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f 1 _ n • . n 1 • DARBININKŲ DUONOSLauke Svieto Pabaigos per
Amerikos kapitalistų 

i spauda išspausdino stambio
mis raidėmis žinią, kad Vie
nos darbininkų duonos ke-

DIEVOBAIMINGAS ŽMO-'TERORAS LENINGRADO pyk-’ Kuri. gamindavo 40 
GUS IŠPARDAVĖ SAVO 1 KALĖJIME. nuošimčių visos duonos Aus-

MANTĄ. Leningrado politiniame 
. kalėjime buvo nepaprastas

Vištos irgi.mane, kad ateina atsitikimas. Tūlas laikas at
gal kaliniai pastebėjo, kad 

j jų tarpe yra bolševikų žval
gybos (črezvyčaikos) šni
pas. Jis aprengtas paprasto 
kalinio drapanom ir nuduo- 

I da, kad jis esąs toks pat ka
linys ; bet ištikrujų jisai tik 
seka visų kalinių kalbas, su
seka iš jų ką veikia jų drau
gai ant laisvės, ir paskui 
viską raportuoja črezvyčai- 

j kai. Jo vardas ešąs Mark 
Vernon. Taigi vieną dieną 
kaliniai susitarę šitą provo
katorių užpuolė ir norėjo nu- 
linčiuoti. Kalėjimo sargyba 
tečiaus šitą šnipą išgelbėjo. 
Paskui buvo surakinta gele
žimis 300 kalinių dėl užpuo
limo ant šito šnipo, ir šiomis 
dienomis buvo jų byla kalė
jime. Trįs šimtai sukausty
tų kalinių buvo suvaryta 
teismo salėn po stipria sar- 

j gyba, o kiti kaliniai suvaly
ti pasižiūrėti, kaip kaltinih- 
kai bus teisiami. Tai yra 
bauginimas kitų, kad jie ne
drįstų šnipų užpuldinėti. 
Tai yra terorizavimas kali
nių.

galas, bet dangus nesugriuvo 
ir saulė vėl šviečia po 

senovei.
Saulės užtemimas perei

tos subatos rytą pridarė kai 
kam labai daug baimės. 
Daugiausia buvo nusigandę 
dievobaimingi žmonės, kar
vės ir vištos.

Iš Rochesterio, N. Y., laik
raščiai praneša, kad tūlas 
Elzar T. Smith, kuris yra la
bai dievobaimingas, priėjo 
prie išvedimo, kad 9 valan
dą iš lyto pereitoj subatoj, 
“kuomet saulė užtems ir mė
nulis kraujais paplūs," turės 
būti svieto pabaiga. Taigi 
jis išpardavė savo rakandus, 
kaires, paskerdė kelias 
kiaules ir nutarė užbaigti vi- 
sūs šios žemės reikalus. Ant 
rytojaus jis gerai pavalgė, 
išsigėrė ir atsisėdęs laukė 
svieto pabaigos.

Tiesa, saulė užtemo, ir už
temo lygiai tuo laikų kaip 
laikraščiuose buvo sakyta, 
tečiaūs svieto pabaida neat
ėjo. Saulė šiandien šviečia 
kaip svietus, ir Smith keikia 
save, kad jis toks kvailas.

Bet ne jis vienas toks pai
kas. Vištos irgi manė, kad 
ateina jau galas, ir kada sau
lė pradėjo temti, jos kvaksė
damos pradėjo tūpti papras
tose savo vietose nakvynei. 
Karvės nusigandusios pra
dėjo bliauti, šunes ėmė stau
gti ir kiti gyvuliai buvo labai 
neramus.

Adventistų bažnyčios pa
sekėjai ir šiandien da tiki, 
jog svieto pabaigos pavojus

i

tujos sostinėj, šiomis die
nomis perėjo j privatines ka
pitalistų rankas.

Šita didžiulė duonos dirb
tuvė buvo įkurta 15 metų at
gal ir buvo tvarkoma kope- 
racijos pamatais. Ją įkūrė 
socialdemokratų partija. 
Koperacija turėjo jau įsitai
sius savo miltų malūnus ir 
jos įstaigose dirbo 2.000 
žmonių. Tečiaus užėjus 
sunkiems laikams ir Austri- 
rijos pinigams nusmukus li
gi nieko, koperacija turėjo 
bankrutyt ir ją paėmė priva
tiniai kapitalistai.

KONTROLIUOS DEIMAN
TŲ KAINAS.

Deimantų gamintojai pie
tų Afrikoj turėjo Cape Town 
mieste konferenciją ir nuta
rė laikytis toliaus padarytos 
anais metais sutarties, kuri 
riboja deimantų gamybą 
taip, kad palaikius jų aukštą 
kainą. Mat pasirodo, kad 
deimantų galima butų paga
minti daug daugiau, negu jų 
pagaminama dabar; bet tuo
met nupultų jų kaina ant 
rinkos; užtaigi gamintojai 
ir yra susitarę daug deiman
tų negaminti.

X

Metai XX

IŠ DARBO LAUKO

COOLIDGEO “PROSPE- 
RITY” JAU PRASIDEDA.

Kai kam laikai gal ir geri, 
tik ne darbininkams, ku
riems be darbo reikia gyven
ti.

jog svieto paudigu& pavwju»imas nuteisė jj susauuymui. 
nepraėjo. Jie laukia “sud- Į be( atsižvelgiant į tai, kad 
nos dienos" 6 vasario. . Jų | jis senas žmogus (jis turi 65 
bažnyčios Bostone, Baltimo- į metus amžiaus), ir kad jo 
rėj, Washingtone ir Los An- 
feles ruošiasi prie svieto pa- 

aigos tą dieną. Taigi pasi
rodo, kad gamtos klausi
muose tikintieji žmonės nie
kuo nesiskiria nuo vištų.

PASMERKĖ PROVOKA
TORIŲ MIRIOP, BET 

NESUŠAUDE.
Maskvoje buvo įdomi pro- no valstijoj turėjo prasidėti 

vokatoriaus Ivano Oklads- * -
kio byla. Jis buvo kaltina
mas tuo, kad būdamas revo
liucinės “Narodnaja Volia" 
organizacijos nariu, tuo pa
čiu laiku tarnavo slaptajai 
caro policijai ir išdavinėjo 
jai revoliucionierius. Teis
mas nuteisė jį sušaudymui.

Jų Į jis senas žmogus (jis turi 65 I 1 ■* • \ • 1 1 •
prasižengimai buvo papildy
ti jau daug metų atgal, pa
keitė mirties bausmę į 19 
metų kalėjimo.

CHICAGOJ TŪKSTAN
ČIAI MIRŠTA NUO UŽ

NUODYTO ORO.
Chicagos sveikatos komi- 

sionierius Budensen išleido 
raportą apie to miesto ligo
tumą, nurodydamas, kad per 
20 pastarųjų metų tenai mi
rė nuo kvėpuojamų ligų 
110, 900 žmonių, tai yra, 
apie 5,600 žmonių kas me
tai. Ir jis sako, kad visos ši
tos ligos paeina nuo užnuo
dyto oro. Chicagos oras yra 
pilnas durnų, suodžių, gazų 
ir kitokių elementų, kurie 
naikina žmogaus sveikatą ir 
gimdo visokias ligas.

KAURAS SU DOLERIO 
PAVEIKSLU NEPRALEI

DŽIAMAS PER MUITINI
Vienas kaurų (divonų) 

importuotojas Konstantino
polyje užsakė Graikijoj iš
austi didelį kaurą su Ameri
kos dolerio paveikslu. Bet 
Turkijos valdžia atsisakė 
įleisti šitą kaurą per muitinę, 
pareikšdama, jog tai esąs 
“falšyvas pinigas?’

KOMUNISTU BYLA 
ATIDĖTA.

Šiomis dienomis Michiga- 

komunistų byla, kurie buvo 
areštuoti 1922 metais slaptoj 
konferencijoj Michigano gi
riose. Bet jų lyderis Ruten- 
bergas, kuris valstijos įstaty
mais buvo jau nuteistas ir 
pradėjęs kalėti, padavė į Su
vienytų Valstijų Supreme 
Courtą apeliaciją, ir apelia
cija tapo priimta. Uždėjus 
$7,500 kaucijos, Rutenber- 
gasvėl išleistas. Šitaip daly
kams susidėjus, likusiųjų ko
munistų byla Michigano val
stijoj tapo atidėta, pakol vy- 
riausis šalies teismas neiš
reikš savo nuomonės dėl Ru- 
tenbergo nuteisimo. Jei vy
riausias teismas pripažins, 
kad Rutenbergo nuteisimas 
prieštarauja šalies konstitu
cijai, kuri visiems gvaran- 
tuoją žodžio ir ramaus susi
rinkimo laisvę, tai netik Ru- 
tenbergas bus išteisintas, bet 
ir kitų komunistų bylos nu
puls; bet jeigu Supreme 
Courtas užgirs Michigano 
valstijos teismo nuosprendį 

kaltina- 
bus

Courtąs užgirs Michigano

Rutenbergui, tai 
miems komunistams

Tragedija Waterburio
Lietuvių Šeimynoj

I
į

NORI UŽDARYTI KUNI
GAIKŠČIUI BORISUI 

DURIS.
Kongresmanas La Guar- 

ia iš New Yorko parašė Dar- 
tokratų spauda vis ne- bo Sekretoriui Davisui laiš- 

• _ u------  ką, reikalaudamas uždaryti
Amerikos duris visiems mo- 
narchistams, kurie bastosi 
po pasaulį ir atvykę Ameri
kon išnaudoja lengvatikius, 
kurie garbina aukštus titulus 
ir “karališką kraują." Jis 
ypatingai atkreipia sekreto
riaus domę i kunigaikštį 
Borisą, kuris yra apsiskelbęs 
“kandidatu į Rusijos carus’’ 
ir atvažiuojąs dabar Ameri
kon.

“Kokių plynių šitie visuo
menės išmatos ir dykūnai 
nuolatos landžioja Ameri
kon, ir kas apmoka jų kelio
nę?" klausia kongresmanas. 
Jie važiuoja čionai pasipini
gauti, jis sako. Amerikoje 

i yra turtingų lengvatikių, ku-

Gyvenimas eina brangyn, 
algos mušamos žemyn, dirb

tuvės užsidaro.
Plutol

siiiauja šaukusi apie “gerus 
laikus." Statistikos rodo, 
kad visokie daiktai brangs
ta. Tai geras ženklas, šau
kia kapitalistų spauda, nes 
kuo brangesni bus tavorai, 
tuo daugiau fabrikantai tu
rės pelno. Kviečių kaina pa
kilo. Tai vėl geras ženklas, 

i rėkia kapitalistai, nes far- 
meriai turės daugiau pinigų 
ir jiems galima bus parduot 
daugiau tavorų. Audimo 
pramonėj numušta apie 60,- 
000 darbininkų algos. 
“Urei!" staugia iš džiaugs
mo Wall Stręeto vilkai, nes 
mažesnės dakbininkams al
gos reiškia didesnį kapitalis
tams pelną. Hurrah, for Mr. 
Coolidge! .... L

Jei tikėti gatvinei kapita- rie turi didelių pretensijų 
listų spaudai, tai Amerikoje. prie “aukštos kilmės” žmo- 
dabar turėtų būti aukso lai-'nių. šitie kvailiai apmoka 
kai. Ponas Coolidge su savo! visokiems tituluotiems vai- 
padėjėjais deda didžiausių katoms kelionę, kad gauti 
pastangų, kad Wall Streetas progos pabučiuoti jiems ran- 
galėtų kuodaugiausia pačia- kon ir pabūti su jais vienoj 
ryti pinigų. Taksai kapita- draugijoj. Jie laiko sau di- 
listams žadafna numažinti, dele garbe pavalgyt pietų 
valdžios nuošimtis ant pa-, kartu su kunigaikščiu. Todėl 
skolintų gelžkeliams pinigų tokiems “bedarbiams" kuni- 
siuloma nuleisti, ir visa tai gaikščiams turi būt uždary- 

, daroma pono Coolidge’o ir tos Amerikos duris. Jei 
jo frentų sumanymais. Todėl Amerika neįsileidžia nau- 
upas ant Wall Streeto paki- dingų ateivių, kurie gali 
lęs, Šerai visokių korporaci- dirbti naudingą visuomenei 
jų kįla. spekuliacija eina pa- darbą, tai valkatų kunigaikš- 
siučiausia. čių jai da labiau nereikia.

Bet kada pažiūri į darbi
ninkų gyvenimą, tai pasiro
do visai kas kita. North 
Adams, netoli Bostono, šią j 
sąvaitę da dvi audimų kom- bažnyčios taryba Člevelan- 
panijos numušė savo žmo- d 
nėms aigas. New Bedforcle 
Butlero audeklinė visai užsi
darė. o Devon Mills audekli
nėse darbininkai streikuoja. 
Milžiniška Amoskeag firma 
Manchesteiyje, N. H., suma
žino savo audeklinėse darbą 
ir kai kuriuos skyrius visai 
uždarė. Rhode Island vals
tijoj audėjai nerimauja ir 
vietomis streikuoja.

Schenectady mieste daug 
darbininkų be darbo ir jų 
padėtis tokia sunki, kad vie
tos piliečiai rado reikalingu 
tverti šelpimo komitetą. 
Daug bedarbių šeimynų ne
turi namuose nei anglių, nei 
maisto, nei drapanų.

New Yorke bedarbiai ne- i. 
turi pastogės vidury žiemos, susilaukęs “didelės laimė; 
ir net bažnyčios jų neįsilei- nes išviso dabar turės j • 
džia nakvynei. . vaikus. T’ " „.

Pittstono apielinkėj jau i 
kelinta savaitė streikuoja 
11,000 angliakasių ir strei- 
kierių padėtis labai sunki. 
Likusieji 60.000 mainerių 
tame distrikte norėjo strei- i 
kierius paremti ir apskelbti'____
užuojautos streiką, bet pabi-l eina iš 
iojo netekti darbo. i
* *p. * 1 • _ _?___ ____ _ •! <' 1

gos visur mušamos, o pragy- siu papročiu ir tik ga 
venimas kasdien darosi; papliauškos dar laikosi siios 
brangesnis. Ir veidmainin- i mados. Cigaretų rūkymas, 
ga kapitalistų spauda mulki-j jazzas. ir žargorčška kalba,

Viiri iLri hir

i

j

s

NUTARĖ PRAŠALINTI 
VYSKUPĄ.

Protestonų episkopais

i

KONSTANCIJA SABU- 
TIENE ATĖMĖ SAU 

GYVASTĮ.

BAVARIJOS JUODAŠIM
ČIAI SUSIDĖJO SU 

POPIEŽIUM.
Bavarijos klerikališki juo-. 

dašimčiai įsteigė konkorda- Į 
tą su Vatikanu ir klerika-, 
lų mokyklos tapo pavestos ; 
bažnyčios jurisdikcijai ir' 
joms suteikta pirmenybė i 
prieš kitas mokyklas. Demo
kratai. socialistai ir kiti pa
žangus atstovai parlamente 
šitam labai priešinosi, saky
dami, kad tas žemina valsty
bės vardą ir laužo konstitu
ciją, bet tas nieko negelbė- jau gyvenimas jaunai mote
to, nes parlamente yra kleri
kalų didžiuma ir jie konkor
datą su popiežium užgyrė.

Ją rado lovoje negyvą su sa
vo vyro fotografija priglaus

ta prie veido.
Pereitą sąvaitę tapo suju

dinta visa Waterburio lietu
vių kolonija, kada pasklido 
žinia apie nusižudymą Kon- 

' stancijos Sabutienės.
1 Da nėra nei metų laiko, 
kaip Sabučiai apsivedė, ir

riškei pasidarė nepakelia
mas. Nors abudu mylėjosi, 
bet paskutinėmis dienomis 
ji vistiek tankiai būdavo nu- 

ŽMONES PRADEDA SIRG- liudusi ir tankiai verkdavo.
TI GERKLĖS IR KOJŲ į Užpereitą subatą ji da žadė- 

LIGA. jo dalyvauti vakarėlyje, nes
Švedijoj dabar siaučia ji buvo gera smuikininkė, te- 

galvijų gerklės ir kojų epi- čiaus nedalyvavo, nors ant 
dėmi ja. Kai-kuriuose apsk- paskutinės repeticijos ir bu- 
ričiuose tapo jau išmušti vi- vo nuėjus. Ji teisinosi, kad 
< ’ “ - — - - 

tokio budo tai ligai sulaiky-
• — a • . •v

apsirgusi gyvulį. Pereitą 
vasarą šita liga siautė ir _________________________
Amerikoj; bet iki šiol ja užlaikomi, tečiaus tą dieną 
sirgdavo tiktai gyvuliai; da- jj taip juos išvalė ir iššveitė, 
bar žinios sako, kad Svedi-, kad žibėte viskas žibėjo, 
joj pradėjo sirgti jau ir žmo-j Išvalius na jj išai.
nes. Ligos ženklai tokie: h- ausė ti klojo savo ]o_
goms pradeda vemti, istins- V;J švariaj apsivilko šva. 

įlantų smegenis, veidą 11 r.jajs marškiniais, atsigulė į 
visą kūną išberia šunvotes. jova apsižiojo gazo paipą ir 
Manoma, kad žmones uzsi- p,.iglalį|us prie veido savo 
geg' ją vartodami sergan-, Vyro fotografiją užmigo am- 
erų kaivių pieną. į žinu miegu.
RADO IŠMIRUSIĄ LIETU-' . ^ada į?? namuose staiga 

VIU ŠEIMYNA 1 vlskas nutilo, kaimynai nue- 
Iš Aurora. III., mums pri-: -į0 Pažiūrėt, kas tenai pasi

siusią iš “The Aurora Bea- <lare, ir užuodę gazą rado 
con News” iškarpa, kur pra- &abutienį lovoj negyvą, 
nešama, kad čebaliunu na- I Gimines ir draugai iš pra- 
muose po Nr. 650 Oliver av.' dzios šitą žinią' slėpė, bet ji 

1 - - - _ ■ __ 1-1 - ITf ai j
Domininkas Čebaliunas, 45 žaibo greitumu ir tuojaus 
metų amžiaus vyras, jo žmo- žmonės pradėjo rinktis paši
ną Zofija Čebaliunienė, 43 . žiūrėti.
metų, ir jų kaimynas Juozas Kodėl Sabutienė nusižu- 
Montvila, kuris, matqma, dė? To negali suprasti nei 
buvo atėjęs pas juos į sve- artimiausi jos draugai. Tas 
čius. Visi tris jie buvo už- faktas, kad ji mirė su vyro 
troškę gazu, kuris virtuvėj I paveiksiu prie savo veido, 
buvo truputį atsuktas ir pa-; verčia manyti, kad ji turėjo 
liktas. Darant namuose re- jį mylėti. Nėra abejonės, 
iziją, policija rado “džio- kad ir jis ją mylėjo. Juk nė- 

gą" ir da truputį munšaino ra da nei metų, kaip apsive- 
ant dugno. Manoma, kad dė! Nusibosti vienas kitam 
tas munšainas buvo išgertas j taip greitai negalėjo. Gir- 
ner Kalėdas, ir kad nuo to j dėt, kad policija rengiasi jos 
laiko tie žmonės gulėjo tenai Į mirties priežastį tyrinėti.

‘ Kol kas jos mirtis yra gi
liausia misterija.

Po tėvais Sabutienė vadi
nosi Konstancija Pakušaitė. 
Ji tapo palaidota ant Lietu
vių Kapinių. Draugai sudėjo 
jai daug gėlių.

si galvijai ir kiaulės, nes ki- serganti.
.... Pereitos sąvaitės panedėli

ti nėra, kaip tik sunaikinti jj triūsė namuose visą rytą 
’ . Pereitą jr iki pO pietų. Nors jos na- 

.... . _................. ” mai visuomet būdavo švariai

sirgdavo tiktai gyvuliai; da-

de po trijų dienų diskusijų 
nutarė, *kad vyskupas Avi
liam Montgomery Brown _____ _______  __
yra nusidėjęs herezijoj ir tu- atrasta^trįs negyvi žmonės; ’yistiek aplėkė Waterburį 
ri būt prašalintas iš dvasiš
kuos tarpo. Šitą nutarimą 
tečiaus gali įvykinti tiktai 
Vyskupų Namai, kurie susi
renka rugpiučio mėnesį.

Vyskupo Brovvno “h erezi
ja" yra tame, kad jis nepri
pažįsta asmeninio Dievo.

PAGIMDĖ 4 KŪDIKIUS.
Tūla Catherine Kelly 

Brooklyne pagimdė i kūdi
kius pereitą sąvaitę. Jos vy
ras dirba Brooklyno gazo 
įmonėj ir gauna tiktai $30 
sąvaitėi. Bet buržuazijos 
spauda skelbia, kad Kelly

....................
jau

v

RUSAI PASIRAŠĖ SU 
JAPONAIS SUTARTI.
Iš Pekino pranešama, kad 

rusų-japonų sutartis tapo 
jau pasirašyta. Derybos ėjo 
jau senai. Buvo svaidomas 
Rusijos pripažinimo klausi
mas, senos Rusijos skolos 
Japonijai, Sachalino evaku
acija, koncesijos Japonijai ir 
daug kitų klausimų. Kaip 
šitie visi klausimai buvo iš
rišti, da nežinia, tik sakoma, 
jog rusai prižadėjo nevesti
jokios agitacijos prieš Japo- blogai, 
nijos valdžią.

ŽIEMA ATĖJO IŠ 
ALASKOS.

Paskutinėmis dienomis nerahs agentai Gilbe’rt per- 
Amerikoje užėjo labai ašt- eitą sąvaitę pranešė, kad i 

nuo to laiko, kaip buvo pri-1 
imtas Dawes’o pianas, vo- i 
kietija užmokėjo aliantams ; 
20,000,000 auKso markių 
daugiau, negu reikėjo. 
Aliantai stebisi, Jcodel taip 

kia didelė 
.. šen; i <ia ma, kad Amerikoje dabar “svieto mandrybė,' taipgi 
įsakius vi-j labai geri laikai, ir geri jie i varoma laukan iš rimt esnių 

bar kad m o- bus da per ištisus keturis mc- moterų draugijos. Valančio/ . .. . į „ . ••

'yra išrinktas prezidentu.

I

VOKIETIJA JAU 
PERMOKĖJO.

Reparacijų komisijos gc-

I

laiko tie žmonės gulėjo tenai 
negy vi iki šiol. Kaimynai 
senai jau nematė jų vaikš- 

8 čiojant.
. Ištikrujų, darbinin

kui tas yra didžiausia nelai
mė.

KIRPTI MOTERŲ PLAU
KAI IŠEINA IŠ MADOS.
Paryžiaus žiniomis, kirpti 

moterų plaukai tenai iau iš- 
mados. Dažymas 

j plaukų šviesiai geltonai taip- 
Bedarbių visur pilna, ai- gi skaitomas jau atgyvenu- • ------ X------ -----------1 •-------------- :r gatvinės

rių šalčių ir didelių sniego r 
sukuriu. North Dakotos ir i 
Minnesotos valstijose tem
peratūra nupuolė iki 40 laip
snių žemiau zero Farenhei
to, kas reiškia 72 laipsniai 
žemiau šalimo laipsnio. Šal- staiga pasidarė to 
Hai pasiekė jau Chicagą ir permaina. Nelaba, 
net Bostoną. Oro biuras da- Vokietija buvo ;ivsi 
bar praneša, kad šitas žie- sai mokėti, o dabar kad mo- bus da per įstisus Keturis mc- moterų draugijos, valančios 
mos, oras atėjęs čionai iš ka, tai daugiai; negu iš jos tus, nes ponas Coolidge’as; tendencija einanti prie švel- 

' t— —... į numo ir rimtumo.

venimas , .. .
brangesnis. Ir veidmainin- i mados. Cigaretų j ukymas, 

j * ' >r«’ška kalba, 
^na žmonėms akis, pasakoda-j kuri iki šiol buvo /kaitoma 

da ma, kad Amerikoje dabar Į “svieto mandrybė," taipgiAmerikoje dabar “svieto mandrybė,
1 !’ 1 _ • • • • • t 1

Alaskos. reikalaujam

I 5 VALANDAS ŽMOGŲ 
NUTEISĖ IR PASMERKĖ 

MIRIOP.
Ottawos mieste, Kanadoj, 

prisaikintujų suolas teisė tū
lą John Pilie už užmušimą ' 
pačios ir dviejų dukterų. Į 
5 valandas teismas pripaži
no jį kaltu ir pasmerkė mi- 
riop. Jis bus pakartas 24 
kovo.

ČEVERYKAI PABRANG- 
SIĄ.

Čcverykų mados šįmet 
<’>ug nesikeis, bet kainos ga
li pakilti labai aukštai. Taip 
sako Amerikos čcverykų 
fabrikantų draugijos prezi
dentas MeKeon.

LIETUVIS NUSIŠOVĖ.
Vienas “Keleivio" skaity

tojas praneša iš Westvillės, 
ilk, šitokią žinią;

! Sausio 18 d. čia nusišovė 
dviem revolverio šūviais Ry
mo katalikas Jeruška, apie 
07 fnetų amžiaus žmogus.

i Jau tris metai kaip negalėjo 
dirbti darbo, nes sirgo džio
va. Nesulaukdamas nuo 
Dievo jokios pagalbos, atė
mė sau gyvastį. Jis paliko se
nelę moterį, tris sūnūs ir 
dukterį čia, Westvillėj.



Į fl Į APŽVALGA Į S
KIEK YRA LIETUVIŲ • 
TURTO AMERIKOJ?
Stasys Pocius, v ienas “Ke

leivio” skaitytojų, rašo ■ 
mums laišką pajudindamas! 
gana svarbu klausima. Gir
di,

“Ar negalėtų ‘Keleivio’ re
dakcija paaiškinti, kiek iš viso 
yra lietuvių pastatytų bažny
čių Amerikoje?

“Butu labai svarbu lietuviu 
bažnyčių turtą apskaitliavus, 
nes tuomet žinotume, kiek 
Amerikos lietuviai galėtų pa
statyti Lietuvoje fabrikų, jei 
visi tie pinigai butu sudėti Į 
pramonę.

“Aš žinau, kad visos Rymo 
katalikų lietuvių bažnyčios 
Amerikoje yra užrašytos airių 
vyskupams ir lietuviams yra 
jau žuvusios. Taigi iškėlimas 
Šito dalyko aikštėn butu dide
lis smūgis mūsiškiems klerika- 
lams-kunigams. nes parodytų, i 
kiek per juos yra žuvę musų 
žmonių turto.’’
Kiek ištikrujų yra lietuvių 

pinigais pastatytų bažnyčių 
Amerikoj, “Keleivio” redak
cija neturi žinių. Bet ir ži
nant bažnyčių skaičių da ne
bus viskas aišku. Norint tu
rėti nors paviršutini numa
nymą apie jų vertę, reikėtų 
sužinoti, kiek kurios bažny
čios pastatymas musų žmo
nėms atsiėjo, kiek jie yra 
įdėję jon savo sunkiai už
dirbtų dolerių. Prie bažny
čių paprastai yra da pasta
tytos klebonijos, o kai kur ir 
mokyklos. Chicagoj yra net 
ir vienuolynas pastatytas.

