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MUŽIKAMS PRIPAŽĮSTA

LAISVĘ.

Valstiečiai galės dalyvauti 
rinkimuose ir statyti savo 

kandidatus.
Komunistų diktatūra ant 

Rusijos darbininkų jau bai
giasi. Turbut norėdami nu
raminti kraštą dėl kilusio 
skandalo tarp Trockio ir ki
tų lyderių, bolševikai žada 
jau pripažinti demokratijos 
principus ir prileisti valstie
čius prie valdžios rinkimų, 
ir leisti jiems net savo neko- 
munistus kandidatus staty
ti. Beto da, bolševikai sako, 
valstiečiams bus duota “dau
giau revoliucinės teisybės,’’ 
kas reiškia, jog jie galės 
liuosai naudotis savo teisė
mis.

Šitokių nutarimų dabar 
padalyta bendroj valstiečių 
ir komunistų konferencijoj 
Maskvoj.

Šitie nutarimai parodo, 
jog Maskvos politika prade
da jau krypti Į dešinę. Ma
noma, jog tai daroma dau
giausia tuo tikslu, kad pa
traukus komunistų pusėn 
valstiečius, kurie ligi šiol bu- 

- vo didžiausi bolševikų prie
šai. Jau Leninas padarė di
delį žingsnį toj linkmėj, 
kuomet jisai Įvedė “naują 
ekonominę politiką’’ (NE- 
PĄ). Jo Įpėdiniai, matyt, 
bando da daugiau Rusijos 
mužikui nusileisti, da dau
giau bolševistinių “princi
pų” paaukauti, kad gavus 
žmonių pritarimo.

i AUDEKLINĖSE ALGOS 
)- EINA ŽEMYN. .
J Amerikos audeklinėse 
prasidėjo visuotinas algų ka
pojimas. šį panedėli numuš
ta 10 nuošimčių algos Fall 
River audeklinėse, kur dir
ba apie 40,000 darbininkų 
Audėjai balsavo, ar priimti 
numuštą • algą, ar skelbti 
streiką; ketiniais balsais

Skandalas tarp 
Shenandoah’rio 

Lietuvių.

I
KIJEVE AREŠTUOTA 

11 MINYKŲ.
Iš Kijevo pranešama, kad 

viename didžiųjų klioštorių 
ten areštuota 11 minykų už 
slėpimą bažnyčios turtų ba-

į

VOKIETIJA TURĖS UŽ
MOKĖT AMERIKAI

$625,000,000.
Aliantų atstovai nutarė . „ v x .

Paryžiaus konferencijoj, ‘ Pnes du nutarta dirbti uz 
kad Vokietija turi užmokėt numuštą mokesti.
Amerikai $625,000,000 karo, Rąbar vėl numušta 1C 
nuostoliu ir okupacijos išlai- nuošimčių mokesties Nev\ 
dų. Šita suma bus mokama 
per 25 metus, po $25,000,000 
kas metai. To reikalavo 
Amerikos atstovai.

O Wilsonas, patardamas 
vokiečiams padėti ginklus, 
sakė savo “punktuose,” kad 
taika busianti be užgrobimų 
ir be karo kontribucijų. Ir 
visą laiką per karą Amen- 
kos spauda skelbė, kad Ame- •lkl nuošimčių.

*1 TT 1 • ,• • ‘ .

Bedfordo audeklinėse, kui 
dirba 32,000 žmonių. Čia au
dėjai pasistatė griežčiau ir 
gali būt, kad kils streikas.

Tauntono audeklinėj, kui 
dirba 2,000 audėjų, šį pane- 
dėlį taipgi algos buvo nu
muštos 10 procentų.

Norwich, Conn., audekli
nėj algos numuštos nuo 10

rita nieko iš Vokietijos ne-} 
reikalaujanti, tik norinti 
kaizerį nuversti.

SUSTREIKAVO 450 
AUDĖJŲ.

. i Fall River mieste sustrei- 
20,000 ŽMONIŲ MIRĖ i Ravo 450 audėju dėl algų ap- 

NUO GYVAČIŲ įGILIMO. kapojimo. Galimas daiktas, 
Indijos raistuose turi būt kad toliaus daugiau prie 

labai pavojinga žmogui vie- streiko prisidės, nes uz da
ta, nes laikraščiai praneša, bartinę algą žmonėms bus 
kad pernai metais vien Ang- sunku pragyventi. Nora ka
lų valdomoj Indijoj 20,000 pitalistų spauda skelbia, kad 
žmonių mirė nuo gyvačių įgi- ' '
limo ir 3,606 žuvo nuo plėš
riųjų žvėrių. Tigrai sudrąš- 
kė 1,693 žmones, vilkai su
ėdė 835, leopardai suplėšė 
464, krokodiliai prarijo 213, 
ir taip toliau.

Kova su žvėrimis, mato
ma, vedama irgi ne juokais, 
nes per tą patį laiką Suvie
nytose Provincijose buvo už
mušta 23,911 plėšriųjų žvė
rių, tų tarpe 5,247 leopardų, 
1,687 vilkų, 1,686 tigrų ir tt. 
Gyvačių užmušta 59,545.

Kunigas Gavo 
į Kailį. ,

Bal tim orės “Sun” prane
ša, kad kun. R. W. Hazelti-

do metu, črezvyčaikos šni-; ne tenai prisigretino prie 
pai susekė, kad klioštoriaus svetimos moteriškės ,ir pa- 
bokšte yra paslėpta 400 ka- sėkmės buvo tokios, kad da- 
ratų ’ 
auksinių pinigų. . - _____
sidabro, 60 svarų aukso ir kalnierių “dvasiškas tėve- 
kelių milionų rublių vertės matyt,, buvo nusiėmęs, 
caro valdžios bonų. Be to da nes kada jį nuvežė ligoni- 
atrasta du milžiniški maišai nėn, tai prie kunigo jisai ne- 
popierinių pinigų. ! :-  ----- J —= •

Žinios iš Rygos sako, kad 
dėl tų minykų suėmimo Kije
vo apielinkėj kilęs kaimiečių 
maištas. Tamsus kaimiečiai 
užsistoja už minvkus ir pra
dėjo mušti komunistus. 
Riaušės priėjo ligi to, kad 
maištininkai pradėjo degin
ti valdžios triobas. Pašauk
ta raudonoji armija maištą 
nuslopinusi ir apie 3,000 kai- kunigas ir Frisch. 
miečių areštavusi.

_______ —
ANGLIJA RENGIASI UŽ- 1 
DARYTI DURIS ATEI- i 

V1AMS.
• Anglijos vidaus reikalų 

, -1____ ___________ *___ •_______ ±

jos vyriausybei raštą, patar
damas jai peržiūrėti įstaty
mus apie ateivybę ir, jei rei
kia, papildyti juos taip, kad 
ateiviams butų sunku Angli- 
jon įvažiuoti. Anglijoj da
bartinių laiku esą 1,200,000 
darbininkų be darbo, todel 
negalima įsileisti da daugiau 
j.monių, kurie jieško darbo.

mobiliuje. Šarkio taipgi nė- > • * 1 *1 1 *^įS^S.sakėsi! Lietuvos Klerikalai
Simas Valaitis pažadėjo i 

duoti $50 dovanų tam, kas: 
praneš, kur jo pati su broliu 
apsistojo. Jauniki pažinti i 
esą nesunku, nes* jis turįs Į 
žaizdos ženklą ant kaklo;! 
prie to, jis da grinorius, ne-1 MERGINOS LOVOJE, 
moka angliškai. Moteris gi! Ant Back Bav, Bostono 

Juozas Valaitis “aUimokė- yra.čia gimusi ir augusi. Ji milionierių distrikte, buvo 
da jauna, apie 25 metų am- nepaprastas atsitikimas. Tu- 
žiaus. ‘ ' la* panelė Bessie Kelley pa-

, juto nakties laiku, kad po 
i jos lova kaž-kas šlama. Ka- 
! da ji atsikėlus su žiburiu pa

Dėsis su Lenkais?
VITKAUSKIENE NUSIUN

TĖ SAVO ŠVOGERKAI 
NUODU ANT KALĖDŲ

PLANUOJA IŠVAIKYTI 
SEIMĄ.

io” savo broliui už laivakor
tę, pabėgdamas »u jo pačia.

Shenandoah’rio “Evening 
Herald” praneša, kad Ado
mienė Vitkauskienė nusiun
tė savo švogerkai Stasienei 
Vitkauskienei baksą užnuo
dytu saldainių (kendžių) 
Kalėdoms “dovanų.” Šitą 
“dovaną” ji nusiuntė per sa
vo jaunesnijį vaiką.

Priėmus siuntinį, Stasienė 
Vitkauskienė tuojaus jį iš
vyniojo. bet išvyniodama 
pajuto stiprų karboliaus 
trenkimą. Iš pradžių ji ma
nė, kad viršutinė popiera 
buvo kur nors priglausta; 
bet priėjus prie pačių saldai-. ------------o-. —

nių, karboliaus smarvė pa-;nast Pono Coolidge’o “geri
Vit-'laikai.’’

algos numuštos tik 10 nuo
šimčių, bet darbininkai pa
rodo, kad ištikrujų jiems nu
mušta apie 35 nuošimčiai, j daines Į 
nes voš tik praėjusią vasarą 
buvo numušta tarp 22 ir 25 
nuošimčių. Rezultatas toks, 
kad darbininkai, kurie per
eitą žiemą gaudavo po $30 
į sąvaitę, šią žiemą gaus tik 
po $20‘ir mažiau. O kurie 
pernai uždirbdavo apie $20, 
šįmet gaus tik apie $15. O 
pragyvenimo kapitaliste i nei 
kiek neatpigino.- Ar gali ta
da žmogus su šeimyna už to
kią mokestį išgyventi?

LIETUVĖS MOTERIS S^- 
[ SIMUŠĖ KRAUTUVĖJ.

“The Baltimore Ne\vs” 
praneša, kad valgomųjų 
daiktų krautuvėj susimušė 
dvi lietuvės moterįs: Miss 
Katherine Pillus ir Mrs. M.

Unija su Varšuva apsaugotų 
jų kailį ir patenkintų 

“šventąjį tėvą.”
Leidžiant “Keleivį” į 

spaudą, iš Lietuvos atėjo la
bai įdomių žinių. Sakoma, 
kad klerikalai labai nusigan
do paskutinių rinkimų Į sa
vivaldybes, nes paaiškėjo, 
kad Lietuvos žmonės prade
da remti socialdemokratų 
partiją, ir kad ateinančiais 
Seimo rinkimais galima ti
kėtis, jog klerikalai bus vi
siškai iššluoti.

Todel klebonai pradėjo 
daryti slaptus susirinkimus 

surinko ios klebonijose ir tartis, kaip 
........... “ it

sau į kišenius: paskui jis nu-1 Kitokios išeities klerikalai 
sirengė ir atsigulė jos lovon, nemato, kaip tik susidėti su 

katalikiška Lenkija. To rei
kalauja ir jų “šventasis tė
vas” Ryme, ir to jau jie sie
kia nuo pat Lietuvos valsty
bės susikūrimo. Iki šiol jie 
da nedrįso savo kozyrių at
virai žmonėms- parodyt, nes 
turėjo savo rankose Seimą 
,..............j bet rinkimai į

per langą ir dingo. Tokią pa- savivaldybes parodė, kad il- 
saką papasakojo policijai gai jie valdžioje nesėdės, ir 

todel, pakol valdžia tebėra 
da savo rankose, reikia pa
siskubinti savo tikslą pasiek
ti.

f Esą jau patirta, kad kleri
kalai yra nutarę katrą nors 

■ dieną Lietuvos žmonėms pa
sakyti: “Vyrai, niekas kitas 
j musų tėvynei nelieka, kaip 
tik susidėti su Lenkija...” 

Kad Seimas jiems šito ne
trukdytų, klerikalai esą nu
tarę Seimą išvaikyti. Jau 
dabar jų cenzūra pradeda 
drausti opozicijos raštus. Ir 

' visa klerikalinė reakcija, tai 
vis esąs isterijos apsireiški
mas.

Dėlto klerikalai neduoda 
ir Klaipėdos krašte rinkim j 
daiyti, kad bijosi padidinti 
Seime opozicijos atstovus. 
Jie žino, kad Klaipėdos 
kraštas klerikalų Į Seimą ne
links. Bet kad ir nenorom,, 
o visgi • reikės kada nors 

I Klaipėdoje rinkimus paskel
bti, nes kitaip tas kraštas ga
lėtų visai nuo Lietuvos atsi
mesti. Susidėjus gi su Len
kija ir sudarius bendrą Sei
mą, klaipėdiečiai ir kita opo- 
dctja bus jau nebaisi, nes ją 
nustelbs reakcininkų didžiu
ma. Užtai Lietuvos klebo- ’ 
nai ir traukia i Varšuvos pu-

Šitoks planas pas juos esąs 
jau tikrai priimtas, tik kol 
kas da slepiamas.

»
GRAFAS KAROLYJ 

ATVAŽIAVO.
Pereitą sąvaitę Amerikon 

atvažiavo grafas Karolyj, 
buvusis pirmutinis Vengrų 
respublikos prezidentas, ku
rio vietą paskui buvo užėmęs 
komuoistas Bela-Kun. Ka
rolyj atvyko prie sergančios 
avo moteries, kuri taip pat

AREŠTAVO PATI GU
BERNATORIŲ.

Topekos mieste šį pane- žiurėjo, po lova gulėjo dide- 
dėlį buvo areštuotas Kansas ks vyras su kauke ant veido, 
valstijos gubernatorius Jo- Pirma, negu ji spėjo atšokti, 
nathan M. Davis ir jo sūnūs Jis ištiesė i ją revolveri ir 
Russell už kyšių ėmimą. liepe tylėti, kitaip šausiąs.

----- — ----- ‘ Ir rėkti mergina nedrįso.
MAITINA BEDARBIUS. ' Banditas tuo tarpu išsįriogli- 

Lvnne, po i\r. 153 Oxford P° iš P31oYio; surišo jai ran-
St., tapo atidaryta valgykla kas užpakaly, pririšo prie 
bedarbiams. Kol kas ji mai-' ovos koJos’ užkimšo jai 
tina 25 šeimynas, sudarau-! °, Pats suvalgė visas
čias išviso 100 žmonių. Esa'J0S kendes’ paėmė .pinigus 
da 50 šeimvnu, kurioms pa-, nu,° kąmodos, r;—’-; — . ..
šalpa reikalinga. Tai vadi- agnius daiktus ir susidėjo savo kaili isgelbe;

sidarė d a stipresnė, 
kauskienė susimąstė. Ji nu
gnybę mažuti trupinėlį čo- 
kolados ir paėmė jį ant lie
žuvio. bet tuojaus turėjo iš- 
spiauti. F " * ~ _
šmoteli, pabąndė trecią— šių unijos sekretorius Samu- 
visi su karbolium. ! ei Pace. Užpuolimas Įvyko

ŠAUDO ANGLIAKASIŲ 
VIRŠININKUS.

Pereitą sąvaitę Pittstoneluujaud L ui v j u įčr- iciuiia v ai l v i įcioiuuc,
Pabandė ji kita Pa., tapo nušautas angliaka- i t- a '*•* • ____. _•»___ i_____ r.

sakydamas, kad dabar jis 
negalįs eiti, nes esą da per- 
anksti ir policija pamačius 
jį ant gatvės paimtų; jis iš
eisiąs apie septintą valandą, 
kada žmonės pradės eiti Į 
darbą. Ir jis išbuvo mergi
nos kambary7 iki 7 valandaiTuomet ji suvyniojo sal- už kokio bloko nuo namų, fu^met ii fflinJoJr Vafdzia

mesi tapačią pupierą ir kur jo lauke pati ir vaikau n.r1anffaipdin0.n-Tokia„a.l=a.nV!.w„h.
:kvajer}Wi'nunešė pas skvajerįIniernic- Pace grįžo iš darbo apie 2 

ki. Tas pavedė saržentui valandą ryto, kaip du žmog-
”. Pabudę 

žmonės matė per langus, 
kad galvažudžiai suvarė da 
kelis šuvius i gulintį Pace’ą.1 
Paskui razbaininkai atsisė
do i automobiliu ir pabėgo. ..— .....
Manoma, kad tai bus kom- Policijos viršininką -Leayitt, e įtino Rrinllmi
panijos pasamdyti piktada
riai.

Tai jau antras unijos vir- 
.......................... _____ ____  šininkas tampa tokiu budu 
dė, kad toj vietoj tokios sal- nužudytas.
dainės n. e parsiduoda. Klau-^ 7 ,
sinėjania toliaus, ji pasakė | Naujojoj AngllJOK 
įslaimejusi saldames ant lio-! J_r< . 27. ’
terijos Menkevičiaus krautu-; 
vėj. Saržentas nuvyko Men-!
keviciaus krautuvėn, bet su-' Apie 8 valandą iš rytoji 
žinojo, kad jokių lioterijų sausio Bostone ir visoj jo 
tenai nėra buvę. i apielinkėj drebėjo žemė. Į

Tuomet Adomienė Vit- j šiaurę nuo Bostono drebėji- , . . ... ». . . i ---- net

--- — - --------- į  - — — ~ iv’ ’ 
Tomkevičiui ištirti reikalą, žudžiai nušovė jį.

Saržentas nuvyko pas 
Adomienę Vitkauskienę ir 
paklausė, ar ji yra siuntusi 
savo švogerkai saldainių. Iš 
pradžių ji gynėsi, bet paskui 
prisipažino siuntusi, tik jos 
kendės buvusios geros. Pa
klausta, kur ji tas kendes 
pirko, ji nurodė vietą, bet 
tolimesnis tyrinėjimas paro-

v V -------- .

dainės neparsiduoda. Klau-'

deimantų, daugybė bar jis guli ligoninėj sulau- Mizes. Pastaroji kirto pirma- 
U E\nlgų’ 1,60(! sva?^ žytais šonkauliais. Atbulą jai pienine bonka į veidą irI

io vežti ^gonbuS^nčaš P3513^13 P° ~S500 kaucijos. New Hampshire valstijoj, o 
jo vežti j ligonbut}. Ginčas . Tai vienas skandalas Da. į pietus siekė net Connecti- 

bar pasiklausykit, kas atsiti- eut Isiand valstijų
; ko Valaičių šeimynoj.

pati mergina.

PAŠOVĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

Lexingtone, netoli Bosto
no, vagįs sumušė ir_ pašovė 

kuris užtiko juos besilau- 
, žiant į Lexingtono Koopera- 
tyvį Banką nakties laiku. 
Jam buvo perskelta galva ir 
peršauta koja. Vagis pabė
go.

i
t 
I 
I

Žemės Drebėjimas ■
I
iI
I

kauskienė tapo areštuota ir mas buvo iaučiama

GAISRININKŲ VEŽIMAS 
SUSIKŪLĖ SU GAT- 

VEKARIU.
Bostono priemiesty Char- 

; gaisrininkų veži-

prisipažino ir padavė visai 
kitokią pavardę. Jis pasisa
kė esąs Henry Green ir pa
einąs iš Ovvings Mills. Tik 
kada atsilankė jo giminės, 
tai išėjo aikštėn, kad jis yra 
kun. R. W. Hazeltine.

JĮ sumušė ant gatvės tū
las Julius Frisch, kuris nu
tvėrė ji prie savo pačios. 
Dabar areštuoti abudu: ir

LIGONIS MIRĖ, DAKTA
RAS TURI STOT 

DV1KOVON.
Iš Vengrijos sostinės Bu- 

_ .......................... _ dapešto pranešama, kad po
sekretorius įteikė imigraci- operacijos tenai mirė profe

sorius Noravesik. Jo draugai 
sušaukė protesto susirinki
mą *ir nutarė tą daktarą, ku
ris darė velioniui operaciją, 
iššaukti dvikovom ^Is savo 
tarpo jie išrinko smarkiausi 
duelistą. Gindamas savo 
garbę, daktaras turėjo dvi- 
kovon stoti ir buvo sunkiai 
sužeistas.

sulaužė nosį; merginą reikė-
K *

kilo dėlto, kas pirmutinis
turi pradėti pyragą rengia
mam jų baliuje.

AREŠTAVO 3 MOTERIS 
IR 19 JAPONŲ.

Brooklvne policija užtiko!
japonų užlaikomus*' nedory-; vena _Shat?axldo®"a’TJc „P° jog pamatą kas išmušę iš po

| JUOZAS VALAITIS PA-
• BĖGO SU BROLIO PAČIA.
■ Simas Valaitis, kuris gy- 

_________  ____ -n f” ’ 
bės namus. Pradėjus kaimy-1 N’’:. North Gilbert St, 
nams skųstis, kad tuose na-; aPJė metų atgal nu-
muose keliamos ištvirkimo' > broliui Juozui
orgijos, du policmanai buvo Valaičiui '-<0, kad tasatva- 
nusiųsti ištirti dalyką. Tų žiuctų . enkon. 
namų savininkas japonas Juozu- atvažiavo pas bro-
Fuzita šoko ant policmanu ’ f-}1 osto . anglinėse

•• • ----- \ drrbą u džiaugėsi, kad taip
! gerai vi as klojasi. Pusėti- 
! n?i prasi: yvonęs, jis nutarė 
atsilygin’.i broliui už šifkor- 
tę ir visas geradarystes. Ir 
jis atsilygi no jam tikrai ame- 
rikcnišk.-.i. nes pasiėmė j> 
pačią ? i iri joną ir išdūmė.

pakraščius.
i Drebėjimas tęsėsi neil- 
■ giau kaip • minutą, tečiaus 
baimės pridarė žmonėms ga
na daug. “Keleivio” i 
taip sudrebėjo, kad rodėsi,

lestovvne gaisrininkų 
mas, važiuodamas su maši
ninėmis kopėčiomis prie 
gaisro, susikūlė su gatveka- 
riu. Trįs gaisrininkai buvo 
nuo vežimo nutrenkti ir su
žeisti.

KOLČAKO LAVONAS BU
VO ĮMESTAS UPĖN.
Maskvoje dabar išleista 

namas j knygelė apie tai, kaip Kol- 
’ * ; čakas buvo sušaudytas. K n v-

I

g
> ,

I

su kirviu. Policmanai šovė 
ir užmušė jį. Tuomet buvo 
apsuptas visas namas ir pra
sidėjo krata. Atrasta 3 bal
tas moteris ir 19 japonų. Vi
si buvo areštuoti.

-------------------- ------------------------------- t

AUTOMOBILI AI PERNAI 
UŽMUŠĖ 20;003 ŽMONIŲ

Laikraščiai praneša, kad 
pereitais metais Suvienytose 
Valstijose automobiliai bus 
užmušę nemažiau kaip 20,- 
000 žmonių. Metai atgal bu
vo užmušta 19,000.

Tą subarą prieš Naujuosius
K X . x “ • • v iMetus >i 
bo nam> 
pačios, 
lio.

Pradė.i 
nėti, pa= 
pabėgo > ’itano Šarkio auto-

as parėjo iš dar- 
ir nerado jau nei 
i grinoriaus bro-

žmonių klausi- 
i>kėjo, kad jiedu

jo. Mediniuose namuose tas 
nebuvo tiek jaučiama, bet 
mūriniuose vietomis ir sie
nos sutruko. Žmonės nusi
gandę pradėjo bėgti ant gat
vių. Kiti vėl bėgo į skiepus 
žiūrėti, ar nesprogo šildymo 
katilai. Upėse ir ežeruose 
sutruko ledas, o Ilaverhillio 
mieste ir žemė vienoj vietoj 
plyšo. Laivai, kurie buvo 
Bostono apielinkėj ant jūrių, 
praneša, kad vanduo taip 
subiuro, tartum visas dug
nas drebėtu.

Tai yra jau ne pina is že
mės drebėjim ,s apie B >sto- 
na. 1775 melais čia žemė 
tai’i drebėj •, kad 1,200 ka
minų nu; i'i'vo. O Butanas 
tada bi.v >da nedidelis mies- 
tcl's ir kartinų nedaug tuiė- 
jo.

čakas buvo sušaudytas. Kny
gelė sako, kad ji sušaudė be 
jokio teismo ir lavoną Įmetė 
upėn.

______ ____________ •

CHICAGOJ SUĖMĖ 3,000 
BRAVORŲ.

Federulės valdžios agentai 
Chicagoj užklupo tas krau
tuves, ką parduoda virdulius 
ir kitokius įrankius munšai- 
nui daryti. Pereitą sąvaitę 
ant Maxwell streeto išvaly
tai penkios tokių krautuvių. 
Konfiskuota 3,000 bravorė
lių, 2,500 hydrometrų ir 
areštuota 4 žmonės.

OPERACIJOS SU HIPNO
TIZMO PAGALBA.

Telegramos praneša, kad 
Dorpato universitete prof. 
Wannach padarė----------- r____ i keliatą ...
operacijų užhipnotizuotiems nelabai senai yra atvykus 
ligoniams. Amerikon.
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0 APŽVALGA D
RENGIA “FIVICKLOK’US"

“Lietuvos Žiniose” randa
me išspausdintą šitokį daly
ką:

‘Poniai Čarneckienei ir Geru. 
Moterų Šeimyniniam Rateliui 
už auką ‘Lopšeliui’ 2000 litų 
sumoje, surinktoje per Fivie- 
klok'ą Metropolyje, tariu* gilios ( 
padėkos.”

Ar žinot, kas tai per gy
vūnas, tas “Fivicklok'as””

Tarp anglų aristokratų 
yra tokia mada: apie 5 va
landą po pietų dykaduonės 
moteris susirenka kur nors 
ant arbatos, kur jos pasiro
do viena kitai naujas savo 
skrybėles, šlebes, apkalba 
naujas madas, kas veda, kas 
skiriasi, ir t.t. Tokios pašne
kos pas jas vadinasi ‘five 
o’clock tea,” arba tiesiog 
—“five o’clock.”

Taigi šitą paprotį, matyt, 
pradeda sekti jau ir Lietuvos 
utėlių apgraužta “ponija.” 
Ir ji rengia tokias pašnekas 
savo Metropolyje (Kauno 
viešbutis).

Bet mūsiškė “ponija” da 
neišmoko tokių sueigų pava
dinimą teisingai parašyti. 
Vietoj “five o’clock,” ji ra
šo “Fivicklok’as.” Tokio 
sutvėrimo pasaulyje visai 
nėra.

bet kaip apsiginti nuo kir
mėlių, da neteko niekur 
skaityti. Laukdama ir ne
galėdama tokio patarimo su
laukti, nutariau kreiptis vie
šai į jus, gerbiamieji musų 
gydytojai, ir prašyti, ar ne
galėtų kas nors iš jus apie 
tai parašyti į ‘Keleivį’?

“Su aukšta pagarba.
“K. B.”

DĖL KIAULĖS SUJUDO 
VISAS KAUNAS.

Kauno laikraščiai prane
ša šitokį atsitikimą tenai. 
Prekybos ir Pramonės san
delio tarnautoja pamatė per 
langą pašvaistę ir pradėjo 
šaukti iš visų pusių gaisri
ninkus, kad šmidto dirbtuvė 
dega. Po visą Lietuvos sos
tinę pasklido gandas apie 
didelę ugnį, bet kada gais
rininkai nuvyko nurodyton 
vieton, tai pasirodė, kad tū
las pilietis svilino kiaulę pa
tvory.

Gerai da, kad krikščionių 
valdžia, pabūgus gaisro pa
vojaus, nepabėgo iš Kauno. 
Sarmata butų visai tautai.

