Jersey City, N. J. Kas 
; apie ji žino malonė* man praneš*i 
arba pst< lai atsišaukia.

ONA MALINAUSKiENž 
Simno gty 8, Alytus. Lithuania.,

žibėjimai, humoristiški stra:psniu- 
kai ir juokai, 
laida. 128 pusi.

Eilės ir Straipaaiai. Šioj knygoj telpa 
' 23 gražios #ilėt, daugybė straips
nių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- 

................................. «5c.

Pajieškau aptfrivedimui ’nerginog ar
ba našlės, nuo 23 iki 2a metų, be skir
tumo tikybos, laisvamanė ar svrialis- 
-- - - ’ • ■ • amatnin-

gyvcnim.j 
prisius.it 

(441

tv. Aš esu da-bo žmonas, 
kas. Mylinčio- šeimynišką 
rašykit ir savo paveiks’ą

N. P. LINCU 
S Stagg St.. Brooldvn,

larjniv ii 
art šiuo adresu

N. Y

|

Labai #ž- Pajieškau dėdės Antano Urbočio. 
Kauno rėdybos, Tauragės apskričio. 

. _ , ,. , -A ■ Gaurės naraplios. Mišk’.: .-odes. Mel-
statvmui tinkamas ekologas. ... *«• atsišaukti arba kas apie j; žino- 
.. . -------- - te malonėkite n r? nešti šiuo adresu:Kaip benovea mmm rerataiyaavo PETRAS URBUTIS

Sau žemt- — L*bai įdomus senovės i-2s E. Mobbst avė., Sprigiield, III.

I mas Pagal Sutartim”, 
imanti, meiliška komedija ir per-

Jieš’tau gyvenimui drauges, mergi
nos arba našlės, be skirtum .• »:>■ 
ži;»u.-, senesnė i r jauresr.ė už man.-, 
bile tik butų geio bu.io. Aš esu vai
kinas 37’į metu, blaivai ir darbštus 
Norinčios r.rsivc.-ti kreipkilės laišku 
pri;jusdamos savo paveikslu, kurt 
ar.’ pareikala."imo sugražinsiu. (4S) 

K. B. S.
321" So. Ila’.sted Ciiuago, Iii.

FARMA 68 AKRU- / 
ir dvi mažesnės.

Geri laukai, mūriniai namai, šiltas 
ir šaltas vanduo stuboj. elektros švie
sa. Laukai aptverti; upelis teka pro 
ūmas, yra miško: mokykla gale 
lauko. Pafsidųoda su gyvuliais, ūkės 
.lankiais ir viskuo kas tik yra. Arti 
stoties ir jrcro_ kelio, 
nuo vidurio 
15 mylių nuo 
da 
ra-

tik 25 mylios 
Philadelphijos miesto, 
ga’o miesto. Parsiduo- 

pigiai. Dėl platesnių informacijų 
■ kit savininke. ix* agentų

C. MAJAUSKAS 
R. D. 1. <~ollcgeville, 

Montgomerv Coųnty, Pa. (45)

DEKSNIO GALINGA 
MOSTIS.

Kurios visas pasaulis laukė ligi 
io:ir.i. tai iau vra GATAVA.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS iš- 
-yJo Reumatizmą. Rankų. Kojų gėli- 

.ną.Strėn-.i skaudėjimą. Sąnarių. Nu
garos, Sprando, Šonu. Raumenų gėii- 
ia. Šilti ir taip visokius skausmus, 
T:k ne RonasL

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
ra t’ek verta aukso kiek ji pati svc- 
ia. Suyg naudo- gydymo.

Kaina 75 c . S 1.50 ir s 3.00 Krau- 
uvėse arba už $1.60 prisiusime tie- 
iai iš I^ibaiatorijo-. (52)

DEKSNIS OINTMENT CO.
P. O. Box 352, Hartford. (imn. Ą

ncrul.au
prisius.it
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Į Sveikatos Kampelis.
1

8. kiūrėkite, kad viduriai 
ię. kad pri-

I o. z.i ui viyi t-t., n
| nebūtų suluetiej,..
į deramai kasdien jie valvtu- 
l
Į

• lodės, kurios irgi karšta
me vandenyje nebuvo iš
skalbtos, jis gali vėl bud už
krėstas. Galima vėl užsi
krėsti liga, susiduriant su 
u žkrėstais žmonėmis, va r-, 
lojant abrusus. pirštines ar 
lovos aprengalus, kuriuos 
užkrėstas vartojo. 

Daugelį sykių kitos odos 
Hgos gali būti sumaišytos 
; u niežais, ir todėl patarti
na pasitarti su gydytoju ii

- — — - - io
prašiausia vadina septynių l tsimį;iti 
metų niezejimu. h,.

Žmonės klaidingai manoj 
jt‘jį ha ue»v <u u» iiutųira v«i 
liga užsikret ia, ir antra,! 
jog niežais sergantis serga 
per septynis metus. Tas vis-i 
kas yra neteisinga. Pirmoj 
vietoj, niežai yra paprasta,;įnegu mostis bus užde- 
greitai užkrečiama odos li-.dajna ant odos, reikia karš- 
ga. Mpieriškos gimties nie- į-,me vandenyje maudytis, 
žų maža kirmėlaitė pasislė-kartojant užtektinai muilo.! 
pia pu oda ir deda savo -<>r trįs dienas ir naktis! 
kiaušinius. Ta. kirmėlaitė ieikia tepti mcstim, ir po 
nekreipia atydos į žmones,karštam vandeny! 
jų amžių ar klesas. Visi gs-^šsiniaudvtli nešiojant šva-j 
Ii kada nors būti niežais už-jr;as drapanas ir ant lovos Į 

SlSi'inaujus Patalus ir t.t. Turi-;
4. „ """'•-j.'ne atsiminti, jog oda būna

•išberta per kelias dienas,! 
yra kuomet kirmėlaitės jau už-!-

NIEŽAI.
Niekas, nežino, kaip kai- 

kurie populiariški klaidingi 
nuspren&mai prasidėjo. 
Yra daugelis tokių klaidin
gų nusprendimų liečiančių 
sveikatą ir niekas nežino, 
kur jie prasidėjo, šiame 
straipsnyje Suvienytų Val
stijų Viešos Sveikatos Biu
ras kalbės apie vieną toki 
įtikėjimą. Tai yra, apie nie
žų ligą, kurią žmonės pa
prasčiausia vadina septynių/, t *

1

patarimą. Reikia 
jog reikalinga 

airiai gydyti kiekvieną 1:- 
. - _ ,os laipsnį. Todėl vėl buti-

jog tiK nesvarus žmonės ta ,iaį reikalinga medikaiiškos 
d riežiuros.

Paprasčiausias niežų gy
dymas yra 
vartojama

su siera. Kuri 
kaino mostis.

liks, kol turėsime nesanita 
riškas viešas vieta* •

Ta niežu kirmėlaite 
tokia maža, jog- akis negali muštos, 
ją matyti, tik galima matyt nors savaitę arba 
per gerą mikroskopą. Kar-'dienu po pirrifo

i
I 
i 
i

SI.
9. Būtinai pasitarkite dar 

].rieš gimdymą su gydytoju 
rirba su pamokyta akušer- 
ka. kad laiku apsisaugojus 
nuo nelaimingu gimdymų 
ir ligų.

10. Būtinai kreipkitės į 
gydytoja šiais atsitikimais:

1 i Jei kraujų pasirodytų 
iš gimdymo takų:

2) Jei kojose yra išsiplė
tusios gyslos;

3) Jei šlapumas drums
tas, jei skauda tolydžio gal
va;

4) Jei rodosi perdaug bal
tųjų žiedų;

5) Jei atsiranda gimdymo 
dalyse žaizdų;

6) Jei dantvs eina blogyn;
7) Jei krūčių speniai yra! 

sutrukę;
S) Jei paakiai pabrinksta;
9) .Jei ima didelis vėmi

mas :
10) Jei pastotume! nėš

čia džiovą, širdies ar kitą 
sunkia liga turėdamos.

«"Sveikata”)

i

i

STR MPSNIS ♦ •* 
*>.

KŪDIKIU 
ES SKYRIUS

MOTINŲ IR. JŲ 
KVMK SVEIKATOS.

DĖL APRŪPINIMO

1

LAVINIMAS IR PAPROCHI

Kūdikis netaz žaislas. Jis žmogus, 
su pilnai organizuotu kv.nu. su gerb
tinomis tri-ėmis. MoC.'na ne.urivalo 
niekad prie jok>u aplinkybių tas tei- 

jses paniekinti idant palinksminti fi
lmines ai- draugus. Per didelis "žsidi- 
; ”n>as su kūdikiu ji erzina, ir net gali 
kliudyti normaliam augimui.

Supimas, kratymas, atba mėčioji- 
mas tik .ką papenėto kūdikio yra bir
ias papratimas. Yra. tokiu ką 
kad t'joiai maisto virškinimas pagrei- 
t Štaruos, bet jeigu po-is pe.'keriėtium 
loki pasielgimą su pilnu pilvu, ,ai 
suriksi, kad greičiau ateina m>>->s iš
vemti maistą jiegu laikyti ji viduriuo-

PROFESORIUS.
Profesorius yra žmogus, 

kuris nuodugniai išstudijuo
ja kokią nors mokslo šaką ir Kč.< ■ ,
publiškai jos mokina kitus. !kuiiki ,ir ? 

‘Paprastai profesoriais vadi-

I 705,600 ŽMONIŲ NEW 
YORKE NETURI NAMŲ.

Susivienijusių butų nuo
motojų komisija Ne\v Yor- 

’ i.e padavei miesto valdžiai 
!skundą, kad dabartiniu lai- 
įku 705. dOO žmonių New 
į Ycrke neturi tinkamų butų. 
, Komisija nurodo, kad da- 
jbartiniu laiku tenai stato
ma 8,(M)0 naujų garažų, bet 

j niekas nestato gyvenamų 
namų.»_________

; UŽDRAUDĖ MEDŽIOT.
Massehusetts gubernato- 

1 ius pereitą savaitę uždrau
dė šioj valstijoj medžiot, nes 
lietaus senai nebuvo, miškai 

‘Iribai išdžiuvę, ir bijomasi, 
kad medžiotojai jų neuž
degtų.

AR ŽINOT, KAD —
Londone buvo bandymai naujai iš- 

issto požeminio traukinio. va&nani>» 
"ramiuoju** arba **faol-»>ruof’* Viena 
i-eru to traukinio ypatybė yra ta. kad 
ji - eina be mažiausio biidėsio ir pąsa- 

. žirn iai gali tarp savęs kalbėtis kaip 
rramium kambary, neigikeliant balsu 

ir ncpasilenkiant viens prie kijo. Pū
tis atsidaro ir užsidaro automatiškai 
ir traukinis negali pradėt eiti, ko! vi-, 
sos durjs nėra uždary tos. Ar žinot, 
k;;d skonis 10b'- tyro Turkiško taba
ko Heimaruose duos jums suprast 
skirtumų tarpe gerti eigaretų ir pa
prastų ?

2'Trumpa^ ir tiesus keiia>. per 
J RotterdsiT.ą. i ir iš visų kraštų.