Musų skaitytojas sako tie
są, kad visi šitie turtai lietu
viams yra jau žuvę, nes mu
sų kunigai užrašė juos sve
timtaučių vyskupams. Už 
kokių 20-30 metų lietuviai 
Amerikoj išnyks, ir visos jų 
bažnyčios, klebonijos ir mo
kyklos paliks airiams. Bus 
tai milžiniška skriauda lie
tuvių tautai, ir todėl musų is
torija turėtų apie tai žinoti.
. Be . bažnyčių, Amerikos 

lietuviai turi da prisistatę 
daugybę svetainių, kempių, 
turi prisipirkę žemės kapi
nėms ir t.t. Kas su tais tur
tais bus ateityje, kada da
bartiniai jų savininkai iš
mirs, irgi niekas nežino. 
Taigi ar nebūtų laikas jau! 
pasirūpinti kaip nors juos 
apsaugoti, kari jie netektų 
svetimiems?

1
i

“Ištrėmė iš Guatemalos arki
vyskupą. pavyskupi ir 10 kuni
gų. Ištrėmė dvi sergančias vie
nuoles. Išleistas Įstatymas pa
liečius bažnytines kolektas. Iš 
privatinių 
kryžiai. 1 
mokyklos.”

Bet kogi čia kunigams sie
lotis! Juk jie sako, kad Die
vas duos visko, ko tik prašy
si. Kodėl tad nepaprašyti, 
kad Dievas juos pačius vis
kuo aprūpintų?

I slo kokia šaką ir teisių sky
rių aukštose mokyklose. To
kių vyni esamų advokatų 
skaičiuje gal atsirastų viena' 

į ketvirtadalis, o tris ketvirta
daliai tik jovalas.

’’Ncw American Business 
Cyclopedia” ant 296 ir 297 
puslapių iliustruoja du žiop
liu advokato raštinėj. Ant ■ 
296 puslapio parodo, kaip

( 
i

i Įstaigų prašalinta
l ždrausta parapinės; vienas vyras Įkibęs karvei už 

i ragų, o kiltis už vuodegos ir 
varžosi, ginčyjasi. Gi advo
katas, pasidėjęs skrybėlę, 
sėdi ir melžia karvę. Ant 
297 puslapio iliustruoja tuo
du žiopliu pavirtusiu ant že
mės: vienas laiko rankoj 
karvės vuodegą. o antras ra
gus. čia jau advokatas turi 
viedrą pieno ir karvę. Tai 
šventa teisybė.

I

sės Į); 
nl’.SClll

I.ieriv . 
minėtu - 
nacijas 
iegi jomis, 
kys. kad ; 
Galbūt v i 
nai nea.i' 
kaip ik /. a 
teismus, ji 
ka “lojari 
kad išlošu' 
centą. Li< 
ma. “suby 
su munsai

“ teismo iš-

-‘-rskaiię virš- 
•jantų speku- 

’oinėmis privi- 
vienas pasa- 

i . ikonai durni.
‘ėli ameriko- 
>ti munšaino. 
ai tamposi po 
■a svietą, mo- 
" in • - 
erj arba vieną 
3i» supranta- 
amerikonus

čiai paminėjo, kad katalikų1 
kunigas W. H. Goggin, iš 
Worcester, Mass., įnirdamas 
palikt* $10,000 parapijinei■ 
mokyklai, si0,000 užlaiky
mui niinyškų ir po $1.000 šv. 
Vincento ligoninei ir airišiu 
"škulei" Holy Cross (’ollege.

.1
I
Į

I
šimtinėmis, gui iš dangaus net $22,000

Kažin, ar gali būt kur 
nors tokis avinas, kuris tikė
tų, jog Dievas išmetė kuni-

Smurtas Prieš Socialdemo
kratus Lietuvoje.

KEISTA “SANDAROS” 
REDAKTORIAUS GRA

MATIKA.
Kai kunigai užpuola 

“Sandaros“ redaktorių, kam 
jis Dievą rašo su mažąja 
“d,” tai jis aiškina, kad taip 
rašyti reikalaujanti lietuvių 
gramatika.

Na, tegul bus ir taip. Bet 
Štai, sandariečius jisai rašo 
su didžiąją “S.” Pavyzdžiui, 
'‘Sandaros” 4-tame numery
je ant paskutinio puslapio 
rašoma:
i*
. “Tūly s dalyvavo ir New 

Yorko-Brooklyno ir apielinkės
• Sandariečių konferencijoj...
■ “Newarke prakalbos nega

lėjo Įvykti, nes vietinis kunigė
lis esą dar su vyskupo pagalba 
įskundė miešto valdžiai... Tai 
mat, kaip kunigai kovoja prieš

■ Sandariečius.” ‘

Sandariečiai visur su di
džiąja “S.” Įdomu butų žino
ti, kokia gramatika “Sanda
ros” redaktorius čionai 
duojasi.

KĄ REIŠKIA ŽODIS 
“KAPITALAS”?

Klerikalų “Gaisas” ėmėsi 
aiškinti kapitalo prasmę. 
Anot jo. Kapitalas, tai žmo
gaus Įrankiai. Pirmutini 
“kapitalą” žmogus Įgijęs ta
da, kada jis pirmutiniu kar
tu panaudojęs pagalį obuo
liui nuo medžio numušti.

“Naujienos” šitą klerika
lų laikraščio “filozofiją” su
muša. Jos sako:

“ ‘Garso’ rašytojas pasakoja 
apie 'kapitalą’ gryniausius ab
surdus. Jisai nežino net tokio 
paprasto dalyko, kad žodis ‘ka
pitalas’ pradėta vartoti ne ga
mybos srityje, bet piniginiuose 
reikaluose. Tas žodis yra loty
niškos (romiškos) kilmės ir 
pradžioje reiškė ne ką kitą, 
kaip paskolintąją pinigu sumą, 
už kurią skolininkas moka nuo- ‘ 
šimti. Skolininkas atiduoda sa-: 
vo kreditoriui dauginus, negu j 
jisai iš jo pasiskolino; jisai ati- j 
duoda jam sumą ir nuošimti, j 
Suma pinigų, kuri neša nuošim-i 
cius. ir vadinosi ‘kapitalu’ (nuo 
žodžio ‘caput’—galva). Lietu
viškai galėtum tą žodi išversti 
•pamatinė (pagrindinė) suma.

“Vėliaus žodis ‘kapitalas’ įgi
jo platesnę prasmę. Juo pradė
ta vadinti ne tiktai skolinamie
ji pinigai, bet ir bendrai tokie 
pinigai, kuriuos žmogus leidžia 
apyvarton pelno darymui— ar 
tai dėdamas juos Į prekybos 
bizni, ar pirkdamas už juos dar
bo Įrankius ir medžiagas ir 
steigdamas fabriką, ar apvers- . 
damas juos kitokiu budu tikslu 
padidinti juos.

“Šitokioje prasmėje žodis 
‘kapitalas’ yra vartojamas ir 
šiandien. Jisai reiškia tą turtą, 
kurio tikslas yra nešti pelną jo 
savininkui. Jisai gali būt for
moje pinigo (pav. bankinis ka
pitalas). formoje Įvairių prekių 
(prekybinis kapitalas) arba 
formoje trobų, mašinų ir t.t. 
(pramoninis kapitalas).

‘‘Iš to mes matome, kad joks 
daiktas pats savaime nėra ka
pitalas. Kapitalas yra tiktai 
tenai, kur yra tam tikras tiks*- 
las. būtent—pelno darymo tiks
las. Rūbas, kuri žmogus dėvi, 
nėra kapitalas; automobilius, 
kuriuo žmogus važinėjasi, nėra 
kapitalas. Bet rūbas, kuris gu
li pirklio krautuvėje, ir automo
bilius, kuri fabrikantas yra pa
daręs pardavimui, yra kapita
las.”

“Garsas” dabar žinos, kad 
apie kapitalo prasmę jis nie
ko nežino. Mes jau ne sykį 
sakėm, kad klerikalams 
daug saugiau butų rąžančių 
kalbėti, o ne Į sociologijos 
klausimus savo nosi kišti.

BOTAGAS.

Į

Nesenai Kansas valstijos 
aukščiausias teismas iškrėtė 
toki šposą. Mrs. Lutie Brac- 
ken patraukė teisman Miss 
Grace E. Champlin už pavi- 
liojimą jos vyro meilės. Mrs. 
Bracken apskundė Miss E. 
Champlin net ant $50,000, o 
teismas pripažino, kad Miss 
Champlin užmokėtų poniai 
L. Bracken tik $1. žemes
niame teisme ji nieko nega
vo, tai apeliavo i aukštąjį 
valstijos teismą, kur ir “išlo
šė” čiela doleri.

Anglijo i 1 
to bepročki 
cientai Iri-1.': 

| nešini žurna 
i interesuoja.' 
•glų vista >n\ 
i

Aišku, 
pročių laik 
kaip ir negi 
kimas. Bet 
kos lietuviai 
čiai net nusr

•esterio mies- 
iigoninės pa- 
savotišką mė- 

Tuomi labai 
: ulturinga an
tie.

Socialdemokratas E. Iva
nauskas nuteistas sušaudy

mui, ir laikraščiams uždraus
ta apie tai rašyti.

Lietuvos reakcijai—kleri
kalams ir fašistams iš lietu
viškos “Darbo Federacijos" 
—senai jau rupi išprovokuo
ti socialdemokratus ir minių 
akvsna pastatyti juos komu
nistų padėty.

šitokia taktika

i

va-

* VARO KUNIGUS 
ę LAUKAN.

“Draugas” verkdamas ra
šo, kad Guatemalos respub
lika pietų Amerikoj patekusi 
j “bedievių” rankas, kurie 
“baisiai persekioją” katali
ku dvasiškiją ir bažnyčią. 
Anot “Draugo,” tie “bedie- 
jifci” pądąrė Štai

“Advokatų raštinė pasta
tyta ant mulkių galvų,” sako 
francuzų priežodis. Jei ne 
mulkiai, tai trjs ketvirtada
liai esamų advokatų užsi
dirbtų duoną savo rankomis 
arba išdžiūtų, kaip prūsokai 
be žmonių tuščioj stuboj.

Civilizuotos draugijos su
rėdyme negalima apsieiti be 
advokatų. Advokatai būti
nai reikalingi tvarkymui 
draugijos Įstatų. Tokiam pa
tarnavimui reikalingi džen- 
telmanai,. baigę aukšto mok-

mokratų Partijos nario nu
teisimas, ir staigios, negirdė
tos karo lauko teismo mirties 
bausmės, sukėlė visas Kauno 
socialdemokratų organizaci
jas ir kuopas. Partijos Cent
ro Komitetas ir Seimo frak
cija reikalavo bylos atnauji
nimo ir visiško prie atdarų 
durų bylos išaiškinimo. Ka
ro valdžia nepaklausė šito 
reikalavimo ir mirties spren
dimą patvirtino. Tuomet vie
los partijos organizacijos 
kreipėsi i Respublikos prezi
dentą, nurodydamos, kad 
Ivanauskas neteisingai yra 
nuteistas, ir nurodė, kad 
mirties bausmė butų pakeis
ta visiems nuteistiems. To
kių telegramų prezidento 
vardu prisiuntė Šančių. Ale
ksoto. Kauno miesto parti
jos organizacijos ir “žiežir
bos” Centro Komitetas. Tei
sybė, prezidentas visiems 
pakeitė mirties bausmes ka
torga iki gyvos galvos, gi 
Ivanauskui iki 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet ši
toji byla yra negirdėta savo 
sprendimu mirties bausme 
už atsišaukimus. Iš kitos pu
sės ji parodo, kokiomis są
lygomis mums tenka gyven
ti, kuomet Kaune viešpatau
ja karo stovis. Akyva ir tai, 
kad Capskis, pats platinęs 
atsišaukimus, yra buvęs ar
ti komunistų ir žvalgybos, 
taip biauriai Įpainiojo so
cialdemokratą Ivanauską, 
kurs nieko bendra su komu
nistais, nei su jų atsišauki
mais neturėjo, šitoji byla— 
tai aiški provokacija prieš 
socialdemokratus.

Kauno “Socialdemokra
tas” karo cenzoriaus Įsaky
mu, negalėjo patalpinti nei 
vieno Straipsnio ar žinutės 
apie nuteistąjį Ivanauską. 
Buvo grąsi narna uždaryti 
laikraštis. Tokių tai pinklių 
yra pridirbę tie, kuriems 
smurtas ir melas yra vienin
telė priemonė kovoje su prie
šininkais. Žmonių gyvastis 
tiems gaivalams nieko ne
kainuoja. Kaunietis.

“koinišin" už aiškinimą 
Kristaus mokslo, kad “že
miški turtai yra ’marnastis.”

Vargas žiopliams gyventi, 
nes juos visi apgaudinėja, iš
vilioja turtą... i

i šitokia taktika, jei ji pa- 
vyktų, duotų progos klerika- 

Herald” 1ams pulti socialdemokratus 
sunaikinti juos. pač 

jiems tai svarbu padaryti 
prieš rinkimus i Seimą.

Vadinamieji Lietuvos 
komunistai. Maskvos agen- 

įvairaus

j
Krikščioniškas laikraštis).■ 

j“The Christian 
įtvirtina, kad pernai bažuy- i11 
ičios gavo daug naujų para-' 
; pijonų, bet daug daugiau su- •
• mažėjo norinčių lankyti baž-j
' nyčias. Vadinasi, žmonės 
!priklauso prie parapijų, bet' tai ir agentėliai, --------
į šalinasi nuo bažnyčių. Tas plauko žvalgybininkai ir šni- 
įpats laikraštis liudyja, kad pai, savo keliu yra susirupi- 
į 64 žmonės iš kiekvieno šim-į ne Lietuvos Socialdemokra- 
i to gyventojų Suv. Valstijose; tų Partijos augimu, ir norėtų
* niekad neina bažnyčion. • kuriuo nors budu suskaldy-

--------- ‘ i ti partijos eiles, arba už-
žmonės Įstoja Į parapijas j traukti ant jos galvos ž\al- 

ne dėlto, kad jie mato tameį£yb°s persekiojimą. Komu- 
„ . i svarbą, bet juos Įtraukia pa- i UĮ^ąms tuomet butų progos 

ų. Mat. būtie-;samdyti už kunigų pinigus t-8’.11?? P!1fs minias* kad so- 
giau pelno ir i aneuti’i Vienok žmonės 8ialdemoki atai yra niekis ii' Su pHe parapijį) kad tikras jšganj-mas Lietu-

—y ; neina Į bažnyčią, nes jie bijo '05, daibimnkams yra tiktai
kunigai, matyt, i su atbulomis apykaklėmis M^kv°je. Šituo

inti celibatu į agentu, kurie bažnyčioj išvi- dešinieji ir kan ie-
o-. patysie h ir .■ lioja pinigus nuo parapijonų' J’ -asistai sutampa, nes esant 

]>: esinasi tiems; ir mirdami tuos pinigus pa-
■ ie nori apsi- ; lieka kuniginės vergijos is- 

: < - lubine pačią i taigoms, 
ryti ant naujos, * 

tarkesnės. •. jokių iškas-į
orsu.

- ' i
Yorke yra moteris' 

ui:-; i Alma Whi-> 
v i e ni utėlė moteris;
visame 1______

a kyje. Papras-Į biais reikalais i Maskvą. Pa- 
ų yra daug, ikelėj jis matysis su Rusijos 

kunigai po se-' atstovu Rakovskiu Londone į 
• ad tik vyrai į ir ambasadorium Klestins-- 
.i, o moteris kiu Berline. Sakoma, kad 
unigams klo- jis šaukiamas Maskvon pasi

tarti su sovietų vyriausybe 
. apie ateities politiką vakarų į 
valstybėse. I 

j

anglams be- 
astis pasirodė 
Sėtas apsireiš- 
ums, Ameri- 
toki laikras- 

lo, nes jų yra
perdaug :r ištiria pertankiai.

Amerikon’, 
šo. kad ex-b 
nai užganė* 
hibicija ir • 
nimui smili 
geriauiant 
mažiau <k

akraščiai ra- 
-tenderiai pil-

'ingi sugrąži

žmonės

I 
I

irgi pripažino ’ pilnai uz
■ ------- [(?■.....

’ kiek galiu 
j kunigams, 
j vesti. Mat.
i galima išmair
I 
{čin ir tiiv 
i

Bou'iing Green miestelyj Ne v 
Ohio valstijoj, dar juokin- j vyskupą.' 
gesni šposą iškrėtė Woodjte. Tai 
County “džiuiė.” Tūlos Mrs. j vyskupas 
Fay Fredericks vyras ap-jniškame pa 
skundė aliejaus vertelgą Mr.'tų kunigų ..k 
Harland ant $50,000 už pa- ’ Bet lietuviai 
viliojimą pačios meilės J novei spiriasi.
“Džiurė” susidėjo vien tik iš 
farmerių, kurie sąžiniškai 
pripažino p. Frederickui 
vieną centą už Mrs. Fay 
Fredericks meilę ir abi pu-

Hammond, Ind. aukščiau
sias teismas 
vieną doleri užmokėti “nuo
stolių” už pačios meilės “pa
vogimą.” čia Mr. Edv. Op- 
fergelt apskundė daktarą J. 
T. Bolin ant $10,000, o gavo 
tik $1. Well, poor gišeft Mr. 
(Opfer)-gelt!

Lietus išni
V <

(kunigiška

Napoleonas

MASKVA PASIŠAUKĖ 
NAMO KRASINĄ.

Sovietų valdžios atstovas 
_____ ’ Paryžiuje, Leonidas Krasi- 

krikščio-1 nas, tapo pašauktas svar-

novei spiriasi 
galėtų kunigauti 
gali tik lovas k u 
ti ir pečiu.' pamuilinti.

i ---------- :—
Bostone angliški laikraš-

I

KALENDORIUS
I

•JAU GATAVAS
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“KOREJIEčiv VELNIĄ . |pjvį<>” Kalendoriaus 1925 m.)
“Keleivio” Kalendorius 1925 Metanas 

jau išėjo iš spaudos ir tu bus išsiuntinėtas tiems, ku
rie yra užsisakę.

Kas nėra da užsisakę.' -di užsisakyti dabar.
Kalendoriaus kaina .’»■> centų, bet “Keleivio” skaityto

jams tik 25 centai.
Šių metų Kalendorių.' yra daug puikesnis, negu kitų 

metų. Dailiai iliustruotas, turi daug mokslinių straipsnių, 
apysakų, eilių, statistikos žinių, juokų, pamokinimų ir t.t.

Užsirašykit ji sau ir užrašykit Vieną savo giminėms Į
Lietuvą. Tik prisiųskit į ini/us ir paduokit adresą, o mes 
Kalendorių nusiųsime. '

"KELEIVIS”
255 Broadvvay. so. Boston. Mass.

stipriai socialdemokratų 
partijai nei vienų, nei kitų 
viešpatavimas nėra galimas.

Kiek yra buvę komunistų 
bylų Lietuvoje, visur ir visa
da tos politinės bylos suda
romos provokatorių iš pačių 
komunistų tarpo, kurie išti-

• kimai už pinigus tarnauja 
! Maskvai ir Lietuvos klerika- 
i lų slaptajai policijai-žvalgy-
bai. Reiškia, jie ima pinigus 
ir iš vienų, ir iš kitų, ir par
duoda darbininkus, kurie 
ščyrai tiki i komunistėlių pa
sakas apie Sovdepijos rojų. 
Pavyzdžiai: Mariampolės, 
Šiaulių ir kitos komunistų 
bylos. Visiems senai yra ži
noma, kad Lietuvos žvalgy
boj darbuojasi i 50r< koįrfu- 
nistų. Neveltui kiekvienas 
Smolensko “Komunisto" nu
meris skelbia ištisas virtines 
savo judošių—tai ne paslap
tis.

Gruodžio 8 d. Šančiuose 
'■ (Kauno priemiesty) polici
ja suėmė tūlą Rapniką, be- 
pliitinanti komunistinius at- 

| sišaukimus. Rapnikas tuo
jaus nurodo gavęs atsišauki
mų iš tūlo čapskio. Suėmus 
Čapski, pastarasis sako ga
vęs tuos atsišaukimus nuo 

, Erazmo Ivanausko. E. Iva- 
‘ nauskas gi yra Lietuvos So- 
: cialdemokratų Partijos Šan- 
; čių kuopos narys, aktyvis 
; partijos darbininkas, Kauno 
i Miesto Tarybos atstovas ir 
‘ narys socialdemokratų frak- 
‘ ei jos toj pačioj Taryboj. 
! Dirbdamas šaltkalviu ivai-
• riose dirbtuvėse, jis turi di- 
į dėlės Įtakos Į darbininkus.
; Tardomas Ivanauskas pa
reiškia nepažįstąs jokio 
Čapskio ir nurodo, kad gruo
džio 2-3 dieną, kada Čaps- 
kis gavęs iš jo tuos atsišauki-' 
mus, jis, Ivanauskas, buvo 
“Socialdemokrato” redakci
joj, gi antrą gruodžio buvęs, 
lietuvių kalbos kursuose ir 
minėtojo čapskio visai nesąs 
matęs. Tokia tat bylos už- 
mazga.

Gruodžio 19-20 d. minė
tųjų asmenų byla skubotu 
keliu patenka Į karo lauko 
teismą. Teisme Ivanausko 
liudininkai nustato, kad jis 
tikrai minėtose dienose ne
galėjo matytis su Čapskiu, 
bet čapskis, stipindamas 
dienas, tvirtina, kad ga
vęs minėtus atsišaukimus iš 
Ivanausko. Karo lauko teis
mas, pasirėmęs vien tik mi
nėto typo čapskio parody
mais, pasmerkė E. Ivanaus
ką ir visus kitus miriop.

šitokis Lietuvos Socialde-

i
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Įvairios Žinios

Laisvamaniai neapsileidžia.
Francuzų laisvamanių 

tautinės federacijos 33 kon
gresas svarstė, kaip praplės
ti laisvamanių organizacijas 
po visą Francija ir priėmė 
rezoliucijas, reikalaujančias 
panaikinti vienuolynus ir ti
kybos ordenus, taip pat už
drausti kunigams užimti val
diškas vietas.

Francijos Ministeriu Pir
mininkas Har kartą pareiškė, 
kad tikyba yra kiekvieno 
žmogaus sąžinės reikalas, 
nieko bendra neturįs su žrrib- 
nių viešu gyvenimų.

Šiaurės ekspedicijos.
Žymus danų šiaurės ašy- 

galio tyrinėtojas Rasmussen 
pabaigė savo penktąją šiau- 
rės tyrinėjimo kelionę, kuri 
tęsėsi 4 metus. Per tą laiką 
jis, išmokęs eskimų kalbos, 
surado daug Įdomių dalykų, 
geriau pažino eskimų paplo
čius, užrašė daug jų dainų ir 
pasakų. Kai-kurie eskimai 
gyveną tokiu pat senoviniu 
prastu gyvenimu, kaip ir 
prieš kelius tūkstančius me
tų.

Stiklinės aky*.
Yra žinoma, kad 40,000 

stiklinių akių Įvežama kas 
metą Į šią šalį ir kad daugel 
tūkstančių čia jų padaroma. 
Daugiausia tų akių sunaudo
jama vietoj natūralinių akių 
kaipo pasekmė industriali- 
nių nelaimių. Kas ženklina, 
kad daugel tūkstančių dar
bininkų praranda savo akis 
sužeidimais bedirbdami pa
vojingose darbavietėse.
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BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai ir kriaučiai.
“Laisve” pastaruoju laiku 

įsityžo šmeižti žymesniuo
sius rubsiuvių veikėjus, ku
rie nepriklauso prie jos aba
zo; ji drabsto purvais Za- 
veską, Bielskų, Glavecką, 
Vaitukaitį ir kitus senes
niuosius unijistus. ‘‘Laisvės” 
parapijonai prikaišioja ši
tiems unijistams kokius tai 
“pataikavimus” darbda
viams.

Vyručiai, jus perdaug 
žioplus darot užmetimus 
tiems unijistams, nes kliau
čiai juos gerai pažįsta ir jū
sų melams netikės. Kriaučiai 
žino, kad jus d a cukemėj 
troką vežėte arba Lietuvoj 
bulvienas akėjote, kaip šitie 
žmonės jau dirbo unijoj ir 
kovojo prieš darbdavius. 
Jie ir dabar, kada tik yra 
reikalas, drąsiai gina darbi
ninkų reikalus, kuomet ko
munistai šunvuodegauja su 
darbdaviais.

Tik įsižiūrėkime, kaip ko
munistai elgiasi. Jie kovoja 
tiktai prieš tokius kontrakto- 
rius, kurie yra biedni ir neįs
tengia jiems “užfundyt” ar 
šiaip kokį kyšį duoti. Tik 
atsiminkim, kaip 1921 me
tais komunistai “kovojo” 
prieš p. Beržietį, kuomet ji
sai pasiryžo išmesti iš savo 
dirbtuvės senuosius darbi
ninkus! Komunistų lyderiai 
Bekampiai, Jankauskai, 
Buivydai ir Jokuboniai tuo
met gynė p. Beržietį kiek tik 
galėjo. Ir būdami komite
tuose jie tuomet leido p. 
Beržiečiui senuosius unijis
tus iš darbo prašalinti, nors 
unija buvo tam priešinga. O 
komunistai ir dabar su ponu 
Beržiečiu gyvena “zgado- 
je.” Pavyzdžiui, jo dirbtuvė
je dirbančius ir komitete 
esančius komunistų lyderius, 
Buivydą, Jokubonį ii’ Bukš- 
nį ponas Beržietis savo au- 
tomobiliuje pereitą vasarą 
vežiodavo į girias grybauti. 
Kodėl “Laisvė” apie tai nie
kad neparašo?

O kas gi nežino, kaip 
“Laisvės” garbinamas Jan
kauskas elgdavosi dirbtuvė
je pas poną Verečką? Dirb
tuvėje jis, būdavo, neva “ba
rasi” su “bosu,” o darbą pa
baigus eina abudu į karčia- 
mą. Unija poną Verečką 
nubaudė užtai, bet komunis
tai, kurie buvo unijos komi
tete, neiškolektavo iš jo tos 
bausmės nei cento.

Kada visa šito akyyaizdo- 
je “Laisvė” ir pati šmeižia 
senuosius unijistus, ir duoda 
savo brostvininkams vietos 
juos šmeižti, tai nerisi pa
klausti; kiek ji užtai gauna 
iš kbntraktorių į savo “sen- 
vičn? ’ fondus? Norisi pa
klausti “Laisvės” redaktorė- 
lių, kiek jie sunešiojo gautų 
iš kontraktorių overkoutų? 
Kiek “franeuziško reumatiz
mo” apsėstas jų lyderis P. 
vra išgėręs .munšaino su 

- kontraktoriais?
Ir šitie purvini politikie

riai turi drąsos šmeižti senus 
darbininkus, kurie visą savo 
gyvenimą dirba dirbtuvėje, 
kovoja už uniją ir už pageri
nimą darbininkų būvio! 
“Laisvė” su savo pakalikais 
priėjo jau prie to, kad tū
liems seniems unijistams, 
kurie nepritaria jos nesva
riai politikai, daro stačiai 
kriminališkų užmetimų.

Vyrai, apsižiūrėkite^ kad 
nereiktų jums naujų aukų 
rinkti į “apsigynimo fondą,” 
nes šmeižiami žmonės gali 
kartais pašaukti jus tieson.

Ffteris.

BALTIMORE, Ma 
Gera parama Lietuvos 
Socialdatnokratania.

