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Paliuosavo politinius 
kalinius.

32 ŽMONĖS SĖDĖJO DA SUĖMĖ MAJORĄ IR 24 
NUO KARO. PILIEČIUS.

V • r.... . . . Toledo, Ohio. — Pereitą
V įsi y ra paleidžiami be jo- sąvaitę federalės valdžios

kių sąlygų. agentai areštavo šio miesto
Pereitą subatą preziden- majorą ir 24 kitus valdinin- 

tas Coolidge įsakė paleisti kųs ir šiaip piliečius. Visi 
visus politinius kalinius, ku- *’ J---------
rie iki šiol da sėdėjo federa- 
liam kalėjime Atlantoje už 
priešinimąsi karui.

Tokių kalinių buvo da 32 
(kiti buvo paliuosuoti anks
čiau). Jie buvo areštuoti 
įvairiose Suvienytų Valsti
jų dalįse ir suvežti į Atlan
tos bastiliją. Jų paliuosavi- 
mo senai jau reikalavo 
darbininkų organizacijos ir 
šiaip šviesaus proto žmonės, 
bet valdžios užsispyrimas 
buvo vis nepergalimas. Va- _____
gįs ir žmogžudžiai buvo pa- Whiteside buvo skaitomas 
leidžiami, o politiniai kali- nepilno proto žmogumi, 
niai, kurre niekam jokios Vistiek jis aną rylą atva- 
skriaudos nepadarė, turėjo žiavo pas merginą automo- 
iki šiol sėdėti užkalti nelais- bilium ir pakvietė ją va- 
vėj tartum kokie piktada- žiuoti su juo. 
riai. ’

Ir dabar da ponas Coolid
ge abejojo, ar juos paleisti, 
ar ne. Pats nežinodamas, 
kaip butų geriaus, jisai pa
skyrė komisiją iš trijų žmo
nių, kad ji ištirtų kalinių 

x padėtį ir išreikštų savo 
nuomonę, ar juos galima 
paleisti, ar ne.' Komisija pa
tarė paleisti, ponas Coolid
ge taip ir padarė. Jei komi
sija butu pasakius, kad be
verta paleisti, tai tie žmo- 60 mylių į valandą, ir atva
nos ir toliaus butų turėję 
kalėti.

jie kaltinami darymu ir 
pardavinėjimu degtinės ir 
alaus, šitas jų biznis buvo 
jau išvystytas į $1,000,000 
vertės.

BEPROTIŠKA MEILĖ 
PASIBAIGĖ KATAS

TROFA.
Netv Havene buvo toks 

atsitikimas. Tūlas Whitesi- 
de įsimylėjo į jauną mergi
ną Wheaton. Jis norėjo ją 
vesti, bet merginos motina* I 
buvo tam priešinga, nes

IŠARDĖ CEMENTO 
TRUSTĄ.

Porą metų atgal federalė 
valdžia buvo užvedus bylą 
prieš cemento trustą, kuris 
oficialiai buvo žinomas kai
po ”Cement Manufactu- 
rers’ Protective Associa- 
tion” (Cemento Fabrikan
tų Apsaugos Draugija). 
Byla tęsėsi iki šiol, ir tik 
dabar federalis teismas 
New Yorke įsakė tai orga
nizacijai pakrikti ir pasta
tyti savo produkciją išnau- 
jo kompeticijos pamatais. 
Taigi dabar reikėtų, kad at
pigtų cementas ir namai.

. Motina tuo
met pasišaukė dukterį ir 
pasakė: ”Jei tu su juo va
žiuoji, tai ir aš kartu va
žiuoju’’. Ir apsirengus senė 
išėjo ant gonkų laukti duk
ters su jaunikiu. Bet duktė 
su savo kavalierium išspru
ko per užpakalines duris ir 
pribėgę prie ‘automobiliaus 
abudu nudumė visu smar
kumu, o motina ant gonkų 
pasiliko. Whiteside varė 
automobilių visu keliu po 

žiavęs į Hartfordą, greitu
mo nesumažino, ir prie to 
da važiavo kairiąją gatvės 
puse. Ant kampo Main ir 
Park gatvių Hartforde ji
sai susikūlė su keturiais ki
tais automobiliais, užmušė 
vaiką, sudaužė savo mašiną, 
ir pats su mergina tapo sun
kiai sužeistas. -

INDUONAI SKUNDŽIA 
AMERIKOS VALDŽIĄ
Amerikos indijonai, kurie 

dabar gyvena Oklahomos 
valstijoj, nutarė užvesti 
prieš Suvienytų Valstijų 
valdžią bylą ir reikalauti 
$24,000,000 atlyginimo už 
tas žemes, kurios po Civilio 
karo buvo iš jų paimtos ir 
išdalytos paliuosuotiems iš 
vergijos juodveidžiams. ši- ___ ___ ? -
dviejų giminių, būtent, De- 
lewarų ir Cherokee.

UŽMUŠTI KETURI STU
DENTAI

Colorados valstijoj, neto
li Boulder miestelio, susikū
lė du trokai, kurie vežė Co
lorados Universiteto studen
tus. Keturi studentai likos 
užmušti ir trįs ^užeisti.

APIPLĖŠĖ PAŠTO VE
ŽĖJĄ

Rochesteryje pereitą są
vaitę tapo apiplėštas pašto 
trokas. Banditai pririšo ve
žėją prie troko rato ir pa
grobę maišą su registruo
tais siuntiniais pabėgo. Ap
skaitoma, kad pavogtame 
maiše buvo tarp $15,(KM) ir 
$20,000 pinigų.

Fabrikai užsidaro.
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 

NETENKA DARBO.

Krizis paliečia daugiausia 
audimo pramonę.

Lawrence, Mass. — Paei- 
fic audinyčių firma paskel
bė čia pereitą sąvaitę, kad 
nuo 22 gruodžio iki 7 sausio

tie indijonai priklauso prie, ,jj uždaro visą gavo bovelnos

IŠPRANAŠAVO SAU 
MIRTJ.

Hartforde buvo nuteis
tas kalėjiman už degtinės 
pardavinėjimą lenkas Koz
lovskis. Savo advokatui ji
sai pasakė, kad jei jam rei
kės belangėj sėdėti, tai jo 
protas neišlaikysiąs. Taip 
ir buvo. Uždarytas kalėji- 
man jis tuoj išėjo iš galvos 
ii’ nugabentas ligonbutin 
mirė. Jo pati paliko su ma
žais vaikais, ir vienas vaikų 
išpuolęs per langą da susi
laužė kaulus. Kad jau kam 
nesiseka, tai nesiseka.

Anglijos darbininkai 
■ pasirengę imt valdžią

SOCIALISTU SKERDY
NĖS ATBALSIAI 

JAPONIJOJ.
Po žemės drebėjimo, pa

sinaudodami visuotinu su- 
Įmišimu, Japonijos patriotai 
įtaisė nepatinkamų sau 
žmonių skerdynę ir išžudė RAZBAININKAI SUDE- 
daug korėjiečių ir socialia- GINO MIESTĄ, 
tų. Tokios mieste žandarų Trįs tūkstančiai razbai- 
kapitonas Amakasu įsiver- ninku Kynuose užpuolė per- 
žė su keliais galvažudžiais į eitoj seredoj Chaho miestą, 
japonų socialistų vado Osu- išplėšė turtą, išmušė daug 
gi namus, pasmaugė patį 
Osugį, jo žmoną, ir kūdikį.

Dėl šito žvėriško patrio
tų darbo Japonijoj kilo bai
sus triukšmas. Visuomenė 
baisiai pasipiktino žmogžu
džių darbais ir pradėjo rei
kšti didelės užuojautos so
cialistams. Kad nuraminus 
įniršimą, valdžia turėjo 
prašalinti nuo vietos karo 
stovio komendantą gen. Fu- 
kudą ir atiduoti karo teis
mui kapitoną Amakasu. 
Pastarasis prisipažino pa
smaugęs socialistų vado šei
myną, bet teisinosi, kad jis 
padaręs tai iš patriotizmo. 
Karo teismas % pasmerkė 
žmogžudį kalėjiman.

Nužudytojo Osugi kūnas 
buvo sudegintas, o pelenai 
supilti į tam tikrą indą ir 
pastatyti jo namuose. Per
eitą nedėldienį turėjo atsi
būti šermenįs ir tie pelenai 
palaidoti. Kada susirinko 
didelės minios darbininkų 
palydėti draugo Osugi pe
lenus į kapus, tris ginkluo-

- - - - j

tuos namus, kur stovėjo na- 
bašninko pelenai, pagriebė 
indą su tais pelenais, ir 
šaudydami pabėgo. Susirin
kusi darbininkų procesija

SOCIALISTAS GALI BŪT 
PREMJERU.

17*000 M AIN ERIŲ NUTA
RS BAIGTI STREIKĄ.
Iš Scrantono pranešama, 

kad 17,000 angliakasių, ku
rie buvo sustreikavę Lehigh 
Valley Coal Co. kasyklose, 
nutarė šį panedėlį sugrįžti 
prie darbo, o jų skriaudos 
bus pavestos apsvarstyti 
taikos tarybai.

Buržuazija nusigandus, ve
ža savo kapitalus j užsienį.

Anglijos atžagareivių val
džia su Baldwinu priešaky-žmonių ir pasitraukdami v.

padegė visus namus. Ku- je nutarė pasilikti vietoje, 
nems gyventojams pasise- nežiurint, kad naujam par
ke pabėgti j kitą miestelj, jamente ji neturės didžiu- 
tie pasakoja, kad užpultojo mos_ jj jaui<s ir žiūrės, kaip 
miesto galva tapo nuzudy- ja parlamentas priims. Visi 
J3®- Kitus virsminkus rąz- tečiaus jaučia, kad paria. 
baimnkai išsivedė su savim. mente ji pasitikėjimo sau 
Jie taipgi išsivedę su savim neras jr turės atsistatydin- 
apie 100 žymesnių piliečių, įj q kuomet pono Baldwino 
daugiausia moterų ir mergi- kabinetas pasitrauks, tuo

met karalius turės pakviesti 
Darbo Partijos vadą suda
lyti naują valdžią, n^ šita 

'partija savo atstovų skai- 
Anglijoj pradėjo platintis čiumi dabar užima parla- 

gyvulių gerklės ir kojų Ii- mente pirmą vietą po atža- 
ga, ir ji yra tokia biauri, to- gareivių.
kia limpanti, kad kitokio bu-1 Nujausdama momento 
do jos sulaikymui kol kas svarbumą, Darbo Partijos 
nėra, kaip tik žudyti susir- ‘valdyba jau paskelbė, kad ji 
gusius gyvulius. Ir todėl yra jau pasirengus imti val- 
nuo įos pasinjdymo iki šiol džią į rankas> ir kad jį 
Anglijoj . nužudyta jau 35,- pilnai pasitiki, jog jos va- 

das» socialistas Ramsey Mc- 
19,000 kiaulių. Valdžia žada - .................. -
ūkininkams atlyginti už nu
žudytus gyvulius.

KUNIGŲ VALDŽIA ŠIN- 
KUOS DEGTINĘ.

"Lietuvos Žinios” prane
ša, kad Kauno apielinkėj 
iau įvesta valdžios degtinės 

aum u«. ūmumų p. uvKuju ??0nOP?Bs-. NUO Į0 M<n- 
tuomet vietoj pelenų paėmė cio visi pnvatuuai degtines 
nužudytojo socialisto pa- fabrikai ir smukles 
veikslą, ir palydėjus ji į ka- J3U uždaryti savo duris. Ku;

nalaidoio valdžia darysiantipus, palaidojo- degtinę iš spirito, kuri.fi-
--------- -  -------------------’nansų ministeris žada pirk

ti iš užsienio po 18 centų už 
laipsnį (Lietuvos degtinda-

depaitamentą, kur dirbo ke
liolika šimtų darbininkų. 
Priežastis šito dirbtuvių už
darymo nepasakyta, bet ma
noma, kad tąl yra paprasta 
bedarbė dėl abelno biznio 
sumenkėjimo.

Burlington, Vt. — Chase 
audinvčiu firma čia paskel
bė, kad dei' stokos užsaky
mų ji uždaranti čia savo 
fabrikus neapribuotam lai
kui. Iki šiol ji dirbdavo ne
pilną laiką ir samdydavo 
250 darbininkų.

Biddeford, Me. — Sacco- 
Lowell mašinų fabrikas čia 
paskelbė, kad jis užsidaro 
nuo 22 gruodžio iki 2 sau
sio. Jame dirba 1,800 darbi
ninkų. Audeklinės kol kas 
Ja neužsidaro, t

Lewiston, Me. — Visos 
vietinės bovelnos audeklinės 
dirba tik ant kelių savo 
staklių. Bates, -Androscog- 
gin ir HiH firmų dirbtuvės 
dirba dieną ir naktį, bet tai 
tik trumpam laikui, nes turi 
SmM sssssir i“ t 

tunng Co., kun tun savo 
dirbtuvėse- 2340 staklių, 
1,800 tų staklių jau sustab
dė. *

IVoonsocket, R. L — Vie
tos robo (gumos) kompani
ja, kuri samdo apię 3J500 
darbininkų, išlipino apskel- 
— i-j _♦ ~inti priversta 

dirbtuvę nuo

nų.

ANGLIJOJ PLATINASI 
GYVULIŲ LIGA.

Donald, pataikys vesti val
stybes reikalus ir mokės 
prie jų pritaikyt darbininkų 
judėjimo principus.

Tuo pačiu laiku Darbo 
Partija paskelbė savo rezo
liuciją, kurioje reikalauja
ma, kad dabartinis valdžios 
galva Baldwin tuojaus pa
aiškintų visuomenei, kokiu 
budu jisai mano išrišti ne
darbo klausimą Anglijoj.

Galimas tečiaus daiktas, 
kad atžagareiviai sudarys 
kokią nors koaliciją su libe
ralais, nors kol kas libera
lai purtosi nuo bent kokių 
kompromisų su Baldwino 
partija. Vienok jei koalici
ja įvyktų, tai atžagareiviai 
galėtų prieš darbininkus at- 
silaikyt.

įa, kuri samdo apię 3,500 
darbininkų, išlipino apskel- 
mus, kad ji esanti priversta 
uždaryti savo
22 gruodžio iki 2 sausio. Dėl 
gražaus oro publika neper
ka robo avalinės, ir aelto 
dirbtuvė negaunanti užsa
kymų. ‘

Bostono apielinkėj robo 
dirbtuvės taip pat užsidaro 
dešimčiai dienų, nes dėl gra
žaus oro neturi užsakymų 
ant savo produktų.

$20,000 UŽ UŽMUŠIMĄ 
KALINIO PRIE DARBO.

North Dakotoj yra toks 
paprotys, kad įvairios kom- 
oanijos gali pasisamdyti 
iš valstijos kalinių prie 
darbo. Su tokiais kaliniais 
kompanijos apsieina kaip 
su vergais. Pavyzdžiui, Put- 
nam Lumber Co. užveizda 
Higginbotham kalinį Ta- 
bertą prie darbo tiek pri
mušė, kad tas nuo primuši-j 
mo mirė. Kalinio giminės 
tada užvedė bylą ir kompa
nija turėjo užmokėti jiems 
už kalinio mirtį $20,000. Be 
to da pats užmušėjas yra 
nuteistas kalėjiman ilgiems 
metams už antro laipsnio 
žmogžudystę.

BULGARAI AREŠTUOJA 
RUSIJOS AGENTUS.
• . y, . j gari iriai~reikalauja po 22 centu

joj buvo areštuota daug So- už laipsnį), 
vietų Rusijos agentų. Iš at- - —
rastų pas juos dokumentų degtinės monopolis busiąs 
paaiškėjo, kad Maskva vis jvestas vėliau.
da neatsižada savo veržimo- yaį ve kokie krikščio- 
si į kitas šalis politlkosJie nįų blaivininkai! Vietoj ko
ris da siunčia dideles pini- y \ j j1—
gų sumas savo agentams ys kinkuos degtinę ir girdys

VAIKAS NUŠOVĖ SAVO 
BROLĮ.

Woodstock, Conn. —Len
ko Cioikevičiaus 8 metų 
vaikas čionai pasiėmė 
tėvo šautuvą, nutaikė jį i 
savo jaunesnį brolį, ir šovė. 
Suvis pataikė kūdikiui į šo
ną ir užmušė jį ant vietos.

SUGAVO 50 JŠMLGE- 
LIUOTŲ ATEIVIŲ.
Begaudydami Kanados 

pasieniu degtinės šmugel- 
— -__1_____ ____ 1* ___

agentai susekė, kad per Ka
nados rubežių yra gabena
ma netiktai degtinė kontra
bandos keliu, bet taip pat 
yra vedami būriais ir atei
viai. Ir dabar prasidėjo gau
dymas tokių ateivių. Pasku
tinėmis dienomis tapo suim
ta jau 50 žmonių, kurie bu
vo įvesti čionai slapta iš 
Kanados. Jie susideda iš 
airių, anglų ir švedu.
* . .* **

KIEK PASAULIS SU
NAUDOJA DEGTUKŲ.

Nelabai senai tarptauti
nė degtukų korporacija už
traukė Amerikoj $15,000,- 
900 paskolą ir paskelbė kai 
kurias skaitlines apie savo 
oramonę. Pasirodo, kad į 
metus laiko pasaulyje su
naudojamą apie 4,675,650,- 
900,000 degtukų,.už kuriuos 
žmonės užmoka $200,000,-

Kitose Lietuvos dalyse

UŽMUŠĖ KALĖJIMO 
SARGĄ IR PABĖGO.
Cheshire, Conn. — Jau

nuolių kalėjimo sargas čia 
pasiėmė anądien vieną jau
nuoliu ir nusivedė jį girion 
fnalkų prisikirstL Kada vė
liaus kiti kaliniai nuėjo tų 
malkų parsinešti, jie rado _ 
sargą su perskelta galva ninkus, federalės valdžios 
jau nebe; |’ ’ ’
lio jau 
kad jis užmušė kirviu savo 
sargą ir pabėgo. Policija 
dabar jo jieško. t

SUGAVO TRIS ŽMOGŽU-
* DŽIUS.

New Yorko policija suga
vo tris žmogžudžius, kurie 
14 lapkričio Brooklyne už
mušė Ir apiplėšė du banko 
pasiuntiniu. Visi trįs jie 
italai.

‘gyva, o to jatmuo- 
nebuvo. Manoma,

iš

Tai ve, kokie iš krikščio-

užsieniuose, užlaiko tenai 
apmokamus agitatorius, ku
rie kelia suirutę darbininkų 
organizacijose ir varo agi
taciją už komunistus.

voti prieš svaigalus, jie pa- 
is šinkuos degtine ir girdys

Lietuvos žmones!

DIDELIS SOCIALISTŲ 
LAIMĖJIMAS READ1NGE

Ar jus skaitėt kapitalistų 
didlapiuose, kad paskuti
niuose rinkimuose Rea- 
dingo mieste, Pennsvlvani- 
joj, socialistų kandidatas į 
majorus, drg J. Henry’ 
Stump, gavo 1,290 balsų 
daugiau, negu republikonų 
kandidatas Stratton?

Ne; kapitalistų spauda 
gudriai šitą faktą užtylėjo, .......
nes tai buvo skaudus antau- kų algoms ir buvo jau dės- 
sis plutokratų partijoms. tomi į konvertus.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$15,786.

Philadelphijoj pereitą są
vaitę du banditai užpuolė 
namų statymo firmos kasie- 
rių tos firmos ofise, surišo 
jį, užkimšo burną, kad nega
lėtų išrėkti, ir pagrobę $15,- 
786 pabėgo. Pinigai buvo 
parvežti iš banko darbinin-

< —

FRANCUZAI LEIDŽIA 
MILIONUS PROPAGAN- 

w DAI.
Francuzų užsienio reika

lų ministeris pareikalavo 
3,000,000 frankų propagan
dos reikalams užsienyje per 
ateinanti pusmetį. Ji nuro
do, kad Anglija, Vokietija 
ir kitos šalįs platina užsie
niuose propagandą priešais 
Franci ją, taigi prieš tą pro
pagandą francuzų valdžia 
turi statyti savo propagan
dą.

LENKIJA PRIPAŽINO 
SOVIETŲ RES

PUBLIKAS.
Po kelių mėnesių derybų, 

pereitą sąvaitę Lenkijos 
valdžia pripažino sovietinių 
respublikų sąjungą Ton są- 
jungon įeina pati Rusija, 
paskui Ukraina, Totorių 
respublika, Kaukazo tautos 
ir kiti buvusios caro impe
rijos pakraščiai.

DEIMANTŲ FONDAS 
BOLŠEVIKŲ AGITACI

JAI.
Anti-bolševikų laikraš

čiai Berline skelbia, kad 
Maskvoje įkurta deimantų 
fondas komunistų agitaci
jai užsieniuose. Spauda ra
ginanti komunistų komisa
rus aukauti savo auksą ir 
deimantus į tą fondą, nes 
be tokio fondo, be apmoka
mų agitatorių komunizmo 
judėjimas turėsiąs išnykti. 
Daug suaukautų auksinių 
daiktų ir deimantų esą jau 
išsiųsta Paryžiun.

■-

BOLŠEVIKAI TAIKOSI
SU FAŠISTAIS.

Kalbėdamas Maskvos so
vietų susirinkime, Leonas 
Kamenevas pareiškė, kad 
tarp Rusijos ir Italijos da
bar einančios derybos ir su
tartis esanti jau beveik ga
tava Sulyg tos sutarties, 
Italijos fašistų valdžia pri- 
pažinsianti Rusijos bolševi
kų valdžią dę jure, ir tuo bu- 
du tarp fašistų ir bolševikų 
busią užmegsti draugiški 
santykiai.

NUO KARO GAZŲ STIM
PA GYVATĖS.

Amerikos karo laborato-. 
rijoj Sam Houstono forte k; 
buvo bandomi karo gazai vo Lenkijos ministrių ka- 
ant gyvačių. į stiklinį indą binetas su premjeru Witosu 
Dadėta dvi gyvatės ir pri- priešakyje. Valdžios sugriu- 
leista gazų. I keturias minu- rimo priežastis buvusi ta- 

000. O rodosi, degtukai per- tas abidvi gyvatės buvo ne- me, kad joje įvyko skilimas 
kami tiktai centais. bėgy vos. I žemės reformos klausimu.

LENKŲ VALDŽIA SU
GRIUVO.

Iš Varšuvos pranešama, 
mlpereitą sąvaitę rezigna-

NORĖJO UŽMUŠT ŠVEI
CARIJOS PREZIDENTĄ.

Paryžiaus žiniomis, Švei
carijoj susekta suokalbis už
mušti naujai išrinktąjį pre
zidentą Ernestą Chuardą. 
Suokalbi išdavęs vienas 
suokalbininkų. Esąs .areš
tuotas tūlas Dr. Matin, ku
ris turėjęs prezidentą nudė
ti.

. - •

LAIVAS NUSKENDO SU 
22 ŽMONĖMIS.

Ties Virginijos pakraščiu 
oereitą sąvaitę nuskendo 
švedų garlaivis "Runa”. Sy
kiu su laivu žuvo 22 žmonės.

I
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O APŽVALGA Į

mų” redakcija spėja, kadi Taigi pasirodo, kad "Pa- Idarbininku labui. 
Įsakymas naikinti K. Mark- žanga” yra Mekas daugiau, kitur — darbiniu 
» paveikslus lįeėia ae vien kaip tik kairysis Lietuvos ! 
tik Klaipėda, bet ir Kauna, klerikalu sparnas.

Ir jis tarnybos reikalais kal
bąs rusiškai.”

šitaip rašo valdžios orga
ne "Lietuvoje” (Nr. 233) 
tūlas D. A. .Jisai priduria,

NUBAUDĖ KUNIGĄ Ui 
DAVIMĄ šLIUBG.

Loriento teismas Francu- 
zijoj nubaudė Aurav para
pijos kleboną užtai, kad šis------
davė vienai porai šliubą bė kad Lietuvoj yra tokių val

dininkų, kurie tarnaudami 
ketvirtus metus netik neiš
moko lietuvių kalbos, bet 
dagi tyčiojasi iš jos. O jei 
kurie tokių valdininkų ir 
bando lietuviškai kalbėt ar 
rašyt, tai kuomet paimsi jų 
parašytą raštą, tai tiesiog 
negali suprasti, apie ką te
nai rašoma—tokiu žargonu 
jis parašytas.

Kaip išrodo, tai Lietuva 
tuojaus pralenks ir nabaš- į 
ninką Mikę.

valdžios leidimo.
Mat Francuzijoj, taip 

kaip ir Amerikoje, joks ku
nigas neturi teisės vinčia- 
voti porų, jei tos poros ne
turi iš valdžios leidinio ap
sivesti Kuomet vyras ir 
mergina sutaria vesti, jie 
turi nuvykti į tam tikrą 
valdžios įstaigą ir išsiimti 
tenai leidimą susituokimui. 
Tečiaus išsiėmimas to leidi
mo da nesiskaito apsivedi- 
rau ir neduoda teisės gyven
ti poroj. Su tuo leidimu rei
kia nuvykti pas taikos teisė
ją ar šiaip kokį vaidininką, 
kuris turi teisę apvedimo 
aktus daryti, ii* prieš’jį su
dėti žodžiu pasižadėjimą 
gyventi krūvoj. Valdinin
kas tuomet paima leidimą, 
patvirtina jį ir nusiunčia Į 
tam tikrą valdžios įstaigą 
kaipo rekordą, kad tokia 
pora jau apsivedė.

Šitokius apsivedimo ak
tus gali daryti ir kunigai. 
Bet kunigai paprastai 
mėgsta prie to pridėti da ir 
visokių religinių burtų: 
šlaisto "šventintu" vande
niu žiedus, suriša rankas, 
žegnoja ir Lt. Tamsus žmo
nės mano, kad šitie burtai 
tai ir yra "šliubas", kuris 
duoda vyrui ir moteriškei 
teisę gyventi poroj "be 
grieko".