KRUVINAS ĮVYKIS TARP 
LIETUVIU FARMERIŲ.
Mums prisiųsta iškarpa iš 

anglų laikraščio, kur aprašo
ma štai koks atsitikimas. 
Ant Antano Zabelos farmos, 
netoli Chicagos, buvo džio- 
gas munšaino ir vyrai beger
dami barnėj susiginčyjd. 
Juozas Panarskis išsitraukė! 
peilį ir dūrė juo kelis kartus! 
Joną Karį (gal Kairį?). Ka-! 
ris esąs pasiturintis žmoguj 
turis apie Chicagą keliatą 
farmų. Nors subadytas pei
liu, jis tečiaus nuėjo pėsčias 
prie gelžkelio stoties ir nu
važiavo vienas Chicagon 
(nes arčiau nėra policijos). 
Tenai jisai pranešė policijai 
apie visą įvykį, ir policija 
nuvykus ant farmos Ponars- 
kį areštavo. Dabar jis sėdi 
kalėjime, o Karis guli ligoni
nėj ir nežinia ar pasveiks. 
Jei jis mirs, tai Ponarskiui 
bus kartuvės. Bet jis gina
si, kad nieko neatsimenąs, 
nes buvęs labai girtas.

ESTŲ SOCIALISTAI KAL
TINA MASKVĄ.

“Naujienos” paduoda ši
tokią žinią: Estų socialde
mokratų partija pasiuntė 
Antrajam (socialistų) Inter
nacionalui oficiali pareiški
mą dėl įvykusio Estuose ko
munistų sukilimo pradžioj 
gruodžio mėnesio.

Savo pranešime Estų so
cialdemokratai sako, kad 
praeitais metais jie visą lai
ką gynę komunistus ir kovo
ję su valdžia dėl to, kad ji 
nuolatos bandžius pavaitoti 
aštrių priemonių prieš komu
nistus, kuriuos ji kaltinus, 
kad jie planuoją, pagalba 

■ skerdynių, padalyti Estuose 
. pervartą. Socialdemokratų 
į partija visados gynus juos, 
1 nežiūrint to, kad komunistai 
naudojos kiekviena proga 
smeigti socialdemokratams 
peiliu į nugarą.

“Dabar pasirodo.—sakoma 
J oficialiame Estų socialdemok

ratų pranešime.—kad valdžia 
turėjo tiesos, ir jeigu ne tos 
priemonės, kurių valdžia pavar
tojo. tai gruodžio sukilimas bu
tų turėjęs gana rūsčių pasek
mių, kadangi, kaip dabar pasi
rodo. komunistai norėjo pasi
gauti i savo rankas valdžią ir 
tuojaus ant rytojaus šauktis 
Maskvos pagalbos. Sovietų Bal
tijos laivynas stovėjo pilnai 
prisiruošęs. ir sovietų kariuo
menė tik laukė progos pereiti 
Estijos sieną ir iš laisvos ir ne
priklausomos Estų respublikos 
padaryti tą pati, ką ji padarė su 
nepriklausomąja Gruzija."

Komunistai turėję sutaisę 
sąrašą asmenų, kurie turėję 
būt nužudyti. Tame mirties 
sąraše buvę pažymėti 800 
žmonių vardai.

Praeitą sąvaitę Estuose 
areštuota darkeliatas komu
nistų.

Ar Negeriu Bat| Gumi
ne Štampu Vietoj 

Prezidento?

KLAUSIA DAKTARŲ 
PATARIMO. *

Viena “Keleivio” skaity
toja prisiuntė redakcijai ir 
prašo paskelbti kitokį jos 
prašymą daktarams:

“Gerbiami gydytojai, 
kreipiuosi į jus, gal išpildy- 
sit mano prašymą ir praneši
te per ‘Keleivį,’ kaip išnai
kinti kirmėles iš žmogaus? 
j “Aš pati ir mano vaikai 
turim tų mažiukių pin-kir- 
meiaičių jau ilgas laikas ir 
negalime jų jokiu budU iš
šutinti. Ir taip kenčia visa 
šeimyna. Gėrėm visokių 
vaistu, bet nieko negelbsti, 
r ^Aa seku-visus straipsnius 

' iipie sveikatoj tenai prirasy- 
flf daug naudingų patarimų, ‘ 
fe •1

I prezidentui išmetama arti 
pusės miliono litų!

j Na, o kam tas dykaduonis 
, Lietuvai reikalingas? Ko- 
j kios jo funkcijos?

Jis pasirašo tik po Seimo 
išleistais įsiūlymais.

Ar nebuiu gi daug išmin
tingiau, k d vieton pono 
prezidento, padaryti už ko
kius 5 auksinus guminę 
štampą?

Tokią štampą, jei jau be 
jos negalima apsieiti, po 
Seimo nutarimais galėtų pri
spausti ir Seimo pirminin
kas, o kraštui iš to butų tiek 
naudos, kad liktų apie 
327,820 litų metams.

Ex-Klierikas.,

I

l

Gruodžio 7 ir 8 dienomis 
įvyko Kaune karo invalidų 
suvažiavimas. Suvažiavimą 
atidarė Sąjungos pirminin
kas pabrėždamas, kad inva
lidų padėtis Lietuvoje yra j 
nepakenčiamai sunki, nes 
valdžia Lietuvoje žiuri, kad 
tik užganėdinti kunigus, ku
rių pas mus yra devynios ga
lybės, gi apie kovotojus už 
laisvę karo invalidus visai 
užmiršo. Tarp kitko suva
žiavimas nutarė pasiųsti Sei
mui ir valdžiai savo griežtus

Jau j

I

IŠ DARBININKŲ > 
PASAULIO.

44 valanda d‘-rbo sąvaitę 
Austrai! j© j.

- j. Uf šalies val- 
, :; kstų rankose, 

buvo išleis
tai I darbas

Austrahj 
džia yra a 
šiomis di-. n«ar.: 
tas įstatymas, 
dirbtuvėm, i ‘ nykiose ne
privalo būt ilge snis, kaip 44 
valandos j-ąvaitę. Tai yra 
beveik 7 vala.“. los į ctieną. 
Įstatymas /neina galion nuo 
1 liepos siu ir.e'.ų.

Čekoslovakijoj neramu.
Čekoskvak: j darbinin

kuose eina didelis bruzdėji
mas. Nors perceliano 
darbininkų, kurie buvo pa
skelbę streiką, usitaikė dėl 
algų ir valandų ir sugrįžo 
prie darbo, tečiaus statybos, 
audimo, odų. metalo ir ang
lies pramonėse labai nera
mu. Darbininkai reikalauja 
didesnių algų Ir grąsina 
streiku. Buržuazija ir val
džia labai su.< įpinusios.

Francuzai protestuoja^ prieš 
traukimą darbininkų iš 

užsienio.
Iš Francijos pranešama, 

kad Maiselėj ii- kituose mies
tuose Tlarbininką klesa pra
dėjo protestuoti prieš trauki
mą darbininkų iš Italijos, Is
panijos ir siautės Afrikos.

Lietuvoje irancuzų kapi
talistų agenta. irgi jieško 
darbininkų važiuot Franci- 
jon.

Kuomet Lietuvos Steigia
mam Seime buvo svarstoma 
konstitucija, socialdemokra
tai reikalavo, kad šalies 
tvarkymas butų taip nusta
tytas/kad prezidentas botų 
visai nereikalingas. Bet kle
rikalai, kurie mėgsta gar
binti visokius autoritetus, 
parašė konstituciją taip, kad 
turi būt prezidentas.

Dabar pažiūrėkite, kiek 
tas klerikalų “unaras” kraš
tui lėšuoja. Štai, “Lietuva?’ 
4 gruodžio numery praneša, 
kad Seimas priėmęs 1925 
metams šitokią prezidento 
išlaidų poziciją: 
Prezidentui algai 120,000 lt. 
Jo tarnams.......... 94,327 ”,
Jo ofiso išlaidoms 11,00 ” 
Turtui įgyti ir pal. 67,000 ” 
Kelpiningiams ir t.t. 3,000 ”

Išviso 327,827 (t.
Tuo tarpu mažiukė ir

reikalavimus šio turinio:
i REIKALAVIMAI.

šešti metai eina Lietuvos.ne-i 
k priklausomo gyvenimo, o 
; karo invalidai nemato iki 

šioliai jokio žmoniško iš val
džios aprūpinimo. Buvo 
kreiptasi ir "žodžiu ir raštu, 
bet tai nesudarė jokios reikš
mės ir nei mažiausio dome
sio neatkreipta į karo invali
dų' prašymus. Todėl mes. 
karo invalidai, susirinkę 
šiandien iš visų Lietuvos 
kampų, statome paskutinius 
savo griežtus reikalavimus:

1) Kad laike trijų mėne
sių butų tinkamai išspręstas! 
karo invalidus pensijoms' 
aprūpinti įstatymas.

2) Kad įstatymas butų! 
taikomas lygiai tiek Lietu- į 
vos, tiek pasaulinio karo in-| 
validams.

3) Kad invalidas nustojęs 1 
100 nuošimčių darbingumo į 
gautų trečios kategori jos į 
valdininko algą, o nustoju- Į 
siems mažiau šimto nuošim-: 
čių butų skiriama tiesiog!-1 
niai proporcinga jų nuošim
čiam pensija.
4) Kad karo invalidams 

reikalingiems patarnavimo 
butų skiriama 60 nuošimčių 
jų pensijos priedas.

□0 Kad pensijos butų iš
mokamos neatsižvelgiant į 
uždarbį, nes- energija išeik-1 
vota uždarbiui, yra viršnor- 
minis invalido jiegos naudo
jimas. -' 
j Keliant šiuos savo reika? 
lavimus turim^omenyje, kad 
visos valstybės tinkamai rū
pinasi karo invalidų‘padėti
mi, išskiriant musų valdžią, 
todėl neišpildžius šių musų 
reikalavimų imsimės griežtų 

! priemonių savoms teisėms 
ginti. / - '

(Seka parašai.)
PRIERAŠAS. Suvažiavi

mo išrinktai delegacijai nu-j 
nešus pas ministerį pirmi-1 
ninką minėtus reikalavimus, nestojo, bet teisi as, išklau- j _ JI *1 _ •!_____ ±__ I___ 1-_ K.. ’ • - . . . . .' * „ . .
vo gautas atsakymas, kad 
ministeris tokių (reiškia

Salvadore pakilo algos.
Salvadoro respublikoj 

(pietų Amerikoj) labai pa
kilo algos, nes ant ūkių, kur 
auginama kava, pritruko 
darbininkų. Mat, didžiuma 
darbininkų, kurie pirma dir
bo prie kavos, dabar nuėjo 
medvilnės rinkti. Pakilus 
darbininkų algoms, pragy
venimas Salvadore irgi la
bai pabrango.

Ispanijlj valdžia statys 
darbininkams barnus.

Ispanijos valdžia nutarė
i

j pastatyt i Madride 1,033 na- 
‘ mų darbininkams Darbas 
prasidės tuojaus ir lėšuos 
apie lo.OOO.oiH' pesatų.

yra teisėtos kovos būdas su! 
kunigais šmeižikais 
teismas. Su pasigailėjimu, 

'tenka .pažymėti, kad ligi; 
šiol ne tik prasti žmonės, 
bet ir inteligentai nedrįsda
vo patraukti kunigo teismo 
atsakomybėn, kad ir už pa
čius skaudžiausius šmeiži
mus. Mokytojai Cibulskis ir 
Juškevičius, nepaisydami, 
kad Švietimo. Ministerijoj 
sėdi kunigų sėbras ministe
ris, nepaisydami, kad netru
kus jie gali netekti tarnybos, 
visgi išdrįso teisybės jieško- 
ti teisme ir tuorn parodė ki-i 
tiems teisinga kelia.

Kunigai politikanai poli
tikos kovoje priėjo prie to, j 
kati mitinguose organizavo I 
davatkų gaujas, kurios ne- > 
pasikakindamos' cypimu,, 
pradėjo vartoti kiaušinius ir 
akmenis. Žinoma, sodiečiai; 
žmonės pradėjo į tai rea
guoti savaip. Vienur kitur 
jau teko pastebėti, kad ku
nigų iš kantrybės išvesti so
diečiai pradėjo reaguoti to
kiomis pat prievartos prie
monėmis.

Panaši kova gali privesti 
prie negeistiniausių pasek
mių. Todėl mes griežtai 
priešingi tokiai kovai, kur 
vartojamos prievartos prie
monės. Kiekvieną kunigą ar 
ne kunigą, kuris tik imsis 
šmeižti asmenis, traukime 
teismo atsakotnybėn.

tai1

šitokį klausimą pakėlė!žmonių taip pat susirenka 
Hearsto laikraščiuose rašy- į daugybė. Vist lai ir paro

do, kad lytiškos orgijos ir 
muštynės yra daugiausia 
žmonių mėgiami dalykai, 
nes jie daugiausia dilgina 
jausmus.

Taigi, žinant prie ko žmo
nės iš prigimties yra dau
giausia palinkę, nesunku at
spėti, kaip jie elgtųsi, jeigu 
nebūtų jokios atsakomybės. 
Jie daugiausia butų užimti 
lytiškais dalykais ir mušty
nėmis.

tojas Stringer. Jis sako: 
“Kaž-kas turėjo drąsos pa- 

! klausti manęs, kokią pikta- 
jdarybę aš papildyčiau, jei 
Į aš bučiau visiškai liuosas 
i nuo atsakomybės prieš dorą, 
j prieš tikybą ir prieš įštaty- 
! mus?”

—Bet kas yra piktadary
bė?—klausia šitas rašyto
jas.

I Žmogaus elgesys vadina
si piktadarybė tuomet, kuo
met jis yra priešingas visuo
menės priimtai dorai-, religi
jai arba įstatymui.

Jei nebūtų nei Įstatymų, 
nei doros, arba jei nebūtų 
prieš juos jokios atsakomy
bės, tai tuomet negalėtų būt 
nei piktadarybės, nes kaip 
žmogus nesielgtų, jam vis
kas butų leistina.

Kadangi apie piktadan- 
. bę tokiam atsitikime kalbos 
' negali būti, tai galima tiktai 
i klausti, kaip žmogus elgtųsi, 
jei jis turėtų neapribuotą 
laisvę? •

Stringeris saku taip: Jei 
gyvenimas jus prispaustų, 

i jus galėtumėt išplėšti banką. 
Jei meilės išalktumet, jus ga
lėtų pagriebti tokie impul
sai, kokie valdo aktorką Po
lą Negri. Jei kaimynas jas 
nuskriaustų, jus galėtumėt jį 
sudegint.

! Bet tai ne viskas. Reikia 
i žinoti, kad žmogus turi labai 
J daug noi-ų. Jis nori būt vi- 
, suomet laimingas, visuomet 
j viskuo patenkintas. Natura- 
■ lūs arba loginis žmogus, tai 
< yra, žmogus taip kaip jis yra 
1 gamtos- sutvertas, nedaug 
! skiriasi nuo beždžionės. Jis 
gimsta su tais pačiais troš
kimais ir palinkimais. Šitą 
galima pastebėti iš jpažo 
kūdikio: jis daro, kas tik 
jam ateina galvon: supykęs 

: jis kerta motinai i veidą, ar- 
; ba trenkia bonką su pienu Į 
i žemę; būdamas kuo nors ne
patenkintas, jis rėkia kiek 
tik išgali. Susivaldymo pas 
jį nėra. Tai yra prigimtas 
žmogaus būdas.

Paskui mes aiškiai matom 
tikrąjį žmogaus instinktą 
pas suaugusi žmogų, kuomet 
jis pasigeria ir užmiršta vi
sus doros reikalavimus bei 
Įstatymus, kuriuos yra išdir
bęs įlgaš draugijinis gyveni
mas. Girtas žmogus elgiasi 
taip pat kaip ir mažas kūdi
kis : jis trypia, rėkia, mušasi, 
daužo indus ir t.t.

Jei nebūtų už tokį elgimą
si jokios bausmės, tai žmo
gus ir negirtas būdamas taip 
elgtųsi.

x Iš visų prigimtų“ žmogaus 
palinkimų (impulsų) - stip- 
riausis yra lytiškas palinki
mas; paskui seka palinki
mas prie muštynių. Šitą mes 
galime matyti jau ne vien 
tik pas girtą žmogų, bet ir 
aukščiausioj kultūros iš
raiškoj—dailėj. Kokį tik 
meną nepaimsi—literatūrą, 
tapybą, skulptūrą, teatrą— 
visur vadovaujamoji ir pa
grindinė mintis yra lytis ir 
kova. Dailėj mat naudoja
masi teoretine laisve, kur 

x įvaizdinti asmenįs veikia ne 
kaipo gyvi žmonės, bet kaip 
ir kokios dvasios,. Huosos 
nuo visų dbrtf ir įstatymų. 
Skulptorius daro iš gipso 
nuogos moteriškės figwą, p 
tapytojas piešia tokį pat pa
veikslą. Ir žmonėms tas la
bai patinka, nes tas kutena 
lytiškus jausmus. Scenos 

žmones ir valgydavo jų mė- veikalas turi geriausio pasi- 
IZinLr iai nacloolrč • . . ,__ •> _ J

SURUM-BURUM.____ A
Metodistų kunigas Kubi

lius pareiškė “griežtą pro
testą” tiems, kurie jį vadi
na “kunigu". Tai, regis, pir
mas toks protestas lietuvių 
istorijoj.

Chicžtgos Mokslo Draugai, 
kiek ma^ tęko pernai paste
bėti, išrodė lyg ir advokato 
Jurgelionio savastis; o šią 
žiemą, kiek man teko girdė
ti, jie priklauso politiniai nu
sigyvenusiam .Jankui.
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Kaip Kun. Vilimas Gaw
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“Lietuvos Ūkininko” 40 
numeryje ramiame šitokį 
pranešimą:

Šio mėnesio 26 d. Kėdai
nių nuovados taikos teisėjas 
nagrinėjo Naujosios Karū
navos pradinė' mokyklos 
mokytojo p. Cibulskio bylą 
su Seimo nariu kun. Vilimu, 
kuris buvo kaltinamas dėl 
šmeižtų iš Josvainių bažny
čios sakyklos, pa'akytų 1923 
metų gruodžio 9 I.

Kunigas Vilimas išvadi
nęs per pamoksią mokytoją 
Cibulskį bedievio, beždžio
ne, buntaučiku. o pamokslą 
sakęs apie krikščionybę ir< 
socializmą.

Kun. Vilimas teiman pats

kad įteikus jam į rankas bu- sinėjęs liudininkus, už akių 
pasmerkė kun. Vilimą už 

ubagų-invalidų) hepriimsiąs !sme,žimą 2 parom atešto ir 
ir jeigu su panašiais tipais,‘sprendimą išspausdinti kun. 
kaip invalidai, kalbėtų, tai Vilimo lėšomis Lietuvos”kaip invalidai, kalbėtų, tai 
jis butų jie ministeris pirmi
ninkas, bet atskiras pasikal
bėjimo asmuo.

Manau invalidams, nu
stojusiems sveikatos gal už 
to paties ponulio Tumėno 
pilvo auginimą, reikėjo ne
paprasto kantrumo, kad ra-, 
miai persiskirt su tuo ponu-'

I

biedna Lietuvos valstybėle 
nebeišmano iš kur gauti ska
tiką. Ūkininkai jau tiek ap
krauti mokesčiais, kad nebe
gali išsimokėti. Valstybės 
tarnautojai gauna tokias 
ubagiškas algas; kad pragy- j čiu, išfjirdus šitokį atsaky 
venti negalėdami tun arba i»ą.: ’ >
vogti, arba kyšius imti. Ir.,

!,kvisa to akyvaizdoje ponui

Vilimo lėšomis 
dienrašty.

To paties mėnesio 20 d. 
Kauno apygardos taikos tei
sėjas pasmerkė Kulvos (Kė
dainių apsk.) kbbaną kun. 
Karvelį; 2 parom arešto už 
mokytojo Januškevičiaus 
šmeižimą bolševiku, bedie
viu ir Lt.--

i Dėdami šiuos sprendimus

Lietuvos Filatelistą 
Draugijos Ankieta. 

e

Lietuvos Filatelistų Drau
gijos Valdyba, pasiimdama 
Į savo rankas filatelijos idė
jos plėtojimą Lietuvoj, ren
ka statistinę tikslią medžia
gą apie pašto ženklų kolek
cijas Lietuvoj ir Amerikos 
lietuvių tarpe: reikalingos 
žinios, kuriomis butų gali
ma naudotis mokslu studi
joms. Todėl Lietuvos Fila
telistų Draugija nuolankiai 
prašo Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių kolekcionierių su
teikti jai reikalingos me
džiagos : grupuojant me
džiagą atsakymais į šiuos- 
klausimus:

1) Kokių 'Valstybių žen
klus renka?

2) Kiek, kokios valstybės j 
ir kokių pašto ženklų turi?

3) Kokuis albumus rinki
mui vartoja?

4) Ypatingi turinių kolek
cijų pažymiai, kiek galima Į 
platesnis kolekcijų aprašy
mas, atsižiūrint jų individu-; 
alinių savybių.

5) Kada pradėjo pašto 
ženklilš rinkti? -* •

6) Pavardė, vardas ir
smulkus kolekcionieriaus 
adresas. - »

Visas žinias prašome siųs
ti šiuo adresu: Kaunas, Ne
priklausomybės aikštė. 4. 
Lietuvos Filatelistų Draugi
ja.

Prisiunčiant žinias prašo
me pranešti, ar kolekcionie
rius sutinka, kad žinios apie 
jo kolekciją butų patiektos 
platesnei visuomenei.

Lietuvos Filatelistų 
Draugijos Valdyba.

BAISUS SMOGUS.
Vokietijoj, netoli Muens-

Kiek laiko prieš Kristaus 
gimimą, tų laikų mokslinin
kai skelbdavo, kad Dievas 
sutvėrė ponus ir darbinin
kus: darbininkai turį dirbt, 
o ponas—juos valdyti ir jų 
darbo vaisiais naudotis.

Jau gerokas pulkas metų 
prabėgo nuo tų laikų ir ro
dos, kad tokis “mokslas” 
šiandien turėtų būt užmirš
tas. Bet taip nėra. Štai, Chi
cagos Mokslo Draugai net į 
savo deklaraciją panašų 
“mokslą” turi įsirašę.

Mokslo Draugai aną die
ną aiškino savo klausyto
jams, kaip Jėzus Kristus gi
mė. Toki dalyką ištirt ir iš
aiškint tegali M. D. Ir prin
cipe yra gana svarbus. Juk 
paprasti darbininkai tokio 
dalyko nėra regėję nei gir
dėję. O jiems tas gana svar
bu žinot.

Mokslo Draugai daugiau
sia nuvargsta, kai publika 
išsiskirsto iš jų pamokų. 
Mat, žmonės ateidami atsi
neša po kvotefį, kaipo įžan
gą, tai tų kvoterių jie kar
tais pilną gorčių primeta. 
Na, kai žmonės išeina, tai 
M. D. imasi už .darbo—da
lintis kvoteriais. Ir iki jie 
juos pasidalina, tai jr vaka
rienės laikas praeina. '

Kad tai nelaimei užbėgus 
už akių, jie nutarė pradėt 
pamokas anksčiau—prieš 
piet. Vadinasi, jeigu besida
lindami kvoterius pietus ir 
prašvilps, tai bent vakarie
nę pavalgys.

!
tenbergo, tapo areštuotas! 
ūkininkas Karlk Denkė, ku
ris per 10 metų žudydavo ’ I _
są. Kiek policijai pasisekė 
sužinoti, jis yra nužudęs ne- 

f J. Barčius, j Menami siuos sprenaimus ma^jau kaip 15 žmonių.
karo invalidas. mes norėtume pažymėti, kad Areštuotas jisai nusižudė.

i

sekimo tas, kuris aiškiau dė- 
monstrudja lyties instinktą. 
Kur rodomos muštynės,.

-------- ----- , %

Musų spaudoje dažnai 
matosi korespondencijų’ ku
riose aprašoma, kad tai Pet
ro, tai Povylo moteris “pa- 
runijo” su burdingierium 
Lauru ar Grigorium ir Lt. 
Man gaila pamestų vyrų. Te
čiaus jų pačių kaltė, kad į 
laiką neapsižiuri.

Aš čia paduosiu receptą, 
kuris yra jau panaudotas ir 
davė gerus rezultatus.

£iek laiko atgal, tūlas Jo
nas, gerai dalykus, ištyręs, 
pasakė savo burdiagieriui: 
“Blusiau, imk duris į ranką 
ir i&imufink!/ Mat, tu mano 
pačiai baltų šliperių daugiau 
nebepirksi.”

šioji šeima ir šiandien lai
mingai tebegyvena.

Laisvė* (Mylėtoja*.
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To niekas nepeikia

PORTAGE, PA. 
Visko po biskį.

Šiame miestelyje lietuvių 
gyvena apie 60 šeimynų ir 
keliatas pavienių. Yra ir ke- 
liatas čia augusių merginų, 
kurios yra baigusios aukštes
nes mokyklas. Viena tokių 
merginų, O. Savukyniutė, 
yra baigusi mokslą ant mo
kytojos ir jau kelintas metas 
eina mokytojos pareigas. Ji 
yra laisvų pažiūrų mergina, 
kuriai rupi musų moterų 
šviesesnė ateitis. Ji plikiau-1 triukšmo ir juokų. Pasekmė- 
so prie L. M*. P. S. 126 kuo
pos ir darbuojasi moterų la
bai.

I šią koloniją ateina Įvai
rių lietuviškų laikraščių iš

sūnų 16 metų amžiaus. Mat, kui pasirodė, kad tas balius 
motina nesurado vaiko met- atsibus ant mėnulio.
rikų, tai kunigas patarė ant- Dabar jis vaikščioja nu- 
ru sykiu jĮ apkrikštyti. Biz- liudęs ir spiaudo iš piktumo, 
nis, tai biznis! Ar rtbpradės kad taip lengvai davėsi ap- 
ir lietuvių kunigai savo ave
les antru kartu krikštyti?

Pasaulio Vergas.

sigauti.
# «

Darbai šiuo tarpu Bayon- 
nėj eina gerai ir uždarbiai 
neblogi, bet pribuvus iš ki
tur darbas nelengva gauti. 

__________ ___ [Vienas sunkumas tai tas, 
didžio 2«'d7Fitehtor-!k?d be P1™? PiWb“ P°- 

go lietuvių tarpe buvo daug
(.. ----- ---------- •

je to visko Kazimieras Vil
kas tapo patupdytas už ge
ležinių grotų.

Dalykas dėjosi štai kaip. 
Kuomet Baronas išėjo Į dar- 

kurių pirmą vietą užima bą, tai prie Baronienės atė- 
“Keleivis.” Paskui seka jo K. Vilkas ir prikalbino ją 
“Laisvė,” “Naujienos” ir pasivažinėti aųtomobiliuje. 
kai-kurie tautininkų ir kle-|Bet neilgai jiedu džiaugėsi 
rikalų laikraščiai. - j linksmu “raidų,” nes poli- 

Draugijų čia yra net pen- cistas juodu užklupo ir no- 
kios, tarp kurių pirmutinę 
vietą užima Lietuvių Tautos 
Pašalpinė Draugystė. Taip
gi yra S. L. A. 48 kp., S.L.R.
K.A. 86 kp., A.L.D.L.D. 102 
kp. ir L. M. P. S. 126 kuopa. 
Pastarosios dvi kuopos gy
vuoja silpnai ir randasi ant 
mirties patalo. ,

Pirmiau vietos lietuviai 
neturėjo nei dvasiškų, nei 
svietiškų mulkintojų. Bet

FITCHBURG, MASS. 
.Moteris, gindama savo mei

lužį, apkramtė policistą.

pierų nepriima Į darbą, o 
antra tai darbininkgi turi 
būti sveikinies visur yra ap- 
drauda ir daktarai visas kū
no dalis išžiūri ir menkiausi 
nesveikumą pastebėję išbro
kuoja.