;S I /

*sVCWSXVXASSx-..^N%*NNN%XS>

t “GYVENIMAS” |

j IR » LIETUVOS »XT ŠI VIE
NYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS 

LAIVŲ.
Jus k* liausit 

smail iai ie> m iš
žiūra S. V. Val
džios. Creili lai
vai. puikus val
iniai. dideli kum* 
bariui poroms ur- 

št imvr-.ims, 
patotru- 

— nmtlite 
dauyiau 

Išplaukimai 
l:as sąv:«:i<‘ » drernc.i'ą ir 

porins.
l*RES. H \KDl\ii spalių 27 
PKES. FILMUKE 1 apkr. 1 
LEVLVi'HA\ Lapkričio jo 

!.api<riri;> 13 
24 

džio 5 
13

MAISTU^
kartu 
kitus
S.
S.
S,s.

s.
s.s.
s.

SS. PKES. ROOSEVLLT lupk 
So>. ERES. ARTUi K Oru
SS. GEO. *kASHi\GTOX Gr,
Dęl kainu ir informacijų rašykite:

UNiTED STATĖS LINE>
75 Statė St.. Boston, Mass.
Lokaliai agentai visuose miestuose

Valdantieji Operatoriai dėl 
UNITED STATĖS SHIPPING

AMERK'A

2 LIETUVOS
J Sąvaitiniai išplaukimai. Puiki;
/ parar.kumai.
J Mes nairelbstim išgauti rei- 
/ kalingus dokumentus (šelpim? 
r a^deivrtusl. Musų reprezvntar.- 
Ž tai aprūpina nasažierius visu 
Jį kuom, nuo pradžios iki pabxi- 
e arai keliomis.
J Kaina.-, ir laivų išplaukimus 
/ pasiunčiau^ am p:.reikajuvimo. 
J Delei rezervai i«ij ir infonni’.- 
Į/ cijų kreipkitės prie bite vieno 
Į 'Ą vietinio agento arba i 
jj HOLLAND AMERICAN LINE 
!/ £9 Statė Street. Bostou, Mase.
į V*'/

«
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Sveikatos, lyties reikalų ir 
mokslo žurnalas.

Leidžia ir redaguoja 
DR. A. J. KARALIUS.

"GYVENIMAS” — gyvenimo 
laikraštis, kuriam rupi svar

iausi kiekvieno žmogaus rei
kalai, būtent sveikata, lyties 
dalykai ir mokslas. , .
"GYVENIME" rosi tai. kas to

mistai kas diena reikia žino
ti, kas tamistos gyvenimą pa
daro smagesniu, laitninjėsniu 
ir lengvesniu.
"GYVENIMAS” neveda kon

kurencijos su kitais laikraš
čiais, nes "GYVENIMAS” vi
sais žvilgsniais kitokis, negu 
kiti musų laikraščiai.
"GYVENIMAS” ne politikos ir 

ne partijų laikraštis: jame 
telpa gerai apdirbti ir lengva 
kaiba parašyti straipsniai iš 
sveikatos, lyties dalykų ir mok
slo. Viskas parašyta, taip, kad 
kiekvienas lengvai skaito ir no
ri skaityti.

Jei nori susipažinti su svei- 
lvties dalykais 
(j Y VENĮ M AS’’ 
reikalingas.
kainuoja tik-

RMAN 
LLOYD 

LAIVAKORTĖS 
Jusu giminėms Lietuvoie per 

BREMENĄ 
Ant naujausio ir geriausio vo

kiečių laivo

COLUMBUS
arba ar.t kitų vienos klesos lai
vų. Autorizuota Linija Lietuvos 
Valstybės dėl Emigracijos. Dė
lei informacijų kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH; GERMAN LLOYD 
192 Washihgt«Mi St.,

Buston. Mass.

Kiulikio lavinimo mv*"rarne kudi- 
* i>» tėvas turi <avo vietą, jis imi nu
dėti «ą<>tinai, ’rit-in visos pastrn- 
■'es rinkamai lavinti bus h- rzždžio 
Dažnai kūdiki.' puikiausia elgsis prie 
ruc-^nos. bet tuoj' nei.--įmainys pasi
rodžius tėvui. Iš tėvu ir senelių nu
sės -patirgai yra palinkimas lepinti 

injradinti ii. Tekis perdide- 
... užsiėmimas yra lavinimo priešas.

i Kūdikis tuoj pripranta ir jo reika- 
i lau'i ima. Jis verkia jei negauna. Jis 
! verkia ramintojo, jis verkiu kad 
į runki: imti, jis verkia kad supti.

Iip į r'rwt** ittujra. n.-s nčrn lengvesnio bu- 
. . Į <lo i> įauginti kaip pavrlvti kūdikiui 

sr-'ili viską k a jis nori. Niekas neno
ri "verksnio." ^~.

Viso lavinimo pa.nu,tas vru regu- 
..> papročiui trrei- 
Ankst‘.’b.-s lavini- 

nale nervintis 
iai daugiau 
Pi isilaikunt 

penėjimo ir 
pramoksta 

Dar ka -»

Patartina ' laukti nanii universitetų ir kolegi 
dešimts JŲ viršininkai, kurie yra ir į 
gydymo mokytojai studentams.

ts suvartoja veik visą savo lai-į 
•ką studijoms savo šakos, 
daro joje tyrinėjimus, ati-’Hu.iškurnąs. Kūdiki..

ant
Pa-

tais sunku surasti kirrnė- nt adėti antra. Jeigu liga vi. 
laitę, bet nepaisant to, iigapiepraiiykstaf tai vėl iš pra-' 

džios reikia gydyti . _ _ _
1. Pradžioje persitikrink,; dengia naujų dalykų. Medi-

j.'jg liga yra niežai. eitos mokyklos turi proie-
2. Kuomet ištikro žinai, polius, kurie visą laiką pa- 

< švenčia studijoms ir moki
nimui. Praktika jie neužsi
ima. Biednesnių mokyklų

(one dram profesoriai praktika užsi- 
Balsam of Peru one dram n»a, turtingųjų gi tūli turi i 
Lard one ounce. 'savo įstaigas, pavyzdžiui,į
4. Apsirengk švarioms klinikas, institutus, ligoni

„ , K drapanoms, ir jose miegok, nes, labaratorijas.
Guzas matomas ir nešiok jas pakol pirmas gy- riaus vietą gauti geroj 

pusliukė yra dymas užbaigtas. jdicinos mokykloj nėra leng-į k
*5. Antrą nakti nesimau-’va, nes reikia pasižymėti r 

:dyk, tik tepk mosti kaip gabumais ir tyrinėjimais, 
pirmą vakarą, nepermainyk Kur-kas lengviau likti pa- 

, demonstrato- 
rium, nes čia ir paprastas 
eilinis daktaras gali atlikti 

ir lovos darbą. Taigi, ne visi, kurie 
| mokina mokyklose, ligoni- £

7. Ryte po trečiai aplika piėse ir turi savo įstaigas. ;rLkti tokį, 
” i, nįaudykis karštame h^a profesoriai Pastebiu U’

vandenyje su muiiu, kaip .tai todėl, kad daugelis lietu - j iiną-us 
* -y — £----- vadindavo

visokius Grazarius, Hurles, į_ vartoja:
8. Permainyk lovos pa- ! Milerius ir kitus. Pamatė p °^as 

ant pilvo klodes ir apatines drapanas,,daktarą ligoninėj dirbant.
* i vartojant visus švarius arba jos savininku esant. 

______ _________________ __7 ir duok vartotasyia ir jis jau profesorius, 
minti^jog niežų kirmėlaite drapanas išskalbti. Bet atmeskim
pęi^gemalaš Yrąv’įpjažis 9. Per savaitę nieko, nė- ini 
parazitas, ištikrtą’r-taažas darvk. ' kus „ .
voras. Niezai<y¥a vynskos Į 10. Jeigu liga vis pasiro- šonų. Jis yra geras žinovas dėt jo Suyštcs kokybės. Motinos 
ir moteri^ošrigimties para- do po savaitės arba dešimts.tik vienos mokslo šakos, »
zitai. 3$t£Hškos gimties pa- dienų, vėl pradėk gydytis, tos jis žiiio tik ąpgrabais ar- • 
lazitas deda kiaušinius ant Sergantis sekdamas viršmi-iba visai nežino. Imkime, yra 
o4o£ kurie išauga į niežų lietus patarimus visiškai j anatomijos profesorius, ku- 
Kirihėlaites. Tos kirmėlaitės bus išgydytas, jeigu saugo- i is smulkiai žino visas kūno 
yra daug mažesnės už blu- sis nuo užkrėtimo? • ' ’ 11

i ,\?V F. L. I. S.

aiški.
Niežais sergantį užpuola t 

baisus niežėjimas. Tas nie
žėjimas aršesnis vakare, ar-, 
ba kuomet sergantis būna‘jog liga yra niežai gauk i 
šiltame kambaryje. Tuoj a pliekos sekančią mosti: 
pasirodo išbėrimas. Tas iš-j 
bėrimas mainosi, nes prigu-j 
Ii nuo to, kaip ilgai liga už-; 
sitęsia. Ligos pradžioje gal; 
pasirodys tik maža, juoda; 
ar žila linija, pusės colio ii-’ 
gurno. ’ 
jaučiamas, pusliukė 
odos pažeidimas. Jeigu liga ‘ 
išsiplatina, pasirodys dau
gelis tų odos įžeidimų.

Gal lengviau pažinsime Ii- drapanų, lovos patalų ir t.tJ gelbminku, 
gą, jeigu žinosime, kur ta ! 6. Trečią naktį nesimau-, 
liga. Daug greičiau niežai dyk, vėl tepk mosti. neper-' 
užpuola ten, kur oda plo- ma’nyk drapanų 
niausią ir kur pirštų nagai patalų ir t.i. 
gali lengvai pasiekti, nes 7 
pirštų nagai neša parazitus, c i jai 
kuomet niežai kasomi. -Jei-' , it
gu tik manai, jog niežais buvo daryta pirmą gydymo i vių profesoriais 
sergi, žiūrėk jų apsireiški- naktį. f’
mų tarp pirštų, rankos rie- 
šių, po pažascia. ; 
ir viršutinių dalių žemesnių 
kūno sąnarių. Turime atsįv daiktus, i

j.:■  i.:   ___
nėi^'gemalas: Yr^jfoaŽas 
parazitas, r^1

%

Precipitated sulptai?

tai susiformerijo. 
mas «laug padarys, kad 
R-.otinos naštą, nes <<uos 
iitn.so laiku prie ri'ifnų. 
valanda dėl Hniearojinie. 
maudymų, kūdikis tuoj 
gyventi su "laikrodžiu." 
svarbu — tinkamas lavinimas kad 
kystėje palensn-ina mokinimą vėliau. 

Linksmas, sveikas.'kūdikis yra na
mų pasidžiuujrimas. Jo linksmumas 
visus padaro ’inksmiais. Nustatyti 
papročiai, ir tinkama priežiūra yra 

; reikalinga sveikatai ir linksmumui. 
•, ..gulu-; liekas taip neatjaučia Lileikio ligrs, 
ProfeSO-’kan motina.

''•lotina dažinos, lSkl sisfemat iškas 
lavinimas yra bisrirai reikulincas 
kaip kūdikio gerovei taip jos pačios, 

i Daugelis Įtempimu-motinos nervu 
į paeina nuo ncretruiiariškų papročiu 
! pas kūdiki. Atsimink, kad papročiai, 
o-erį ir blogi, sunkti sulaužyti. To
dėl išminaingoau auklėkit «rerus pa
pročius.

ketos reikalais, 
ir mokslu, tai 
tamistai būtinai 
"GYVENIMAS**

tai vieną doleri metams. Vie
nas numeris 10 centų.