Bet taip nėra. Kunigo da
romi burtai ir kalbami jo 
nesuprantami žodžiai netu
ri jokios reikšmės. Kunigas 
gali šimtą sykių surišti po
rai rankai; jis gali šimtą 
sykių permainyti jai žiedus 
ir gali išpilti \dsą viedrą 
"šventinto" vandens, — tas 
"šliubas" tečiaus neduos po
rai teisės- krūvoj gyventi, 
jei ji neturės iš valdžios lei
dimo. Jei pora neturi iš val
džios leidimo, tai kunigas 
neturi net ir teisės duoti sa
vo "šliubą". Jei jis duotų, 
tai jis atsitūptų arba kalėji
man, arba kitaip butų nu
baustas.

Ir Francuzijoj dabar taip 
atsitiko. Tūla moteris gyve
no tenai su vyru be legalio 
susituokimo jau gana ilgą 
laiką ir turėjo šešetą vaikų. 
Dabar ji apsirgo, ir vietos 
parapijos klebonas nusisku
bino pas ją su savo krame
lių, kad "išgelbėjus jos du
sią". Jis davė jai šliubą*be 
valdžios leidimo. Tuo budu 
jis peržęngė įstatymą ir bu
vo nubaustas užsimokėti 16 
frankų pabaudos. Kad ir 
nedidelė tai pabauda, bet 
visgi ji parodo, kad kunigas 
neturi teisės tokį šliubą 
duoti.

Tai taip yra civilizuotose 
šalįse.

Reikėtų tokią tvarką įves
ti ir Lietuvoje, tai jezujitai 
nekištų savo nosių kur ne
reikia!

dininku, kurie tarnaudami

GRAŽI AUKA MARL4M- 
POLĖS GIMNAZIJAI.
Simano Daukanto Drau

gija, viena seniausių Chica- 
gos lietuvių organizacijų, 
davė kitoms draugijoms 
gražu pavyzdį, paaukauda
ma Mariampolės Realinei 
Gimnazijai suvirsum 850. 
Draugija iš savo iždo davė 
Si2S, o nariai nuo savęs su
metė S*28«2o.

Šita gimnazija yra viena
tinė laisva mokykla visoj 
Lietuvoj, ir parama jai la
bai reikalinga. Jei kiekvie
na lietuvių draugija Ameri
koje padarytų taip, kaip pa- 
iarė Simano Daukanto : 
Draugija Chicagoje, tai j 
greitu laiku Mariampolės į 
Realinė Gimnazija galėtų 
pasistatyti ir savo namą.

RUSŲ KALBA LIETUVOS 
ĮSTAIGOSE.

Apie tai, kiek Lietuvos 
valstybinėse įstaigose yra 
Įsivyravus rusų kalba, gali
ma suprasti iš sekamų žo
džių:

"Daug kartų teko skaityti 
laikraščiuose straipsnių apie 
rusų kalbos įsivyravimą mu
sų įstaigose. Kai kurios įstai
gos rimtai tuo rūpinosi, steigė 
kursus, lietuvių kalbai išmok
ti ir šiaip vertė jos mokytis. 
Tik £aila, kad ne visos tai da
rė. Yra tokių įstaigų, kur yra 
laikomi valdininkai, kurie ne 
tik rašyti, bet ir kalbėti lie

tuviškai nemoka^ Teka man 
kalbėti su tokiu vaidininku, 
Trecjg ggjjį jjgd lietuvių 
feisrį visai nesanti reikalinga.

. O visur 
darbininkams tik 

pragaras.
šitokie tų pleperių plepa

lai yra biaurus, nes už jų 
gludi aiški veidmainystė. 
Ar galimu pasakoti, kad 
Rusijoj viskas gera, kuomet 
ant darbininkų rankų tebe- 
žvanga geležiniai pančiai 
kaip ir prie caro Y Ar gali
ma sakyti, kad Rusijoj yra 
darbininkų valdžia ir pilna 
darbininkams laisvė, kuo
met kalėjimų urvuose yra 
pūdomi ir kankinami dar
bininkų vadai aršiau negu 
piie caro? Ar galima tik
rinti, kad Rusijoj viskas 
daroma vien tik darbininkų 
laimi, kuomet darbininkų 
minios tenai miršta badu, o 
raudonoji buržuazija mėto 
auksą i visas puses ir mau
dosi šampano bangose? Vi
siems juk yra žinoma ir pa
tįs bolševikai to neslepia, 
kad "darbininkiškoj"’ Rusi
joj nėra i 
žodžio, nei susirinkimų lais
vės. Ir kaip tada galima su
trinti musų komunistų pa
sakas apie Rusijos darbi
ninkų "gerbūvį" su tikrais 
gyvenimo faktais? Tai yra 
hiaurųs iš darbininkų pasi
tyčiojimas, daugiau nieko!

Kada mes gyvename Lie
tuvoje ir mumis spaudė ne- 
Dakeliamas vargas, tai mes 
dėjome visas pastangas, 
Kad išsprukus iš ten ir at
plaukus Amerikon. Mes ži
nojome, kačrAmerikoje ga
lima daug laisviau gyveni 
nes čia yra spaudos, žodžio 
ir susirinkimų laisvė. Ir ne
tik iš Lietuvos,'bet iš visų 
pavergtų pasaulio kampų 
žmonės plaukė Amerikon, 
nors jokie pasamdyti agita
toriai Amerikos gyvenimo 
jiems nepirso.

Kodėl šiandien žmonės 
neplaukia i Rusiją, kaip jie 
plaukė į Ameriką, nepai
sant, kad pasamdyti Rusi
jos agentai visuose pasau
lio kraštuose kelia Rusiją į

t
Iietuvianis Darbininkams.

. h !■■■ I ■

Lietuvių Socialistų Są- kelią į geresne ateiti ir ga- 
jungos kuopų atstovai iš S. lųtiną išvadavimą darbiniu- 
Bostono, Cambridge’iaus ir ku klasei rodo nė bolševiki.š- 
Brooklyno 1

1 buržuazinis nacionalizmas, 
o tiktai tie demokratinio 
tarptautinio socializmo 
principai, kuriais vadovau
jasi sveikas subrendęs dar
bininkų judėjimas visame 
pasaulyje.

Nežiūrint visų Inkarinio 
laiko kliūčių, organizuota- 
sai proletariatas žengitt pir
myn. Žengkime kartu su 
juo! Vienykimės! Žadinki
me iš apatijos musų darbi
ninkų minias!

Konferencijos Komitetas: 
J. Jankauskas, pinnininkas 
A. J. Alekna, sekretorius. 

Pažvelgus i to skilimo pa-

KUNIGAI IR DOROS 
NUPUOLIMAS?

"Lietuvos žinios" paste
bėjo, kad isivėlus kunigams 
į politiką ir biznį, tarp Lie
tuvos žmonių žymiai nu
puolė dora: priviso daugy
bė plėšikų, šmugelninkų ir 
šiaip visokių nedorėlių.

Kunigams tas nepatinka 
ir jie stengiasi šitą užmeti
mą kaip nors atremti. Jų 
organas "Garsas" aiškina, 
kad kunigai ir seniaus da
lyvavę viešam gyvenime, o 
teciaus žmonės nebuvę iš
tvirkę. Pavyzdžiui —

"Lietuvos kunigija ir prieš 
karą dalyvavo politikoje, ga
na bus prisiminti Rusijos Du
rną, kurioje atstovavo net ke
letą Lietuvos kunigu, kad 
Jakštai, Vaižgantai, Vailokai
čiai, Krupaviėiai ir kiti žymus 

, veikėjai ne po karo atsirado, 
kad kuo ne visi teolog.-filoso- 
fijos fakulteto profesoriai ir 
prieš karą jau profesoriavo 
užimdami įvairias katedras 
Petrapilio akademijoje arba 
kitose seminarijose.

”Tad kas yra nuostabaus, 
jeigu tie visuomenės veikėjai, 
profesoriai šiandien savo tė
vynėje, pasikvietę pagalbon 
vieną kitą iš jaunesniųjų ku
nigų. platina apšvietą, varo 

/rimtą kultūros darbg'pirmyn ? 
Rodos, sveikai protaujant rei
kėtų tokį darbą tik užgirti.*’

Matote, kaip dailiai jezu- 
Įitai moka pasiteisinti! Jie 
"profesoriavę" (davat
koms) prieš kąrą, tai kodėl 
iąbar jie negalėtų to 
čuros dafbo/ varyti pir
myn? ’ 1 ’-L

Bet ne apie "profesoria
vimą" čia juk 
Kalba eina,- 
Lietuvos 
bažnyčią
nas, pradėjo varyti biaurų

Brooklyno ir Pildomojo ko teroro diktatūra ir ne 
Komiteto Įgaliotinis iš Chi-I 
?iigos, susirinkę konferenci-i 
on So. Bostone gruodžio! 

mėn. $ d. š.m., nutarė atsi-| 
kreipti i Amerikos lietu-Į 
viug darbininkus sekančia 
pareiškimu:

Draugai! Jau praėjo ke
turi metai, kai įvyko skili
mas musų klasiniai sąmo
ningųjų darbininkų eilėse,! 
fuene suardęs Lietuvių So-! 
cialistų Sąjungą, iššaukęs 
aštrią tarpusavinę kovą ir 
pasėjęs neapykantą bei de- 
noralizacij? darbininkų ju- .

KAS YRA "PAŽANGOS" 
PARTIJA?

Lietuvoje yra politinė 
partija, kuri vadina save 
"Pažanga". Jai vadovauja 
tokie žmonės, kaip buvęs 
pro f. Valdemaras, buvęs 
Lietuvos prezidentas Sme
tona, kun. Tumas, biznie
rius Yčas ir kiti jiems pana
šus. Miniose ji vietos sau 
įeturi, ir nors ji visai ne
skaitlinga, tečiaus sukelia 
labai daug triukšmo. Dabar, 
kuomet Smetona buvo pa
sodintas kalėjiman, Valde
maras ištremtas, o kun Tu
mas sukėlė skandalą, tai vi
sa lietuvių spauda, netik 
anapus jūrių, bet ir Ameri
koje pasidarė kupina viso
kių žinių apie "Pažangą" ir 
'pažangiečius".

Tai kokia gi tos partijos 
politika. kokie jos tikslai?

Vienas klerikalų laikraš- 
.is charekterizuoja jos pa
saulėžvalgą taip:

"Tankiai gyvenime atsitin
ka. kad daiktai esti vadinami 
ne savais vardais. Taip atsiti
ko ir su atžagareiviškiausia 
Lietuvos partija^ kuri pasiva
dino 'Pažanga*. Ekonomijos 
srity ji yra nuskriaustų jų’ 
dvari slinkų ir .smulkios buržu
azijos užtarytoja, nors tuomi 
ji nemėgsta girtis. Oficialiai ir 
viešai ji neatmeta krikščiony
bės dėsnių ir neskiria. Bažny
čios nuo valstybes... Daugelio 
pažangiečių pasistatymu; reli
gija esanti dar reikalinga .pa
prastai liaudžiai, nes be reli
gijos ji baisiai išpirktų iž^net 
pačių pažangiečiu autoriteto 
neklausytu— .

“Kadangi pažangiečiai neve
da organizuotos kovos -prieš ti
kėjimą. tad jie įtraukia savo 
tarpan ir liberališkojo kryps
nio dešinesniųjų kunigų, ypač 
tų, kurie labiau linksta į ’mie-

jančia—
'Kas skaitė pažangiečių leie 

džiamus laikraščius, tai 
jog Pažangos 'spiritus mo- 
vens’ (varomoji jiegaj yra p. 
A. Voldemaras,' kurs taip-gi 
yra kartu ir ‘spiritus eonra- 
dietionis*, t. y. prieštaravimo 
dvasia. Ir ištikro. p. Voldema
ro vedama Pažanga priešta
rauja visiems valdžios suma
nymams ar darbams.

"Lietuva, rodos, dar neturė
jo taip uolaus ir ištvermingo 
demagogo, kaip p. Voldema
ras. Būdamas nekatahkas, jis 
drąsiai sako vyskupui į akis: 
"Tai kas-žin, Eksceieneįja, 
kam labiau rupi katalikybės 
reikalai, Tamstai ar man? 
Būdamas nemažas girtuoklis, 
jis blaivininką bando nuduoti. 
Kaipo ^katalikas,’ jis Katalikų 
Kongrese karštai kalba prieš 
katalikišką universitetą, kurio 

. vien idėja jį labai' baugina^ 
Jis nepripažįsta nei katalikiš
kos pasaulėžvalgos, nei tokio 
laikraščio. Savo pasaulėžval
ga p. Voldemarui artimas ty- 
pas (tik daug ramesnis) buvo 
atsiradęs ir pas krikščionis- 
deiųokratus: tai p. J. Puryc- 
kis, kurs savo karjerą jau už
baigė.”

Bet ne vienas Valdema- 
as tą partiją sudaro ir jos 
>akraipą veda. Be jo tenai 
rra tikras katalikas Smeto- 
a, kuri klerikalai ir dabar 
-atima šviesiausiu inteli
gentu". iPrie "Pažangos" 

• airo • stovi taip pat kun. 
Jimaą kun. Tamošaitis ir 
riti katalikų bažnyčios at- 
•tovai. Nora jie nėra tokie 
lemagogai, kaip "metode 
ogijos daktaras" Maliaus- 
as arba "profesorius" Bu-

« 
i

dėjime.

sėkmės, šiandien yra aišku,
nei spatidos. nei-iad Jisai atnešė neapskaito-

B

"GARSAS" SUMUŠA 
PATS SAVE.

Brooklyno klerikalų 
"Garsas” verkia graudžio
mis ašaromis, kad Lietuvos 
vyriausybė taip tankiai 
m^no savo atstovus užsie
nyje. Jam labai gaila, kad 
Čarneckis buvo iškeltas iš 
Washingtono. Girdi:

"Apsiprato žmogus su ap
linkybėmis, išmoko kalbą, pa
darė naudingų valstybei pa
žinčių, žiūrėk ji vėl jau kiton 
vieton kelia ir vėl išnaujo tu
ri pradėti.

"Kitos valstybės taip neda
ro. Sakysim. Francija jau 
dvidešimts su viršum metų 
tą patį atstovą Amerikoje 

-laiko ir tai dar jo nė nemano 
atšaukti. Pas mus-gi esama 
kitaip. Girdėjome, kad p. Gal
vanauskas esąs nusistatęs at
stovus kas du metu mainyti. 
Turbut tuomi- vaduodamasis 
ir p. čameckj is Amerikos at
šaukė.”
"Garsas” jau užmiršo 

kad pirmutinį Lietuvos at
stovą Amerikoje, p. J. Vi
leišį, jis pats šmeižė ir rei
kalavo, kad jo vieton butų 
prisiųstas katalikas. Taigi 
dabar šitas klerikalų lapas 
pats save muša, kuomet jis 
sako, kad atstovų mainy
ti nereikia.

bankus ir veistis visokio- 
• * ' ka_ 

jai" 
šitaip eigtUs, tai ir 

pasižiū
rėję,* pradėjo galvoti: "Jei 
kunigams rie griekąs šitokį 
bizni daryli, Jai kodėl mums

gančia bažnyčia’, negu i kovo- mis spėk 
O

jut moKiniai, į
■ -M. ■—

BLJOSI MARKSO PA
VEIKSLU.

Klaipėdos policijos direk
cija įsakė konfiskuoti visu' 
Karolio Markso paveikslus 
Perskaitę® šitą įsakymą 
Mykolas Biržiška teirauja
si per "Lietuvos žinias”, ai 
Markso paveikslus policija’ 
naikins tiktai vienam Klai
pėdos Krašte, ar gal darys 
tokią pat "tvarką" ir Didžio 
foi Lietuvoj. Jis teiraujasi 
apie tai dėlto, kad pats turį? 
ant sienos Markso paveiks
lą, taigi Skalno ntorėtų tr 
nelegalybę paslėpti, taip 
kaip darydavęs tai prie ca
ro valdžios.

Beto, Biržiška sakosi tu
rįs da pasikabinęs ant sie
nos kryžių, Adomą Micke
vičių ir Vincą Kudirką, tai
gi jis norėtu žinoti, ar šitie 
irgi bus naikinami, ar ga1 
tik vieno Markso šaunioji 
policija bijosi.

Atsakydama į Biržiškos 
paklausimus, "Lietuvos Ži-

kunigams ne gi 
-i ■ _ :.; ■ ? . 
turėtų būti griekas?”

Tai ve, ~kuo aiškinama 
žmonių ištvirkimas Lietu- 
’oje. Kada kunigas Puric
kis rankas, atsiraitojęs va
ro sacharinu šmugelį ir ap
gaudinėja savo šalį; kada 
kunigas Vailokaitis^ laiko 
sugrobęs trečdalį Lietuvos! 
turtų; kada kunigas Žilins
kas sėdi su brauningu ban
ko je; kada kunigas Krupa
vičius užsiauginęs barzda 
ir užsilipęs ant bačkos vi
dury rinkos koliojasi su savo 
oponentais; vienu žodžiu — 
cada dėl pelno ir pirmeny
bės kunigams niekas nėra 
neržema ir perprasta, tai 
’caip tada norėti, kad šitoks 
doros nupuolimas neatsi
lieptų tose miniose, kurios 
aiko kunigus savo kelro- 
Ižiais?

tas ant melo. Daug su viltų 
darbininkų nukeliavę. Rusi- 
jon rado vien tik vargą 
nįL kapus. Laimingi buvo 
tie, kurie, dar išnešė savo 
Svastis- pabėgdami ar tai j’ 

etuvą ar Į kitus kraštus. 
Darbininkai šiandien jau 
žino, kad ir patįs Rusijos

nu materialių ir moralių 
nuostolių darbininkų pasi- 
iuošavimo reikalui Kitą
syk buvusios skaitlingos na
riais ir veiklios darbininkų 
organizacijos šiandien yra 
siimenkėjušios arba net vi
sai pakrikusios. Masės pasi
darė apatingos; jų susiinte- 
esavimas visuomenės rei

kalais nupuolė, ir didelėje 
laugumoje lietuvių kolom-’ 
ių apmirė beveik visas vie
šas gyvenimas.

Tuo darbininkų judėjimo 
usibpnėjimu pasinaudojo 
reakciniai musų visuomenes 
gaivalai, ypatingai klerika
lai, kurie per šiuos keletą 
metų sugebėjo vėl palenkti 
savo pusėn žymią dali Lie- 
uvos išeivijos ir iškaulyti 

iš jos dideles sumas pinigų 
sau ir klerikalizmo rėmimui 
Lietuvoje.

Bet ko pasiekė tie elemen
tai, kurie suardė musų dar
bininkų judėjimą? Ar jie 
gali pasigirti kokiais laimė
jimais nors savo "partijai", 
kurią jie stengėsi įpiršti 
darbininkams vietoje soeia- 
iistų organizacijos ?

Komunistai, “kurie sugrio
vė imtsų judėjimą, šiandien 
jau’senai nebegyvuoja, kai
po masinė partija. Ji suby
rėjo pirmiau, negu suspėjo 
surinkti po savo vėliava 
bent tas judėjimo dalis, ku-

Mano tėvynė—teisinga 
ir klaidinga-

Jeigu
Kiekvieno piliečio parei

ga karo metu yra remti sa
vo valdžią, tai kiekvieno vo
kiečio pareiga buvo remti 
Vokietijos valdžią Pasauli
nio Karo metu. O jei vokie
čiai pildė patriotiškas savo 
pareigas, tai jų negalima 
kaltinti pikiais darbais. Ko
dėl tad jie turėtų dabar mo
kėti'karo pabaudas?

Bet jeigu
Kiekvienam piliečiui to

kios pareigos nėra, jei karo 
metu jis gali savo valdžios 
neremti, tai kodėl Suvieny
tu Valstijų valdai iki šiai 
dienai laiko kalėjime 32 po
litiniu prasikaltėliu, kurie 
nenorėjo karui pritarti?

Pagalios,
Katras žmogus vertas di

desnės pagarbos? Ar tas 
vokietvs, kuris klausyda
mas savo valdžios nuskandi
no "Lusitaniją", ar socialis
tas Debsas, kuris atsisakė 
savo valdžios klausyti ir už 
pasmerkimą karo atsisėdo 
kalėjiman?

"The Citizen".

Kar darbiankans 
gUM«i

ogi jos d:

•ys, bet vis dėlto, jie 
jsta, kad religija t 
ra, nes jei atmesi 
Velnią, Ui. neSus

ir 
kuo pa

prasto žmogaus pabauginti.

Remkshmn tafenicįja.
Vidaus Reikalų Departa

mentas praneša, jog nemok- 
slumo konferencija bus lai
kyta Washingtone ateinan
čių metų sausio 11-14 dieno
se. šita konferencija yra 
jaukiama išdirbimui prak
tiškų būdų kovoti su suau
gusių nemokshimu tSuv. 
Valstijose. Konferencijos 
posėdžiai bus laikomi Vi? 
lauš Reikalų Departamen

to Svetainėje, 18 ir "F" gat
vėse. Konferencijoj daly
vaus Tautinė Apšvietos 
Draugija, Amerikos Legio
nas, Bendra Federacija Mo
terų Kliubų ir Suv. Valkti*- 
jų Apšvietos Biuras.

Tikimasi, jog vadovau
jant šiems organizacijoms 
bus surasti pasekmingi ke
isi kovoti su suaugusių ne- 

mokslumu. -
Sulyg vėliausio federalio 

cenzo, name krašte yra arti 
>,000,000 vyrų ir motorų, 
furie patys prisipažįsta, 
’og negali nei - skaityti nei 
rašyti. Jeigu galima butu 
įkalbinti išsimokinti skai
tyti ir rašyti, tuomet į jį 
•ankas butų įdėtas raktas, 
kuris atidarytų jiems duris 
■noksio, dailės, muzikos, H- 
eraturor ir t.t. Jie genau 
įsirengtų išmintingai da- 
yvauti jų atskirų valstybių 
valdžiose, jų vietos gyveni
ne ir šalyje. • -

Tikimasi, kad ši konfe
rencija, kuri susidės iŠ ke
turių didelių šalies organi- 
toėijų \ ir iižfaterįąMri+ii 
mokslo jkwrų, sudarys ko®- 

įudSjinig, 

mą šioj "Šaly, 
ninku mases* domę į tai, kad

ągitatoriai-komunistai bijo f?as Jai buvo pavykę atplėš- 
Rusijos "rojąus" labiau, ne- ' ”
gu kunigas dangaus. Kaip 
bile vienas kunigas, kuris 
piešia dangaus karalystę 
kuogražiausiomis spalvo
mis ir siunčia ten savo pa
rapijomis, pats bijo į tą ka
ralystę keliauti, norėdamas 
kuoilgiausia ant žemės pa
silikti, — taip ir musų ko
munistų agitatoriai beve- 
iyja Amerikos kapitalisti
nėj vergijoj būti ir maitin
tis kapitalistų numestais 
trupiniais^ negu keliauti į 
"palaimintą, laisvą Rusiją” 
ir ten gyventi "rojišku gy
venimu". Jeigu kurį Ameri
kos valdžia nori po prievar
ta išdeportuoti Rusijon, tai 
toks samdo advokatus ir 
stato didžiausi pasiprieši
nimą. Kodėl jie taip daro?
Jie žino, kad Amerikoj yra 
daug geriau gyventi, negu 
Rusijoj. Komunistai giria 
Rusiją, o kunigai garbina 
dangų viępu ir tuo pačiu 
tikslu — kad iš savo pasekė
jų kuodaugiausia pasipel
nyti ir sunkiai nedirbant 
gerai gyventi. -

Bet šitokių veidmainių 
dienos jau baigiasi. Protau
jantieji darbininkai pažįsta 
kunigus, pradeda pažinti ir 
"lietuviškus rusus". Neste
bėtina, kad į komunistą 
prakalbas tankiausia susi-

ti nuo socialistų. Jos liku
siai, atsižadėję savo komu
nistinio vardo, mėgino pas
kui steigti vis naujas ir nau
jas "partijas", nuolatos 
keisdami savo programą ir 
taktiką, iki priėjo prie to, 
kad dabar jau jie jaustųsi 
laimingi, jeigu juos priim
tų į talką smulkiosios bųr- 
uazijos politikieriai. Jie 
šiandien siūlosi i koaliciją 
(dėl ateinančių metų prezi- 
lento rinkimų) ne tik Far- 
ner—Labor partijai, bet ir 
>uržuazinių liberalų ”Komi- 
setui Kefuriosdešimts-Aš- 
tuonių"!

Taigi atlikęs savo nelem
tąjį ardymo darbą lietuvių 
iarbimnkų judėjime ir pa- 
amavęs reakcijai, komu

nizmas subankrutavo, ir ne 
•a jokios abejonėj kad ne- 
olimoje ateityje jisai visiš

kai išnyks iš mūsų višuome- 
įės gyvenimo.

Pažymėjusi tai, lietuvių 
socialistų konferencija reiš- 
da savo tvirtą įritfldnimą, 

kad draugai, kurie paliko 
'Stiklini socializmo princi
pams, toliaus darbuosis da’ 
idesniu pasiiržimu, idant 
askleidus sooaHžmo idėją 
ietuvių darbininkų masėse 
r sustiprinus Lietuvių So

cialistų Sąjungą, kuria 
mums pasisekė išgelbėti 
nuo pražuvimo per šiuos 
sunkius komunistinės demo
ralizacijos metus.

Konferencija kreipia taip 
organizuotųjų mūsų drau
gų, kaip ir plačiosios darbi-

t

šitą klausimą visuomet 
riša musų "lietuviškieji rto 
sai” arba komunistai šį ru
denį jie pradėjo naują savo 
rajų, ir j> organizatoriai 
visur kalba tūo pačiu klau
simu: kur darbininkams ge
riau?

Nors komunistų kalbėto
jai šio sezono "spyriuose" 
jau neberodo tokio didelio 
"narsumo", kokį rodydavo 
pirmiau, bet vistik jie tebe-

. rh „ fau /teka, gavi, kad tas •tapti.""1?®' ari» *itu- 
darbininku MMila ir kad Hnar žmonių, 
viskas ten daroma vien tik

- \
Tadu. F.UT.S.
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BROOKLYN, N. Y. Į unijos komitetus visur 
žodis-kitas apie Brooklyn, stengiasi uuijo» veikuna.nu.!

kriaučius. įstatyti komunistinei propa- 
’gandai, susirinkimuose va

lia didžiausius lermus ir at- 
grąsina žmones nuo susirin
kimų; unijos pinigus šmu- 
geliuoja visokiems fėkeriš- 
kiems komunistų fondams 
ir jų laikraščiams. Tačiau 
kitokių pažiūrų unijistai 
(aYba ir visai bepartyviaį) i 
kelia prieš tokius komunis-| 
tų elgesius protestus, iš ko! 
kyla lermai, unijos veiki
mui neužsitikėjimas ir t.t.