Viena* iš Bayonnės.

WATERBURY, CONN. 
Komunistas Latvėnas pralo

šė bylą su socialistu.
Teofilius Latvėnas buvo 

patraukęs Į teismą drg. Dap- 
ŠĮ buk už garbės “nuplėši-rėjo Vilką areštuoti. Baro

nienė, gindama savo meilu- mą.’~ Bet kada teisėjas iš- 
ži, perkando polieistui ran- į klausė skundėjo ir kaltin<k 
ką. Policistas pamatė, kad mojo liudininkus, tai liepė 
čia ne juokai ir vienas šitos abiems eit namo ii daugiau 
poreles neįveiks, tode), pasi- t0£ajs „<5^^ Teisėjas 
šaukė pagalbos. Pribuvo 
daugiau policijos ir Vilką su 
Baroniene surakino “bran- 
zalietais” ir nuvežė už gro
tų.

Baronienė tapo išleista,

ką. Policistas pamatė, kad mojo liudininkus, tai liepė

i nepasirodyt ant teismo su

bylą panaikino, kaipo nepa
matuotą ir bevertę. Ir musų 
komunistėlis Latvėnukas iš
ėjo iš teismo spjaudydamas.

Dalykas dėjosi štai kaip r 
1923 m. Latvėnas buvo Įsi- 

: skverbęs iš tūlos draugijos

be valdybos nario vietą. Ir CHICAGO, ILL. 
Į jo vietą lapo išrinktas pi- Vi*itkas bolševikų pralaimė- 
lietis. ' 1 •• * • • - -

Waterburyje gyvena tū
las M. K. Bolys, komunistų 
‘‘artistas.” Bet komunistai 
tūri didelio baderio” su tuo 
savo “artistu,” nes kaipo ko
misaras nenori nieko dirbti, 
o pavalgyt reikia. Taigi 
gruodžio 28 d. komunistai 
surengė koncertą savo ko
misaro Bolio sušelpimui.

Viską Žinąs.

BROOKLYN, M Y.
Rubsiuviai, aeduokite tave 

taip mulkinti!
Jau gana ilgas laikas, kaip 

pas mus rubsiuviuose, 54

jimas rubsiuvių unijoj.
Per kelis metus Amalga- 

meitų rubsiuvių 269 lietuvių 
lokale viešpatavo bolševikiš
ki Maskvos sekėjai. Jie buvo 
ten tiek Įsitvirtinę, kad skai
tė lokalą savo partijos dali
mi ir manė ten jie pasilikti 
amžinai. Kieta buvo ta ju 
diktatūra lokale.—taip kaip 

' Maskvoje. J ie pripažino 
pilną laisvę lokale sau, o ki
tiem jokios laisvės nepripa
žino ir kiekvienam bandė 
užrišti burną: mat, čia dar 

į ne Maskva, tai priešininkų 
negalima statyti “k stenkie” 
ar piršti Trockio ‘mašinėlę, 

.i 
ant vienos galvos,” tad pri
sieina tenkintis tik pašaipa, 

baudomis.
Nusibodo nariams ta dik-

I11L42> 1 UUulU V lUvvvj JT * vvax*w muciiįviy y

skyriuje, yra įsigalėję komu-į kuri daro žmogų trumpesni • 2 • T- * • • S“ •_ ___  O»4- M >> X J __ •nistai. Jie yra Įsigalėję mu
sų unijoje ne todėl, kad —;..... . y-
jiems teiktų pasitikėjimą di- niekinimu, šmeižimu ir pa- 
džiuma 54 skyriaus narių, R 
bet tik todėl, kad jie savo Į 
akiplėšišku nachališkumu tatura ir jie paliovė ir loka- 
yra Įsiskverbę i unijos yal- lo susirinkimus lankyli. Bet 
dybos vietas. Komunistai vi- -- ’
suomet veikia, pagal koman
dą. Jie niekuomet (nepaiso 
priemonių kovoje su kitokių 
pažvalgų žmonėmis. Prieš 
einant Į organizacijos susi
rinkimą, jie visuomet iš ank
sto susitaria tarpe.savęs a?- 
ba paveda savo komisarams 
išdirbti planus, kokie sky- 
mai turi būti pravesti susi
rinkime. Ačiū tam, jie nors 
ir turėdami mažumą organi- nori raudonojo kazoko šok- 
zacijoje, užrėkia kitus na-, ti; jie mėgo tik dirbti slapta, 
rius ir “užkariauja” unijos surpaipėse, kur niekas jų ne- 
skyriųA . “ mato. Todėl jie ir nusigando

Ir akyvaizdoje šitokio ko- didesnį buri žmonių pamatę,

iš to Maskvos agentams tik 
džiaugsmas: kuo mažiau 
nariai lanko susirinkimus, 
tuo geriau diktatoriams lo
kalų valdyti. Nusitarė tada 
nariai padaryti galą tai dik
tatūrai. Ir vieną gražią die
ną didelis skaičius narių at
ėjo Į susirinkimą. Diktato
rius bolševikus net šiurpas 
pakratė. Jie niekad nemėgo 
“palšųjų minių,” kurios ne-

, •••!•! • i — • * • 1 •• i VvllMo tlluUviJvO XI \ \ CtlZAlU Iv OAvV/lvivF LllLLvOlll M LAI 1 Z«1I11J11ILX Udllldlva
pastaraisiais laikais čia pi a- uždėjus uz ją kauciją, o V ii- de}egatu j Wacerburio Lie- munistų veikimo, reikia pa- nes tai lėmė galą jų viešpa- 

ir kas turėjo vargti kalėjime tunų Progresyvių Draugi jų sakyti, kad musų unijos sky- tavimui;
• / 1 i* Ą i. -Z • • A’ *• • • v • v__ j. i’l i j

dėjo lankytis “Laisvės” r
“Vilnies” raudonieji biznie- per vis^ naktį. Ant rytojaus Sąryšį.’ čia jis buvo papuo- 
riai tikslu pasipinigavimo, atsibuvo teismas ir teisėjas lęs Į komisiją baliaus suren
Jie rašinėja savo laikraščių Levy ■ pripažino meilužius 
skaitytojams laiškus, kad kaltais. Vilkui priteisė už- 
surengtų' jiems prakalbas.l 
Pirmiausia atsibeldė kalbėti j 
tūlas žmogelis (kuris Det
roite iš baduolių fondo pasi
ėmė sau už prakalbą $50.). 
Jis čia paagitavo už “Lais
vę” ir “Vilnį,” pasirinko au
kų ir išvažiavo. Vėliaus at-j 
sibeldė iš “Laisvės” raudon- 
dvario tūla Jaskevičiutė, ku
ri pasirodė esanti gabi mak- 
liorka. Ji čia sutvėrė L. M. į

/ P. S. 126 kuopą, pasirinko nė nužiūrėjusi savo vyrą 
dolerių ant abrako ir, paža- meilinanties prie svetimų 
dėjus paliuosuoti Portage moterų. Vilkas apskundė ki- 
lietuvrus darbininkus iš po. tą vyrą ant penkiolikos tuks- 
kapitalistų jungo, išvažiavo; tančių dolerių neva už sūar- 
savo keliais. Į dymą jo šeimyniško £yveni-

Man atvažiavus iš Illinois mo.
valstijos i Portage pasisve-; Vilkas skaito save komu- 
čiuoti, žmonės pradėjo ma- nistu, bet nežinomas yra ko- 

-nęs klausinėti apie tuos po- munizmas.
naičius raudonuosius biznie
rius. Aš žmonėms pasakiau, ' ------
kad jie nėra jokie darbinin
kų vadai, bet paprasti veid- Ką Bayonnė* lietuviai turk 
mamiai, šnipo Frainos išpe-Į Bayonnės lietuviai turi 
rėti. Daug žmonių nenorėjo kliubų, draugysčių, mėsiny- 
mano žodžiams tikėti ir va- ‘ čių, drapanų krautuvių, gra- 
dino mane menševiku. Bet'borių, vieną barzdaskutyk- 
už poros metų Portage lietu- lą ir vieną pikčeminką, ku- 
viai persitikrino, kad aš ris nemažai darbuojasi Mas- 
jiems teisybę sakiau. Kol kvos labui. Vienu žodžiu 
tie biznieriai čia. gaudavo sakant, turim visko, bet už- 
aukų, tai lankydavosi Į Por
tage, bet kai žmonės liovė
si davę jiems dolerius, tai 
dabar nebeatsibeldžia.

Darbiečių arba geriau sa
kant raudonųjų biznierių 
Įtekmė čia visai nusmuko ir 
jų kuopos baigia pairti. Pro- 
gresisčių kuopoj iš 23 narių 
likosi tik 7, iš kurių trįs sako, 
kad reikia kuopą likviduoti 
ir pinigus išdalinti, o ketu
rios nori pinigus raudoniems 
biznieriams atiduoti.

. * ♦ *

Tarp Portage katalikų 
pradėjo darytis stebuklai, neims jo “apšvietos” skysti- 
Lenkų kunigas pakrikštyjo mo. Komisaras nusipirkė ti- 
antru kartu vieno kataliko kietų vertės 4 dot, bet pas-

Į simokėti 150 dol. bausmės, 
i o Baronienei—25 dol. Baro
nienė savo bausmę užsimo
kėjo, o Vilkas pinigų netu
rėjo, todėl tapo -patupdytas 
už grotų.

Vilkas dar “jaunas” vyru- 
įkas, 1917 metais jis turėjo 
vqs tik 38 metus. Jis yra ve
dęs, bet jo moteris pabėgo 
nuo jo 26 d. lapkričio, 1923 

' metais. Sakoma, buk Vilkie-

Fitchburgietis.

BAYONNEJN. J.

vis daugiausia turime saliu- 
nų^ “Sausiems” laikams už
ėjus saliunai pas mus kaip 
grybai po lietaus pradėjo 
dygti. Gal sakysit, kad vien 
tik tinginiai ir buržujai pas 
mumis Įsigyja karčiamas? 
O ne, mes turim ir komisarų 
karčiamninkų. Pora sąvai- 
čių tam atgal atėjo trĮs vy
rukai pas vieną karčemnin- 
ką (komisarų tarybos pir
mininką) ir persistatė esą 
prohibicijos agentai. Jie pa
siūlė pirkti tikietų ant ba
liaus, prižadėdami, kad jie

gimui. Kada tas balius Įvy
ko, komisija išdavė Sąryšio 
susirinkime savo raportą (ir 
Latvėnas kartu). Delegatai 
patikrino bilas ir surado vis
ką gerai. Tačiaus už kelių 
mėnesių Latvėnas kelia 
triukšmą Sąryšio susirinki
me, kad toji komisija (ku
rioj ir jis pats buvo), neiš
davė teisingai atskaitos ir 
Įtarė kitus tos komisijos na
rius suktybėje. Pagalios, iš
ėjo aikštėn, kad pas patį 
Latvėną randasi. $2.50 Sąry
šio pinigų ir Latvėnas pats 
prie to prisipažino. Tada Są
ryšio pirmininkas,drg. Dap- 
šys ir pastebėjo, kad sukčiai 
jau patįs save išduoda. Mat, 
komunistai nebūtų komunis
tais, jeigu jie nesukeltų 
skandalo arba nedarytų ko
kių nors intrigų progresyvių 
žmonių organizacijose. Bet 
tik tiek jiems bėda, kad jie 
yra žioplių žiopliai, anot 
Pruseikos. Matote, tas žmo
gelis norėjo kitus apjuodinti, 
bet kaipo žioplelis tai nei 
nepasijuto, kaip pats apsl 
juodino.

Dar noriu pastebėti, kad 
grudžio 5 d. buvo Lietuvių 
Ukėsų Politiško Kliubo val
dybos rinkimai 1925 m. Į 
Kliubo valdybą renkasi vien 
tik Suvienytų Valstijų pilie
čiai,, nės taip Kliubo Įstatai 
rodo. Tačiaus, kaip Latvėną 
visur ant juoko laiko, taip ir 
čionai vienas narys, gerai 
žinodamas, kad tas žmogelis 
nėra šios šalies piliečiu, per
statė jį Į komitetą ligonių 
prižiūrėjimui. Ir susirinki
mas ji užtvirtino. Latvėnas 
atsistojęs pareiškė, kad jis 
galįs ir už dyką tarnauti, ne
reikalaująs jokios algos. 
(Mat Kliubas apmoka vi
siems savo yaldybos na
riams.) Bet sausio 2 d., 1925 
m., laike Kliubo susirinki
mo, nauja valdyba užima 
savo vietas, pirmininkas ir 
užklausia Latvėną, ar jis yra 
Amerikos pilietis Tai Lat
vėnas mikčiodamas pasisa
ko, kad jis nesąs pilietis, bet. 
girdi, aš noriu piliečiu pa
tapti. Tada jam buvo paste
bėta, kad kaip jis pataps 
Amerikos piliečiu, tai tik ta
da galės užimti šiame Kliu-

; mat bolševikams 
• rius eina žemyn ir žemyn, tik tada sekasi, kada žmonės 
Bedarbių armija su kiekvie- apatingi, nesirūpina savo 
na diena didėja ir didėja, 
nes dirbtuvių reikalais nėra 
kam rūpintis—komunistiš
kas unijos komitetas užim
tas politika ir savo politiniu 
priešų šmeižimu. Unijos pi
nigai jau išeikvoti komunis
tiniams fondams ir jų propa
gandai ir jau baigiama eik
voti Kriaučių 'T 
go Kliubo pinigai.

nesirūpina savo 
reikalais; bet kada žmonės 
sujunda,—žiūrėk, ir laksto 
lauk bolševikai. Taip buvo 
ir čia. Sujudo nariai—ir bol
ševikams striuka pasidarė. 
Bet bolševikai yra gudrus: 
neveltui gi surpaipėse sėdė
jo ir perėjo Maskvos klesas. 
Jie tuoj sukėlė triukšmą, iš- 

Neprigulmin- Įkoliojo narius, kam jie atė- 
igai. Taip pat jo susirinkiman, ir atidėjo 

komunistai per savo Lyges l rinkimus. Jie atidedami rin- 
suokalbius pravaro uzurpa-' kimus žinojo, kad vistiek jie 
cijos budais tokius Maskvos' pralaimės, bet visgi kiekvie- 
davatkas i unijos komitetą,! nas nori gyventi nors dieną 
kurie apie unijos reikalus ilgiaus, tai ir jie atidedami 
tiek tesupranta, kiek degloji rinkimus nors kėlioms die- 
apie žemčiūgus. Ir jie tuomi noms atitolino savo pralai- 
trukdo dirbtuvių sistemati- mėjimą, nors tas pralaimėji- 
nį tvarkymasį, o užtai turi 
nukentėti patįs musų rub
siuviai. Pavyzdžiui, kad ir 
paskutiniais laikais komu
nistai pravarė Į delegatus tu- yavai-
lą Marčiuką, kuris dar tik diniams,” kad menševikai ir 
apie pora metų kaip priguli ‘ ..............
šioje unijoje ir beveik visą 
laiką dirbęs cukemėje už 
vačmaną, tai tedaunėje, tai 
kitur, nes kriaučių amato ne
moka. Na ir Įsivaizduokite, 
kaip toks žmogus gali vesti 
rubsiuvių reikalus, kuris ne
žino paprasčiausios dirbtu
vės sudėties? Juk patįs rub
siuviai-turi akis užsiimti iš __
gėdos, kad jiems atėjęs koks menis, taip ir prieš visas 
tai cukernės vačmanas turi | srioves, kurios negarbina 
tvarką daryti ir ima iš jų po j Maskvos ir nenori po jų ba- 
penkiasdešimts penkis dole- ' tu būti.
lerius sąvaitėj. j Gruodžio 30 dieną Įvyko

Bet kuomet taip yra, tai rinkimai ir pasekmės rinki- 
kurgi mus tie unijistai, kurie mų tokios, kad nei vienas

Išrinkti rubsiuvių unijos rius, jie buvo ir yra Draugo- 
valdybon: ”

Pirmininkas C. Kairis, 
205 balsais.

Sekretorius A. Kedzel,
199 balsais.

Iždininkas F. Linkarta,
196 balsais.

Maršalka X. Saikus 198 
balsais.

Pildomoji Taryba: A. Če
paitis (204 b.), A. Vilis (194 
bal.), K. Rugis (211 b.), V. 
Pačkauskas (198 b.), K. 
Valskis (185 b.), M. Ginta
rą (178 d.), F. Prusis (207 
balsais).
' Jungtinė Taryba (Joint 
Board): A. Čepaitis (204 
bal.), J. Grigaitis (193 b.), 
J. Bočunas (179 b.), C. Kai
ris (191 b.), A. Kedzel (190 
bal.), F. Prusis (205 b.), V. 
Pačkauskas (195b.).

Taigi bolševikai prakišo 
visas, kaip' jie patys viešai 
prisipažino vietos bolševikų 
lapely, šitas ir gerai apmo
kamas vietas. Bet naujajai 
valdybai tos vietos nebus 
taip šiltos. Kada bolševikai 
įsteigė lokale savo diktatū
rą, tai jie rado lokalo ižde 
$1,500. Jie visus tuos pini
gus prašvilpė—išdalino ki
tiems bolševikams, ir dabar 
lokal© ižde netik vėjas švil
pauja, bet net yra pridaryta 
leli šimtai dolerių skolos. 
Taigi naująjai valdybai teks 
.unkiai padirbėti ir papra
kaituoti, kol visas tds bolše
vikų pridarytas skolas at
mokės ir lokalas vėl savo iž
de turės pinigų. Bolševikams 
irgi teks ne vieną ašarą nu
sišluostyti^ jie irgi nebegaus 
daugiau pinigų iš lokalo iž
do: “badaujantys” bolševi
kai dabar turės prašyti Mas
kvos duoti jiems daugiau 
‘sanvičių.”

Šis rubsiuvių laimėjimas 
yra svarbus. Gal jis paska
tins ir kitų miestų lietuvius 
rubsiuvius atsikratyti nepa
kenčiamos bolševikų Mask
vos agentų diktatūros. Ypač 
tai turėtų padaryti Brookly- 
nas, kur bolševikai tiek daug 
Įvairių šposų rubsiuviams 
yra pridarę. Lietuvis.

vės amžinais nariais.”
Tai jau šitaip išsireiškė 

Draugovės pirmininkas. Bet 
paklausykit, ką apie senuo
sius narius sako bolševikų

, pertaisyta nauja konstituci
ja. Skyriuje 18, paragrafe 11 
sakoma: ”Narys, neužsimo
kėjęs metinės duoklės vieno 
dolerio ($1.00) laike šešių 
mėnesių, nustoja narystės. 
Narys gali išnaujo Įstot, bet 
jau turi eiti per stalą ir nu- 
balsuot už ar prieš.” Prieš ši
tą ir kitus bolševikų įvestus 
Įstatymus yra užvestas teis
mas. Dabar tik bolševikai 
pamatė, kad jie ntlegališku 
bud u Draugovei nukalė nau
jus Įstatymus. Neužilgo Na
vickai, Kriaučiūnai ir Smitai 
turės pakelti rankas aukš
tyn ir atšaukti tuos įstaty
mus, kuriuos įšmugeliavo 
birželio 24 d., 1924 m. Bus 
jums tas pats, kaip buvo su 
Judeikiu Piliečių Draugijoj.

Antras kalbėjo Norwoodo 
kriaučius K. Žiurinskas. 
Pirmiausia jis paaiškino, 
kad jau nesąs politikierius 
(mat, tos prakeiktos visvo^ 
suteršė jo politiką) ir todėl 
su prakalbom nebeatsilan
kąs. Visa žiurinsko “prakal 
ba” buvo pašvęsta šmeiži
mui tų narių, kui’ie neduod . 
Komunistams ramybės.

Koks buvo bolševikų vii: • 
las “pagerbti” Amerikon v - 
liavą?

Per pereitus kelis metus 
bolševikai taip apsipurvino 
ir apteršė L. T. N. Draugovę, 
kad su jais, kaipo 31 žmonė
mis, niekas jau nebenorėjo 
skaitytis. Rengdami šitąK 
“pagerbimą” Amerikos vė-‘ 
liavos jie tikėjosi savo repu
taciją atitaisyti miesto val
dininkų akyse. Bet miesto 
valdininkai jau žino, kas ko
munistai yra ir todėl į iškil
mes neatsilankė.

Jeigu socialistai butų ši
tokį patriotišką vakarą su
rengę, tai komunistai butų 
rengę visiems savo bimba
lams specialius maršrutus 
socialistų išniekinimui.

_ Montelieti*.

mėjimą, nors tas pralaimėji
mas pasidarė dar skaudes
nis.

Atidėjus rinkimus, didžio
ji traicė tuoj paskelbė mani
festą “nužemintiems paval-

vaidylos yra dideli biaury- 
bės, kurie užsimanė Įsigyti 
unijoj šiltas ir gerai apmo
kamas vietas, kurias iki to 
laiko laikė “gerieji” bolševi
kai (bet kada tas vietas lai
kė bolševikai, tai jos nebuvo 
nei šiltos, nei gerai apmoka
mos). Ir pradėjo didelę 
šmeižimų ir kolionių kampa
niją kaip prieš atskiras as-

kurios negarbina

MONTELLO, MASS.
Bolševikų veidmainystės.
Gruodžio 28 d., 1924 m. 

/Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovė, vadovaujant bol
ševikams, parengė pa
triotišką vakarą pagerbimui 
Amerikos vėliavos. Į tas iš
kilmes užkvietė miesto ma
jorą W. A. Bullivaut, klerką 
A. Sullivan, mokslainių vir
šininką Scolley ir Y. M. C. 
A. sekretorių Long. Žmonių 
prisirinko pilna svetainė. 
Mat, visi norėjo matyti, kaip 
Kriaučiūnas su Navicku per
sikrikštys patriotais.

S. Kriaučiūnas, atidary
damas vakarą, paaiškino, 
kad miesto valdininkai ne
pribusią. Jis turėjo ir teleg
ramą nuo valdininkų, oet 
publikai neskaitė. Taigi visą 
prigramą turėjo atlikti S. 
Kriaučiūnas, .Navickas ir 
Nonvoodo kriaučius K. Žiu- 
rinskas.

Pirmiausia trįs kažin iš
tvėrė šią organizaciją ir ne- bolševikas nepateko valdy- kur ištraukti nemokšos gra- 
mažai išeikvojo energijos ir bon. Rinkimai buvo ne su- jino Amerikos himną “Star
pasiryžimo Heliai jos palai
kymo ir išauklėjimo? Jie yra 
musų unijoj, tiktai jie muša
mi Maskvos diktatorių ir ne
leidžiami prie unijos veiki
mo. Bet jau paskutiniu Lai
ku rimtesnieji unijistai pra
deda tartis, kad kaip nors 
apvalyti musų uniją nuo 
Maskvos parazitų. Tai yra 
jeras dalykas ir tas jau rei- 
cėjo padaryti. Bet aš nuo 
savęs dar patariu visiems 
unijistams lankytis Į sky
riaus susi r r. Kimus ir susirin- rašas gavo vidutiniškai apie 
kimuose turėti pilietinė* 200 balsų, o bolševikai gavo 
drąsos pasakyti tiems Mask- vidutiniškai biskį virš 100, Draugovės prašalinti. Yra 
vos parazitiškiems melą- nors ’ ” ” ’ 1 ' '
giams teisybę Į akis. \ _

Pas—ai*, spėkas, kokias tik jie turėjo, užsimokėjo po penkis dolę^

Spangled Banner.” Ta jų-sirinkime, bet visuotini.
Kiekvienas narys turėjo va- muzika buvo lyg ir pasity- 
žiuoti Į paskirtą balsavimo čiojimas iš Amerikos himno, 
vietą (jų buvo tris) ir ten pa- Potam atsistojo kalbėti K. 
duoti savo Kaišą. Tai buvo 
naujas balsavimo būdas ir 
todėl balsavime visgi nedaug 
giausia narių dalyvavo. Iš 
kokių 1,100 narių tedalyva
vo rinkimuose tik apie 350. 
Bet visgi daug daugiau, ne
gu kad narių dalyvauja susi
rinkimuose.

Rinkimuose bendrasis są-

Navickas. Jis pasakė: “Vi
sos tautos rengia pagerbi
mus vėliavai, todėl ir mums, 
lietuviams, tas yra reikalin
ga.” Toliaus jis nuvažiavo 
prie L.T.N. Draugovės reika
lų aiškinimo bei melavimo. 
Jisai šitaip nuporino: “Aš 
manau, jog daug šios Drau
govės narių nežino, kaip da
lykai stovi, nes jie mano esą 
suspenduoti arba visai iš 

_ . i
bolševikai sutraukė žmonių, kurie šitas melagys- 

prie balsavimo visas savo tęs skleidžia. Tie visi, kurie

>
i

MONTELLO, MASS. 
Atsakymas L. T. N. Draugo

vės valdybai.
1. Kireilis nepasirašė kny

gose, kad ten viskas yra tei
singai vedama. Jis sakosi 
pasirašęs, kad knygas pęr- 
žiurėjęs.

2. Valdyba (načalstvą)' 
sako, buk Kireilis leidęs pa*, 
skalus, ad L. T. N. Draugo
vė išmokanti komunistaiąš 
pinigus. Taigi, gerbiamoji 
valdyba, pasakykit, keno 
kontrolėje yra Politinių Ka
linių Gelbėjimo Fondas, ar 
ne komunistų? čekis rašy
tas to fondo sekretoriaus 
Steponavičiaus vardu, o ant 
čekio pasirašo Brooklyno 
Paukštis. Kas tiedu vyrai, x 
ar ne komunistai?

3. _Jųs meluojat, kuomet 
sakot, kad Kireilis leidęs ne
teisingus paskalus apie 
Draugovę. Kas viršuje pasa
kyta, tai nėra jokie p^k..- 
lui, o šventa teisybė ir 
buvo pasakyta Draugove 
. .„n mKime.