LS.6. 14 kuopos nariai 
praeitais metais yra suorga
nizavę Lietuvos Socialdemo
kratų Rėmimo Fondo skyrių

1 P1TTSBURGH, PA. 
Vardan teisybė*.

Gerbiamoji “Keleivio” 
redakcija! Malonėkite pa
talpinti “Keleivyje” šiuos 
kelis mano žodžius, kurie 
turėjo tilpti “Laisvėje,” bet 
“Laisvės” redakcija atsisa
kė juos talpinti.

“Laisvės” No. 291 tilpo 
korespondencija iš Pittsbur- 
gho, Pa., po kuria pasirašė 
tūlas Papilietis. Minėtas ko
respondentas prirašė visą ei
lę melagysčių ir šmeižtų apie 
velionį K. Lukošių. Mes, K. 
Lukošiaus giminės, reikalau
jame, kad tie šmeižtai per 
“Laisvę” butų atšaukti.

Papilietis sako: “Kazys 
Lukošius buvo pavydus 
šykštuolis, turėjo namą nu
sipirkęs, bet praskolintą 
bankuose. Bedarbei užėjus 
buvo susirgęs proto liga, kad 
bankas neatimtų stubos; da
bar iš antro sykio vėl užėjus 
bedarbei jis vėl ta liga susir
go ir mirė iš tos pačios bai
mės, kad bankas neatimtų 

Į stubos. Dirbo jis plieno dir- 
jbtuvėse, prigulėjo į ‘Dan- 
Įgaus žengimo’ draugiją” ir 
taip toliaus.

Iš šitų visų Papiliečio ži
nučių nėra nei vienos teisin
gos. Kazimieras Lukošius 
niekados neturėjo nei vieno 
cento skolos iš banko ir nie
kados negręsė jam pavojus 
deliai skolų prarasti stubą. 
Taipgi jis dirbo kožną dieną 
ir niekados nebuvo išmestas 
už dirbtuvės vartų. Pagalios 
K. Lukošius neprigulėjo nei 
prie jokių draugijų, kokias 
Papilietis mini. *

Apie velionio Lukošiaus 
būdą, mes, kaipo giminės, 
nespręsime. Bet kiekvienas, 
kas tik jį pažinojo (išski
riant Papilietį, kuriam teisy
bė nerupi) pasakys, kad ve
lionis Lukošius buvo labai 

v Į tykus žmogus ir niekam ne- 
ys’ pastodavo kelio.

Donnri vm m v Taigi’ kaiP mat°te, visos
BROOKLYN, N. Y. “Laisvėje” tilpusios žinios

Ir mano dvylekis prie d-gės apie K. Lukošių yra grynas 
Paukštienė* “kentėjimų.” melas ir šmeižimas velionio

Aš nieko neturiu prieš ,
d-gės Komunistės aprašymą , *r .t.°“au t0^ korespon- 
1-mos kuopos L.M.P.S.A. su- dencijoje yra visokių mela- 
sirinkimo, tik noriu pastebė- bet mums neapeina
ti apie d. Paukštį, kuris yra kltl re?ka\ai» reikalauja-
įtartas nebeturįs vyriškumo, m®. atšaukti šmeižtus apie 
ir apie d-gės Paukštienės! veh°nl Kazimierą Lukošių., 
tuos didžiausius ‘‘kentėji- Į Lukoiiai.
mus,” kaip buvo pasakyta, 
kad—“kentė, kentė, ir neiš
kentė!...”

D-gė Paukštienė man pri- 
vatiškai yra apie tai skundu- 
sis viename išvažiavime, ku
ris atsibuvo “Trockio Girai
tėj.” Ji tuomet verkdama sa
vo kančias pasakojo, išrody- 
dama Paukščio nevyrišku- 
mus. Aš tuomet pastebėjau 
jos kalbai, kad jeigu jau j 
taip, tai iškurgi gavot mer
gaitę? Paukštienė atsakė, 
kad tiek, tai ir ubagas galįs, 
bet jai reikia vyro, o ne uba
giško redaktoriaus. Šitokiu _   > •_ _ _ x - J___ _ A. !_>_• •
hkausi užgauta, nes tokis pa- sioS moters yra įvairių kal- 
zemimmas d. Paukščio buvo bų ir tikrą priežastį snnku 
ir yra visai neteisingas. Man pasakyti. Bet pastarąją, sa- 
įsrode, kad buvusios Paukš- koma, išvarė iš proto mun- 
tienės kentėjimai buvo ne is šajnas ir kiti dalykai. 
Paukščio negalėjimų, bet is Senokas laikas atgal mun- 
Zapenacko Įsimylėjimo, ši- nrisitrauke kSit, ir d-« M Undžįęnė gale- begalo besS- 
ty pntvirtinti, nes ji irgi ne- nėdamf automKobi|ium. K. 
iškentė... Bet ji tik neisken- ir J
tė, o apie Undžiu vistiek ne- ti“>°
kalba taip prastai, ir para- žiemai užstojus atšalo ir 
gavus žydiško pyrago dabar musų senbernių jausmai prie 
vėla gyvena su d. Undžium. moterėlių, todėl jie sutvėrė 

Aš sakyčiau, draugės, kad senbernių kliubą ir visą liuo- 
mes turėtume susikeisti sa-p aiM praleidžia prie ko- 
vo žiurstus biskĮ siauriau, ir iailtra£.ių «e istolo - 
nes jei taip elgsimės kaip Tūlas laikas atgal komu- 
kad iki šiol, tai musų “ken- nistų laikraščiai išspausdino 
įėjimai” padidės da labiau, nurodymus savo paklus- 
o vardas atsidurs gyvenimo ‘‘draugams,” kokius
puvėsių išmatose. Dabar 
daugelis iš mus esame jau |mendUojamų kalbėtoju yra 
netoli nuo to. du ir iš musų kolonijos—tai

Bolševiką. Kručukas su Galgausku. Jei-

kad ištesėjus užtikrintą pa
ramą musų draugams Lietu
voje; kuopos draugai apsi- 
dėjo save mokestimis, mokė
dami L.S.D.R.F. mėnesines 
duokles.

Sausio 11 kuopa laikė su
sirinkimą, kur draugai už
baigė mokestis i fondą už 
1924 m. Rezultatai gana 
piųkųs; nariai sumokėjo į 
fondą per 1924 m. $50.00. 
Nėra tai didelė suma, lygi
nant musų Lietuvos draugų 
darbus ir uždavinius, bet tai 
yra parama, kuri suteiks mu
sų draugams ūpo ir energi
jos daugiau darbuotis darbi
ninkų labui.’Butų labai gra
žu, kad ii- kitų kuopų drau
gai pasektų baltimoriečiųj 
pavyzdį, ir kad net pralenk-j 
tų mus; mes užtai nepyksi- 
me, bet dirbsime da energiš- 
kiau, kad padidinus musų 
fondo iždą. |

* « ♦ / j

Tam tikra dalis anglų pro-1 
gresyvių žmonių yra susior
ganizavus į “Baltim. Open 
Forum” (Atviras Teismas), 
kur kas sekmadienį 3 vai. po 
pietų Hippodrome Theatre, 
kuris yra gerai lietuviams ži
nomas, laikomos visokios 
prakalbos ir atsakinėjami 
paklausimai. Kalbėtojai bū
na geri ir verti rimto pasi- 
klausimo. Taigi lietuviai, ku
rie suprantate anglų kalbą, 
pasistengkit lankyti tas pra
kalbas, nes jose galit rast 
daug sau protinės naudos.

e- * *
Yra tikrų žinių, kad vasa

rio 5 d. įvyks p. Jono Butė
no koncertas Baltimorėj. Re
gis, tai bus vienas iš žymiau
sių koncertų, nes, kiek gir
dėti, p. J. Butėnas sugrįžęs 
iš Italijos su žymiai pagerin
tu balsu. Manoma, kad bal- 
timoriečiai šiame koncerte Į 
skaitlingai daljnraus.

‘4'

I gu jau šitokius “kalbėtojus” 
I komunistų laikraščiai reko- 
I menduoja savo skaityto
jams, tai komunistų tarpe 
matosi aiškus kalbėtojų ban
krotas. Minėti du vyrukai 
Norwoode nėra skaitomi jo
kiais kalbėtojais.

Kunigo Taškuno parapi
jonų skaičius didėja, nes 
vienas-kitas iš komunistų 
abazo palenda po kunigo 
skvernu. Nesenai palindo 
vienas karštuolis, o dabai’ 
jau lenda ir kitas, “aismenu” 
vadinamas. Jau “užsakai” 
eina.

Kakaryku.

NORWOOD, MASS. 
Už bendrą frontą.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės 36 kp. savo metinia
me susirinkime, atsibuvusia
me 14 d. sausio, vienbalsiai 
pritarė tai nuomonei, kuri 
kartais pasirodo pažangiuo
se laikraščiuose, kad Ameri
kos lietuviu pažangioji vi
suomenė, ypatingai sanda- 
riečiai ir socialistai, sudary
tų bendrą frontą. Tuomet 
pasekmingiau butų galima 
dirbti apšvietos ir kultūros 
darbą ir progresyvių akcija 
prieš atžagareivius butų 
daug našesnė, jei pažangio
ji Amerikos lietuvių visuo
menė sudarytų bendrą vei
kimą.

T. M. D. 36 kp. Valdyba: 
J. Dundulis, pirm., 
P. Wetta, sekr., 
J. Pėža, kasierius.

NORWOOD, MASS. 
Trupiniai.

Musų kolonijoj netrūksta 
visokių atsitikimų, bet į laik
raščius mažai kas parašo. 
Štai, nesenai J. Žemaičio 
moteris išėjo iš proto, dabar 
randasi pamišėlių namuose. 
Pasiliko trįs maži vaikučiai, 
kurių vyrįausis 7 ‘metų, o 
jauniausias 4 mėnesių. Vy
rui dabar didžiausi rūpes
čiai ir vargai iš visų pusių. 
Taipgi W. Greblio pati ran
dasi pamišėlių namuose.

.. , . x i u- • įPrie 'Y1’0 pasiliko 4 vaikai,
posakiu as tuomet labiausia Apie apsirgimą pirmo- 
hkausi užgauta, nes tokis pa- sios moters yra įvairių kal- 
zemimmas d. Paukščio buvo bų ir tikrą priežastį sunku

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių atydai.

Brooklyno lietuviai kriau
čiai jau pradeda susiprasti ir 
ateityje žada bendrai gintis 
nuo Maskvos agentų—ko
munistų. Lietuvių 54 loka- 
las jau gana prikentėjo nuo 
komunistų diktatorių. Mes, 
senieji unijistai, matom kad 
komunistai eina prie sugrio
vimo musų lokalo ir užgrobi
mo jo turto. Komunistų bau
džiava mums jau nusibodo. 
Ne vienas musų buvo nu
baustas po 99 dol. ir 99c. 
vien už tai. kad buvome 
skirtingų pažiūrų. Kiti buvo 
nubausti po 25 dol. O kiek 
buvo tokių, kuriems ant me
tų laiko komunistai atimda
vo teises, vien už tai, kad tie 
žmonės nešoko pagal komu
nistų muziką. Pastaruoju 
laiku komunistai jau ant tiek 
įsidrąsino, kad niekina pasi
darbavusius unijistus _ ir 
trempia po kojomis unijos 
taisykles.

Patartina seniems unijis- 
tams, visiems kaip vienas, 
stoti ant sargybos unijos rei
kalų ir prašalinti nepaken
čiamą komunistų diktatūrą. 
Jie su savo “lyga” gręžia 
musų uniją iš lauko ir iš vi
daus. Einant į kl iaučių susi
rinkimą jie pirma atlaiko 
“lygos” susirinkimą ir ten 
viską iškalno nutaria, o at
ėję f kriaučių susirinkimą 
riksmu, melais, šmeižtais ir 
kolionėmis bando įvykinti 
savo diktatūrą, j lokalo de
legatus jie praveda visai ne 
kriaučių, o šiaip kokį-nors 
sau patinkamą cukemiką, 
kuris kriaučių amato visai 
nepažįsta ir kalbėdamas or
ganizacijos reikalais per te- 
efoną bando pirštais paro

dyt apie ką kalba, nes žo
džių jam trūksta. Komunij
ai ant tiek jau susipurvino, 
tad savo tarpe neranda 

švaraus amatininko-kriau- 
čiaus į delegatus, o priversti 
yra kandidatais statyti sau 
laklusnius cukemikus.

Prie šitokios bolševikų 
varkos kliaučiai negali ti
kėtis nieko gera savo amate. 
Todėl, senieji kriaučiai, su
irusiame ir padarykime 
tvarką savo iokale. Imkime 
pavyzdį nuo Chicagos kriau
čių.

Senas Unijiata*.
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LAWRENCE, MASS. 
Trijų chorų koncertas.

Sausio 11 d. atsibuvo čio
nai trijų chorų koncertas. 
Koncertą rengė dvi draugi
jos—Lietuvos Sūnų Draugi
ja ir L. U. Kliubas, kad su
šelpus savo narį Joną Aba- 
ką, kuris jau tūlas laikas ne
gali dirbti delei stokos švie
sos (regėjimo).

Programą išpildyme da
lyvavo šie chorai: P. M. cho
ras, L. L. D. D. choras ii* 
Liaudies choras. Taipgi da
lyvavo ir “Klaipėdos Orkes
trą.”

P. M. choras (čionai žino
mas kaipo tautiškos parapi
jos choras) pirmiausia su
dainavo “Lietuva Tėvynė 
Musų.” Daina išėjo gana ge
rai. Potam sudainavo dar 
keliatą liaudies dainelių. P. 
M. choras gana skaitlingas, 
ypač daug yra jaunų čia au
gusių panelių.

L. L. D. D. choras sudai
navo keliatą dainelių, kurios 
išėjo gana gerai, šitas cho
ras yra dar jaunas ir nelabai 
skaitlingas. Nors kiti "Ke
leivio” korespondentai ap
rašo jį kaipo bepartyvišką 
chorą, bet tikrenybėje gal 
nevisai taip yra, nes minėto 
choro veikimas matyt tiktai 
“Sandaroj.”

Liaudies Choras (čionai 
žinomas kaipo komunistų 
choras) sudainavo gana ge
rai. “Lai gyvuoja komuniz
mas” šitą sykį nedainavo. 
Nors šis choras čionai vadi
nasi komunistų choru, bet 
komunistų jame yra mažai. 
Didžiuma taip sau laisvi 
žmonės susispietę. Vyrų cho
re yra užtektinai, bet dailio
sios lyties visai mažai, gal 
apie pustuzinis merginų. 
Mokina buvęs vargoninin
kas, o organauja Brooklyno 
“Laisvė” ir Chicagos “Vil
nis.”

Seseris čemiauskiutės su
dainavo duetą. Jos savo už
duotį atliko gana gerai. Pa
tartina Černiauskiutėms la
vintis ir toliau dainavime. 
Dvi mažos mergaitės, rodos 
Romandukė ir Zablackiutė, 
atliko muzikališką duetą ga
na gerai, ant smuikos ir ant 
piano. Publika nesigailėjo 
joms aplodismentų. Buvo 
solo ant korneto ir saxaf ono, 
“Klaipėdos Orkestrą” ilgi 
gerai atsižymėjo—sugrajino 
keliatą smagių lietuviškų šo
kių, kurie žmonėms labai pa
tinka.

Publikos buvo daug, todėl 
ir pelno musų broliui Jonui 
Abakui liks. Parapijona*.

pasakytų, ką jis apie tuos 
dalykus žino. O kaslink vie
tos Hudsone, tai viešai pa
sakau, kad man čia vieta bu
vo ir bus. Aš manau, jog dar 
toli tie laikai, kada Perednio 
ir jo draugų diktatūra ateis.

Ona Šatienė.
Šiuo
ne-

Nuo Redakcijos, 
klausimu daugiau ginčų 
talpinsime.

PEABODY, MASS. 
Margumynai.

Aną dieną A. Balčiukas 
nuėjo į.girias pasivaikščioti. 
Ten jį užpuolė pulkas šunų. 
Jeigu nebūtų turėjęs revol
verio, tai šunis butų jį su
draskę. Jam iššovus vieną 
kartą, šunįs nuo jo atsitrau
kė ir jis išsigandęs parbėgo 
namo.

Musų L. U. Kliubo keli na
riai išrado naujas šventes. 
Kartais jie išlieka iš darbo, 
susieina į Kliubo kambarius, 
iškiša per langą Amerikos 
vėliavą ir patįs susėda kozy- 
ruoti, sakydami, jogei šian
dien yra Amerikos šventė.

Sausio 6 d. atsibuvo Kliu
bo susirinkimas. Perskai
čius protokolą tūli nariai pa
stebėjo, kad ne visi nutari
mai užrašyti. Sekretorius pa
aiškino, kad nekurie nutari
mai jam nepatiko, todėl jis 
ir neužrašė jų. Už tokį pasi
aiškinimą sekretorius buvo 
prašalintas iš vietos ii- išrink
tas naujas.

Keli musų seneliai atidarė 
lietuvišką mokyklą. Susirin
ko apie 50 vaikų, bet moky
tojas tik vienas, todėl mo
kykloje betvarkė. Tokiam 
pulkui vaikų reiktų bent tri
jų mokytojų. J. Zamanas.

BINGHAMTON, N. Y. 
Šaunus bankietas.

Sausio 3 d. Lietuvių Pasi
linksminimo Kliubas suren
gė bankietą pagerbimui sa
vo valdybos šiems metams. 
Bankietas buvo vidurmiesty, 
Victory restorane. Bankie
tas buvo labai linksmas, su 
prakalbomis ir dainomis. 
Susėdus svečiams prie stalų 
buvo nutrauktos fotografi
jos.

Naujoji Kliubo valdyba 
susideda iš šių draugų: M. 
Čiurlionis, pirmininkas, P. 
Mainionis, vice-pirm., J. De
gutis, protokolų sekretorius, Į 
J. Gabužis, finansų sekreto
rius, P. Balčiūnas, iždinin
kas, J. Bučinskas, biznio ve
dėjas. Gudelietis.

KENOSHA, WIS. 
Komunistas fabrikantas 

nubaustas.
Gal daugelis dar prisime

na komunistų komisarą fab
rikantą, kurio fabriką sučiu
po policija ir konfiskavo. 
Naudai gi tų, kurie tą garsų 
įvykį užmiršo, priminsime, 
kad čia gyveno garsus komu
nistų komisaras Juozas Ma
čiulis. Jis buvo karštas ko
munistas ir šventai tikėjo į 
visus Lenino tezius ir taip
jau, kad juo biednesni bus 
žmonės, tuo greičiau ateis 
revoliucija. O kad pats vis
gi biednu nenorėjo būti, tai 
sumanė žmones dirbtinai 
biedninti ir tai taip, kad pa
imti iš žmonių pinigai ateitų 
į jo kišenių. Prisisiuvo dide
lį kišenių, užsidėjo munšai
no dirbtuvę ir pradėjo mun- 
šainą šinkuoti, o pinigus už 
munsainą žerti sau į didelį 
kišenių. Biznis ėjo gerai: ne 
vien kunigai moka kirpti sa
vo aveles, tą patį moka ir ko
munistai. O kad girdomas 
proletariatas perdaug nesi
spardytų, tai savo fabriką 
įrengė labai gerai ir dirbo 
geriausį munšainą, sulyg vė
liausiais munšaino ekspertų 
receptais.

Bet atėjo nelaimės diena. 
Kapitalistinė policija kaž
ką suuodė ir rugsėjo 25 d. 
padarė ataką. Dirbtuvė li
ko surasta ir konfiskuota, 
kartu su keliais šimtais ga
lionų jau priruošto pardavi
mui “štofo.”

Komisaras jau buvo ban
dęs traukti valdžią teisman 
už konfiskavimą jo privati
nės nuosavybės, prie kurios 
niekas neturįs teisės, bet ka
pitalistinis teismas pasisku
bino patį komisarą pasišauk
ti ‘‘pasikalbėjimui” ir šiomis 
dienomis Juozui Mačiuliui 
teko stoti prieš majestotingą 
didybę—teisėją Slater. Nors 
paprastai komunistai sako, 
kad teismai su fabrikantais 
apsieina labai švelniai ir nie
kad jų nebaudžia, bet šiame 
atsitikime padarė išimti ir be 
didelių ceremonijų nuspren
dė, kad Mačiulis turi užsi- 
mokėt $1,000 ir teismo kaš
tus. Jeigu gi tiek pinigų ne
turi, tai turi eiti šešiems mė
nesiams kalėjiman ar kol už
simokės bausmę.

i Nežinau, ar Mačiulis netu- 
. rėjo tiek pinigų, ar nenorėjo 
juos atiduoti kapitalistų val
džiai, tik nuėjo kalėjiman.

Jaunas Kavalierius.

HUDSON, MASS. 
Atsakymas M. Peredniui.
“Keleivio” No. 2 M. Pe- 

rednis rašo atsakymą Onai 
Šatienei ir sako, jog visos 
peštynių istorijos jis neban
dysiąs aprašyti, nes, girdi, 
vienos ar kitos pusės kaltės 
faktų negalima prirodyti. 
Labai ačiū, kad prisipažįs
tat, jogei negalit faktų pri- 

. rodyt. Bet aš galiu tai pada
ryti, nes turiu du liudininku.

Toliaus Perednis sako, 
kad aš bereikalo bandau tei
sintis, nes mane gerai “išrek
lamavę” anglų laikraščiai. 
Betgi aš tos didelės “rekla
mos” anglų laikraščiuose ne
mačiau. Ten buvo rašyta 
tik tas, kad aš su malkų pa
galiu tamstos žmonai kailį 
išpyliau ir antrą kaitą, kuo
met tamstos moteris buvo 
užpuolus koridoriuje, tai aš 
ištraukiau iš jos šluotkotį ir 
dar daugiau jai daviau. Prie

RENTON, WASH. 
Mirė Vincas Čepaitis.

Sausio 5 d. čia pasimirė 
Vincas Čepaitis, 52 metų 
amžiaus. Velionis buvo ve
dęs; paliko dideliame nuliū
dime savo moterį, sūnų Ben
jaminą 20 m. ir dukterį Al
biną 18 metų.

Vincas Čepaitis išgyveno 
čia apie 18 metų. Iš Lietuvos 
paėjo nuo Plokščiu, Šakių 
apsk., Suvalkų rėd. Buvo do
ras, laisvas ir darbštus žmo
gus, tvirtai laikėsi darbinin
kų organizacijose. Mirties 
priežastis buvo skaudulys 
ant smagenų. Buvo daryta 
operacija, bet nieko negel
bėjo ir po dviejų mėnesių 
sunkios ligos užbaigė savo 
skausmus ir vargus.

Al. Kalvaitis.

TAYLORVILLE, ILL. 
Nelaiminga* lietuvis.

Sausio 21 d: pereitų metų 
patiko nelaimė Antaną But- 
rimavičių. Mainose jam nu
laužė abidvi kojas ir strėnas 
labai sumušė. Nelaimingasis 
ir dabar dar negali paeiti be 
lazdų. Ištisus metus negalė
jo nieko dirbti ir nežinia, ar 
kada nors galės. Tai matot, 
kokis likimas kartais patin
ka vargšą darbininką.

B1CKNELL, IND. 
Užuojauta draugui Vingiui. 

Išreiškiu didelę užuojau
tą draugui Juozui Vingiui, 
kuris dabar randasi ligonbu
tyje ir po operacijos sunkiai 

to visko teisme aš prisipaži- serga. Draugas Vingis yra 
nau. I doras, laisvas ir visų guodo-

Ant galo Perednis rašo, jamas vaikinas. Jo nelai- 
jog visi vietos lietuviai žino, mingam padėjime jam už- 
kokia aš esu “dora” ir “tei- jaučia netik lietuviai, bet ir 
singa” ir man tuojaus Hud- svetimtaučiai. Jis yra senas 
sane nebusią vietos.

Butų gerai, kad Perednis, 
kalbėdamas apie mano “do-. tvermės ir greito pasveiki- 
rą” ir “teisingumą," atvirai mo. Laisva* Mainerys.

“Keleivio” skaitytojas.
Linkiu draugui Vingiui iš-

<

TAMAQUA, PA. 
Italas papiovė lietuvį 

saliuninką.
Andrius Gurauskas, kuris 

nesenai užsidėjo saliuną, 
šiandien guli ligonbutyje ant 
mirtino patalo. Iš 10 į 11 
sausio jį supjaustė tūlas ita
las.

Kitiems musų saliunin- 
kams patartina elgtis atsar
giau su italais. P. š.

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešimas.

L. S. S. 19 kuopos susirin
kimas jvyks 1 d. Vasario 
(February), 10 vai. ryte, 319 
Grand St. Draugai, malonė
kite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių rei
kalų apkalbėjimui. Taipgi 
nepamirškite ir naujų nanų 
atsivesti i kuopą.

A. J. Sandro w, sekr.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Kairieji, Kurie ir už'tą^aSS 
Kairiuosius Kai- ’IL

resni.

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike...

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kaipgi tau patiko saulės už
temimas?

—Kas čia gali patikt, ka
da žmogus kas minuta lauki 
smerties. Aš, vaike, misli- 
nau, kad šiur bus pabaiga 
svieto. Pėtnyčioje atlikau 
jau ir spaviednį, o subatoj 
atsikėlęs visą rytą poteria
vau, kad panelė švenčiausia 
priimtų mano dūšią. Ir pus
ryčių nevalgiau, tik išsigė- 
riau truputį, kad drąsiau bu
tų mirti.

—Argi aš tau nesakiau, 
tėve, kad jokios svieto pa
baigos čia nebus?

—Jes, vaike, sakyt tu man 
sakei, ale aš nenorėjau tau 
tikėt, ba Dievo galybės nie
kas negali žinoti.

—0 betgi taip išėjo, kaip 
aš tau sakiau, ar ne?

•—Jes, vaike, tavo buvo 
teisybė. į —As mistinu, kad mes

—Ne, tėve, čia ne mano ' ištiek turėsime šunį, ba nuo 
teisvbė, bet mokslo, to paties kitokio pavadinimo šuva 
mokslo, kurio davatkos taip juk nepersimainys į kitokį 
Iai VACĮ 4-n i y •-» rl i i 11« *

j —Teisinga pastaba, tėve: 
šunį gali vadinti kaip nori, 
bet jis bus vis tas pats šuo. 
Taip yra ir su erdve, tėve: 
tu gali vadinti ją “dangaus 
karalyste,” ar kitaip, bet ji 
vistiek bus ta pati tuščia erd
vė. o ne “dangaus karalys
tė.”

•s —Ar tai šitaip mokina tas
sranomijos mokslas?

—Taip, tėve, šitaip moki
na astronomija. Ir tu matai, 

, kad ji labai gerai dausos ru-
■ mus pažįsta, nes iš kalno jau 
gali nusakyti, kada įvyks

i saulės užtemimas. Ir ji at-
■ spėja tai iki minutos. O ku
nigų mokslas negali tokių 
dalykų atspėti. Reiškia, jie 
nepažįsta erdvės, taigi ir

! apie dangaus karalystę jie 
, negali nieko žinoti. 
! —Na, gerai, Maike, jeigu
. nėra dangaus karalystės, tai 
kur aš numiręs pasidėsiu?

—Numiręs tu busi užkas-! 
tas į žemę, tėve.

—Bet aš noriu pasakyt, 
kur mano dūšia pasidės?

—O iš kur tu žinai, tėve 
kad tu turi dūšią?

—Maike, taip nekalbėk, 
i ba gali gauti per ausį.

r u. vra ! —tu Pyksti, tėve, tai
’. ...% i geriau užbaikim.ris aiškina,

—Olrait, Maike, gudbai:

—Tai kur tuomet Dievas 
su šventais gyvena?