Bet nemanykite, skaity-

Daugumas -žmonių jau “j^ške-
pasigenda "Keleivyje” ži- 
nių apie Brooklyno kriau
čius. Mat, savu laiku Brook- 
lyno kriaučių unija buvo 
labai pasižymėjusi tarpe 
Amerikos lietuvių darbi
ninkų (taipgi nemažai ir 
tarpe svetimtaučių) savo 
veikimu ir solidarumu, to
dėl ir šiandien daugumas 
nori žinoti kas dedasi Bro
oklyno kriaučiuose.

Kaip jau iš pirmiau ”Ke- ~ _
leivio” skaitytojams yra ži- tojai? kad* musų komunktai 
noma, jog komunistai, kiek darydami tyli ir nię-
laiko atgal, buvo pasirizę nekalba apie vienybę na- 
sugriauti Amalgameitų uni
ją iš pat pamatų. Tam tiks
lui jie skleidė šmeižiančius 
uniją lapelius, viešai pra
kalbose jų kalbėtojai ragi
no kriaučius galutinai su
griauti šią uniją ir t.t. Gi 
pasekmės to viso buvo to
kios, jogei visa Amalgamei- 
ta unija gana sunkiai nu
kentėjo, o užvis sunkiausia 
nukentėjo musų, brookly- 
niečių, lietuvių Amalgamei-

i ar' musų unijos dabartinis 
komitetas gali šiuos užda
vinius tinkamai atlikti? Su
prantama, kad ne, nes jų 
didžiuma yra įėję į komite
tus tikslu komunistinės pro
pagandas, o ne dęlei dariiuo- 
tės unijai. Tai viena. O ant
ra, jeigu ir norėtų tas musų Dėti daug pasisekimo šita- 5 1 ___ _ _ I — _ * _ __ . _ ____•_

su Briedžio skebsape irgi 
prasti popieriai, nes toki 
žygiai tik pinigų sumas iš
traukia, o organizacijai 
naudos — nei už centą.

Na, ir kuomet šitaip da
lykai stovi, tai yra abejoti
na. kad musų unija gali tu- _ , • I « • -v • .

Dabar gal daugumas pasa
kys, kad tie žmonės* kuri* 
pametė organizaciją Ir jai 
Įvairiais budais kenkia, yra 
kalti tos baudos. Taip, gal 
būt, kad jie kalti. Bet jeigu 
tie žmonės yra kalti $99.99, 
tai aš paklausiu, kiek ko- 

• munistai yra kaiti, kuomet 
| jie tuo laiku sužiniai tarpė 
‘kriaučių propagandą vedė, 
!kad Amalgameitų organiza
ciją ”reikia griaut iš pai 
Į pamatų”? Juk niekas kitas 
buvo priežasčia tvėrimosi 
skebperacijų, kompanijų ir 
t.t., kaip tik komunistų pro
pagandos išdava —”griauti 
Amalgameitų uniją iš pat 
jos pamatų”.

Baigdamas rašyti, noriu 
pasakyt, kad musų organi
zaciją gali pastatyti ant ko
jų tiktai patys unijistai, ku
riems organizacija rupi, o 
ne kokios politikos ir šmu-

rėtų daugiau drąsos ir pa- 
sirižimo ginti savo organi
zaciją, tai joje negalėtų da
ryti tokios demoralizacijos 
komunistiški šarlatanai, nes 
didžiuma musų kriaučių 
jau senai juos pažįsta iš jų 
darbų.

Pas—lis.
komitetas ką nors suma
naus veikti, tai vargiai ga
lėtų, nes nemaža ten yra to
kių komunistuojančių žiop- 

Įlit&ų, kurie nieko apie orga- 
!nizatyvį darty neišmano, o 
tik plepėti težino. Ir štai, 
kuomet musų vietinėj uni
joj koki keblumai ar nepa
sisekimai Įvyksta, tai virš? 
minėti komiteto žmonės ver
čią visą bėdą ant delegato ir 
nuolatinio finansų sekre
toriaus, o šie, bijodami ko
munistų ar pataikaudami 
jiems, tyli galvas nuleidę, 
prisiima visą kaltę ant sa
vęs. Tačiau^ organizavimo 
darbui reikalinga ne plepe
rių, tet sumaningą ir gabių

xiiz.avnxiv Hęuni.iuun %***v....... -------------------- — --o——. ;—■.— -— -r -— -
vių, irgi tą pat, ką pirm mi- mų, kuomet Maspeth’o kor- jos žmonių šiandien gal no- tų būti: imti aktyvį dalyvu- 
nėjau, galima pasakyt. Mat,'ponija buvo nepleningai retų grįžti vėl į organizači- ma savo ormmiaaeijoje, lai- 
šitas darbas priklauso dau- organizuojama, ir pasek- ją, vienok jie bijosi tos di- kyti stęiriAkimtts ir tenai 
giausia nuo mwų unijos niės vra tokios, kad ją nesu- dėlės baudos — $99.99. tad turėti paUati^ms drąsos lė

tų skyrius, čionai komunis- skyriaus Pildomosios Tary* organizavo, tiktai ”išinufi- todėl jie ir po šiai dienai reikšti am auononę. Ir 
tai daugiausia turėjo progų ir komitetu. Na, o no” kiton vieton. Taip pat skebauja ir- kenkia unijai, jeigu muaų unijas nariai tu- 
^skleisti tarp organizuotų . ___________________________________ ____________ :__________ B
kriaučių tą ”idėją’’, jog rei-! 
kia griauti Amalgameitų 
uniją iš pat pamatų, nes ji 
yra netikus—neatsakanti'
darbininkams.' Dauguma 
kriaučių, žinoma, tokiems- 
komunistų pasakojimams ir. 
’ Laisvės” raštams patikėjo 1 
ir ėmė j ieškoti sau išeities^ 
o sanprotavimas tų žmonių! 
buvo štai koks: unija grius;! 
o kad griuvus unijdi dar pa
silikti prie savo nuolatinio 
amato, tai reikalinga tverti • 
Įvairios korporacijos ir, 
šiaip dirbtuves atskirai nuo Į 
unijos. Kiti gi kriaučiai. ne- Į 
turėdami pinigų Įstoti į to-į 
kias korporacijas, stengėsi* 
įlysti Į neunijines dirbtuves^; 
idant užėmus tenai pirmuti-, 
nes vietas ir pasilaikius sa-j 
vo amate. Na, ir kuomet ši- \ 
tie dalykai ėmė pilnumoj! 
plėtotis pas kriaučius, tai Į 
jau savaimi suprantama,! 
kad unija likosi suparali-. 
žuota. . t

Reikia dąr neužmiršti, 
kad tuo pat laiku prie to 
komunistų griovimo darbo 
prisidėjo ir tikrieji organi-( 
zacijos priešai -^-darbdaviai, 
iššaukdami lokautą ir pa-: 
traukdami uniją į teismą.! 
Na ir čionai unijai prisiėjo 
gana intensvvę kovą vesti 
ir nemaža finansų išeikvo-J 
ti. Bet šiaip ar taip, o visgi 
uniją prieš visus tuos puoli-, 
mus atsilaikė. . ; . .(

Dabar . darbininkams
likus be organizuotos spė
kos, ir komunistams per
mainius taktika nuo ”grio- 
vimo” ant ”gręžimo”, uni
ja pradėjo taip vadinamą' 
”vajų” — organizavimą ne- 
unijinių dirbtuvių. Tas. or
ganizavimo darbas, nežiū
rint įvairių kliūčių, visgi, 
tikimasi duos unijai šiek i 
tiek neblogų pasekmių. 
Tam organizavimo darbui 
rodo norą ir musų lietuvių 
Amalgameitų 54 skyrius. 
Bet ar pavyks musų skyriui 
kas nors atsiekti. ” tai yra 
abejotina. Visų pirma tos 
kiam darbui reikalinga, kad 
pas unijos narius butų soH- 
darumas ir vienybė. O ant
ra, reikalinga sumanaus ir 
planingo darbo. Na, o ar 
pas mumis tas yra? Atsaky
mas — nėra ir vargiai būti 
gali. Kad butų vienybė, ir 
solidarumas pas narius, tai 
reikalinga, kad pačioj uni
joj butų kuomažiausia poli
tikos veliama, kas iššaukia 
vien tik frakcinius ginčus ir

* nesutikimus. Vienok paą 
mumis komunistų ponu-, 
kavimis unijoje eina pilna-, 
me laipsnyje : jie įsiskverbę

riuose. O, taip, jie garsiai 
kalba apie „vienybę” ir 
„bendrą darbininkų fran
tą.” Bet jų tas „bendras 
frontas” tiktai žodžiuose, 
o ne darbuose.

Kas liečia sumanumu ir 
pieningą darbą linkui orga
nizavimo neunijinių dirbtu-

me vajuje — organizavime 
skebšapių. Dar vra ir kita 
priežastis, kuri kliudo pa-! 
sėkmingam organizavimo i 
darbui, tai ta, jog pas mu-; 
mis yra Įsigyvenęs ir uoliai 
komunistų palaikomas, su
pi atimas, kad šiek-tiek pra
sižengusius organizacijai 
žmones bausti po 99 dol ir 
99 c. Aš nesakau, kad kaž
kurie tų baudžiamųjų žmo
nių yra neverti tos baudęs, 
Taip, jie gal ir daugiau ver
ti baudos negu viršui pami
nėta, bet organizacija tun 
atsižvelgti ne tiek Į kaltę,
kiek Į aplinkybes ir pasek- I geliavimas unijos pinigu 
mes tų baudų. Pavyzdžiui, ’įvairioms komunistų apga- 
daugumas .pirmiau pasi-, vingoms įstaigoms. Taigi, 

žmonių. Mes turime patyri- traukusių nuo organizači- užduotis mus kriaučių turė-

'gręžimo”, uni-
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APSIMOKA TAUPYTI L
Šitų Gerai-Žinomų Kondensuoto Pieno Railų

NES GAUSI

Ypatingas
Suprasdami, kad daugelis šeinjyaiokią nežino visos naudos musu rūšių Kondansau* 
te Pieno, m«, The Borden Pompaay, dumtame ypatingą pasiūlymą, kwte gįlitm 
tik aprabežiuotą taika, kad jos irgi ®dėtų « tomis rųžimis pasipažinti. Jot 8pib 
dysi kuponą apačioje šio paskelbimo ir pasiusi jį Šiandien, tai mes pasiųsime Joms 
Paveiksluotą Premijų Katalogą, kartu so Ypatinga Premijų Korta, kuri skaitysis 

kaipo dovanotinų Idbdiu.

tekamos Premija Krautuvėrdnos Jums ež tą Korta ir visus Magnolia ar Star 
Pieno Kibelius, kuriuos dar turėsit, dovanų. Nuo pirkėjo, turinčio 40 ar <fau- 

lcibeli?, bus priimama tik viena Ppatinga Korta.

BOSTONE MUSŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ RANDASI:
89 Frtani Street arti Haymarket Sguare.

KITOS DOVANU KRAUTUVfiS
V RRIBGBPORT, COXX.

JOS Caagrms Street, 
arti Main Street.

PĘOYEOENC^ lt f.
’ 49 Atara 8uwt. '

arti Jhrttaften Street.

° >5

CHICAGO, 1LL.
Mokslo Draugų paskaitos.

Jau kelintą kartą man 
tenka atsilankyti i Mokslo 
Draugų paskaitas, Ray
mond Institute. Bet ši syki 
neiškenčiu neparašęs, <ad 
ir plačioji visuomenė apie 
jas žinotų.

Gruodžio 9 d. skaitė pa
skaitą inž. K. Augustinavi- 
Čius. Paskaitos tema: "Di
dis mokslininkas Pasteur
as”. Prelegentas, kaipo che
mikas, yra gerai išstudija
vęs Pasteuro mokslą, todėl 
ir nupiešė Pasteuro padary
tus nuopelnus žmonijai 
stambiais ir aiškiais ruo
žais, taip kad klausytojas 
gerai galėjo susipažinti su 
bakteriologijos ir mineralo
gijos reiškiniais.

Inž. K. Angustinavičius 
apipasakojo Pasteuro jau
nystės dienas, jo biedną tė
vą, jo mokslą ir kaip jis pa
sižymėjo mokyklose ir kad 
baigė universitetą su moks
lo daktaro laipsniu. Vėliau 
jis profesoriavo fizikos 
moksle, o paskui buvo pa
skirtas dekanu geriausiame 
Francužijos universitete. 
Pasteuras nelabai tikėjo Į 
teorijas. Jis. su mikroskopo 
pagalba tyrinėjo pastebėtus 
dalykus, kuriuos tikrai iš
studijavęs praktikoje pa
skelbdavo savo studentams, 
kuriuose jis įsigijo didžiau
sios pagarbos. Negana to, 
net mokslininkai klausyda
vo Pasteuro dėstomų lekci
jų, Pasteuras surado, kaip 
paskirstoma druskos stereo- 
cbemijos srity ir kad dei
mantas yra daugiau nie
kas kai anglies ątomas. 
(Deimantą galima padaryti 
prie tam tikro įkaitinimo 
anglies).
' Kuomet pietinėje Franci- 
joje užpuolė šilkų industri
ją epidemija ir kirminėliai, 
kurie gamina šilko kokonus, 
pradėjo mirti, tai Pasteu
ras surado būdą išgelbėji
mui tos pramonės nuo žlu
gimo. Jis nežinojo gyduolių 
formulos, bet mikroskopo 
pagalba atskyrė sveikus 
kirminėlius nuo užsikrėtu
sių bakterijomis, ir pasek
mės buvo kuogeriausios.

Antra priežastis, kuri 
naikino vyno industriją, tai 
rūgimas vyno. Vynas tuoj 
sugesdavo. Bet Pasteuras 
žinodamas, kad speomenta- 
ciją pagimdo maži gyvūnė
liai, kurie greit veisiasi, tai 
jis atšildė vyną iki 142 laip
snių, kur pasirodė, kad pas
terizuotas vynas daugiau 
nerugdavo. x

Toliau Pasteuras pasižy
mėjo bakteriologijos moks
le, kur tada medicina toje

FAU. RITES, MASS.
14—Ari StrętU
arti Britai

NF.W HAVES, CONN.
<103 Temple ^trert, 

arti Crat» Street.

M eta* kravtirvčH miestely, kuri oasrtttęėittall RtbeUo* ir YpattUfe 
jų Korte, jMsięsk Jom į Borden’s Frantam fe, tae.,4*8ntaon SU New Tor< _ 
tartv m nunerta tos dovanos, kurią rasi Paveikstaotame Premiją Katalogo, k mos 
tą dtotnną pasiųsime dykai. ? '

Ta’ _________ _ .K .<■-!-
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lionis ūžt vardindamas pui
kią. paskaitą pareiškė, jog 
ačiū žmogaus pastangoms, 
kuris gyvendamas j ieško, 
tyrinėja ir atranda tą, kas 
pirma nei i galvą neateida
vo. Vienok liaudis-yra ne
rangi prie mokslo parėmi
mo. Kai reikėjo Įsteigti Pas- 
teuro Institutą Amerikoje, 
lai žmonės nežinojo kokiam 
tikslui pinigai yra renkami 
ir rtiažai aukojo, o kai buda- 
vojo didžiausią sportini ba- 
linstradą, tai supylė milio- 
nūs dolerių. Cąrnegie Įstei
gė' savo pinigais l’asteuro 
Institutą. Rusijos caras ir 
tą pajų padarė, o žmonėms 
tas nei negalvoję.

Taigi, gerbiamieji, jus tu
rite ateiti Raymond Institu- 
tan pasiklausyti tokių pa
mokų, kurias tik universite
to suole tesėdėdami galėtu
mėt girdėti. O čia kainuoja 
ižanga tik vienas kvoteris.

M. Šileikis.

NORWOOD, MASS. 
„žile galvoj, velnias 

uodegoj”.
Prisižiūrėjus Norwoodo 

’ietuvių gyvenimui, prisime
na man vienas sceniškas 
veikalėlis vardu „žilė gal- 
’oj, velnias uodegoj”. To 
veikalėlio užvardinimas la- 
dai tinka tūloms Norwoodo 
moterėlėms, ypač kai ku-. 
rioms našlėms ir gyvanaš- 
ėms. Nors jų galvose žilų 
niaukų matosi ir nors vei
dą raukšlės dengia, bet uo
degose velnias jomarką ke
lia. Ir juo eina senyn, tuo 
trumpesnes dreses nešioja. 
Jei policijos nebijotų, tai 
tūlos jų visiškai be dresių 
uit gatvės eitų. Ir kas stt> 
bėtiniausia, kad tokios bo
belės .gerą pasisekimą pub
likoje turi. Kitur tokias 
įmonės, išjuoktų, pirštais 
badytų, o čia jos pagarboj 
laikomos Senberniai ir gy
vanašliai prie šitų bobelių 
timpa, kai musės prie me
daus. It visus jos užganėdi
na, visiems įtinka. Jeigu s 
vieną glamonėja ir čestavo- 
ja, o kitas tuo tarpu j duris 
pabarškina, tai tą per už
pakalines duris išprašo, o 
per priešakines nauja „sve
čią” įsiledžia.

Seniau jaunimas „meiliš
kas štukas” krėsdavo, o da
bar jas krečia tie, turi 
žHę gavloj, o velnią uode
goj- ’

Kitą kartą, parašysiu apie ; 
gyvanašlių „meiliškus” pa-į 
rikalbėjimus su senberniais. į 
Tegul tos bobelės žino, kad 
jos. su savo' "meiliškomis 
štukomis” nepasislėpė, nes 
dabar jau ir sienos girdi ir 
mato.

Telegrafistas.

v*

pfttssurgh, pa.
Vis* eilė prakalbų.

Pittsburgiečiams pasitai
kė gera proga išgirst visą 
eilę žymiausių lietuvių kat- 
Jėtojų. Lapkričio 30 čia 
talbėjo „Naujienų” redak
torius P. Grigaitis. Gi gruo
džio 16 kalbėjo chemikas P. 
žfaris, gruodžio 30 kalbės 
F. J. Pagočius, kuris atva
žiuoja pas uošvi Kazlauską 
Į svečiui L. M. Draugija 
tuomi pasinaudodama ren
gia jaur prakalbas. Vasario 
16 kalbės Jonas Liūtas. Vi
sos prakalbos bus L. M. D. 
Svetainėje vakarais.

Advokatas Bagočius yra 
--------- * sugrįžęs iš Lietu- 

, —J reikia tikėtis, kad 
jis papasakos visa tai. ką 
savo akimis matė ir girdėjo 
Lietuvoj. Kiti kalbėtojai 
kalbės kitais tikalais ir kiek
vienam lietuviui naudinga 
bus juos išgirsti, nes nevi- 
sada tokia proga pasitaiko.

J. Virbickas.

lityje buvo bejiegė. Jisai 
surado daugybes bakterijų 
pas įvairius gyvulius ir be- 
dalydamas eksperimentus 
išrado skiepus nuo hidrofo- 
bijos. Paryžiuje beprakti
kuodamas su šunų aprietais 
žmonėmis, sėkmingai pagy
dė 9 metų su keturiolika 
žaizdų vaiką/Tai buvo pir
mas jo pacientas vardu 
Meisteris. Pasteuras tada 
gavo medicinos daktaro 
laipsnį.

Ačiū Pasteurui, hidrofo- 
biją šiandien yra išgydoma 
lengvai. Išgydoma daug ir 
lutų ligų, kur nesant šitų 
priemonių gal ir šiandien 
medicinos niokslas butų da 
ant vietos stovėjęs.

Užbaigus Augustinayir
etai savo kalbą, adv. Jurge- w^jwndMeiA ant ,* pųsL>

nesenai. i 
V 08, todėl
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tos ligos kitaip negali išgy- tę jai galvą, 
dyt, kaip tik skaitydamas dėjęs bėgti, 
gerus raštus.

_,....l?Wtouj“pra-^itbŽokew ukX Buvęs Lietuvos prezidentas 
I Kur ir kada tas buvo, ne- riau tuos žodžius, jis šoko

, vaike, aš eisiu pasakyta. Kaip ir kiekvie- ant manęs kaip liūtas. Ma-.
ir tuojaus nusipirksiu tas.noj pasakoj, nepaduota nei nlau, kad reikės jau polici-

—Olrait,

knygas. PP

ŽARIJOS
Per daugelį metų Ameri

kos moteris kovojo, kol ga
vo lygias teises su vyrais.
Dabar Amerikos vyrams
prisieis kovot, kad gavus 
lygias teises su moterimis.

Kad motelis turi dides
nes teises už vyrus, galite 
suprasti iš šių pavyzdžių.
Jeigu vyras pabėga nuo 
moters, tai policija jo jieško
ir suradus netik atgal par
gabena, bet dar ir nubau
džia. Bet jeigu moteris pa
bėga nuo vyro, tai niekas 
jos ne j ieško ir nebaudžia. 
Arba jeigu vyras supykęs 
paleidžia i moterį kepure, 
tai tuojaus ir divorsas. Bet
jeigu Įnirtusi moteris pra
deda leisti į vyrą prosais 
arba puodais, tai slėpkis ir., 
tylėk. Niekas jos už tai ne
baus.

v

Patarlė sako:

Buvęs Lietuvos prezidentas 
sėdi kalėjime.sėdi kalėjime.

vieta, nei laikas, nei žmonių jos šauktis, bet mano bro- ^r nedaro tai gėdos lietuvių 
pavardės. Ir „Lietuvos ži- lis, moteris ir jo moteris su-

duodamas šitas žmonių kai- meldžiu---------------------------
bas, aiškiai pabrėžia, jog yęs paaiškinti, ar taip gale- Lietuvoj

____ __ ____________ ______ . ... - . .1 tautai? 
korespondentas, pa- laikė jį ir perkalbėjo. Taigi i ....... . .
nas šitas žmonių kai- meldžiu redakcijos nuo sa-1 .^oki klausimą kaulus- 

n St<ivO IU13S

labai pavirki. Valstybinė 
Drama statė premjerą, j 
kurią paprastai sueina rink
toji publika. Kan. Tumas 
viešai kreipiasi j ten esantį 
Respublikos prezidentą, 
prašydamas paliuosuoti be
sėdinti kalėjime buvusįjį 
Respublikos prezidentą p. 
Smetoną. Teatre kyla 
triukšmas. Pasirodo milici
ja ir publika skirstosi, ne-

tai yra tamsių žmonių pra- jo būti, ar ne. — A. Tuske- Ašaitis. Ar ne gėda lietuvių 
• • (tautai, jis klausia, kad bu-

----------- - j' "Ne, tokio atsitikimo nega- '^fi k Lietuvos prezidentes 
O tečiaus yra žmonių, ku- galėjo būti ir nebuvo. Uuk- Smetona s^di dabar kaleji- 

rie net Amerikoje gyvenda- raščiai tą pasaką paduoda Jr { klausimą jis 
mi šitai pasakai patikėjo, tik dėlto, kad parodžius, 1}^ *tsako; kad gal £ Sf 
A. Tuskevičius Scrantone kaip greitai tamsus žmonės f*1*1 ^.5?? esa”^. ^.ja « «

Sme&s™tona 5ulaukusi vaidinin10 gal°' 

buvęs laikraščio redakto- . Tokia v ra faktmoji padė
lius, skleidęs apie Lietuvos rls;. 1 1. .
valdžią melagingas žinias, Kyla klausimos, ar mes 
ir, Ašaičio manymu, nubaus Heizeidžiame tautos garbes, 
ti jį būtinai reikėjo, štai kakjiman savo bu-
Ašaičio straipsnis, taip kaip '.^1 prezidentą? J suklau
ps tilpo 260-tame „Lietu- Pirmmusm apkepais 

‘p. Smetona, nemokėdamas 
Suglaudus visa p 7 (baudos, bet eidamas kalėji- 

tenai man paaave ^auię : Bus tai Knygos pavidale rin--man. Jeigu savo kalinime 
žiūrėk, sako, koks buvo at- kinys įvairių informacijų, J?? L,f mm (ilsai butų įžiūrėjęs tautos
sitikimas. Aš daskaitęs iki statistikų, patarimų, gražių išreikšti^ Tižeidimą ir diskreditavimą,

Kaip dirbami apie atskirus asmenis, arba fe!"’ 
“ -* k0kkti^ l^asirinttlėjCdk

i

Bet „Vai- 
„ , . .. . . .. _ .rui” leisti buvo juk surink-
Bet paskutiniu laiku Pa- ta pajais 50-60,000 litu, 

skaitvtoiams tik 25 centai. Zanf“ s,ią«da.P«'nygtmai Laikraščio išėjo tik aštuorii 
skaitytojams t>z -» pradėjo jęIsti du klaidingu numeriai jr šiomis, dieno-

be derasi su lenkais ir atsi- _ pinigų JTa. Galop ^ni. 
žada Vilniaus, jirnm<lama Lai buvo siuiomi, bet p. 

enkų [Smetona norėjo kalėti.

santykiai

simanymas. nes numiręs vičius.’ 
niekas vaidintis negali, 1 'T

bemaž ko mušt negavo nuo prasimano „stebuklus.” 
tamsunų, kada pasakė, jog 
jis tokiai pasakai netiki. 4^
Štai jo laiškas:

Gerbiamas 'Keleivio’ Re-
Keleivio” Kolendorhis 

1924 metams.

tis.
Kyla klausimos,

daktoriau! Prašau duoti ko-1 
kį nors išrišimą šitam klau-; 
simui. Šeštadienio vakarą,) 
8 gruodžio, aš nuėjau pas 1924 metams jau spaudoje 
savo kaimyną pasikalbėti, ir neužilgo bus gatavas. 
Tenai man padavė 'Saulę’: Bus tai knygos pavidale rin- V 11 1 _ • •

Keleivio” Kalendorius
vos numery’

tos vietos, kur pasakyta, eilių ir
kaip negyvai kunigo gaspa- nių, tarp kurių svarbiau- 
dinei buvo nukirsta galva, i 

įsustojau skaitęs ir sakau, 
kad tai nebuvo joks atsitiki-

. •• . v • « — —

siais bus:
Dievas?”,

Vieniems mas, o tik tokia pasaka. Ma-j P*nlgal- » kain kam tinkamo -------"įsaa pasirmaęs Kalėjimą uk-- ..---------- -  ........ ... ->n,okoora lataot.’ w daug a*™ dėlto, buk pinigą .įėjėjodievas duoda nueidamas, no kaimynas tuojaus ir šo- 
kitiems pareidamas. Aną ko ant manęs: .'bolševike; 
metą kunigas Tumas, pabu- sako, ’tu niekam netiki!’