4. Valdyba meluoja, kuo
met ji sako, jog išrinktoji ko
misija to dalyko peržiūrėji
mui surado, kad .Kireilis me
lavo. Jei pas poną Navicką 
butų bent biskutis neužnuo- 
dintų smegenų, tai jis sar
matytųsi po tokiom mela
gystėm dėti savp vardą. Juk 
tu pats, pirmininke, neda- 
viai nei vienam iš komisijos 
narių pilnai išduoti raportą, 
bet uždariai balsą vienam 
paskui kitą. Nei vienas iš 
komisijos narių nei nemanė 
išsižioti, kad Kireilis mela
vo. Jus pasielgėt despotiškai, 
neduomi kaltinamajam nei 
pasiteisinti. Mentei ietis.

tęs skleidžia. Tie visi, kurie ‘
(Tąsa Koresp. ant 5 pusi.)
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Santuokos arba Vedy 
bos Senovėje. 
(Laisvai sekant P. A. Sorokinu).

trukumas moterų, kuris bu I

charekterizuojant giminėmis, priekyje stovi 
vienas iš seniausių giminės

Prieš < 
senovės santuokos formas, *
reikalinga įspėti skaitytoją, žmonių, 
kad senovės formos tiek ski
riasi nuo šiandieninių, 1 
iš pirmo pažvelgimo gali už- gosios tautos. Ir pati seniau- 
gauti skaitytojo doros jaus- šioji santuokos forma buvo 
mus. "Bet reikia žinoti, kad bendroji arba komunalinė 
žiloje senovėje žmogaus do-, santuoka. Dalykas toks. Gi
ra, kaip ir visi jo gyvenimo minė visuomet dalinasi į dvi 
papročiai, buvo labai žiau- puses. Kiekvienoje pusėje 
rus ir primityviai. Santuokos yra vyrai ir moters. Vienos 
formų evoliucija (tobulėji-i pusės vyrai ir moters lytinių 
mas) įtikina mus, jog ir santykių turėti negali, nes 
žmogaus doros supratimas jie yra ‘ broliai ir sesers.” 
yra tobulęjęs. Žmogaus do- Bet užtai kiekvienas vyras 
ra, kaip ir teisė, yra visuome- .vienos pusės laiko savo žmo
nės gyvenimo padarinys, ne na kiekvieną moterį antros 
iš aukštybių Dievo primes-' pusės, ir antraip. Tokias pat 
ta, bet paties gyvenimo su- j teises turi ir moters. Čia mes 
kurta. Todėl ir dora, kaip ir matome santuoką, kur vyrų 
visi visuomenės gyvenimo grupė turi bendras žmonas 
reiškiniai, su laiku plėtojasi ir, priešingai, grupė moterų 
ir tobulėja.

Kokios buvo santuokos ir 
šeimos formos žiloje senovė
je ir .kokiu budu mes tai ga- lytinių santykių. Taip esant, 
lime sužinoti?

Pradėsime 
niojo klausimo, šaltinių su
žinoti senovės gyvenimui 
yra daug. Pirmiausia, su 
praeitimi mus supažindina 
senovės rašytojai, kurie ar
ba patys matė tuos papro
čius, arba girdėjo kitus pa
sakojant apie buvusius pap
ročius; antra, įvairus seno- 'kuris vyras neduotų kitiems 
vės paminklai mums daug ■ savo žmonos, tai butų laiko- 
’ praeities atidengiama nepadorumu ir toks vy

ras butų įtartinas.
Apie tokias santuokas liu- 

. d i ja visi senovės rašytojai 
i (Herodotas, Strabpnas, Dio- 
doras Cicilietis, Plinijus ir 
kiti). Be to, panašių papro
čių galihie sutikti ir dabar.

Tarp tokių papročių, ki
lusių iš tų bendrųjų santuo
kų yra ir religinis heteriz- 
mas arba religinė prostituci
ja, gyvavusi pas daugelį tau
tu. Tai vra laisvi lytiniai fc. •> a.
santykiai, leidžiami tam tik
ru laiku arba tam tikroje 
vietoje, pavyzdžiui, per 
šventes bažnyčiose. Ir Ru
suose buvo tokių dienų. Se
novės babilioniečiuose kiek
viena moteriškė turėjo kar
tą savo gyvenime sugulti su

Taip gyveno žiloje seno-

pločiai: tėvo sugyvenimas dolerių metams. Tuomet, 
su sunaus ž n ona, vaišių pro- kai buvo ši pašalpa atimta, 

™ ' ............ ‘ • naujai spręsti
užsidarymo 

klausimas. Tuo pat metu rei
kėjo baigti ir nupirktojo Ma
riampolėje gimnazijai skly-' 
po žemės pamokėjimas. Pi-| 
nigų nebuvo, o reikėjo jie 
čia Lietuvoje rasti: vekseliai 
vekselius stumte stūmė, o 
mums reikėjo rasti kuri nors

vo dėl vaikų užmušinėjimo, su sunaus z r una, vaišių pro- kai buvo ši 
ypač mergaičių, ir dar todėl, stitucija ir p i lnosios nakties vėla reikėjo 
kad giminės turtingieji tu- teisė (jus U naenoctis). I gimnazijos

į rėdavo daugel žmonių. Prie 
; to reikia pridurti, kad ne- 
i sant nuosavybės teisės, vyras 
’ turėdavo dalytis su kitais 
i savo draugais pirkta ar pa
grobta nuosavybe (žmonas 
vyrai arba pagrobdavo arba 
pirkdavo, ir jos būdavo jų

kad vėje ir dabartinės kulturin- nuosavybė). ,

turi bendrus vyrus.
Taigi laukiniuose žmonė

se mes randame labai laisvų

sunku pasakyti, kuris tėvas
nuo paskuti- yra to ar kito vaiko. Todėl

savaime suprantama, kad 
giminystę negalima tuomet 
vesti nuo tėvo, bet tik nuo 
motinos (matriarchatas).

Musų supratimu tokios 
santuokos lygios ištvirkimui, 
bet laukinių išmanymu tai 
būtinas dalykas. Maža to. jei

ką iš
trečia, visa, kas buvo seno
vėje, neišnyko staiga, bet 
dar ilgą laiką gyvavo žmo
nių papročiuose; galiausiai, 
kiekvienam žinoma, kad ir 
musų laikais ne visos žemės 
rutulio tautos yra vienokio 
kultūros laipsnio: vienos 
yra toli nužengę, kitos atsi
likę. Tų atsilikėlių skaičiuje 
yra dar ir dabar daugelis gi
minių ir tautų, kurios stovi 
tame kultūros laipsnyje, ku
riame buvo senovėje dabar
tinių tautų protėviai. Nagri
nėdami tokių tautų dorą ir 
papročius, mes galime nu
statyti ir senovės santuokos 
formas, o svarbiausia ir pa
matinius jų plėtojimosi eta
pus (laikotarpius).

Kaip apsireiškė pati se
niausia santuokos forma? 
Kad geriau tai supratus, rei
kia pasakyti keliatą žodžių 
apie pirmutinių žmonių gy
venimą. Tokį pirmykšti gy
venimą gyvena daugelis da
bartinių tautų. Jos gyvena 
nedidelėmis grupėmis, jos 
dar nemoka dirbti žemės ir 
gyvulių auginti, maistą susi
randa žvejodamas, medžio- 
damos, rinkdamos įvairias 
šaknis, žoles- ir uogas. Su
prantama, kad taip gyve
nant, negalima ilgiau apsi
stoti vienoj vietoj: todėl jos 
keldinėjas. Metalų išdirbti 
nemoka, visi ginklai akme
niniai. Jos neturi nuosavy
bės, kaip mes ją suprantame.

’ Jų religiją sudaro naivus Įsi
tikinimai. kad visur aplinkui

Poliandrija, taip pat, kaip 
ir poligamija, buvo gana iš
siplatinusi senovėje. “Turtas 
—rašo apie arabus Strabo- 
nas- 
nės nuosavybė ir giminės vy- 
riausis yra jos galva. Visi tu
ri vieną žmoną. Pirmas atė
jęs pas ją, stato prie duių 
lazdą, kaipo ženklą: o naktį 
žmona praleidžia su pačiu 
vyriausiu.” Senovės Sparto
je dėl ekonominių priežas
čių daugelis brolių turėdavo 
tik vieną žmoną. Poliandri- 
jos žymių randame ir Rusi
joje, kaip pas rusus, taip li
pas nerusus. Apie giliakus 
pasakojama, kad kiekvienas 
giliakas turįs vyro teisių sa
vo brolių pačioms ir pačios 
seserims.

Individualizmo išsiplėto- 
jimas, nuosavybės atsiradi
mas ir protėvių kultas ėmė 
tokias santuokos formas nai-i 
kinti. Todėl tos formos tu
rėjo užleisti vietą monoga
mijai (vienpatystei), prie 
kurios buvo galimas aiškus 
giminės tęsimas ir atsiradu
sių ekonominių interesų ap
saugojimas.

Bet tuo plėtojimosi tarpu 
išaugo kai kurios kitos san
tuokos formos, vadinamo
sios “niogos” ir “leviratas.” 

Nioga vadinamas papro/ 
tys, kada vyras, jeigu jis ne
turi vaikų, atiduoda savo 
žmoną kitam ir iš to naujo 
sugyvenimo atsiradę vaikai 
priklauso pirmajam vyrui.

Niogos kilimo priežasčių 
daug; tarp jų paminėsime li
tą, kad senovėje su vaikais 
labai žiauriai elgdavosi, juos 
užmušinėdavo ir pardavinė
davo. Parduodant vaikus, 
ypatingai moteris, galima 
buvo gerai pelnyti; todėl 
daugelio vaikų turėjimas 
buvo kiekvienam tėvui nau
dingas. Be to, daugelis gi
minių norėdavo padauginti 
savo narių skaičių ir tuo tiks-

■yra bendra visos gimi-

i
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gyvena dvasios, kurios gali j lengvėl, plėtojantis visuome- 
apsigyventi kiekviename ' ~~~—;
daikte: Ir žmoguje esanti 
siela. Jei lik kur ji iš kūno 
išeinanti (tai atsitinka mie
gant ar mirus), tai kūnas pa
liekąs negyvas. Kada ji 
grįžtanti—jis vėl atgyjąs. Iš
ėjusi iš kūno siela galinti ap
sigyventi kituose daiktuose 
(medžiuose, ’ gyvuliuose ir 
kitur). Siela iš daikto vėl ga
linti grįžti į žmogų, ir tuomet 
apvaisinanti moterį. Taip 
antai, kai kurių laukinių gi
minių jauna moteris, turėda
ma eiti pro daiktą, kuriame 
tiki esant apsigyvenusi dva
sia, nenorėdama palikti nėš
čia, susilenkia, kaip senutė, 
eina senės eisena ir sako: 
“neliesk mane, aš sena.”

Tokios tautos nėra pasi
skirstę į klases, i turtin^’o 
sius ir vargšus, dvarininkus 
ir bežemius. .Jos pasisliirstę

svetimšaliu deivės Afrodi- u dažnai atimdavo iš pa- 
tės maldykloje. Pasak Bib
lijos pranašų (Isajaus), mo- 
abitų dukters savo nekalty
bę turėdavosios paaukoti 
stabams, atsiduodamos at
einantiems į maldyklą izra
elitams.

Tokiais atsitikimais, aiš
ku, į lytinius santykius nei
giamai nežiūrėta, nematyta 
juose nieko žema ir gėdinga.

Visą paskesnę santuokų 
istoriją sudaro lytinių san
tykių laisvės siaurinimas, 
kurio paskutiniu laipsniu ei
na monogamija, t. y. vienpa
tystė.

Tas siaurinamas ėjo įvai
riais keliais. Aišku, kad vie
na santuokos forma negali 
staiga išnykti ir atsirasti ki
ta. Tai galėjo atsitikti pa-

ATEITIES ŽMOGUS BUS BE 
DANTŲ IR BE PLAUKU.Pirmasis paprotys apsi

reiškė tokia torma: mergai
tė 20 ai 25 metų išteka už 8 
arba 12 metų vaiko ir vadi
nasi jo žmona. Bet ištikru- 
jų su ja gyvena jo tėvas, be 
to, gimusieji vaikai laikomi 
sunaus vaikais. (

Kada jis subręsta, taip įš to išeitis. Turėdami domė- 
pat apvesdina “savo” sūnų je pinigų skurdą ir nuošim- 
ir gyvena su jo žmona. i čius, kuriuos dabar ima kre- 

Tas paprotys gyvavo pas!<tito įstaigos Lietuvoje (24- 
‘ ■ -,48‘i ),—suprasite, kaip sma

gu mums buvo ši vasarėlė 
gyventi, ir gal nelabai pykši
te, kad pavėlavom Jums pa
rašyti.

Dabar jau žemės pirkimas 
galutinai išspręstas ir jos 
jau nei" klerikalų>»žabangai, 
nei Lietuvos (24-48' 1) nuo
šimčiai iš Lietuvos mokytojų 
neatims.

Šiomis dienomis siunčia
me Amerikon visų gautųjų 
iš Amerikos lietuvių Reali
nei Mariampoles Gimnazi
jai aukų apyskaitą, kuri bus 
skelbiama Amerikos laik
raščiuose ir tuo budu pa
tvirtins, kad aukos skirtam 
reikalui apturėtos.

Kadangi Mariampolė — 
visos Lietuvos klerikalinė 
tvirtovė, vienuolynų centras, 
tai pažangiųjų žmonių mok
slo įstaigos užsidarymas bu
tų labai skaudus. Nors ir li
gi šiol gimnazija ir jos mo
kytojai sunkiai visokiais at
žvilgiais gyveno, tačiau vi
sus, apturėtus iš Amerikos 
lietuvių pinigus įdėjo į žemę 
ir įsigijo tuo budu gražiau
sią Mariampolėje vietą. Ne
norime nustoti vilties, kad 
taip Amerikos, taip Lietuvos 
visi pažangieji žmonės ne
leis klerikalams praryti šią 
mokyklą: dės visas pastan
gas, kad ant jau įsigytojo 
sklypo žemės užaugtų gra
žus šviesios Suvalkijos atei
ties rūmas. Todėl visų gim
nazijos mokytojų, mokinių 
ir kitų artimųjų šiai įstaigai 
žmonių vardu sakau širdin
gą padėką už jūsų auką. La
bai prašau Tamstos ir dabar 
padėti klerikalų žudomąjai 
įstaigai: prašau labai papa
sakoti savo draugams ir pa
žįstamiems, kad jie savo au
komis gali Lietuvai daugiau 
gero padaryti, kad jie duo
dami pinigą statys akmens 
sieną, kurią nepajiegs kleri
kalai sugriauti, kad jie kada 

“ | nors grįžę Lietuvon ir susto-

daugelį tautų ir ypatingai 
pas daugelį ūsų tautų.

Vaišių prostitucijos pa
protys apsireiškė tuo, kad 
pas žemininką viešiant sve
čiui. pasiūloma jam .žmona 
arba duktė. Tas paprotys 
buvo taip pat senovėje labai 
išsiplatinęs. -Jis buvo parem
tas ta pažiūra, kad moteris 
esanti vyro nuosavybė. Tas 
paprotys buvo ir pas dauge
li Rusijos giminių. Pavyz
džiui, pas 
grįžęs iš 
turi teisės

f

jų pirštai jam buvo labai 
reikalingi, kad turėtų kuo 
įsikabinti ant šakų. Dabar- 
gi šitos funkcijos jie neatlie
ka ir batuose suspausti pra
deda išsigimti. Mažasis pir
štukas jau neturi jokios ver
tės ir po valiai pradeda nyk
ti. Greitu laiku musų kojų 
liks tik keturi pirštai, o vė
liaus ir tie sumenkęs, pakol 
galų gale visai pranyks.

Kiekvienas kūno orga
nas, kada jis nevartojamas, 
laikui bėgant išsigimsta. To
dėl smegenis, kaipo dau
giausia vartojamas organas, 
turi tendencijos nuolatos ei
ti didyn. Ir todėl galima 
manyti, kad žmogaus galva 
ateityje bus daug didesnė, 
negu dabar.

šiaip jau žmogaus kūno 
forma daug nepersimainys, 
nes ji ir praeityje nedaug 
tesimainė.
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Kojų piritai taipgi išsigims 
ir laikui bėgant pranyks, 
kaip pranyko žmogaus 

vuodega.
Kaip išrodys ateityje žmo

gus?
Paleontologijos ir geolo

gijos profesorius Harvardo 
universitete, E. E. Raymond, 
sako, kad už kokių 70,000 
metų žmogus pasiliks be 
dantų.

Plaukai ant galvos taipgi 
išnyks.

Išnyks taipgi kai kurie ko
jų pirštai.

Jo galva bus didesnė, vei
das ilgesnis, nes didesnės 
bus jo smegenįs.

Žinoma, tokia permaina 
neįvyks per vieną naktį. Ji 
eis evoliucijos keliu ir už
ims gal nuo 40,000 iki 70,- 
000 metų, sako prof. Ray
mond.

Kuo gi ‘šita teorija remia
ma? Kaip galima žinoti, kas 
ir kaip gali būti ateityje?—

čiukčius žmogus, 
t i mos kelionės, 
naudotis visomis 

jurtos moterimis.
Pagaliau paskutinis žy

mesnis pirmykščių lytinių 
santykių paprotys yra “pir
mosios nakties teisė.” Pir
mą naktį po vestuvių žmona 
priklausydavo ne vyrui, o 
kam kitam, dažnai giminės 
vylesniajam, kai kada vyro 
giminėms ai- vestuvių sve
čiams ir kitiems. Tas papro
tys gyvavo pas daugelį pir
mykščių tautų, viduramžiuo
se jis buvo išsiplatinęs veik 
visoj Europoj, kada ištekan
ti už paprasto (ne bajoro) 
žmogaus žmona tupėdavo 
pirmą naktį priklausyti dva
rininkui feodalui. Vėliau 
valstietis žmoną nuo tos par
eigos galėdavo išvaduoti, 
duodamas dvarininkui tam 
tikrą atlyginimą.

Tai tokios buvo senovėje 
santuokos formos. Pirmykš
tės formos, pasižymėjusios 
labai plačiai lytinių santy
kių laisve, pamažu nyko ir 
keitėsi. Bet kaip ir kiekvie
nas svarbesnis paprotys— 
pirmykščios vedybos ne iš 
karto išnyko, o pamažėl. Jos 
atsiliepė eilėje papročių, 
kaip nioga. leviratas, religi
nė prostitucija ir k.

Paskutinis evoliucijos 
punktas yra dabartinė mo- 
nogaminė santuoka.

Dzidas Budrys.
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paklaus koks dievobaimin- 1
gas žmogus.

Šitą teoriją mokslininkai 
remia paties žmogaus praei
timi, sako'profesorius Ray- 
mond. Mokslas yra jau su
sekęs ir prirodęs, kad se
niaus žmogus buvo visai ki
toks, negu šiandien. Keli 
šimtai tūkstančių metų at
gal jis buvo da daugiau pa
našus į beždžionę, negu į 
šiandieninį žmogų, ir laipio
jo Alpų kalnuose po me
džius. Šiandien žmogus jau 
visai kitoks.

Vadinasi, jo išvaizda 
mainėsi iki šiol, taigi nėra 
jokios abejonės, kad ji mai- 
nysis ir toliaus. Kiekvieną 
permainą nustato gamtos 
veiksniai. Žinodamas, kokie 
veiksniai veikia ant žmogaus 
prie dabartinių sąlygų, mok
slas ir sako, kad tie veiks
niai, padaiys žmoguje tokių 
ir tokių permainų ateityje.

Ateityje žmogus neteks 
dantų, taip kaip praeityje 
jis neteko vuodegos (nes 
pirmutinis musų protėvis bu- ■ 
vo su vuodega).

Priežastis yra tame, kad 
dabartinis žmogaus maistas 
yra toks, kad labai mažai 
reikalauja dantų darbo. Bez- 
džion-žmogus vartodavo 
dantis netik riešutams kram
tyti, bet ir ginklams darytis. 
Dantįs \pas jį užimdavo ir 
žirklių, ir piuklo, ir replių 
vietą. Civilizacija šituos 
veiksnius prašalino. Dantis 

*šiandien maža tevartojami 
ir kas sykis jie darosi vis 
silpnesni. Iškasami senovės 
žmonių kaulai parodo, kad 
ir pasenę žmonės tuomet tu
rėjo visus sveikus dantis; gi 
musų gadynėje ir mažiems 
vaikams dantis jau pradeda 
kirmyti. Tolyn žmogaus 
dantįs eis vis silpnyn ir galų 
gale prieis prie to, kart jis 
pasiliks visai be dantų; 
maistas bus gaminamas taip, 
kad jo kramtyti visai nerei
kės.

Taip pat ir su plaukais. 
Plaukus gamta duoda gy vū
nams, kad apsaugojus juos 
nuo šalčio. Ir senovės žmo
gus, pakol jis neturėjo dra
panų, buvo visas apžėlęs. 
Bet kada "žmogus apsivilko 
drapanom, plaukai pasidarė 
jam nereikalingi ir išnyko. 
Plaukų slinkimas nuo gal
vos, senovėj buvo visai ne
žinomas dalykas, šiandien 
jau paprastas apsireiškimas. 
Ir galima drąsiai pranašau
ti, sako profesorius Ray- 
mond, kad už kokių 40,000 
metų žmogaus galva bus 
taip plika, kaip biliardo bo- 
lė.

Biologai neabejoja, kad l 
žmogus neteks ir kai kurių ; 
pirštų ant kojų. Kuomet i 
žmogus turėdavo laipiot ant' i . _____ ____
medžių, kad apsisaugojus nas užsiuvo joms bumas, 
nuo plėšriųjų žvėrių, tai ko- O. K.

Bloga gyventi su tokiais 
žmonėmis, kurie nežino sa
vo nežinojimo, o dar blo
giau, kuomet tokie ignoran- 
tai išdrįsta kitus mokyti.

Anuomet “Amerikos Lie
tuvio” red. p. Jokubynas, 
nežinodamas savo nežinoji
mo, užginčyjo, kad M. D. ir 
A. M. nieko nereiškia, bet 
T. B.—tai mokslo laipsnis. 
Vadinasi, M. D. (medicinos 
daktaras) ir A. M. (dailybių 
magistras)—nieko nereiškia 
ir jis tokio dalyko nėra ma
tęs.

Tai matot, kiek kriaučiaus 
maiše yra mokslo I

Nesenai “Vienybės’’ re
daktorius p. Sirvydas, būda
mas pilnu parapijonu, pasi
skubino pakritikuoti kleri

kalus už •‘neesamą’’ žodį 
bedievis. Sirvydas, kaip ir 
Jokubynas, nežinodamas sa
vo nežinojimo, įdėjo edito- 
rialą “Bedievis.“

Ten p. Sirvydas neklau
sia paaiškinimo, bet autori- 
tetiškai užginčyja bedievio 
prasmę. Girdi, kultūringoje 
anglų kalboje nėra tokio žo
džio. Kad aiškiau parodžius 
savo nežinojimą, jis griebia
si prie angliškų žodžių, bū
tent “Ungoded” ir ‘‘ungo
dist.” Tokis Sirvydo verti
mas lietuviško bedievio j 
anglišką “ungoded” ir “un
godist” jam pačiam atrodo 
fe!

vergtųjų tautų vaikus.
; Kaip visur, taip ir čia, 
j daug reiškė protėvių garbi- 
• nimas. Kiekvienas žmogus 
stengdavos turėti anūkų. Tat 
iššaukė ir antrą vedybų for
mą, leviratą, t. y. paprotį, 
kad našlė privalo ištekėti 
už dieverio. Žinoma, levira- 
tui atsirasti buvo ir daugel 
kitų priežasčių, ir pirmiau
sia toji, kad Į moterį žiūrė
davo kaip į nuosavybę. Mi
rus vyresniajam broliui vi
sas jo turtas tekdavo jaunes
niajam; taigi jam tekdavo' 
ir žmona.

Nors nioga ir leviratas. 
rasti pas daugelį tautų, bet 
negalima sakyti, kad tie san
tuokų papročiai butų viešpa
tavę visur.

Nioga buvo išsiplatinusi 
Indijoj ir pas arabus, Spar-

Mariampoles Reibnės 
Gimnazijos Mokytojo 

. Laiškas. '

So. Bostone.
Gerbiamasis Tamsta!
Laišką ir pinigų 550 (pen

kis šimtus p nkiasdešimt) 
litų apturėjome š. m. birže
lio mėnesy. N rs jau pusėti
nai daug laiko nubėgo ir rei
kėtų mus bausti, kad ligi šiol 
tylėjome, tačiau kiek pasi
teisinsimo. jeigu atsiminsi
me. ką ši praeitoji vasarėlė 

v r------------, mums vargo ra atnešusi,
toje, viduramžių Germani-'Klerikalai ryžosi galutinai 
joj, pas rusus ir kitur. Visui. musų mokyklą uždaryti, to- 
čia buvo paprotys, neturint , dėl buvom • labai tuo susiru- 
vaikų, savo žmoną atiduoti pinę ir dėjome visas pastan- 

_ , ’ “ ~ , - gimusius gas, kad gimnazija gyventų.
IĮ pačių. Poligamija buvo iš-1 nuo kito, laikyti savais. (Kasdien gaudavome raštus 

j Šiaip buvo išsiplatinęs ir ar iš Šv. Ministerijos, ar iš 
tose; paprastai, juo turtin- j leviratas. Jį randame ir pas draugijų, kurios remia musų 

gimnaziją. Reikėjo p viską

niniam žmogaus gyvenimui. 
Iš paskesnių susiaurintų 

formų bus poligamija ir po- 
liandrija. Poligamija—tai
daugpatystė, kada vy- vaikų, savo žmor 
ras turi ne vieną, bet dauge-Į kitam ir vaikus,

galės pasakyti: “Šitų namų 
keliatas plytų ir mums pri
klauso.” Mes džiaugiamės, 
kad jau ir dabar kuris nors 

' Amerikos lietuvis, davusis 
Lietuviu Mokslo Draugijos pinigų Realinei Gimnazijai, 
kasininkui p-nui Maneliui, galėtų pasakyti ir pasakytų 

~ , —negaila, jeigu dabar grįž-
' tų Lietuvon ir ateitų į musų 
nupirktąjį Mariampolėje že
mės sklypą gimnazijos na
mams.

Mes, gimnazijos mokyto
jai, .nors ir be lėšų, be kiek 
pakenčiamo ištekliaus žmo
gaus gyvenimui ryžomės 
mokyklą laikyti, ryžomės 
dirbti ir laukti, kad lietuvių 
pažangioji visuomenė turė
tų progos šią įstaigą išgelbė
ti. Jonas Valaitis,

Lietuvos Mokytojų Profe
sinės Sąjungos įgaliotinis 
Realinei Gimnazijai Ma
riampolėje.

Jei p. Sirvydas žinotų sa
vo nežinojimą, tai, supranta
ma, jis butų neįsišokęs, kai 
Bronius į smalą. Mat, jis ne
žino, kad žodis bedievis an
glų kalboj ne “ungoded” ir 
“ungodist,” bet godless, kaip 
heartless (beširdis), worth- 
less (bevertis), homeless 
(benamis), brainless (be- 
smagenis) etc. etc.
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siplėtojusi beveik visose tau-Į

gesnis žmogus, tuo daugiau senovėsžydus.Biblijojsako- 
pačių-orėjo. Beturtis meksi- ma: “Jeigu broliai gyveno 
kietis turėjo tik vieną žm> ’ kartu ir vienas iš jų mirė ne- 
ną. tuo tarpu didikai laiky- turėdamas sunaus, tai nuru
davo iki 800 sugulovių. Ta- šio žmona negali ištekėti į 
tai matome ir pas mahome- šalį už svetimo žmogaus, bet 
tonus, kurių ir religija tai jos dieveris turi įeiti pas ją 
leidžia. ir paimti ją per žmoną ir gy-

Antra pamatinė pirmykš- venti su ja. Ir pirmgimis, Kū
čių santuokų forma buvo 
poiiandrija—daugvyrystė, t. 
y. sugyvenimas vienos mo
ters su vyrų grupe, kurie vi
si turėjo jai vyro teisių. Prie
žasčių, iššaukusių poliandri- 
ją, gana daug, pavyzdžiui,

rį ji pagimdys, pasiliks su 
jo mirusio brolio vardu, 
kad jo vardas nepranoktų iš 
Izraeliaus.” Taip buvo ir In
dijoj Manu įsakyta.