—Visi šventieji stovi baž
nyčiose sustatyti. Erdvėje 
tokių dalykų nėra.

—0 kas tai yra erdvė?
—Erdvė, tai toji tuštuma, 

tėve, kurią tu vadini ‘‘dan
gaus karalyste.”

—Palauk, vaike, aš nesu
prantu, kaip čia išeina. Dan
gaus karalystė yra erdvė, bet 
dangaus karalystės nėra, o; 
erdvė yra. Man rodos, kad ; 
tū čia mane fulini. Juk jeigu 
dangaus karalystė yra erdvė, 
tai erdvė turi būt dan
gaus karalystė; o jei yra 
vienas, tai turi būt ir kitas. 
Kitaip sakant, jeigu yra šu
va, tai turi būt ir vuodega.

—Gerai, tėve, paimkime 
pavyzdžiui šunį. Daleiskim. 
kad pas mus yra šuo, ir de- 
leiskim. kad mes pavadinsi
me ji veršiu. Ką mes tuomet 
turėsime: šunį ar verši ? 

j —Aš mislinu, kad

bijosi ir kurį tu vadini “be
dievybe.”

—Ištikro. vaike, čia man 
išrodo labai navatna. Aš 
perskaičiau savo maldakny
gę galas iš galo, bet tenai 
apie saulės užtemimą nieko 
neradau: sakoma, kad net 
šventas tėvas negavęs apie 
tai jokių žinių iš dangaus: o 
žiūrėk, bedieviškos gazieto; 
pranešė viską iš kalno, ir 
viską atspėjo iki nago juodu
mo. Pasakyk tu man, kaip 
jos galėjo iš kalno tą viską 
žinoti?

—Ve, ve^ tu jau pradedi 
protauti, tėve. Tu jau pama
tei, kad mokyti žmonės dau
giau žino, negu “šventas tė
vas” ir maldaknygių rašyto
jai.

—Bet pasakyk tu man, 
kaip jie gali Dievo galybę 
sužinoti?

—Pasakyt šitą keliais žo
džiais negalima, tėve. Tu 
turėtum pasimokyti astrono
mijos, tiktai tuomet supras
tum, kaip tas galima sužino
ti.

—0 kas tai yra, vaike, ta 
sranomija?

—Astronomija, tėve, yra 
mokslas apie saulę, mėnulį ir' 
kitus pasaulius.

—Žinau, vaike, tai yra 
šventas raštas, kuris.... ..... ..
apie dangaus karalystę.

—Visai priešingai, tėve. 
Astronomijos mokslas paro
do, kad tokios vietos, kaip 
dangaus karalystė, visai nė
ra.

—Kaip tai nėra?
- Taip, kad nėra.

Į Europos mokslininkai iš
tyrė, ką žmonės valgė prieš 

į tūkstantį metų. Butų geisti
na, kad jie patirtų, ar žmo
nės turi ko valgyt dabar.
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Papos Manifestas.tos departamentą. Jie ten 
jam patarė bandyti surasti ir 
peržiūrėti mirusio gydytojo 
rekordus, nes gal ten gimi
mas užrašytas. Gydytojo sū
nūs sekė tėvo profesiją ir su 
jo pagalba visi rekordai bu
vo peržiūrėti. Po ilgų per
žiūrėjimų rasta jo gimimo 
rekordas. Rekordas buvo nu
fotografuotas ir gydytojo 
sūnūs pasirašė po afideivitu. 
Bet kuomet vyras gavo savo 
pasportą, jau parvėlu buvo 
važiuoti užimti pasklidą vie
tą.

Tie yra tik du atsitikimai, 
kurie parodo svarbumą už- 
registraoti kūdikius. Užre
gistruoti juos yra labai leng
va. Užregistravimas netik 
užtikrins metus, pilietybė, 
jo teisę lankyti mokyklą, tei
sę dirbti, bet ir daugelį kitų 
dalykų.

Kartais tie gimimo certi- 
fikatai liečia kitus. Pavyz
džiui, moters teisę gauti mo
tinos pensiją.

Nesenai teisdarys vaka
ruose reikalavo prirodymų 
dvynukų gimimo pirm negu 
davė nusprendimą. Senes
nis dvynukas buvo įvardin
tas kaipo išpildytojas testa
mento ir todėl buvo svarbu 
sužinoti katras pirmiau gi
mė.

Nuo karo laikų Valstijos 
Departamentas reikalauja 
gimimo prirodymų pasporto 
reikalais. ,

Persitikrink dabar, ar kū
dikio gimimas užrekorduo- 
tas, išsiimk kopiją ir visuo
met laikyk su svarbiomis po- 
pieromis. FIJS.

įvardinsi!
gai supi..<J kodėl taip yra. 
Dabartine y ikščionių demo- 

!:a, stropiai pade- 
utams, varoma 

'v. ’;ad butu šilta ir _ • A • * - -

■ .koįel taip yra.
i
ii Inkratų PO!;-' 
dant fede:

munistus kairesnių žmonių ton pust:
tai jau nebėra ir būti nebe- sveika ya.'Hunntiems uki- 
gali. Bet pasirodo, kad kai- ! ninkams n įvairiems vertel- 
rumui galo nėra. Buk tu kai- goms ' ‘ vs

Daug kas mano, jog už ko-

rus, kiek tu tiktai nori, vis 
■ vien tu rasi už save kaires
nių.
t Paimkim, pavyzdžiui, Vo- 
' kietiją. Čia yra komunistii 
partija (Maskvos šalininkė), 
kurioj yra kairysis ir dešiny
sis sparnas. Iki pernykščių 
metų partiją vedė dešinysis 
sparnas, šiemet vadovybė 
pateko į kairiojo sparno ran
kas. Kairieji, paėmę į savo 
rankas partijos vadovavimą, 
tuoj pakeitė visą eilę atsako- 
mingų redaktorių, pakeitė 
partijos sekretorius ir daug 
kitų partijos tarnautojų. 
Kairieji norėjo visą partiją 
sukairinti arba, kaip jie sa
ko: “subolševikinti.”

Bet, ot nelaimė. Nepraė
jo nei kiek laiko ir šį rudenį 
Komunistų Partijoj atsirado 
dar kairesnių žmonių, kurie 
pradėjo dabartinius kairiuo
sius vadus kolioti. Jie užme
ta tiems vadams taikstymąsi, 
pataikavimą parlamentari
niams įpročiams ir daug ki
tų baisių prasižengimų. Vie
nu žodžiu, pakairėjusioj 
partijoj susidarė dar kaires
nis kairysis sparnas*. Senieji 
“kairieji” atsidūrė “baloj” 
(centre).

Bet ir čia dar kaiiumui ne 
galas. Be maskvinių komu
nistų Vokietijoj yra dar dar
bininkų komunistų partija. 
Panašių partijų yra ir kitur. 
Tos partijos buvo sudariu
sios Ketvirtą Internacionalą 
Berline. Jų vadas yra olan
das Gosteris. Darbininkų ko
munistų partija labai smar
kiai kolioja maskvinius ko
munistus. šitie darbininkai 
komunistai maskvinius ko
munistus vadina buržuazijos 
agentais, darbininkų reika
lų pardavėjais ir išdavikais, 
čebatlaižiais rausvai gelto
nais budeliais ir visokiais 
dar bjauresniais vardais. 
Komunistinį Maskvos Inter
nacionalą šitie kairieji vadi
na ‘tarptautinės buržuazijos 
agentūra.”

Na, jei taip, tad jau kai
resnių jokiu budu nebegali 
būti. Rodos nėra jau vietos.

; Bet... čia išlenda sindikalis- 
■ tai, kurie visus komunistus, 
be jokių skirtumų, prakeikia 
ir siunčia peklos dugnan. 
Sindikalistai tai jau, rodos, 
iki pasiutimo yra kairus.

Ir vis tik... atsiranda ir dar 
“kairesnių.” Tai yra anar
chistai. Jie ir socialdemok
ratus ir visus komunistus ir 
sindikalistus vadina lepšiais. 
Jie sako, jog kiekvienas “są
moningas” darbininkas turi 
būtinai būti anarchistu. Bet 
ir anarchistų tarpe yra “kai
riųjų” ir “dešiniųjų.” Yra 
anarchistų komunistų ir yra 
anarchistų individualistų.

Na, kur gi galas? Ogi ga
lo nėra. Jei neturi smegenų, 
tai gali kairėti ir galų-gale 
pasikarti, o kairumo galo vis 
vien neprieisi. Todėl dau
giau reiktų galvoti ir mažiau 
“kairių” pletkų klausyti.

J. Degutis.

Kodėl Taip?

i
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goms. Pa\ \ '.dys muitų tari
fai. Krikščioniškieji ūkinin
kai siūlo apdėti įvežamus į 
Lietuvą rėžinius miltus 15 
centais, gi kvietinius—90 c. 
vienam ki gramui. Tie, ku
rie turi piinus aruodus duo
nos, žinoma, iš to tik pasi
pelnys. Tie. kurie spekulia
ciją bevarydami, prisikrovė 
savo sandelius javų ir miltų, 
“nesėję ir neplovę” gaus di
delį nuošimtį ir taipgi pasi
pelnys. nes aukštas, nepake
liamas kainas maisto pro
duktams sumokės iš mažo 
uždarbio gyvenąs miesto 
darbininkas.

Antra vertus, dabartinės 
tvarkos rėmėjų buvo viskas 
padaryta, kad miestų savi
valdybės neturėtų savo lė
šų darbininkų padėčiai leng
vinti. Valdžia visai nieko 
nedaro, ka i kovoti su bedar
be ir aprūpinti pigiu maistu 
miestų gyventojus.

Tie patys muitai, uždėti 
įvežamiem.' į Lietuvą avali
nės ir rūbų gaminiams, sun
kina ir be to sunkią padėtį.

Jei šiandien turime bedar
bę. tai čionai yra kalta toji 
politika, kuri vedama turtin
gųjų naudai. Duodama pini
gai tokioms Įmonėms, kurios 
nieko bendro neturi su kraš
to ukiu. mėtomi milionai ku
nigų algom.', vietoj to, kad 
šelpus miestų, miestelių ir 
kaimų atstatyn-^. -

Šitokią valdžios politiką 
turėsime tol, kol valdžioje 
sėdės krikščionis ir federan
tai. Tol darbininkų padėtis 
negerės, kol jie bus palaida 
minia, blaškoma ir apgaudi
nėjama gražių siūlymų ir pa
žadu. Darbininkas.

“ (“Darb. Balsas”)

į
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Užregistruokit Savo 
Kūdikio Gimimą

Antanas Antinas, ūkinin
kas iš New Yorko valstijos, 
išvažiavo Europon su savo 
žmona ir septyniais vaikais 
aplankyti tėvus. Kuomet su
grįžo Amerikon, tapo sulai
kyti ant Eilis Island. Du 
jauniausi vaikai trachoma 
apsirgo. Buvo užrašyti kai
po užkrėsti ateiviai, kurie 
bando į Suvienytas Valstijas 
atvažiuoti. Tie du nesveiki 
vaikai gimė Amerikoje. An
tanas bandė prirodyti imig
racijos viršininkams, kad 
tie vaikai turi teisę įvažiuoti 
i savo gimtinę šąli, bet to pa
daryti negalėjo, nes neturė
jo gimimo certifikato. Jis ir 
gydytojas užmiršo užregist
ruoti gimimus ir todėl jų pi- 
lietystė negalėjo būti užtik
rinta. Buvo vaikai be šalies. 
Antanas sv savo šeimyna tu
rėjo grįžti atgal Europon. Jis 
iki šiam laikui nežino ką da
lyti. Jiems tik buvo reika
lingi gimimų certif-ikatai ir 
butų galėję-*" grįžti atgal į 
New Yorką.

štai kitas atsitikimas. Per 
karą viduramžis amerikietis 
gavo paskyrimą Europoje ir 
gurėjo pristatyti gimimo cer- 
tifikatą gavimui pasporto iš
važiuoto imimo certifikatą? 
Pirmą kartą savo gyvenime 
buvo užklaustas tokios po- 
pieros. Jam liko tik mėnesis 
parodyti, kad gimė Ameri
koj. Jis nuvažiavo į Kansas 
valstiją. Į miestelį kur gimė 
ir bandė surasti slaugę ar 
gydytoją, kurie prižiūrėjo jo 
motiną. Reikėjo gauti jų pa
rašus po pranešimu apie jo 
gimimą. Gydytojas buvo 
miręs. Jo tėvai irgi mirę. Jo 
gimimas nebuvo užrekor-

Dėka krikščioniškai zak
ristijonų politikai Lietuvoje 
jau senai didelis finansinis 
ir ekonominis krizis, o kartu 
su tuo blogėja kasdien ir ma
teriale padėtis darbininkų ir 
šiaip darbo masių. Bankru
tuojant prekybos ir pramo
nės Įstaigoms, bedarbių 
skaičius auga ir auga, nes 
juos be jokių ceremonijų 
darbdaviai meta gatvėn, net 
kompensacijų nemokėdami. 
Savo pirkliškais išrokavi- 
mais biznieriai galvodami 
iki minimumo sumažino tar
nautojų ir darbininkų skai
čių. Biznierių niekas nema
no pažaboti, o darbininkų ir 
tarnautojų padėtis valando
mis blogėja. Jiems į akis 
žiuri žiauri bado ir skurdo 
šmėkla. Dalis kaltybės krin
ta ant pačių darbininkų dėl 
jų vengimo dėtis prie organi
zacijų, o kad ir buvo kokios 
sąjungos, tai iki šiol buvo 
naudojama karštakošių vai
kų partiniams tikslams, to; 
dėl ir smarkiai augantis be
darbių skaičius sunkiai gali 
tikėtis .paramos iš savų or
ganizacijų.

Miesto savivaldybė, ku
rioj iki šiol tupėjo federan- 
tai, bedarbiais visai nesirū
pino ir nesirūpins, nors tik 
jos kompetencijoj butų duo
ti butus, kurą, pašalpas, stei
gti valgyklas ir kitus paleng
vinimus netekusięjns darbo 
darbininkams. Taip pat iš 
viršūnių federacijos pasta- 
t

Yra pas mus paprastų ku
nigų. Yra visagalių prabaš- 
čių. Yra dar galingesnių už 
prabaščius. Ir yra visų kuni
gų kunigas—Romos papa. 
Jis save dar vadina “Dievo 
vietininku,” “visų Dievo tar
nų tarnu.”

Kas dvidešimts penkeri 
metai papos daro savo armi
jų parodą. Štai ir šiemet yra 
paskelbtas manifestas—ju
biliejus visiems 1925 me
tams.

šaukia visus katalikus va
žiuoti “antrojon katalikiškų 
tautų tėvynėn—Romon” ir 
melstis—“nuo pirmųjų miš
parų prieš Kalėdas 1924 m. 
ligi pirmųjų mišparų prieš 
Kalėdas 1925 metų.” Malda 
yra darbas, už kurį kunigai 
duoda brangiausią užmo- 
kesnį—atleidžia visas nuo
dėmes. Galima, sako, mels
tis ir savose bažnyčiose, bet 
jau gražiausia ir brangiau
sia malda busianti tų, kurie 
susirinks pulkais ir prižiū
rint vadams—kunigams, tė
vams, seserims, abiejų ly
čių davatkoms—pasieks Ro
mą, aplankys keturias gra
žiausias bažnyčias, melsis 
tiek ir tiek kartų ir gaus iš
rišimą, atleidimą ir dovano
jimą visų nors ir sunkiausių 
nuodėmių. Papa mano su
ruošti didelę parodą, šaukia 
visus katalikus. Šaukia net 
ir nekatalikus. Tikisi, kad ir 
nekatalikai supras galų-ga- 
le, kad niekas taip brangiai 
neapmoka maldingumą, 
kaip kad katalikų kunigai. 
Iš anksto nuspėja didelį pa
sisekimą. ’ ' >

Primena, kad niekas neiš- 
drįstų laužyti ar eiti prieš 
paskelbtąjį manifestą. Ant 
išdrįsusiųjų iš anksto šaukįa 
visą Dievo ir apaštalų rūsty-. 
bę. -■/<.. bč;:

Bet mes drąsiai išdrįsta
me ir iš anksto garsiai šau
kiame : Neduosime savęs 
mulkinti, kad ir visomis pra
garo galybėmis grasintumė
te!

Ir štai kodėl.
Mes sakome, kad tikyba 

yra kiekvieno žmogaus pri- 
vatiškas dalykas. Tikėk, 
kaip liepia protas, kaip sako 
jausmai, kad tik tas tavo ti
kėjimas kitų žmonių nevar
žytų. Kristaus mokslas tok
sai, koksai yra raštuose, yra 
vienas gražiausių, kilniausių 
mokslų. Pirmieji krikščionis 
ištikrujų šventi žmonės bu
vo. Bet vėliau kunigai Kris
taus mokslą iškraipė, pritai
kė kitokiam kurpaliui. At
sirado visa virtinė kunigų, 
vyskupų ir net pats papa— 
“Dievo vietininkas.”Jie skel
bė Dievo vardu: nežiūrėk 
žemiškų gerybių; nedejuok, 
kai tau skauda; nesiskųsk,, 
kai tau kailį peria; buk ave
lė; tylėk, kentėk, kantriai 
kryžių nešk; po mirties roju
je linksminsies. Ir žmonės 
buvo paklusnus. Patys gi 
kunigai visų pirma pasirūpi
no rojų sau įkurti šitame že
miškame gyvenime.

Visais laikais bažnyčia gi
miniavosi su turtuoliais.

kybės reikalai yra žymiai 
pagerėję.” Prisimena senus 
vapų viešpatavimo laikus, 
šaukia kunigus kopti į val
džią. Ir šauksmas nepalieka 
be ' alsių. Apsidairę pama
tysime, kad kunigai ir mi- 
nisteriauja. ir bankininkau- 
ja, ir prekiauja. Toli pavyz
džių nereikia jieškoti. Lietu
va aiškiausias tam įrodymas. 
(Tik keista—kunigai nori 
pasiekti dangaus karalystę 
per ministerijas ir bankus! 
Ar tai Kristaus mokslas?)

Tokiu tai budu papa su 
štabu daro puolimą visu 
mąstu. Kitais metais patik
rins savo armijos jiegas.

Ar daug važiuos į Romą? 
Tur būt nemažas pulkas.

Kas per žmonės tie bus?— 
Davatkos, tamsus žmoneliai, 
be laiko sūsenėję ir laiku ne
subrendę, kurių supratimas 
nesiekia toliau klebonijos ir 
kunigo skverno; Arba tokie, 
kurie dalinasi šit bažnyčia 
turtu, raidžia, kurie laižo 
kunigo padus, rankioja nuo 
jų stalų nukritusius trupi
nius, stengiasi ištikimai pa
sidarbuoti; tikėdamiesi 'gau
ti dą)‘didesnių malonių;;

. Milkų galvojimas yra tik
rai ir .paprastos.

Mes-gyvename ant žemės 
ir rūpinamės visų pirma že
mišku gyvenimu. Žemiškas 
gi gyvėsumas yra dabai-taip 
sutvarkytas: yra turtuoliai ir 
darbininkai,* vieni ponauja, 
kiti-prakaituoja; kas turtuo
liui gera, tas bloga darbinin
kui ir atvirkščiai. Jei nori gy
vent, tur*i spirtis; kovoti. 
Grynas paklusnumas—yra 
skurdas, mums, musų žmo- 
noms. musų .vaikams.

‘Gyventi,. kbYofi iH-ūies- 
šaukiame.—Kovoti užžmo- 
riišką gyvenimą mumis,' dar
bininkams, ir visąįžirtbiiį.^i.

Kunigai nori, kailiuos tik 
meistumen)^,; būtume pa
klusnus, kaip’avelės, leistu
me kirpti save, kada nori ir 
kas nori.

Mes gi norim, kad niekas 
musų nekirptų: savo vilnas 
niekam nenorime atiduoti ir 
svetimų vilnų negeidžiame.

Jie keikia mus, vadina be
dieviais, rodo senesnius lai
kus, kada darbininkai avelė
mis buvo.

Mes gi sakom: avelės bu
vome, avelės nesam ir avelė
mis niekada nebebusime.

Jų kelias atgal—į tamsią 
praeitį.

Musų kelias prieky n—į 
šviesią ateitį. Pipirai

tyti darbo inspektoriai dar- Kartu su jais dalinosi turtais 
bininKams nepadeda ir ne- jr valdžia. Vienu laiku baž-

Darbininkų padėtis Lietu
voje darosi vis sunkesnė ir 
sunkesnė. Miestuose ir mies
teliuose viešpatauja nedar
bas, pastaruoju gi laiku pra
sidėjo žymus duonos, mais
to produktų ir avalinės bran
gimas. Darbininkų sveikata 
neapsaugota ir nerupinama. 
Neturima senatvės, nelai
mingų atsitikimų, bedarbių 
draudimo, žodžiu sakant, 
visos nelaimės, skaudžios ir ____
sunkios, užgulė darbininkus duotas. V yras kreipėsi dei 
ir miestelių biednuomenę. pagalho i valstijos sveika-

I

gali padėti, nes jų pareiga 
daboti darbdavių interesai. 
Aišku, kad neverta laukti ką 
geresnio, kol federantai sėdi 
nuo apr-čios iki valdžios 
viršūnių. Tiktai griežtos 
kovos keliu darbininkai ir 
tarnautojai apgins savo rei
kalus. Rinkimams besiarti
nant kiekvienas privalo pa
galvoti kam atiduoti balsą. 
Tik socialdemokratija tinka
mai veda kovą už išnaudoja
mųjų masių reikalus. J. K.

nyčia buvo taip įsigalėjusi, 
kad valstybių valdžios 
jai priklausė. Karaliai 
gi tuomet prieš papą 
keliaklupsčiavo. Ir kelių 
šimtmečių kovos reikėjo, pa
kol valstybė nusikratė baž
nyčios jungo, o papa buvo 
uždarytas į Vatikaną. Bet 
kunigai paliko ant liaudies 
galvos užmestą kilpą. Baž- 

l nyčia paliko susibičiulia’ uri 
įsu valstybe. Viena kitai pa- 
, dėjo. Abiem nuo to buvo tik 
šilta.

žrr.ngus k .ris patsai savoi Karui ir audroms p 
protu negy vena; proto visai kai-kuriose v aisty b s; e pra- 
neturi. ” [dėjo įsigalėti reakcija—rat-

c * ! žagareiviškumas. Kunigai
Mylėti e reiškia pra- ' rankas iš džiaugsmo trina 

džią romansavimo, kuris tę- Pats papa pripažįsta, kad 
siasi visą gyvenimą, “paskutiniais laikais katali-
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Lietuvosjudošiai
Kunigų pastumdėlė darbo 

federacija vis dar turi tiek 
besarmatiškos drąsos vadin
tis darbininkų gynėjais.

Pažiūrėkim, draugai, kaip 
tie zdraicos gina Seime mu
sų reikalus. Gruodžio 2 d. 
Seimo posėdy, svarstant Vi
daus Reikalų Ministerijos 
sąmatą, socialdemokratai 
pasiūlė išbraukti kunigų, 
pastorių, popų, rabinų ir ki
tokių vilnų kirpėjų algas, 
būtent 1,440,162 litų, ir tuos 
pinigus paskirti bedarbių 
šelpimui, kurių tiek daug 
dabar Lietuvoj. Šis socialde
mokratų pasiūlymas liko ne
priimtas, nes darbininkų ju- 
došiai federantai Šukys, Jo
čys, Beržinskis, Lumbis, Alc- 
liunas ir Žvirgždys, nors vi- - 
si bu o tsną posodv, tačiau 
nebalsavo isčdčuiokra- 
tų pasluiytną, Tokiu biauriu 
pardayikfskp cs,vo darbu fe
de antai atome nuo alkanu 
bedarbių šeimynų tuos pini- 
gus ir psoky-ė riebiems die
vų pisrzeinrs, kurie ii’ taip 
nežino ki£ v.a skurdas ir 
darbingo vzrgns. Yykiir. 
iš savo tu r. o L judo-
šSkas eiles federozoį drau 
gai. Moo y.k o. zkioi imtom, 
kaip tie pardavikai vidurdie
ny parduoda riusų^eikahis.

Lede j antai.

C



FELIFTONAI kėliau anksti, nes blakės 
,kando oras buvo gražus, 

- ------------- ale nelabai. Iš pradžių žvir- 
KĄ AŠ MAČIAU SAULEI ant stogo čirškėjo, o 

paskui nustojo/' 
Utarninkas: šiandien po 

pietų apsirgo musų ožka. 
Buvom nusigandę, kad gali 
pastipti, ale pasveiko. Va
kare mano brolis Pilypas iš
ėjo ant vakaruškų; nors la
bai skubinosi, ėjo tiesiai per 
kluoną, o paskui lipo per 
smirdėlio tvorą, ale vistiek 
dvi minutas pavėlavo.

Sereda: Šiandien iš ryto 
palijo, tai pasidarė purvynas 
ir labai slidu. Aš norėjau iš
varyti iš kiemo kiaulę, bet 
kaip paslydau, tai visas į 
purvyną išsivoliojau.

_______ _____ Ketvergas: Šį vakarą tū
lė savo spn(ru7iai7visrąsle-.^au dideli sąžinės grauži-

UŽTEMUS.
Nuo pat mažystės man, 

taip kaip ir jums, vis pasa
kodavo, kad ten kur dangu
je, už saulės ir už žvaigdžių, 
yra Pondzius su didžiausiu 
pulku angelų. Taigi ir buvo 
man didžiausiu rūpesčiu, 
kad pamatyti tuos aniuolus 
ir tą taip gražų dangų. Na, 
manau sau, juk jei numirsiu, 
tai žinoma, kad tą viską pa
matysiu, bet vėl atgyti jau 
nebegalėsiu. Tai kas per 
nauda iš to pamatymo—pats 
vienas sau tik žinosiu. 0 gy
vam gi negalima pamatyti 
dangaus gyventojų, nes sau-' 

criinrl lllioic triobn olrx 
pia nuo griešnų akiu. Bgt nes Per visą dieną nega-

■ • • - - | Įėjau nieko tautai nuveikti.
Tik pamislykit: visa diena 
pragyventa be naudos!

Pėtnyčia: Per klaidą šian
dien tik-tik neprapioviau 
skilandžio. Bet atsiminę, 
kad pėtnyčia, barščius išvi- 
rėm su baravykais.

Subata:. Šiandien prisi- 
kimšau šieniką šviežių šiau
dų. Šitą padariau tuo išro- 
kavimu, kad ant šviežių 
šiaudų minkščiau gulėt. Be
je, ką tik nepamiršau užre- 
korduoti, kad šiandien po 
pietų kaimyno Užkampio 
katė atsivedė penkis kačiu
kus.

Nedėlia: Šiandien visą 
dieną gulėjau, nes jaučiausi 
nuvargęs.

Nors šitas mano Dienynas 
turėtų tilpti “Sandaroj,” 
kur telpa ir kitų veikėjų pa
našus istoriniai veikalai, bet 
šį sykį siunčiu į “Keleivį.” 

Neįvardytas Veikėjas.

svarbiausia butų gyvam bū
nant dangiškas grožybes 
matyti, nes tuomet pats ga
lėčiau ilgai atsiminti ir savo 
broliukui Pranukui galėčiau 
viską papasakoti.

Išsipildo mano sapnai ir 
svajonės—jau galiu pama
tyti dangų ir gyvas būda
mas! Ot, bra, laimė! Saulė 
užtemsta, sulaiko savo spin
dulius ir griešnom akim nie-i 
kas nekliudo—žiūrėk į dan-; 
gii, kiek tik nori.