Eina sykį i mėnesi. Adresas: 
"GYVENIMAS"

3363 South Morgan Street, 
CH1CAGO, 1LL.

i t 
i

I
Jeigu Jus Turit

Romatizmą
1ŠKIRPKIT šj APSKELBIMĄ 
75c. Dėžutė dykai kiekvienam 

kenčiančiam.

Dažnai kūdikio mai; tas darė ji er- 
zu'in<i"u. Ypatingai dirbtinas maistas. 
Crai tokie maistai netinka kūdikio vi- 

iams ir ardo jn veikimą. Pasiren
ti diibtir.a maistą, svarbu pasi- 

kuris lengvai suvirško- 
r kuris tuom pačiu sykiu sutei- 

elementus reika- 
Eag’e Brand K011- . yra ------— -

_______  maistas. 
:s per metų cri— 
geriausiu ki:dikių 

Toms motinoms, kurios turi 
> kilis, bet negali jų žindyti mes 

' riai rekomenduojame Borden’s nag- 
’ lc Pieną Į bonkjires. Jis yra puikiau- ! 

siu pienų moksliškai sumaišytas j 
visokiu® •;u geriausių grynu cukrum. Bosde'ris ! 

“ E Pfenas padare vikrias kojas iri 
sUmOZA RI1-. j v, ;;r;-s kimus. Jis kūdikiui suteikia ( 

" ir imkime tikra profe- '®Vviio-k:?t}..btJt:’ p^«ikas ir normali.*,., JNz I U.\ri V t?) į JĮ_____________ vr\ • rior YTVsi— 1
is dėl jo Sugšt'

• žiro, kad normuliški- -kūdikiai irgi 
į nuolatos gerėja ant Eagie Pieno. Jei 
; nežinai kaip vartoti Borvlen’s Eagle 
' Pier.ą tai iškirpk paskelbimą, kuris 
imusų laikrašty yra ir pasiusk jį T tie 

■ Lordon Gumpuny, kuri jums dykai 
j prisius liežuvių kalboje pamokitim'i 

dalis. Paklausk jo apie ku-į kaip penėti ktaliki ir kitas pilna/ in- 
rią gj-slą, nervą, raumenį,rlormacijas apie jo ir savęs užlaiky- 

kaulą ar ką kitą, jis viską ____
■ •'-'110. Bet pradėk SU juo kai- Skaityk Šiuos straipsniu* kas są- 
ibėt apie įvairių kūno orga- vaitė aidžiai ir pasidėk ateičiai. 

Jei norite, kad jus pačios nu veikimą, apie permainas = 
ir justi kūdikiai butų sveiki, ligose, jis*' lieka paviršuti- 
tai laikykitės nėščios būda- niškas. Pašaukite tokį pro-

.............. įfesorių pas ligoni ir jis pa-! 
sakys jums tikrai, kur yra 
širdis, plaučiai, inkstai ir į 
t.t., bet kaip atspėti ligą ir. 
kaip ją gydytį apie tai'jis 
mažai žino. Kitas profeso
rius žino viską apie knno oiv 
ganų veikimus, bet tai vis-’ 
kas. Kitas žino apie visas li
gas, bet kūno anatomija jis 
atsimena tik apgraibais. 
Taigi, nors profesoriai ir la
bai mokyti, bet tai tik vie
noj mokslo šakoj. Jie gali 
būt pakviesti į pagalbą, ka
da jų šakoš mokslas reika
lingas. Kviesti moterų ligų 
ir gimdymų profesorių žiū
rėti, ar vaikas neturi difte- 
rijos, daugiau, negu juokin
ga. O publika taip daro. Bi- 

7. Drabužius nešiokite tik ,le tik augštas vardas, jai iš-

są. ....
Niežai gali^ užpulti bile ----------------

ką, netik nešvarius žmones. NĖŠČIOMS MOTERIMS. 
•; Kas link antros neteisy-! 
bėš, jog žmogus niežais ser
ga per septynis metus, ir 
jog sunku išsigydvti, nėra .
klausimo, kad jeigu tinka- mos slll Patąrimų:— 
mai gydomi, niežai yra išgy-’ L Negerkit nė alaus, nė 
domi. Liga lengvai išgydo- degtinės, nė vyno, nė kito- 
ma, ir paprastai tas gydy- kių svaigalų, nes alkoholis 
mas tęsiasi per tris dienas ne vien motiną, bet. ir kudi- 
ir tris naktis. Sergantis ne- ^į nuodija.
turi uždėti drapanų prie 2. Būtinai kasdien nors 
odos, jeigu nėra išskalbtos, dveįatą valandų pasivaiks- 
Drabužiai, kurie negali būti čiokite tyrame ore. 
išskalbiami, kaip tai piršti-f 3. Atidąrinėkite langus, 
neš, gali būti iš lauko ir vi- kad priei|d tyro oro, kad 
duryje išbarstytos pudr«o- kambariai Prasivėdintų, 
ta siera, ir paHktos apipud-' A vd<rvkft/> nrnntn 
ruotos ant kelių dienų prieš 
vartosiant. Vienas gydymas 
arba daugiausia du yra rei
kalingi išgydyti ligą, jeigu 
ligonis apsaugotas nuo už- 
jcrtthno. Bet jeigu ligonis 
pasveikęs ir vartoja drapa- __ ,___ _
Jias ir pančiakas, kurios ne- čioms dažnai dantys, genda, 
buvo išskalbtos arba neiš- 7. ų : -
mazgotos šiltame vandeny- tokius, kurie nevaržo ir ne- (rodo, kad Jis viską zmo. 
•jė, arba .jeigu vartoja pa- spaudžia kūno ("Gydytojas’ ).

CUNARDį 
r AR NORITE ATSIIMTI į 
‘ GIMINES Į AMERIKĄ? |

■ 2629 Lietuviai atvažiuos i čia
ši metų. S

i Leisk musų raštinei Kaune £
■ pagelbėti Justi giminėms iš- g 
: gauti pasportus ir vizas ir tin- 5 
: karnai juos prirengti i kelionę. «

Nereikia laukti dcl vietos, a
■ turintiems Cunard linijos laive- £ 
: kortes. Cunard laivas išplaukia g 
; iš Europos liras kelintą dieną. S 
: Cunard laivakortės yra geros £ 
’ kelionei ant AQL1TANIA,
r BERENGARIA ir MALltETA- £ 
; N1A, greičiausia jurų kelionė ? 
: tarp Lietuvos ir Amerikos. fi 

Dėl smulkesnių informacijų, £ 
: malonėkite susižinoti su musų g 

vietiniu agentu arba musų raš- 5 
; tineje. * ®

Cunard Line
:• 126 Statė SU fe

BostoR, Mass.

|
Tie smarkus diegliai, nemalonus 

sąnarių skausmai nepraeis patįs. 
Naudokitės patarimu lakstančių kitu 

rir neapleiskit. 5
i ŠTAI VILTIS >

Nepaisant ką jtjs bandėt pirmiau, S 
rašykit šiandien reikalaujant pilnos l£ 
r.iieros 75e. dėžutės Delano dėl Roma- ’ įf 
rizmo DYKAI. Išbandykit šias gyduo-jg 
les ir paskui spręskit apie jas. Ponas ’ £ 
l leiano tiek pasitiki šiomis gyduolė- : g 
irtis, kad jis nori, jog kiekvienas ker.-įs 
čiantis nuo rematizmo pasinaudotų J £ 

i jomis ir prašalintą skausmą — pirm J 
negu išleis bent viena centą, iškirp- 
1 it šį apskelbimą ir prksiųskit jį 
mums su savo vardu ir pilnu adresu. 
Jeigu jus norit, galit prisiųst mums 
10c. įtampomis pagelbėti apmokėti 
persiuntimą.

E H. Delano, 
7Ž9 V., Griffin Sųuare Bldg^ 

Syraeuse, N. Y.
Aš galiu pasiųsti tik vieną dėžutę 

ant kiekvieno adreso.
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KLiCKENSDERFER RAŠOMOS 
MAŠINĖLĖS

šios mašinėlės yra perbudavotes, 
kurių origiuaiė kaina y*ra $50.00 ir 
SSO.OO. Šiuomi musų pasiuiyiru' mes 
parduodame jas po $19.50. Visokiose 
^kirtingose kalbose. Prisiųsk s4k>0. o

j likusius užmokėsi, kai uiašinėle. a;>- 
; laikysi per ekspresą. (46)

PILSEN TYPFVRITEK’c O.
Dept. K.

20:18 — 2lst St.. Chieago. III.

i
p

-

kūdikiui visus 
suirimui. T 
s Pier.ss yra parinktiirai: 

puikus dirbtinas maistas. Jis buvo!
‘ imas per metų eiles ir tapo ; 

maistu. ■ 
kudi- 
stip- 
Ea;

PLAČIAI PAGAUSĖJĘS 
L1NIMESTAS 

Naudojamas nuo dieciaBciij. ■ sąnarių 
ir muAuhe- ; .

Nuo skausmii krutinėję ir pečiuose* 
Kuomet reumatizmas jus* J muskulus 

" sutraukia j ita&gą.
Nuraminimui drebanciij, durancuj 

neuralgijos gnaibymų., 
Ntx> išnarinimu ir numigimų. 

Nuo tiresliu ir sį'isnią. 
Patrinfcit jw«;i— pravys siausmą 

šalin.
Vijome t laikykite tvinksi po ranka 

niekuomet x:«calit žinoti, kada jis 
jums bes reikalingas.

"5c. ir 76c. už bonku aptiekosc,
F. AD. R1CHTER 4CO. 

tOtllfe So. 4lk Su Breoklva. N. T.

Čia mes turim progą pamatyti 
žmogišką skilvi, kur kiekvieną 
dieną mes girdim atsitikimų tuk-. 
Mančiam žmonių išauga Pinisai- 
dės. JTuojaus pasirodo didžiausias 
pavojus sveikatai, ir gyvasčiai. 
Operacijas darant taukiai žmogus, 
nebeatsikerdar po operacijos, o 
kad ir atsikelia, tai sveikatos nej 
beturi. Taigi, dabar čia parodo, 
kad reikia save gelbėti pirm faSko, 
kol nėra siar prisikabinęs pirtisai- 
dis, arba vėžys.ir kitos kokioj blo
gos ligos prisikabina prie nuslob- 
nusio, nesveiko skilvio. Taigi, 
Brangus Prieteli, atkreipk ažydą 
kaslink savo sveikatos ir gyvas
ties. Kada pajaučiate kokių nors 
negerumų savo viduriuose, tai tuo
jau s reikalaukite J. Baltrčno Bit- 
teris. Prašalina visas minėtas li
gas, padaro apetitą, svarumą lie
siems žmonėms ir suteikia dau
giau gyvumo, energijos, prailgina 
gyvenimą. Silpniem, sunykusiom, 
nervuotiem vyram ir moterim ir 
vaikam nėra nieko geresnio per J. 
Baltrėno Bitterio, kuri f----- **
vartoja per 20 metų, per kurį 1000 
vyrų ir moterų apturėjo geresnę 
sveikata ir prailgino gyvenimą.

i&ina 1 bohlįą $1.00. 
Bran®pPrieteli,i šitą apskelbimą 

j; pasilaikyk ateičiai.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS 

Drug Chemical Co. 
J. Baltrūnas, Prop.