Be niogos ir levirato, pa
žymėtini dar šie senovės pa-

Bepročių Laikraštis
Pasak “VVestminster Ga- 

formacijų. oai; vautisusirin-zette,” Leicesterio miesto Ir v >«<««« n •• t v. .. • » • . •bepročių ligonines pacientai 
(Anglijoj) leidžia savo jie- 
gomis mėnesinį žurnalu ku
rio turinys gana įvairus ir 
turįs daug sveiko proto. De
damuose jame raštuose pa
mišėliai reiškia savo nuomo
nes dėl svarbesnių pasaulio 
įvykių ir kitais įvairiais klau
simais. Anglų spauda labai 
domisi tuo žurnalu.

~-------Reikėjo p visk?
tinkamai atsakvti teikti in- 

kimuose. pasitarimuos?, 
kongresuos i, t.t. Dideliu 
vargu gimnazija likosi gy
venti, tiktai klei ikalų įkalbė
toji šv. M i ir te rija, kaip jau 
ir laikraščiuose buvo plačiai 
rašyta, atė m ė valstybės pa
šalpą, kurią sulyg Lietuvos 
įstatymais turi teisės gauti ir 
gauna net lenkų Lietuvoje 
mokyklos. Toji pašalpa su
darė musų gimnazijai paja
mų 90,000 litų arba 9,000

“Ungoded” priklauso prie 
tos rūšies žodžių, k. a.: “Un- 
dressed (neapsirengęs), 
“unprincipled (beprincipis), 
“unąuestioned (neišklausi- 
nėtas), ‘‘unexpected (ne
lauktas, netikėtas), “unedu- 
cated (nemokša) etc. etc.

Jei pirmeiviai pavadinda
vo davatkas pletkininkėmis, 
tamsuolėmis arba laukinė
mis katėmis, tai jos sau 
plaukus raudavosi iš piktu
mo. Bet kuomet kunigas 
Taškunas teisme viešai sve
timtaučiams ir lietuviams 
pasakė, kad davatka, tai se
na ragana,—davatkos nei 
šnipšt.. Reiškia kun. Tašku-



KORESPONDENCIJOS.
SCRANTON, PA. 
Iš m ano darbuotės.

Čia paduodu surašą, kiek 
pereitais 1924 metais užra
šiau naujų skaitytojų šiems 
laikraščiams, būtent:

“Keleiviui”.... ......... 50
“Dirvai” .......... ........ 15
“Laisvei”................ .. 15
“Varpui”.................. .. 13
“Artojui” ................ . 6
“Amerikoj Lietuviui' a
“Vienybei”.............. ... 5

Viso labo ............... 109

nių, tai būna šokiai, daž
niausia prie musų numylėto* 
tautiškos muzikos—min • - 
kos. Kaip užgirsti tokią šau
nią muziką, tai, rodosi, kad 
esi kur Lietuvoj ir mat ’i 
kaip draugas sėdėdamas ant 
tvoros rėžia “išilginį ir sker
sinį.” Ant vienos vakarienės 
teko matyti ir “Sandaros” 
redaktorių A. A. Tūli, kuris 
prie musų numylėtos armoš- 
kos. pasigavęs šešiolikine, 
kad jau suka, tai suka. M *;, 
prie tokios muzikos tai j ?.u 
nenusėdėsi. • • *

Malūną Gizelis.

pina didžiausius šmeižimus I 
ant tų, kurie reikalauja tuos 
pinigus atiduoti streikie- 
riam< Taigi čia msirodo ir 
“Laisvės” didžiausia veid
mainystė dangstytis simpati
jomis dėl streikierių.

Waterburietis.

pajieškojimai
P>i

kai
<*a ' 

atbi? 
pri: r 

io<

■ro’io .A<li>*no ŽigA. Vii- 
ri v r ■ a!., Gai’eLie- 

?•» metai Amerikoje, se- 
Sc’.-ir’ton. Pa. Jis pc.ts 

■a arb i žinantieji ma’<>- 
WM. ŽIGAS 
n St.. Curtis Bay, 
Battimore, M<l.

| Brightono "Aštuuniulikinė" pebėgo su 
plikiu jaunikiu.

šiuomi pranešu, kad mar.o pati, Sa
vickienė, apleido savo namus ir pauė- 
go su nuplikusiu Juozu Stelmoku, ku- 
riuodviejų ir paveikslus čia paduodu.

Nauji Raštai
Prisiųsti “Keleivio” Rota

cijai paminėjimui.

Pa;i

t
••r u

I

bi p: t

Pereitais melais tiktri 
t tiek galėjau nuveikti, šiais 

metais rūpinsiuos veikti stro
piau. Ačiuoju tiems skaity
tojams, katrie mane rėmė 
tame darbe, ir linkiu visiems 
laimingų šių metų.

Su pagarba, J. Petriky;. munistų, no priedanga Nc\v 
England Workefs Ass’n p *.- 

i sigrobė 1920 metuose str-. i- 
. kieriams suaukotus 2.0 >0 

i su viršum dolerių (sako, k d 
jau tik apie S1200 telikę, n *s 
kiti jau gal i Maskvą r 
pleškėjo), o streikieriaris 
neatiduoda, nors nuo to 1 
ko jau daugjbė streikų iv - 
ko. todėl Li?t. Progr. Dr; 
gijų Sąryšis savo susirinki
me, atsibuvusiam 28 iapk i- 
čio, tą dalykų apsvarstęs r j- 
tarė pastebėti draugijoms, 
kad jos reikalautų is to fon
do globėjų, kad tuos pi :- 
evs nclaikvtj pas save ir: 
eikvotų saviems tikslams, 
bet prie pirmos progos at

iduotų kam priguli, t.y. str ?i- 
‘ kieriams.

WATERBURY, CONN.
Užmynė komunistams ar.' 

komo.
Kadangi pustuzinis kz>-

Musų Istorijos Prndži • 
mokslia,—parašė J. T-ka i, 
išleido “Kultūros” Bendrovė 
Šiauliuose. Knyga skiriam i 
mokykloms, bet naudinga ir 
be mokyklos pasiskaityti. 
Kaina 4 litai.

Žemės Istorija,—para, ė 
V. Luknevičius, vertė A. P., 
išleido ‘ Kultūros” Bendro
vė. Knygelė gražiai iliu - 
i-ucta. skaitymo 74 pusi 
piai, kaina lietuviškais pini
gais, 2 litai, SO centų.

Gamta ir Jos Reiškiniai- 
vadovėlis pradžios mokvi 
loms, “Kultūros” B-vės kl 
dinys. Gausiai iliusumc 
knygelė, 140 puslapių sk. i 
tyme, kaina 3 litai.

Sodžiaus Kai sna orius 
1925 metams.
B-vės leidiny

• 1 • 
’ t i

LAWRENCĖ, MASS. 
Visko po biskj.

- Nors kapitalistų didlapiai 
bubnija, kad 1925 m. bus 
aukso laikai darbininkams 
•bet kžtlp pasirodo, tai .as 
bubiūjimas reikia atbulai u- 
įnasti. Kapitalistams tai tik
rai bus aukso laikai. Nors 
po rinkimų kapitalistai pa
pūtė biskį burbulą, tai ’ ra 
paleido kiek geriau darbus 
ir priėmė daugiau darbinin
kų, bet algas jau pradėjo 
kramtyti. Pirmiausiai tą pa
darė Everet Mills (bovelni- 
nė), o dabar jau nori sekti 
ir vilnonės. American Woo- 
len Co. pirmiau mokėdavo 
po 10c ant dolerio daugiau . . . _
už nesuktas arba “single” Šitas m mėto Sąryšio nuui-
gijas, o dabar jaula dešim- }’imas musų Maskvos dav t- 
tuką atėmė. Ta patf Amen- k:^ nemažai išgąsdino, ir įie 
can Woolen Co. per kiek vieton pasiteisinti ar pasih. s- 
metu mokėdavo savo darbi-’kmt> ėmė pęr savo pliaušk > 
ninkams kaipo apdraudą °rganą pusyę komur. 
(insurance) ligoje. Darbi- pl.usri irismisiioti, b 
ninkas susirgęs gaudavo ke- Slokle n’ .
liata dolerių. Bet dabar ir ta' Padarę slaptą sųokaioi, k d parašyta scenos veikalo for- 
apdrauda panaikino. Kaip Xe.V Englanu H’orkers A n moj, išleista “Kultūroj” 
pasirodo," tai ir kitos dirbtu-! u.niJO5?.turtą-pinigus užgro j- 9

nrip kn tjii rpnorasi. crei-i^ • kas tik uz i-

“single"

vės prie ko tai rengiasi, grei
čiausia prie algų numušimo.

i

a

.rr>li • A l»k.su|idru \\<ne- 
■i kaip jokios’ žinios ri“- 

ni gvverro. ‘Ntirrvoo:’. 
š Ša’»‘ ėnu. Šiaulių a<>-’ 

•r»o •••alo'>.\ pranešti a. 
-■ -t if >»k i.

NASVENCKUS 
Šiaulių apsk, Lithuanta

'' A' Slitikruska*. uaji-š"
‘ . i;. ,,Įzjo ir i> mot—- Juzė

..... . - b > rei’ a’’- Meld'io m- 
šauk’............. ,a_. įinote pr.n:eškit t> >

iNUus,
v '1 TEK SI.IPK ' V’KAS 
t .St et, Bluomfield, C nn.
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“Kultūros” 
-, kaina 2 litui.

Kelias į Šviesą, skaitymo 
ir rašymo mokslas arba ele
mentorius vaikams, “I™. 
ros” B-vės leidinys, kaina 
litas.

it

Kultu-
1

Aritmetikos Uždavinys, 
vidurinėms mokyklom?, 
dalis, ketvirta laida. ‘ Kuli 
ros” B-vės leidinys, kaina 4 
litai.

•I

Sodžiaus Teatras, parašė 
Brudalas, išleido “Kultūros” 
B-vė, kaina 3 litai 75 centri.

Miniu Mylimoji, trijų d.x- 
tokie-smalava i .i liu Stasio Santvaro pasaka,

t A

uaur.a F. ....... mena apie minėto fondo ; i-
Tai pono Coolidge'o “gėrio- tai komunistai ir ! ?-
ji laikai.” i k.la.: “Žiūrėkit, ana, smalavi-

Apie darbininkų organi-; ^®r’ inus.,i unu4 sugini ..- 
zacijas ir ju kova pakalbę-i11 • Kadangi komunistai s - 
siu kita karta. ‘ !vo nesvarų darbą dengia r.:

* * <= neta unija, tai čia paaiškr".-
Iš gruodžio 27 į 28 dienųjį kas per unija yra.

1924 m. vietinė policija pa- 1920 metais, kuomet iški- 
darė ablavą ant munšaine- lo tas didysis Waterbu;•; > 
rių ir kaziminkų. Išviso areš- fabrikų darbininkų streikas, 
tavo 27 ypatas. Bausmių su- tai tada ir susiorganizavo 
mokėta $1,365. Tai buvo di- minėta unija po vardu Nev
eiziausia suma suimta per Engiand Workers Ass’n. 
vieną dieną ant vietinio Bet kadangi minėtas strei- 
District Court. Iš lietuvių ir-, kas buvo pralaimėtas, o mi
gi keliatas nukentėjo. Buvo; neto streiko lyderiai komu- 
papuolę ir pora bostoniškių nistai štreikierių fondą taip 
svečių. . biauriai (apie $3,000) apvo-

- * * gė, tai žmonės rankas pa-
Sausio 3 d., 1925 m. Lav- f iatė ir nuo tos unijos. Bet 

rence’o pažangiųjų draugi- ’ 11
jų delegatai buvo surengę 
balių sušelpimui Lietuvos ir

• Vilnijos našlaičių. Nors, 
kaip girdėt, rengė 7-nios 
draugijos, bet publikos atsi
lankė nedaug, todėl gal ma
žai ir pelno bus našlaičiams.* * ♦

Kažin kodėl musų kurnu- togi proga saviems tikslams 
nistėliai neberengia prakal- pinigus sunaudoti. Šiandien 
bu. Jau bus pusė žiemos, o toji garsioji unija viso-pro- 
komunistų prakalbos buvo viso turi narių nepilną tuzi- 
tik vienos. Keli metai atgal r>ą. Ar tai galima vadinti 
komunistai rengdavo pra- unija? I 
kalbas kas savaitė arba ir jos “garbę” taip gina yra tik 
tankiau. Kas antras komu- veidmainiai. Atimk iš jų 
nistas—tai vis būdavo “kai- tuos pinigus, tai jiems ir tos 

Vietiniai negrą- unijos nereikės. Jeigu jiems 
albėtojai” važinė- unija rūpėtų, jei jie^is darbi- 

“ ‘ 1 ’ -* ninku streikai rūpėtų, tai jie
J«w, v ______  tuos streikierių fondo pini-
žiuodavo čionai. Jie šaky- gus nebūtų vogę, arba nuo 
davo, kad “kai nuvažiuoji suvogtų likusius nelaikytų 
kur nepažįsta, tai žmonės save, bet senai butų pa
mano, kad daug žinai.” To- siuntę streikieriams. Girdė- 
kie kalbėtojai kalbėdavo vi- jau, kad iš tų likusių $2,000 
si vienodai, pagal vieną “or- jau apie keliatas šimtų su
deri.” Bet kas drįsdavo to- tirpo. 
kius“kalbėtojus”pakritikuo-1 
ti, tai tuos per savo šlamštus 
jie išvadindavo šnipais ir 
provokatoriais.

♦ ♦ ♦
Pastaruoju laiku pas mu

mis inėjo labai madon reng
ti vakarienes, o po vakarie-

darė ablavą ant munšaine-

tik vienos. Keli metai atgal

bėtojas.” 
motni ’ka 
davo į kitas lietuvių koloni
jas, o iš kitur tokie pat atva-

- *• • _ _1_.
__ _  _

davo, kad “kai nuvažiuoji

mano, kad daug žinai.” To
kie kalbėtojai kalbėdavo vi-

kadangi streikierių fonde 
be suvogtų pinigų liko dar 
apie pora tūkstančių dole-' 
rių. kuriuos jau suvogti bu
vo nepatogu, o atiduoti 
streikuojantiems darbinin
kams gaila, taigi keli komu
nistai ir pasiliko prie to fon
do tykoti iki nepasidarys pa-

B-vės, kaina 2 litai.
Lietuvos Ūkininko Kalen

dorius 1925 metams, apysto
ri knygelė, pilna visokių in
formacijų ir šiaip raštų. Kai
na nepažymėta.

Romejus ir Julytė, Shakc- 
speare'o keturių aktų dra
ma. vertė M. Maskvietis, iš
leido Amerikos Darbinink < 
Apšvietus D-jos 1 kuopa ir 
Mirtos Cbcras Cleveland 
Kaina 50 centų, nors užtek
tų ir dešimtuko.

Red. Atsakymai

Vilnietei.—Apie kirptr.- 
plaukes diskusijos eina tar
pe p. ‘ Kad’ ir p. “Bemoks
lės.” Į jų tarpą ifim?.i-yti Te
verta.

Ten Buvusiam, ’Tęronb •. 
Canada.—Kad komurrisv i 
skaldo ir griauja draugijas, 
tai jau visiems žinoma. N -1 
riai privalo lankytis j drar-‘ 
gijų susirinkimus ir neisilei - 
ti komunistų i komitetus, o 
tuomet nereikės skųstis ų r 
laikraščius deliai komunist į 
sauvaliavimo draugystėse.

J. A. K., Hamilton, Can 
Ir tie, kurie tos uni- da.—Geriausia yra visus ne

susipratimus išrišti ant vie
tos, «es per laikraščius pol e- 
mizuodami tik dar labiau 
susipyksite.

Jonui Žaliui, Hart, Mich. 
—Kadangi Kazimieras Sa
bas mirė jau arti metai laiko 
atgal, tai dabar apie jo mirų 
rašyti yra pervėlu.

A. L. P. Kliubo Nariui, Ba- 
yonne, N. J.—Jūsų kores
pondencija apie Kliubus ga
li sukelti bereikalingų gin
čų. Netilps.

J. Š.—Ačiū už triūsą, bet 
dainelė apie Dovidą spaudai 
persilpna.

Visiems. — Kurių raštai 
netilpo šiame “Keleivio” nu- 

streikieriains, “Laisve” tai- meryje, tilps sekančiuose.

“Laisvė,” kuri nuduoda 
tokia karšta gynėja streikie
rių reikalų, apie viišuje mi
nėto fondo pasigrobimą ir
gi gana gerai žino, ir vietoj, 
reikalauti išiminėtų grobikų, 
kad atiduotų tu«»s pinigus

Ii
t

Pajieškau apsivedimui draugo, tar
po 38 ir -15 metų, turi būti švarus, in- 
teligent'škas, gero budo, tinkantis i 
biznį. Aš esu našlė 38 metų, turiu biz
nį ir kiek turto, myliu linksmą ir šva
rų šeimynišką gyvenimą. Kartu si 
laišku meldžiu prisiųsti ir savo pa 
veikslą. MRS. S. O. S.

460 Merccr St . Jcr.- ey ( i.v. N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos a 
ba našlės, tarpe 30 ir 49 metų am
žiaus. Aš e-m n išly.', 13 metų, nerū
kau ir s. aig’nančiu gėrimų neva t 
;u. Merginas ir našles, katros neturit 
.■ai ini ir manot apsivesti. meldžiu 
atsišaukti prisiunciant ir paveiks'u , 
Kurilus anl pareikalavimo sugrąžin
tu Plate.nių žinių šutei! siu per laiš

ką. A. K. »3i
1136 Oregon Avė, Cleveland. Ohio

I’ajieškau ąp.ivediniui mergių 
nuo 17 iki 25 metų. Aš esu vaikini 
25 metų. Platesnių žinių suteiks: 
laišku. Kartu su laišku meldžiu pr 
siųsti savo paveikslą Kiekvienai du> 
siu atsakymą. P. P. U. (4

(59 W. IUinois St, St. Charles, Iii.

Kazimiero Kirulii, jf». 
■’1«> Paten ir Mionor- 'A 

■ r'’u reiklia, kas x«»i-
• 't» »»*'t *

?>v*S DRIJSCTJS
15, Lanar'*, W. Va.

"b •iu;-- iš l.i«-t—v.»«
nl-<,. kvris vadin-i'i

Pj-«;-.u j<> ant'a- 
->3o <>-1..,- St.. N«\ 

’. < 'I--U-' r-išir
• b'i vi-i grižo a‘-

VU’ir -n-v0!'.- 
' 1 -i it i-’-ulti a'ba ier ^i*

’ ’ę. -.‘nėk’t *ns*n p-aru-ž- 
Ant. Amhroęcviėtus 

i. S'-id unn gatvė, Nam-is
\ . ori 1. Litbvania.

7.

p;. -.--o i>~ ii., Piju-'o V
■ is- s! e. ’’ '“Išo 1924 c.

->--•> . > N J. n * l i
•o H -r •: st. Mol ’-'o; atsisaukt' r.r- 
> i k.-- : ii ■ ■ praneškite.

K'.STAM 'JA V1«\'I ‘ USK1UTĖ 
Taėelauskienė

Si!v Cr°ok P O. B<'\' 3,
N’ew Philadelphia, Pi.

A<. J<.iu> Zaiagaris. pajieškau
• - -e-'-’ Oi->< l.u! i 'nes. no t"’.

Za’aea i - t ■- Ji —er ‘Keleivi" Dar
Aš atsiliepiau, b-t atsa 

,o< negavau. Iš Lietu'n.
\lv t> b įžnytki.-mii. .lo 
'••b • nori sj ja susižin ►

ma '*.-
n v >

vV r u’X
». Adre v k't’taip:

••RS O F. M-KENZIE
• Abbot foH, B. C. Canada

Ji buvo jau porą kartų areštuota. 
Pirmu kartu aš išėmiau varantą ir 
areštavau ją South Hansene ant far- 
mo.s užtai, kati bėgdama iš namų bu
vo paėmus $4,100 pinigų.

Tr>s lietuvaitės, pajieškom apsive
dimui dorų ir rimtų vaikinų. Mes 
esam tarpe 28, 21 ir 20 metų. Su pu
mų laišku meldžiam prisiųsti paveiks 
la. Adresas: (4 >

5UI.1A AšENBERG
Emilija iela 5, Liepaja, Latvio.

Paiieškau gyvenimui draugės, tarpe 
;• 35 metų amžiaus. (41

J. W. W.
Seymour St, New I.ritain, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nesenesnės kaip 30 metų. Aš esu vai
kinas 35 metu. Atsišaukite šiuo an.- 

rašų: A BENDURA1TIS (4) 
212—5th Avė, Clinton. lowa.

Pajieškau apsivedimui merginos a'- 
ba našlės, nesenesnės kaip 2) mct’.i 
gali būti ir gyvanašlė, katra turi 
sveiką protą ir ir negirtoklė, bet yra 
atsiskyrusi deliai vyro priežastie \, o 
ne deliai savo. Aš esu gyvanašlis 31 
metų, turiu atsiskyrimą, kad ji buvo 
nesveiko proto ir nedoro pasielgimo 
Todėl aš galiu būti ir katalikas ir gi
liu imti bažnyčioj šliubą, jeigu batų 

.reikalas. Aš turiu vieną 4 metų .al
ka ir pinigų $24529 dėl pradžios. Tai
gi katros esate pasirengusios vesti, 
malonėkite atsišaukti prisiųsdaiuos 
savo paveiksią. (I)

J. M. MILLER
00 Broad St, Ansonia, Conn.

Aš. K itrina Sipianavičiutė. na.ii’š- 
au savo • iėdės ' Šaltinus Andriulio, 

>acina iš Garliavos parapijos. PaGv- 
io i-;-i n-» Tam vos s^sųo Sima-a r- 
n nė iš ši nn kair.l'» n iri žinoti, nr 
us e-a‘.e >' ■ gvvss. Me’d.tits atsij ų - 
i arba žinantivji malonėkit pnin^šti 
iuo adre-u: ' < 4)

K ATRIl KĖ SIMONAS IčiUTĖ
255 1‘roa '-.vay. S ». Boston. Mass.

: -lor. Antano, Jt:’rg!o ;r 
us: ų ir pusseserės O "»s 

• a'-’nanėin iš VHl a” 
apsk:i'i<>. Vaitkabaliu vai.. Ai-- 

' B-angus-bro’iai at i!i>->- 
it man-', gulint- b- sv ••

• Smulkesniu žinią 
.................... ‘__ : (D 
is V AIčIEKAUgKAS 

a:. k’-b-rta va’. Vilki
ko apsk.. Lithaania.

Pr ji. š\ 
"novo Ta- 
T’aiilau.-k 
kio
‘/s- i i 
it ir 
ntas pa ___ _____

‘ciksiu kiškų Mano adresas:
JONĄ 

'ikšniu
vis!

Pąjiišsau ptt •'io Antano l^isk : ' 
j.s -'V‘’t'i Chicago," 11. Jl'lo • 

itsiš-ukti •• >l>3 kurie žino apie ji 
‘riksis pranešti, už ką busiu didei dė- 
;ingas. * (4>

k BAR AN AUSKAS
311 Hcnderson St., Jersey City. N J.

Pajieškau Roko — Lepeškos, kuris 
ris metai • tgal gyveno ant 21 kei- 
oore St.. Proviiienee. R I. Turiu 11- 
>-i <v:irhu reikalą pas jį. nes greitu 
aitu išva':iuo<iu į Lietuvą. A’sišau ’- 
e tno.’aus. arba jei kaj žinot, ma’i- 
įėkit pranešt, už.ka busiu dėking-is 

ROK AS LEPEŠKA 
17 IligMand Avė..

Nev.t in Uį.per Pails, Mass.

■')

»i«
Pii<

b’J v:
F ’ !v

•»r. 
no teiks

r. 
t

Yi 'ęe to St nkevičia
k 11' “a : 'lt. Cr.rmell i’a.. c

;. 1 l t ųx> <kiklaru 
-'ba kas apie jį

.< u are. ti. <5)
\ 1NCAS SKUČAS

t S.;. Mt. Carniet, Pa

J mano t’svclio Jaoza, 
prasiša .no s lU ,o 1- 

nia< rims su >tui. le 
:e. Jo išvaizda: švie- 

geit :i plau-.ai, rudos aky

P o

■’n. J
fina
Gi: a

Ijr.’o, sveria apie JSO jvn- 
s Graužinų kaimo, Veliuo- 

i. n? ąp.A. Jeigu kas patė- 
nė. :t pranešti atba pa s 
rakti.
’S <; YURKSAITIS

_’3. Port AVashington, N.Y.

b ohu Jono >r Jurgio Ne- 
u gyveno Ncw Yorke. Iš 

k •nš'i:> kaino. Pušaloto* 
s i w1 n Is atsišaukti ar- 

i teiksis p miešti. < 5)
- i DA MIL’AUSKIENĖ 

Neu runai tė
'h St, Windber, I’a.

Jos meilužis J. Stelmokas buvo su
imtas Abinjrtone. Čia buvo ir juokų 
nemaža Nes nuvykus į fabriką poli
cija per klaidą areštavo jo brolį. Iš
girdęs, kad jo brolis tapo išgabentas 
belangėn. bet nežinodamas už ką, 
Juozas Stelmokas pasiėmė svetimą 
automobilių ant gatvės ir leidosi sa
vo brolį gelbėt. Automobiliaus savi
ninkas tuo tarpu pranešė policijai, kad 
vagys pavogė jo mašiną. Juozas Stel
mokas tuojaus buvo sulaikytas su au- 
tomobiiium ir uždarytas vienon belan- 
gėn su broliu ir meiluže

Paskui aš išėmiau kitą varantą ši
tai bobai areštuoti iš Brightono teis
mo, ir ji buvo areštuota antru kartu. 
Areštuojama nenorėjo policijai pasi
duot. tai gavo sužeist dešinę ranką. 
Po antro arešto ji buvo jau pargaben
ta į Brightona ir čia teisme sutiko pa
sitaisyti ir grįžti prie vyro. Teismas 
paleido ją ant "probation" dviem mė
nesiams ir liepė važiuot su vytu i 
South Hansoną ir parsivežti iš tenai 
savo mergaitę ir drapanas į Brighto- 
ną. Bet kuomet nuvažiavome į So. 
Hansoną, ji vėl mane paliko ir nuėjo 
pas Stelmoką ant nakvynės, sulaužy
dama tuo būdu ‘probationą" iš pir
mos dienos. Ant rytojaus betgi as ją 
parsivežiau i Brightona.

Išėjo kokios trįs sąvaitės laiko, ir 
vieną nedėldienio rytą atsikėlus ji at
sisveikino su manim ir vaikais, saky
dama einanti spaviednin. Ištiesų gi ji 
ėjo ne spaviednin, bet su savo meilu- I 
žiu pasimatyt ant South Stationo. 
Utarninke ji vėl prapuolė. Vėliaus 
betgi vėl sugrįžo į Brightona. matyt, 
•trūko da “paskutinio patepimo” p.« 
“spaviednies.” Taigi šį kartą gavo 
■patepimą ' ir butų da gavus atsisės- 
.i an, “pal.ut-js.’’ nes buvo jau pa
augti “aniuolai sargai” su medinėm 
.vakem. bet ji ištruko ir nuo to laiko ■ 
:.’ i:; nciodo. Kur ji dabar, nežinau.

Taigi pranešu, jeigu ji kur pridarj ; 
ekspensų už bardą ar kit-ką. tai aš 
neat akau ir jokių jos b:ių nemokėsiu.

Bet jei kas pianeš man kur ji rar.- 
ja.u ir jei aš galėsiu ją tenai rasti ir 
■uin't:. tai duosiu tam $50 dolerių. Ji 
ra juodų plautų, apie 10 metų am

žiais, sveria apie 170 svarų.
Jos meilužis Stelmokas turi ženklą 

ant ka1 tos, tik nežirra nuo ko. ar kal 
vei įspirtas, ar į astas. Jo plaukai 
šviesus, tik nedaug jų yra: ūgio 5 pė
du ir apie 2 coliu. sv< ria apie 110 sva
rų, be ūsą.