I kitų.' a ginčytis, nei juoba pykti ar- ^i mokėti 
ba bausti netenka. ’ ai moKetL

Kalendoriaus kaina bus
50 'centų, bet „Keleivio”

uieią nuiiigas i uma&, pa u u- saKo, ui menam netlKl! i 
čiavęs šliupą, pasakė jam: (Aš esu darbn žmogus ir—Tegul bus pagarbintas,;gyvas — apopleksija užmu- 

Maike. ; šė. Gal ir su tavim taip atsi-
—Sveikas-gyvas, tėve. j tikti. O kaip gi tuomet pasi- 
—-Kodėl tu, Maike, nie-liktų vyčių vaiskas be gene- 

kad neatsakai man katali- roto? Juk tai butų didžiau- 
kiškai? Kada aš tau sakau 
„Tegul bus pagarbintas’’, 
tai tu turi atsakyti man 
”Ant amžių”.

—Aš nenoriu taip sakyt.
—Tai kodėl?
—Todėl, kad aš nepripa

žįstu jokio garbinimo. Tik
tai vergas savo poną garbi
na. i

—Tu. vaike, kalbi kaip 
tikras bolševikas.

—Visai ne. Aš kalbu kaip 
laisvas žmogus! ___ ______

—-Neprovyk juokų, Mai- j velnias tuojaus ir stovi aky- 
ke. Prie žmogaus tau dalge, 
daug trūksta. Da tavo keli- ".7 
nes pertrumpos; tavo nosis galvoji" tėve,'

Maike, nie- liktų vyčių vaiskas be gene-

sis nuostolis lietuvių tau- 
įtai, netekti tokio garsaus 
vyro! •

—Jes, Maike, čia tu tei
sybę sakai. Pykti man ne
užsimoka, ba mirti aš da ne
noriu. Viena dėlto, kad aš 
esu reikalingas vyčių vais- 
kui; o antra dėlto, kad aš 
labai bijausi smerties. Ro
dos, esu geras katalikas, 
tankiai einu spaviednin ir 
nešioju škaplerius su zupel- 
nais atlaidais, ale kaip tik 
pamislinu apie smertį, tai

”Jonai, aš tave myliu, bet apie bolševikus nieko neži- 
tavo raštus deginu”. Praėjo nau.)
keli metai ir kun. Tumo'iš-( "Gerai, sakau, teguląs 
tarti žodžiai sugrjzo ant jo busiu bolševikas, bet tokio 
paties galvos. Lietuvos ku
nigai Tumą myli, bet jo 
laikrašti uždaro ir raštus 
degina.

Užsakymą galima siųsti gandu: Lietuvos Vyriausy- 
jau dabar.

a 1
Klaipėdos
siūlomąjį statutų. I Tiesa - tautai negražu,

Lietuvos santykiai su kad jos buvusis prezidentas 
Lenkija kiekvienam lietu- kalėjime. Bet tautai la- 
viui yra toki opus, kad tų baį skauda, kad buvusis 
santykių lietimas iššaukia prezidentas, prasižengia 
visuomenėje gyviausio de-kjems Įstatymams, kuriuos 
mesio ir atkaklaus nusista- pats leido ir kuriuos pildyti 

j‘>7° - Dieve -“eP3- kitus ragino. P. Smetona, 
siduoti lenkų daromoms kaipo buvęs prezidentas, 
.klastoms. Suprantamas tad turėjo būti atsargesnis, pa- 
t dalykas, kad siuos^ santy- sirinkdamas politinius drau- 
kius spauda tegali leisti ĮgUS. Jeigu pasidavė suku- 

; grynai obiektmgai ir labai ta,, sukamas ir nustojo poli- 
atsargiai, nes mažiausias tinęs pusiausvyros — čia 

kalta ne tauta, bet' siauras

visuomenę ir iššaukti eksce-
sų. Musų vyriausybė, stove- . Tam tikra širdgėla žiūrė
dama piliečių ramumo sar-1 P-.Smetonos kandi- 
gyboje, turėjo gi vieną kar- da^ur^ Seiman, kada jmai 
tą statyti klausima: kas da- Ke^ renkamojo skaičiaus ne
ryti su p. Valdemaru ir su ^gąvo. Lai pagalvoja tie, 
p. Smetona, kad padarius ^uri® rinkimuose statė p. 
galą jų leidžiamiems melą-|Smet?nos. kanditaturą, ar 
gingiems gandams? Kadan- nmt3 Payojaus tuo
gi, einant konstitucija, visi b.udu J° vard^ d^kredituo- 
piliečiai yra lygus įstaty- . ....
mams, tai p. Smetoną ir p. L?1 pagalvoja tie, kurie 
Valdemara, kaipo melagin-’ P* JSmetoną statė Vairo 
gu žinių skleidėjus, teko nu- redaktorium, ar nemato 
bausti. P. Valdemaras iš-1™1?10 Pavojaus diskredituo- 
vežtas i Varnius koncentra-p1 J° .vardą’ Juk visiems 
eijos stovvklon, o p. Smeto- J™ žinomas redaktoriaus 
na nubaustas 2,000 litų ar- likimas. Parašys kas mela- 
ba 2 mėnesiams kalėjimo. S'ng? 2}nią> pateksi teis-

P. Valdemarą išvežus, p. fe"? ’ P3tS 

Smetona rašo p. Kr. Apsau- T • \ „
riam^radina“ ne^Žtoir' Smet™a redaktorium st£

? vJdemato £ feuTŠliSŽn£ M? 

vežimą ir reikalauja, kad|g^s išvados.

JUOKDANOS.
Ūkai ukuos ir sapnuos. 
Pasitinku spinduliuos 
žiuriu tiesiai ir juokiuos.

Kaž kas baltas su sparnais 
Ties bažnyčioms, ties kalnais 
Verkia žodžiais užkeiktais.

Vos pasikelia šalna 
Ties manaja vienuma 
Ūkų gailesio pilna—

Po šešėlių, po kapus 
Prisiglausi — ir nebus 
Nei paklydusios dainos, 
Nei našlaičių vienumos...

Kaip bibliniai žirgai, 
Dega tolimi sniegai— 
Ir gyvenimo takai.

Kaip vakare kibirkštis 
Kur vyniodamos nukrisr- 
Spinduliuos ką pasakys?

Klykia gulbės padangėj. 
Ūkanotoj viešnagėj 
Skrenda laimė neregė.

Ūkai ukuos ir sapnuos, 
žiuriu tiesiai ir juokiuos. 
Kaip saulėja virpuliuos.

KAIP ŽINYS.
Už bažnyčių, už kalną, 
Kaip žinys dievų senų, 
Nusileidęs gyvenu.

—Tu perdaug apie ji 
, užtai jis tau

Verkia gailesiu širdis.
Kas jai tyruos pasakys—
Baltas Svečias ką laikys • •••

Balys Sruoga.

Tik pelėda ant šakos, 
Kaip našlaitis, suvaitos, 
Tik paklydusi daina 
Susilieja su tamsa.

VIDUNAKTINE.
Tyli sodas ir takai. 
Kaip vidunakčio kapai. 
Tik šešėliai čia ir čia 
šlama verkdami nakčia.

žiuriu tiesiai ir juokiuos. 
Ūkų ukuos ir sapnuos 

. Aš žinau, kad pabučiuos’
Balys

Gal tik vėjas ir tamsa 
Guosis aimana sausa, 
Ir vidunakčio kapai 
Verks pasauly, kaip vaikai...

Balys Sruoga.

!•••

i

Daktaras Graičiunas yra 
darbštus žmogus. Jis dirba, 
dirba ir dirba, bet... nieko 
nepadaro. Mat, vieno, darbo 
nepabaigęs jis imasi kito ir’ 
taip visas jo triūsas palieka 
tiek vertas, kiek mažo vai
ko žaidimas.

da peržemai. Žmogum tu 
galėsi pasivadinti tiktai ta- 

• da, kada rūkysi pypkę ir 
busi toks, kaip aš... O'Jė
zau, ratavok!...

—Kas pasidarė?
—Dieglys, vaike, kad dū

rė į šoną; net akįse sutemo.
—O tai vis dėlto, tėve, 

kad niekus kalbi.
—Nausa, tai vis man tas 

kiaulės kraujas atsiliepia, 
ką mes išgėrėm pas mano 
kūmą vietoj vyno.

—Bet tu buvai pas dak
tarą: turėjai jau pasveikti.

-—Jes, vaike, tu man pa
tarei nueit pas daktarą, o 
aš kaip durnas ir paklau
siau tavęs. Tfu!...

—Kodei spjaudai, tėve? 
Ar negardžių vaistų davė?

—Ką jis man duos, kad 
jis nieko nežino. Aš jam 
aiškinu, kad man gumbas 
pasikėlė nuo žalios jukos, o 
jis mane kvailiu vadina ir 
sako,' kad aš jokio gumbo 
neturiu, ale nuo munšaino 
sergu. Jis man liepia pa
mesti gėrimą ir pypkės dau
giau nerūkyti. Sako, nuo 
kiaulės kraujo negali ap- 
sirgti.

—O gal jis ir teisybę sa
ko.

—Ką tu, vaike, man šne
ki; juk aš geriau žinau! Ir 
dabar mano pilve parėtko 
nėra, ot, rodosi, kad gyvas 
paršas spardosi, ir gana.

—Apsižiūrėk, tėve, kad 
krikštynų kartais nesusi
lauktum. Ot, butų juokų: 
vyčių generolas pagimdė 
paršą!

—iarap, snargliau! Kad 
duosiu per marmuzą!,

—Nesikarščiuok, tėve, 
nes karščiuotis prie tavo 
sveikatos yra labai pavojin
ga. Vienas generolas taip 
jau mirė: įsikarščiavo, su
sijudino, ir staiga krito ne-

vaidinasi.
—Tas gali būt, vaike. 

Štai, anąsyk atsigulęs pra
dėjau snaust ir, rodos, ma
tau, kaip lenda per langą 
visas juodas. Pašokau iš 
lovos, pagriebiau šoblę ir 
persižegnojęs kirtau. Tik 
suniurnėjo ir movė laukan. 
Ale vuodega pasiliko ant 
lango. Suvyniojau į katali
kišką gazietą, kad negalėtų 
išnykti, ir norėjau ant ry
tojaus atnešti tau parodyt, 
kaipo prirodymą-, kad vel
nias ištikrųjų yra. Ale stai
ga kažin kas pradėjo belsti 
mano duris. Atidariau, ogi 
žiuriu, gaspadipė atsineša 
savo katiną be vuodegos. 
Sako: ''Žiūrėk, ką tu pada
rei! Užmokėk man už kati
ną, ba sureštysiu ir ant kor
to paduosiu!” Ir turėjau už- 
Iagadyt, ba kitaip butų tro- 
beTis.

—Aš tau sakiau, tėve, 
kad velnio nėra ir kad tu 
netikėk Į tokius burtus.

—Pasakyt, vaike, tai ne 
štuka; ale duok tu man ro
dą, kaip nuo jo atsikratyti, 
tai busi vyras. Kas iš to, 
kad aš mislysiu, kad velnio 
nėra, o kaip tik Įneinu kur 
patamsin, tuojaus ir matau 
jo ragus!

—Aš žinau, tėve, kad at
sikratyti tos ^šmėklos ne
lengva, nes per visą amžių 
kunigai tave gązdino tais 
ragais. Tečiaus atsikratyti 
galima. Skaityk nuolatos 
„Keleivį”; perskaityk kny
gutę „Kodėl aš netikiu į 
Dievą” ir „Apie Dievą, Vel
nią Dangų ir Pragarą”, o 
tas tavo ligą išgydys.

—Tu sakai, išgydys ma
no gumbą?

—Ne „gumbą”, bet bai
mę velnio. Toji baimė yra 
tavo smegenų liga, tėve. Ir

Kai kurie lietuviai sako, 
jogei anglų kalboj yra labai 
daug vienodų žodžių, kurie 
kartais sumaišo pasikalbėji
mo prasmę. Bet ir lietuvių 
kalboj tokių žodžių nesto- 
ka. Ką jus,’ pavyzdžiui, sa
kysit ant šitokio pasikalbė
jimo : _

—Mano tėvas gyvena ant 
žemės (ūkės).

—O aš maniau, kad ant 
mėnulio.

—Dėde, kur kartis (šat
ra šieną priveržti)? v

—Karkis, vaikeli, kur tik 
tu nori.

—Tėveli, ką veikiai?
—Botagą vijau.
—Reikėjo nusiauti batus, 

tai butum parijęs.
—Kaip pabus nevalgęs 

kelias dienas, tai žinos.
—Kaip jis pabus, kad dar 

neužmigo.
—Ona bulves kasė.
—Ar tai bulvėms niežti, 

kad jas reikia kasyti?
A. Darbukas.

Šiame „Keleivio” numery
je,' Lietuvos žinių skyriuje, 
telpa straipsnelis antgalviu: 
„Kunigo gaspadinė vaidina
si”. Tas straipsnelis yra pa
imtas iš „Lietuvos Žinių”, 
kurių korespondentas, ra
šydamas tą straipsneli, nori 
parodyti, kokių kvailų pa
sakų tamsus žmonės prasi
mano. Jie prasimanė, buk 
pas tūlą kunigą buvusi gas
padinė Barbora* Kunigas 
ją labai mylėjęs, ir kada ji 
numirusi, ji pradėjusi vai- 
dintis: ateina Į kleboniją,1 
ištraukia kunigą iš lovos, 
arba kai ką ant kelio susiti
kus apmuša. ir taip toliaus.1 
Šitais savo „zbitkais” ji tiek 
ikirėjusi. kad buvę nutarta 
ją iškasti ir nukirsti galvą. 
Kada ją atkasė, ji buvusi 
beveik gyva, ii’ kada nukir-

dą užmokėti, bet jisai atsi
sakė. Norėta tad daryti 
tam tikro spaudimo j musų 
Vyriausybę, kad jinai atmai
nytų savo sprendimą. Tuo 
tikslu Kauno Miesto Tary
ba siuntė delegaciją. Lietu
vos Universiteto Humani
tarinis Fakultetas savo po- ! 
sėdy, kuriame dalyvavo ir_________ m
p. Smetona, svarstė šitą laikėsi Karenskio politikos, 
klausimą ir nutarė prasyti Musų spaudoje ligšiol ne- 
paliuosuoti nuo baudimo p. baudžiamai praeidavo tik- 
Smetoną ir p. Valdąnarą, kai žalingų valstybei gandu 
tetu’i’prafeSri^ S1‘k.^timų, pridenk ač 
tetui protesonus. politine programa, ar auto-

Tuo tarpu atėjo terminas ritėtu. Lenktis autoritetui 
arba įmokėti 2,000 litų, ar- ne visuomet sveika. Ir ne vi- 
ba eiti kalėti. P. Smetona suomet sveikai išeina auto- 
atsisakė mokėti. Jis paso- ritėtai, jei tik autoritetu 
dinta kalėjiman. Tada eina nori operuoti. Taip, man ro- 
delegacija pas kan. Tumą Mos, ne visai gerai išėjo kan. 
prašyti, kad jisai iškeltų ši | Tumas su savo kalba teatre, 
'reikalą viešai. Proga buvo* A šaltis.

[nai butų neliečiami. Už pra
sižengimą reikėtų bausti ir 
negalima butų bausti. Įžeis
ti piliečiai neturėtų galimy
bės apsiginti — nes ką gi 
darysi tokiam redaktoriui, 
kuris yra neliečiamas.

Jeigu galima kuomi nors 
kaltinti vyriausybę, tai ne
bent tuomi, kad ligšiol jinai



KELEIVIS &

KORESPONDENCIJOS. LAWRENCE, MASS.
Lietuvi# Tautos Korporacija 

išmoka nuošimčius . nuo pra
džios L. T. K. susitvėrimo iki 
1923 metų. Išmokėjimas bus 
Gruodžio-December 28 ir 29 d. 
1923. 7-tą vai vakarais, Lietu
viu Ukėsų Kliubo kambariuose, 
41 Berkeley Street, Lavrence, 
Mass. Todėl visi šėrininkai ma
lonėkite ateiti ant minėto lai
ko ir atsineškite šėrus. Gyve
nanti kituose miestuose galite 
kreiptis laišku. Parašykit aiš
kiai vardą ir pravardę, antrašą 
ir šėro numerį. Laiškus šėrinin- 
kai 
šor

foaės. Daugiau juokų, negu Amen- Pajieškau savo svoto Vlado Savic- PARSIDUODA LOTAS LOR.UN. 
kol munšalm. ftioia knvooJe telM net ko. pirmiau gyveno So. Bostone, o OHIO. Kuriam reikalinga lotas že- 
-o »D*Un lUmhA* eilės ni- nežinau kur. Meldžiu atsišauk- mės, parduosiu pigiau Gal rastųsi

piniu darbuotojas. Jis tapo 
palaidotas 8 d. gruodžio ant 
tautiškų kapinių,

Lai būna jiems lengva ii-
• • v 1 • T     1 •

PABSIDVODA LOTAS LQB.UN. 
(»UQ. Kuriam reikalinga lotas ie;

-__ nežinau uur. .veioziu atsunua- mes, paruuosiu pigiai, uai rašiusi
7Z Puan namuos spyaai * eues, p urua kaa apje j- įĮIK>w pruneikit, agentas, kuris galėtu parduot. Lota3 
aikalbčjimai, homorūtišlu sinapsmu* busiu dėkiiuras. Turiu jam svarbiu randasi ant 64? f uito n st., Lorain,

«TT ’• j—Lt—.‘sėtis žios šalies žemelėj.I rogramo dalyviai daugiau-) NantUdetis.
PORTAGE, PA.

{vairumai. šia buvo pasirėdę savo^tau-j
šis miestukas guli prie tiškuose kostiumuose.

insyi- Lietuviai turėjo savo pro- 
_ tarpe gramą subatos vakare, ku-

Johnstovvn ir Altana. Apart ris susidėjo iš sekančią ga- 
minkštąjų anglių kasyklų balelių: pirmiausia pora 
čia yra tik nena šilkų audi-| jaunų mergaičių (V. Varar 
nyčia, kurioj dirba vien tik ’ šikė ir O. Lukošiunaitė) pa- 
merginos. Anglių kasyklose šoko keletą klasiškų šokių, 
darbai eina silpnai, dirba- paskui Marcelė Grinienė su
ma tik puse laiko.

▼ • A •

it iškaiš šokiais ir muzika.
i Žinia U Lietuvos.

JONAS MEŠKINIS 
15 Millbury Street.

Bos 1. Worcester. Maso.

didžiosios linijos Pennsyl 
vanijos gelžkelio, f

ma tik pusę laiko. , dainavo solo, palydint pią,-
Lietuvių čia randasi pu- nu panelei Adelei Venslo- 

sėtinas būrelis ir visi sutiki- viutei, sekančias dainas: 
me gyvena. Išviso priskai- i ”Kur Bakūžė Samanota”— 

Šimkaus, ”Dul, dul dūdelė” 
— Vanagaičio ir ”Jausk ir 
Mylėk” —Petrausko. Dai
nos publikai patiko. Toles
nis programas buvo šokiai; 
keturios poros, 
čios iš Bikino, 
Paulikoniuko, 
Slenčiauskaitės, 
Saueikiutės ir 
pašoko ”Suktinį”,”Klumpa- 
koji” ir ’’Noriu Miego”. 
Muzikantai 4el šių Šokių 
susidėjo iš J. Kazlausko, pa
nelės Steponaitės ir da po
ros vaikinų, kurių pavar
džių nenugirdau. Ant galo 
Aleksandra ^Sadauskas, ba
ritonas, sudainavo solo ’’Ol 
kas’’ ir "Kalvis” 
ko, akompanavo p4ė Ste- 

I ponaitė. Dainos publikai la
ibai patiko.

Lietuvių programo daly
viai, moteris ir merginos, 
buvo pasirėdžiusios lietu
viškais kostiumais, išski
riant panelę Vensloviutę, o 

i vienas neturėjo

tomą apie 60 lietuvių šeimy
nų ir apie tuzinas pavienių. 
Žmonės myli apšvietą ir 
skaito laikraščius. ' Dau
giausia čia žmonės skaito 
”Keleivi”. Ateina taipgi ir 
kitų laikraščių po keletą eg
zempliorių. Iš organizacijų 
čia yra dvi S.L.A. kuopos— 
163 ir 48, S.LR.K.A. 86 kuo
rą pasalpinė L. T. D. ir A.; 
L. D. L. D. kuopa. L.T.D.! 
nupirko žemę budavojimui 
svetainės, kuri mums yra 
neatbūtinai reikalinga. Sve
tainės klausime reikėtų vi
siems lietuviams sukimšti ir 
bendrai tą darbą dirbti, nes 
vienybėje galybė.

Gruodžio 3 d. patiko ne
laimė vietini lietuvį P. Lu- 
kašeričių. Jis Y'ažiav’o su sa
vo žmona autom obilium iš , 
Johnstown namo. Netoli, 
nuo Portage važiuojant per, 
tiltą automobilis nukrito i i 
upę. šitoj nelaimėj Lukaše-J 
vičius tapo mirtinai sužeis
tas, o jo žmona kiek leng-į vyrai nei 
viau. Jiedu tapo išgelbėti ir j kostiumų, nors norima bu- 
parvežti namo. Už trijų va- vo ir vyrus šokikus apnikti 
landų laiko Lukaševičius lietuviškais kostiumais, bet
mirė, o jo moterfs turbut nekurie iš.šokėjų pasipnesi- 
pasveiks. Paliko dideliam no, pasiteisindami, kad da- 
nuliudime 7 vaikai, sužeis-į bar ir Lietuvoj taip rėdosi, 
ta moteris, brolis, sesuo ir į kaip ir Amerikoj. Čia reikia 
tris švogeriai, visi gyvena i pastebėti, kad ant šio baza- 
Amerikoj. ro buvo vaizduojama ne tas,

Velionis buvo darbštus kaip dabar rėdosi, bet kaip

I

susidedan- 
Maisiejaus, 

Virbicko, 
Griškiutės,

Riškiutės,

Petraus-
• -

žmogus visais atžvilgiais ii- praeityje rėdėsi, 
per savo darbštumą pasitu- Iš susirinkusios publikos
pinčiai gyveno. Jo pasidar- didžiausias nuošimtis buvo 
barimu buvo sutverta S. L. lietuvių. Ir kiek liks pelno, 
A. 163 kuopa ir pasalpinė tai bus paskirtas Lietuvos 
L. T.D, prie kurių jis prigu- našlaičiams. A adinasi, Jren- 
lėjo iki pabaigai gyvenimo, gėjų triūsas nenuėjo uzdy- 
Taipgi prigulėjo prie rieti- ką, nes suteikė lietuviams 
nes anglų draugijos Moose. garbės pnes kitas tautas ir 
Jis mylėjo apšvietą, pats.: našlaičius suselps. _ 
skaitė laikraščius ir Įmygąs . ^rlc, lietuvių išstatytų 
ir kitus ragindavo skaityti, daiktų darbavosi M. Gnnie- 
Turėjo 48 metus amžiaus, nė, B. Berret, Keldusiene ir 
— ‘ ” *----- • Lukošiuniene. Padėjo viską

prirengti Gurevičienė. 0 
programo prirengime dar
bavosi ponios Grinienė ir 
Dumblauskienė.

Reporteris.

skaitė laikraščius ir knygas Prie lietuvių išstatytų
■ . •• • • • /■'t —

23 metus išgyveno Ameri- į 
koj. Paėjo iš Vilkaviškio 
apskričio, Pajavonio para
pijos, Kletkininkų kaimo. 
Tapo iškilmingai palaidotas, 
6 d. gruodžio. Lai būna jam 
lengva šios šalies žinelė.

F. Ražukas. NANTICOKE, PA.
Į . . ■

Vaičiulio name kilo gaisras; 
sudegė burdingierius.

i-a •• ■ Gruodžio 4 <L. 3 vaL $0
— Lietuviai pasirodė gana' minutų ryte, A. Vaičiulio 

surai. i namuose kilo gaisras. Sude-
Gruodžio 7 ir 8 dienomis gė visos triobos ir rakandai, 

didžiuliam Syria Mosųue i šeimininkai vos spėjo iš- 
budin/e buvo surengtas Į bėgti yienmariškiniai. Bet 
Tarptautiškas Bazaras, ku-’Vaičiulio burdingierius, A. 
rio rengimą vadovavo Inter-' Baranauskas, žuvo liepsno- 
national Institutas arba ki-.se, nes per durnus nebegalė- 
taip vadinamas Y. W. C. A. jo išbėgti. Nors jis šaukėsi 
Bazare dalyvavo 14 tautų, pagalbos, bet gelbėt nebuvo 
Kožnos tautos moteris tu- galima. Kitas burdingierius 
rėjo išstačiusios savo rankų Paplauskas spėjo pabėgti, 
dirbinius ir pasirėdžiusios nusiversdamas stačia galva 
savo tautiškais kostiumais, 'žemyn. Sakoma gaisras ki- 
Vaikščiodamas žmogus ta- lo delei trūkimo sklępe pe- 
me bazare jautiesi lyg kad čiaus, kuris varo šilumą j 
važinėtam po Europos ša-!visą namą. Tapo pašaukti 
lis, nes matai netik skirtin-iugnagesiai iš Nanticoke ir 
gai pasirėdžiusias moteris, Į Wilkes-Barre, bet gaisro 
bet girdi 14 skirtingu kai-j greitai apmalšinti negalėjo, 
bų ii’ matai 14-kos skirtin- nes buvo sugadinti vandens 
gu tautu- pagamintus ir iš-1 aparatai. Išsigandę gaisro, 
statytus‘daiktus, kas prime-! aplinkiniai gyventojai pra- 
na tų tautų senovę. dėjo kraustytis iš namų.