Pasilipęs ant stogo laukiu, 
skaitau minutas, kada čia j 
paregėsiu Dievo majestotą. ! 
Va, va! Jau temsta, jau, jau j 
tamsu! Nurimau, biskį prasi- į 
žiojau, nusiėmiau kepurę 
(nes kaipgi atrodys, jei už- 
tėmys aniuolai mane su ke
pure bežiopsant), ir žiūriu.

Kadangi. saulės užtemi
mas. buvo Rytmety, tai ir 
d angauš. gyventojai vos tik 
buvo sukilę : vieni prausiasi, 
kiti kelines aunasi. Senis 
Dievas-tėvas vos dar ritosi iš 
lovos. Bet aš sakysi d, kuni
gai tikriį tiesą skelbia, kad 
Dievas yra rustus. Tai ir da
bar, žiuriu, kas jam ten ne
patiko, tai kad suriks, kad 
užsimos su lazda ant aniuo- 
lų, tai tie tik sukasi kaip vi
jurkai apie senį. Kristus gi, 
kaip ant žemės būdamas bu
vo “slow,” tai tokis ir dan
guje. Et, su senmergėm tik 
juokatja, o tos aplink jį ap
stojusios—Agota, Barbora, 
Brigyta ir Uršulė su “tavorš- 
koms” savo—tik klausinėja, 
tik juokiasi.

Ot, Petras, tai kas kita! 
šis, nors ir senas, bet apsuk
rus: kaip tik prisiartina 
anų Jaitės netoli durų, tai jis 
ir genasi jas lazda mosuoda
mas. O juokdarės aniolaitės 
prisitaikiusios kimba Petrui 
į barzdą. Norėjau dar pama
tyti savo vieną pažįstamą, 
jis mirė būdamas elgeta, tad 
įdomavau, kur jis ten randa
si, bet vos pradėjau mesti 
akimis per ubagų sekciją, 
saulė tuoj pradėjo žiebti į 
akis, kad net apsiašarojau. 
Taigi savo pažįstamo nespė
jau pastebėti. Kuriuos ma
čiau, tai visi buvo apsikarstę 
ilgais rąžančiais. Rūkyti, 
matomai, danguje uždraus
ta, nes nei pats senis Dievas 
neturėjo pypkės ir prie to 
ant sienų matėsi kai-kur iš
kabos: “No Smoking.”

Tai tiek tespėjau pama
tyti, kas darosi dangaus ka
ralystėj. nes saulės užtemi
mas neilgai tęsėsi. Dabar tik 
lieka dar pamatyti, kas de
dasi pekloje. Taigi ar nepra
sitars kunigėlis, kaip galima

Menas Gimė 
Senai

Dar nebuvo nei šių dienų 
supuvusios kultūros, hė! tos 
technikos, kuri ryja gyvą 
žmogaus dvasią, o tačiau 
grožės nujautimas jau gyve
no žmonėse. Žmogaus dva
sia, po sunkių dienos darbų 
čia jieškojo ramybės ir savo 
sielai atgaivio. Ir tik čia bu
vo amžinos gyvybės šaltinis, 
vidujinio žmogaus gyvenimo 
atspindžiai. Laikui bėgant 
menas virto dvasios gyveni
mo butenybe, kaip kun ’i 
valgis ar gėrimas. Pašau’ j 
buržuazija, pamačius mene 
galingą jiegą, griebėsi jį m > 
noDolizuoti, kaip kad mono
polizavo savo bedugnės ki
šenės reikalams pramonę, 
prekybą ir kitas ekonomių: j 
gyvenimo šakas.

Iš čia tat ir iškyla dvi sr 
vi meno, būtent proletri ą 
menas, kuris šaukia juo Į 
klasių kovą, rodo buržua i- 
jos pinkles ir tuos kelius, k’ - 
riais darbininkai gali išei ;■ 
socializmo arenon, ir buož’ į| 

menas, garbinąs karus, d! - 
vus, nesamas dvasias ir gir
tą salionų lovų kultūrą. Mes 
gardžiai juokiamės, kai dar 
ir šiandien kai-kurie pudruo
ti biznio advokatai nori įti
kinti mases, kad menas ne- rikas prijungė

i

Gorkis—iš kitos. -Vėliau, ir 
musų dienomis, kai galinga 
proletaro ranka triuškinda
ma burtus ir seną pasaulį, 
neša visiškai kitą gyvenimu, 
pilni misticizmo buržuazi
niai “pisoriokai”—na, tegul 
bus rašytojai—atsiduria la
bai keblioj padėty. Matyda
mi grabą senam pasauliui ir 
visokioms patriotinėms bei 
tikybinėms isterikoms, mū
siškiai jaunieji ima jieškoti 
ko tai ir klajoti padangėmis. 
Mes čia nebemanom t liesti 
gero biznieriaus meno srity
je pono Puidos, kuris su sa
vo Krivūlėmis ir Gairėmis 
gėrėjasi dabartinės kleri
kalų valdžios gerumu ir 
mėgsta aprašyti salionų rie
bius snukius su buvusiu žval
gybos viršininku Gira bei 
meditacijų dvasišku tėvu 
Vaižgantu. Mums nesvarbu 
ir kūčių mėgėjas Smogą bei 
Kirša su savo sijonų aidu
žiais. Mums čia svarbu pa
liesti reiškiantis pretenziją 
proletarinin Lietuvos parna- 
san ekspresionistai. Visokių 
visokiausių jų atsirado. Ru
sijoj net kelios srovės, kurios 
meilinasi komisarų užgai
doms (Majakovskis, Eseni- 
nas ir Ko.); Italijoj nususu
siais liežuviais laižo Musoli
nį padus (Marietti ir Ko.), 
o Lietuvoj užbaigė savo kar
jerą ‘‘granatomis krūtinėj” 
Šemerys, karvių himnais 
Tysliava, ir kitokiomis nesą
monėmis visi kiti. Apie juos 
ir jų “kūrybą“ vėliau teks 
atskirai kalbėti ir nušviesti 
darbininkų klasei. Tuo tar
pu mes juos paliekam “mor- 
čiaus” upe blauzdomis dau
žyti sietyną ir apie karves 
giedoti.

Šioj dėl meno varžvtinėj 
bažnyčios, valdžios ir parti
jų, proletariniai menininkai 
permažai tedalyvavo iki šiol 
gal tik todėl, kad per 
pirštus į tai žiurėjo ir darbo 
masių “vadovai,” bet šian
dien jau darbas kyla iš apa
čios. Jis augs ir plėsis. Iš
mušė valanda ir menas bus 
musų, bus musų ne todėl, 
kad jis tarnautų kokiam 
nors kramolui ar nesąmo
nėms, bet todėl, kad jis tar
nautų plačioms darbo mu
sėms ii’ vestų jas Į tikrą ir 
šviesų rytojų. Žinodami, 
kad tik socialistinėj tvarkoj 
bus laisvas žmogus, kad tą 
laisvę neša darbininkų klasė, 
mes einam jai tarnauti ir sa
kom: “Tegyvuoja proletarų 
menas!” J. Baldauskas.

G

Redakcijos 
Atsakymai.

F. Venskui.—Rusų valstj. 
bės 
skaito 
riką, kurį patįs slava: 
tuomet rusais 'd?, nesivadi- 
no) paši’ vietė šiaurės i 
Novgorodą 862 lue^^is. Su 
juo atvyko da du broliai. 
SineusT-9 ir Truvoras, ir jie 
pasidaliję slavų žemę i 3 
sritis pradėjo joje viešpa
tauti. Vėliaus tečiaus Ru- 

i savo brolių 
sritis prie Novgorodo, apsi-

įkūrėju istorija 
skandinavą Rn- 

i (.PC

i

Į

«
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• v | • i $ 1 UllvOC*llvv ACllrYCalOę GUČUgnesnom akim peklą pana- |itizmo (Liudo ir Frjdricho)
lyti.

Didžiausia Arbatos ir Kavos Į 
Vertybė Amerikoj Šiandien/

I
*

Vienno Svaro Pakelis La Touraine Kavos $.59 
Puses Svaro Pakelis La Touraiae Arbatos .45

(Bile rūšies)
ABUDD SI 04

Jums Patartina Pasirinkt Geriausia
w. a. UUINBY < <>.. 291 ATLANTIC AVĖ.. BOSTON.

LįTouraine Tęs and Coffee
y.*?

Fedoras.
Ivanas V, 
Sot i ja.
Petras Didysis,
Katarina I,
Petras ii, 
Ona 1,
Elzbieta. %

Petras III (silpnaprotis), 
Katarina II (garsioji pa

leistuvė),
Ona II,
Ivanas \ I,
Povilas I,
Aleksandras I, 
Mikalojus I,
Aleksandras II (nihilistą 

užmuštas),
Aleksandras III, 
Mikalojus II (bolševiku 

sušaudytas).
Šiaudiniam Antanui, Bos

ton, Mass.—Kadangi po pri
siųsta korespondencija šalę 
slapyvardžio nepasirašot sa
vo tikros pavardės ir nepri- 
duodat savo adreso, tai ko
respondencija netilps.

Girių Žvalgui, 
Upper kalis, Mass.- 
šainerių gyvenimo žineles 
nesvarbios, netilps.

Nėvton 
—Iš mu:i-

PAJIEŠKOJaSAI
Pajieškau švojSfrio Jurgio Stepona

vičiaus, • ?> mi tų amžiaus, paeina iš 
Šiaulių vai.. .Motiniškos sodžiaus. 1922 
metai.' iš l’hilaileiphia, I’a. išvažiavo 
į VVilkes-Bar:e. Pa. ir dirbo anglių ka
syklose. Nuo to laiko nieko apie jį 
negirdėjom.. Meldžiu jo paties at-*- 
šaukti ar kas apie jį žino, malonė
kit praneši:, ik-s turime labai svarbų 
reikalą. K. ZII.AITIS

Box ‘ BaTringtoni. it. -J.

Pajieškau Vincento Stankevičiaus, 
jis buvo kunigas M t. Carinei. Pa.. <1:- 
bar girdėjau, kad tapo daktaru. Ma
lonės atsišaukti arba kas apie jį ži
no teiksi- pranešti

\ INTAS SKUČAS
352 E. 1 iii SU, Mt. Tarmei, Pa

Pajieškau draugo Stanislovo Tolii- 
o, Skomantų kaimo, šviekšnos va!., 

Tauragės apskrities. Pirmiaus gyve
no New liaven, Conn. Malonėk atsi
šaukti pat-: :, arba kas žinot malonė
kit praniš::. tarsiu širdingai ačiū.

STANISLOVAS YUCIUS
14 Margin St.. Hyde Park. Mass.

Aš. Jonas Grantas, noriu sujiešhti 
savo broli Juozą Grantą, kuris moti
nai mirus išvyko į Ameriką 1905 r.i. 
Keto prieš i 
sai gyve: 
karo ji- 
vo pini gi 
neturim 
Meldžiu 
pranešk: 
Suvalkų 
Kybartu

t

ažiuosiant į Ameriką j:- 
ras mane. Ligi pradžios 

i m- rašė laiškus ir siųsti.'.- 
dabar jokių žinių apie įj 

■ ežir >m, kur jis ranLsi 
išaugti, arba kas žitJle. 
JGN \S GRANTAS

i

■KELEIVIO' 
KNYGOS.

priklausąs nuo politikos i
ekonomikos. Menas fakt;- skelbė didžiuoju kunigaikš- 
nai jau Homero laikais buvo —’— ’ x ’
monopolizuotas.

Taip buvo graikuose ir
Romoj. Nedaug pasikeitė ir 
renesanso laikais, o abso-

čiu ir užkariavo kitas slavų 
padermes aplinkui. Ruriko 
giminės kunigaikščiai vieš
patavo Rusijoj per 736 me
tus. Jų dinastija pasibaigė 
1598 metais, kuomet sosto

d i_- \z i (gadynėj menas galutinai ai- įpėdinis Dimitris buvo intri-Barbes Vaikas. Si.,* * J „„...-...i.,.,.. r.-____ ,

IŠ MANO DIENYNO. 
Svarbi musų tautos istorijai 

medžiaga.
Kaip mažas buvau, tai 

kiaules ganiau. Kaip išau
gau, tai dideliu tautos veikė
ju tapau Kad mano svarbių 
darbu tauta leužmirštų, nu
taria: i urna užrašyti ką 
nuveikiau ir ko nenuveikiau, 
ir šitą ' toiii.t medžiagą pa
skelbti lai h i asciuose,

Štai’man. dienynas.
Panedėlis* Šiandien atsi

; siklaupė ties salionų durimis 
ir ėmė laižyti kruvinų despo
tų pantaplius. Aštuoniolikta 
amžiaus gale, diegai francu- 
zų revoliucijos Volteras ; • 
Ruso, taipgi pati revoliucij i 
smarkiai sujudino seno su
puvusio pasaulio pamatus ir 
devynioliktame šimtmety j ? 
ima grumtis dvi idėjinės p - 
sės.

Realizuojanties klasių ko
vai, tas skilimas ir mene ap
sireiškia Metcrlinkai, Ibse
nai iš vienos pusės, ir Zol , 
Tolstojus Hanptmannė.

gantų nužudytas. Tuomet 
Rusijoje prasidėjo didžiau
si sumišimai, kurie tęsėsi ke
liolika motų; j \ bvvo užplū
dę lenkai, totoriai ir kiti plė
šikai. Po ilgų p k. ri’i.ir ne
sutikimų. 1612 m ?t; iŠ ;i 
išsirinko sr vo ’ 
chailą Feodorcv 
novą. Tai b: 
sijos car<is ir 
nes*- jos prndži \ -j 

patave iki 15.-5 mj.u.
KUi jo vr.lą 
-Aleksis. cirų
Uogas eina iš eilės T ne;

•t

v idonu Mi
lų Romu- 

VO p.'kT! xs Ru- 
i.omr.ncvn di-

i v.es-
J )- ■. 5-

t

K ~ 
U -4 vv«

t Aš, Stela Petraičiutė, pajieškau sa
vo sesers, kurią pasiėmė su savim mo
tina ir pabėgo su Kastantu Stankum 
iš Buffalo, N. Y. 1921 metais. Išva- j 
žiuodama motina su savim pasiėmė , 
mano sesutę Katriutę ir broliuką An- 1 
tanuką. o mane ir vyresnį brolį pali- į 
ko. Mano sesutė dabar jau bus 13 me-

> tų. Aš esu vyresnė už ją ir norėčiau i 
susižinoti. Prašau atsišaukti arba kas ! 
apie ja praneš, busiu dėkinga. (6)1 

MISS STELLA A. PATRICK 
Coalport, Penn.

Pajieškau mano tėvelio Juozapo 
Jurksaičio. jis prasišalino sausio 12 ii., 
1924, palikdamas mus su motinėle di- 
Ueliaine varge. Jo išvaizda: šviesaus 
veido, geltoni plaukai, rudos akys,

PAJIEŠKAU TARNAITĖS prie 
mažos ūkės. Gali atsišaukti pabuvu
si moteris arba silpnos sveikatos mer
gina, kuri negali dirbtuvėj dirbti. Čia 
darbas bus lik valgyti pagaminti ir 
stuba apvalyti. Aš esu našlys be vai
kų. Adresas: P. JOVAIŠAS 

P O. McNaughton, Wis.

litauvos Ri'spublikim Istorija ir žem« 
bpis. — šitas veikalas parodo, kaip 

nuo. IDOS metų revoliucinės Lietuvos 
s j >ėk- s vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo-pačiu laikų kunigai tą val
džią rėmė ir gynė; lįaip paskui rev>- 
llucija paėmė viršų, kaip Lietuva li
kos paliuosuota iš po caro valdžios ir 
kaip ji buvo apsk«-*bta respublika. 
Pridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos lubežius 
ir kaip šalis yra padalyta i apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamojo 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 

. bolševikais, sutartis su latviais, rpra- 
’ šyrnas visų mūšių su lenkais ir tt. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais.........$1.50
tlkoholiii ir Kūdikiai — Ariu kaip 

■ atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio
_ ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka

na nors buti kūdikių tėvais, būtinai 
i šitą knygutę. Pa

gal daktarą idoiitzerį sutaisė Ba
ra bošius. I'usL 23 .......................... P)c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
(8). vestuves. Juokinga ir lengva per- 

j statymui. Parašė Iksas. Pusi. 24 10c. 
------------------------- —-. Materialistiškas Istorijos Suprstimas.

ČBVE*TO KRt*d -Jei nori žinot, kas gimdo pasau- 
ri>E. Biznis gerai išdirbtas, vieta......................

apgyventa visokiom tautom. Priežas- -yje įvairiausius nuotikius, tai per
tis pardavini'i—savininkas eina į skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
Vholesale biznį. Kreipkitės šiuo ad-J1 
rtsu: (7)3

KRANK JOTAS i
1128 Washington. St., 
So. Norwood, Mass.

D A DTIA ITTlff AI ic* nors buti kud1 AlUzn VURIaI J turėtų perskaityti

Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 

per devynis metus. Du partneriai ne-| 
sutinkame, užtai parduosime nebran
giai.

J. PELAMS Į
258 No. 13th SU Ptiiladelphia, Pa.

lengva. Knyga protaujautiena <farl>i- 
ninkams nenpkainuojama, Mcdcga 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek- 
,2ac.

Monologai ir Deldamaciino. — šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių h juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš- 

uvZ^lSp -M®-.

sa. 80 pust .... ..

i

vidutinio didumo, sveria apie l'iO sva- 
rų;paiTiwl!iš Graužinų kaimo, Veliuo
nos vai. Kaimo apsk. Jeigu kas pate-, 
mitu,.malonėsit pranešti arba pati 
teiksis atsišaukti. 16)

L A GRINAS G. YURKŠALTIS
P. O. Bos 123, Port tVashington, N . Y.

i

Pajieškau pusseserės Elzbietos Kar
pavičiūtės. Sasnavos parapijoj ” 
gelumbiškių kaimo, apie 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji apie ją malonėkite pra
nešti. n,s yra labai svarbus reikalas 
iš Lietuvos. Taipgi pajieškau savo di
džių Matjošiaus, Antano ir Andriaus 
Savickų, tetos Magdės Savickienės, 
taipgi pažįstamų Onos Raibikiutės ir 
Vinco Kevežos, pastarasis Šunskų pa
rapijos. Visus meldžiu atsišaukti, nes 
su kiekvienu turiu reikalą. ("?

ANELĖ D E R E š K E VI ė IU T Ė 
2255 So. 28th St., Philadelphia, Pa.

I
Vilkaviškio apskritie.- -

----ei: mtas. Senap’li , gtv. 50,
i.ithuania

l’ajiešk.-i i>rol Jono ir Jurgio N 
uronių. 'au gyveno Ne-.v Yorke. I 
!,i«‘ti:vos I \nn :ią kaimo, Pušaloto 
:>a’-.'p. ■' e is i 'Menės atsišaukti ar 
ba žinai/i- ii tei sis pranešti.

GRASILDA MII.iAUSKIENĖ
Ncuronaitė

4<>1 7th St., VVįndber, Pa.

Pajieškau brolio Juozapo liukso 
Šiaulių apsk.. žvenčio parap.. Už 
beržinis laime: pažįstamų: Vilimo 
Gedvilo K'lmi miest., jis gyveni 
Bayonne. N. J.: Benedikto Einigio i* 
Kazimiero Tur? .i<»—abu Šaukėnų pa 
rapjjos. >< i iaU' jryveno New Yorki 
Jie palis nialoi s atsišaukti aqba ka 
apie juos • ■«> -ciksis pranešti. (6) 

Mrs. Ona Tan ošaaskienė-Laukšaitr 
P (>. Boa 14 Rrversville, W. Va.

2<

PRANEŠ1MAS
NASHl A S IR APIĖL1NKĖS LIE
TUVIAMS. Aš atpirkau nuo Baka-' 
nausko krautuvę už pigią kainą. Ta 
proga pasinaudodamas nupiginau 20. 
nuošimčių ant viso 1-------- - 1—'.r — ( - , . tt ■
vyrą, moterų ir vaikų visokios rūšies tišktts 4r lai^vaanatiiškos.

raikščiojirtiama, Debatai* idi 
tams Jr tt. .— L.
Kur Musų Bočiai Qytėno? - 

tyrinėjimas, kur bt 
žmonių lopš|nė,‘ h&lyp4 libBi pa
mokinanti* I^tf išė^Ž.; Aiekį£ė 76 p. 25c 

■ ' ' : r
Nihilistai. Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas pėrūtato nužudymą 
caro Aleksandro 1L' Labai puikus tf 
nesunkiai scėnoj perstatomas 
veikalas. •■•••• 2oc.
”0. S. S.” arba šKubinė Iškilmė. — 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
ir geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
Paparčio žiedas ir keturios kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintia Vyras;
2) Žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki į visokius prietarus, 
burtus ir tt..................................... 15c.

Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusi........................................ 10c.

''Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte,* parašyta garsaus anglų rasti- 
nam vertėtų perskaityti ........... 25c.

Sielos Baisai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais ..................................  $1.00
Amerikos Macoehas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith papi->- 
ve merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusi........................ 10c.

1

Į Amžinos Dcinos. šioj knygutėj tcl;>a 
I 44 geriausių Jovaro dainų. Jos t:a- 
ika deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose.

IP”<1 22

Anarchiztasc. — Pagal Proudhono 
mokslą, paraše d ras Paul EIzIk.- 

cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pus!.............................................  l'k.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir Praga

rą. Parašė Robert G. Ir.gersoll. gar-

i. yisos,skftm-> 
▼itokieuis ap- 
ą toncer-

' • • * •* *

Aito? — Arba 
buvo pirmutinė

ęeverykų, taipgi ir pilną eilę tfrapanųū bios/visos gėro*. Tinka 
Kurie vaikščiojimam^ bnUhiripysit nuo M.00 iki $2.00 ant poro?* ce-t 
vėrjkų. Visus meldžiu atsilankyti ii 
persitikrinti, o biisįtė Užganėdini ("r 

S. PUčETA |
į 12 High St., Nashua, N; H. > 
5 MELDŽIU ’ MMlNERIvf
taipgi ię kitų draugi), prisiųsti tų 
fifcmpanijų adnesuš. katros išdirbinę- 
> maininius karukus Kanadoj ir 
Amerikoj. Už adreso prisiuntimą pa
jusiu 50 centų. ("X

JOE WERNIS 
12850 Arlington St., N. Detroit, Mich.

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philadclphijos. Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
metais dėl 9W šimtų Amerikos lictu- 

__ i vių sanžiningai patarnavau nufotog- 
(8) I raičiodamas jųjų gimines Lietuvoje, 

darbą pradedant dzukijoj, baigiant Že
maitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad I.ie- 

I tuvoj butu nutrauktos fotografijos ju- 
, sų tėvų, broliu, seserų, triobios su gy- 
' vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo- 
i jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių I.ie-

norėtų arčiau 1 grįžęs rudenyje. 1925 m., galėčiau pri- 
1 .Us laišku.! siųsti prabas. Pamatę sampalus ga- 

savo paveiks- lėsit duot užsakymą. Pinigų ant ran-
■ kos nereikalauju, užtenka žodžio. Ne- 
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįstu 

' visa Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nckrčsdamas juo
kų. nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butų. (-)

V. J. STANKUS. Fotografas 
70 No. “th St.. Easton, Pa.

Pat-
22 metai

APSIVEDIMAI
---------- I

Pajieškau apsiveiliinui merginos ar- i 
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nuo p. ... . . . - - - , -
20 iki :)9 metu, aš esu vaikinas 30 me- tuyoje ir taipp savo adresą, kad su- 
tų. kurios merginos i.~—v 
susipažinti, malonės kreiptis 1 
Taipiri teiksis prisiųsti sa 
la, kuri pareikalavus grąžinsiu.

J. GENEI KIS 
1459 E. 72nd Place. Chicago, 111.

Pajieškau apsivedimuj merginos a’-- 
ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimynis- . 
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. A'-: 
sakymą duosit kiekvienai (6) i

T. M-S j
2900 E. 82n<l St.. Cleveland. Ob.io.

n -‘V u i m i . > i. • s i: 
a*ra myl: rimtai r links 

Aš i.-u \u < i.... . , uic-
Meldžiu atsisaukt! šiuo 

A. B. (6)
Y.

J iešką.. • 
ba našlės, k. 
mai g y <.nt . 
tis, 38 mitų 
adresu:

438 Linvood Si . brooklyn, N.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 26 metų senumo. Aš esu 
vaikinas 27 metų. 5 pėdų tt 9 colių 
augščio. sveriu 1.8 svarus. Aš noriu 
susirasti sau tinkamą draugę dėl gy
venimo. atsakvma duosiu kiekvienai.

FRANK LUY (G) 
6614 S. Sacramento A v., Chicago, III.

I

• *Tragedija trijuose ak-

BALTIMORIEČ1AMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS 
‘A1.-.AU SENUS. REIKALE KRE1P- 
K1TĖ3 PAS MAN H

K. BUTKUS
1805 W. l.erūngton. St. 

BALTIMORE, .MD

IR

(->

Ar Nori Būt Skaisčiu?
Vartokit pilės ir mostį. Pilės išvalo 

žmogaus kraują ir todėl pranyksta 
raukšlės nuo veido. Mostis padaro 

šit pilių ir mosties. Kitą sykį galėsit 
pats nusipirkti iš aptiekus.

J. J. STAKITS
P. O. Box 33. MASPETI1. N. Y.

aiškų veidą. Pasiuskit $1.00, tai gau- siausias pasaulyje kalbėtojas ir Bib-
’ijos prietarų naikintojas. 72

<1°) pusi...................................................... 25c.
| Byla Detroito Katalikų su Socialis

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 192 1.
Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti- 

Isai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikui da >- 
leidzia kovoj su socialistais Su 
paverksiąs. 61 Dusi.......................... 2--C.
Da".atkų Gadzinkos. — Ir kitos Irn’.s- 

■ mos dainos. Apart jnoki-~ų
vatk.. Godzinkų” t-'ln-i " .iriu j.e> 
kingų dainų, cili" . ;. Jų, ir 1.1, 
Daugelis da;.. '. ..i... .-ukingoms
deklai.-.a J.i.-.is. ra-crinta
la.da. •. > «.*•............ 10c.

Pajieškau apsivedimui merkines ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, tarpe 
25 ir 35 metu amžiaus. Aš esu vaiki
nas 3T metų. Katros mylit dorų šeimy
nišką <rvvenimą. atsišaukite prisiųs- 
damos savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sug rąžinsiu. Iš amato aš esu 
mainerys, g’erai uždirbu. \ ienam nusi
bodo gyvent i, todėl noriu susirasti 
sau protingą draudę. Čia betuyaičių 
nėra, todėl pajieškau i»cr laikraštį(6) 

JONAS BUMKIS
Box 2X, 1 obata. W \ a.