Buvęs ji s vyras,
MIKE SAVICKĮ

433 AA’cstern Avė., l». ig iv.ni. 7>!;. ■

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba rašlės. nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymų duosiu kiekvienai. (5)

T. M—S
209 E. 82nd St. Cleveland, Ohio.

I PAŽINSITE DRAUGUS, 
KUOMET JIE REIKA

LINGI.
štai yra pavyzdis brangaus drau

giškumo: "Pittsburgh, Pa-, Gruodžio 
22. 1921. Aš buvau v-:g'.nam-is vi-lu- 

I >in užkietėjimo per daugelį me'ų. Tu- 
!aik::s atgal inan-i draugas pata

rė man uabandyti Trinerio Kartųjį 
Vvną Aš nusipirkau, ir turiu pripa- 
inti. ad niekuomet neturėjau tikiu 

gyduolių, kurios taip greit ir „taip 
lengvai paliuosuotų vidurius. Aš vi
suomet šita vyną laikysiu prje savęs 
ir rekomenduosiu savo draugaus. AV. 
M. Engle. Alt. Vernon St.** Trinerio 
’»artJ«:s Vynas yra tikru pagalba 
»ilvo ligose, jis išvalo žarnas ir pa- 

’engvina visą sistemą, nes yra pada- 
-ytas iš tikro ir natūraliu Califomi- 
j -s raudonojo vyno, kuris sutvirtina 
jūsų 1 uną. Moteris jį irgi labai mėgs- 
r-i Ponia H. Jasiek parašė mums iš 
\Volf Lake Corner, Muskegon, Mich. 
Gruodžio 16: "Mes neturime užtekti
nai žodžių, kad išgirti jūsų Trinerio 
'<ai tuji Vyną. Tai yra neapsakomai 
gera gyduolė!" Nusinirkit bonką ju— 
«n aptiekoj arba vaistą krautuvėj ir 
laikykit savo namuose taipgi Trine- 
ri* Linimentą, kuris greit prašalina . 
i-eurnatizmą, nevirškumą, ir peršali
nt. tiipgi Trinerio Cough Sedative.

T'-i' plaukit pilno listo musų gyduolių 
tas Joseph Triner Company, Chica
go. III.

Nuvargę, Nervuoti Žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone 
Jis Atlieka Darbą ir Atlieka

Jį Greitai
Kraujas privalo turėt Geležies ir 

Nervai Fosforo. Nuga-Tone suteikia 
Geležį Kraujui ir Fosforą Nervams, 
Jis yra moksliškas Kraujo ir Nervų 
Budavotojas. Tai yra stebėtina, kaip 
greit Nuga-Tone sugražina gyvumą, 
jiegą ir energiją nupuolusiems ner
vams ir kūno audiniams. Taiso rau
donąjį kraują ir duoda stebėtiną pa
tvarumą nervams. Suteikia gaivinan
ti miegą, gerą apetitą, tinkamą žleb- 
čiojimą, regulioja vidurių veikmę, pa- 
’idina entuziazmą ir ambiciją. Jei 
jus nesijaučiat kaip reikiant, tai pats 
dėl savo labo turit išbandyti jį. Jums 
nieko nekainuos, jei nepagelbėtų. Jis 
yra malonus imti ir jus pradėsit jau
stis geriau tuojaus. Jei jūsų gydyto
jas dar nėra užrašęs jo dėl jūsų, tai 
eikit pas aptiekorių ir nusipirkit bon- 
kut? Nuga-Tone. Neimi it įkaito. Im
kit jo per keliūtą dienu ir jeigu jus 
po to nesijausit geriau ir neatrodysit 
geriau, nuneškit atlikusią dalį pakiu- 
ko pas aptiekorių ir jis atgrąžins 
jums jusu pinigus. Išdirbėjai Nuga- 
Tone įsako visiems aptiekoriams ga
rantuoti jį ir sugrąžinti jūsų pinigus, 
jei neužganėdintas. Rekomenduoja
mas, garantuojamas ir parduodamas 
per visus aptiekorius.

APSIVEDIMAI
I’ajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės, nesenesnės 33 Vnetų, kuri 
utiktų imti civilį šliubą ir galėtų pa- 
•vzdingiau gyventi už tikinčius. (3) 

M. J. F.
S20 Lczington Avė.. Youngstown, O.

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
25 iki metų, aš esu 35 metų. Ma
lonės atsišaukti tik tokios, kurios my
li svarų šeimynišką gyvenimą. Su 
pirmu laišku malones prisiųst paveiks
lą. J. N. (3)

3i>7 Nolde St llouse 2 
Philadalphia. Pa. I

Pa.’ieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir >u vienu vaiku, ne 
jaunesnės kaip 20 m. ir nesenesnės 

m. Aš esu vaikinas 31 metų, turiu 
savo n imą ir stora. Rašydamos laiš
kus kartu prisiųskit ir sav > paveiks
lą. I ur; ant pareikalavimo grąžinsiu. 
V'-ru nv-ldžiu nerašinėti. J. P. E. (3)

P. O. Box 57. Summerlec. AV. Va

apsivedimui merginos ar- 
nesenesnės 25 metų. Aš 

metų, iš amato kriaučius. Ne
svaiginančių gėrimų ir ne

esu dainininkas. Arčiau susi-

Pajir škau 
bi rašlės. 
esu 27 
vartoju 
. u'-iui. 
n.-r'<:.-in><- per laiškus. Merginos ma- 
k> < - ............. ‘ '
~rą i 
lu. s'u kie

i»-i-iųsti ir paveikslą, kurį su
ku pareikalavus Atsakymų 

krienai Vyrai lai nerašo. 
TONI G—S

Isl Orchard St, New York, N. Y.

REIKALAVIMAI
PajieškaU gaspadlnė.s dėl prižiūrė

jimo stubos. nesenesnės kaip 60 metų 
ir ne jaunesnės kaip 40 metų. Aš esu 
našlys, turiu du vaiku 12 ir 14 metų. 
Atsišaukit šiuo adresu:-J. K.

Box 14, C’aytonia, Pa.

REIKALINGAS RANDALNIN- 
KAS ARBA PUSININKAS ant ma
žos fruktų faunos. Ženotas, su 
šeimyna ar pavienis. Daugiaus 
niacijų klauskite laišku:

C. K. PALATIS 
EAU CLA1RE. MICII.

maža 
infor- 

11)

PRANEŠIMAS ŪKININKAMS IR 
NAMU SAVININKAMS.

Aš esu patyręs gaspadorystės ir 
namų darbi, kaip tai prie prižiurėj:- 
mo sodų vaismedžių. Jeigu jie yia nu
skurę ir neduoda vaisių, aš juos pa
taisysiu. Taipgi moku auginti kviei- 
kas. pataisau gaspadorystės mašinas 
ir visokius kitokius daiktus Abelnai, 
esu tinkamas žmogus prie namų. 
Dirbčiau už labai mažą mokesti, kas 
sutiktų duoti man pragyvenimų. Ligos 
esu priverstas palikti savo gerą dar
bą ir iieškoti prasto. Važiuočiau tik
tai į šitas vietas: į pietines valstijas, 
p'etų-vakarų valstijas, IUinois ir Wis- 
consin. Mano adresas: J. M. P.

515 Ohio St, Lima, Ohio.

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA

LIETUVON.
Buvęs Philadelphijos. Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
lietais dėl 900 šimtų Amerikos lietu
viu sąžiningai patarnavau nufotog
rafuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
larbą pradedant dzukijuj, baigiant že- 
naitįįoj. Daug kas siuntė pinigų nu

sitraukti paveikslus, bet Jų niekad ne- 
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos ju- 
:ų tėvų, brolių, seserų, triobios su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo- . 
;aus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie
tuvoje ii taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje, 1925 m, galėčiau pri
siųsti piabas. Pamatę sa m palus ga
lėsit duot užsakymą. Pinigų ant ran
kos nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįstu 

įsą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa- 
ymus ir icikalus nekrėsdamas juo- 
•• n-'i>i’int kaip t Ii ta vieta 1,’etu- 

voje butų. (->
V. J. STANKUS, fotografas

70 No. 7th St, Etslon, Pa.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA____________________

Reikalingiems gera proga nusipirk- 
pigiai

PA U L

2 KONCERT1NKOS

BALTIMOR1EČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS MANE (-)

K. BUTKUS
1805 W. Lexinrton. St, 

CALTIMORE, MD.
‘i

LAPENAS
35 Austin St.. Noruood. Mass.

(3)

PARSIDUODA NAMAS SU GRO- 
SFRNE IR BLČERNE IR GARA- 
DŽIl’S. Namas yra 7 kambarių, ge- 
<as, vonios, o krautuvėj yra elektros 
šviesą Biznis išdirbtas, randasi prie 
>at šapos. Parsiduoda pigiai.

Turiu duigybę farmų ant pardavi
mo. su gyvuliais ir su padarais, ir b? 
gyvulių. Platesnių žinių klauskite per

W. S. KI RKE KKAL ĖST AT E 
208 Front SI, Evcter, N. H.

FARMOS
PARSIDUODA FARMA

1IH) akrų geros žemės, viskas gera- 
ne stovyie. 3 arkliai, 11 karvių, daug 
•ištu, 2 kiaulės. įrankiai, grudai, šič
ia ir maš'nos. Rašykit savininkui.(3) 

JOSEPIIHEINO 
Ludlov, Vermont.I

Ar Nori Bot Skaisčiu?
Vrrtokit pilės ir mostj. Pilės išvalo 

ni 'gaus kraują ir todėl pranyksta 
•aukšlės nuo veido. Mostis padaro 
iis! u veidą. Prisiųskit $1.00, tai gau
sit pilių ir mosties. Kitą sykį galėsit 
nats nusipirkti iš aptiekus (10)

J. J. STAKI S
P. O. Box 33. MASPETII, N. Y.

TEL EMPIRE 7365 «

DR. F. MATULAITIS
Ultravioletinė ŠiirM 

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ.. 

DETROIT, MICH. 
A DYKOS

12-2. 6-8

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Siuouii paskelbia atidaręs 

naują įstaigą, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ant kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se rei! aiuose kreiptis pas savo 
lietuvį: (-)

ADOMA H AITKUN.y 
(WAtTT) 

35 Entcrprise St, Tel. 6746-W 
Montello, Mass.
Ofiso vieta:

530 N. Main St, B rodi to n, Mass. 
Tel 1023

H

"Trijų Metų kanklių Kny
ga," už 1923-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metų Kanklių" pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst paštu Money 
Order iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 
Kaunas, Lithaania.
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bulvės, švieži
t.t., užtikrins

vieną šaukštą Dr. CakKvell’s Syrup 
Daugelis, kurie nuolat jaučia . nl\- 

sykį į savaitę

Sveikatos Kampelis, j
VA.IKŲ APSAUGOJIMAS.’jiems duodami, kartais iš-

Netinkama čiužinėjimo 
vieta.

Gatvė yra prasta vieta 
vaikams rateliais čiužinėti.

Labiausia vaikai čiužinė
ja ten, kur turi važiuoti au
tomobiliai ir vežimai.

Pavojus aiškus. Atsako
mybė atsitikus nelaimei puo
la ant važiuojančio. Taip ne
turėtų būti. Pusė atsakomy
bės turi pulti ant tėvu, kurie 
leidžia vaikams ant gatvių 
žaisti.

- b

Automobiliai ir vaikai.
Apie 28 nuošimčiai visų 

kurie automobiliais užmuša
mi, yra vaikai neturintys 15 
metų amžiaus.

2. Dauguma važiuojančių 
važiuoja atsargiai ten, kur 
gatvės užsigrudusios veži
mais, bet neikiek nepaiso, 
kuomet važiuoja ten, kur 
vaikai randasi.

3. Nežiūrint pavojaus, 
. daug vaikų žaidžia ant gat
vių, ir bėgdami vienas pas
kui kitą užbėga važiuojan
čiam ant kelio.

4. Kiekvienas, kuris va
žiuoja turi tėmyti vaikus. 
Ne visuomet gali žinoti ką 
vaikas darys. Todėl reikia 
labai išlėto važiuoti ir turėti 
automobilių savo kontrolėj:

a) Ne tiktai kuomet vai
kai žaidžia gatvėse, bet ii 
ant šalygatvių.

b) Važiuojant pro mokyk
las.

c) Prisiartinant prie 
žiuojančių dviračiais.

d) Prisiartinant prie 
kų, kurie važiuoja ant kitų 
vežimų užsikabinę.

e) Važiuojant pro veži
mus su ledu.

5. Vežėjai turėtų atminti 
šiuos dalykus:

a) Persergėti savo ir kjtų 
vaikus apie pavojų ant gat
vių.

b) Neleisk niekam važiuo
ti Įsikibusiam savo automo- 
biliaus užpakaly.

6? Jei nori, kad kiti žmo
nės tavo vaikų nesuvažinėtų, 
stengkis nesuvažinėti kitų 
žmonių vaikų.

Įsikabinimas i vežimus.
Šimtai vaikų visą savo gy

venimą yra paliegiami arba 
tisai užmušami, kuomet jie 
užsiimarpavojingu papročiu 
Įsikabinti Į vežimus ar auto
mobilius. Daugiausiai tai 
daro vaikai, nors ir mergai
tės kartais mėgina.

Nelaimė atsitinka, kuo
met vaikas paslysta, puola 
jrkitas vežimas važiuojantis 
iš užpakalio ji suvažmėja.

Kaip tėvai, taip vežikai.rie-. 
ša atsakomybę tų nelaimių 
sulaikymui. Tėvai turi vai
kams aiškinti apie tokių pa
pločių pavojų, ir kiekvieno 
vežiko pareiga neleisti vai
kams Įsikabinti i vežimus ar 
automobilius.

Guzikai ir maži vaikai.
Visi maži vaikai palinkę 

dėti viską Į burną. Ir dėlto 
reikia^ visus mažus daiktus, 
kuriuos jie galėtų nuryti, pa
dėti jiems neprieinamose 
vietose.

Beveik visi žaislai, kurie

v: a ir nekurios mažos dale
lės gali Įsigauti i burną. Kas
met miršta daug vaikų iš 
p: iežasties nurijimo guzikų, 
ši-ilku ir kitu mažu dalyku.

FLIS.

APSISAUGOJIMAS NUO 
ŠALČIŲ.

Atsiminkime, kad papras
tai šalčiai yra užkrečiami. 
Gemalai šalčio gan veiklus 
ir tik gavus progą greit pla
tinasi, bet daugelyje atsitiki
mų šie gemalai butų per 
niek, jeigu tik iš anksto ap
linkybės butų geriaus pri
žiūrimos. Štai paprastos ap- 

įkybės, kurias turime tu
ri omenyje:
1 Nosyje argerklėje užsi

klojusios ligos.

' kramtymo. Todėl reikalinga 
šiek-tiek maisto, kuris pri
verstų dantų krutėjimą, čie- 
lų grudų duona, džiovimai, 
keptos■ . • • iiai ir 
dantis.

MOKYKLĄ L iNJCANČIO sveikatos papročiai. Bet di- 
VA1KON MINĖ džiausią atsakomybė puola 

PRIEŽDA. . : ant tėvų. FLIS.
Kuomet vaik i pradeda 

eiti mokyklon, 
šia privalo tėn 
kas. kurie riš? 
sveikata. Žuuii 
eiti mokyklon.

’ mena jnunis. 
kiekvieiiuost :. 
ius atsikėlimas, 
ryčių valgy o ia- 
girnas i mokyk 
rant vaikai į 
arba valgo 
virškinimą.' 
jie neįgauna 
kuri jiems l i
čio darbui; . ie 
sta ir jaučiasi 
vargę. Jei bik 
(pusryčiai 
paisomas, 
prisivvti ir 
energiją.

Jau praėji) 
kuomet mok\ i. 
davo tik vaikų 
daugumoje moky 

gydy t< y 
< - a .! nuo ja vi- 
iš'. iu omą ypa-

__ • y • _, ii; 
ini:

gero mokys 
u sveikuti

r

Didžiuma Visi hvojingq Ligi Prasideda Iš 
Priežasties Vidmi DžŪetejimo

vai labiau
sios daly

ku vaikų 
• “pradeda 
no jaus pri- 
as dedasi 
uose: vė-

- k ubus puš-
- kubus bė- 

Taip da- 
•j.žai valgo, 
-rreit, kad 
omas, ir 
energijos, 

ii ga rytme- 
vit pavarg- 
v. daug su- 

’is valgis, 
į lųs) nėra 

tai <u paskui 
i> \.i pamestą

dykai nuo patruki. 
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa* 
vojingoe operacijos

STUART’O LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUSKAITĖS yra skirtingos nuc 
I >a r i šamo diržo, jos yra išlaukines gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ii 
dušdančios sustiprinimą toms kūne 
dclims, kurioms reikalingą. Neturi 
jokių šniūrų nei sprenžiną. N’enu.-ien 
ša ir neatsiremia i Kaulus. Tukstan- 
ė.ai šiomis padusl.aitėmis gydosi 113 
mie. nesutrukdann nuo darbo ir <lau 
gelis praneša, jogei šitokiu badu išsi 
gydo. Minkštos kaip mešastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand 1‘ri.v 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami 
r.ėjimas Panamos Expozicijoj. Sai 

; Krar.cisco. _ Procesas atsitaisymo yr: 
, natūralia ir daugiau nereikia dėvė' 
diržų. Mes prirodvsim tai pasiąsda 
mi jjjms Plapao išbandymui visiška 
DYKAI. Nesiųsk pinigą, tik parašyt 
mums. (-)

PLAPAO LABORATOR1ES
39.*>8^ituart'ii Bldg.. SI. l.ouis. Mo.

Kad apsaugojus Šeimynos svei
katą, visuomet laikykit po ranka 
lionką Dr. CaMweU’s Syrup Pep
sin. Gera doza visuomet pagelbės 
reikale.

APIE 75'< visų ligą prasideda 
nuo vidurių užkietėjimo. N\re- 
guiiaiis ėjimas laukan padaro 

’aug negerumų žarnose. Vietoje kad 
naistas butų suvirškintas, jisai pra- 
’eda jūsų viduriuose puti, platinda
mas nuodus įx> visą jūsų sistemą per 
raują, tokiu bucu paliečia jūsų šir- 

Ij ir smegenis.
'lėliai šitokios nenori'iaiės padėtie-, 
’ąs atdi^ki.it pavojun, nes ligos suka 
•pie jumis Kuomet jūsų kraujas da
inai yra užnuodytas, jusą apsipy
limo apėka buąp labai susilpninta ir 
ūsą sistema tuomet paliekama ligų 

■ierj malonei.
Kuomet juš jauči įtės išpustas, imkite 
Įkosiu, o iš ryto pajusit palengvinimą 
•'iii užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą
cr.ones, kurie žino, pasakys jums, kad Syrup Pepsin tikrai yra puiki vine
lių gyduolė, kuri prašalina :š viduriu visus nuodus, ten litsi radusius iš prie
žasties vidurių užkietėjimo ir nevirškinimo. įkeltai šių pastarųjų priežasčių 
prasideda 75'< visų pavojingą ligą Arbatinis šaukštukas, kuomet jaučia'ė 
hvbulį ar šalti, jumi- apsaugos į laiką ir sutaupys jūsų pinigus, o gal ir 

gyvastį, apsisaugojant nuo svariuos ligos.

PATENTUOT! VAISTAI.
Tikrai kalbant, nėra be

veik nei vienų teisingų pa
tentuotų vaistų; pirma dėl
to, kad labai mažai tam pa
našios rūšies vaistų tegali 
būti patentuojama, antra, 
dėlto, kari tas, kuris juos 
parduoda, visai nemėgsta at
virumo. Misterija ir sekret- 
aumas jam daug prigelbsii. 
Koks nors dalykas, kuris no
rimas patentuoti, turi būti 
naujas ir naudingas; ir šis 
patentų Įstatymo reikalavi
mas atskiria patentuotus 
vaisius. Patentuotų^ vaistų: 
pardavėjas sumaišo kokias 
nors žoles, pavadina gražiu 
vardu ir gauna prekybos, 
ženklą tuo vardu. Tas pre
kybos ženklas jam tluotla: 
nuolatinį monopoli ant to: 
vardo, bet nėra daroma jo
kių varžymų kaslink to pro
dukto. sudėties; ’ ir gaunant 
pątentą, iš jo nereikalauja-i 

, ma jokių informacijų apie i 
vaistų sudėti
- Žmogus atsikelia rytmetį, 
ir nesijaučia labai sveiku. 
Greičiausiai jam užeina!; 
koks negerumas, kuris, ar _ __ ___
jis darys ką ar ne, už poros Rd^asutvaiL .ti laiką taip 
dienų pats pranyks. Skaity- vajkaj - - -
damas laikrašti, tas žmogus aLsilsėti. kad i..... ...... ...
randa apgarsinimą, kuriame tu išbust; rytmečiais. - 
būna išdėstyta visi ligų sim-į *-- - 
ptomai. Tame apgarsinime 
užtikrinama, kad jį išgydys 
tokie ir tokie vaistai. Va
žiuodamas i darbą jis nusi
perka tų vaistų. Už dienos- 
kitos, jis vėl sveikas, kaip 
butų buvęs ir be tų vaistų, ir 
pilnai Įsitikina, kad jis pa
sveiko nuo tų vaistų. Mes 
labai greitai kredituojame 
dirbtinėms agentūroms vi
sas pasekmes, kurios tikrai 
yra naturaiės. Tas, kuris

i drabužius, turi 
gamtą kaipo priešą. Nusidė
vėjimas ir suplyšimas visuo
met jam priešinasi. Vienok, 
tas, kuris parduoda vaistus, 
turi gamtą už pageibininką. 
Žmogaus kūnas, bile kokio
je ligojo, daugumoje atsiti
kimų, yra palinkęs prie svei
kumo, bet gamta už tai ma-, 
zai tegauna kredito.

Budai vartojami parduoti-, 
patentuotus vaistus žmo-į 
nėms nėra pagirtini. Garsin- J 
ti taip, kad iš menku nesma-1 
gumų padaryti didžiausiasj 
ligas, priveikti sveikus ma
nyti, kad jie yra serganti, ir

i

u

va-

vai-
>

*
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tas laikas, 
\ klt > tesinipin- 

prutu. Dabar 
ių randasi 
jai, kurie

yra didžiausiai? ligoniais, 
vientik kad privertus juos 

pilti sau Į 
yra prasižengimas

i

per sustingusius, skaudančius 
muskulus, ir šitas padidintas ty
ro kraujo subėgimas išplauja 
nuodus ir atbudavoja išdevėtą 
audinį. Po to visko—jūsų su
stingimas dingsta.

Milionai tai žino ir vartoja 
Sloan’s. Visi aptiekoriai ji turi. 
35 centai.

per 20 mutų, Mes reikalavom Ir

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ar.t akmens 
išmuia duobe, taip ir pMakacMa, nors išlėto 
bet tikrai, sunaikina plaukų šaknis ir yra 
priefa«imi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku pasiduoda nuplikimui.
Nepriaileiskita šitokio atsitikime T»rie savęs! 
Naudokite . v ' ■", ų

Ruffles
tuojau*, kai tik pastebėsite plei4tany.—f.C 
nesvarių balt’.: hinynėljų pirmą pasirodymą 

savo, gaivoje. Ruffles sunaikins pleiskanai ir paragina auginio jūsų pkukų. 
Renka aptiekosb. ariu už 75<\ prisiunčiamo stačiai iš dirbtuves.

F- Al
104-114 Sa. 4th Street

2. Nusilpnėjimas papras
ti nuo ligų, girtuokliavimo, 
nersidirbimo, prasto maisto 
ir nedamiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas ar 
sušlapimas ypatingai kojų 
ar perlengvas apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar 
užkietėjimas.

5. Prastas vėdinimas kam
barių ar net ir per didelis 
užsisėdėjimas nevėdintuose 
kambariuose.

Turint kokį nors užsise- 
iiejusĮ nesmagumą privalo
me tuoj kreiptis gydytojaus 
pagalbos. Sergėk i mes pata
rimų pusgydytojų ar tokių, 
kurie save aukštinasi gydy
tojais.

Laikykimės nuosaikumo 
kaslink valgio, pailsio ir 
miego, ir kiek galint praleis- 
kime laiką tyrame ore.

Vėdinkime kambarius ir 
darbviėtes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime 
kojas sausai ir šiltai.

FLIS.

slaugės ir 
reguliariai 
sus vaikus 
tiška hygiena 
lai ir mankšt 
tvirtina kana, 
kiek 
tų vaik 
šią atsakomybę turi 
tėvai.

Tėvai žino, kad 
reikalauja daugiau 

i valandų negu už.

omi žais- 
ai, kurie 

• nežiūrint 
a padary- 
;didžiau- 

panešti

vaikai 
miego 

augusieji. 
j, 

galėtų užtektinai 
i tin aliai gale

DANTYS.
Dantis reikia prižiūrėti parrluoaa 

nuo pat kūdikystės, nes at- " 
sakomas tėmiiimas valgio 
nuo šio laiko turi žymią Įtek
mę ant dantų išsipiėtojimo. 
Kūdikis gimsta matomai be 
dantų. Nepaisant to. pirmie
ji dantys jau beveik pilnai 
formuoti po (dantų) sme
genų. Faktas yra tas, jog ir 
po šitų dantų yra pradžia il- 
galaikinių dantų. Nereikia 
čionai ilgai aprašinėti priro
dymą, jog tie dantys negali 
augti kaip reikia, jeigu kū
nas neaprupintas su ganėti
nai reikalinga augimui me
džiaga. Tuomet kūdikiui 
reikia tokio maisto, kuri^ sergančius manyti, kad jie 
drutins kauluotas dalis, prie

1 kurių priguli dantys. Svar- 
’’ biausia yra fosforinė rųgš- pirkti vaistus il

tis (acid) ir augančiam kud i- gei klės, 
kiui nėra geresnio šaltinio prieš visuomenę. Bet tuomi 
tų reikalingų elementų kaip principu visi patentuoti vais-

' pienas. Motinos, pienas kudi- J ’ '■*—11 — ----- *’
’ k'. stėje; o karvės pienas vė

liaus. Augant, vaikui reikė
tų duot stiklą pieno prie kož- 
no valgio, ir dar prie to rei
kia taikint valgi su minera- 
lišku skoniu, kaip tai, vaisių, 
žalių daržovių ir tyro van
dens. Dantys taip-pat išsi- 
plėtoja per vartojimą, tuo- tų ligų, kulias patentuoti 
met maistas turi būt tokioj vaistai garantuoja išgydyti, 
formoj, kad reikalautų FLIS.

lai šiandien parduodami. 
Tūkstančiai dolerių kasmet 
yra išmetami tokių žmonių, 
kurie tiki i tuos apgarsini
mus. Apgarsinimai. kurie 
žada išgydyti džiovą, iš
traukia iš žmonių nuo 815,- 
000,000 ziki $25,000,000 
kasmetai, ir tai tik viena iš

I KAV£ IT?
lAVEO KUM »N HIS S!£F,- 
THEV LASED H.'M f N M*S 

------------------------------------ j 3>ER-

Vaikų valandos namie 
taip-pat turi bud tinkamai 
sutvarkomos. ka<; ’ie galėtų 
gauti užtektini:i yro oro ir 
poilsio dienos ’.ai.cu, ir už
tektinai laiko išn ikti jiems 
užduotas lekcija.'. Visi au
ganti vaikai reiks.auja daug 
tyro oro ir saulės šviesos. 
Nuo penkių iki ;ešimts ar 

turi nuo- 
:: apie pen- 
: po to pra- 

\ i as augi- 
tiek. Dėl 
kai neuž- 
egali tiek 
augusieji.