2500 W. Pershinff JU. Cbieaga, IR.
Phone Lafayette 0919.

UN1TED AMfMUNES

1

(HARRIMAN LINE)
• UOtNT SERVICE WITH- 

ftVBUPGAMERlCANIJNT 
fru rupiausias kelias j 

LIETUVĄ 
Laivai išplaukia kas sa

vaitė mA Piero 86, North 
River, pėda nuo 46 gatvės, 
New Yorke. Geriaasi musų 
laivai

"Resolutc", "Reliance";— 
"Albert Ballin”, 
"Deutscbhnd" 

veža I, II jr J1I k lesų pasa- 
i žierrus. Taipgi populeriM 

Urvai "Meunt Clay”. 
CkveUmr. ’H’ertphalia", 

"Batmi^ie "Tharingia”. •- 
MITEB AMERICAN LIKS - 

, JULIUS ROTTENBERG. y 
*60 Hanover St. Boston, Mana. lj 

arba pas kitus agentus.
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8 D AIKTAI VERTĖS S’5.00 TIK l’Ž S7.75.

v

4 Valgykite gerą prastą 
valgi su daržovėmis ir vai
siais.

5. Kasdieif nusprauskite
visa kūną pakenčiamu van
deniu. ‘ .

6. Valykite šepetuku dan
tis rytą ir vakarą, nes neš-

RASTAS PASIŪLYMAS. Kad pertikrinus jumis apie musų nepa-KEPA________ ______________
prasta bargena. mes pasiųsime paštu kiekvienam išegzammavimui musų 
pnikn laikrodėli "Systema Roskopf,” kurį daugiausia vartoja biznieriai, 
darbininkai ir visokiu profesijų žmonės. Gerai reguliuotas, rodo laiką l»- 
ha- teisingai, gemose lukštuose, lengvai užsukamas. jo ėjimas padarytas 
taip, kad jas jo nepersuk-Mt. Lėto, prisiusime p,ujkų kišenini peili. kak ki
rą iri? i r> špilką, TtaiHcovėrtts' Tuzikus. Laikrodėliui retežėli su kompasu. Au
tomatiška revolveri. karts Sauja Svitomis, bet atrodo kai tikras revolve
ris. Largnetta žiurofiėli > Pasukąiiotą žiedą su moters paveikslu ir ’tafltų 
briliantiniu akmenėliu. Prisiųskit tik 25 c. persiuntimo lėšoms padengti, 
o mes išsiųsim jums viršui paminėtus daiktus. J regu tie daiktai pasirodys 
ju>.is nsveiti tą pinigučiai siųąkit daiktus atgal, o mes sugrąžinsim v>. 
su t jūsų pinigus. Rašykit šiandien, nes šis pasiūlymas tik trumpam tei- 
kui. * (—) ? :„ ~ .

LIHtfrS SAKES CO
1513 Emm* St Chicago, fh.

rausę SIUNTOMS
PARDAVIMAS LAIVAKORČIŲ I KLAIPĖDĄ jr KITUS POR
TU?. PARTRAUKIMAS GIMINIU Ib LIETUVOS. PERSIUNTIMAS PINIGŲ. NOTARUALIMLAS ' BIURAS. PRIRENGSIMAS 
DOKUMENTŲ. SAUNINGAS ir PJGUS PATARNAVIMAI

M uėS,X,Al “BEVi

LAIVAKOKT

TORK. N. Y.



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos laikraščių.)

Suėmė keturis plėšikus— iuž jos suvedžiojimą ir aplei- 
du iš jų nušovė dimą, šovė iš brauningo 

ŠAUKĖNAI, čia buvo atsi-įa™ -» krutinę ir sunkiai su
radę plėšikų, kurie Kelmės zeid^ Sužeistasis nugąben- 
—Šiaulių plentu važiuojam tas ligoninėn. Z. C-tė ir as- 
čius apipildavo. Bet rug- muo’ k.un? buv0 braumn- 
sėjo pradžioje musų milici-^^®’ su,m^i* - 
jai ir kriminalio punkto vai-! ....4. J, . 
dininkams pavyko tuos pik-* IMens Gąpąrgfi. -v ■, 
tada r i us susekti ir suimti.1-Vi ALGUŽIO dvare (Kriu- 
Tai buvo keturi vyrai, pa- ku vaL, Šiaulių apsk.) š. m. 
plenčio gyventojai. Kartu rugsėjo mėn., 15 d.* 12 vai. 
suimta ir to būrio dviejų ^ieną bekuliant javus kilo 
piktadariu motina. Vieną'gaisras, prasidėjęs iš kriia- 
naktį jie buvo Šaukėnuose^ mosios mašinos lokomotyvo 
daboklėje, perlaikyti, o ant'kamino žarijų, užkritusių 
rytojaus dviem pastotėmis ant daržinės stogo. Esant 
juos išvežė į Šiaulius. Per karštai, saulėtai su nemažu 
saukėnu miškus bevažiuo- vėju dienai, i porą minučių 
jant du plėšiku leidosi bėg- vi3as stogas_ pasinėrė fieps- 
ti, liet iš užjjakalio gavo po 
kelius šuvius ir krito negv- 
vi.

♦

i

♦

r.

r

$5,000.00
XI

Dovanų - Reward
KAZIMIERAS PAVIETAS, kuris rašydavai CHAKI.ES S. PAVIETAS, ir ku

rio fotografijas čion paduodame, būdamas Banko Kasieriaus pagelbininku — prasisali

no iš Chkagos. IU.. Sukatos naktį, Rugsėjo-September 8-tą, 1923 metu, pasisavinęs 

nekuria sumą pinigu.Teismo įsakymas (Warrani) jį areštuoti, kur jisai nebutu, 

yra Valdžios išduotas. SSajG- V.- V

Nusišovė. Rugsėjo 21 d. 
apie 4 valandą. Jokubėno! 
restorane, Laisvės Alėja Nr; 
66, nusišovė pil. DažanskasJ 
gyv. Nemuno kranto gtv.į 
N r. 8. Nusišovimo priešas- į 
tis neišaiškinta: lavonas 
nugabentas Kauno miesto 
ligoninėn. Daromas tardy 
mas.

Išpuolė iš traukinio vaikas. 
KAZLŲ RUDA. Rugsėjo 9 
d. iš einančio traukinio vi
durinio vagono kūpės (tarp 
Kazlų Rudos ir Pilviskio 
stočių) išpuolė 12 metų vai
kas. Vagono durys pebuvo 
visai uždarytos; vaikui bu
vo liepta atidaryti langą ir 
jam beatidarant — durys 
atsidarė ir vaikas išpuolė. 
Tuoj buvo sustabdytas trau
kinys ir konduktoriai pra
dėjo jieškoti vaiko po vago
nais, bet jo nerado. Tuomet 
ėjo jo jieškoti pakeliui i

nose, tik spėjo iš daržinės, 
kur sudėti viso dvaro ru
giai ir kviečiai išbėgti ten 
dirbę žmonės, nesuspėdami 
ir drabužiu išsinešti.

Gaisrui kilus, dvare pasi
darė didžiausias sumišimas, 
alarmas.. Subėgę kumiečiai, 
moters, vaikai Įvairiausiais 
balsais klykė, didžiausiomis 
ašaromis, rankas laužyda
mi; žiurėjo i liepsnojančią 
ugnį ir verkė. Ir taip buvo 
graudu žiūrėti, kad net iš 
apylinkės Į pagalbą atbėgę 
žmonės negalėjo nuo ašarų 
susilaikyti. Tačiau gaisro 
gesinti niekas ir nemėgino, 
nes viskas butų buvę veltui, 
ir geriausiomis gaisro prie
monėmis ugnies nebūtų už-- -- “ - * - •

įmosi sulaikė ten augą me-

t

PASTABA: Lupos storos.

$5.000.00

Vardas — Kazimie- 
ras-Charles S. Pa
vietas.

Gyveno —
Chicago. Illinois. 

Tautybė — 
Liet u vys.

Užsiėmimas — 
Pagelbininkas Kin

ko Kasieriaus. . 
Amžis — .*}(> metu 

Ūgis — 5 pėdu.
6 tolia 

Sveria—155 svarus 
Plaukai — Juodi 

Išvaizda — Tamsi 
Akys — Tamsiai 

rudos.

Naujas operos direktorius.
Skiriamas naujas Operos 
Direktorius Talat — Kelp
ša vietoj p. Bieliūno, pasili- 
kusio Italijoj.

Antruoju Ojieros dirigen
tu kviečiamas Al. Kačenaus- 
kas.

Jau baigiamas rinkti Ope
ros orkestras. Tenoru kvie
čiamas iš Amerikoj grįžęs 
artistas p. .Jonas Byra.

:1

d

f

• ■* ■!» '
*•40’

4^

► *

Kazlų Rudą, kur jis buvo Tolesni gaisro plėt
surastas. Vaikas buvo ge-!fc 
rokai susimusęs ir nusibraz- 
dinęs kaklą; šiaip buvo svei
kas. Jis pats persirišo sau 
sužeistą vietą ir su žandaru

ausys didelės, kalba truputi užpuolančiai.*"

dovanų yra duodama per American Bankeis Indemnitv Alliance tam, 

kas viršminėtą asmenį suareštuos ir perduos Chicagos Policijos viršininkui, arba bile 

kuriam

Bile

prašome

autorizuotam Valdžios agentui.

informacijos, telegrafu arba telefonu, ant musų d.spensų. reikalui prisiėjus, 

mums kuogreičiausiai suteikti žinią. Viską mes užlaikysime slaptybėje.

PARBAIGTA 
Nervų Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikatą! JI-' 
Padaro Gyvybės Organus 3 ingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatų.
Imk Naga- rone'ą Ir Jaasiez 

Kaip Naujai Gimęs!
Nopa-Tone turi brangias vertes vaistu 
ger-i žinomą gydjrtojams visose ir m

nuo nervų suirimo, kaip '.:ai, prasta 
atmintis, silpni nerangns 
gyvybes organai, nervų si i* 
pruano žudymas, nemiegąs, 
dvasinis glčgin'.as. iustes jja, 
neuralgrnūu akau«.— ar 
sopus vieįivilitionaovorga)

Šitas pui kusprrpn ratss 
taipgi tyri tam t ;Z voi-’-į 
padarymui k1-' ujo gaust 
raixtanu. grer—i ;
jis s*xgrnžma ras ■ aą s* 
ka-c s ž--r< r"liy det sk - ; 
veidems »r hescir.s žnxj»t ^3 
suteikiakrno. J isagraži .?. 
energiją ir J>u;irg4 <■ - 
tier.i. kūne L ko s:' r r— •. a r 
kenčia nemdonęs sekinei 
ilgai prasitesusios Lgoc, 
gripe, ar pexdė;inr<.
Be to Nuga-Tone turi 
šešis kitus vertingus vais
tus, kurie.nuvalo spuogus 
nuo odos ir puik.ui 
susirgus nevirškinimu, vi
durių užkietėjimu, turi ne
sveikas kepenis, galvos 
skau’K ’imą, širdies pyksm^ 
sr Tulžies kliūti. Nuga* 
Ten* padaro kyapQ tyru» 
nuvalo apklotų K-uv;. pa- 
Gidir.a apetitą, ir r-tvarko 
skrandį ir vidunus taip, 
kad veikia natundku.

Pamėgink Nuga-Tone’ą 
Musų Rizikų

Nuga-Tone atseina tik- $1.00 pakeliui— 
užtenka 30 <lienų; 6 pakeliai tik už $.=<•«>.