Lietuvių skyriaus priren-j Nuostolių gaisras padąrė 
gimu rūpinosi South Sidės i «pie ant 70 tūkstančių do- 
IJetuvių Moterų Kursų lenų.
Kliubas‘ ir, žinoma, pridėjo? Sudegusis A. Baranaus- 
nemažai triūso, pakol viską kas tapo palaidotas 5 d. 
taip rūpestingai prirengė.'gruodžio, ant tautiškų kapi- 
Lietuviai pasirodė gana nių.
gražiai netik išstatytais | Laike gaisro tą pačią nak- 
daiktais, c ir programų, tį mirė Kaulas Perlis, vi- 
kaip tai dainomis , tau- siems žinomas tautiški! ka-

PITTSBURGH, PA. 
Tarptautiškas Bazaras,

Nuostolių gaisras padarė

Kursų lenų.

LAWRENCE, MASS.
P. Ggrigaičio prakalbos.
Gruodžio 6 d. socialistų 

draugai ir pritarėjai buvo 
surengę drg. Grigaičiui pra
kalbas. Prakalbos atsibuvo 
L. Ukesų Kliubo Svetainėj. 
Atėjus paskirtam laikui 
žmonių prisirinko pilna sa
lė, nes visi žingeidavo iš
girsti drg. Grigaičio pra
kalbą. Kadangi kalbėtojas 
pasivėlino atvažiuoti, tai 
kalbėjo tik vienoj temoj, 
būtent apie Lietuvos ekono
minę padėtį ir apie ūkinin
kų ir darbininkų vargus. 
Kalbėtojas sakė? kad nors 
visiems dabar sunku Lietu
voj gyventi, bet užvis blo-; 
giausia padėtis tai ūkės 
darbininkų, kurie tarnauja 
pas stambius ūkininkus ir 
dvarininkus. Sakė, vargas 
smulkiems ūkininkams taip
gi, ir valdžios tarnautojams, i 
o gerai tik kunigams, nes 
jie dabar varo po kelis 
"biznius”,' kaip tai bažny
čiose, bankuose, krautuvė
se ir ant bačkų. Gerai ir 
aukštiems valdininkams, i 
nes gauna dideles algas ir 
su krikščionių demokratų 
pagelba tas. algas dar pasi
didina.

Drg. Grigaičio prakalbos 
publika klausėsi gana atv- Į 
džiai ir gaudė kiekvieną sa-Į 
<inj. Tik gaila, kad kalbė-, 
tojas nepasakė, kokias orga-i 
nizacijas Lietuvoj amerikie
čiai darbininkai turėtų rem
ti. Nors sakė, kad reikia 
remti apšvietos organizaci
jas, bet tų organizacijų yra 
abai daug, o didžiuma jų 

yra kontroliuojamos krikš
čionių demokratų. Taipgi 
nepasakė, kokias organiza
cijas turi stiprinti ameri
kiečiai čionai ant vietos.

Daug nesmagumų pasida
ro rengėjams, kuomet kal
bėtojas nepribuna ant pa
skirto laiko. Tokiu *budu 
rengėjai visai negali atsiek
ti savo užbrėžto tikslo. La
bai yra nemalonu, kuomet 
prisieina eiti pas sunervuo- 
tą publiką prašyti aukų 
nadengimui lėšų ir tai prieš 
prakalbas. Tai aišku, kokios 
gali būt pasekmės. Aukavo 
po $1.00: J. Urbonas, F. Va- 
reika, J. Savinčius; po 50c., 
J. Savulioniš, K. Lisauskas. 
Smulkių aukų surinkta $4.- 
50c. Viso pasidaro $8.50. Vi
siems aukautojams, daug ar 
mažai, tariam širdingą ačiū. 

Rengėjai.

ELIZABETH, N. J.
Saužudystės.

Čia užėjo saužudystės epi
demija. štai tik "septynių 
dienų atsitikimai:

Dvi lietuvės moterįs no
rėjo nusižudyti gesu, bet i 
laiką buvo užtiktos ir nuga
benus į ligonbuti išgelbėtos 
nuo mirties. Jos pasakė, jog 
jų vyrai negeri, todėl norė
jusios sau galą pasidaryti.

V ienas amerikonas; išves
tas iš kantrybės delei šei
myniškų nesutikimų, apsi- 
žiojo geso paipą ir ntisinuo- 
dyjo.

Vienas dievobaimingas 
lenkas nusivedė visus savo 
7 vaikus i bažnyčią pasi
melsti. Parėjęs iš bažnyčios 
liepė savo vaikams pasilik
ti ant gatvės, o pats Įėjęs Į 
stubą užmušė savo pačią ir 
pats pašaukė ambulansą^ 
Jis likos areštuotas.

Vienas žydas, laikrodžių 
krautuvės savininkas, nusi- Į

68

galite rašyti ant šio antra- 
(52) 

L. N. CORPORATION 
Holly St., Lawrence, Mass.

L. T. Korporacijos 
KOMiTETAS.

 •

‘KELEIVIS’ DUODA 
KNYGAS DOVANŲ.

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

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

šitas pasiūlymas Įneina 
galion nuo 15 gruodžio.

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

I
??

KATALOGAS.
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitų knygutę. Pa
gal daktarą Hoiitzerj sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23 ........................... 10c.

Amerikanišk-tš Vestuvės. — Dviejų
aktu komedija, pajuokianti lietuvių 

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

Amerikos Macochas. — Al ba kaip ka-•

kaip'

kai ir juokai. Antra pagerinta 
laida. 128 puri. .............................  25c.
Elfe ir StraipeniaJL šioj knygoj telpa

23 gražios «Ks, daugybė straips-, w_„v .....
uių, juokų, ir t.t. Puikiai ilius- Įkevičio, iryvtnančio Amerikoje. Gir- 
truota. 95 puri. ............................. 25c. dėjau, kad randasi Mihvaukee. Wis.

ir turi savo krautuve. Prašau atsi- 
**Jaaay»tėa Karitia**. Ir "Surižiedavi- liepti arba kas apie jį žino pranešti 

agg Sntartire** Labai už- šiuo adresu-
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... ,10c.
Kaip Senovės žaeaės Perstatydavo

Sau Žemę. — Labai įdomus senovės 
filosofų daleidimai apie žemės išvaiz- dabar r

Labai už-.

ĮI Ohio. WM. GRECHEN<1>
161 Ohio st.. IVaahingtoa. Pa.

Pajieškau savo brolio Juozo Nar-]

STASYS NARKEVIČIUS 
Vilniaus gatvė, 

Raseiniai, L it h narna.

J15 
iiasA. o 

____  Turiu ęrie

d,.' d^.11 M
Iksas. Antra knygutės dalis yra: ls- kas }ipje jį šinot.- praneškite, busiu 
virkščia* Mokslaa arba Kaip Ataira*, už tai dėkingas.
do Kalbos”. Parašė Z. Aleksa. i A- zhIA ..

. .. . 1 Kazimieras Janušauskas,
Kaip Tapti Suvienytų X •P‘,‘5* brolio Diminink * Janušausko,

čiu? Aiškiai išguldyti pilietysbūs apsk., Kapčiamiesčio valse..

I ir.co Grakausko.
Montelk

nežinau kur jis yrą

Pajieškau V 
pirmiau gyveno

Meldžiu utsi.ankti arba

(52)

Mass.

• FARMOS
PARSIDUODA KARMA.
šj fartna yra labai geram stovy ir 

sveikam krašte, Floridoje. Ji duoda 
gerų pelną. Yra 8 skėriai orinčių, 4 
akrriai Pecan riešutų, 5** medžių Per- 
simmon; yra daug trrvpsų ir daugybė 
kitokių vaisių, kurie auga tik šiltuo
se kraštuose; daug dirbamos žemėf. 
Y ra puikiausi* namas 14 kambarių ir 
rakandai. barrė, 5 vištininkai. 50 viš
tų, 4 kiaulė.-, 3 karvės ii arklys.

Toji farma apsupta keturiais eže
rais ir puikiai atrodo. Parsiduotia dvi 
savininko senatvės (ūgiai, tik už $11,- 
(.*00. Tai y; a gera proga, todėl pasi- 
skubinkit į t:j naujų lietuvių koloni
ja. l*arduoda pats savininkas. (52) 

U’ALTER GGDLE1F
. Lake Co.. Pittman, Florida.

pajieškau'
Seinų I 

Molinų j 
įstatymai su reikalingai klausimais ir kaimo. Kas apie j; žino nialones pra- 
atsakymais lietuvių ir anglų kalbose. I ar‘ iai ■-

Antra peržiūrėta ir pagerinta
••• ••••*• •••••• ■> •••••••

įnešti arba pats lai at>išaukia. (52)
; KAZIMIERAS JANUŠAUSKAS 
j 1208 Crest Avė.. Charlerui, Pa.

I Aš, Liudvikas Rasimas, pajieskiiu 
Arba ■ savo brolio sūnų — Karolio ir -Vil

ko Rasimukų, gyvena Ch’.casoj. 51el- 
Idžiu atsišaukti arba kas api? juos 
į žinot, malonėkite pranešti, busiu dė- 

.. 20c.(kinkas. Adresuokit: (52)
LOU1S RATINE

104 Michigan Avė., Hanisburg:, Ui.
vėj. Panašios knygos lietuvių kai-’ - 

boj iki šiol da nebuvo, čia aprašyta 
kokius dievus garbino senovės indai 
bei ari jonai, egiptėnai, chaldai, ašy-! 
rai, lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie 
dievai aadinosi, kur jie gyveno ir ko-’ 
ldus jie santikius su žmonėmis ture-: 
jo. Knyga stambi ir labai užimanti. 
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 
Drūtuose, audimo apdaruose .. $1.25

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

jų doriškas nupuolimas. Šią knygą 
turėtų perskaityti kiekvienas vyras.‘j. 
tėvas ir jaunikaitis, kurie geidžia,1 
kad jų moterįs, dukterįs ir mylimo-; 
sios nepapultų į kunigų "globą”. Pa- Į 
rašė kun. George Townsend Fox, 
sulietuvino Ferdinand de Samo- 
j-rtia. ............................   25c. i

Kodėl Aš Netikiu į Dievą?
Tikėjimo Kritika. Kiekvienas geras 

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

Kokius Dievus žmonės Garbino Seno-
T>.» v*re a 1 Vnl- 1

Pajieškau sąvo gimi.iaiciv Domi
ninko Jokubavičiaus, 30~metų gyve
na Amerikoj, paeina iš Tauragės ap; 
skričio. Balselių sodos. Jis pats lai 
atsišaukia mba kas apie ji .žinote 
n-.alor.ėkite pranešti mau jo adn'są, 
už tai bu.-iu labai dėkinga ir atsily
ginsiu. . (i;

AGNIEŠKA VAKNELIENĖ
211 First St, Elizabetb. N. J.

Knyga su 1-l-ka Dievų paveikslų. 
Trjs Dievų. Sunai; trjs Panelės Šv. 
Dievų Molyno*. Kiekvienas Dievas 
giriasi, kad jis visą svietą, dangų ir 
iimę sutvėrė ir patsai save pasidarė 
iš niekų. Kaina ..................................... 25c.

PASIK YLBĖJIMAS VELNIO Si/ 
DIEVU.

Knyga su 15-ka šventraščio pa
veikslų; paveikslai via labai įdomus. 
Knyga 5x8, 32 pus!................................25c.

BIBLIJA RIEŠUČIO KEVALE.
Knyga su 37-niais paveikslais šven

to rašto Biblijos. Taipgi 10-šimt pa
veikslų Dievo patrijarkų-draugų. 
Knyga 5x8, 85 pusk kaina ............. 50c.
5 egz. duodasi už 41.00. kaina 
tik ant trumpo Įniko. Persiuntimo lė
šas aš apmokėsiu. Pinigus siųskit 
per Moncy Darder arba American 
Express. (-)

K. SUTKUS
42 Maujer St, Brooklyn, New York.

'Pajieškau dėdės Stanislovo Kutkos, 
paeina iš Kauno rėdylios. Šiaulių ap
skričio. Krakienavos įaiščiaus, Žibar- 
tonių' kaimo, apie 2*1 metų kaip Ame- 

koj. Meldžiu atsišaukti arba kas 
»i<: žinote malonėkite pranešti
uo antrašu: (2)

PAUL Kl.TKLS
204 Jefierson St., Neivark, N. J.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivediniui merginos 

Kurgi Tas Viskas Nyksta. — Labai3\* ir 25 metų amžiaus, geisti- 
... , .. ...... . , na. ar.d butu laisvų pažiūrų - u my-

zmgcidi knygute iš pokūskai-eko- !inti dor4 ^-enin^. aš esu > me- 
vomiško klausinio, kurią turėtų kiek- ta amžiaus, turiu gera užsiėmimą, 

j Merginas atsišaukdamos. inalonektU- 
' mi pirmu laišku prisiųsti paveiksią.
Atsakymą duosiu kiekvienai. V.niki- 

1 r.us meldžiu nerašinėti.
i W. T.

2637 Arminga av. Philadelphia, Pa. 
f ___________________ ____________ __________
I Aš, P. Mašokas. pajieškau apsive- 
.čimui merginos aiba naslės. taip 30

venas perskaityti. Pagal K.
Kautskj, paraše Z. Aleksa. 28 p. 10c.

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

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Ž. Aleksa. 76 p. 25c į VltiJUi UlvlJįlUV.’i <ar’ZCZ
Lengvas Budas Išmokti Angliškai. - !»: 40 skirtumo pa-

... ^ .... T . - ziuru. As esu ..S meui naslvs. svie-Ui L-m'rrvo c-iirm ct-rn v-o iv* l ■» »»• •• »•

pajieškau

ši knyga sutaisyta taip lengvai ir 
suprantamai, kad kiekvienas gali 
greitai išmokt kalbėt angliškai. Joje 

_ ____________ telpa netik atskiri žodžiai, bet čieii 
tulikų kunigas Hans Schmith papio- j sritiniai, pasikalbėjimai darbo jieš- 

A., a___ t: _ ? kanL viiMuoiant H>rkant, vaduojant kur nors, 
krautuvčh, pas daktarų, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir ti. Kaina 35c.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.
I

ve merginą Oną Aumulier. Su 
paveikslais. 16 pusi. .;................ 10c.
Amžinos Dainos. Šioj knygutėj telpa

44 gcrio'is’H Jovr.ro dainų. Jos tin
ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
Pusi. 32 ...................... '•...................... L>e.

Anarchizmas. — Pagal Proudiiono 
mokslą, paraše d-ras Paul Elzbc- 

?her, vertė Briedžių Karaliukas.
25) pusi.................................................... l‘>*.

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

siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib
lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi...........................................................

kr Buvo Visuotinas Tvanas? — Kaip 
Nojus galėjo surinkti į kelias die

nas visų veislių gyvulius, kurie gyve-i 
na išsimėtę po visą žemes kamuolį ? ! 
Kaip jis salėjo tuos gyvūnus prastoj ’
savo rankoj sutalpinti? Iš kur ėmėsi J buklią dvaro. Meldžiu

' ba kas ; ’ ’ 
už ką b-jsiu dėkingas.

JOE š.VTKAITIS
tol South I3th St. Shebeygaii. Mis.

saus veido, šviesių plaukų, linksmos 
išvaizdos, 5 pėdų 6 colių augščio. 
(leistina, kad atsiųstumėte savo pa
veikslus. Atsakymų duosiu, 
nai ir" paveikslus j___1"
reikalavimo, 

nuėjus siu laiškais.
I RĮ P. O. Eex 
i 
i i

k kiekvie- 
irratinšiu ant pa- 

I’lutesnių. žinių stitvik-

MAŠOKAS
122. Minden, \V. Va.

Pąjieškau apsivedimui merginos 
r.jjyi našles arba gyvanašlės. t irpe 
28 ir 33 metų amžiaus, kad tik bu-

PAJIEŠKOJIMAI

J______ ___ __________________
ttų gero budo ir gera gaspaainė. Aš 
j esu 30 metų amžiaus, turiu savo’na- 

’• ma. esu muzikantas. Jeigu mylite 
linksnių gyvenimų, atsiliepkite grei
tu laiku. Su pirmu la:sku pasiuskit 
savo paveiksią. Jeigu nesutiksime, 
(ai paveikslas bus sugrąžintas. Ra- 
švkit šiuo adresu:

MR. TON Y YANGŠAS 
Ros 548, Auburn, Iii.

Aš, J;r>zas Milleris, pajieškau sa
vo brolio sūnaus Antano Steponai- j 
rio. Turiu jam svarbu reikaia praneš
ti. Meldžiu atsišaukti arba kas apie r.as meldžiu rašyti, 
jį žinote malonėkite pranešti šiuo ad-įteiksiu per la-škus. 
resu: Į tai manau n,

J. MIL’.ER
P. O.. Gardeli, Sask. Canada.

Aš, Juozas ». Šatraitis, s—, --------
pusbrolio Viktorą Astrausko. .Suval- 

Vilkaviškio apskričio, 
‘i atsišaukti ar-

tiek vandens, kad visą žemę apsem
tų? Kur tas vanduo dabar yra? Kaip 
iš Nojaus šeimynos gaiėjo atsirasti 
po tvano juodveidžiai, raudonveidžiai 
ir kitu veislių žmonės? Šitie ir šimtui 
kitą klausimų, i kuriuos negali atsa
kyti jekis kunigas, yra nuosakiai ir 
aiškiai išdėstyti šitam veikale. Kiątra 
be gab> Įdomi. Kas žod. 
tas; kas sakinys — tai i 
argumentas griūva, 
-noksiąs nuo pradžios 
Kaina .......... •-....................

Byla Detroito Katalikų 
tais. — Pirmą kartų 

puolė socialistus 31 d. gri 
Antrą karta jie užpuolė socialistus ’>1 
gruodžio, 1913 m. Šicj knygutėj išti
sai telpa teismu rekordai ir prirody
mai, kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais. Su 
paveikslais. 61 pusi............................ 25c.

Davatkų (iadzinkos. — Ir kitos links
iu mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinkų" telpa 30 įvairių j to- Conn. 
Kingų dainų, eilių, parodijų, irjt-~ 3(ačiulevičiaus 
Daugelis iš dainų tinka ja 
deklamacijoms.' 'šešta pagerinta 
laida. 48 pusi. ...............................   10c.

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

nemokša. Bet deikogi norisi? Dulko 
be valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau sjfeką, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da- 

šovė Snėiama kad iis turė-'lykų? Kodel teikia r:eb8,l?7 S5' sove. opejama, Kaa jis* ture tuog klausimus raprasi tiktai iš šitos 
jęa kokią biaurią ligą ir de- knygutės. Parašė D-ras G-mus. 

lei to pasidarė sau galą. 'Kaina.................................... 15e-
Pranašas Džinų Bambos Spyriai. — Ir kitos

I

Dykai Vertes $5.
Kaipo Kalėdų dovanoms ir dėl ’5' 

platinimo savo biznio, prisiųsiu kiek
vienam 1 riEN’A ŠVARA AUKŠTOS 
RŪŠIES TIKRO RUSIŠKO TABA
KO. BAKSUKĄ CIGARŲ IR KATĄ- 
L1OGĄ. Prisiųsk 35c. markėmis dėl 
apgarsinimo ir prisiuntimo kaštų. 
Reikalaujam agentų. (51 •

GEO. STANKS
Room 800 Desk 22

20 E. JACKSON BOLLVARD. 
CHICAGO. ILL.

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

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

Kurios da šitos knygoj neturit, 
tuojaus užsisakykit. Ji kainuoja $1.00 
Pinigus galima atsiųsti p<r monėy 
orderi, arba įdėjus popierini doleri j 
laiškų. Adresuokit taip:. į--

MRS. V. KADAV1CH K-į-) 
506 N. Ellwood ave» Baltinote. Md. -

■ ■■■■----------------------- —------- ----- ■*-

Šienaini Kalendoriai.
Tiideli spalvuoti keleto rūšių 4 ka

lendoriai už Sl.OO. Taipgi turime dai
li kah-ndorių su merginos paveikslu. 
Pavieniu kaina 25c. Užsakymus sius
kite įtampomis ir p.>pierin;ais dole
riais šiuo antrašu: (1)

A. F. SVEETRA
87a HavcrhilI St, Lawreuce, Mass.

L525B52Sa5ėS252S2525?

“SPORTAS”
Vienintelis lactuvojc iliustruo
tas dvisavaitinis žurnalas, ski- 

šakomss Jg 
I D)

riamas visoms sporte 
j- medžioklei.

ŽURNALO TIKSLAS 
DAVINYS: platinti 
sveikas ir tikras sjM.-to idėjas 
Lietuvoj i;- propaganduoti spor
to r i’-'šnę fizinio lavinimosi 
bei auklėjimo srityje.

''SPORTE" bus dedama plačios 
informarijes apie Lietuvos ir 
užsienio sporte gyvenimų. Ka
dangi sportas ypačiai daug se
kėju turi kariuomenėje ir mok
sleivijoje, "Sporto'’ redakcija 
veda skyrius:

I) SPORTAS KARll OMENE- 
JE IR II) SPORTAS MOKYK

LOJE.

K 
B 
E 
K 
E 
E $ 
E $ 
P 
E 
E

IR UŽ- 
\ isok-ias

Pajieškau apsividimui merginos. 
Aš esu vaikinas apie 30 metų. Mergi- 
--- --------------- —...i. c visas žinias su

kuri mano bus, 
, tai manau ncsigraUdvs. (1)

A. V.
j-037 Fourtn St., \Vesi, Detroit, Mivh.

apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, 
10 metų amžiaus. Aš 

If* ineti.i amžiaus, dirbu 
. . -1 (augiau

žinių suteiksiu laiškais. Meldžiu at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą, 
kuiį ant panūkaiavimo sugrąžinsiu. 
Adresuokit taip: (1)

M R. P. S.
416 Hurt 8t., Chicago, 111.

pajieškau I Pajieškau 
arba našlės, 
tarpe 30 ir 
esu vaikinas

žinbto malonėkite pranešei, pats sau, turiu biskj turto.

£
pj
£
’-nru
3

3
$Pajieškau švogvrio Antano Valiac- 

ko. iš Svilių kaimo. Vababūnkii pa
rapijos. Turiu daug- naujienų nuo 
tamstos žmonos ir vaikų. Prašau at-v 
sišaukti ant šio adreso;

PA LTON IJ A PILKAUSKAI T Ė 
93 )V. Gth St„ Si. Boston, Mass.

; 1‘AJIEŠKOM apsivedimui vaikinų 
ir merginų. Mes jus supažindinsime 
su mokytais ir turtingais draugais ir 

' ir draugėm. Prisiųskite 10c. dėl in- 
___ _ . - formacijų. Jum apsimoka, apie tą da- 

[ I.IETUV OS RLSILBLIKOS AT- lytą sužinoti. Mes išlcidžiam savo 
STOVYBE Pajiesko sekančių ypatų laikrašti "Piršlį”. Atskira kopija 10c. 

................ 25c. įteikimui svarbių žinių nuo gimimų i SOCTAL AID BUREAU
i i.'; Lietuvos: 

su Sociali’; Į Belioko Juliaus, gyveno Buldsvinsvil- 
kaUlikai už- !es Mass. 
uoužio, i:*ll. -botyriaus Juozo j

čepuiio (Ciepuiio) Juozo, gyveno 
l’ittston, Pa.
< ilArkaitės Marijonos, kilusios iš; 
Mauručių, Mariampolės apskričio. > daugeliu paveikslų 
Dapkaus Prano, gyveno I-iaL.^vvi., .

,W. Va. išlys" '
■Garbenio Prano gj’v. Chicago, 111. (kurio matysite, kaip 
Janeaičfb Jono i mergina arba vaikiną.
Ribos Kostantino gyv. Tomahawk, 
Wis. 
Kulvinskio Mičislovo gyveno Mili'ord,

. f
Stasio ir Teofilės' A A T

(Miller Pranciškos, Prano ir Magdele-į A V
• uos gyv. Harrisburg, UI.
Pociaus Prano gyv. Chicago, 111. ! ------------------------
Taresčiaus Antano gyv. Choster. I’a.’ PARDUODI' GROSEKN'E geroj 
Proninsko Vinco paeinančio iš Kab- vietoj’, netoli nuo fabrikų, lietuvių, 

atsakys koks lią kaimo, Kėdainių apsk. 1 apgyventoj apielinkėj. Priežastis
> Belecko Antano kilusio iš Šaukėnų pardavimo — Adresas: (52)
, miestelio.

Rimkų Antano ir Klemenso 
Chicago, UL 
švagždžio, Juozo išvažiavusio 
kon 1911 m. 
Slažinskio Kostantino 
Stankaus Petro - 

Prašome atsišaukti arba jei 
ri žinių apie minėtus asmenis pra
šome pranešti šiuo antrašu: 

LITHUAN1AN LEGATION 
1f*°7. F St.. N. W., V'nshington, D.C.

lis — tai lak- 
nauja? kunigą

Mokslas. .r 
iki galo.

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

ChicaRO III. (51)

"PIRšL YŠ~”
Kuria norite apsiyesti. saukit mu

są laikraštį, kur) mes išleidžiame su 
r . ......„ ią merginų ir mei-
gyveno ?-Iabscott, liškų piešiniu. Pasiuskit 15c. ir ”Pir- 

" bus pasiųstas i jūsų stubą. iš 
matysite, kaip galite gauti 

(52) 
SOCTAL XID BUREAU

105 West Monroe St, R. 412. 
Chicago, m.

gyveno

okine-onis k'-veno Chicago, III. oMngonis ..... r

, Į J. BANTOK
gyveno' 67 Bone1 St„ Elizabeth, N. J.