__ ..kinio ir pro- 
persid i i bi.. ,o. Nors

c-s yra reika- 
it nieko ne-

I

j dvylikos metų ji< 
lai augti, ir užaag: 
kis svarus kasmet 
sideda labai gr

! mas. apie du ; y 
i tos"priežasties. \ 
i lėktinai užaugę 
panešti kiek 
Jie turi vengti či 
tinio i 
jiems krutėjimą; 
lingas, vienok 
turi daiyti. kas jt;< - perdaug 
išvargintų.

Vaikai, suiygir is jų sva
rumą su užaugusiųjų, reika
lauja daug da.ig au maisto; 
Tarp£ šešių ir dv; iikos nletų 
jie reikalauja tris ketvirta
dalius tiek, kiek užaugę, o 
virš dvylikos meti 
kia beveik ties į 
kaip užaugu.- ia;r. 
svarbu, kad vaikų v 
tų lengvai savi? skinamas. 
Niekuomet nereikia 
ti jiems duoti .-unkiai vi 
namų valgių.

Valgiai turi! iti dalansuo- 
jami. Kiekvo. ims algis turi 
inimti maistą h uLų grupių. 
Jei kokio nors, valgio taukš
ta. jo vietą ęaii užimti pie
nas.

Svarbiausieji dalykai, ku
rie gelbsti nati raliam vysty
mui augančių vaikų ir mer
gaičių, tai tinkama/maistas, 
reguliaris man ištinimas, re- 
guliaris miegas ir poilsis ir 
reguliariai įvairios rūšies

jiems rei- 
;;t maisto

Labai 
.algis bu- j 
L'innmiic 

mėgin- 
irški-

Nosies Kataras 
Yra FVKV1NA 

NEŠVARI 
LIGA

T as nuolatinis 
nuo kataro var
vėjimas snarg
lių iš galvos že- 
m\ n j pilvą už- 
nuodina visą ku 
ną ir žmogus 
įgauna taip va
dinama sistemos 
katarą

Daugiau kai 
per penkiasde
šimts metų Pe- 
ru-na turį ge
riausi r< kordą 
gydyme kataro 
visose jo for
tuose.

Parsiduoda 
Visur 

Tabletuose ir 
Skėstoj formoj

Telefonas 511J*W.

Or. A. Gorman-Gurrauskas
Valandos: nuo 10—12 diena; 

nuo 2—5 po pietą; 
nuo 6—8 vakare;

Nedeitcmia nuo 10—12 dieną.

705 N. Main et kam p. Br-ad it 
MONTELLO, MASS.

LIETUVIS DENTISTAS

For BIUOUSNE SS

B E ECH AM S
-PI LLS

BY BAKE2
66B WH«Z.- V*€ i 
BEEK VrtLL BE 
ftįr BEFORE YOU;

TWRO<XrttJ

Kiekvienas aptiekorius parduoda Dr. 
CakhveH's Syrup IVpsin lokiu žema 
kaiti:., kad paprasta doza kainuoja 
nedaugiau kaip vieną centą. Dauge
lis žmonių džiaugiasi gera sveikata 
oasidekavojatii tiktai tam, k;.d nuo 
kitos vartoju J>r. (.'aldvvell’s Syrup 
ly-psin. Jie vartoja jį nuo vidurią 
užkietėjimo, maisto nevirškinimo, 
liemens ėdimo, drebulio, šalčio krė
timo ir kitokių nesmagumų. Jis ne
turi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių.

KUPONAS VIENOS BONKOS <
IšBANDY.Ml l IIYKA^ J 

' Yra-daug žmonių, kurį; visuomet s 
; norėtų pirmiau išbandyti, negu < 
' pirkti Lai jie i.škeipa kuponą, < 
! prisega prie jo savo vardą ir ad- 1 
' rvsą ir lai prisiunčia i 5

PEPSIN SYRUP ( b.MPANY 5 
i Monticelio. III. 1
; o aplaiky dykai bonką Dr. Cald- s 
; įvell’s Syrup Pepsin paštu. Stanį- į 
i pa nereikalinga. Visiškai dykai. <

!1..........................."11" 1 asu

Neapleiskite Nuvargusių 
Muskulu

Išbandykit šj pasekmingą gydymą
Vaikščioti pusiau koliekam iš 
priežasties nuvargusių jnusku- 
!ų nereikalinga, kuomet taip 
lengva juos pagydyti su pasau
liniai garsiu iinimentų.

Užtepkit išlengvo biskutj 
SloaiPs. Linimentas pats atlie
ka darbą. Jame yra stimuliuo
jančios ypatybės, kurios priver
čia kraują stimuliuot išlengvo

Sloaris LinimentZuZ;

Brooklyn, N. Y.

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM.
Laikyk ji po ranka. - Kaina 2Sc ir SO centai.

Severa’s Cold ond Grip Tablete
sulaiką persišaldymunedodant jam išsivystyti. Kaina *0 centai pas aptieką

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—ai jums teisybę pa- 
sakysiu, kad jus ir jonų giminės su save 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur Iš savo namu negalit 
išeiti, ir nespčjat visokiem gydytojam bihj 
išmokėt. Brangus kaimyne, ai pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimų pt _
vartejom Sveikatos Gelbėtojų, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui vi 
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir E 
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. ___ __ s__ ________
•veikas vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Mitriau, Prop.
250® W. Rdn CMcaro, III.

lijC^ kuris yra taip garbin- 
ir kitose šalyse. Teigi, mie- 

Biterį, kuris užlaiko
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.)

Mokyklos paleistos deliai I kurie laikomi tik dėl “kas- 
ligų. * |

MARIAMPOLĖ. Paskutiniu i
laiku mieste ir kaikuriosel

' apylinkėse

I Vargais negalais jie tapo 
.'sulaikyti ir sušaudyti. Bet 

vadų “įpėdinis,” žinomas 
plėšikas Čivirka tuojau su
organizavo kitą plėšikų gau
ją, kurie.(esirado Raseinių 
apylinkėje. Neilgai tasai 
"Įpėdinis“ viešpatavo, nes 

; greitai įuvo susektas ir per
duotas teismui.

Šiomis dienomis Raseinių 
j apygardos teismas nagiinė- 
< jo plėšiku čivirkos bylą. Su- 
, lyg kaltinamojo akto maty
ti, kad plėšikas su savo gau- 

' ja slėpdavosi miškuose ir va- ■ —•_ ---------- i.AJ..z).,_

I dieninės duonos“ irpardavi- 
nėja tik tokias prekes (vado- 

vaikai pradėjo yėlius. sąsiuvinius pieštukus 
‘ T ............... .... niekniekius), kurie!

duoda daugiausia pelno.
Nesenai įsteigė knygyną'

Aitvaro“ bendrovė. Jame.!
kaip naujagimyje, irgi maža žiuojančius sustabdydavo ir 
kas tėra, tačiau tarp esamos atimdavo pinigus.

Teisme plėšikas aiškino, 
kad jisai tik apiplėšdavo žy
dus, nes toks buvo jo pirm-f Jų laisvę 
takuno “įsakymas.“ 1 —

Teismas jį nubaudė
■ metų kalėjimo.

tymais sirgti. Lapkričio 15 p1’ kt- 
d. apskrities gydytojo parė
dymu dėl Mos priežasties ta
po paleisti 3 sąvaitėm visi 
vaikai (apie 300), kurie lan
ko pirmąją miesto pradžios 
mokyklą.

Be šios mokyklos, Heliai 
tos pat priežasties paleistos 
dar ir apskrityje kelios mo
kyklos: Kazlų-Rudos 4Rai
nio), Jūrės, Šumsku, Liud
vinavo ir kt.

Gydytojai sako, kad šie
met mokslas mokyklose, 
ypač pradžios eis blogai, nes 
klimatas šiemet esąs nepa
lankus vaikų organizmui; 
jie dažnai turėsią sirgti.

Mariampolės apskrityje 
yra ir skarlatinos atsitikimų, 
kurios žmonės ypač bijosi.

Tėvai nusiminę, kad jų 
vaikučiams mokslas šiemet 
susitrukdys.

u

jau literatūros matyti šiek- 
tiek ir pažangiosios minties 
leidinių.

žodžiu, 
me rimto, 
no, kuris 
būtinai reikalingas. Tat pa
sirūpinkite, knygininkai!

Lapelis.

tuo tarpu neturi- 
platesnio knygy- 
Biržams jau yra

vo papii .'U-nu ir pelningu
mu daug

Sako :
pardavir —eisiu
tauri!“ C 
kelias į v 
laiku ka: 
ištvirko:

. svečiai,
Į nigų re
1 daugiau; ia
1 Tarp kitą e 7 . . _
įsiveisė, žinoma, yra labai 
nuskurai siu, nuvargusių, 
žaizduoi i: igetų, kurie men
kai gali į ra.-. venti: seneliai,

‘S-
'snelei palaikyti, 

i ito ir šiems ne-

ką vilioja.
žuot laikraščius 

elge- 
i elgetų netolimas 
• eiiis. Paskiausiu 
kurie, matyt, labai 
b ddžiasi į duris, it 
v .don maisto—pi

ke Jauja ir t.t. -Tai 
profesionalai.

vetų jų nemaža

J

TANKUS KOSĖJIMAS
(lai bu.t jus nesuprantate, kodėl jus tankiai kosite ir 

pci’.- išaklote, tiesa yra. kad ju»ų visa kūno jiega yra silp
na ir jus reikalaujate maisto-gyduolių kaip

Išėjo “laimes“ j ieškoti. 
EŽERĖNAI. Lapkričio 11 d. 
vakare du mokiniai: vienas 
III skyriaus pradžios mo
kyklos A. Šaikus, 16 metų, 

, o antras—I-mos progimna
zijos klasės E. Makauskas, 
14 metu, sučiupę iš P. 900 li
tų išbėgo i Rusiją. Nors jų 
pabėgimas ir pinigų dingi
mas tuojau buvo pastebėtas 
ir tuč tuojau duota žinia po
licijai. bet sulaikyti “emig
rantų“ nepavyko. Lapkričio 
3 d. A. šaikus iš Latvijos pa
rašė laišką savo tetai, kad 
viskas jiems laimingai seka
si, prašo nesirūpinti, prisi
pirkę šiltų drabužių, nesu
šalsią, ir tą pačią naktį dar 
pereisią Rusų sieną—vyks
ta Petrapilin pinigų užsi
dirbti. Prie tokio žygio juos 
privertė gal būt sunkus gy
venimas: abu buvo našlai
čiai, ypač E. Makausko buvo 
varginga padėtis, nors turė
jo jis čia brolį, bet brolis 
mažai tesirūpino juo, o 
mokslas blogai sekėsi, tai ir 
iškeliavo “laimės“ jieškot.

_________ - |

Žmogžudystė.
SASNAVOS valsčiuje vfe- 
hame kaime šiomis dienomis 
Įvyko žmogžudystė. Trys 
ginkluoti plėšikai naktie?' 
laiku pro langą įsibriovė į 
.vieno ūkininko namus ir pa
reikalavo pinigų, ūkininkas 
jų neturėdamas nieko jiems 
negalėjo duoti. Plėšikai ūki
ninką nužudę pasišalino.

Nušovė. x
UKMERGĖ. Lapkričio 23 d. 
vakare, I-mo pėst. pulko 
ūkio kuopoj vienas kareivis, kv’ti 
bebandydamas prieš T 
mą brauningą, netyčiomis į 
nušovė kitą kareivį.

.----------------— I
Nubaudė už pasipriešinimą 

policijai.
Kauno apygardos teismo 

sesija nagrinėjo Raseiniuo
se ūkininko Barvinsko ir 
žmonos bylą, kurie kaltina
mi ginkluotame pasipriešini
me policijai. ">

Tardymas parodė, kad

I
j
i kurie ko a > u gvveriimo gęs *• • ] ą •_ 1 _i tąnciai kei 

Bet vi
galima kisti laisvai bastytis, 

turi suvaržyt ne 
' griežia policijos ranka, bet 

10 musų 'Laomenės širdys.
Tad tvarkykim greičiau šį 

klausimą. To reikalauja 
musų kultu -a, visuomenės ir 
valstybė.- labas.

Tą kh u-imą turi sutvar- 
...,J savi a (lybės ir piliečių 

valy-1 socialės .apsaugos įstaigos.

SCOTTS EMUISION 
kad maitinus jūsų kūną ir atbudavojus jūsų stiprumą ir 
suteikus jums jiegą atsilaikyti prieš silpnumą. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite trubelio su kosuliu arba slogomis 
vartokit Scoit’s Emulsion kasdien!

Sci.tt & Bovce, Blaomfirld. N. J.

AMERIKOS LAIVAI
Pasitei rauki

te apie patogu- i; 
ir. js keliavimo L 
ant J. V. Vai- J j 
džios laivų. Jie > 
turi Svarius, 
patogius kam-

$ harius dėl 2, 4 arba C žmonių >
> Puikus įvairus valgis, ntanda- ? 

; gus patarnavimas, didelės dė- ?
nys. Lenu koncertui ir visokios

! rūšies gerumai ir patogumai, J 
Rengi:, kad jūsų gimines butu i į

; parkvie: ti į Ameriką ant J. V’. ;
į Valdžios laivų. Jungtinių Vals-
> tykių Linijų.
• Matykit jūsų vietinį laivų ag-
’ entą arba ' 1

UMTED STATĖS LINES
45 Broaduay, Ne* York Citjr
75 Statė St.. Boston. .Mass.

Managing Operacors for
United Statės Shipping Board

Sugi.ufas plėšikas.
Vasar: laike kalinių riau

šių iš sur.kiujų darbų kalėji
mo buvo pabėgęs kalinys 
Baranauskas Andrius. 35 
melų amžiaus, nuteistas už 
plėšimą H- metų sunkiųjų 
darbų kt Įėjimo. Ištrukęs iš 
kalėjimo ji' buvo perėjęs Į 
Lenkiją, bet tenai neturėda- 

... . ‘ mas iš ko g.Dvejos vedybos neišėjo ant' Teismas buvo nutaręs išsiųs- • įo Lietui or 
naudos. į ti p. Barvinską iš užimamo- į kriminali s

t 
t

I

venti vėl sugrį-
Lapkričio 4 d.

policijos valdi-! ii p. Barvinską iš užimamo- į kriminaa
Kauno apygardos teismas jo dvaro. Kuomet policija ninkai j' Šlabądoje suėmė ir! 

šiomis dienomis Raseiniuose su teismo antstoliu atėjo jį pasodino kalėjiman. 
p. Stankevičiui pirmininkau- iškelti iš dvaro, Barvinskas 
jant nagrinėjo Povylo Gir- su. žmona pagriebę kirvį 
j---- -— bylą dėl dvejų puolė policiją ir antstolį, p a l-tv

Mokykloms langus daužo. 
LIOLIAI. Naktį iš lapkričio
28 i 29 d. prie miestelio mo
kyklos lango rastas akmuo 
žmogaus galvos didumo, p 
m<įkyklps langas sutriuškin
tas net su rėmais. Nuo lango 
eina pėdos i vieno piliečio 
daržų. Buvo pakviestas se-i 
niunas, kuris su liudininkais 
išmatavo pėdas. Lapkričio
29 d. buvo pranešta polici
jai, bet ji nei gruodžio 1 d. 
dar nebuvo atvykusi.

- Biržų Knygynai.
. Knygynai, kaip ir krautu

vės, nori pelno. Bet knygy
nas turi būti kartu ir kultūri
nė įstaiga. Pardavinėdamas, 
platindamas spausdintą žo
dį, knygyno savininkas pri
sideda prie visuomenės švie
timo. Tat pažiūrėkime, ar 
Biržų knygynai padeda tik
rai visuomenei šviestis.

Knygynų skaičiumi galė
tumėm pasigirti—turime netį 
keturius.

Visų turtingiausias tai bd- 
ne bus Januševičiutės įpėdi- 

* nių. Bet ir šis knygynas dar 
. ne toks, . koks turėtų būti. 

Knygynui turėtų rūpėti visus 
savo pirkėjų reikalavimus 
patenkinti. Čia nerasi pa
žangiosios minties literatū
ros... Čia pardavinėjama 
daugiausia švento Kazimie
ro draugijos ir panašus leidi
niai. Rodos, rimtam knygy
nui nereikėtų tenkintis vien
pusiško turinio raštais.

Yra dar pora knygynėlių, Jį?

dzevičiaus 
vedybų.

Povylas Girdzevičius dar 
prieš karą apsivedė su Akse- 
nija ir prasidėjus karui savo 
žmoną iš atsargumo išsiuntė 
Rusijon Petrapilin, o pats li
kosi Lietuvoje.

1919 metais grįžusios iš 
Rusijos Girdzevičiaus sese-! 
rys papasakojo jam, kad jo i 
žmona yra gyva ir sveika ir Į 
kad tuojau parvažiuos.

Girdzevičius nelaukda-!
mas žmonos, rado tokių liu- ■ 
dininkų, kurie buk tai žiną1 
ir girdėję, kad Girdzevičiaus] KĖDAINIAI. Čionai lapkri- 
žmona Rusijoj mirus, ir su ]čio 10 dieną rasta iš nakties 
tais liudininkais Gmdzevi-! ant šv.* Jurgio parapijos ka- 

! čius nuvyko pas Kalnušų ♦ ninin KnimiL- įriedi cnrl 
! kleboną gauti šliubą. Bet 
kunigas nepatikėjo tokiems 
Jiudininkams ir pareikalavo 
pristatyti geresnius įrody
mus, kad jo žmona yra mi
rus. Tuomet Ginįzevičius 
nuvažiavęs Vilniun, davė 
savo vardu telegramą nuo 
kokios tai ligoninės gydyto
jo, buktai jo žmona yra mi
rus, ir su taja telegrama nu
vykęs pas kunigą gavo šliu
bą.

Prasidėjus susisiekimui su 
Rusija korespondencijomis, 
Aksenija Girdzevičienė pra
dėjo siųsti savo vyrui Lietu
von laiškus, bet Girdzevičius 
paprašė pažįstamų, kurie pa
rašė, kad buk tai jos vyras 
yra įniręs. Tuomet Girdze
vičienė atsakius, kad ji no
rinti nora ant savo vyro kapo 
paverkti ir grįžš Lietuvon. 
Sugrįžus rado vyrą ©rvą ir 
gyvenantį su kita. Už ką ir 
Girdzevičius papuolė, teis
man.

Girdzevičienė prašė teis
mo aprūpinti ją materialiai 
iki jos gyvos galvos. Tefe; 
mas nubaudė Ponią Gir- 
dzevičių šešiais mėnesiais 
kalėjimo ir priteisė Akseni- 
jai Girdzevičienei duotr iki 
jos gyvos galvos užlaikymą 
po penkis šimtus lity ir aš
tuonis šimtas kilogramų ja
vų kasmet.

1

ė. i su lakštais.
NIS (Kauno aps.).

k iapijos žmonės nu
siskundžia lideliausiais ne- 
patogum; is ^atvežus kūdi
kius biin.čion krikštyti.- 

- _ . - . Viena, ta kūmos neturi kui
eme. .ieisme jie vsame P1’KUf’iii<iu pasidėti, nes bažnv- 

Jcios prieaniyje vos vienas 
1 stalelis ?aa, o antra- 
prieangis ir žiemą nekūre
namas, u dt 1 daugelis kūdi
kių ten peršąlą, paskui ser
ga ar net i aną pasaulį nuke
liauja. Nors per parapijos 
sueigą buvo reikalauta, kad 
tas prieangis butų kūrena
mas, bet vietinis kunigas te 
nutarimo neboja.

rėkdami, kad “greitai bolše-- yf^isu^D 
vikai ateis, tai su visais atsi- ‘ ‘ '
skaitys.” Barvinskui nepasi-' 
duodant buvo prisiųsta dau-' 
giau policininkų, kurie ji su

sipažino.
Teismas nubaudė Barvin- 

skj vieniems metams ir 6 
mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo, o žmoną trims mėne
siams sunkiųjų darbų-kalėji
mo.

Negražus apsireiškimas

pinių beveik visai sudaužy
ti akmeniniai paminklai su 
lenkiškais užrašais. Lenkai 
kaltina lietuvius fašistus, bet 
ar nebus tik tas pačių lenkų 
padaryta, kad suprovokavus 
lietuvius, nes čia tokių lietu
vių regis nėra.

tas j
l

Plėšikų Makuzo ir Gaudrns- 
kio įpėdinio byla.

Kaip žinoma, Lietuvoje 
plėšikų vadų Makuzo ir 
Gaudinskio pastangomis bu
vo suorganizuota plėšikų

Klerikalams smūgi*.
•j SASNAVA (Mariampolės 

i apskr.). ( ienai dvasiškų tė- 
, vėlių ir kelių davatkų pas
tangomis yra susiviję lizdus 

. moterų katalikių ir pavasa
rininkų draugi jos, kad pąlai- 

, kytų valsčiuje krikščionių 
demokratų gyvybę. Bet 
kaip visoj Lietuvoj, taip ii 

i čionai, valstiečiams įgrįso jų 
i viešpatavimas, ką parodė 

_ . _ ' rinkimų vaisiai į valsčiaus ,
i Gyventojai nežino nei kas i savivaldybę: iš dvylikos vie-i 
daiyti. Vilkai jau dabar ęu tris gavo valts.-liaudinin- 
kartais net dienos metu žmo- kai ir 4 vietas socialdemok- 
nėms kelią pastoja: o atėjus ratai, tokiu budu kairieji su- 
žiemos šalčiams, jie pasieta-1 daro daugumą.
ivs labai baisus ir įkyrus.] RenkaH kandidatus į vir- 
Gera butų su jais pasikovo- šaičius ir atstovus į apskri- 
jus. Buvo, tiesa, spalių 14 d., ties tarytą, slaptu balsavi- 
surengta apylinkės miškuose mu į apsi-er taiybą liko iš- 
rnedžioklė, ’ųet dėl nepasi-1 rinktas s icialdemokratas, Į 
ruošimoji nieko teigiamo į viršaičio kandidatus du v.- 
nedavė. liaudininkai ir 1 socialdemo-

Prie tokios medžioklės kratas. Krikščionys demo- 
reiktų rimtai pasirengti. Ir kratai de! tokio priepuolio 
jeigu kas dalyką mokamai -susigraudinoiki ašarų,'ir ap- 
ir netingiai pavestų, galima leido post di. Bet to negana, 
butų laukti gerų rezultatų, verkšleno: ini su skundais 

---- ----------- bėgo pa? apskrities viršinin- 
Kauno elgetos.. į ką, esą tie bedieviai toki ir 

Kaune daug elgetų, tai i visoki. h t su skundais nie- 
patvirtina viešas jų “pasiro-į ko nelai i ėjo. 
dymas” kapinėse Vėlinių) 
dieną.

Nuostabu, kodėl iki šiol 
]ias mus nesutvarkytas elge
tų klausimas?!...

Elgetos nieko nevaržomi. _____ ...o_
Priprasta manyti, kad elge- paskaitą. Skaitė p. J. Her-i 
ta, koks jis butų, nėra piktos; bačauska Ar yra gyveni- 
valios žmogus. Nuo elgetų mas po nuties.” Paskaitoj i _ 1? _ T? _ —__1_ — 1 , • - - ‘l-i— - '

Vilkų priviso. 
LEIPALINGIS (Seinų aps.). 
Miškuose, kurių čia netrūks
ta, priviso galybės vilkų.

— -— — •

Laisvi namų paskaita.
PILVIŠK AI (Vilkaviškio 
apkr.). L ? <ričio 9 d. Bago- 
tosios Aulturos“ būrelis 
Pilviškių..-se surengė viešą!

.bačauska Ar yra gyveni-'

neliečiamybės labai nuken- į žmonių < Slankė gana daug 
ris viinnmono ir ių miestelio, buvo
Elgetomis prisidengia ivai- ir iš kain ų.

— ----- •- ‘ kunigėlis sten-

čia visuomenė ir policija, iš Pilvi

i

i

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinkit dar

bo žmonių laikraštį 
“KELEIVJ.“

'I

j

mrtsl

*

Tai yra tiKn/Bulyariškų žolių Arbata, kuria aš darau sergantiems žmo- j 
nėms per suvirs 25 metus, kad prašalinus reumatizmą, vidurių užkietėjimą, I 
pilvo, jaknų -r inkstų ligas ir pataisius kraują. ,

Kad prašalinus bloga šaltį, jus privalot imti puoduką šios karštos arba- 
piic.š eisiant gult1. Blogi šalčiai kurtais išsivysto į Influenzą arba plau- 
uždegimą ir tūkstančiai nuo to miršta kas metai.
Žiūrėkit mano vardo ant raudono ir geltono liukso— tai yra Bulgariškų |

Žolių Arbata. Parsiduoda visose aptickose po 35c., 75c. ir $1.25.
PASTABA: Didelės šeimynos privalo turėt mano 5 mėnesių niicrą. Pri- j 

siųskit man >1.25 ir aš tuojaus išsiųsiu jums. Adresuokit man: H. H. Von • 
Schlick,^President, 45 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

»

tos 
ėiu

minimas nuėjo veltui. Žmo
nės išgirdę, kad kunigėlis 
draudžia, dar labiau susido
mėjo. ,

Prof. Herbačauskas pas
kaitos metu visai nesistengė 
žmones atitraukti nuo baž
nyčios, kaip kunigėlis manė, 
bet aiškino žmonėms tą, 
kas jiems nesuprantama, o 
kunigėliai stengiasi nesu
prantamas tiesas nuo žmo
nių uždengti juoda tamsybės 
skraiste.

Jau SusektcTir Atidengta į 
“BURTININKE“ i

I

Rašoma: Bur
tininkų ir ra
ganų burtai- 

:monai; Vd- 
!n i ų galybė; 
.Meiliški bur- 
|tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s; Gražus 

(paveikslai, ir 
daugiau. To-1 
d ė 1 “Burti- ’ 
oinkas“ ver-1 
tas lukštą n- | 
čius dolerių. : 
bet prenume- * 
ratos k a i tm I 
metui Ameri- j 
k oje. Lietu
voje ir kitur j 
Tiktai $1.00! | 
(Reikalauja- | 
ma knygynai | 
ir pavieni1 
žmonės užra- 
iinėti ir par- 
davinėti 
“Rutininką“). 
Užsisakykit 
MJ ir savo 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininkę". Sių
sdami prenn- 
morntos d o- 
1 e r j. »aiškiai 
parašykit sa- 

; v o adresą ir 
adreauokit:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 So. Halsted St. Chicago. III

Draugai 
Amerikiečiai!

DIDELI NCOT1KIAI DABAR 
DEDASI LIETUVOJ!

Jeigu jų.® norite tai žinoti, 
skaitykit Lietuves darbininkų 
laikrašti'

“SOCIALDEMOKRATĄ” 
kurį leidžia Lietuvos Socialde
mokratų Partija, gyvuojanti ir 
kovojant; už darbininkų reikalus 
Lietuvoje jau arti 30 metų 

"Socialdemokratas” yra vie
nintelis' Lietuvos susipratusių 
darbininkų laikraštis ir todėl jis 
įdomus visiems netik Lietuvoj, 
bet ir Amerikoj pasiskaityti 
Užsakykite “Suc'aldemokratą” 
ir Savo Giminėms Lietuvoje! 