Nuga-Ton-’, 2V dienų
ritiku ir j.-i tau jMsrkr:-. t neoatiks. su^r^žink 
liKusiaduli. o meutiduoMine p.aijt - altai. 
Pasitik šiandien—TVOJACS. Tavo n.-.or: ne 
centas. Nusa-Tone >ru taipti parde ioęia- 
maa aptiekus, ir yra ju taranluomas. Kad 
jis mtdki pilu, patenkintma. arl>a bua 
ptaigai suzrv>nti. Pažiuržk tarsniuos ant 
kiekvitoo paketai.

PakhirSc garantijos ant 
Helcvieno pakelio.

KATIONAL LABORATORY _
Dep. LD- < -YttS S. VVatndi Aw.. Chicatc.

Gerbiacucįi: įdedu S————už- ——— 
pakeli-ius Nuga-Tone o. Aš uusu N aga- ęoae 
per 20 dienų ir jei man nepatiks, aš likusią dalj 
pasiųsiu atgal ir jus man sugražinsite pmgiua.

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

OatH itnoa. ar R. F. O—------------------

Ugny žuvo apie 38 de- 
■imtinių sėjimo javai. Ku- 

r_. . 7 , . jiniečiai tikėjo išsikulsia
atėjo prie traukinio, kur jo duonai ir sėklai, ta-
lauke raudanti motute. čiau visų metų prakaitas 

nelaimingai žuvo. Nuosto- 
Godus žydas pakliuvo bėdon įjaj sįekįį artį 50,000 litų. 
PLUNGĖ. — M«sų mieste- Z___ Z_________ Zl_
lyj Įvyko nepaprastas atsi-'nę vaikšto ir nežino kas Pa
tikimas. Ateina pas vieną ’ryti, nė laukai dirbti, nė ru- 
žvdą nekursai žmogelis ir giai sėti, nes sėklos neturi, 
prašo nakvynės, žydelis vi- Nelaimingiesiems reikalin- 
sada lygti norėdamas užsi- ga skubi pagalba. Aš ma- 
prašė 100 litų. Žmogelis ne-!nau, valsčiaus savivaldybė 
daug ką iš to tesidera ir su- galėtų tuojau sudaryti tam 
tinka. Žydui tatai labai nuo-,tikrą padegėliams šelpti ko- 
stabu. Keletą dienų žmoge-.mitetą. Tas komitetas gale
liui pabuvus, žydas pašte-,tų padaryti rinkliavą, o u- 
bėjo, kad tasai turi didoką kininkai aukų grūdais duo- 
dėžutę pilną pinigų, iš ku-'ti nepasigailėtų, tik reikia 
rios ris imdavo pinigus už- pradėti darbas. Priešingai, 
mokėjimui. Žydelis — kaip apie 10 vargingu dvaro ku
tai paprastai yra pinigus-miečių šeimų prislėgs žiauri 
mylėdamas visą taiką galyo- bado letena.
jo šiaip ir taip, kaip galėjus ----------------
pasisavinti, tuos pinigus.! Laukia perversmo. 
Galiausiai, jjs sumanė- štai j KALVARIJA-SEINAI. Iš 
ką : Iššaukti, buk esą jam okupuoto krašto gauta šito- 
liaplėšta pinigai. Sumanyta kjų žinių: Seinų įpiestas ap- 

frmno-phm sn j-rjįrę^ jame nėrat *-gyvumo.

laukė raudanti motutė.

• i

Dabar kumiečiai nusimi-

ką £. Iššaukti, buk esą jam okupuoto krašto gauta šito 

^-padaryta. Žmogeliui 'su 
dėžute patraukus savo ke
liu, žydas nusiskubina pas 
miliciją ir tąiai praneša, 
buk jam esą pavogtrt'CieĮa 
dėžutė pinigų. Kiek pinigų 
buvo vidu j, jis negalįs paša- <h A ____1_
kad ji buvo pilna. Milicija gelbėjo nė prašytojų ___
pasiveja pas žydą nakvoju- dėjimas Varšuvon. Kada 
si žmogų ir atranda pas jį joms bus leista veikti—dai 
tariamąją dėžutę, šisai už- nežiria. Seinų krašte vieš- 
spėtas nežino kaip beišsi- patauja baisi tamsuma. Ap
sukti, ir pasako, kad .'tikrai šviestesnių žmonių beveik 
pavogęs žydui dėžutę su pi- visai nėr kas gaivina kai- 
nigais. Sugrįžus pas žydą, rniečių lietuvių dvasią, bet 
šisai iš džiaugsmo surinka: jje pasiryžę iki paskutinio- 
”Tfcip. taip, tai mano dėžu- sjos nepasiduoti.
te! Kad tik dar pilna b«tų!” ----------------
Milicijai dėžutę perkraus- Purickis visgi pabėgo nuo 
t ant pasirodė, kad dėžutė ■ •
pilna netikru pinigų, apa
čioj dar visi dirbimo Įran
kiai. Tai išvysdamąs žyde
lis kaltę pradėjo stumti nuo 
savęs: ”Ui, ne mano dėžu
tė, ne mano pinigai!” Bet

Lenkai = laukia kaž kokio 
perversmo. Prieš rugsėjo 7 
d. čia buvo daug kariuome
nės: darė 3 dienų maniev- 
rus, paskum vėl išsidangino 

... . ..... _ _ . i Suvalkus. Lietuvių mokyk-
kyti, Jis tik galįs pasakyti, jo?! (]ar neveikia: nieko ne- 
kad ji buvo

teismo.
Kaltinamasis aktas Pu

rickio ir kitų byloj jau ke
letas mėnesių tam atgal su
rašytas .JT bjdi < perduota 
Vyriausiam -Tribunolui. 

vx., -c— . - Kuometeinantįstatymu
milici jai tai^ buvo vistiek, pųridciui buvo pasiųstą^ 

kaltinamojo akto nuorašas, 
pasirodė, kad Purickis su
lig jo paties nurodytu ant
rašu Lietuvoj negyvena. Vy- 
riausis Tribunolas konfis
kavo padėta už jį užstatą ir 
kadangi paaiškėjo, jog Pu
rickis pasislėpė Vokietijon, 
tai išnešė klausimą apie jo 
išdavimą.

jis turėjo norom-nenorom 
jai sekti i kalėjimą.

Mergina šovė j savo 
meiluži- 

KYBARTAI. Rugsėjo 15 d. 
vakare, stoties perone, pde 
Z. Caiterytė norėdama at
keršyti buvusiam savo šir
dies draugui Albertui Patui

* *

The WiUiam J. Būras International Detective Agency, hc.
1050 Otis Brilding, Chicago, iii.

Telepbone — Main 4064

Vėjo išpustyti iš smėlio kar- rasti, bet jau mažiau,
v . ♦ « • • i j • : • jžygių kaulai.

Trakti apsk. (dabar Kai- 
šedoriųj Vievio valse., Mi- įklems oe. .
tiškiu kaime prie pat buv. daiktai yra
neitrahnės zonos, yra nepa
prasta savo liekanoms smė
lio vieta. Ši smėliuota ir 
karžygių kaulais nuklota 
rietą, randasi kairėj pusėj 
kelio, važiuojant iš Aiek- 
sandriškių kaimo i Mitkiš- 
kius. šie karžygiai bus jau 
senai palaidoti’, kas matyli 
iš randamų senų kariškų ir 
nekariškų daiktų. Kadaise 
čia buvęs miškas, iš kurio 
padarė ariama dirvą. Taigi, aria’ - ,.
imvkųs miškui, iš šios vie- trempta. Daugelis žmonių 
tBs vėjas išpusto žmonių galvų 
kaulus- ir Įvairių pabūklų: įaukį°, o kai kur, kad nepa- 
pentinu, kalaviju ir kitu kenktu dirvai, surenka kaij' 

\ akmenis i kruvutes. Vieto:ginklų, o ta.p pat daug viso-,^Ventojams laikas susi- 
km senų pinigų, žiedų, ku- ;}Jasti ir po koki lentgalį 
rie dar buvo ant palaidotų surinkus aptverti tą vištą 
čia žmonių rankų. Tų.visų nes visgi reikia pagerbti 
daiktų ir dabar galima su- žmonių kapus. Pautienių?.

(iausį universitetui dovana.
”I.ietuvos Žinios” num. 

172, iš 7 rugpiučio, rašo: 
”P. Mikolainis, 53 Hudson 
Avė., Brooklyn, N. Y. paau
kojo Lietuvos Universite
to bibliotekai 448 spaudi
nius, kurių tartie yra retų 
dabar dalykų, kaip štai — 
Gužučio dramos 1893 m., 
I*. Vileišio 1876 m. ”Dwi la
bai naudingos sznekos,” pir-. 
mutinė lietuvių kalba dra
ma J. Szlupo vertime ”Pat- 
kulis” (1887), Akelaičio: 
"Jonas Iszmislocz’Js” (18- 
60), Valančiaus "Palangos 
Juze” (1863), "Gyvenimas, 
Stepo Raudoriisio” (1865), j 
Juzumowicza "Paskutini 
Walanda" (1866), 1892 m.. 
Apszvieta, Varpo, Ukinin-' 
ko, Szriesos. Auszros komp- 
letų.

"žodžiu, musų Universi
teto knygyno Lituanica' 
skyrius šia dovana yra ge-‘ 
rokai praturtėjęs.

"Girdėjome, kad Univer- j 
siteto bibliotekorius p* V.! 
Biržiška žada tos dovanos į 
paminėjimui Įtaisyti Petro!

• t į civuvriiic uupv, VUVLUO . .ISUMVO ...

spintą ir pakabinti bibliote- i [talijos armonikas už žemiausia kai- 
1 „ • 1 • • j ! Žifin *arw»nnilr-iiikoj P. Mikolaimo portre-,

I

*MMm__________ Valau*__________
NEPAPRASTAS BARGENAS 

$20.00 vertės importuoti Armonika; 
parsiduoda tik už $8.95.

/

, nes Sūnūs užmušė tėvą.
* vietos gyventojai, tuos daik- NAUMIESTIS, šakių apsk. 

; kasdami, naikina ko- Miknaičių kaime rugpiučio 
vertės dar-į mėn. 17 d. ukiniko Rudaičio 

■ sūnūs užmušė savo tėvą. Ša
to, jau iš seno dažnai juodu 
susibardavę, kelias gi die- 
las prieš tą Įvyki, tėvas, 
parvažiavęs iš miestelio gir
as, neleidęs vežti sausų ru
dų. Už tai sūnūs apmušė ji. 
Na Įsikišo milicija, pagrąsi- 
10 1 metų kalėjimu, jei ne- 
itsiprašysiąs.

Po kiek laiko, tėvui vėl iš 
riesto grižus, sako, sūnūs 
puolęs atsiprašinėti, bet tė- 
as kuo tai kirtęs, tuomet 

šis užsidegęs griebė sale gu
dai; geležini plaktuką;ir da- 
ęs tėvui kelis kart Į gaivą. 

Tėvas neužilgo mirė.." 
Namiškiai, vieni dirbo 

auke, kiti kur kitur būvę ir 
kaip ten ištikrųju Įvyko, ne
ri at ė. Tas paaiškės tiktai 
zeisme. Eina tardymas.

šis.

Mikolainio ėardū atskirąjį 

koj P.
tą.”

i pas Mitriškių kaimo gyven
tojus pavyzdžiui: auksiniai 
žiedai, paplokšti pinigai, ke
turkampiai. o ne apvalaini. 