£

• Petro Zmkevičiaus 
i gyveno Waterburv 
m V>!» N. Elm St. I 

iš Vilniaus rėdyta 
-. Gegužinės parapi 
v.o. Meldžiu atsišauk 

apie jį žinote, maio 
šti, busiu labai <iė

............... ........ 16) 

.. Hudson, Mass

s Bmniška. pajieškau 
>rba jo šeimynos irto- 

Jie gyvena VVater- 
esu užmirštas lietu- 

avo locr.iM. špitoles 
r.ą S,.i. }• ra,s io^o. 6 

•5C iriyi ų . u,. San 
y a < 'nnriu

jeigu l 
man p

K SA I'LAVIčIENĖ
I.ouis

Aš. Kastan
Jono Broniški 
r-<, Žemnntru 
b'irv, Conn. 
vis, turiu dv 

i ' hospitais i.I
| V itą St. Hole 

Francisco. ai 
dolerių ' .'te 

Į St.
‘Lh<4. j

V ■•!»; '

• .
E< ih

REIKALAVIMAI
REIK M INGA MOTERIS ARBA 

MERt.INA DARBININKĖ. Darbas 
drapanų kiautuvėje. luri mokėti nors 
kiek rašyti ir suprasti lenkų ir anglų 
kalbas. Darbas nuolatinis, nesunkus, 
geras atlyginimas. Atsišaukite pas 

N. I.E11A <*»)
58 Hudsou Avė., Brcoktvi. N. Y.

h»H i IdS

(')

"Trijy Mėty Kankliy Kny
ga,” už 1922-0-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.
”Trijy Mėty Kanklių ’ pre
numerata dw doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šit*o atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS ;> 
Ldsves A!«j£, CO. j’

Fr.zr.;.", LiLh^M.ia. f

• •

V i j.1.o -aGj KNYGUi,
CAUriAMCS MUSIJ 

ETjTCYHB.

‘KELEIVIS”
255 Broadv. ay,

So. Boston, Mass.



Sveikatos Kampelis.
NEMIEGOJIMAS. verkimas, reikalingas isdir- 

“Jeigu negali miegoti,” bimui plaučių ir išsimankšty- 
sako Dr. William L. Munson. 
gydytojas prie Ne\\ Yoi ko 
valstijos sveikatos biuro, 
“sek sekančius patarimus

“Užmiršk visus savo var
gus.

“Sutvarkyk vajgį. Per va
karienę lengvai Aalgvk.

“Nemąstyk apie dienos at
sitikimus. Paimk gerą kny
gą ar ką kitą ir pradėk skai- 
tvti.•>

“Apie valandą prieš atsi
gulsiant. išeik ant oro ir pa
vaikščiok. Sugrįžęs išsimau- 
dyk karštame vandenyje, vė
liaus išgerk puoduką karš
to šokolado arba koko ir su
valgyk kelius krekerius. 
Miegamąjį kambarį gerai iš
vėdink. Langus palik pakel
tus atsigulant. Patalai turi - visiško išsisėmimo, 
būti šilti, bet ne sunkus.

tas,” sako Dr.
“yra civilizuoto 

paprasčiausias

nors. Daugumas! 
reikalauja nuo aš-

m:ii.
2. Veikimas dėl nesijauti- 

ii’ri gerai, kuomet nesveika, 
ur ką skauda.

•> •J.
kausmo.
’c-me.

v<
ki
k i

•‘Nemiegojimą 
iVlunson, 
žmogaus 
skausmas, bet yra apsireišk 
mas ko 
žmonių _______„____ ...
tuonių iki devynių valandų 
miego kasnakt. Teisybė, 
kad kai-kurie žmonės veika-.' 
lauja penkių arba šešių vai.Į 
miego, bet tokių žmonių yra 
mažai.

Geriausia dieną padalinti 
sekančiai: <S valandos dar- , 
bui 8 vai. pasilsėjimui ir pa-! 
sibovinimui ir S valandas! 
miegui.

“Paprastai, žmonės neina Į 
pas gydytojus vien tik dėl i 
nemiegojimo. Jie mano, kad: 
tas apsireiškimas ne gana 
svarbus lankyti gydytoją, ! 'T* % 1 • 11 • ••

Verkimas be jokio 
tik kad atkreipus 

Tokis verkimas yra
■ kimu “sugadintu” kudi-
: ir į tokį verkimą netei

ki ■ kreipti atyde
Vidutiniškas verkimas 

ra naturalis, bet kūdikis ne
gi i verkti perdaug.

Motina turi išmokti pa
iri garsų verkimą iš pykčio 
iŠ alkio, staigu suklyki- 

nurodant į skausmą, 
ai ištęstą vaitojimą neper
iančio skaudėjimo, aštrų 
riantį klykimą—smegenų 
‘uties ir liūdną raudojima

I 
i
i

ii

išalkimo ar ištroškimo 
, rkimas paprastai būna ap
maudingas, bet gali būti 

narsus ir gali išeiti i piktumo 
.dvksmą. Paprastai kūdi
ki nenustoja verkęs ir čiul
piu pirštus, o padavus žįsti, 
ar gerti, nustoja. Vienok 
nivkomet nežindyk, norėda
ma sustabdyti verkimą—pe
nėk tik tąsyk, kuomet ateis 
laikas. .Jei kūdikis visuomet 
v< rkia prieš paskirtą penėji
mu valandą, tai gal jam ne
užtenka to, ką jis gauna: 
bet atsimink, kad vidurių su- 

tl inimas ir nesmagumas 
aisis dėl persivalgymo ga- 
taip pat užsibaigti verks
ni.

Verkia dėlto, kad 
sugadintas.

Normalis kūdikis, kurio 
buvo tinkamai 

ir naktį, 
savo dvyliką

5 *

i ga
I 
ii

i 
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Jie laukia pakol nemiegoji-i papročiai 
mas priveda prie kokios nėr-! nustatomi dieną i 
viškos ligos. Klaidinga taip jam gaunant i 
manyti. Jeigu žmogus, kuris pradinių prastųjų teisių, tu- 
negali miegoti, nueitų pas rėtų būti laimingu, gerame 
gydytoją kaip tik negali'upe ir džiaugsmu namuose, 
miegoti, jis išvengtų laiko ! o ne priežastimi rupesties ir 
eikvojimą ir savo sveikatą < tužbos. Bet kiekvieną kudi- 
nestatytų payojun. j kį yra lengva sugadinti ir

“Nemiegojimo priežastis j padalyti jį piktu, apmaudin- 
yra įvairios ir jų yra clauge- į gu, nepakenčiamu mažu Li
lis. Cionais galima paminėti' ronuku. Taigi labai tinka

mas patarimas bus toks:’
Kūdikis labai greitai at-

iI1

I

I

negali miegoti,

įtik kelias, kaip tai: skaus
mas nuo organiškų ligų, pir
mieji apsireškimai užkrečia
mų ligų, neramumas, galvos 
skaudėjimas nuo neivų sis
temos kai-kurių ligų, odos li
gos, baimė nuo širdies ir 
plaučių ligų, vartojimas per
daug kavos, arbatos, tabako 
ir alkoholio. Nerviškumas 
nuo persidirbimo ir susirupi- 
himo yra paprasčiausios ne
miegojimo pnežastys.

‘‘Nemiegojimas priveda! 
prie prastos asmeniškos hy-'

Jau Susekta i Atitartu i>ykai nuo patruki 
iLnnnT l riri/rTr MO KENČIANTIEMS. 

_____ i HILE « Nedėvėk diržo— išvengi

KODEL MES BIJOME? !
.Mes visi dažnai nusigąs- ' 

kinio- bijome ko nors. Susi- 4kRĮJ|įį\p 
baldo kas nors lauke, sušvil
pia vėjas, sustaugia vėtra, 
sukniaukia katė ir t.t. mes 
tuojaus sudrebame. O jei 
mes prietaringi, tai tuojaus 
surandame, kad tai kokių 
nors dvasių šposai. Vienok 
iš kur atsirado toji baimė? 
Kodėl žmonės bijo? Kas yra 
baimė? Žymus psichologas 
Dr. \Vatsonas darė rinitu tv 
nuėjimų ir gavo žingeic 
rezultatų. Jisai priėjo prie 
sekamų išvadų.

žmogus neužgema su bai
me. baimė neišauga, neužau
ga sykiu su žmogum. Bijoti 
mus išmokina musų auginto
jai.

Vaikai visuomet drąsesni, 
mažiau bijo, negu augę žmo
nės. Tai aiškiai išparodyta. 
Vaikai išmoksta bijoti lygiai 
taip, kaip jie išmoksta skai
tyti. Jei nenorite, kad jūsų 

i vaikas bijotų kvailų dalykų, 
Į tai nemokinkite jį bijoti. Ne- 
' kalbėkite jam apie visokius 
baubus, aitvarus ir kitus 
kvailumus. Sulaukęs dviejų 
metų vaikas jau turi susida-1 
ręs savo charakterį, turi jau; 
visą fundamentą. Jisai ,jaU| 
bijo arba nebijo, drąsus arba j 
baukštus-

Penkių metų vaikas jau 
turi baimę giliai įsišaknėju- 
sią. kuri jau labai sunku iš-į 
naikinti.

Dr. ^Vatsonas darė žingei- į 
džių bandymų. Keturių mė
nesių vaikai neturėjo jokio 
supratimo apie baimę: jie i 
nebijo žvėrių, nebijo ugnies, i 
nes jokios baimės neturi. 
Tiktai dideli trenksmai vai
kus sujudindavo. Paskui au
gintojai vaikus išmokina vi
sokių daiktų bij’oti.

Dr. Watsonas darė bandy
mų su vienu vaiku. Tai buvo 
vienuolikos mėnesių vaikas, 
kuris tinkamai ligoninėj au
ginamas dar baimės neturė
jo. Jisai tiktai bijojo didelių 
trenksmų.

Duota tam vaikui žaisti 
balta žiurkė. Jisai žaidė be 
jokios baimės. Antru kartu 
padavus žiurkę užpakalyje 
vaiko dideliu kuju sutrenkta 
grindys. Vaikas nebijojo 
žiurkės, bet krūptelėjo dei 

1 idelio trenksmo.
Už savaitės laiko atnešta 

žiurkė. Vaikas truputį paa
bejojo, bet paėmė žiurkę. 
Sutrenkus kuju, jisai visas 
sudrebėjo... Už kelių dienų 
parodyta žiurkė. Vaikas 
tuojaus pradėjo verkti: jisai 
iau bijojo žiurkės.,

Vaikas pradėjo bijoti ne 
tik žiurkės, bet ir visų gyvū
nų. Jisai pradėjo, t. y. išmo-, 
ko bijoti ir gyvūnų paveiks-; 
■u. Jisai greitu laiku išvvstėį 
šimtus visokių baimių. Vie-j 
lok rūpestingu auklėjimu Į 
Dr. Watsonas greitu laikui 
vėl tą vaiką išmokino nebi-; 
joti nei žiurkių, nei kitų gy
vūnu. (“Gvdvtojas”) j

y? r '•«
» .
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į
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Kūdikis labai greitai at
randa, kad jam patinka ne
šiojimas. Kuomet jį pagul
do arba jei motina ar auklė 
nuo jo nueina, jis tuojaus 
ima rėkti, kad jį vėl paimtų: 
jis nori, kad jį glamonėtų ir 
suptų. Jei jis negauna to, ko 
jis nori, jis verkia. Jis tuo
jaus sustoja verkęs, kuomet 
ji paima ant rankų arba su
pa. Pamatęs motiną atei
nant, jis sustoja verkęs: ki
taip sakant, jis greitai susi- 

gienos.į^Iogų gyvenimo pa-i gadina. Į tokį kūdikio ver- 
prąęių, nereguliariško vai-1 kimą nereikia paisyt—tegul 
^/-vartojimo tabako, skai-; išsiverkia.
Įymo visokių istorijų lovoje ■ jeį kūdikis verkia nakčia, 
ir taip ton aus. Reikia atsikelti ir pažiu-

“Jeigu nori geros sveika-';.^ jej verkia nakčia, ar 
tos, —o mes visi jos pagei-| įa!n £as nekenkia. Gal dra- 
daujame: turi kreipti aty-; dužiai susivarę i guzą no 

Gal rankos ir kojos~šal- 
tes. ar pala gal šlapia ir tam 
panašiai. Jei visa tai peržiū
rėta ir vaikas verkia tik dėl 
to, kad jį paimtų, tai jo ver- 

i kimo nereikia paisyt.
i Jei dar kūdikis verkia, tai 
I reikia jieškoti kitos priežas
ties. Naktinis penėjimas yra 
viena svarbiausių priežasčių 
naktinio verkimo. Gal jis 
jaučia nesmagumą nuo per- 
didelio ar permažo užkloji
mo, ar gal trūksta šviežio 
oro miegamame kambaryje, 
ar gal jis neturėjo gana švie
žio pravėdinimo ir išsi- 
mankštinimo dienos laiku.

Chroniniai skausmai arba 
dažnai atsikartojantieji nak
tiniai skausmai gali sukelti 
neramų miegą ir staigiu ašt
riu verksmu priversti vaiką 
pabusti. Pas kūdikius tąsi 
dažniausiai paeina nuoškor- 
buto. Pas senesniuosius vai
kus tas gali būti pradiniu ap
sireiškimu klubų, strėnų ar 
sniegenų ligos, arba tas gali 
paeiti nuo kirmėlių. Pasitei
rauk pas daktarą. FLIS.

taisykles. Reguliariškumas 
užima svarbią vietą. Nėra 
sunku sekti gyveninio pa
prasčiausius reikalavimus, 
tai yra, prižiūrėti valgi, tin
kamai mankštintis ir kvė

puoti šviežiu oru.
“Yra vienas būdas išnai

kinti nemiegojimą—rask 
priežastį. Tą gali geriausia 
atlikti geras gydytojas, kuo
met gerai tave išegzaminuos.

“Baigiant šitą straipsnį, 
noriu visiems patarti nevar
toti vaistų arba patentuotų 
gyduolių dėl miego. Jeigu 
vaistai tau reikalingi, aišku 
kad tavo padėtis reika
lauja gydytojo prižiūrėjimo 
ir gydytojas žinos, kokius 
vaistus tu privalai imti.

“Protinis ir kūniškas pail
sėjimas prives prie miego.” 

FLIS.

i
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idžių
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Pagijo nuo Kataro 
Likusio nuo Gripo

KŪDIKIO VERKIMAS 
Kodėl kūdikis verkia.

Kūdikystėje yra tris skir
tingi verkimai.

1. Pirmiausia, beskausmis

Balom*: Buąa 
tuiiaką ir ra- 
I«aM kortaU 
aoaai; Vrt. 
»• M talybo; 
Meiliiki bar- 
*•*: Di*»li

A i š*

V •; Gražu* 
veikalai, ir 
usiaj. To- 

• “Burti- 
ko”

i!t dolerių.
1 preuunu*-

f

ui Ameri- 
k o. Lietu*

", ver* auk

11
i *

MOTINA LINKSMA. KUOMET JOS 
KŪDIKIS SVEIKAS.

Vidurių užkietėjimą* tai pa 
vojua kūdikiam*. Prašalin

kit tą pavojų *u pu*e 
arbatinio Šaukštuko 

Dr. Caldwell's 
Syrup Pepsin

Acrnant kudiki-j.- nereikia daug 
pat irimo, kad .supratus, jog 
Iriais.o liekanų, iš kūno ;i>te- 

’e.os turi bot tuojau.- prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir daboju, 
!.a:l kūdikio pilvas butų liuos<s.
Ludii ystts dienose reikaliųga husuo- 

i vidurius du arba tris kartus į 
valandas, o vaikystės dienose—vieną 
.ubą du kurtu. Jeigu viduriai liuosčio- 
jimi ročiau, negu tiek kartų, tai ant. 
šunelio pasirodys skauduliai, liežuvė- 
' s bus aptrauktus, kvapas atsiduos 
i'- kūdikis bus neramus. Kaip tik to
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pusę arbatinio šaukš
tuko Dr. CaldvvcJI’s Syrup 1‘epstn ir po ketių valandų tie apsireiškimai prasi
šalins. >

Tai yra vidurių liuosuntojas labai tinkamai, šein’.yrics reikalams, nes jis vei
kia len 
korikų, 
vidurių užkietėjimo, raugčiojimo, 
peršalimo ir šalčio krėtimo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.

\artokit jį sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuom< t bus mažiau susir- 
tirnų, mažiau išlikimų nuo darbo ir 
.Mokyklos. Kuomet jus patirsi*, kui>> 
Dr. Caldvvell’s Syrup Pepsin veikiu 
ant jūsų, tuomet jų.- mesite visas pi
lės. pauderius ir ki ridės. Šitokia gy
duolė, kurio.- parduodama suvirs 10 
iniiionu bankų kas meiai, privalo tu
rėt viršenylo' unt kitų. Mes ją ga
rantuojame ai ba pinigus sugrąžinaru.

p3»: 
vojingos operacijos

" STPARTO LIMPANČIOS PLAPAO 
■ TADVSKAITkS yra skirtingos nu<» 
“ patisumo diržo, jos yra išlaukinės gy- 

gyduolės, liin|x:nėios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikąiinga. Neturi 
jokių šniūrų nei si>rer.žinu. Nenusion- 
ka ir neat.-iremia i Kaulus. Tūkstan
tiai šiomis paduškaitėrins gydo-i mi
ntie. nesutrukdaiui nuo darbo ir dau- • 
gelis praneša, jogei šitokiu bubu i--i 
gydo. .Minkštos kaip mo.-M.stas—leng
va pridėt—nebrangios L'z jas gauta 
—asinis modali- Romoj. Grand Prix 
medulis Paryžiuj ir garbingas pam.- 
nėjimas Palaimos Evnozicij >j, Sat; 
Franeisco. Procesas atsitai.-ymo yra 
------------ .. nerėkia dėv<-t 

Mes prirodysim tu: i>a<i;isuu- 
i_ j ims Plapao išbandymui vi-iškai 

pinigų, tik parašyk 
imums.----------------------------------------- (.)

PLAPVO I \Kt»RA!<iRlES
305k Stuart's Bldg.. St. i.ouis, M o.

kaina natūralia ir daugiau

V,-. . , . •Wi j ė
;r kitur i iv v l* \ \Tiktai $1.00** ivAl. ACS.ŲSK pi

(RriL-Ua .jat-
luti 

■ir p a v i e a i 
IžmoDv, užra- 
■ Atarti »r jAMr- 
I d a v i a < t; 
p
J Užsakyki:
I sau ir s a v <> 
I rimtuėm> 
|tuvo> •Rt>r-
I tininka”. Sitt- 
Isdarni

»|
|1« r i. Mokiai 
Į parašyki t si- 
Iro adtr.-vą ir 
J acreNuokii:

/orBILlOUSNESS

• LIET. ŠVIETIMi KNYGYNAS 
3106 So. Halsled St. Chicago, I1L

Skaitykit ir piatinkit dar
bo žmonių laikraštį 

"KELEIVĮ.**

BEECHAM’S 
PILLS

vai, be skau.-nių, labai malonus imti ir neturi savyje svaigalų bei nar- 
i>uok pusę arba pilna šaukštuką, atsižvelgiant i kūdikio amžių, nuo 

apetito pra.auiinu, viduriu išpūtimo, nuo

IK l" PONAS VIENOS BONUOS 
IŠBANDYMU DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtu pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iski rpa si kuponą, 
prisega savo vardą ir adresu ir pa
siunčia į

PEPSLN SYKI P (O.Ml'ANk 
Monticetlo, III.

; o uplaikvs dykai bonką Dr. Cald-
! v.-ell’s.Syrup 1‘epsi.i paštu. Štampu 
; ueri-ikalingu. Visiškai dykai.REUMATIZMAS RYŠELYJE

U

su

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
ninku

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S COUGH BALSAM.
Laikyk ji po ranka. - Kaina 26c ir SO centai.

Severą** Cold and Grip Tablete
suiiika pers <ricJ’'į_r.edodaftt jam ifcivystyti. Kaina 30 centai pas aptieką

Severo Kalei* oria 1936 metama gaunama viaur aptiekose, ar nuo 

W. F. SEVERĄ CO. - CEDAR RAPIDS, I0WA

Prašalinkit uždegimą ir skausmą
greit veikiančiu linimentu

Jeigu jus kenčiat nuo reumatiz
mo ryšelyje ir sanariuo.se, paban
dykit Sloan’s. Vienas lengvas už
tepamas—jus neprivalot jo trinti 
—suteiks jums pagalbą trumpa
me laike.

Stimuliuojanti sudėtiniai, iš ku
riu Sloan’s yra padarytas, siun
čia šviežią ir tyrą kraują į skau-

damą vietą. Tyras ir apstus 
kraujas užmuša lijros jremalus ir 
prašalina skausmą.

Tuojaus po ištepimui seka pa
lengvinimas, uždegimas prapuo
la ir sutinimas atslūgsta. Gėrėki
tės šiuo komfortu šiandien. Viso
se aptiekose—35 centai

Prašalina 
Skausmą!

Išk’čz:
I.ietuv. 1 J)I 
"<<ki.\i.i.h :<> 
K MN L A'.: 
Lietuvi i—per n. 
AORES\S 
I.ithjiahiu.

Ueina n 
kaina a ■ 
ADRESAS:

.... KAIP

t

PE-RU-NA1

Tik

Ponia Limta Berberick, suvirs 70 
netų amžiaus, 12b5 \Villow Avė., 
Moboken. N. J., rašo: “Smarki Gripo 
įtaka paliko mano gerklėj užkimimą, 
> galvoj sunkumą. Tai buvo kroniš- 
kas kataras. Jis ėjo blogyn. Aš ne
galėjau gulėti, nei miegot naktimis. 
Aš kentėjau nuo gaivos ir strėnų 
skaudėjimo kiekvieną rytą.

Pagaliaus aš nusipirkau bunka 
Pc-ru-na. kuri suteikė man <“ ' 
gaibą. Ji davė man kraujo 
.■no. Aš nejaučiau skausmo nei gal- . 
voj, nei strėnose Sunkumas praėjo ir 5 
■<š gaJiu miegot- Aš pudidėjau svaru- J 
tne. Dabar esu linksma pasidėkavo- « 
jant Pc-ru-na, kurią aš vieomet lai- ; 
kau savo stulioj ir rekomenduoju d 
mano draugams.”

Nuo kiekvienos kataro formos Pc- ; 
ru-na gelbsti: nuo Kosulio, nuo dai- 1 
čio. Nosies Kataro. Nemalimo, Pilvo 
iigų ir nuo kitokių kataro formų.

Pirkit bilc kur. t.nbletuose ar sky 
toj formoj.

į I

4I B 

ra ponKą ’ i 

didelę pa- ; j 
ir stipru- I 

> nei tral- :

-avo giminėms Lietuvoj vieninteli Lietuvos darbi-

‘ SOCIALDEMOKRATĄ.”
Socialdemokratų Partija, kuri jnu arti •”> > metų 

varų frontą.
aiATAS” išeina kas savaitė Kauee 

■: metams 52i4O,.pusei metų 
■e pigiau.
a -tenickratas,’’ Kaunas, Kęstučio gatvė 40, b. L.

JAUNIMĄ—
l.vtj sau ir savo giminėms Lietuvoje vienintelį <lar-

a “ŽIEŽIRBĄ.”
Kunee.;

: netftnrs centų, Lietuvoj—ik r pusę pig:.nu. 
.iri a,’VKduna.-,! Kędučio gtv. ĮO. b. L. Litnuania.

GAUTI DOVANAI GRAŽIU KNYGŲ 
IR LAIKRAŠČIU?

••StM lALDLMOKR YTO” PLATINTOJAMS 1925 ?.!. ĮK OSIME 
SEKANČIAS DOVANAS:

■ s naujas metinius skaitytojus <ar!>n 16 pusmetinių), 
“SiKialdemokraią" 1924 metais ir prisius už juos 

anų garsaus anglų rašytojo Velso knygą "Pasaulio 
lomą), 4^0 pusi, su paveikslais.

abti graži ir įdomi savo turiniu, ir todėl dabar yra 
1 ^šaulio kalbas. Perkant ji kainuos 12-15 litų, o mes; 
itintojams duosime ją veltui.

■ nk: € naujus molinius skaitytojus (arba 12 pusmetinių), 
■ ąsikiaš knygas: 1> "Iš tamsios praeities i šviesią

21 Stel :|l,‘ai ir paslaptys.”
tyg., • .rišjtos garsaus rusu rašytojo—liaudies draugo— 

>ji kryga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gyvenimas 
1 ilki' iki dabar. Ji parašyta labai gražiai ir įdomiai.

. . . <• 5,< i) tidai ir Paslaptys”) aprašo, kaip atsiranda ste
buklai ir kaip j.; suprasti; taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą ir t.t.

......5 nauja* metinius skaitytojus (arba 10 pusmetinių), 
i vi iminėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą “Žemės 
v ičiaus). Kaina perkant 2 litu 80c.

■ !;aip žemė atsirado, kaip ji ke itėsi ir koks jos laukia 

■. n šių dviejų knvgii gaus metams “Socialdemokratą.”
.........nauju* metinius skaitytojus (arba 6 pusmetinius), 

I i “Boišerizam* ar Socialdemokratija?” (O. Bauerio), 
entų ir 2) “Kraujo lašo kelionė” (kaina 2 lit. 50c.). 

m ..darni kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame ir 
sus l;tų*o surėdymu.
vie ->1 šių dviejų knygų gaus pusei metų “Soc-tą." 

uritktn rvmpcsniam bei įvairiam laikui naujus skaityto
jus (ne mažiau i Jr 3) dudama dovanos nuo prisiųstos pinigų sumos 
—ĮOV- knyį'..mi: arba 20f7 laikraščiu.

į risiųs nuo įvairiam laikui užsisakiusių skaitytojų 
tas gaus dovanai knygų <5 litų vertės arlra visiems 

I mt.kratą” (12 litii vertės). Ir taip toliau iki mažiau-

•••i itcjams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę 

im skolon nebesiuntinėsime.
•ŽIEŽIRBOS“ PLATINTOJAI.

u ikraščiu arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo- 
V mc punkte nurodyta “Socialdi mok rato” platir.to-

L Kas : urlnk
-prcnunii..-. 
ligų.:, i :..

įMorija' i
ii 1.:'..' ;

verčiama į v’ 
savo biikra-'

!L Kas gu.- 
gucs Jovaru.i 
ateitį" ir

Abi kr. 
Rub&kino. 
fcvo pat s< 
Antroji s n v.'.;
................;a:r_______ ______ _
Šiedvi kr.yg kant kainuoja kiekviena po 4 litus.

UL Kas surinks J
gaus dovanai 
Istorija" < L

•Joje para-y 
likimą: .

Kas norės. •.........
I'. Ktw» surinks ."

gaus 2 knygų 
kaina i litas

Šioj knygi..
su viso žmog"

Kas norės.
V. Už

n

i 
i

.... /cm:
Pavyzdžiui: k 

bendrai CO 
metams “So?: 
šiai sumai.

Dovanas pi_  , _
surinktos prt ijrieratos pinigus.

Laikražė?

gaus premija
mis, kaip vi- 
jarrift.

Abiem laik-a^-am rinkti prenumerata 1925 metams jau laikas pra
dėti dabar iu >iau.

I
♦♦

STENGIASI GYVENTI 100 METŲ
Senovine paslaptis iš Europos.

PITTSBURGH’O GYVENTOJAS PASAKO SAVO PASLAPTĮ.
Birželio mėnesy 1913, H. H. Von 

Sehlick iš Pittsburgh, Pa., galėjo bū
ti matomas belankant žymesnius 
Pittsburgh’o biznierius jų raštinėse. į 
Jis. nešiojosi su savim valyzėlę ir jo į 
pasirodymas buvo sutinkamas sa šyy- i 
sa reiškiančia malonų priėmimą. Tie [ 
vyrai buvo jo nuolatiniai pirkėjai. Jie i 
gėrė iš jo “Jaunystės Šaltinio.’’ Per ji, 
jie atnaujino sutartį su gyvenimu ir j 
sveikata, sau ir šarvo šeiniypotns.