Ameri- PARSIDI ODt NAMUS ir BIZNIS, 
, Grosernč ir Bučernė. Namas naujas, 

J. 9 kambarių, su visais įtaisymais, biz- 
' nis gerai eina, kito biznio arti nėra, 
prie pat mokyklos ir didelio kampo. 
Priežastis pardavimo—viena moteris 
likus negali apsidirbti. (51)

A. A. M.
606 Cnry st.. Montdlo. Mass.

kas tu-

nJ
i3S

1621 m. prenumeratoriams bus 
ruošiama konkursu brangioms, 
įdomioms premijoms įgyti. 
Konkursai j vyks:
medžioklės, futbolo ir dviračių 

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

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

g REDAKCIJA IR ADMINIST- S 
iO RACIJA: Kaunas. Duonelaičio }g 

gtv. Nr. 18. Lithuania. (r
r?SHS252S25ttE5ZS252SaSHSH5E52S2Se» 

L7S252SaSBsi5E52SaS2.nc 

§ 
to

10
S

“PIRŠLIO”
Antras Numeris jau išėjo.

Tai yra paveikslų laikraštis, 
eina sykį į mėnesį. "Piečio“ 
tikslas patarnaut nevedus* ms 
arba persiskyrusiems ir t... jų 
paveikslus, kurie to norės. Kai
na atski;x> numerio 15 centų. 
Prenumerata metams $1.50; už- 
rubežiuose $2.00.

?>Tums reikalingi agentai vi
suose Amerikos kraštuose. 
Agentams mes duodam gerą 
nuošimtį. *

SOC1AL AID BLREAU
105 Vest Monroe St., R 412, 

Chicago, Iii.8 ej

/

I

Jovr.ro


I
I f

Sveikatos Kampelis.
—_*—*.*_MmMm*** 

f ' -
tiprumo lygsvaros. Jei ši
ame momente kūne rastu-

AR FERMATAI PAVO- ; 
JAUS ŽENKLUS? ,

Nepaisant kiek sykių 
žinierius varo savo trauki-j‘ ■ 
ni , . 
gerai žinomu keliu, jis nė-i 
ra užtikrintas, kad jo kelio-Į 
nė užsibaigs be nepermaty-j; 
tų atsitikimų. Jis visuomet 
aštriai jieško pavojaus per
sergėjimų. Jeigu jis mato 
pavojaus ženklą, jis ant syk 
prisirengęs apsaugoti jo ke
leivių gyvastis. v; 
džiais, jis gauna 
žęnklą ir ant syk veiki;

Mes visi 
riais. 
traukinio savo kunus, ir 
musu keliones nerisuomet 
lygios ir ne be Įvairių atsi
tikimų. Kūnas yra ištikro ■ 
kaip traukinys. Traukinys, 
kuris, gerai išaliejuotas, ge
rai išvalytas ir reguliariš- i 
kai geni mašinistę priziu- n q. .
i'ėtas, mažai duos bėdos. • ai
Nepermatytas pavojaus .* 
ženklas vistiek gali pasiro-j 
dyti bite momente, ir duoda 
persergėjimą traukiniui ai-! 
ba kunui 
taip ir L. 
visuomet būti gyvais ir, 
tuomet reikalas ateina, da
ryti kas nuo jų reikalauja
ma.

Nėra didesnių pavojaus 
ženklų, kurie liečia musu 
kuną> ir kurie reikalauja 
kuogreičiausio prižiūrėji
mo, už tuos ženklus, kurie 
perspėja žmones nuo džio
vos. šita figa, kuri užmušė 
100,000 žmonių pereitais 
metais 'Suv. Valstijose, pasi
rodo tik po vieno arba dau-

gi padarytu ligą. Pneumo

tucija žydi visur ir patys stofikl valstybei yra lahai 
moralistai ją pataiko... dideli. Todėl daktaro prie-*

Juo mažiau sifiliu gydo* dermė nurodyti apsisaugo-L .. 
mas, tuo ilgiau ligonis gali jfnmi vaistus tiems figo- ■ ‘rsanu‘“ n' 
kitus apkrėsti, o vigai nesi- niams, kurte to reikalauja”. ’ 
gydęs, žinoma, visada gali Kitoj vietoj jisai teisingai 
nukrėsti. Geriausiai gvdan- pastebi, kad MApsaugoji- 
is. galima vesti tiktai už l®aą n.lK> apsikjėtinių (vene- 
enkių metų nuo apsikrėti- iįnėmis figomte) tai svai
do, už trijų metų po to, kai bausta problema medicinos 
s _
adaro ir Labaratorija pa- 
virtiną i ‘

Tai yra labai svarbu. Prieš - - - tf_.
jpsivedimą visiems, svei-|^P?a!nas išrišimas turi ru
doms ir sii’gusiems šita Ii- 1'^1 ,Qe tiktai daktarams, 
ga, vyrams ir moterims, ir sanitarams, sociolo- 
•eikalinga padaryti nuo- £a.¥ls* n^J^mnkains ir po- 
l.ugnbs išegzaminavimas. 11 *^5^. savęs dar
"ai gali padaryti, tiktai ve-

vra mažiausiai nužiiirė- 1 rimto darbo visiems.
1 Tai yra dięva, kurioje vi- 
. i, kam lupi asmens ir 
. raugi jos sveikata, gali ir 
rrivaio savo - dalį atlikti. 
Daktaras čia nurodo budus, 
c draugija, privalo pratinti 
r paakstintk savo narius 

> ate budais pasimokinti. 
Daktarai už šiuos patari
mus negauna atiy'giniiiĮo, 
’ ad ir kiti visuomenės dar
buotojai privalo parodyti

įietarams čia vietos nega-

Apsaugoji-

tai svar
linelius -cikj oaiu T’ O, UZ. nitlll DO LO, K.31 uivwr<H4 lUVAUCJIIOSĮ priprastu greitumu. Jam j‘J . kįodejU užtink? sl au. jokių ženkhj ne- 1 Mesijai, h- toji proble-

erėgti, sušalti, nuvargti, su- 
.’rūpint i ir padaryti viską, 
is plaučius nusilpniną,! 
•leumonija pasirodys.
Rudens oras, nusiminimo,- 
ras ir užsidarymas namuo-' 

i engia daugeli prie ligos. ’ 
asaros laike pneumonija 
.a ytin retas atsitikimas. 
Ji yra pavojinga. Žmonės 

a sveikom širdim ir inkš 
;.is serga lengviau.-Ji už- 
uša tūkstančius vienoj tik 
nerikoj kas metai. Tikro 
,'dymo prieš, ją nėra. Pri 
eina pasitikėt i ligonic 
iprumui ir daktaro gabu- 
ui, nes šitos ligos gydymč 
edicina turi būt vartoja- 

* "a kaipo dailė, o ne tik kai- 
gydytoj' 

•ikalas. 1‘ublikai svarbu ži- 
ot, kaip apsisaugoti pneu- 
mnijos.

Patarimai yra šitokie: 
ui. Kaip traukinio,i .
kūno inžmivriai turi >u^b negi >usalti: r.unas 

t un būt aprėdytas taip, kai 
' ėjas neperpustų ir kad ne 
5 utu šalta, .bet nereikia dė 

;vėti visą vežimą rūbų, nes 
\ ie apsunkina ir nuvargina 
reikia miegoti nemažia 
<< valandų paroj; valgyti rei 
kia tris kartus dienoj ii 
margą valgi; nereikia nusi 
minti ir rūpintis, nereikli 
bartis ir pyktis; nereiki; 
girtuokliauti; nereikia ii 
pai vaikščiot, kada lyja ii 
saitas vėjas pučia; nereikli

ina neišimtinai medicinos
sifilio nebuvimų, profesijai priklauso; ji ap- 
įbai svarbu. Prieš 'Vą draugiją, ir jos

i,
i '■

n
Kitais žo-;.' 
pavojaus - 

a. Į.
esame inžinie- 

Mes varome vieton '

galime pridėti: tai yra pro
blema, kuri suteikia užtek-

r

erinių ligų daktaras. O

:mas. mažiausia abejonė,
reikia susilaikyti nuo su- 

ituokimo. Aiškus dalykas, 
'ad tai yra draugijos reikš
is: draugija turėtu šituo 
usirupūiti. nes meilės ap
vaisinti jaunuoliai šitais 
’alykais neturi palinkimo 
usklomėti. Antra, kiekrie- 
•am sergančiam šita liga 
*eikia gauti tikras gydy- 
■*asT klausyti daktaro para- . ’T »• -
imą ir saugoti kitus nuo Jokiems

• i letarams čia vietos nega- 
ii būti. .

Dr. A. A. Karalius.
(”Gyiįytojas,>)

imu ir saugoti kitus nuo 
ukrėtimo visais įmano- • 
nais budais. Ypatingai rei- 
ia saugotis visokių šun- 

’aktarių, kurie nepaiso 
•pie išgi'd.vmą arba'nekal- 
t žmonių apkrėtimą.

Kiekvienas privalo žinoti, 
*ad venerinės ligos, ypatin
gi sifilis, labai pavojingos 
tni pačiam, jo vaikam.^ 
'iniyTiai, žmonai ir kartu 
’sai draugijai
Kiekrienas privalo žino- 

ypatingai 
inho, išvengus ir savo ži-, 
ujimu su kitais pasidalin- 
i. Kiekvienas privalo sau- 
°tis apsikrėsti, privalo 
erspėti ir, reikalui esant, 
et priversti sergančius 
uikamai gydytis. '
Calomelio tepalas apsaugo

ja nuo sifilio.
Visur aptiekuose jums ši- 

ą tepalą padarys; visur va- 
■inasi ”unguentum calome- 
:s 33ri ”. Tuojaus po lytiniu 
-antikiavimų reikia, ‘lyties 
organus šituo tepalu gerai 
■aptepti: vyras apsitepa var

ią. moteris vagnos lupas ir 
riduri. Geriau daugiau, ne- 
;U mažiau i * “
greičiau, tuo saugiau, 
uirmiausia reikia gerai van- 
ii u ir muilu nusiplauti. Nė- 
•a abejonės, kad kalomelio 

• tepalas yra geriausia prie- 
V. Tvraujupiuu^ ‘puodui ant nečiau* kad noimonė naikinti; šitas_ Draova yra išgydoma ngą. Jju^įt£c- u’ ka" ‘"(tepalas gali padaryti dau- 

Poilsis, tyras oras, . gerąs a kart šinT natirimn 4a gvro, negu viso pasau- mafetas ir geri sveikatos vv^a4 pseudomoralistų ^a-

ruuu iin pu vitruv euua uau-
giaus pavojaus ženklų. Vie- ^erei

< .. ,*• i na bėgti išsižiojus šaitanu
tlrėgname ore. Kas turi šir 
cies, inkstų ir kraujo indų 

‘ (gyslų) pakrikimus, tas tu
ri vesti ytiri ramų gyveni
mų,. nesusišaldyti ir net 
'Teiti vaikščioti, kada vėjuo
ta, lyja arba pusto. Turin
tieji slogas, privalo tuoj 
kreiptis į gydytoją, kad jas 
prašalintų. Namai turi būt 
gerai išvėdinti kas ' dieną. 
Gazo, kerosino ir panašus! 
iiečiai šildymui netinka, nes! 
padaro nuodingų dujų ir iš-: 
ima degi. Kur garu arbai 
vandeniu troba neapšildo-j 
ma, ten paprastas pečius su j 
kaminu geriausia. Oras tro
boj turi būt apydrėgnis, to-; 

idel gerai laikyti vandens:
___ x___ r* .

nok į tuos ženklus žmonės 
paprastai neatkreipia aty- 
dofr ir nepaiso jų. Greitas 
prižiūrėjimas ženklų, dau
gumoj atsitikimų, nukreips 
figa ir kartais mirtį.

.Ženklai, kurie persergsti, 
jog neveikianti džiova gali 
pavirsti į veikiančia yra 
šie:

1. Pražudytas svarumas.
2. Nenoras valgyti.
3. Pratęstas, pavargęs 

jautimas.
4. Šaltis arba kosulys, ku

ris neapleidžia kūną į dau- 
giaus kaip dvi arba tris sa
vaites.

5. Karštis po piet arba
anksti vakare ir ,

6. Kraujapludis.

M YNO GYDUOLES 
GELBSTI, v

ibttir rand.r pa
galbų tt hunu iinksmąs.

balniu,

Kuigaribką
■ek cUutr Ji
Ji ftiitrt'lbsU

piUuU 
ia?A o i 
i ant

•Vi i»ian
> 

ręitiia. k 
veiklia:, 
j: lik. ijyevl. 
os prieš ga! 
reviaų jausi.- 

D.<'■•■tirai ii 
kumendeoju mano nuęa.-^ 
AitaiUt t i.imiąti vadirunų 
\rlxšą4. nes j' 
Ji i____ _
auktie pas 
irha 

tjUteli šeif>iy;i'škxi uaneą 
ba
• esąs. »i 
15

i

..-i.ti, kurie vju .oja 
>t Žalių Ai aslą,, pu- 

- ’i pagelbėjo jų 
!.n;>.nlji.i s.:!- 
kautes .iiuu- 

p:;'ii;iy.':, ka i 
iį-k. .

aptv-koriui visu.- re- 
’ kii Zo‘14 

Kraujo 
ty- 

Kc-.ik.;- 
ių

Bulff___ __
r

_ __ _ žino. k<Mi ji yc
1C. pagelbsti seryjuttieps, 

_ s savo apuckorl.
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1 IR R LIETUVOS
AVJ S. v. VALDŽIOS L AB V

f CUNARD]
1 AR NORITE ATSIEITI 
J GIMINES | AMERIKĄ?
S 2629 Lietuviai atvažiuot į čia 
J . šj BIC0.
J Leisk musų raštinei kaime 
j* pagelbėti Justi giminėms iš- 
S gauti pasnorcus ir vizas ir tin- 
S. karnai juos prirengti j kelionę. 
/ Nereikia laukti dėl vietos, 
S turintiems Cunard linijos laiva- 
A kortas. Cunard laivas išplaukia 
s iš Europos kas keliūtą dieną. 
> Cunard laivakortės vra geros 
S kelionei ant AųčlTANIA. 
jį BERENGARIA ir MAURETA- 
S NI.%. greičiausia juru kelionė 
9 tarp Lietuvos ir Amerikos.
3 Dėl smulkesnių informacijų,
2 malonėkite susižinoti su musų 
g vietiniu 3gentu arba mušti raš- 
S tinėje. '
2 Cunard Line

125 Statė St..
į Boston. Maus.

II
Naudokis keliavi 
iB'J suuagu UlUA 
ptiUApuniai.-. unt 
Lile vk;» iš di
deliu ir ••reit > 
Suvienytų, Va'^.i- 
jų VaL U j < Li - 
\u. Rcguiiariškį 
išą-aukiaud. .dide
li kambariai; at

skiri kambariai- šeimynoms ir ve- 
čurioni. |X»on;s. Paikus, -ivainis 
valaisi. Tareų mauūairus patarna
vimas. P-asiyuiiššeiojjoHii deniai, 
socialiai •— rūkymui ka.ui>ariai ir 
visokios rūšies patogumai.

liFLAi KIV.O IRENOS:
l ris. H.-rdmg Givod. 2., Sausio 25 
Ameriea . . Gruodžio 2ū, Vasario 7 
Goo. ^aohington Saus. 12. KovoS 
Fren. K*. Mrvelt Saus. IS.Vas. 23 

i>el informacijų rašykite:
7.'. Statė Stre-t. Bustas, Mass. 

Umted Statęs Liiies
Lokaliai agentai visuose miestuose

Valdantieji Oratoriai dėl
• .KITKO STATĖS SHiRHNG.. 

BUARD

♦5 -

Vi i: Sttllkk,

. Įiaė ąr- 
j už šo.15. arba <> už l:5.2o. Ati- 
__ H. ik n Sciilie-k.^ l're»iiler.i, 
jiaivi’l B^ilding, PiltsuUi

‘ TIK PATRINKU JUOKI 
lirioctri jw> korcV ^ įsakas

rvUžuališkų skansHi-', l-r IKU*-
mlciju, reihikgE'. ssae»Ur«i ? ••!«’*• 
riai ir :uu*4iuki u/us i.v.»p-<i

b pa^ecgviniui.: tvirtai yato
• tuint -u

J

■ I
8

•?

į

«sw»«sssijx!ass^^

• Ir tuojau* ĮniJ..u» -ąmt n: •vn ii 
ghtuMa MtufcA i<m%.k iD/jjsl po '

' .Įjna kuri ji:. : - jto'. ■
• "'•Ii.-'’’ A r-.-r.

luriai ;v rui.ki lJ.>l t-ki j. i .s
*' Paia-Eipelfciii t'V
► Jk.-us, s.i;> ■■•»
• miva: lukMahp*.-4! manių ;• r •
. ?tK-l-J- \ Uu.\khx* k» 1-

ą 3$0. ig Ttc, »;ž ‘.K>rd»ą
► F. AD. RICHTER & CO.
» 104.114 So. Sl.. Kreokn u, K. Y

Irej. S. V.

1219 NOI

Prisiųsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio-nu
merio kortu nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai ap.'aikysi kortas savo 
namuose. Adresas:

PRACTI(\\L SALES CO.
IRVINO AVĖ. . Dept. 200. CHICAGO.' ILL.

straiHNk su 
GYDt’OLŽS ^B VAISTAI

Gali bhti gydytojas išrašys vaistų 
kadikžoL Bet rsw tai po jrero iškvoti- 
ri >, sužinojęs visų padėtį. Kitais žo- 
cLiais tariant, jis žfoo kas yra Wo<ra 
ir žinok ką jis išrašo. Vaistas yra tik 
tavo kūdikiui ir tik tars tikroms li
roms, todėl tas pats vaistas vargu 
• alėtų pagelbėti tavo kaimyno vai- 
L. ‘ -. . - .

Daugelis kūdikių LpSerga nuo vais
tų, kurie buvo skirti kitiems. Tas 
p»ts vaistas gali turėti kitokią veik
me ant kitų kūdikių. Tik gydytojas

Jis praleidęs ilgus metus sunkiame

Tavo kūdikiai verkiant, bandyk su
rasti priežastį. Nębėgk tuoj prie vais
tą skrynutės jieškant kokio nors ’ra- 
r.i'rar.ėio sirupo’’. Dažnai tie sirupai 

ku-

BAm«GAKHOiLlNE
z <•

IKi MELVCSIAS KELIAS I
uctuva .

izuvat išplaukia kas sąvruto. 
Gerinusi musų laivai 

"ResoJųte". "Keliaųcc”.
"Albcrt Bailia”. "Deutsi hland” 
veža 1, 11 ir 111 Liesų pasažie- 
ries. Taipgi ĮKimk-riai laivai 

•’MourI Ch> ”. "Cleveiand”, 
’AVestphalia". "Rauna” ir 

"Thurinffia”.
INITEH AMERICAN LINKS 

JCL1LS ltOTTENBERG.
260 Hanover St.. Boston. Mase, 

arba pas kitus agentus. »

NORTH 6ERMAN
LLOYD

LAIVAKORTĖS
Jūsų giminėms Lietuvoje per

BREMENĄ
‘ Ant naujausio ir geriausio vo- 
. Kicėjų laivo

COLUMBUS
. arba ant kitą vienos Liesos lai- 

vųr Autorizuota Linija Lietuvos 
S^dstybės dėl Emigraeijo.'. Do
bi informaci;4> kreipkitės pas 
agentus arba i

NORTH GERMAN LLOYD 
192 UashiBRton SL,

B-astcn, Mass.

KOKOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kortos 

gerai žinomos Madame Le Nor- 
mand, garsios mvstiškos francuzL? 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortu su. 
paaiškinimu kaip įspėti laimę, 
tik sr.oo.

No. 21 Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti lakia korta yra. Jos yra 
vartpjanjos garsiausių magikų ir 
kiuur rutinų. Kama už kaladę su 
paaiškinimu kaip jas pažinti 
uk $1.50.

No- 3. Suženklintos kortos ge
resnio išdirbimo. Kaina su paaiš
kinimais tik $2215.

Mes gvarantuojam užganėditji- 
mą arba sugrąžinam atgal pinigus.Trumpas ir tiesus keuas, per 

Rotterdanią, į ii iš visą kraštų.
< LIETUVOS

Savaitiniai išplaukimai. Tuikus 
paranku mai.
_Mes pa-elbsttm išgauti rei- 

kalingjs dokumentus (šelpimo 
afidei\TtnsV. Mosi? reprezentan
tai aprūpina pasažierius visti 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės. > .

Kainas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ar.t pareikalavimo.

Delei rczemuiįų ir iriorrna- 
cijų kreipkitės prie bile vieno 
vietinio agento arba į
BOLLAND AMERICAN LINE 
89 Statė Street. Boston, Mass.

mi skiepai ir jie leidžiami ;

■

gu kentėtų tiktai apsikrėtęs i

Mes

i

i Mt>t-?ris gali padaryti nuo š-15.f>0
Į .iki $25.0:) ant savtiitčt. }iwu savo; 
L:iLn, aąsdama kcritlinius pągroži- 
Tiimos, kaip tai juosteles, tai balos, 
brasliėtus, iaikrcclėlisrm.s diiidius ir 

't.t,, tą viską labai lengva padaryti 
[ant musų
I SIMPLEN KARIELINIV 

STAKLIŲ.

'1

4

xuai»M» ir , , - or^ioano-niimni1 uo PSeUGOmorallStUPneumonA Dr. Ceeil mokslai •*
£ vB; t *tovi už skiepijimą. Iš pneu- , ----------r-----
ižrtitm) nukreip^džiova^ mpniJ?s bakterijų yra daro- KITOS L1GOS.
- mi sieteliai ir ite teidžiami Dai- KoV.-> ;Visuomet tėmyk pavo
jaus ženklus, prižiūrėk juos 
ir pagelbėk sumažini meti
ne mirimo ratą.

- - V5 ?'f- ■• .
-fc

1 .<> " '

po odos tris kartus kas žie-; koris, 
mą tiems, kuriems gręsia 
pavojus apsirgti šita liga. 

f r t « ' duoda optimistiškų skai- 
-* tlinių. Bet skiepai yra da 

. abejotinos vertės, nors iš-
FNEUMONO.JA. į bandyti, apsimoka. Dr. Perl- 

žiemai prisiartinant oras wiez išdirba sunką iš pneu- 
darosi nepastovus: lyja,'ša- monijos bakterijų, kuria 
la, darosi drėgna, vėjuota, krapijama nosis, gerklė ir 
šlapia. Pasibaigė sveikatos net į plaučius Įkvėpuojama, 
sezonas, žmonės vėl užsida- Sakoma, kad jeigu ją varto
jo namuose ir šildo juos, jį tankiai, pneumonija neat- 
Vasaros laiku įgytas stipru- siranda. Tai vis bandymai, 
mas vėl silpnėja ir žmogus kurie turės^but patikrinti, 
darosi palankus ligoms., ~
Pneumonija arba plaučių 
uždegimas yra viena tų li-| 
gų, kurios plėtojasi nepa
stoviam ore. Tankiausia ją 
gauna kareiviai, jurminkai/

apsitepti ir juo
Bet^1*“ pasakyti ką reikia tavo kūdikiui 

in-ušsle, k®!j. <{> dažinojuB.

i priežastį. Nębėgk tuoj prie vais-
■ „---- j- -----3 "ra-
ančio sirupo”. Dažnai tie sirupai 

turi .svaigalu, kurie kenksmingi kū
dikiui. ifei kūdikis serga, šauk dakta
rą. "Naminės gyduedės'* yra perdaug 
n.-ivojinjjos. JeijpežiiMti Tiks yra LūdD 
kiūi, tai kaip gali jĮ’jxydyti?

l’er keletą gentkarčių. Amerikietės 
rutinos; auklėjo gavo -kudikitts . su —■ 

jDorden’š Eagfe Pienu,'dėlto, kad šitą 
• F.’agie Pieną joms bavo rekemehdavy 
•'raugai ir dėlto, kad rado jj užjraąė- 

| <-:nunėiu. Bet ant nelaimės daugelis 
Į > rrerikie-jų. >r Lietuvių motinų riie- 

__ kai rainai negavo, žinoti kodėl tokie 
blthnnai_________________ •'-'ikųs rezuKatar inr.o gauti. EagleDUDOnai, orcnitab, Idenas j-ra šviežiausias, saldžiausias 

Ve- ’ riebiausias jfienaa rūpestingai su- 
i:< tas t® gryuįaušu cukruaii, kas pa- 
«.’a» a kūdikiams ; maisfi,, 'kada moti
nos pšerj> nėra arba jo neužtenka.

Idant L&tttvč- motina žiiaitų kaip

“ - 'Jrj
........ _ . ijMittrftiu-j 

j>u-. pasakančias neip ^paruošti Bor-I 
den’s Eagle, Pif-ną ku<Iil.iams visokią 

Įun.-t»tJ- Jot norį kopijos Sitų inotrųk-. 
vijų, teturi išpildyti kuponą mus į 

.’s.kiušty telpančio apgarsinimo irJ 
prš tusti ji kompanijai, o toji noriai I 
prisius visai dykai jas kartu pui--1 
kir. knyga.

Skaityk ^itas straipaniiM kaa «a- 
•vaitę ir pasidėk ateičiai.