I Kai kurie žiedai labai stori 
ir negražiai padaryti. Iš jų 
išdirbimo galima' spręsti, 
kad tai pačių žmonių pada
ryti. Vietos gyventojai la 
'tai apleido tą vietą, ir per
daug gyvuliškai apsems su 
žmonių kaulais, nes aplink 

akėja ir gyvuliais -  f • V •. - * A. r-a *■ V 1

randasi \ant ariame

!

AR ŽINOT. KAD —
Amerikos Gamtos Istorijos Muz.-___

jus vakar pranešė, jo^ei Geologiškoj! mėnesio tik $8.95. 
salėj tapo išstatyti šmotai kalkakm:- 
rio, kurie pargabenti nuo kalno Le- 
■banon, arti Beirut, Sirijoj? Šitas ak
muo skaitomas neniausiu akmeniu is
torijoj ir manoma, jogei jis turi ne
mažiau kai 1,000.000 metų. Ar žinot, 
kao Heiinar Turkiški Cigaretai yra 
supakuoti kietose skrynutėse, kas sp- 
•saugoja juos nuo susitry nimo ir su- 
si’aužymo ?

Tarp žuvininkų.
Blynas:— Girdėjau, kad 

pereitą nedėldieni buvai žtr- 
vauti?

Klynas:— Jes.
Blynas:— O ką gi paga

vai? ' ~
Klynas:— Didelį šaltį.

i

Niekuomet pirmiau nebuvo tokio 
' ’ ”, Mes

■ennos ir

na. Šitie armonikai padaryti iš pir
mos kiesos niateriolo, o ypač klevi
niai, kurie padirbti su didžiausia aty- 
da geriausių mekanikų. Naujos ma
dos keisąi, puikiai išdabinti, 8 bosai, 
IV raktų, 14 žemutinių, paprasta kai
na $30.00. Specialu kaina laike šio

Tokių armonikų 
yra tik pora šimtų. Trisiųsk 50c. per
siuntimo lėšoms, o tž Armonikų už
mokėsi, kai ją aptaškysi. Užsigančdi- 
nimas gvarantuotas arba pinigai bus 
sugražinti. Rašvk šiandien. (•!•*)

UMON SALES CO. Ine.,
15 S. Desplaines SU Dept. 217. 

CHICAGO, 1LL.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame 

šokių rusiu rankomis . dirbtus 
ITALIŠKUS ARMON1KUS.

Tai yra geriausi armonikai sviete. 
Ant 10 metų gvarantuoti. Musų kai
nos žemesnės negu kitų išdirbėjų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei
kalauk katalogo, kuri pasiunčiam 
DYKAI. 144)

7 I 
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RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Ave< Dept. 21, 

Chicago. Ilk

nežiria. Seinų krašte vieš-

i 
t t

važi-

F. AD. RICHTER & CO

Colgate’s Valo
Dantis Tikru

Budu

Dentūtai žino, jojr stiprus vaistas 
sužeidžia baruos plėves. Žinovai sutinka j<»si atsakan

tis siv.ijtųs dantų valytojas turi būti naudojama valy- 
«5ui <lanUj 7k» pavojaus. % « s

Dental Creatn neturi savyje jokių b!e- 
duątu vsfetų ar kieto šiui k£ tumo. Daktarai ir iJentistai- 
Visur >rekom-»ndu.>ju ColgatėV; t artemti jis nuvalo dan-

šutncien moksliški

ir visiškai.

GERI
DANTIS
GERA 

SVEIKATA

KAUNO KRONIKA
Nusišovė. Rugsėjo 21 d. 
buv. žilinskio cukrainėj nu

sišovė buv. rusų armijos 
pulkauninkas, metų apie 40 
Mikalojus Dužovskis. Prie
žastis nežinoma.

Užpuolikai. Rugsėjo* W d. 
lygiai 10 valandą vakare 
būrys piktadarių kėsinosi 
apiplėšti vieną esančiųjų 
Fredoje kariškųjų sande
lių. Sargybinis pajutęs už
puolikus, pradėjo šaudyti. 
Prasidėjo trumpa; bet ašt- 
ri kova tarp atbėgusios sar
gybos ir užpuolikų. Jų da
lis paspruko; gi 4 suimti. 

I Yra sužeistų. Eina tardy
mas.

Neimkit kitokio, kaip-Ašk žino
; ‘ paveiksiu.

•
Baluteraa ligas gydo.
Tai daro ne ii pavydo;

Teikia kipkvienam sveikatą 
tik -vartoja SalutarV.' 

...ji--------------- , -
Salutarg Bitelį žmonės vartoja jca 

per 15 metų nuo visokių pOvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmenĄ, 
kadangi neranda jam lygaus, nei ūž 
,ij viršesnio. Pasistengk įsigyti jo 
butelį, o mes užtikrinant, kad su juo-

i mi nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
tik vidurių nesmagumų jauti, kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Salutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
i DRVG A CHEMICAL COn įsa, ' 

Dept 18
1707 S. Halsted SU Chieage. 11L

MOTERIMS IR MERGINOMS!

-t r - į

Nelaimė dirbtuvėj. Rugsė
jo 22 d. Aleksote, Veiverių 
g.-Nr. 74, baldų dirbtuvėj, 
mašinos peiliui trukus, mir* 
tinai sužeistas darbininkas 
Antanas Zasčiunskas, ku 
ris nugabentas ligoninėn.

Gal jut tunt GettMUM plaukt*! O gal jvg plauku yra juodi! 
Ar Kaftumimai Bud*, ar Auksinės pjnot; fcufr<i plaukai ar Vįūš- 
kai Raudoni.’ Įienea apžiūrint kokius jie nebūtų, neteisk
pleiskanenm sunaikinti jų gTažmm?!

atliks tai. jei jus tik lailrs nuo laiko juos naudosite. 
Nežiūrint ar jus savo ^riaukus dar tebodčrit rupinius j kas«i. ar su
ruktus Į mazgą, ar gal jau esat trumpu i nus-ktrpę. vienok jus n.’g'a 
lite dalfcistr; kSr.1 nešvarios, iškritę p’riskanvs subadytų ju*ų BtrHji- 
da! Jums nereikės kentiii nesmacutinj uclei niežėjimo ir besilupimo 
gal^ odock jei naudosite

Netikėkit mu.wų žodžiu;. >’iwipiik:t 65c. bouką ir naėioe j*t- 
si tikri akiu, kad it W/?ss yra mirti priešų pleiskanų ir ka’Tu yra
puikiam, i u plakų tofrfku, kokį t k kada erfatz naudoję! Galinu
šauti jptžckoc.

1M-114 So. 4th Stre«t

CHAKI.ES
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1 AAsi^ILOL,A Dl 3 
NAMU, 2S kambarių, kaikurie t- .......... .

taisymai; landos $105 mėnesyje. Tur'liu ir Ketvergi: 
b «t greitai parduoti. [ - - - ....................
k iną $11,000. FLAHEM Y

H Rowell Str. Dorehester. Ma«». i
fe!.: Cohimbia 3~7<i-It !

[ir kitą musų draugą: aš pa- barnė odoms minti. Nuosto- 
bėgait” iiai nuo ugnies apskaitomi

Po laišku pasirašo ”Tams- i J75.(Hmi.
!tos brolio draugas." Polici- 
; >a tečiaus šitam laiškui ne- 
itiki, nes šiuo laiku meškos 
niekad žmonių neužpuola.

Munšainas užmušė du 
lietuviu.

____ _ _______ ______ . . Pereitą savaitę So. Bos- 
policija gavo žinių*, kad koks'Laiškas tapo nusiųstas poli-.tone munšainas užmušė du 

iš kur jis buvo išsiųstas.

Suėmė vagių lizdą.
Tūlas laikas atgal Bostono į

1*** v • • V 111*

cijai i Ticondėroga. N. Y.,tai žydas, pasivadinęs ”Mo- 
ses Sack,” pasisamdė ofisui 
vietą po numeriu 67 Chaun- 
ey st. ant antru lubų. Namų 
savininkui jisai pasisakė 
esąs iš Philadelphijos ir no
rįs atidaryti čia moteriškų 
drapanų pardavinėjimo a- 
genturą. Bet policijai buvo 
pranešta, kad toje vietoje 
bus ne drapanų agentūra, o 
stačiai vagių lizdas. Polici
ja pradėjo tą vietą daboti. 
Ir ji įstebėjo, kad vieną 
dieną tenai atvežta 
skrynia. Nakties laiku, tur
būt su pritaikytais raktais, 
policija įnėjo į ”Sackso” pa
samdyta jį ”ofisą” ir pažiu
rėjo, kas toje skrynioje ran
dasi Pasirodė, kad ji buvo 
pilna įrankių, kokius varto
ja vagis. Tarp kitako buvo 
tenai ir ilgos kopėčios iš vir
vių. Dėl akių apftnonymo 
buvo tenai pakabinta ir ke- 
liatas pigių moteriškų d rė
šiu. bet saugodama policija 
persitikrino, kad tas ”ofi- 
sas” jokio biznio drapano
mis nedaro. Taigi policija 
pasiėmė kelis kambarius ta- ' vs. 
me name, vieną lygiai prie
šais to "ofiso” duris, ir pra
dėjo dieną ir naktį tą vie
ta daboti. Apie tuzinas gink
luotų policmanų ir detekty
vu gtilėjo tenai apie porą 
sąvaičių. Ir vieną naktį jie 
išgirdo vagiu kambaryje 
bildesį. Iš bildesio galima 
buvo suprasti.kad vagis lau
žiasi per grindis į kailių 
sandėli apačioje, kur diena 
prieš tai buvo atvežta labai 
daug brangiu kailių. Tuo- kad Jonas J. Kubilius, kuri 
jaus tapo sujudintos visos 
policijos spėkos. Vieni su
stojo su ginklais prie durų, 
kiti išėio ant geležinių laip
tų ties langais, ir ant paduo
to ženklo prasidėjo puoli
mas. Pasislėpę koridoriuje 
nolicmanai trenkė į duris ir 
liepė vagims jas atidaryti. 
Bet vagis neatsiliepė. Jų 
kambaryje žiburys tuojaus 
užgeso ir viskas nutilo. Tuo
met pasislėpusi už lango po
licija su elektros lempa pa
leido Į vidų stiprią šviesą ir 
kartu pradėjo per langą Į 
vidų šaudyt. Du vagiliai tuo
jaus išmetė per kitą langą 
kopėčias iš vinių ir pradė
jo leistis žemėn į kitą puse. 
Bet toi pusėj irgi buvo poli
cija. .Ji buvo pasislėpus ant 
viršutinių lubų ir žiurėjo iš 
tenai per langą žemyn. Kaip 
tik plėšikai išlipo per savo 
langą ir pradėjo leistis, ko
pėčiomis žemyn, policija 
pradėjo iš viršaus juos šau
dyt. Abudu tapo sunkiai su
žeisti ir tuojaus įvirto per 
langą atgal į vidų. Matyda
mi, kad jau neišsisuks, va- 
gįs pradėjo šaukti, kad pa
siduoda. ir atidarė duris.

sunki

Knyga, kuri nepatiko 
policijai.