Tai .bus geriausia jiems švenčių 
dovana, ir jie minės jus už tai 
per ištisus metus. Lietuvos žmo
nės nori skaityti laikraščius, 
bet gyvendami skurde, neturi 
lėšų jiems pirkti. Todėl pajrel- 
bėkiū jiems šiame reikale!

‘SOČIA LDE.MOK RATAS” 
Išeina kas savaitę Kaune.

KAINUOJA:
Amerikon—metams $2.40
pusei ........................... $1.20
Lietuvoj—met. $1.20( 12 lit.) 
pusei metu .. $0.00 (t> lit.) 

ADRESAS:
“SOCIALDEMOKRATAS" 

Keistučio gtv. 40. b.'L, 
Kaunas, l.ithuania.

Užsisakyt galima ir per 
“Keleivį.”

’r "•

KNYGOS 
iš Lietuvos 

Koperatyvinė knygų leidimo, 
bei laisvo švietimo darbo Lietu
voje KULTŪROS BENDROVĖ 
eiulo amerikiečiams lietuviams 
savo gražių ir turiningų knygų 
Lietuvos kainomis. Knygų sura
šą paskelbsim vėliau.

Užsisakvkit iliustruotą, mė
nesinį populeraus mokslo žur
nalą "KULTŪRĄ."
Kaina metams Amerikoj ir už
sieniuose ^3, pusei metų $1.50 
Lietuvoje metams 20 litų, pu
sei /lietų 12 litų.

Adresas:
KULTŪROS BENDROV8 

DVARO GATV. 24, 
ŠIAULIAI, LITHUANIA.

1

Itabški Anmikii

K___ rųšnusikaltėliai:-vagys, plė-j PilvišK i —
gauja, kūne ilgą laiką api-'šikai ir jiems panasųs. Be gėri pa?’ nutraukti. Per 
plėšdavo gyventoja« Kauno, ’ to, nukenčia ir visuomenės pamokslą užsakė_ bažnyčio- 
Šiaulių ir Raseinių apylinkė- moralė: atsiranda elgetų je, kad r.i ;<as neltų.į busimą 

___ - profesijos pasekėjų, kuri sa- paskaitą. «»et jo burnelės au-

Mes išdir
bant ir im 
portuo ja
me viso
kių rusių 
rankomis 
dirbtas
Itališka* 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10

■ metų gvarantuotos. Musų kainos
■ imsnės negu kitu išdirbėjų. Dykai 

;iam pamokinimus Reikalaukit 
g,o kurj pasiunčium DYKAI (15J
RUATTA SERENELLI & CO.
SI” niae Island \ve„ Dcpt. 47,

Chicago, III.

> •
f

HARRuuh

Iš N£W YOKK C 
|KAUNĄ *

IK ATGAL
Su S.V.taks<>mi:

Puik? proga jums siūloma ap
lankyt s<‘iią tėv _vi.ę nupiginto
mis tiečios kiesos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. .Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami is Harul ar 
iro į ju važiavimo vieta, p«> prie 
žiūra kompvtentišku kondukto
rių.
| Apsiiryvenę ateiviai, grįžtant 
' at^al į vienus metus, yra 

liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. Užsisakykit vietą iš- 
kalno.

Deliai teikalingu permitu arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių ajrentų arba prie
UNITED AMERICAN LINKS 

JULIUS ROTTENBERG
260 Hanover SL, Boston. Mass.

LLOYD 
LAIVAKORTĖS J ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
J LIETUVĄ .

PER BREMENA 
Trečioj klesoj tik steitrumiai' 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji j 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadivay, New York. 
arna pas vietos agentus.

DRAUGAI!
Užsisakykit sau ir savo gimi

nėms Lietuvoje jaunimo laik
raštį ' x-‘-

“ZlEŽIRBĄ“ >
Jį leidžia Lietuvos socialdemo

kratinio jaunimo sąjunga “Žie- 
< zirba.”

IŠEINA KAS MĖNUO KAUNE 
; KAINA; ..

Amerikoje—metams GOc. 
Lietuvoj.— ” • 3Gc. (3 lit.)

ADRESAS:
“ŽIEŽIRBA” 

Keistučio gtv. 49, h. 1- f 
Kaunas. Lithuania.

KELLOGGT
TASTELfSS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
pškdarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia, 
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellojrjr’s. Su
piltas laboratorijose.’

> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.
Oriau W«k kūdikiui verkti, nezii pripildyti jį <u narkoti»kai-< nuodai*, 

kad •‘•ipmaKinti’’ jo skausmą išeinantį nuo netvarkoj esančių vūluritu 
Dar goriau—<luoki:e jam truputi '

BAAABTBTO
tyriausio, sakia’js skonio, tikro vidurių pel iuosuotojv. J anie »ėra cvnifalų. 
N* ra narkotiški) i»>x> ių. Jis yra t:k b .‘nariai įteikianti kombinacija, pada
ryta daržomi- Saunku. kuri pa^ilbtti Ubo cidurių nžkietėjimo, t>hirn? 
dieglio. imSlung.o Kūdikiai nv'vstu jį. .net prašo daugiau*.

•lojut aptiek«.riuK TKirduoda Bcn;Wn<'»—35*. už houfcą, 
•rita paniunki to tk4af i laboratoriją.

F. AD. RJCHTER & CO.
10M14 So. 4tb Street BreUJro. N. Y.
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GAISRAS PLEVOKIENĖS 
NAMUOSE.

Per plauką tik nesudegė dai
nininkas P. Rimkus.

Pereitą savaitę Plevokie- 
nės namuose nakties laiku 
kilo gaisras iš virtuvės pe
čiaus. Virtuvė randasi apa
čioje, ir kada durnų smau-Į 
giami žmonės ant viršauji 
pabudo, pabėgti jau nebuvo 
kaip, nes iš apačios jau degė 
visas namas ir laiptai buvo 
liepsnų apimti. Iš viso ant 
viršaus miegojo 12 žmonių, 
tų tarpe ir nesenai iš Lietu
vos atvykęs dainininkas p. 
P. Rimkus su savo broliu. 
Rodos, kad jiedu pirmuti-j 
niai ir pabudo, ir atsikėlę ki- > 
tus išbudino iš miego. Du
rnai ir karštis iiek troškino, 
kad kambariuose buvo jau 
negalima ilgiau būti. Viena 
moteris atidarė langą ii- nu
šoko nuo 2-rų lubų žemėn. 
Gaisrininkai vėliaus rado ją 
žemėj gulinčią be sąmonės.

B. Rimkus, dainininko 
brolis, turbut norėjo nulipti 
nuo trečių lubų balkono že
mėn, bet neturėdamas kur 
kojomis užsikabinti, pakibo 
ore ant rankų ir išrodė, kad 
jau nukris. Ugnagesiai tuo 
tarpu taisė savo kopėčias ir 
ragino jį laikytis. Jo rankos 
neteko jiegu ir jau pradėjo 
slisti, kaip tuo tarpu brolis 
jį nutvėrė ir laikė, pakol ug
nagesiai pristatė kopėčias ir 
nuėmė jį. Dainininkas susi-

Drg. Smelstorius ketina 
atvažiuot.

Iš tikrų šaltinių teko gir
dėti. kad ateinančią vasarą 
Amerikon žada atvažiuoti 
plačiai amerikiečiams žino
mas drg. J. B. Smelstorius. 
Mat Chicagoj mirė jo bro
lis ir paliko jam visą turtą, 
tai reikia atvažiuoti tą turtą 
surinkti.

Nori pasipelnyti iš 
“Dzimdzi-Drimdzi” vardo.

“Darbininkas” skelbia, 
kad bažnytinėj svetainėj So. 
Bostone busiąs “įdomiausias 
šių metų perstatymas.” kuri 
išpildysią “Dzimdzi-Drim
dzi Anūkai.”

“Dzimdzi-Drimdzi” yra 
plačiai pagarsėjęs nesena1’ 
atvykusios iš Lietuvos artis 
tų grupės vardas, ir South 

■ Bostono klerikalai naudoja 
i tą vardą sutraukimui i savo 
jomarką žmonių. Daug pa
rapijom]. perskaitę šitok: 

: “Darbininko” pranešimą, eis 
i bažnytinę salę manydami, 
kad jie tenai pamatys tik
ruosius Dzimdzi-Drimdzi ar
tistus.

Tai yra šarlatanizmas, ku
riuo pasipiktins kiekvienas 
doras žmogus.

I

M. Žilinskienė laimėjo bylą
Rugpiučio 28 d. pereitų 

metų “Sandara” paskelbė, 
kad So. Bostono teismas nu
baudęs M. Žilinskienę “už 
išviliojima iš tūlo vvro 
$2,200.”

Iš sandariečių laikraščio 
tuomet tą žinią pakartojom 
ir mes, nes manėm, kad jie

žeidė ranka ir prigėrė daug zĮno M ra^°; Bei dabar pa- 
durnų, teciaus į savaitę laiko 
pasitaisė ir koncertui, kurį 
jam rengia "Gabija” 15 sau
sio, tas nei kiek nekenks.

Paskui kopėčiomis buvo 
nukelti ir kiti žmonės. Drg. 
T. Greviškis, kuris taipgi tu
ri tenai kambarį, vėlai buvo 
tą naktį sugrįžęs ir taip kie
tai įmigęs, kad šito pavojaus 
ir nejuto. Jis tik pabudo, 
kada gaisrininkai pribuvo.

sirodė visai kas kita. Pasiro
dė, kad tas paliokas, kuris 
traukė p. Žilinskienę i teis
mą, buvo didelis melagis ir 
šelmis. Kada Žilinskienė 
padavė bylą i aukštesnį teis
mą, tai skundikas visai ne
pasirodė. ir byla buvo panai
kinta.

Dabar Žilinskienė galėtų 
skundiką areštuoti ir gerai 
jį pamokyti: ir gali būt, kad 
ji tą da padarys.

Kodėl Montelloj sumažėjo 
« munšaino biznis?

Montellos policija paskel
bė raportą iš savo darbuotės 
pereitais metais, ir iš to ra
porto pasirodo, kad munšai
no darymas ir pardavinėji
mas .Montelloje žymiai su
mažėjo. Tūli aiškina, kad 
munšaino biznis bus suma
žėjęs dėlto, kad pereitais 
metais Montelloj buvo be
darbė ir žmonės neturėjo pi
nigu tokiems daiktams; bet prastu 
kiti sako, kad munšainas bus naujas dainas 
sumažėjęs dėlto, jog komu
nistai buvo perdaug užimti 
virimu politinės košės Tau
tiškame Name.

DIDELIS

KONCERTAS!
SAUSIO 15 DIENĄ, 1925. 

LIETUVIŲ SALĖJE 
kampas E ir Silver Sts., 

So. Boston, Mass.
Dalyvauja artistai: Pra

nas Rimkus, nesenai atvykęs 
iš Lietuvos, V. Putvinskaitė 
-Belkus ir smuikininkas Ži- 
danavičius.

Šis koncertas bus nepa- 
, . Rimkus dainuos 

naujų žy
miausių kompozitorių, žo
džiu sakant, programas bu 
begalo gražus. Visi, kas gy 
vas, nepraleiskite šio kon
certo negirdėję.

Koncertas prasidės 8 vai.

i 
i

Mkas Petrauskas norėtų 
grįžti Amerikon.

Kompozitorius Petraus
kas rašo “Keleivio” redak
toriui, kad Lietuvoje jam ne 
bloga, tik žmonių nerangu
mas jam nelabai patinka— 
žmonės nemoka tenai taip 
sparčiai dirbt, kaip Ameri
koj. Todėl, girdi, “kartais 
galvoju grįžt Amerikon.” 
Bet vargiai jis grįžš, nes da
bar išvien su broliu statosi 
namą Kaune ir jau turi nuo 
valdžios pasiūlymą užimti 
operos direktoriaus vietą.

Visiems pažįstamiems 
siunčia labų dienų.

Pavogė $2, o kaucijos j 
$10,000. ;

Washington streeto tunelyje 
banditas nutraukė vienai 
moteriškei nuo rankos krep
šį su pinigais. Moteris pra
dėjo rėkti įr vagis tuoj buvo 
suimtas. Krepšyje pasirodė 
tiktai $2, bet plėšikas tapo 
nugabentas belangėn ir pa
statytas po $10,000, nes poli
cija jį'jau pažįsta. Jis vadi- 

. naši Albert Fitzpatrick.

į užpakalinį kelinių kišenių. 
Prof. Murray leidosi bėgti 
atgal į traukinį, ir belipant 
jam į vagoną pasigirdo su
vis.

Ant stoties buvo policma- 
nas ir tuojaus šitą vyruką 
areštavo. Jis pasisakė esąs 
Ray Kelleher, 28 metų am
žiaus, ir gyvenąs po Nr. 270

• Montello St. Prie šąudvmo 
jis neprisipažįsta, bet polici
ja rado pas jį ką tik iššautą 
revolveri. Jis dabar kalti
namas trim prasižengimais: 
(1) pasikėsinimu ant žmo-

j gaus gyvybės. (2) šaudymu
• viešoj vietoj ir (3) nešioji
mu revolverio be leidimo. Iš
rodo. kad jis nepilno proto.

Aleknai susilaukė sūnų.
Milda Greviškiutė. kuri 

pabaigoje 1923 metų ištekė
jo už A. Aleknos, šiomis die
nomis susilaukė sūnų. Gre
viškiutė seniau buvo veikli 
narė L.S.S. 60 kp. Užėjus 
“Plepinių” diktatūrai ir Są
jungai skilus, kaip daugelis 
kitų, taip ir Greviškiutė- 
Aleknienė iš viešo veikimo 
pasitraukė.

Linkime sunui ir motinai 
geros sveikatos.

I - A
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Visokie patarimai yra 
duodami dykai

117 Bav Statė BuildiiiK. 
LAMRENCE. MASS.

:<>nas
JUŠKA

campijonu
Valamfat*: au«> 1 ik> 4 pu pl«l» 

■uu 7 iki 8 vakar* 

107 Summer St.
LAWRENCE. MASS

/ TELEFONAS W37

į ’ MEDICINOS DAKTARAS

C. J MIKOLAITIS

I . Juška

LIGA*

pa

I

I

lt) ryu
8 di«:^
S vakar*

I

•/ 
J
4 
t 
t*

f Ud 
t iki
7 iki
H VNOVKR ST.

BOSTON. MASS.

Kalba Lteiuv'skai Lanki.kai 
Rusiškai

GYlNi CHR-*U«KAm •»> 
ŠLAITAS 

v * LANDOs
Nuo 
Nuo 
Nur
„J

lel.: Richmond 141* J

! “Keleivio” Kalen- 
I dorius 1925 Metams.Dideles Ristynės!

I :< :u' P
FRANA

STANLEY STASIAK
Italų caiii;,' ™*S

LEONE LABRIOLA
Risis iki truų - • su
CLIFF B1NKLEY

R :.ų <anipi) "'As
FRED PELL1KOFF
roį., ,u NE21\OltU.-

Kist) uės bus sianie
Ketverge. 15 dien i
Sau-io-Januarj.
Pradžia 8:15 vai

vakare.
GR \N!I

jau

Į Wayne Munn—naujas 
šaulio čampijonas.

• Strangler E i. Levis
i daugiau nebe čampijonas. 
Jis šiandien su’, ažytom strė-, 
nom guli le vo . Jį sužeidė i 
ir nuo io karima atėmė jau-j 
nas milžinas M . m iš Kansas! 
City. M o. Na . as čampi jo-Į 
nas yra didžiausias iš visų I 
ristikų pasaulyje, jis turi 6 

_________________________ pėdas ir 6 colius aukščio ir 
sveria 260 svari. Jis yra bai- 

SOUTH BOSTONE NEMA- gęs Nebrasko; universitete 
TYTAS IR NEGIRDĖTAS medicinos skyrių, yra buvęs 

: futbolininkas, kumštininkas, 
plaukikas. nar;*$ ir leitenan- 
tas-instruktorius kariuome
nėj. Ristynių sporte jis dar! 
nesenai dalyvauja ir yra tu-! 
rėjęs išviso tik apie 30 risty
nių. todėl iigši 1 ir nebuvo 
garsus. -Jis sumala kiekvieną 
ristiką. kurį tik pasitinka. A 
nes turi milžinišką spėką. S 
Nesenai jis paguldė garsų s 
ristiką Toots M ndt tik į pu
sę valandos o pereitam ket
verge atėmė nu< 
šaulio čampijono

cl
Paskuti .iu kartu jis

Lietuviai kriaučiai 
Cambridge’uje.

Dobrovolskis ir Norkevi
čius atidarė kriaučių šapą po 
numeriu 33 Moore St.. pa
čiame lietuvių centre. Jiedu; 
siuva vyriškus ir Vnoteriškus 
drabužius, taiso ir prosina.

TEATRAS!
“Juozapas ir Zalbora” ir 

“Paraono Sapnas.” Šiuos 
veikalus perstatys Worces- 
terio gabiausios vaidintojų 
spėkos. Rengia So. Bostono 
“Laisvės” Choras.

Įvyks Subatbje
SAUSiO-JANUARY 17 D., 

1925 M.
LIETUVIU SVETAINĖJE

kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass.

Svetainės durys atsidarys; 
kaip 6 vai., lošimas prasidėsi 
lygiai 7 vai. vakare.

i
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; guldydami’
eilės
Lewis'ą taip t>
be žado nuvežė Į ligonbutį.

Lewis'o, pa- 
diržą, pa- 

ji lu kartu iš

nkė, kad tą

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEPH REOER

Dr. David W. Rosen
t

“Keleivio” Kalendorius 
1925 metams bus truputį stt- 
vėiintas. Tikėjomės padary- 
/ " p?-ieš Kalėdas, bet dirb
tuvė, kuri daro paveikslams 
klišes, nepadarė mitins visų 
klišių paskirtu laiku.. Tuo 
budu kalendorius išeis tru
putį po Naujų Metų.

Kalendorius bus knygos 
pavidale ir jame tilps dau
gybė statistikų, eilių, apysa
kų, mokslinių straipsnių, pa
veikslų ir juokų.

Kalendoriaus kaina bus 
50c., bet “Keleivio” skaity- 
tojams tik 25c.

Todėl kas’ skaito “Kelei
vį,” tegul prisiunčia 25c., 
paduoda aiškų adresą, ir Ka-

ESI BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo, inks
tu ir nervu ligą virš 2U metų.

Esu turėjęs patyrimo ligoni
nėse ir kliniškuose kvarialiuo.- e. 
gydant sergančius. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
.5 TRE.MO.XT ROW.

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatrc Building 
It'Kiin 22

STeL South Boston 352^ <
Residence Univcrsity 1463-J

S. N. Puišiutė-Shallna j 
I LIETUVĖ MOTERIS 
► ADVOKATĖ ]
I 366 Bruad« ay, So. Boston. Mass 
► Koom 2.

Dr. H. M. Landau į 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
18 Chambers St„ Boston. Mass. J 
Specialistas veneriškų ir inte- S 
nalių ligų. Pasekmingai gvdo: 3 
KRAUJO. ODOS IR KITAS < 
LIGAS. Taipgi šydo J

NUOMARĮ į 
Telephone Heymarket 1136. J

I r.“““
_ i

B-
Dr. J. Landžius Seymour \

■ 

Į 
iLTel. South Boston 4090

LIETUVIS GYDYTOJAS
772 Broaduay. So. Boston, Mass.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

Tei. So. Uosto n 506-W J 

DAKTARAS !
A L. KAPOČIUS i

LITLV1S DENTISTAS <
VALANDOS: Nuo a iki 12 dienų < 

Nuo 2 iki 9 vak J
NEDĖLIOJUS: J

7, iki 1 v. po pietų < [
Seredorcis iki 12 dienų. ' ► 

Ofisas "Keleivio” name.
251 4Jroadwav, tari* C ir D St. <!

SO. BOS iON. MASS. S

I

F

I
I

. .-. $1.00 
.75 

. .50
$1.25 

. .50
. .50

.75 
$1.00 
išper-

MUZIKOS VEIKALAI l
Tik ką išėjo iš spaudos astuoni nauji muzikos 

veikalai. Dainavimui su piano akomponenier.tu.
Muziką parašė A. Bačiulis

Audra Prieš Dieną (Solo) ...
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi, Dainos (Solo arba Duetas) ...............
Nokturnos (Duetas: Dassui ir Sopranui) ..

.Piemenėlis (Duetas) ..........................
O. Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..

Imant visus veikalus sykiu, prisiųsiu už 
Siųsdami užsakymus, siųskite ir pinigus, 
kant pašto Monev Orderį sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. O. Box 16, So. Boston, Mass.

i!
I

I
. ...

• Opera Housc us vienos iš
• įdomiausių ; vnių. Šiose
• risti nėse bus visi rinktiniai 
ristikai. Lietuvi .; čampijonas 
Juška antru kartu susitiks 
su Stasiaku. A glų spaudoj

! skelbiama, kad Stasiakas su
sitiks su “Neži omu.” Tas 
“Nežinomas" ir bus musų 
Juška, šitą sekretą išdavė 

į tik lietuvių 
i Bosvser. ris 
Net pats Stasiakasligšiol ne-, 

turės ristis, 
ių Juška ti

pe. zuldyti.
ko.~ ir Stasiako 

Bini ley su italų 
Lab iola ir rusų 

Fvilikoff su

Bell Phone 5316

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

• SOUTH END KRAUTUVĖJ. Kl R KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTŲ DARBININKŲ PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS. l’LUMBING.V, 
ELEKTK1KINIUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBA1 REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musų kainas su kitą krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė, kurią turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šel
my ninkč.

South End Hardware Company
1©95 M ASH1NGTON STREHl. BOSTI'N. MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5:152. arti Jlover Elev ated stoties.

Juška risis su Stasiaku.
Šiame ketverge Grand

American & Lithuanian 
Textile Corporation 

Akcininkams.
PRANEŠIMAS.

Metinis viršmiiiėtos l.orporzcijo. 
akcininkų susirinkimas atsibus Saus < 
20, 1925 nu. 10 vai iš ryto. Lietuvii 
Salėj, kampas E ir Silver Streets, So 
Boston, Mass.

Kadangi daugelis akcininkų yrr. 
permainę savo antrašus ir naujų mum: 
nepridavė, tai visų akcininkų meldžia- 

I me mums savo dabartinius antrdšu.- 
priduoti ir imti atydon susirinkimu 

• paskirtą viršpaminčtą laiką ir vietą, ir 
dalyvauti jame kuonoskaitlingiausiai.

Kurie akcininkai negali ypatiškai 
dalyvauti. pareikalaukit pamainų 
(proxies> blankų, kurios tuoj bus iš
siųstos. (3;

ANTANAS KRIAUCIALIS
Am & I.ith. Text. Corp. Sekretorių- 

253 Broad«ay, So. Boston. Mass.

i
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Zvigas moka čekiais, nes 
' bijo banditų.

Kai kurios kompanijos 
Bostone pradėjo mokėti al
gas savo darbininkams če
kiais, kad apsisaugojus nuo, 
banditų. Tankiai pasitaiko,. 
kad prieš pat algų išmokėji-1 
mą užpuola plėšikai ir nu
neša visus pinigus. Mokant 
gi čekiais tokio pavojaus | 
kompanijoms nėra, tik dar- 
ninkams būna netaip paran-i 
ku, nes paskui reikia eiti ar
ba į banką, arba jieškoti ■ 
šiaip kokio biznieriaus, kad ; 
iškeistų čeki ant pinigu.

PARDAVIMAI
Į

PARSIDUODA PIRMOS Rl SIES 
TONIKO IšDIRBYSTĖ. vėliausi įtai
symai. biznis išdirbtas per daug me
tų. Galima ir ant namų mainyt. 
Kreipkitės į •Keleivio” ofisą. OD

255 Broaj»ay. So. Boston, Mass.

Skausmas strėnose
reikalauja tekio gydymo, kurs 
prašaliną priežastį- Bet norint 
greito pa'engvir.imo vartok

SEVERAS 
LEDSYL.

i
spaudai Paul.£

yr./.i rengėjas. 4
žino, su kti ) jis
Užklupęs i.-;ety 
kiši Stasiuką

Apart -Ji: 
risis Cliff 
čampijonu 
čampijonas 
“Nežinomu.”

:ih s
i įui. tokio kaip 

•j apylinkėj naru.
■ Aš traukiu d:- 

■:e iŠ IiL valstijos 
įso krautuvėj 
B? EViČiLS

' • 'A. t.ynn, M*s>s. <1!

5

Perrys Orkestrą

e

I !
i«
I

Jau sugrįzu iš Europos ir vėl 
praktikuoja mediciną po seno
vei žemiau telpančiu adresu.

OFISO VALANDOS: 
Savam ofise nuo 8:30 vai 
10 vai. ryte; nuo 6 vai. iki 
8 vai. vakare 
Samaritan Ligoninėj, medikalėj 
klinikoj, nuo 12 va! iki 1 vai. 
no pietų
Northeastern Ligoninėj, vaikų 
džiovos klinikoj, anradieniais 
nuo 3 vai. iki 5 vai. Į>o pietų.
Kitais reikalais pasitarimas su
lig sutarties.

2538 E. Allegheny Ave^ 
Philadelphia, Pa.

iki

i
i

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretuų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

. 18 Parmenter SU Boston, Maaa. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 668. (-»
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
.Nedėldieniais .iki 4 vai po piet.

i 
( 
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Lietuvis Optometristas
t

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

o n t 100 Salėm s t., kur rasite visoaių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
jieterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių. šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ii aučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APT1EKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET BOSTON, MASS.

Šovė Bostono Universiteto 
profesorių.

Pereitos subatos vakarą 
Montelloje ant gelžkelio sto
ties buvo šitoks atsitikimas. 
Atėjus traukiniui iš Bosto
no, išlipo keliatas žmonių, 
jų tarpe ir .Bostono Univer
siteto profesorius Murray. 
Ant platformės priėjo prie 
profesoriaus nepažįstamas 
vyrukas ir tarė: ‘‘Look out, 
nes aš tave šausiu!” Ir pasa
kęs tuos žodžius, jisai siekė

Jisai buvo naudojamas su ge
riausiomis pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iš prieža
sties inkšti} ligos.

I
Kama TSc ir $1.25.
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PLUNKSN Pūkui*. P«došl>»- 
Patalu*. Kaidra- ir vi-okias l»*V ir«*- 
ne*, parduodam pigiausiai. Kreipkite* 
apatiškai pt< >.

I

(J
3

MEDICINOS DAKTARAS

.<1

į

Išeg-zaminuojj akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu 
ir amblyopiskose (aklose) aky
se sugražinu sviesi* tinkamu 
laiku.
J. L. PAĖAKARNlS O. D.
447 Brnadway. So. Bontoa, Maa*

DR. F. PCSKUNIGIS
GYDYTOJAS
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Į Dr. LEO J. PODDER iš Petrogradoj . .. ._  •__ _ ■__ 2_ _1___________ _

I
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir *kur«. Kalba lan- 
ciškai ir rusiškai

Telefoną* HayntarkK 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St., BOSTON, MASS. l
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Jeijru norite, kad rū
bai nesuvadintų Jūsų 
gražių išvaizdų, tai 
duokit pasiūti juos

A. S1MOKAIČIU1
SIETUS IK OVER- 

KOTUS siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso
me ir išprosiuam

A. SIMOKAITIS
344 Broadway.

1 laiptus a’tgštai. 
S‘i BOSTON. MASS.
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