Iš savo valyzėlės Von Sehlick išsi- < 
traukia skrynelę ir meiliai ją glamo
nėja. Tai buvo jo paslaptis.

Kur jis ją įgvjo?
Tai yra padavimas, kurį kiekvienas 

šio straipsnio skaitytojas privalėtų ■ 
žinoti ant atminties.

Pavasary, 1899 metų, aš susipaži- i 
nau su ponu Koris .Marokeff, senu 
Bulgarijos gyventoju. Aš tuomet bu-. 
vau labai paliegęs žmogus ir p. Maro-, ...— 
k<-ff žadėjo duoti man fonnulą gydan- peršalima ir apsaugoja nuo influcn- 
čių žolių arbatos, kuri yra plačiai var-i zos ar plaučių uždegimo, 
tojania jo gimtinėj šaly, užtikrinda
mas, kad ji man tuojaus pagelbės pa
sveikti.

“Aš tau ją pagaminsiu," sako jis 
ponui Von Sehlick. “Ji susideda iš la
pu. medžių žievių, šaknų, žolių ir žie
du nuo tam tikrų augmenų, Sutverto- • 
jo pavestų savo sergantiems vaikams. | 
Tuojaus pastebėsi nauja jausmą ir j 
jausiesi nauju žmogumi.”

Pamėginau tą Bulgariškų Žolių Ar
batą ir šiandien būdamas arti <50 me
tų amžiaus, jaučiuosi taip jaunas,' 
kaip kad buvau 35 metų. Ponas Von 
Sehlick pasakoja, kad žmonės, kurie 
sirguliavo per metų metus saką jam, 
kad jaučiasi nuo 10 iki 30 metų jau- _ 
nesniais, panaudojus Bulgariškų Žolių President, 831 Locust St., Pittsburgh, 
Arbatą tik per trumpą laiką. I Pa-

Greitai pasklido garsas apie Bulga
rišku Žolių Arbatą. Šiandien ją nau
doja milionai žmonių visame pasauly
je, apsigynimui senatvės silpnumu. 

! Tai p tri išimant ir priaugančias n-.er- 
I gaites,aę moteris žengiančias per 
abejotiną gyveninio slenksti. Visi gi- 

i ria ir rekomenduoja ją. Vyrai, nus- 
i toję vilties, randa joje pagalbą atga
vimui savo pilnos sveikatos, stipru- 
mo4 gyvumo, energijos ir šaltinis ge
ros sveikatos vėl sugrįžta net tiems, 
kjarie jau buvo desperacijoj.

Aš noriu, kad kiekvienas sergantis 
ar neišgalintis žmogus pamėgintų 
mano Bulgarišku Žolių Arbatą, nes. 
aš žinau, kad ji sugrąžins inksmumą 
ir spindulius geros sveikatos jūsų gy, 
veniman—tik pamėginkit? ją, tąj vis-» 
kas ko aš prašau. Į

Geriant karštą Bulgariškų žolių? 
Arbatą tuojaus pagelbsti sunaikinti

zos ar plaučių uždegimo.
Nueikite pas savo vaistininką šian

dien ir reikalaukite, kad duotų pake
lį Bulgariškų Žolių Arbatos, būtinai 
reikalaukite tikrosios mano sutaisy
tos Bulgariškų Žolių Arbatos; neim
kite pamėdžiojimų ar pavaduotojų. 
Reikalaukite tiktosios Bulgariškų Žo
lių Arbatos, mano sudarytos. Ta bū
tinai turite gauti.-Sudedu aš ją į tri
jų didumų pakilius—35c., 75c., 1.25.

Pasarga: Daug žmonių gyvena ant 
ūkių ar mažuose miesteliuose, kur 
nėra vaistinyčių. Jie šios gyduolės bū
tinai reikalingi ir turi ją gauti, todėl 
aš prisiųsiu per paštą didelį 5 Biėė 
nesiams gydymo pakelį už 1.25. Ad
resuoki man—H. H. Von Sehlick,

Pa.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar -žinai, kaimyne,—aš jum® teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su saro 
šeimynom per visokias liga* ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjai visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familijų ir vaikų išauklėjimą per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kūne 
atsiekia aukščiausią laipsni gydymui visokių ligų, kūne yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrėno. Biterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraujų ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Daitrėaaa, Prop.
2500 W. Perahing Rd^ Chicago, III.

■*!

sanariuo.se


KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.): 

**********************************
Netikusi tvarka. I išplatinto laikraščio Nr. ir 

SUKURIŠKĖ (šakių aps.).| privaląs “Darbininke” šmei- 
Sukuriškėj lapkričio 7 dieną1 žiančią žinią atšaukti, 
buvo Įdomus ir kartu keis-j Tuo sprendimu buvusis 
tas miško sausuolių pardavį-: Vidaus Reikalų Ministeris p. 
nėjimas. Miškas daugumoje;Skipitis apgintas nuo priki- 
parduodamas tik iš varžyti-j Šimų, buk jis Įsileidęs viso- 
nių, sausuoliai gi atleidžia- kių valkatų, vagių, žmogžu- 
mi taksos kaina. Todėl žmo- džių Lietuvon, 
nių prie tokių sausuolių par
davimo susirinko apie porą Beržinskis, 
šimtų, ypač iš biednuome- cialdemokrato Seimo nario 
nės, tuo tarpu kai sausuolių Markauskio 
tebuvo parduodama tik apie (pavadinus 
50 kilometrų; Žmonės perka žvalgybininku) prašė bylą 
juos labiau dėl to. kad jų | atidėti, kad duoti jam gali- 
kaina prieinamesnė, o be to, į mvbės gauti iš savo frakci- 
daug tos medžiagos galima! jos sutikimą susitaikinti, 
sunaudoti smulkių trobesių: Seimo nario Markauskio 
statybai. Į susitaikinimo sąlygos: at-

Girininkas nei kaip nega
lėjo išparduoti tiek mažai 
medžiagos, o tokiai daugy
bei žmonių, kurie jau laukėj 
nuo ankstyvaus ryto. Paga
liau sugalvojo. Padarė tiek 
bilietų, kiek yra parduoda
mosios medžiagos vienetų ir ■ 
išėjęs Į balkoną pabėrė juos ' 
Į susirinkusią minią, kuri: 
puolė visomis keturiomis,, 
kad tik pagavus nors vieną! 
bilietuką. Bepuldami prie j 
pabertų bilietų, vieni pagriu- 
va, kiti apsiverčia, treti susi
peša pagavę kartu vieną bi
lietuką. Sunku žiūrėti, kai 
senosios moterėlės ir sene
liai stoviniuoja nusiminę ne-i 
pagavę bilietuko, o jauni ir! 
tvirti vyrai pagauna net po 
kelis.

Turįs bilietuką gavo pirk
ti taksos kaina sausuolių.

Tokis pardavimo būdas 
yra tik pasityčiojimas iš 
žmonių. Mesti popiergalius 
žmonėms, kaip šunims kau
lą: tetit, gaudykit, dalvkitės; 
—yra žmogaus asmenybės! 
Įžeidimas, ne tik kad netei-j 
singas pasielgimas.

Miškininką*.

Tame pat posėdy tas pats Į 
kaltinamas so-

i i f
apšmeižime 

ji žydų šnipu,

smulkių trobesių!
1 susitaikinimo sąlygos: 
šaukti šmeižiančias žinias 
‘ Darbininko” pirmame pus
lapy normalinėmis raidėmis 
tokioje atšaukimo redakcijo
je, kokia bus jo, Markauskio, 
priimta.

Byla atidėta.
4 kitos bylos, prieš p. Ber- 

žinski irgi atidėtos.
Antrą kartą bylą nagrinė

jant, “Ryto” buvusis redak
torius Zigmas Starkus nu
baustas 1 para arešto arba 
50 litų pabaudos ir priver
čiamas atspauzdinti ši 
sprendimą “Ryto” laikrašty 
už apšmeižimą Šiaulių apsk
rities valdybos pirmininko 
J. švambario (buk jis per 
rinkimus i II Seimą savival
dybių automobiliu važinėjęs 
mitinguoti; p. švambris da- 
rodė, kad automobilis buvęs 
vėliau, po rinkimų pirktas).

A. Tornau byla prieš “Ry
to” redaktorių A. Dėdelę 
(liečia Viešvienų Įvykio ap
rašymą) atidėta.

j

Šeimos drama.
JONAPILĖ (Varnių vaisę.) Į 
Prasidėjus pasauliniam ka
rui, Baltininkų kaimo ūki
ninkas Antanas Juška buvo 
paimtas rusų kariuomenėn. 
Namie liko žmona ir maži 
vaikučiai. Po kiek laiko 
žmona susipažino ir susigy
veno su kažkokiu kitu vyru. 
Pasibaigus karui, grįžta vy-|
ras ir randa savo žmoną gy
venant jau su kitu. Mato 

tikrasis vyras, kad žmona jo 
nekenčia ir nori jo nusikra
tyti, sako, davusi jam net po
rą kartų nuodų.,

Sutaikint juos niekas ne
galėjo, ir taip, toksai biaurus 
gyvenimas tęsėsi keliatą me
tų. Bet štai šiemet lapkričio 
24 d. Antanas Juška rastas 
daržinėj pasikoręs ar pakar
tas. Visa apylinkė sujudo; 
visi kalba, kad jis ne pats 
pasikorė, bet buvęs kitų pa
kartas. Atvyko apskrities 
gydytojas ir vietoj lavoną 
apžiurėjo; sakęs nesą žymių, 
kurios mestų kam nors Įtari
mą. Gaila žmogaus; buvo 
blaivus ir darbštus vyras; 
nerado kapo laike karo gy
vendamas plačiame pasauly, 
o grįžęs namo,.prie žmonos, 
čia sutiko baisią mirti.

Vaikai likę namie verkia, 
įtariami asmens kalėjime ir 
eina tardymas.

Ginkluoti imugelninkai.
Nesenai policija ties Pa

langa sulaikė du laivu su 
spiritu. Prie šmugelninkų 
rasta ginklų ir be to, iš juros 
ištrauktas kulkosvaidis, kuri 
šmugelninkai spėjo Įmesti Į 
jurą. _________

Teismą* baudžia šmeižiku*,
Kauno 1 nuovados taikos 

teisėjo sprendimu “Darbi
ninko” redaktorius Seimo 
narys Beržinskis pripažintas 
kabu apšmeižęs buv. Vidaus 
Reikalų Ministerį Skipitį ir 
nubaustas 3 parom arešto ir 
po 10 centų nuo kiekvieno

vadina milžinkapiais. Nepa-į 
sako tačiau, ar jie, tie milži
nai. buvo lietuviai ar sveti
mieji. Kapai yra gražioje 
vieloje, iš pietų supa žalias 
miškas, šiapus miško lygi 
pieva, per kurią teka upely- 
tė, vadinamas Malčis. Prie 
Malčio už 10 sieksnių yra ka
pai. Į šiaurę nuo kapų—vėl 
lygi pieva ir tuoj —(lirbama 
žemė.

Kapai yra taip apleisti, 
kad beragės juos knaisioja, 
gyvuliai mindžioja ir, paga- 
liau, patys Pliupių kaimo gy
ventojai iš jų smėli su žvy- 
rium ima. kuriuo išpila savo 
kiemus ir gatveles. Jau ne 
nuo šiandien smėlis iš čia 
kasamas; jau nuo seniau iš
raustos gilios duobės. Pie
menis kapus bekasinėdami, 
randa dar kaukolių, be to, 
dar rastas vienas žiedas. 
Vertėtų bent kiek pagerbti 
ta vieta, jei ir neaptverti, 
tai nors nekasti smėlio nuo 
jų; reikėtų pasodinti kelia- 
tas medelių. Šiais milžinka
piais labiau turėtų susirusin
ti Pliupių jaunimas pasita
ręs su vietine mokytoja.

lirbama

Seimo narys kun. Dagilis 
traukiamas teismo 

atsakomybėn.
Valstybės gynėjo parėdy

mu dėl * Viešnių triukšmo, 
patraukti tieson taipgi triuk- 
šmininkai ir iš kitos pusės 
kun. Dagilis ir Kazlauskis, 
kurie šaudydami iš revolve
rių, sukėlė dar didesnę sui
rutę.

Klaipėdos pučistų byla.
Gruodžio 13 d. vakare pa

baigta nagrinėti Klaipėdos 
krašto vokiečių riaušininkų 
byla, kurie Klaipėdos krąšte 
buvo pasikėsinę prašalinti 
Lietuvos vyriausybę ir at-. 
skirti kraštą nuo Didžiosios! 
Lietuvos. Teismas nuteisė; 
Blumenau 12 metų sunkiųjų; 
darbų kalėjimo, Keslerirj 
Botcher po 8 metus, Sventik 
ir Maldus po 2 metu 8 mėn., 
Pek ir J. Karalus po 2 metu, 
ir Stuler su Puksin po 1 m. 
4 mėn. sunkiųjų darbų kalė
jimo. 9 kaltinamieji išteisin
ti.

Rašantiems į Ameriką 
žinotina.

Paštų valdyba praneša, 
kad laiškai siunčiami į 
Ameriką, rasti be užlipyto

į pašto ženklų, Amerikon ne- 
’bus siunčiami. Jie bus lai
komi per tris mėnesius paš
te ir jei per tą laiką siuntėjai 
jų neatsiims, tai bus naikina
mi.

I — ■■ ■ ... ■■

Suėmė plėšikus ir šmugel- 
ninkus.

KRETINGA. Gruodžio 9-10 
naktį policija suėmė 30 vie
tos gyventojų, kaltinamų 
plėšime. Kratant rasta pini
gų, ginklų, “jūrinio” spirito 
ir padirbtų valdžios ištaigu 
antspaudų. Suimtųjų tarpe

lyra šaulių, šaika veikė orga
nizuotai ir ytin varė spirito 
kontrabandą. Stropiai veda
mas tardymas..

Peštynės mažėja.
! LEIPALINGIS (Seinų ap). 
į Mušti miestelis nuo senai yra 
Į pasižymėjęs savo girtuok
liais/ Ypač dalis miestelio 
gyventojų dažnai mirksta 
traktieriuj, o išėję viešoj 
vietoj kelia triukšmą ir kabi
nėjasi prie žmonių. Seniau 
būdavo, nepraeis joks atlai
das, jokia šventė bei turgus? 
be peštynių, o jų pasekmės 
būdavo kruvinos aukos.

Šių metų rugsėjo pradžioj 
Leipalingin atkeltas blaivus 
ir griežtas nuovados virši
ninko padėjėjas Kareckas, 
kuris energingai ėmėsi dar
bo su girtuokliais, peštukais 
—ir jau peštynės nebepasi
karto ja, o girtiems tuoj duo
dama “nusiraminimo” vieta.

Teismas tokius triukšma
darius baudžia dažniausia 
tik po 10 litų, ką jie sumokė
ję tyčiojasi, kad teismo nebi- 
ją. Reikėtų tad aštriau to
kius bausti, žymiausius peš
tukus nulaikė nuovados vir
šininko padėjėjas bešūkau
jant gatvėje, tai sulaikytie
ji mėgino ji sumušti, bet pa
dėjėjas atidavė peštukus 
teisman ir bylą nagrinės, ro
dos, karo teismas. Ačiū p. 
Kerecko energijai ir griež
tumui, musų peštukai nurims 
ir duos ramiai gatve praeiti 
žmonėms.

Pastoja keli**
ŠIAUDINĖ (Šiaulių apsk.>.i 

, Musų apylinkėj užėjus tam- 
! sioms ru- < naktims, kas
met pras ti <la plėšikų (lai
bai. Pernai rudenį prie v^e- 

Įtinių kai į plėšikai apiplėšė 
j keleivius važiuojančius di- 
j ližane iš i'elsių Į papilę- šie
met gi g u< džio 1 d. naktį 
užpuolė : 
toją Kaluu 
važiuoja] 
Papilę. S 
ke tarp, š 
plėšikai | 
tų. Kada

i 4
< 
t
4
4

AMERIKOS LAIVA!

in ulių apsk. gydy
ti ‘su feldšeriu,; 

uiuš iš Triškių i 
'.abdę juodu miš- 
tudinės ir Papilės,; 
reikalavo 1000 li- 
šiedu atsakė, kadi 

tiek pinigų neturį, tai gavo 
Įsakymą išmesti ant kelio, 
kiek gali. Tą pačią naktį at- 
ėmė nuo kito keleivio 90 li
tų ir laikiodi.

Teismo bylų plukdymą* 
Nemunu.

“Lietuvos žinios” prane
ša, kad lapkričio 28 d. tiesį 
Raudondvariu rasta beplau
kiant Xtįminu 20 Kauno: 
Apygardos Teismo krimina-’ 
linių bylų, iš jų kelios pri- ; 
klauso pi'-majai instancijai, į 
o kitos apeliacinės bylos, j 
Bylas rado besiirstinėdamas; 
luoteliu vienas Raudonei va-; 
rio pilieti . Užvestas tardy
mas. i

Kunige' atsisako “Dievo 
žodį” skelbti.

MARIAypDLĖ. Realės 
gimnazijf s kapelionas kun. 
Steponai! s. atsisakė toliau 

! dėstyti ti ybą ir “vesti tik- 
! ruoju kel u” šimtus “pakly
dusių avt ių.” Seinų vysku
pystė ir šrietimo Ministerija 
atsisakė s ;ii-.i Realei gimna
zijai kitą kapelioną.

Tų atsii kimų visa priežas
tis—kam itealė gimnazija, 

alstybinės pašal-

Plėšikai.
Kretingos apskrity polici

ja sulaikė didelę plėšikų 
gaują iš 18 žmonių, kurie il- 

igą laiką plėšė pakeleivius.

Panorėjo pralobti.
i ROKIŠKIS. Paėjo gandas, 
kad vietinis kun. L. pralošęs 
I-sios nuovados viršininkui 
ir pil. ščukai po 20 tūkstan
čių litų. Kažin ar dėl šitos ar 
dėl kitų priežasčių iš pil. 
šeukos laiškais buvo parei
kalauta nunešti 12 tūkstan
čių litų tam tikron vieton, o 
neišpildžius grąsoma sude
ginimu arba užmušimu. Pra
džioje p. ščuka manęs, kad 
tai juokais daroma, bet ne
trukus vėl tuo pat bud u pa
reikalauta. Pil. ščuka apie 
tai pranešęs policijai. Po to 
pridėjęs konvertą Įvairių po
pierių ir nunešęs paskirton 
vieton. Policija naktį dabo
jus, bet pasirodę rytą, kad 
iMipierių nėra, o sargyba, 
kas paėmė, nemačiusi.

Greit pil. ščuka gaunąs* 
vėl laišką, kur griežtoj for
moj reikalaujama jau 15 
tūkstančių, mat pabaudos. 
Policija sergsti naktį; šį kar
tą pamato kelius vyrus. Po
licija bandžiusi suimti, bet 
buvusi sutikta šūviais. Pikta
dariai pabėgo, palikdami 
šautuvą, sulyg kuriuo vėliau 
buvo surasti “savininkai,” 
kuriuos policija tuojau suė
mė. Pasirodo, kad tai vie
tiniai gyventojai.

| Panašiai tuo pat metu bu- j jis su. 
i narpikalmitia ir i« nil •

netekusi 
pos ir m .uiinti nuolatinių 
gyvenime lėšų, 
kokiam 
moksleivi •
liui salę, i urioje drįso laiky
ti paskait musų krašto auš
ros kurėji s Dr. J. Šliupas...

Musų lerikalai, prastai 
tariant, a o. geležinkelinin
ko “važiiuja”... Jų broliai 
eina Kris .us žodi Afrikos 
juodukairs skelbti, o musų 
silpnaduši ii neįstengia savo
sios tiesos skelbti ir išsilaiky
ti Realinėj gimnazijoj, kuri 
jau taip budriai sekama Šv. 
Ministerijjs, policijos, žval
gybos ir 1 itų šių dienų “ga
linčių.”

išnuomavo 
ai Mariampolės 
“Kultūros” buie-

barni
Puikiu 
gus p 
uys. t, 
rūšies gerumai i pato

Rergk, k:.d j..su gini 
parkviest i į Ameriką ; 
Valdžios laivų. Jungta 
tykių Linijų.

-Matykit jūsų vietini 
entą arba

r x n Ei> si
-15 liroadoay,
75 Statė St,

Managing
United Stale.

aivų ayr

MES
Xew

LINKS 
5 ork < it y 

Boston. Mass.
Operators for

■ Shipping Board

MOTINŲ INSTINKTAS
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar 

mergaitė neturi užtektinai stiprumo, beveik visuomet 
motinu instinktas veda pri suteikimo stipnimo-biida- 
votojo

SCOTTS (MUŠIM
Gerai maitinamas kūdikis, visuomet sveikas kūdi

kis. Daug motinų atsideda ant tonic-maistingumo Scott’s 
Emulsion, kiekvieną rudeif ir žiemą ir užlaikyti savo 
kūdikius sveikus ir stiprius.

Dėl jūsų vaiko ar mergaitės mes rekomenduo
jame Scott’s Emulsion kasdien!

Seott AL Bowne. Bioomfield, N. J.

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

r//T/ y

vaitv u r .k š.nui
vuiis gultos <nla 
pralaks ir plauk;
K 32< •. gal .-t a

F. AD. R1CHTER 4 CO- 1H-114 S*. 4tk St., BrwUyw N. Y.

^/^oionijaiiškosios Dienos
ra* Dieno*’ V» a.'h’unono ir LifavHto ;lni-ntt-ši' \VastiBgtono ir LafayKto;

. ; : ,.i;diau« Jurgio, buvo
papročiu puikiom< 

r gnuia: -p<irė<!ži
>\.vo galvas >u gra-

uk.ti’ Jvi f»a)«xy< salio
< ••1. tai š!ur.*uen daugeli*
g.J.-ra paslėpti j»o peruku

i ei^kanotrnv: up<knŲirtux savo galva*
1 <«’uu to, jie šiandien raudoja

Rįtffles
•b'i.siunŲ mirtinąjį priešą, kuri-1, y .
'lepd galvą kxsdien |<r s.i

Ji«nų :r vėlia lik rot k arčiui-; sulig reikak. grm.u ap 
nuo >.-i erzinančių baltų lupu ų; nivžvjimas tuojau* 

t; tuojau* atgaus savo natūrali, normali gražurn;?.
uiti \ix»«’ aptickąse |u> t>3c. bonką. ari»a už ?’<« pruiuti 

■>.a: <Hrbtu\ės.15 SOftO
IR ATGAL
Su S.\ .taksomis

Puikj pro^a jums siūloma ap
lankyt seną tėvyne nupiginto- * 
mis trečios klesns laivakorčių 
kainomis i ten :r at^al. Musu 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš llmnbur 
po i jų važiavimo vietą. p<. prie
štara komp tentišku kondakto- 
riu.
Į Apsipryvorę ateiviai, grįžtant 
■ atgal į vienus metus, yra 
I liuosi nuv visu kvotos patvar

kymų. l'ŽMsaktkit \iela iš-
> kalno.

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI- Į 

PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGŲ 
PRIEŽASTIS.

Jos geresnei tvaikai ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, sa- 
gimtmės krašto tamsumą ir prietarus sklaidydamas.

Taigi. Naujų Metų dovanoms parsiųsdink savo gimtinas artimie-

i

Boliai reikalingų pečiuitų arba 
informacijų, kreipkite--: prie vie
tinių agentų arba prie
I NITED AMERK AN 1.1NES

!21 Stale Su Boston. Mass.

.

VASARIO IR KOVO 
ŠALČIAI.

Nepaisymas j peršalimą gali turėti 
labai rimtas pasekmes. Gali privesti 
netik pr«e kr.'niško nosies kataro, au
sų ligų, kronAkų bronehitis ir t.t., bet 
taipgi pri< p .lučių uždegimo, nuo ku
rio 15 is kiekvieno 100 miršta. Jeigu 
jus pagauna šaltį, tai neužseądinkit 
jo, bet tuojaus pirkite Triumo Kosu
lio Sedativą .-j-ų aptiekoj arba gyduo
lių pardavyl loj— ir vartokit jį! Bet 
užvis geriausia yra apsaugot savo kū
ną nuo ligų, o tas galima užlaikant 
savo kūną stiprų ir malimo organus 
laikyt liuosus nuo nuodų, šitam tiks
lui Trinerio Kartusis Vynas yra ne- 
pavaduojame gyduolė, ir nestebėtina, 
Kad jis pahel'a garsus šeimynos drau
gas po trum o vartojimo. Ponia Ma
ria Duris. 1732 flalsted St., Chieago, 
Ilk. parašė iun-s Gruodžio 23: “Aš 
nenoriu būt r:'3 dienos be Trinerio 
Karčiojo Vy ‘.o. kurį aš vartoju jau 
per 11> metų. - O ponas Henry Laage. 
Aubum St., Philadtlphia. Pa., para
še mums Gri odžio 15: “Trinerio Kar
tusis Vynas ra labai puikus tonikas 
ir aš visuomet turiu jo bonką savo na
muose.“ Išba dykit taipgi Trinerio I.i- 
nimer.tą Iaik reumatizmo, neuralgi
jas. lumbago ir nušalimo.

MOTINOS IR DUKTERS
Jei Jus Nes jaučiat. Kaip Reikiant;

Silpnos. N rvintos. Nuvarguaios 
ir Nupuo’ įsion. Pabandykit šią 

Naują Gyduolę Nnga-Tone
Tukstančū randa stebėtiną pagal

bą į keliatą ienų.. Nuga-Tone sugrą
žina naują g -rast; ir pajiegą dcl nu
sidėvėjusių r rvų .r muskulų, Buda- 
voja raudom: į kraują, stiprina iį- pa
laiko nervus ir labai stebėtinai padi
dina jn ištve mes rali*. Suteikia gai-| 
vinantį nueit _
virškinimą. ' 
tna. nadidirr 
Jei Jus nesij 
pats dol sav 
Jis nieko dėl _ ._______
nepagelbėtu. lis yra malonus priimti 
ir Jus tuojau pradėsit jaustis geriau. 
Jeigu Jūsų i vdy -iss dar nėra jums 

' užrašęs, nueik pa aptiekorių ir nusi- 
I pirk bonkutę Nnc Tone. Neimk įkai- 
I to. Imk jo k< iatą dienų ir jei Jus ne- 
■' sijausite ger -iu : ncatrodysit geriau, 
Į nunešk atlik1- ią ėH'i na? apti»korių ir metų gvarantuot- 

įgrąžirt .Tur - pinigu*. Išdirbėjai 
-Tone i' iko 'įsiem* *Ptiekoriam>

LLOVD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ
Trečioj klesoj tik steitrumiai 

Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji i 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

22 Broadway. Ne» York. 
arba pas vietos agentus.

i

reumatizmo, ncuraljri

Ir aš tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn's Rheumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius 
sąnarių sustingimą.

KELLOGG S M0F 
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oi! 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia 
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg's. Su 
piltas Laboratorijose.

I
I 

. e■ rą apetitą, puikų! 
■guli >ja vidurių veiki- 
ertuziazaja ir ambiciją, 
■įčia- kaip reikiant, tai 
lab-' turit išbandyti jj. 

Jum nekainos, jei Jums

___
PIJVPIĄIJKedainių apy.). vo pareikalauta ir '» pil. i j. „,
Pliupių kaimo laukuose yra amerikono Čelkio, tik ma-leu’. jei jus būt ™t neužganėdintas 
seni kapai, kuriuos seneliai žiau.