Bostono policijai nepati- 
knyga "Impromtu” t Nepri
sirengus), kurią parašė El- 
liot Paul, ir kuri jau tūlas 
laikas buvo parduodam 
knygynuose. Nors ”Watc! 
and Ward Soeiety,” doro 
uabotojų draugija, pripaži 
no. kad kalbamoji knyg. 
"tinka pardavimui," bet po 
licijai ji pasirodė "nesvari,’ 
ir ji uždraudė Bostone j: 

pardavinėti Helena Brook 
kuri pardavinėjo tą knyg; 
savo knygyne, tapo areštuo 
ta. ir 6 lapkričio bus 
mas.

teis

Apiplėšė rubsiuvį. -
Ant Washington streetr 

tapo apiplėštas savo dirbtu 
vėj rubsiuvys Jacob Grosse 
Vakaro laiku užėjo pas jį du 
jauni vyrai ir paprašė paro
dyt overkotų. Kada rubsiu- 
' paėmęs drapanų atsisu
ko i savo "kostumerius.” jis 
narnate prieš save revolveri. 
Plėšikas su revolveriu liepė 
jam tylėti ir nesijudinti, < 
kitas iškraustė kišenius, iš 
traukė $500, ir paskui abu 
du atbuli iš krautuvės išė
jo. sakydami, kad jis neiti 
paskui juos laukan, nes ki
taip jie tuojaus šausią.

Primušė motiną.
”Bcston Amėrican” rašo

gyvena po numeriu 76 Lin 
coln st., Brightone, sumušę? 
savo motiną. Veroniką Ku
bilienę, užtai, kad ji papra
šiusi jo pinigų, kuriuos j 
buvo jam pirimau paskoli
nus. Kubilius buvo ūžta 
areštuotas.

Drutuolis dzūkas žada su- 
trint nepergalimą lenką.

•Tau ir vėl atsidarė risty- 
r.ių sezonas Grand Opera 
House. Šįmet, kaip ir per
nai. lenkų milžinas Stasiai: 
visus ristikus guldo. Tai ma
tydamas Worcesterio dzū
kų "karalius” Biekša pradė
jo smarkiai lavintis ir žada 
lenkui kaulus sutriuškinti. 
Už trumpo laiko Biekša pra
dės ristis.

šiame ketverge Stasiak 
risis su holandų čampijonu 
Draak. Taipgi risis pagar
sėjęs Cambridge’aus lietu
vis ristikas Frank Lurich.

Nusilaužė koją, ir nežinia 
kaip.

Lexingtono farmerys
Adam Good nuėjo aną vaka- 
ra parsinešti vandens iš šu-

Pasirodė, kad iš viso jų te- jjnio ir nesugrįžo. Pati pas- 
nai buvo penki, ir visi žydai. }<uj rad0 jj gulintį be žado 

TH°jaus V1S\ b?? 0, SV- -’ i** su nulaužta koja. Jis bu
vo nugabentas į ligonbuti, 
ir iki šiol da negali pasaky
ti, kaip jam toji nelaimė at
sitiko.

kinti ir nugabenti kalėji- 
man. Dabar jie pastatyti po 
$50,000 kaucijos kiekvienas. 
Policija mano, kad ji čia tu
ri sučiupus labai stambių 
žuvų.

Meškos papiovė du vyru.
Viena mergina Lav^rence 

gavo nuo nežinomo žmo
gaus laišką iš New Yorko 
valstijos, kur sakoma, kad 
meškos sudraskė girioje jos 
brolį ir da vieną vaikiną. 
Laiško turinys toks: ’’Ne
smagu man rašyti, kad 
tamstos brolis, Alfredas 
Kondeau, jau nebegy vas. Jis 
žuvo dvi dienos atgal miške. 
Mat mes trįse tenai vasara- 
vom. Apie 10 valandą naktį 
meškos užpuolė musų kem
pę. Ginklų pas mus nebuvo, 
išskyrus mažutį pištalietą, 
bet ir tas buvo bakse. Meš
kos sugraužė tamstos brolį

lietuviu. Jiedu iš vakaro pri- 
munšaino ir už- 
rytojaus, gaspa- 
juodu negyvus, 
pripažino, jogei 

nuo munšaino
O r.

lakė gerai 
migo. Am 
uinė rado 
Daktarai 

i jiedu mirė 
nuodų. Abu gyveno ant Se- 

‘cond st.
Kiek aš

'auių metų jau dešimts So. 
•ostone lietuvių niunšainas 
u varė i kapus.

Kaudėniskis.

i žinau, tai nuo

LSS. 60 kuopos susirin
kimas.

Ateinanti nedėlditni. kaip 
0 valanda ryto, Lietuvių 
>alėje bus LSS. 60-tos kuo
jos susirinkimas. Visi drau
gai prašomi susirinkti pa
skirtu laiku, kad greičiau 
nitų galima užbaigti mitin
tas.

REIKALINGA MOTERIS, 
irba mergina prie namų 
larbo. Darbas lengvas, 

skalbti ir prosyti drabužių 
įereikia. Yra 3 žmonės šei
mynoje, bet savininkas su 
savininke tankiai išvažiuo
ja ant visos dienos tai lieka 
tik viena mergaitė 8 metų 
□rižiurėti. Kambarys ir val
gis labai geri. Mokestis nuo 
’ iki 10 dolerių savaitėj. 
Moteris su vienu kūdikiu j 
taipgi atsišaukite. Kreipki- ; 
ės Į "Keleivio” ofisą.

Apysenis Vyras, kuris no
gėtų dirbt prie kūrenimo 
■iečių, apvalymo ir abelno 
darbo, lai atsišaukia tuo- 
iaus į "Keleivio’’ ofisą.

1 IRS1DUODA GROSLRNĖ gera 
vata ir dėl Buėernės, nes yra v‘si 
iiui i.vmsi. Noriu parduot greitai. ws 
turu išvažiuot. • 45)
M. T. 412 E. 3rd St. So. Bostoa.

I'ORVHES'l ERYJE parsiduoda 3
se’ui.Mių namas, su didelių sviesiu
kumbarių. visi jtaikymAi; utioke.i
$!xOO. Kinipkllės rytmečiui * a;5» ‘

narsia 35 Mt Vernon Su. Saite 2

ŠEIMYNŲ' ANGLU KALBA PKADŽiAMOKS- I
’ ’ > į-'IJAMS. 20 lekcijų už. '»5.(>t». Par.vdė-

_____ 5- 1, 1.^.. .^^ vakara s, tarp 7:3»> 
Inedt, $3,500;; iki 9 vakare, pradedam su Spalių 
r.! mėnesiu.

THF UNIGN
!S Bo; <«ton St.. Kustou. M.isa.. 

Tekphon-,- J? rjh 'ilg-J

DRl’K l I > j A M A M AšfNELfc 
pMrduvd-a u? 1 ! dolerių, pavai-ota. 
N -uja Luinuoju 55 doi. S;-. ~ 

< n mašinėle gali -noterįs, 
.aiksi Jrukuot:. Meldž u a 
■n ne. Stupisktvas Pocius.
3^5—Itn Strect. So. Boston. Mass.

•1 \yrui ir 
eit: pts

NELAIMINGI KUSI ŽMONĖS 
PASAULWE.

Girtuokli;' i 
žnor.ės oasai-lv. 
n: už giiAuollus 
ia.->ti. nes pasaulis n i > jų yra uz.-i- 
grižęs. Vienok, kas nori liuli prskii- 
i :ū. gali išn okti skaityti ir rašyti 
su page’ba ian’;vedž: i ir rašomųjų 
nas:i>ėliu. Vyrai jr »noteris lengvai 
guli drvkuoti laiškus, kam tik no» u 
reikalaukite drukuojamų mašinėlii 
pas mane.

>i’ASYS PlH'il S
985 Wa-hington Stą Boston. Mass.

y m 'lelai'.nii.giaiLs 
Bet nėra ?anni’’ge<- 
ir tie, kurie nemok i

j
New

England
COKE

Gre tas Pristatymas

PARSIDUODA BEKERNĖ.
Lietuviais apgj-ventoj apteik .<čj. 

g“ras ir pigiu parsiduoda. 
Ciskas yru kėš parduodama. Parsi- 
luoda dėlto, kad savininkas tur kitą 
biznį. Kas r.or dasižinot plačiau, te- 
ens! rašo šiuo adresu: (45)
■J. H. 255 Broad'vay.Sj Boston. Mass.

i
:

i

i

KAS YRA DAILĖ?
Šv. .Jono žinyeioj. šalę 

pastos, bus rodomi iliust- 
•uoti paveikslai, 26 spalio— 
Oetoberio, 7:30 vakare.

Paveikslai bus žingeidus 
ir moksliški, jie yra paimti 
iš dailės nuo senovės gady
nių ir dabartinių laikų; dau
giausiai Italų piešėjų kuri
niai. Palengvinimui suprasti 
paveikslus, prelegentas B. 
F. Kubilius aiškins kaip dai
lė vystėsi tarp Įvairių aplin
kybių. Paįvairinimui vaka
ro turėsime muzikos prog
ramą, solistus ir solistes.

Žinyčios vedėjas. B. F. 
Kubilius.

PRANEŠIMAS’.
• Ką tik atidariau bacernę i 
sernę, kur galite jranti visokio; 
įsos. Viskas švaru ir šviežia.

Lietuvius prašau remti savuosius. 
JONAS J AKSTYS.

257 Fifth St. Kampas F. Št.
So. Boston. Mass.

gro 
nu

(44)

PARDAVIMAI
$2200 —Grosemė ir valgomų daiktų 
■krautuvė, priemiesty, biznio daroma 
už >450 — $500 savaitėj, renda 33<> 
ar.' inenesio. Savininkas 26 Watcr St..

Wakefield. Mass.

Sudegė Lynno bravoras.
Pereitą savaitę West Lyn- 

ne sudegė /puikus keturių 
aukštų medinis bildingas, 
kur "gerais laikais’’ buvo 
daromas gardus alutis, o 
vėliaus buvo /įtaisyta gai-z
SACSSSmSSSSSSSSSSiSSfi5fiSiSSSSSSSSS£ŠMBB««

APREIŠKIMAS.
Parsiduoda du po tris šei

mynas mediniai namai, as
tuonių metų senumo, su vi
sais naujos mados įtaisy
mais; atskiros garo šilumos, 
(steam), priešais ir užpaka-! 
lvje piazai. Kaina po $11.00-į 
0. Įnešti reikia po $2,000. j 
Kreipkitės pas (44)

TITUS P. GREVIS
395 Broadivay.

So. Boston. Mas 
Tel. So. Boston 2340.

Geriausia Proga Pirkt!
Narna <u krautuvėmis, garadžiais, senai išdirbtu 
bizniu, didelėj lietuvių apgyvento! kolonijoj. 
«ią šąli, todėl parduoda beveik už pusę kainos, 
o likusius priimt ant lengvų išty-gų. Pilrksr

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAI:
361 Mest Bn»adway, South Boston. Mass.

arba
H0 Tremont Street, Room 568. Boston.

mėsos it groseiių 
Savininkas apleidžia 
$9000 reikia Įnešti, 

informacijas suteik ■

AnUPINKITE SAVO 
ATEITI!

Nusipirkę farao$, uetųičsi;.* 
Ininičs rlel b’cgų iaiku nei ; 
skurdo susilaukus senatvės. Aš ; 
turiu dėl g-eito pardavimo dau
gybę larmi. mažų ir dideliu, 
artj Bostono ir vis-.j Naujojoj ; 
Anglijoj. kv>-ia =• galima pirkti ’ 
su maut įmokėjimu ir ant lenir- 
vj išlygų. Pavyzdžiui, čia lik 
keletą pažymėsiu:

L Levingtor.e, '• mylios nro 1 
Boston^, *> akru fanra. naujas ; 
6 kambarių namas, Lutė, ga- 
radžius, karvė- :r veršiai. Turi 
būti greitai parduota. Kaine. 
§4800. lengvos išlygos.