. t

Dar lieka minkštasis šan-

Dr. A. Montvidas. 
("Gydytojas”)

KAIP APSISAUGOTI 
NUO SIFILIO?

miškų darbininkai, kaina- Saugokis tų šaltinių, iš moteriauja, paleistu 
kasiai, vežikai, šoferiai, ug- kurių sifilis pareina, tai aj> dėlto esą lai jie už sl._ 
nagesifti, pašto darbininkai, sisaugosi. Saugokis prosti- dėmes kenčia. Šitiems nuse- 
poHcistai, šaltose ir drėgno- tucijos. Buk doras. Nesveti- nusiems moraKstams Dr. 
se vietose dirbanti žmonės, moteriauk. Saugok savo ne
samai ir girtuokliai. Gali kaltybę. Butų labai lengva, j_ _ , . _ ___
ją apsirgti ir bile kas. Kad šitų prisakymų žmonės asmuo, tai toki argumentai

Pneumonijos takterijų. klausytų. Ęutą tetai gerai, turėtu šiek tiek svarbos, 
yra tM ' daug, kad reto kad galėtu klausyti. Tądąbetkr’~- 
žmogaus burnoj, nosyj ir sifilio problema butų Teųg«. sifiliu (arba 

monta. m tokiata 
i yra, foro ką ___ .

grrnMte- vaikų, ir, apari to, ®ų 
aisydami. Prosti- padarytį ekonommiai i

(inkstuku uždegimas), \ _ 
nėrinės karpos ir kL suiri
mai. Nuo šitų ligų galima j 
dar lengviau , apsisaugoti, 
v artojam kalomelio tppąlg' lietuvių kaitoje at
arba apsiplaujant gvvsidab^ j b?: 
no-skiediniu. Orchitą, pro-1 
statitą, pūslės įdegimą ir 
kt. suirimus pagamina go
norėja, tad reikia šitos ligos 
pasisaugoti arba apskri
tus tinkamai gyd\’tis. Bubo> 
nūs pagamina minkstasai 
šankeris, sifilis ir gonorė
ja, tad apsisaugojus nuo ši
tų ligų, galima ir bubonu 
išvengti, < ‘

Tūli žmonės sako, kad ve
nerinės ligos yra. bausmė 
tiems, kurie pasileidę, svette 

įvaųja. £

poncistai, šaltose ir drėgno- tucijos. Buk doras. Nesveti- nusiems moraKstama Dy 
........................................——i- gavo ne- L. ThompBon atsako: ”JęL

A t JUS ROMT PABARYT| 
SADEISTRA fffllGB?

I Vr»L<*ri« nfi«’tarvii- nn.V

GMMKRmM *
COtfAKT

472 Vestndnųter SL, 
PROVIDENCE, R. L
Nauji Plųyer Pianai, 

^fSKOB

Aš MELDŽIU ŠIO LAIKRA^t’K) SKAITYTOJŲ 
kurie kenčia nuo Romaiirmo. Strė- 

_nu Skaudėjimo (Lumbasro), Padau- 
ros (Gcut), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver-' 
lės bonka išbandymui mano Rheu- 
matbmo Gyduolių. Aš noriu praša
lint i romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. .Ims pamatysite, ką gpli 
padaryti Kum’s.Rheumptic Remedy., 
Aš esu tikras, kad būs geros pasek- 
męšJi jus -patįs i tai įsitikinsite pir
mą,. negu duosite man bent vieną cen-

sprenžinų netari. Minkšta, lengva ne- s 
.'lojimui. Figt Jokio nesmagumo dar- 
bė, Gauta aukso medalius. Mes pri- 
sbąaime ką sakome, atsiųsime jums : 
išmėginimui visai DYKAI. (?) • 

fLAPAO LABORATORIES
z 9OS8. Stuart Bkdz~ St. Unitą. Mo j

■ ' ~ i
I
I

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Paduškaitė.

Jųs^ galit* mesti iaįin visos diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jos išgydyti nuo 
L^es. Ji. yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar

Jus net nusistebėsite ko
kius gražius daiktus jus 

'galit padaryt savo namuo
se. Kabeliniai daiktai yra 
labai branginami ir lengva 
yra biie kur jufis parduoti • 
su gert’ uždarbio.

Simpic% Karieltafs Stak-i 
lės yr» užbaigtos visais at
žvilgiais, su visais nurody
mais, su adatomis ir su 
pradžia eutBmo. Kartu pri- 
siunčiamos spalvuotos pa- 
trinos ir daugybe karielių 
(kurių užteka padarymui 
keleto daiktų)
KAINA TIK $L»8.

So persiuntimo)
Pinigai bona hųrąžinti, j< 

diąait> Prisiųsk 20c.
subaru, o. aplaižę*

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelbą 
plasterią ar kitokią Auklę. Neban
dykit išvilioti ji su imimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
R privalot jį prašalint. Jis yra 

ujuje ir jus turite vyti ji lau- 
k:kan<

Ir sš tikiu, tą darbą atiįks
. Kuha’s Rheumatie Remesy..
Rometizinas turi išeit, jeigu

■ j>.ts-pa’iuosųpsit nuo skeafano 
. jr kcr.t5jiaįo.' Mano gyduolės, 
'panaikina skaudžius ai^jlnis, ......

Aš NORIV TAI PARODYT JUMS
Jei tik jtis maa paveiysit. Aš gabu daug prirodj-t j vieną sąvaitę ir 

''paprašysite mano kompanijos paciąsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
galt padaryti. Perskaitykit musų J# ✓ z /F
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite Z'
jų tuojaus.

REGULERI8 $L00 BITEIJS Ūk 25 CENTUS.
Mes norimo, kad jus išbandytumet Kuhn’® Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jqs ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali Imt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbi ant Ubendymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes noęime.. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas nogelbė", tai ant to- ir užsibaigs. Mes 
nesiunčtanM mažą bųteUuką, kuris neturi vertės, bot siunčiame pil 
nos mieroo butelį, kokie parsiduoda, aptiekose už doreli, šia butelis 
25c persiuntime ir rapakavimo sunkus Ir mes turime ufanikėti Dė
dei Šamui už persiumjmą. Todėl j«s pcžvalute pririųsti išlaidoms, o 
tuojaus a^hikysite vieno dolerio vertėt butelį cfe’kau Priimant ne-

v

PRISiŲSK KUPONĄ 
Kahn Remedy Ce^ 

Dėt*. R W.
Al turiu Romaticmą ir 
rili dolerio vertė* btttMI 
Kuhn'a

r ARDAS -r 

MASTAS- 

VALSTUĄ- 
8Wff—

KUHN REMEDY m a™.CHKAGO.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Iš Lietuvos-laikraščių.)

4 K..ELEI VI S. V
t

?
.. ■ i .1 w ,

pačio majorato darbininkai 
negavo žemės buk delYo, 
kad neužteko žemės. Gi tuo 
tarpu, apart kaikurių dva
ro darbininku, gavo žemės 
Ūdrijos parapijos klebonas 
ir gretimi mažažemiai. Ky
la klausimas, kurie turi pir
menybę gauti žemės, ar kle
bonija ir mažažemiai, kurie 
daug geriau materialiai ap
rūpinti, ar to dvaro darbi
ninkai, kurių tėvai ir jie pa
tys suko* savo išnaudoto
jams lizdą, liejo bedirbda
mi to dvaro žemę savo pra
kaitą?...

|nų paštas. Piktadariai* įlin
dę pro langų, pavogė gry- 
'nais pinigais 1,844 lt. 5o et., 
pašto ženklais — 361
lit. 54 c. sumai, žyminio 
mokesnio ženklais — 713 
litų 10 centų, du laišku 
su 8 doleriais ir apdraustą 
pakietą, kuriame buvo 250 
litų, 23 doleriai, 1 svaras 
sterlingu 40 šilingų, šiuo 
reikalu vedama tardymas.

Kunigo gaspadinė vaidinasi 
ŠVENTIBRASTIS. (Pane
vėžio apskričio), štai kokio
mis kalbomis čia žmonės už
imti

Gyveno tūla J^irbora, 
gaspadinaudama pas tūlą 
kleboną. Ilgaliežuvių žinio
mis juodu "mylėjosi”. Ir vis
kas buvo gerai. Bet štai!paskui atlupsi. ____
Barborą Dievas šaukia pas'pažiuri — koki tai 3 juodi 
save. Giminės vežasi jos ku-!’*stulpai” basliais ant pečių 
ną pas save ir laidoja jį nešini atbėga ir ėmė akme- 
Šventibrasčio kapuose. Čia njmis j jas mesti Nusigan- 
priduriama, kad "numylėti- merginos ėmė bėgti. Ne
jus” dalyvavęs laidotuvėse, jtoH aRt to p^s kebo yra . .
pasakęs gražų pamokslą ir tiltas ties kuriuo joms at- pasilinksminimą, 
iš susigraudinimo verkęs, bėgus ir kas tai su — ’
Bet viskas buvę gerai. i iššoko iš po jo ir ėmė mer- &ai JI JjąkęM pasil-

, Praslinkus kuriam laikui, gįnas mušti. Jos pabėgo į ir truputi įssipaginoti, 
Šventibrasty pasidarė nėra- ;au netoli buvusia iu gvve- ^^vdanų, kad jis prasi
mu. Pasklido gandai, kad liamąja rietą, o "vaiduok-i^^y^,. kur reikia.
Barbora vaidinasi ir neduo- u-i” nudHkn k^lvip j Lapkričio o d. ryte ravemb-.i., ,. klebonijai, kaimų jaunimas vieni į- J« Kapioiio laiįe ra- 

negali gyventi, ”gTje2ia dantį", ir.< a .B Stifertį negyvu-mato*
i—...—1~. ...v .. > įniai .

"Velniai” vaidinasi.
Raudenio valsčiuje išt

virkę vaikėzai pradėjo už
puldinėti ir gąsdinti žmones 
naktimis. Taip ve, Visų 
Šventų vakare, apie 9 vai. 
grįžo dvi merginos iš Rau
donukių i Skersabalius iš 
svečių ir išgirdo kad kas tai 

. Atsigrįžę

Degtinės auka.
VILKAVIŠKIS. Lapkričio 
3 d. vakare Viktoras Suma- 
keris apie 30 m. amžiaus 
vaikinas, gyv. Kapų gatvė
je, gerai prisigėręs svaiga
lų, kartu su kitais įsikaušu- 
siais savo draugais, ėjo 
Vembrių dvaran i kažkokį 

- ■. " K?1’’*
ir kas tai su basliu jam visiškai..sudribus, drau-

Nelaimingas atsitikimas. 
KUNIGIŠKIAI. Rokiškio 
apsk. Spalio 22 d. anksti 
ryta beplaudama kūdroje 
baltinius, kažin kokiu budu 
prigėrė 18 metų mergina 
Kazimiera Baltuškaitė. Pa
žangusis jaunimas savo 
draugę iškilmingai palydė
jo i kapus. Tebūnie jai leng
va žemelė!

da ramybės... klebonijai.
Kunigai 1 _ “ „ ' „„„
tąy vienas ir kitas aplei- neturėdami kaip kitaip "at-l^i --------j- k At-
taa §ventibrast|._ Paga; keršytf; nors vakarais lau pasirodė, tad jo
taus apsigyvena eia labai kia tiltais ką „ors sl^a. ----------- ‘-1—
)UU dievobaimingas, .lis tai vus apmu^ęj, 
nasįrjzta nugalėti vaiduok- į r __________
lę. Skaito maldas — negeib- Užpuolimas ant bažnyčios, 
sti, skaito egzortus — ne- - - -------- --
gelbsti; pagaliau iš sakyk
los užduoda poterius visiems 
parapijiečiams — •' 

kytis- klebonijoj punktus-

ir pradk A Itai vienas iš darbininkų 
jXmUl%ar’žm^ėS iš Slypėjo ir pažiurę tai 

1°^ bažnyčios buvo neišėję, o'pasirodė, kad ten sėdi Vm-
mSTKležnas tfes ‘”posterunku" iš visų cas Liukineričius, Kybartų 

fXB<į“.ea. pusių apsupti buvo apie 100 oasto tarnautojas- Rankose
^ą^hy^ Bar- taikė du laitai .ir stipriai
** ;W*5Lbii^ir^mHiriia metėsi riti po pamokslo J miegojo. Memuose too

kart S ginkluoti kareivių būriai matyti dar daugiau laiškų 
eSmei u TUltStS i kan^ kiekineną neturintį paso a: i Buko pasaukta žandaras, ir 

ir frSn ii nrimušusi tai \nrra, ar moterį areštavo minimas asmuo nuvestas 
nJbeuasitA n* varė l* bendra areštuoto ' stoties komendantūrom 

ffio $21 .. ‘ Kįįo dideliaustas Į^gJ!

lanko ir kamuoja. Taigi Ginkluoti kareiviai su šau- 236 Įitai ir ceriais ant 474 
liAA U- i^Ua-^/v«rtC fv turais įsiveržė i bažnyčia i btų ir 10 dolerių. Be to dar klebonas saukia žmones ir iu\ai» įsnerze j Dažnycią. i v matut'
Konia atkasus Barboros ka- zoknstiją,. apžiurėjo ir is-,iasia nearpiesių ir, maų«, 
hepia, atKasus įsa krėtė klausyklas net ambo- paneštų Bažnyčios gatvėj
pą, nukirsti jai galvą. KLeie mausyKias, net amoe x Tardant ori-Čia tau taltaB labai vai- W lag™ Ta>tot pn-

žmogžudyste.
sušalusį. • Padarius "VADŽGIRYS. Raseinių ap- 

limo ttQciwvu)' Ird/i • m t x."_ _ . v . * \\a j

butą virtusiu tikru alkoho
liku, nes širdis nuo girtuok
liavimo buvo padidėjusi ir

{apaugusi taukais.

"Lietuvos Ūkininkas" ra
šo apie lenkų policijos už- 

t • ii* * V _ X— dar' blo- Pylimą ant lietuvių bažnj-.
Jtartara mdSa tan- či°s Punske per Simano ir 

£!?: Judo atlaidus. Jis rašo:
Prasidėjus pamokslui už-

Dolerių jieškotojas 
sugautas. >- 

KYBARTAI. Lapkričio 12 
d. apie 12 vai. nakties Vir
balio stoties darbininkai pa
stebėjo, kad kaž-kas peril- 
! gal užėmęs išeinamąją, vie-

. cm jau Karnos Įtiuai tvai--A-! H cmažinn kaltas Tain nat rauja. Sako radę Barborą Si laukine pąsųj^otte aKdk- 
visai kain gwa- kad vyrai mo orgija tęsėsi ligi vėlybo pn^pazmo vogųne do iaiK 
vTsai Kaip j VaLaro Vakarp sutemMs ledeliu kišeninių ir sigarųnegalėję jai galvos nukirs- 'a^a^. vakare sutemps . ^binrinm išAwda-
ti- kad tik moteris tą pada- prasidėjo kratos ir žmonių k pašto siuntinių, įsouoaa

ri.nukirtę, ir vaidintasis

įdaras negalima “buvo atida-,®°Je vietoje, ių kartą buvęs 
^Sųžinojuą apie nukirti- ryti krautuves. . iS^tas, todėl besidarbuoda-
-- -—'-“r p--1— Gyventojai net nelietu-mas

Tui" ir sukursčius gi- riai, be skirtumo tautos, veik visi is Amenkrj. Visi 
X nukirtusięji galvą pa- vienu žodžiu smerkia su pė- uasyti hetunams, tdę keię- 
ii esą dabar atsako- sibiaurajimu šitokį darbą, tas zytfems.
i VaiEna ain* ’ ___ >______ > . MmĮaw» Liukinevfcius

Nepasisekė nusižudyti- sėdėjęs apie 3 metus ka
lėjime uz plesunus ir vogi
mus. Eina tardymas kitų 
ąsmenų.

—į, .
; žvalgyba nesnaudžia. 

RASE1NIĄL ŠpaBo 1U 
Tauragės kiiiripąJįS: punk
tas padarė 
apylinkėje rišąmlę lc 

keletą žmonių, 
įtardami bolševikais. Nepa
miršo aplankyti ir dr. G. 
Glovackio butą. Dr. <U. vi
siems yra gerai žinomas, 
kaipo socįiiidemokratas. 
Jdomu, ko norėjo nuo jo 

dėtos - antsnauaos. viena, miucijaiiuts vus kriminalistaiKrata buvo
rodos, Lietuvos Respublikos griebti skustuvą, tuo tarot daroma dienos metu pačiam 
Atrtovybes, o kita — Rusi- Liepa pro nnlicininką spėjo
jos Tarybų Valdžios. Mato- išsprukti j kiemą ir knt<>'JJam^kiai, J2?
mai, tų antspaudų aukota žemyn gaiva į židinį. Bet ir
jas norėjo busimom kartom ir čia nepasisekė: mihdntt- ^i2£a^ikS*S5’
parodyt, kaip ėjo 1921 m. kai greit ištraukė, nes šuK- <«Hma pakviesti, -bet kri- 
sįntfsiekimas tarp Lietuvos nys buvo negilus. Liepa pri- 
ir Maskvos. Bet kam tai at- klausęs prie plėfiko Rei 
ėjo galvon prie antspaudų kausko kuouos ir pas jį at- prid« prierB8»i - vienoj* rasta piukleiis griežim 
^Purickis, Sacharinas", ki- piauti ir Reikaurico kepurė, 
toj — "Puryckis, Kokainas Suimtasis kaltinimuose pri 
ir Sacharinas”. įsipažinę. Liepa dar tebfta

spaudas su parašais iš mo- ligoninėm-" ’ 
zljras pMįtat. Matyt, ne-1 —
patinka, kad primenama Aveogfl paKų, žemes retoms vykdymas. 

Purickio Šurnas sa- žARRNAL Naktį į lapkri- ALYTUS. DaHpant Anil- 
charinu ir kokainu. r *

gt ntujirtę, ir _________ _ . _
liovėsi. Klebonas visgi mi- radienio, 29 spalio mėn., žy-
^StiWnniiis anie nukirti- ryti krautuves. ; girtas, todėl besidarbuoda

ma gah*os Barboros "numv-1
3 '•

myben. Tokios kalbos eina. 
z tarp Kėdainių ir Panevėžio.

Kaip ten butų ar nebūtų, LUOKĖ. Luokės punkte 
visgi tvirtinama, kad Bar- milicija nuvyko i kaime 
borai galvą nukirtę, nors Vikšneliai pas ukinink.- 
niekas gerai to nežino. : iJepą ir pareikalavo, ka'1

Apie Barboros vaidini- Ignas Liepa apsirengtu, 
mąsį detalėse susidarė di- peš ėsąs areštuojamas. Ap 
daiausios legendos ir joms rirengęs Ignas buvo jau be- 
aprašyti daug reiktų vietos einąs, bet paprašė milicijos, 
ir Jaflco. Girdėjęs. . kad leistų eiti įdh į J© Wrj - : .

---------------- ’nutę pasihnti skenetaitės ares|aN0. , 
? Nepatiko kun. Purickio ; kaklui užsirišti. Tai jam bu 

sacharinas. vo leista. Atvožęs skrynutę
; Kauno Miesto Muzejuj pagriebė skustura ir pa
buvo dvi, turbut, nuo ant- traukė sau po kaklu. Visa: 
spaudų vagonu nukirptos pasipiauti nepasisekė. SkuL 
ant storos popieros leku už- tavas krito jam iš rankom 
dėtos antspaudos. Viena, Milicijantas vos spėjo pa-

Girdėjęs.

a.

Ar žinai™
Kad p»> Nauju Metų "Kardas'* bus du dokui.-.;? 

;*as gavo 10 Din-vo pnsakjmu. 
vė Maižiui, nv L:etuv«»s kuu. Vytautui? 
ilcl katalikų kunigai pavogė nuo Maišiau?

x 
.ieji mergų bijojo ir niekados nc?iruau»'■ 
įas šventiems tėvams mergas niršdavo? 
skirtumu . tarp )<> llievo prirakyruu ir 10 ’’K.‘>

oti kiek popiežius turėjo Fft>*.iŲ i 
;s žmonėms vergauki’* 
r gražių paveiks’ų ram "Karte*
doleris metams. |>o Naujų Metą bu? dti don-r: u. 
ūdų” tuoj. 1’ri.siųsk doleri.

“KARDAS”
3210 So. H AI STEI) ST., CHIC AGO, ILL.

Gerbiamieji Broliai ir se
sers Amerikoje!

Lietuvos šalta žiema jau 
pi asidėjo. šalčiai, speigai, 
šlapdrabos, sniegas — visa 
tai reikės per keletą mėne
sių pergyventi, lig vėl neiš- 
auš pavasaris. Atėjus žie
mai kiekrienas apsitaiso pa
gal oro. Bet tai gali padary
ti tik tie, kas turi kuo apsi
taisyti. O gali apsitaisyti1 
r ik tas, kuris išaugęs ir gali 
darbą dirbti.

Karas ir vokiečių okupa
cija paliko Lietuvoj daug 
našlaičių, kurie ijęturi nė 
tėvu, nė giminių nežino, o 
darbo dirbti negali. Tokie, 
pradedant nuo kūdikių ir 
baigiant mergaitėmis ir 
berniukais yra labai sunkioj 
padėty. Jie neuždirbs ir iš 
uždarbio nepragyvens, ne- 
apsirėdvs nors kiek jiaken- 
ėianiai.

i Lietuvių Moterų Globos 
Komitetas yra priglaudęs 
Akių našlaičių kelis šimtus. 
Jie dar maži, arba tiek iš
augę, kad negali savysto- 
viai pragyventi. Tokiems 
šalta žiema baisi. L.M.G. 
Komitetas netik vargais ap- 

į ”ėdo globojamus kūdikius, 
bet podraug jų išmaitini- 
mas yra labai sunkus. Ypač 
tai jaučiama žiemą, šiuo 
’mkiu finansiniu krizių.

Pasaulyje, o podraug ir 
Lietuvoje, vaikai labai lau
kia Kalėdų. Yra paprotys, 
kad šią šventę vaikai gau- 

į 'a dovanų. Našlaičiai, ku- 
I rie globojami prieglaudose, 
I ’pač reikalingi paguosti 

Mą šventę. Tai vienintelis 
>udas suraminti juos, duoti 
iems viltį laukti kitų metų, 

kitų Kalėdų, laukti geres
nės ateities.

—0 kokią aš dovanėlę 
gausiu Kalėdoms? Neturiu 
ėvelių, neturiu artimų gi- 

•ninių — galvoja našlaitis 
<alėdų laukdamas.

Nežiūrint i tas sunkias 
sąlygas, kuriose prisieina 
išlaikyti prieglaudas, buvo 
oapročiu, kad sužadinta vi
suomenė suteikdavo pil
nybės atsilankyti pas prie- 
daudų našlaičius Kalėdų 
Senukui. Kiek džiaugsmo 
urėdąvo vaikučiai sulaukę 

jilą, baltą kaip sniegas* Ka- 
ėdų Senelį ir žalią Kalėdų 
Eglelę! Alsiems jis apteik- . 
Javo dovanų, visus paguos
davo, suramindavo, nu- i 

nksiųindavo.
Artinanties Kalėdotas 

jau prieglaudų našlaičiai, o 
podraug ir Kauno biednuo- 
nenės vaikai, kurie būdavo 
akriesti į prieglaudas ant 
venčių. laukia Kalėdų. L. 

M. G. Komitetas daro riša, 
:ąs yra galima švęsti su 
kikučiais Kalėdų šventę. 
3eĄ podraug jį rūpina ii* tų 
vaikučių uaaikymas šią 
neiną ir vėliau.

. Amerikos lietuviai jau 
dąTJč,.'tausų prieglaudoms 
dovanų per keturis metus, 
iavė per musų delegates, 
iųstas Amerikon, bet mes 
urime viltį, kad Tamstos 
isuomet busite palankus 
iam prakilniam darbui ir 
Į remsite; "paramos prašy
lami ir- šį kartą kreipiamės 
Jus, BROLIAI ir SESE- RIS! / 1
Atsiųskite, iš Amerikos 

Kalėdų Senelį, kuris atneš- 
ų . dovanėlę Kalėdoms ir 
lųonutės našlaičiams ki- 
iems metams!

Prašome įrašyti savo au
ką, taipogi parinkti Tams
ių pažįstamųjų ir giminių 
tarpe aukų ir pasiųsti L.M. 
G. Komitetui per banką ar
ia njonev orderiais.

Laukdami prielankaus ir 
gausaus atsakymo prašome

!

I

tkr. Š. m. spalio 23 Į 24 d. 
kažin kas peršovė pil. Pem
pę I^abgirių miške. Mirda
mas Pempė pasisakė, buk 
*is važiavęs i mišką, ir ten 
*š jo kažin kas įprašė ati
duoti arklius. Jis, nieko ne
sukdamas, palikęs arklius 
imė bėglį bet buvęs peršau
tas. Vėliau rado vieno ūki
ninko lauke suneštus i krū
vą linus. Palei tuos linus 
nuvažiuota vėžės, o ant že
mės pribėgusio kraujo ir iš
mistą brauningo šoriui. Su- 
ireštuoti Eigulis ir to uki- 
inko Simus. Tardymas ei

na-
y -------- -------- ,

Pagaati garsus plėšikai 
UKMERGĖ. šiomis dieno
mis Vietos milicijos pastan
gomis sulaikyti U km.’apsk. 
mrsųs plėšikai: Marcinavi
žlus Adolfas, dezertyras iš 
Panevėžio, Pipiras Kostas 
:š Utenos apsk., Dudkis 
Vladas iš Ukm., čipinskaitė 
Marijona—užlaikytoja plė
šikų gaujos,* ir jų sėbrai. 
Laike suėmimo iš jų pusėj 
buvo ginkluotas pasiprieši
nimas, bet milicijos drąsu
mu jie risi suimti ir patab 
'inti kalėjimai!; visas gi at
rastas pas juos pavogtas 
turtas grąžintas nukentėju
siems. *

Taipogi vietos milicijos! 
pastangomis Kauno apskri
ty sulaikyti žinomi arklia
vagiai: Laškovas Jonas.
Volkailis Jonas, ir Vilkijos 
valsčiuje, operavę nuo 191£ 
m. ir slapstęsi Vokietijoj 
plėšikai Solo Juozas ir Zak- 
žeckis Jonas.

t
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10.
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vaik.

Komiteto Valdyba:
K. Žilinskienė. 
B. Novickienė, 
D. Šleževičienė,
L. Kaupienė, 

■V. V. Vencienė.