. , _ . __ ___ __m.
Rekomenduojam:. ■■ garantuojamas ir 
parduodama: pc visus aptiekorius.

V 6

šiems

“KULTŪRA”
Mėnesini gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės 

žurnalų
Su jo priedais—knygomis:
Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“DAIGAI”
V. Boelse žmonijos Kilmė, (su paveikslais, i
M. Berno žmogaus kova su gamta, (su paveikslais.) 
Sodžiaus Kalendorių 192* metams, didelį ir turiningą.

‘•Kl’LTl'RĄ” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
žymesnieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Redaguoja P. 
Bugailiškis.

"Kt LTl"R.V su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie
tuvoje 2<> litų (2 dol.). pusei metu 12 litų (1 20 c I, Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol

Be to gera dovana knygineliams “Kultūros" kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje I m. neįrištas 2 
dol.. įrištas (2 tomai) 2 dol. 40c., 1923 metų—60c.. įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1924 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c.. įrištas <3 tomai) 
4 doleriai

Pinigai geriausiai siųsti per paštą mor.ey orderiu
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KCLTL'ROS" BENDROVfi

i
--•

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, paT 
dedant savo varda ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio vtr^ 
tės bonką išbandymui mano Rhea. ’ 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa- i 
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali ’ 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Ilemedy. 
As ėsu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent viena cen
tą. i •

Nebandykite prašalinti romatir- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plasterią ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su linimentai*. 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
iąs privalot jj prašalint. Jis jrra 
kraujuje ir jus turite vyti jj lan
ka n.

dieglius,muskulu gėlimą, gerklės sutinimą ir

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jas man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt i vieną savaite ir 
paprašysite mano kompanijos pasiusti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jų* nežinot ka jos 
galt padaryti. Perskaitykit musų f »
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite Z'
jų tuojaus.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandyturnet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo, fsbandykit_ Ui vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pi] 
nos mieros hutelį. kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jąs privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.
PRISIVSK KUPONĄ , 

Kuhn Remedv Co.. ’
Depu B. W. j

Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės butelį | 
Kuhn'o Kheumatišką *y- Į 
duobų kaip paskelbta. > 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, siipakavimo ir Lt.

i

Itališki Armonikai
Mes išdir
bau) ir im 
portuoja- 
me viso
kių rūšių 
rankomi.* 
d i r btas
Itališkas 

Akordina.- 
ijeriausias 
im šaulyje. 
Ant 1"

..........  tos. Musu kainos 
mesnč.s negu kitų išdirbėjų.

2c-
...._________  - —- - 8U’
tHkiani pamokinimus. Reikalaukit ka*

lotr.o kun pasiimitam DYKAI (15) 
RCATT\ SERENEI.II « C<». 
»17 Biue I*land Avė- i’ept. 17, 

Chieago, UI.

VARDAS -

MIESTAS 

VALSTIJA

Gatvė ar
R. F. D. —

KUHN REMEDY CO., 1855 .Miiw*«kee Ar*.. C'HICAGO.

j..su


/

r B
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Vietinės Žinios
Kiek Lynne buvo pruižen- 

i girnų pereitais metai*.
Lynnas randasi netoli nuo 

Bostono. Tenai yra pusėti
nas būrelis lietuvių, kurie 
turi pasistatę gražią savo 
svetainę ir turi visokių drau
gijų. Yra tenai ir lietuvis po
licmanas, Antanas Dyčius, 
kurio labai bijosi visokie bo- 
mai ir vagjs. Geriems žmo
nėms jis visuomet pagelbsti, 
bet šelmĮ pagavęs, tai jau 
nepaleis. O pagedusio svie
to Lynne netrūksta. Štai, p. 
Dyčius paduoda keliatą 
skaitlinių, parodančių, kiek 
pereitais metais Lynne buvo 
visokių prasižengimų:

757 vyrai ir 64 moterįs bu
vo padėta ant pasitaisymo. 
Pabaudų visokie prasikaltė
liai sumokėjo- $62,734.52.

Už girtuoklystę buvo hu-

mobilistas kortą parodė, bet 
policmanui Į rankas jos ne
davė. Tuomet policmanas jį 
areštavo ir nugabeno i nuo
vadą. Tenai pasirodė, kad 
areštuotasai yra Graikijos 
konsulas, VVilliam Agnosti. 
Teisme jis buvo nubaustas 
penkiais doleriais.

Kūdikis pasikorė lopšy.
Tūla Mrs. Milne, kuri gy

vena po Nr. 32 Pickering St., 
pasodino lopšy savo kūdikį 
ir, kad jis neišpultų, skersai 
lopšio perrišo diržą. Kada ji 
vėliau atėjo vaiko pažiūrėti, 
jis buvo pasviręs į priešakį 
ir kabojo kakluku ant diržo 
jau nebegyvas.

I, E

Didelis

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETKOIT, MICH. 

ADYNOS:
12-2, 6-8

Dr. H. M. LandauZ TSLCFONA6 WJ7
? MEDICINOS DAKTARAS

Į C. J. NUOLATOS 
J Vaisiukui- mm f iki 4 po pieta 
J nuo 7 iki 8 vakaro

J 107 Summer St, 
J LAWRENCE, MASS.

Juška paguldė Amerikos ar
mijos čampijoną Joe Malcc- 

wicz du sykiu iš trijų 
Musų čampijonas Frann< 

Juška ir vėl pasižymėjo. Jis 
paguldė du sykiu iš trijų 
Amerikos armijos čampijo
ną Joe Malce'.vicz, kurio per 
paskutinius keturis metusi 
niekas neįstengė paguldyti. 
Dabar angliški laikraščiai 
apie Jušką rašo didžiausius 
straipsnius, kaipo apie bu- j 
siantį pasaulio čampijoną. 
Kai-kurie angliškų laikraš
čių redaktoriai reikalauja, i 
kad dabartinis pasaulio! 
čampijonas Wayne Munn) 
duotų progą Juškai su juo: 
persiimti už pasaulio čampi- 
jonatą.

i

Tsle/ooas

Or. A. 6vnui-6MMSto
1.TF-! HV(JS

Valsadu*: nuo
nuo
nuo

DENT13TA1
10—12 dieną;
2-4 po pietą;
6—8 vakaro;

Nedėttooiie nuo 10—12 dieną.

766 N. Mate .4, kaap. Brud et
MUNTELLO. MASS.

/ TEI- EMP1RE 7365

i

i

9

Tclefor.

ADVOKATAS
JOSEPB REOER

5035

ti

I 
I

SPECIALISTAS
VENERIsKŲ LIGŲ

18 CHAMBERS ST. 
BOSTON, MASS 

Tel. Haymarkei 1436

Išvertė 5.000 bonkų 
gero alaus.

Einant anądien žmonėms 
i North Stationą, staiga pa
kvipo senoviškas alus. Visi 
pakėlę nosis aukštyn uostė 
orą ir stebėjosi, nejaugi čia 
iš Kanados vėjas pučia. Vai-j 

bausti 209 žmonės; už per-’stijos policija tuo tarpu ant’ 
žengimą automobilių regu- Darne gatvės daužė bonkas 
liacijų nubausta 165; už ne-’su Kanados ėlium ir leido jį 
užlaikymą pačių, 93; už par-' i surpaipę. Mat, per pasta- 
davinėjimą ‘rojaus skysti- ruosius metus policijos san- 
mėlio,” 65; už muštynes, 35; j dėlyje susirinko to alaus 
už gyvenimą su svetimomis apie 5,000 bonkų ir užėmė 
moterimis, 14; už svetimote- daug vietos; taigi komisio- 
rystę, 12; už įsilaužimus į nierius Foote liepė sudėti tas 
namus ir krautuves, 13. * bonkas i maišus ir sudaužytibonkas i maišus ir sudaužyti* 

jas.

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

417 Bav Statė Building, 
LAHRENCE, MASS.

Didžiausas Lietuvių 
Gandžius Cambridge
Mes parduodam naujus ir ąntrarun- 

kius karus ir taisėm. Taipgi turim 
Cadillae Sedans dėl randavoiinio ves
tuvėms, krikštynoms ir laidotuvėms 
Atdaras diena ir naktį (7)

TECHNOLOGY GARAGE 
47 K1NDSOR STREET, 

CAMBRIDGE. MASS.

Pereitą sąvaitę automobiliai 
užmušė 7 žmones.

Pereitą sąvaitę Massachu- 
setts vąfetijoj automobiliai 
užmušė 7 žmones. Už va
žiavimą pasigėrus buvo nu- 
bausti 48 automobilistai, o 
už nėMsąrgu važiavimą nu- 
JjauSta 27. Laisnių atimta 
193. ’ U

■ __________L-
Mokslininkas mirė.

: NėWtdne, netoli Bostono, 
mirė buvusis Cornell Uni
versiteto profesorius DrJ 
Wilder. Jis buvo žymušine- 
urologas ir yra parašęs .ne
maža veikalų apie anatomi
ją ir psichologiją.

Gaisras pečių dirbtuvėj.
S. M. Howes Co. pečių 

dirbtuvėj Charlestowne per
eitą sąvaitę kilo gaisras. Ug- 
nagesiai dirbo dvi valandas, 
pakol nuslopino liepsnas. 
Ugnis padarė $15,000 nuos
tolių.

Užtiko muniaino fabriką.
Wilmingtono apieiinkėj, 

netoli Bostono, valstijos po
licija užtiko farmą, kur buvo 
Įtaisytas tikras munšajno 
fabrikas. Gyvenamoj far
mos trioboj buvo tris dideli 
katilai, 4,500 galionų gatavo 
munšaino ir daugybė viso
kios medžiagos.

Kuomet policija atvyko 
ant farmos, tenai nebuvo nei 
gyvos dūšios; bet darant 
kratą atvažiavo didelis auto
mobilius, prikrautas cuk
raus, mielių ir tuščių blėšinių 
munšainui. Valandai pra
slinkus, atbildėjo da didelis 
trokas ir atvežė naują 200 
galionų bravorą. Troką ope
ravo juodveidis, o visi kiti, 
kurių buvo 4 žmonės, buvo 
žydai. Policija suėmė visus 
ir konfiskavo visą bravorą, 
visą munšainą, visą medžia
gą, troką ir automobilių. 
Areštuoti žmonės vėliaus bu
vo paleisti, užsistačius kiek
vienam po $500 kaucijos.

Daktaras gavo 7 metus 
kalėjimo.

Cambridge’aus krimina
liame teisme pereitą sąvaitę 
buvo d-ro M. M. Števenso 
byla, kurioj jis buvo kalti
namas daręs moterims nele- 
gales operacijas. Teismas 
rado ii kaltu ir pasmerkė 
nūn 5 iki 7 metų kalėjimam

Gruii •• konsulas nubaustai
A »i B^ylston streeto po

licmanas anądien sulaikė au
tom •ralių. kuris važiavo per
grotai <r pareikalavo, kad 
autor-rb’listas pamdrtų sa
vo rofv*Gracijos korta. Auto-

PLUNKSNAS, Kukus. Paduškas 
Patalus. Kaldras ir visokias lovą jrėd- 

i nes. parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
i ypatiškai arba rašykit:

EUROPEAN FEATHER 
1MPORT1NG HOLSE 

Lowell Street. Boston. Ma*».

ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo, inks
tą ir nervų ligų virš 20 metų.

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

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS. 

Olympia Theatre Building 
.Rjoni 22

\ \l JO.'ii'S ANGLIJOS
č\\IP1JONAS 

FRANAS JUŠKA 
Su-ikib- -i lenkų milžinu

SKORSKY
H \1 ( < \ M PIJOK AS

LEONE LABRIOLA
susikibs >u indiiouų čampijonu

CHIEF V1ONTOUR
LENKI < \MP1JONAS

STANLEY STAS1AK 
susikibs -u \menkos armijos 

čampijonu
JOE MALCEWICZ

Riste:.ė- !■-- -iarue ketverge
29 SAUSIO-JANUARY

Pradž::, :v:. ':15 vai. vakare
GRAND OPERA HOUSE
VVashinston
Lenkai . 

guldė jų ėa: 
dabar pasiru; 
ką kita savo 
yra jau - 
silaikys .Jušk: 
matysime ke

į Tel.: Richmond 1414 J

Dr. David W. Rosen \
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir<

Rusiškai. / ,
GYDO CHRt^ilšKAS LB t i

SLAPTAS LIGAS. 5
VALANDOS: 5>

Nuo 8 iki 10 ryto. Z
Nuo 2 iki 3 dieną. <

Nuo 7 iki 8 vakare. f
„ 821 HANOVER 8T« įS BOSTON. MASS. J

Šiame ketverge Juška risis 
su milžinu lenku.

Lenkai dūksta ant Juškos, 
kad jis paguldė jų čampijo
ną Stasiaką. Jie dabar išsta-; 
tė prieš Jušką savo milžiną! 
Skorskį, kuris sveria 250 
svarų. Jie tikisi, kad Skors-; 
kis paguldys Jušką ir iškelsi 
lenkų vardą. Bet Juška ma
no kitaip.

Apart Juškos su Skorskiu.; 
tą patį vakarą Grand Opera i 
Housėj risis italų čampijo
nas Labriola su indi jonų 
čampijonu Montour ir lenkų 
čampijonas Stasiak su ukrai
niečių tautos ir Amerikos ar
mijos čampijonu Joe Malce- 
wicz.
- —, —. .ž į — ——  — ...................-

Į

Jaunas plėšikas gavo 40 
metų kalėjimo.

Tūlas laikas atgal policija 
sugavo E. F. McDonaldą, 
apiplėšusi keliatą tabako 
krautuvių ir gazolino stočių. 
Prie trijų plėšimų jis prisipa
žino ir teisėjas Bishop pa
smerkė jį nuo 25 iki 40 metų, 
kalėjimam McDonaldas gy-' 
veno South Bostone ir yra da 
jaurtas Vaikėzas, neturi 20 
metų amžiaus.

■ * J-■ ■ - _____

*- • V ‘ . , , ,
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Žada areštuot Jom. Garmų.
šią sąvaitę turi, is naujo 

prasidėti kun. Garmaus by
la prieš buvusi “Sandaros’’ 
redaktorių p. Šliaki, nes pir
mu kartu “d žiūrė” nesusitai
kė.

South Bostono ir apielin- 
kės lietuviai šita byla labai 
Įdomauja, nes girdėti, kad 
jei tik teismas atras p. Šlia- 
ki nekaltu, tai sandariečiai 
tuojaus areštuos kun. Gar
mų už nepamatuotą p. Šlia- 
kio areštavimą ir nereikalin
gą tąsymą žmonių po teis
mus.

Kai-kurie sako, kad san
dariečiai turėjo areštuoti ir 
pastatyti po kaucija savo 
skundiką tuojaus, kaip tik 
jis prie jų prisikabino, nes 
dabar pralaimėjęs bylą gali 
pabėgti.

Taigi, kuo šitas skundas 
pasibaigs, kiekvienam rupi 
žinoti, ir visur eina apie tai 
diskusijos. Butų juoko, jei 
skundikas ant galo atsidurtų 
už grotų.

Atvažiavo valstiečių liaudi
ninkų atstovas.

Šiomis dienomis iš Lietu
vos atvyko valstiečių liaudi
ninkų atstovas p. Makaus
kas. Dabartiniu laiku sve
čias vieši South Bostone ir 
buvo atsilankęs “Keleivio” 
redakcijom Jisai bara ame
rikiečius, kad šie perdaug 
pesimistiškai žiuri Į Lietuvą. 
Nors jis pripažįsta, kad kle-

. rikalų reakcija yra sunki, te
čiaus jis mato šviesią Lietu
vai ateitį. Klerikalai ilgai 
Lietuvoje neviešpatausią.

_ /

Gaisras Lenino mitinge.
Pereitą nedėldienį Bosto

no komunistai turėjo mitin
gą Leninui paminėti po Nr. 
12 Berkeley St. Pradėjus 
pirmutiniam kalbėtojui kal
bėti, iš apačios per grindis 
pradėjo rūkti durnai. Salėj 
pasidarė neramu. Bet tuoj 
biro paaiškinta, kad skiepe 
bir o kilęs gaisras, Lct ugna-i 
gpdai jau užgeshif J, 2 _ 1

Į 
> 
i 
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NEKROLOGiJA
Mirė Kazimieras Vengraitis.
Pradedant šiuos baujius-metus 

mirė jaunas, vaikinas Kazimie
ras Vengraitis. nesulaukęs pil
nai nei 28 metu. Amerikoje ji
sai išgyveno suvifš 10 metų. Ve
lionis skaitė “Keleivį” jr visą sa
vo gyvenimą buvo laisvas, todėl 
ir io lindotuvės buvo laisvos. Pa-

■ r7,* 4,* : * t ,

laidotas buvo 3 d. sausio. 1925 
m. Gražiis būrelis draugų ir gi
minių palydėjo jj i Miltono ka
pus. Išviso lydėjo rodos apie 11 
automobilių. Mts. mirosiojo se
seris, dėkavojam visiems daly
vavusiems musų brolio laidotu
vėse. o ypač tiems, kurie pirko 
kvietkas ir puošė musų mylimo 
brolio grabą, čia skelbiame tų 
draugų bei draugių vardus: Ur
šulė Kereišienė. J. Gudinąs. K. 
Mockus. A. Pocius ir J. Antanė
lis.

Mes, mirusiojo Kazimiero 
Vengraiėio seserjs. Veronika ir 
Adelė, netekę mylimo brolelio. 
Jaučiame didelę širdperšą ir liūd
numą. Lai būna jam lengva šios 
alies žemelė.

Veronika Marcelionienė.
66 G St.. So. Boston, Mass.

W. S. QUINBY COMPANY AT
LAIKĖ SAVO PARDAVĖJŲ 
PUSMETINI SUVAŽIAVIMĄ

La Touraine Arbatos ir Kavos 
Pardavėjai Gavo Pigirimą Už 

Jų Pasekmingą Darbą.
Pusmetinis W. S. Quinby 

Kompanijos pardavėjų suvažia
vimas Įvyko 17 d. Sausio-Janua- 
rv. Kompanijos kambariuose. 
291 Atlantic Avė.. Boston.
J. A. Taylor. Generalis Parda

vėjų Manageris. pirmininkavo 
visuose posėdžiuose. Jis labai iš
gyrė pardavėjus už jų pasekmin
gą darbą laike 1924 metų, nes 
nardavimas'La Touraine arbatos 
žymiai padidėjo.

Suvažiavime kalbėjo W. S. 
Quinby, kompanijos prezidentas, 
£. J. Butler. Buver, t W. E. 
Brotvn. pardavėjas Į hotelius ir 
restoranus, W. F. Trefrey, par
davėjas Į krautuves, A. E. Green- 
oaf. apskelbimų patarėjas. A. G. 

Dourne, iždininkas, F. Halsall. 
kredito manageris. J. A. Taylor. 
seneralis pardavėjų manageris, 
Maurice Trask. T. M. Keefe. W. 
JI. Hodgdon, R. S. Smith. W. H. 
Bullard, P. W. Hart. F. P. Jonės 
ir C. E. MacKnsick. pastarieji du; 
iš Ne"- Yorko Visi savo kalbose 
pažymėjo. 1 ad pardavimas La 
Touraine kavos ir arbatos smar
kiai didėja ir 1925 metai atrodo 
šiai k< mparijai labai geri metai.

Sekantis šios k<mr«mijos par
davėju cu"£ži3’-iir?2 įvyks T ,r:- 
posjtjy >

£ Tel. South Boston 4000

f Dr. J. Landžius Seymour
/ LIETUVIS GYDYTOJAS
Z 772 Broad*ay, So. Boston, Mass.
£ VALANDOS:
Z Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

Tek So. Boston 506-W

DAKTARAS
A L. KAPOČIUS

LITUV1S DENTISTAS
VALANDOS: Nuo a iki 12 dieną 

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖLIOMIS: 

iki 1 v. po pietų 

Serėdo mis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadvvay. tarpe C ir D SI 
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(UNDERTAKEK)
Šiuomi paskelbia atidaręs 

naują Įstaigą, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ar.t kokių 
kapinių, sulyg, noro laid^įąnriu.

Tatai Montello’s’ir apųrftn^iės 
lietuviai prašomi yra panašiuo-

i
- rect. Boston, Mass.

ko, kad Juška pa- 
ą Stasiuką. todėl 
a.-tatyti prieš Juš- 
na Skorsky, kuris 
. 250 svarų.-Ar at- 

iitą milžiną ? Pa-
s Ve: 

i p: a 
veru

Ii

Keli žodžiai apie Dr. Henry 
Landau.

lau gimė Rusi-
M.

Daktaras I
ioj. Jis kalba .. rašo tyrai rusiš
kai. Jis dabai ..įsigyveno naujoj 
vietoj po nume 
St.. Boston.

Dr. I-a nei: 
tarnaudavo 
tris dienas šąvailŠj^ čia-a 
^ipažĮaO J r ifastairthtgai 
gas padri 
mą.

! Daktaras pa...maudavo dau- 
: geliui institucij;;. kurios turi di- 
: dėlės Genito-L'rinary klinikas.
Reikia pasakyt, kad Dr. Landau 
yra gerai at ~ pa męs su visokio
mis gydymo sistemomis.

I
i

u 18 Chambers-
Ak.vs. į

r tūlą laiką paj
Bo.<;>no Dispensariį

<?4

se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvi;. '. . - ; (-)

AUGU P LVAirKl NĄ ,
* : • : AITF) .

25 Euterprų>e St.. Tel. 6746-1V 
’ ; • MonteHo. Mass.

. Ofiso vieta:
5:10 N. Main SI., Brockton, Mass. 
Tel. 102tl

s i

lietuvį; ;. . 1

i

I

TeL - South Boston 3520 ,
ResHŠence Univcrsity 1463-J. ]

S. N. Puišiutė-Shallna i
» LIETUVĖ MOTERIS j
► ADVOKATĖ <
» 866 Broadvrąy, So. Boston. Mass. ’
> Rootn 2. i
I 4

\ MUZIKOS VEIKALAI l

Iz ■

r:

Tik ką išėjo iš spaudos astuoni nauji muzikos 
veikalai. Dainavimui su piano akomponementu.
:Muziką parašė. A. Bačiulis

Audra Prieš Dieną (Solo) .. 
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas)
Oi. Dainos (Šok) arba Duetas) ........;.
Nokt urnos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. 
Piemenėlis (Duetas) . .......... ........
O, Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui) . 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..
, Imant visus veikalus sykiu, prisiųsiu už $4.00 
Siųsdami užsakymus, siųskite ir pinigus, išper- 
kant pašto Monev Orderį sekančiu adresu:

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

... $1.00
.75 
.50 

$1.25 
.50 

. .50
.75

I

i

I
I

!

WM. KREIVIS
Lietu-, is Kriaučius

Siuvu u >as pagal naujau
sios mados ta sau senus už prieina
mą kainą. (7)

117 Wind>or St.. Cambridge. Mass

PARDAVIMAI
AM I’ \KDA\ ,’MO BUČERNĖ ant 

Br.»aūwav -j . -ais prietaisais ir da
ro gerą i>iz . >• ra proga dėl lietuvių.
Kreipkite- "KCeivio” ofisą. (6)

I’ARSIDl (»I)A PULRUIMIS.
5 nauji -t . , geroj vietoj, biznis 

išdirbtas metus. Atsišaukite
šiuo adresu: (7)

1 Markei St., Hudson, Mass.

IšSIRAMtMOJA 3 ruimai beis- 
ment. Yra po. , ... šiltas vanduo, mau- 
dynės. 2:.u . St.. So. Boston. Sa
vininką g;t ' atjrti 4į3—2nd SU
ant pirmų luhu. So. Bostone. (6)

i

IM'S Iii MOTERIS 
u-'-avo nuo didelio ryt- 

. .adangi nusikirpo ka- 
neviskas. ima pus- 

agražinti.
■rginos ir moteris! 

Kompanija išdirba 
nusiprausus veidas 

-. Reikalaukite sam- 
<>kan dešimtuką, su- 

.'>pierą ir prisiųskite 
;-ime katalogą.

MER<
Jau pas: 

metinio da: 
S3S. I>or Į; 
valar.di v :

Gerbiamo 
Ho-ro-C<> 
muilą, su i 
būna ilga; 
palo. įdėk; 
vyniokit į p 
mums. Mes a

STIM.EY POCIUS 
103I "ashington SU Boston. Mass.

| Bell Phone 5316 J

\ DR. E. G. KŪMAS \

5 Jau sugrįžo iš ESurouos ir vėl < 
2 praktikuoja mediciną no seno- S 
J: vei žemiau telpančiu adresu. Z

OFISO VALANDOS: J
Ji Savam ofise nuo 8:30 vai iki / 
Z 10 vai. ryte; nuo 6 vai. iki <
2 8 vai. vakare. 3
> Saniaritan Ligoninėj, mcdikalėj 4
4 klinikoj, nuo 12 vai iki 1 vai. 5
i po pietų. S
Z Northeastern Ligoninėj, vaikų g
5 džiovos klinikoj, anradieniais
3 nuo 3 vai. iki 5 vai. po pietų. 
Z Kitais reikalais pasitarimas su-

lig sutarties.
Z 2538 E. Allegheny Avė, 
5 Philadelphia, Pa.

s

i

t

z
! DR. J. MARCUS
i LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS
1 . ............................. .....
1
i

I

Specialistas sekretai) ir chro
niškų vyrų ir moterų lirų.

18 Parmenter St, Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

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

I»• r. u. uox 16, bo. Boston, mass.i
e

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS, PLUMB1NGĄ, 
ELEKTRIKINIUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musų kainas su k itų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė, kurių turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir* kiekviena šei- 
myninkė.

South End Hardware Company
, 1095 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.

Telefonai: Beaeh 5353 ir 5352. arti Dover Elevatcd stoties.

■aMaMMMMMMMMMMMMMBBBMBBBBBBBBBBBBM

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teiringų vaistu žemoms kainoms, tai visad* ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo deKvyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

KOSULYS
!

BOSTON. MASS.I

>

šutei.
Teitai y 
saugo;;, 
vojingų

yra 
uze 
k tame

c~>ptom&5 ir ga.i
■i be-.- tokiame laike- To-

5 Lietuvis Optometristis E

I

fine
C tįstom

Jeigu norite, kad rū
bai nezugadintu Jūsų 
gražią išvaizdų, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMOKA1ČIUI
SIUTUS IR OVER- 

KOTUS siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso-

M. F. roSMJIlIGlS
GYDYTOJAS

VIDt KI NIU ligų
V 4 T /» nor. *

5 ...: 11 ry.e 
, it,! ** pu p.et 
ė iki 9 vakare

į89 BROADWAY 
BOSTON, MASS.

Yči. &». Doa*o« 2831

7
Y madomis. Taipgi I9 mc ir išprosinam.

A. SIMONAITIS
344 Broad«ay,

1 laiptus augitai. 
SO. BOSTON, MASS.

s

Severa’s
Cough 
Balsam

i Išeg*zan>inuojd akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžina iviėeą tinkama 
laiku.

įE J. L PASAKARNIS O. D. 
K 447 Broadvvay, So. Boetou,

MEDICINOS DAKTARAS

J Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
i Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir skaros. Kalba lon- I Kiškai ir rusiškai.
j Telefonas
I 1 ALLEN ST„ Cor. Chambcrs St

I FaI*
I

t ;».!cngvinl<r 
y/as būdas apsi- 

ruo daugelio pa-

' ■ et, ir £0 c'

jusi: apu.- -1’’ '

I 
J 
I 
I 
I 
• 
I 
I