2. 160 akru žemės. 100 akru
dirbamos. 60 akrų gero miško S 
ir ganyklos: 15 melžiamų kar- S 
vių. 1 bulius. 4 telyčios, 1 ark- < 
liai. 3 kiaulės, daug visokių > 
paukščių, 100 tonu šiene, viso- ? 
ki geriausi įrankiai. Tik 850<>? S 
eash ir lengvos išlygos, šilą > 
farmą ga’ima išmainyti ant < 
namų mieste, raiina randasi < 
Acton. Mass. į

3. 15 mylių nuo Bostono. Bed- 
fnrd. Ma'S.. 8 akrų farma su ? 
pirmos klesos budinka’s. 3 kai- >

kiaulės, apie 1O) vištų, j 
ir t.t. 50 tonų šieno. < 

-mažas Įmokė ji- <

vieške- 
ir Luvrellio, 

karvės, arklys, 
namas, di- 

:. visi ūkio įrankiai, 
reikia įmokėti, liku- 

nt lengvų, išmokesčių.
senai yra nusi- 

Įyvenunas ir ku- 
Jir’ud patįs dėl 

sveiki taip 
taip kaip ir Lietuvoje, tai kuo- 
greičiausia kreipkitės pas nui 
ne ir aš su savo automobiliu 
nuvešiu tamstas su visa šeimy
na pasižiūrėti puikių ūki*? ir 
v isai arti Bostono.

Minėtas farmasl galima su
mainyti ant našlių, morgedžiti 
ar krautuvių. Turint namus ar 
biznius ant išmainymo ant 
ramios arba bjle namo kreip
kitės pas gerai žinomą lietuvį 
agentą, kuris jau daugiau kaip 
10 metų tik prie to stovi.

JOSEPH BALAŠA1TIS
337 \Vest Third Street, 

South Boston. Mass.
Telefonas South Boston 0418-R 
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SOUTH BOSTONE NAU
JIENA.

Ar jus žinote, kad GALINIS D. 
Vidurinis ^arvaž'avo i< Lietuvos ir 
parvežė savo dmucams daug naujie
ną. o taipgi ir tų britvų, l.ą skusda
vo airmutinj Lietuvos prezide^-? 
Smetoną, ta dideliu vyrų žemės na- 
ėal'i-r.ką. Parvežė ir dainų, ką Lie
tuvos kareiviai dainuoja. tai dabur 
ji. atidarė barzdaskutvklą ir skus
dama? dainuoja. Uže'kite, o jis an- 
kirps plaukus, apskųs ir padainuos.

Ant gatvės aštun’vos į»> No. 515
ŽIL AS GALINIS t 43)

515 8th St.. Sa. Boston. Mass.

BRON1S KONTR1M 
t'vn-l:iWe. Justice of t h e Peace. 

Keal*Estste and Insuronce.
\ i sudus esu gatavas jums nata r n-ui
ti kogeriausiai. Kreipkitės i Lietu
višką Agentūrų.

361 West liruadoay. 
South Boston. Mass.

Tel. S. Boston 06(>5 ar 
S. Beslon 24ėS-W. U-D

Tel. South Boston 3520
Kesidcnee Aspinwali 0870

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Broad»ay. So. Boston. Mus.

Room 2.

vės, 8 
nnčrų, .. — 
Kaina $8000, 
m a s.

4. VVilmingtone. ant 
lio tarpe Bostono 

40 akrų žeraės.3 k_ 
vištų, 14 kambarių 
dc!ė barr.ė 
Tik 2900 . 
sius ... __

Kuriems ja a 
bodęs miesto gy. 
i ie r.oretumt ei 
savęs ir gyventi

Tat. Beac*

OR. N. M. FRIEIMU 

oPECl ALIOTAS VENERIKU 
LIGŲ'.

VYRU' IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo liga Ir 

Reumatizmo.
»«ia«doa: Nuo 8 ryto IkJ

* vakaro.
<•60 WASHINGTON ST

BOSTON. M A SS.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyru ir moterų ligų. 

18 Parmeni er St, Boston. Mua. 
(Prie Hanover St.) 

Tol. Richnaond 668. (-)
Valandos ano 9 ryto iki 8 vak.

’i
B

B

■
I

M^boMoGom

NTT—FLKNACE—EGG

turi 
kam

mažiau pelenu—nie- 
nevertų išmalu.

turi s>a«yte d-iugicu »uo- 
džių-tai širdis kieto kuro.

dega _ __ _
puodams ir grotoms.

New Encland Coke
111 Devunshire SU Boston. Mass.

Main 8532 — TELEFONAI — Main 2723.

ilgiau ir . n« kenkia

g SO. BOSTON HARDWARE C0. 
*^r žinot tą, kad pirkdami tavorą kitur permokate ir 

negaunate pinigu vertės tavorą?
įĮįį Ateikite pas mus, mes užlaikom įvairių tavernų: pentų, 

varnišių, visokiu aliejų. Apart to, visokių geležiniu 
įjū; įrankių plumeriams, mašinistams ir mūrininkams. V’is- 
gDj ką gvarantuojame ir gražiname pinigus už netikusius 

daiktus.

SO. BOSTON HAR0WARE CO.
' J- Klimas, P. Bolys, SavininkaL

g 379 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
ys Tel. 0122

r.

Ar visi žinot? ,
Kad Mikas Korinas užlaiko REAL 

ĖST ATE ir 1NSURANCE įstaiga po į 
numeriu 179 NORFOLK STRĖET,' 
DORCHESTER. MASS. Ar visi ši-1 
r.-'t kad per Miką Koriną geriausia-. • 
pirkti Namus ir Apdrausti-Inšurinti Į 
; uo ugnies it- nelaimių. Ar visi žinot. 
kad per Miką Koriną galima gauti 
visokių namu Colonial mados, naujų 
medinių ir mūrinių. Ar visi žinot 
kad priemiestyje yra daug ramiau
gyventi ir serus vaikus išauklėti. 

Taigi 
lankyti 
v ima.

1............ ... ...........
179 NORFOLK STREET

kviečiame 
ir gausite teisingą

MM'HAEL CORAN

pas inunvs atsi- 
patarna- 

(45)

TaL So. Boston 50»-W
OAKTARA8

A. L KAPOČIUS
L1ETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Neo » iki U die.ą.

Nuo 2 iki • vak.
NEDĖLIO5I18:
Iki 1 v. po pietą.

Sendomis iki 12 diaaą.
Ofisas “Keleivio” narna

2S1 Broaivray. tarpe C Ir D ot
80. BOSTON. MASS.

. Tel. Dorchester 7401
i

<
■

Lietuvis Optaiaetnstas §

į

4
-

g2S2S2525B5Z5aSH5E5H5E£252S2Sa525?j

AR JŪSŲ TORTAS 
APDRAUSTAS?

JEIGU NE - tai ar jus galėsit 
panešt nuostolius atsitikus 
gaisrui aroa nelaimei, kuomet 
jus galite būti apdraustas su 
mažomis išlaidomis?
JEIGU TAIP — tai ar jus tu
rite ganėtinai didelę apdraudė, 
kuri padengtą pilną vertę nuos
tolių?
•JEIGU jūsų dabartine apdrau- 
da baigiasi arba jeigu jos abe
jo iat apie jūsų apsaugą, pave— 
lykit mar. natamauti jums. Vi- 
sa< informacijas suteikto dy
kai.

J. N. TURAUSKAS 
Reni Estate & lnsurax.ee, 

Notar Public
617 Main St.. Čambridge. Mass.

• 
I 
I
• 
I
I 
I
I 
I

SEVEROS GYDUOLES UŽLAIKO .
ŠEIMYNOS 5VEiKATA

ši

ir reumafiško uždėjimo jaiima 
pasekminjat išgydyt: su

SEVERAS 
GūTHflRDOL

Ištikint** Gfpmeii'tas

Geras vaisto* dėl susimušimo, 
išsukuno. tmisio, raumenį: šfyw** 
•iluiusEjUs sirenose ir šoruose.

#4/.VX JO Z.e «O C£HT*i.

Klauskite pas apKeRomus.

W. F. SEVERĄ'COv
EOAR KAPtOS,

Išeg&aminuoj-J akis, priskiriu ™ 
akinius, kreivas akis atitiesinu rd 
ir amblyopiškose (aklose) aky- pj 
se sugrąžinu šviesą tinkamu <3 
laiku. “]
J. L. PASAK ARNIS O. D. S 
447 Braadnay, So. Boston. Mass }į] 

sasasssEszszsaszszsEsasBsasEsrS

Tel.; Richmond 1419

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ir; 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS.

' 8 i ki
2 iki
7 iki
HANOVER ST. 

BOSTON, M A.SS.

Barmenas Nafiavi ir Gdežiniii Dailtty! 
Jeigu jus norit sutaupyt pinigų ant maliavų ir geležinių daiktų, 
užeikit į musų krautuvę, o mes parodysim, kaip jus galit tatai 
atlikt.

Daugelis musų kainų via 25Sč žemesnės, negu jus mokat ki
tose krautuvėse. Pas mus yra pilnumoje visokių maliavų, gele
žinių daiktų, plumbiiigų ir elektros prietaisų.

Už dyka ant vietos pristatymas. - 
Telefonai: Beach 5353—5352. /

SOUTH END HARDWARE C0.
1095 H'ASHLNGTON ST. BOSTON, MASS.

Arti Dover St. Eleveito Stoties.
V*»*vMv**»*«*«*»^»*»*»*»^^«*»*»»<*v*»*w*»

»

: ■

*<*■*,*,*»*»*«*.*»*»*»* »«,«»‘w*.*»*iN,e^ 
e* »*«» ■*«* ■*»■ »n« .».*** ei« »«.* ■*»■ im* <:

Aptieks į 

[ ■ Jeigu norit? teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 
ant 100 Salėm st.. kur rasite visokią naminių vaistų, šaknų nuo viso- 

Ikių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, , BOSTON, MASS.

Lietuviškai - Lenkiška

*

'4

l

10 ryto. 
8 dieną.
8 vakar*.

K). 

k 
ti

DENTISTAS
10—12 di--mą;
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

Nekėliomis nuo 10—12 dienų.

PLUNKSNAS. Pūkus. Paduškas. 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų 
įrėdnes. parduodant pigiausiai. Kreip
kitės y patiškai arba rašykit:

LIGAS.

Nuo 
Nuo 
Nuo
ttl

VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA

EUROPEAN FEATHER 
fMPORTING HOUSE 

25 Loveli Street. Boston. Maus.

Telefonas 5112*W.

Dr. L 6rni-6iunau$ka$
LIETUVIS 

Valandom: nuo 
nuo 
nuo

įStf) $ 705 N. Main st. ka*p. Br»a4 at.
» z MONTELLO. MASE.I?

BOSTONE
RECEPTUS SLTAISOM EUROPOS ir

i Erikos daktarų.
L’žlaikom visokius vaistus, nuo įvairių ligų. 

Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 
Tikra Lietuviška TREJANKA.......................

Prisitfnčiamė Vaistus ir per paltų.

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos "VAISTUOS” 

Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra
šykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisiųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BROADH AY, SO. BOSTON, MASS.

lnsurax.ee