KaJm 35c.
• ptickoM

PARBAIGTA 
Nervu Jiega 
Menki Nervai Naikina Sveikata! Jie 
Padaro Gyvybės Organus Tingiais 

ir Susilpnina Visą Sveikatą.
Imk Nuga-Tone’ą Ir Jausfęs 

Kaip Naujai Gimęs!
i-Tor.s turi brangios vert f 3 vaistą 

į.gvdytoja-'S '-■ose..4įyse ir ..3 utrsų i j-r-rao, kaip Štai. psuta

t

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie net prašo daugiaus! 

feųoitėC jie yea kb-1 jauni ir uat 
iifilbvt?. tuomet jų aky3 kaltę u3 

jUūk>—tik. p-Sxdb«.^it ludp jie užsidegu 
džL.ngymu, kuomet motita pairai bonlą 
B A AT .O I O

Irtg. S. V. Pat. Biure.
Pastebėk lt jų paJtangai: nuo ti Š'.tą 

vidurių p-.juoduotąją, kokis tik 
kuomet buvo padarytis. Ir jh yr-
ief'gvLmsls. vienok veikia p-isekjnidgūu.* 
-sšid! Mozinc^— jų-s nežinote ta smagumo 
jausU ^eai&nura.?. pasitikėjimą Ir u*ai- 

\-l jus r.rna.iuojate
kuomet kutL-ils ’ pauidarij ner&sdh. s*ęe- 
atfntu. — ui vm tikri >klai vidurių 
užkietėjimo. Miego.; šiąnakt ra^aij-aes su 
auštančiu rytu kūdikis vėla bus linksmas 
kai vbrj^mėt. Baubino atliks darb>. 
ir atliks g*rai!

' F. AD. RICHTER & CO.
104.114 So.4U.St. Brooklyn, N. Y.

Pamėgink Nuga-Tone ų 
Musu Rizikų

Nuga-Tone atsega tik 11,00pakdįo— 
užtenka •/H> dienų; 6 palfle>i»k ty- Siuvu., 
rizikų ir yi tau pajeiaiįfo n-pa!Jp.

«aOM»a

razniMK giriuujvs 
ldekvftno pakelto.

HATIONAL 1AB0RĄTORY. , _ .Dep. LD. 4 -1018 S. Kabash Ate.. Cb’-OM<»- 
Gerbiandej:: įdeda 1-— 
pakeii-ivs Niaa-Toae’c. As rrj»u Nnca-Tone a 
per 20 dienu xr je ctan nepatiks, ai etai*
pasiųsi-4 fcteal ir jas Btan su^rųansiU pagrįs.

Va«|M__- -  ————-——— 

OatvB ir nūn. ar ■. F. IK----------—  

Miestai.

Neimkit kitokio, kaip tik su šiuo 
paveiksi x

še* —...,
Sakiteras ligas gydo, 
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatą 
Kurs tik vartoja Salutarąl

Dykrai!
Kiekvienam prisiusime 2 fot-ogrraii- 

jas gražiausių merginų, taipgf kata
logą geriausiai padaryti} laikrodžiu, 
fonografą ir kitokią dailttą. Rašj’k 
tuojaus Įdedamas kėlias štampas <tel 
persiuntimo. (52>

PRACTICAL SALES 
COMPANY.

1219 NORTH IRVINO AVH,- 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.i

I
Salutarą Bitelį žmonės vartoja jai' 

•er 15 metą nuo visokią pilvo lipų ii j 
atrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
ndangi neranda jam lypius, nei ui 
j viršesnio. Pašisteugk įsigyti j« 
>uteh, o mes užtikrinant, kad su juo- 
ai nesiskirsi, kol gyvas busi. Kokį 
ik vidurių nesmagumą jauti, kreip 
da prie savo aptiekoriaus reikalan 
lamas tikro Saiutaras, o jei jis netu
rtų, kreipkis tiesiai prie išdirbčjų 
įrituodamas savo aptiekoriaHa adre- 
<, adresuodamas šiaip:

SALVTARAS • ,
DRFG & CHEMICAL CO, tat, į 

Dept. 18
17®7 S. nateted SL. Chicw. IR

NAUJA PLUNKSNŲ M>VOS5į, 
Gaute Dkfcte Sargeisų Ki<- 
O D5rtW»'»« naujae, 

- hittrės > phjpfeųą 
padušksft Mu
št; ' iš<Hxbyst&i fcūnos nu
žemintos. Mes ■ tlrtosirŪB 
wms ntusu jJufU'sna.-? 
act 10 diCMi išbanJyruni 
ir upraoličsiuiij peesiunai- 
tnn lėšas. Mošų kostumę-

riai uįgunėdioti vb$Br. Raįyfc šiandien 
FeftaJaiidaojas Knyg»s ir
planksnvĮ saffipaty. . s (—)

Aroerican l'ealher & Piitow O. 
Dept. C^ i.

' .■ /..■.■-'.'■'■'t

♦ Lietuvių lenkinimas. ■ 
ŠVECIONTS. Vietiniai lie
tuviai 12 metų turėjo savo 
draugiją "Jįįztas”, kuri kė
lė. lietuvių vaikų švietimą 
jų gjjnta kalba: dabar jiems 
ir ši j^limybė jau atimta. Į 
Švenčionis atkeltas naujas 
mokyklų inspektorius tūlas 
Plebaneik, kuris savo dar
bais pralenkė net rusu lai
kais inspektorių Raką, tais 
’aikais lankiusi liaudies ma 
'tykias ir tik švelniai ragi
nusį žmones, kad perkeltų 
vaikus iš ”Ryto” mokyklų į 
valstybines rusų mokyklas. 
I^benčflt gi kitaip elgiasi: 
jis gązdina lietuvius kalėji
mu, jei rieklausys jo Įsaky
mų. Taip mokytoją Voneu- 
naitytę, įteikusią kaimo gy
ventojų prašymą leisti ati
daryti mokyklą, taip įgrąsi- 
no kalėjimu, jog ji pasirašė 
kažkokį inspektoriaus pa
tiektą popieri nė nežinoda
ma jo turinio. Nors minėta
me kaime visi lietuviai, ta- ___________ w
čiau dėl atėjūno užsispyri- priimti įšanksto'musų'įir- 
mo jie negali turėti savo dingos padėkos ir aukštos 
mokyki su gimtąja dėsto- ?«gąrbos pareiškimą.

čio 8 d. tapo apvogtas Žarė- kio majorato žanę, keli to ma kalba. Lietuvos Moterų Globos
% ' i

, ■ V

luo šo ir 
kratų įr 
amonių,

savininkui namie nesant

galima pakviesti, bet kri
minaliu punkto viršininkas 
p. Puidokas atsisakė ai&iu-

Laike kratos buvo elgtasi 
mandagiai, nieko įtariamo 

t nerasta. Tokiu budu krikš- 
u -v-r-.-______ . , bolševiku J. Glovackį
U Dabar miliciją tąs ant-gyvJTįr nugabentas TelŠų PuF psjaSt;1”” ’F

žemės refonnes vykdymas.
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Lietuvos Moterų Globos :
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VIENATINE LIETUVIŠKA

APTIEKA
BOSTONE 

RECEPTUS SUTAISOM EUBOPOS ir 
AMERIKOS DAKTARŲ.

Užlaikom visokius vaistus, nuo įvairių Ugų. 
Taipgi visokias, šaknis, žoles ir žiedus. 

. Tikra LietuviškaTRBJANKA .......... 50c.
Prisiuntiame Vaistus ir per pafiti

Oficialiai įgaliotiniai Lietuvos **VAISTOOS*.
Jeigu kokių nors vaistų negautumėt kitur, ra- 

Jykit pas mus, mes turime. Atsakymui prisfųskit 
pašto ženklelį.

K. ŠIDLAUSKAS
Provizorius

373 WEST BR0ADWAT. 80. B08W, MASS.



Visokios žinios, i
MADTO ŠERIFAS AREŠ

TUOTAS.
Bangoro mieste tapo' 

areštuotas Aroostooko pa
vieto šerifas Grantas. Kar- 1 
tu su juo tapo suimti advo
katas Levin ir buvęs šeri- į 
ias Crosby. Visi trįs jie kal
tinami už palaikymą degti
nės biznio.

ISTORIJA

PERRE CARTIER’S

»1 
Z .

TsL Beach 6*14 

08.1. M. FRIEOMM 
SPECIALISTAS VENERIKU 

LIG V.
VYRU IR MOT AR V
Taipgi kraujo ligų Ir 

Keomaiiasm.
Veiaudna: Nuo I ryto Ud 

k * vakare.
iJ6» W'aSH1NGTON «T

BOSTON. MASS.

i
Lietuvis Optometristas

3£252BS2Q£Z£2S2

ru
Išegaaminuoją akis, 
akintus, kreivas akis auuv&ma įz 
ir amblyopiškcse lakiose) aky- p 
se sugrąžinu šviesą tinkamu pi 
laiku. H
J. L PAŠAK ARMS O. D. § 
447 Bruaduay, $o. Boston, Mass Įd 

5cj25a252SE5asaSESE5ZSaS25a525252ie

priskiriu 
ati tiesinu

tinkamu

■ ’ -

$2.50 KVORTAI žEM- 
VUOGIŲ.

Nevv Yorke jau parsiduo
da naujos žemvuogės iš Flo
ridos. Bet ne visiems jos 
prieinamos, nes už kvortą 
reikalaujama $2.50. Ir yra 
žmonių, kurie užmoka tiek.

i

1*L

■«

IIhB

10 ŽMONIŲ ŽUVO SU 
LAIVU.

Oregono valstijos pakraš
tyje pereitą subatą sudužo i 
povandeninę uola laivas ”C. 
/X. Smith”. Ant jo buvo 27 
darbininkai; 17 iš tų išsigel
bėjo, o 10 žuvo kartu su lai
vu.

n
k/

KOKIOS BUVO ALGOS 
1843 METAIS.

Viena Connecticut valsti
jos firma, kuri gyvuoja jau 
suvirs 80 metų, padarė aną
dien palyginimą, kokias ai-; 
gas ji mokėdavo savo darbi
ninkams 1843 metais, ir ko
kios yra mokamos dabar. 
Kaip jos knygos parodo. 
1843 metais jos darbininkai 
dirbo 72 valandas į sąvaitę 
ir gaudavo už tą laiką 
$3 alęos, kas reiškia tik 
truput) daugiau kaip 4c. į 
valandą, šiandien gi jos 
darbininkai dirba tik 48 va
landas i sąvaitę ir gauna 
$29.18 algos, arba apie 60 
centų į valandą. Tas paro
do, kiek pakilo darbininko 
uždarbis Į 80 metų. Bet dar
bininkas vistiek nedaug ge
riau gyvena, nes ' kartu su 
alga pakilo ir pragyveni
mas. ;i

UŽSIMUŠĖ DU LAKŪNAI
Ties San Antonio miestu, 

Texas valstijoj, pereitą są
vaitę nukrito armijos bom- 
binis orlaivis ir du lakūnai 
užsimušė.

atpasakota mus Auksinių 
Sukaktuvių Metų vakare, 
duoda progą mums vSl nu
džiugti jr pasitikėti Geros 
Valios Žmonėms.

Penkiasdešimts metų iš
spietė draugiškumo šaknis 
už ką mes širdingai dekuo- 
jame.

Kalėdos ir Nauji Metai 
lai atneša jums Linksmybę 
ir Laimę.

R. G. Sullivan

py-
pa- 
ki-

GYDUOLĖS
NUO KATARO. PERSlŠALDI MO 

IR VISOKIU NEGALŽJIMV 
Susideda iš

COD LIVER O1L 
ROMO IR MEDAUS 

šaltis ir vėjas nieko nepakenks 
tau. jeigu imsi pavyzdį nuo Kardos 
Girininko ir naudosi šias garsias 
dooles.

i Jos yra labai malonios gerti ir 
sėkmingai gydo persišaldymų ir 
tiii» žiemos ligas.

| Jeigu esi silpnas ir greitai pagau
ni kosulį arba persišaldymą, viena 
bonka Pierrc Cartier’s Gyduolių su
teiks tau stiprumą pernešimui rie- 

. mes sunkenybių.
CUDDYER & JO YČE

1)1 Broadwav, So. Boston, Mass. 
, PAUL A. EGAN
215 Cambridge St. E. Cambridge 

245 Cambridge St.. ' 
E. Cambridge, Mass.

STANDARD PHARMACY
941 So. Main St., Fall River, Ma^s.. . ---------------------------  ------------

r.

P

APTECE POLSKEJ SZARKA. 
1080 Acushnet Avenoe, 

New Bedford, Mass. 
VERNON DRl’G CO.

Millbary St, Worcester, Mass. 
VERNON DRUG CO.

123 High SU Holyoke. Mass. 
BAY STATĖ DRUG CO, 

Palmer. Mass.
STEPHAN F. CHAMBERLA1N 

Aadrew Sųuare, So. Boston, Mass. 
DAVID CABIT 

100 Salėm S t.. Boston, Mass.

98
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Adv, Bagočius važiuoja i 
Pittsburgą.

■ Ateinančio] nedėlioj po 
pietų adv. F. J. Bagočius iš
važiuoja su savo žmona ant 
švenčių pas savo uošvius
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I DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

1$ Parroenter SU Boston. Mass. 
(Prie Hanover St.)

TeL Riehmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki S vak. 
Ned&diertiais iki 4 vai po pivt.

1

I

I

PLUNKSNAS, Bukus. Paduškas, 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų 
įrMnes, parduodam pigiausiai. Kreip
kitės ypatiškci arba rašykit:

ĮI
I

Į r- -
Į

i; LIETUVIŲ KALBOMIS. ' ų

DR. L. G0LDEN I
Jf

Bostone: 99 Greea Street 
Valandos: 3 iki 4 ir 7 iki 8 P. M.

Telefonas Iiaymarket 228S.
Roxbury: 16 Craa ford St 

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

Telefonas Roxbury 0131.
KALBU RUSŲ, LENKŲ IR £

i

LgGWWPC—«w»
I Te!.: Richmond 1410

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dien*. 
Nuo 7 iki 8 vakare.
121 HANOVER ST, 

BOSTON, MASS.
į Dr. H. M. Landau

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
a 220 Hanerer St, Boston, Mase.220 Hanerer St, Boston, Mum. 

Telefonas Richmond 0380 
Specialistas vyrų ir moterų 

slaptų ir chroniškų ligų 
Valandos: nno 9 ryte iki 8 

į Nedėldieniais iki. 5 vakare. ę 
> Patarimai dykai. (—) X

i

Tei. South Boston 3520
Residence Aspihvall 0870

S. K FuiSrate-ShaUna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
366 Breadwąjr. So. Boston, Mass. 

Room 2.

i
Tat So. Boston 0U«-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LIETUVYS D EN TĮSTAS. 
VALANDOS Nuo • Iki U dieną.

Nuo 2 iki * vak. 
NEDALIOMIS: 
Ud 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dina.
Ofisas "Keleivio” namo

2*1 Broaduav. tarpe C ir D st.
80. BOSTON. MASS.

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis.

M ’

įę Galit djvfti našiu supnsrta siutą; Stiklinis: iilinčius čeverrkui-
Į2 piritu-tas*! Puti puiSlal ccp.iin.oti. Ir hziai, Maciai nu-į.u t-3 veirta.’
[S **1 — jt-i jus j gilta pūna jįįįįąnu — tai tas suęu,3na vi. - .
7 S4 teiiasi.atsitikinir pttMays aeie jus *«3? tcrli.-tr-ji par. ii-. Vi-sos iu.^j 
ė f3”?1*- imp*sū«. su»w niekais, jki l^j.-ti s-.-... '<».C.>a

Į.) .r bstst.-ti omaras pfcHkanas po t-sj katama.-. Naudvkit 

f Ruffles
V j mirtiąji J tžlaikykit s»tv j^gorbuje. Tik su |.ut: .r— 4
L a * sa;vus odą kiekvieną vakarų p*r kokiu Cešūnt dier.Ų ir dauc:-a r.^r- ikė- i - ? V 
a g-a.nt.s' nusiimti savo-s^bėie bile kur. Pleška-.- i’-rvk: t.į trumo-
X -I T • 14 daryti, t Ai reUarčū-g p. .t risti ę.Vv>< >- RuftUs •
į .r u’.cKuoinct pltiska&os jus aolunki«s. Koks tuim-t Lūs! * 1
7 MCHTER &. CO^ 1O4«114 So. 4tH St. Brooklyn. N. Y. 5’

Į 65c. nž bonką Į v

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

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gah os skaudėjimo, nuo užsiser-ėjusio 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 dei vyrų ir 
moterų. Diehų is Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime." Mes 1 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus i 
per telefoną uždyką. - Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 1 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Išmušė langą ir pavogė žudant, ant jo kūno dakta- 
kailinius. rai darė kalėjime bandy-

Ant Boylston strėeio va- ritis- Tarp daktarų vis bu- 
-- ——■_ ar žudomas 

elektra žmogus jaučia jos 
krėtimą, ar ne. Mokslinin
kai sako, kad elektros srovė 
bėga daug greičiau, negu'Įį 
nen'ai perduoda smegenims § 
jausmą, todėl elektra žudo- a 
mas žmogus skausmo nega 
lis jausti. Elektra nutren- S 
kia jį pirma, ] 
mas gali Į smegenis ateiti. 
Taigi kuomet budelis palei
do per minėtojo Pappo kū
ną 2.000 voltų elektros, po 
1 minutos ir 15 sekundų 
daktarai liepė elektrą su
stabdyti ir tuomet klausėsi 
stetoskopais, ar jo širdis 
dar plaka, ar ne. Kalėjimo 

i daktaras pripažino, kad ( 
Pappas jau nebegyvas. Tą 

.patį pripažino ir armijos! 
i chirurgas. Bet trečias dak-i 
Staras su jais nesutiko ir sa-'; 
ikė, kad jis da girdįs širdies;

mA :plakimą. Tuomet da syki-JSST»^>uv0 2,000 voltų
| elektros, ir po 5 sekundų vi- 
jri trįs daktarai pripažino, 
ikad kalinis jau nebegyvas. 

Daktarai žiurėjo ir tem- 
pt(ratųros nužudytojo žmo
gaus. Pasirodė, kad jo kū
nas nuo elektros buvo taip 
įkaitęs, kad vos ranką gali- 

ima buvo ant jo išlaikyti, i t—
j Už 1 tentą metai kalėjimo. 

Tūla moteris Roxburyje 
į pametė piniginį savo krepšį

gįs išmušė Lamson & Hub- dąyo ginčų, 
bard firmos didelį langą ir , ’ ’
pasiėmę nuo medinės figū
ros brangiausius kailinius, 
atsisėdo i automobilių ir pa
bėgo. Prie iango paliko tik
tai plaktuką, kuriuo stiklas 
buvo išmuštas. Tai jau tre
čia tokia vagystė Bostone.

Neužmirškit lietuviu kalbos 
mokyklos.

Neužmirškit, kad šios se- 
redos vakarą, pusė po sep- 

pp. Kazlauskus i Pittsburgb, tynių, Lietuvių žinyčioj 
‘ ’ • ■ " (pirmos duris nuo pašto)

bus lietuvių kalbos mokyk
la suaugusiems. Pamokos 
būna kiekvienos seredos va
karą. Akikytojauja drg. J. 
Neviackas. Todėl kas nori 
išmokti taisyklingai rašyti, 
skaityti ir kalbėt, tegul nu
eina ir prisirašo.

Pėtnvčios vakare bus vai-

Pa. Girdėjom, kad vietos 
Mokslo Draugija tenai ren
gia jam prakalbas 30 gruo
džio. Aukščiausios Prieglau
dos D-ja Alleghenvje taipgi 
rengia prakalbas. TMD.kuo- 
pa iš Cleveiando mušė teleg
ramą, kad adv. Bagočius ir 
pas juos užvažiuotų prakal
bą pasakyti; bet i Clevelan- -
dą jis neketina važiuot, nes-ku mokykla. . s
nori per tas kelias dienas savo, vaikų da nėra prirašę, 
pasilsėjo ne daugiau 
vargti.

Sausio 2 d. jis vėl bus 
vo ofise So. Bostone.

Medėjai pašovė Čapliko 
dukteri.

Netoli Haverhillio perei
tą sąvaitę medėjai pašovė 
lietuvio Čapliko dukterį Ma
rę ant jo farmos. Mergaitė 
buvo išėjus laukan gyvulių 
apžiūrėti. Tuo tarpu du vai
kėzai su šautuvais perlipo 
per tvorą ir pamatę karvę 
paleido šūvį, turbut many
dami, kad tai stirna. Kelia-1 
tas šmotų pataikė čaplikiu- 
tei į dešinį smilkinį ir sužei
dė ją. Pamatę, kad bus blo
gai, Vaikėzai pabėgo. Raita 
valstijos policija ii1 būrys 
vietos žmonių išjieškojo vi
są apielinkę, bet piktadarių 
nesurado.
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KENLŠA

LIETUVIŲ BALSO D-JA.
KALĖDŲ VAKARE į.

GRUODŽIO-DEC. 25, 1923 

Prasidės 5 vaL vakare
LIETUVIŲ SALĖJE

Silver ir E Sts^ So. Boston.
Kviečia visus atsilanky-

i

negu skaus-
ti, nes bus galima prisišok- 

£ ti lietuviškų ir angliškų 
į šokių, taipgi bus galima 
3 gauti gardžių valgių, švie- 
5 žiu kilbasų, raugintų ko- 

įg pustų, šaltos ledines ko- 
3 šės ir gardaus liniiilado.

Rengimo Komitetas.

A Telefonas 5112-W. ?

| Dr. A. 6m-6iimauskas I

Valandos: nuo 10—12 dieną; J 
nuo 2—5 po pietų; 0 
nuo 6—8 vakare; J

Nedėliomis nuo 10—12 dieu*. S

705 N. Main st. kam p. Broad sL K 
MONTELLO, MASS. J

LIETUVIS DENTISTAS (

z

pa. tegul atveda ir prirašo šios 
. pėtnvčios vakarą.

sa-■ ' 1
i Mokslo Draugijos susirin* 

kimas.
! šios pėtnvčios vakarą. 21 
gruodžio, Lietuvių Žinyčioj 
bus visuotinas Mokslo Drau
gijos narių susirinkimas. 
Yra sumanymas rengti di
dele vakarienę su muzika ir* 
šokiais Naujų Metų vakarą.- 
torte1 visi nariai kviečiami; ant Tulas &ott Har.

nman jį pakėlė ir norėjo su 
juo pasislėpti. Pamatė tai 
du policmanai ir suėmė ji 
Krepšyje buvo tiktai l cen
tas, tečiaus teisėjas Par- 
menter nuteisė Harrimaną 
metams kalėjimo.

susirinkti ir šitą sumany-. 
mą aptarti. Susirinkimas 
prasidės pusė po septynių.

Ant žudomo kalinio darė 
bandymus.

Tūlas laikas atgal Charl- 
estovvno kalėjime buvo nu
žudytas elektros kėdėj grai 
kas Paul Daskalakis. kitaip 
žinomas kaipo Pappas. Da
bar tik išėjo i aikšte, kad ji

!

K r/ 
Į
D-ras Kapočius išvažiuoja j 

Shenandoah’rj. x 
Ateinančioj nedėlioj v den- 

tistas A. Kapočius išvažiuo- 
ja su savo žmona ant šven
čių pas savo tėvus j Sheoan- 
doah’rį, ir sugrįš Ūk 3 sau
sio; taigi nuo 23 gruodžio 
iki 3 sausio jo ofisas bus už- 

: darytas.

ITALIŠKI ARMONIKAI.
Mes išdirbame ir importuojame vi

sokių rųšių rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMONIKUS.

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

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Blue Island Ave^ Dept. 24, 

Ch»cai<» III.

Prie statomojo namo antį 
Boylston streeto nupuolė, 
darbininkas ir susuauže 
kaulus.

APDRAUSK—INSIURINK
! Savo namn, fomičiuF, automobilį ir 
t.t. per atsakanti ajrentų. <*•

A. ITLVlNJ
2:J3 Broad«ay, Sto. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
'■1' *■?

I'ORNM’IAI PARSIDUODA.
Puikiu kambarių mažai vartoti 

ferničiai pa>'.«i<luosla pijriai. Kreipki- 
telefonu: S<>. -Doston

Visuotinas balsavimas ' 
• oereitą utarninką atmetė 
į iygi% vyrams ir moterims 
< mokytojam s a igą. j T<I

Ų’.RSfDUODA NAMAS
Trijų š -jaunu. garai ir toiiętąi; na

mas- So. Bpstoac; galt P’rkt P»fyLar* 
ba mainvt ant t.ptomobiliaus. .»a;ima

arba nedėltomis.

(32)
t vakarais ------ .

A. \. 11 TiteMpn St
Matlapart. Mass.' 

kb-de Park' |-NW-W •

žemesnės

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. •<

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu varto
jama į laiką

SEVERAS 
COUGH BALSAM.

' Paltngvins kosulę r prašalins c<u>g 
kentėjimu. PYnrtnas dėl vaikams 
ir atdįusems.

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptiekoriaua.

SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLZTS 
ftuo Šalčiui ir Gripui ir Gaivos 
skaudėjimui paeini nuo pertaumo,

Kaina 10c.

W F. SEVERĄ CO. : f 
CEDAR RaPIOS. IOWA «

I ......... , MEDICINOS DAKTARAS

| Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
| PROFESORIUS GYDYTOJŲ IR CHIRURGŲ KOLEGIJOS 

Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skuros. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonai Haymarket 3390
69 CH AM BERS STREET, BOS1ON. MASS.
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NUPIGO!
Didžiausia ir Otriausia Lietu- N 
vių čeverykų Krautuvė So. g 
Bostone, kunoj turime labai 
datų? patunku visokių kainų 3 
čeverykų. Norėdami sumažinti [{] 
tavorą nuruarkiavom kainas ant h 
labai daug čeverykų, kad srrei- C; 
čiau juos i.š pardavus. Todėl K 
kviečiame visus atsilankyti ir B 
persitikrint, o mes stengsimės j™ 
kuogeriausiai patarnauti. rį

PRIE TO UŽLAIKOME N 
DRY-GOODS nJ

KODIS SHOE STORE |
377 Broadvay, * South Boston, Mass <
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Naudingos Kalėdą Dovanos Visai Pigiai
: SLEDAI (Rogutės) $1.19 DAUGYBĖ ŽAISLŲ VAIKAMS 
. .$7.00 VERTĖS CEVERYKAI SU SKE1TSAIS $5X5 PORA 

VIENI SKEITSAl 98c. MĖSOS KAPOTOJAI S1.98
: VISA EILĖ GELEŽINIU DAIKTU IR MALIAVŲ 

ELEKTRIKIšKI IR PLUMBERISKI PRIETAISAI 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 

Už dykų ant vieton pristatymas.
Telefonai: Beach 5353—5352.

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

- . 'Arti Dover St. Elcveito Stoties.
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