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Metai XX

Klerikalizmui Užduota
Didelis Smūgis

RUMUNAI SIŪLO 
RUSAMS BUKOVINĄ 
Tarp rusų ir rumunų da

bar eina derybos dėl buvu
sios Besarabijos gubernijos, 
kurią Rumunija pasisavino, 
kaipo ramunų apgyventą te
ritoriją. Kadangi rusai ne
nori Besarabijos išsižadėti,
tai rumunai dabar siūlo j 
jiems Bukoviną kaipo atly-i 
ginimą. Bukovina yra slavų; 
apgyventa ir seniaus prigu-j 
Įėjo Austrijai, bet po karo 
buvo atiduota Rumunijai. į 

I

I

FRANCIJA NUTRAUKIA 
RYŠIUS SU POPIEŽIUM.

Parlamentas nutarė panai
kinti Francijos atstovybę 

prie Vatikano.
šį panedėlį Francijos par

lamentas nutarė nebeduoti 
daugiau pinigų užlaikymui 
savo atstovybės prie Vatika
no, kas reiškia, jog atstovy
bė panaikinama ir visi ryšiai 
su popiežium nutraukiami.

Šitą nutarimą turi da pa
tvirtinti senatas, bet mano
ma, kad ir senatas tam pri
tars, nors ten<J yra nemaža 
reakcininkų, kurie norėtų at
stovybę prie popiežiaus pa
laikyti.

Šiaip ar taip, parlamento 
nutarimas yra labai svarbus 
žingsnis, nes jis parodo, ku
rion pusėn eina Francijos 
ūpas. Santykiai tarp popie
žiaus ir Francijos respubli
kos buvo per daug metų per
traukti, bet karo laiku, kuo
met Paryžiuje buvo įsivyra
vus juodžiausia reakcija, jie 
buvo vėl atnaujinti ir prie 
Vatikano buvo įsteigta 
Francijos atstovybė.

Po karo franeuzų liaudis 
pakėlė prieš reakciją kovą. 
Juodašimtis'Clemenceau bu
vo iššluotas iš valdžios su vi
sa savo kamarile. Jo vietą 
užėmė Herriotas, buržuazi
nis liberalas. Ir jis tuoj pa
sakė : “Francija paskendus į 
skolas, žmonės turi mokėti 
didelius mokesčius, o tuo 
tarpu pinigai yra mėtomi to
kiems dalykams, kaip Fran
cijos ambasada prie popie
žiaus, kuri jokios naudos 
musų respublikai neneša. 
Taigi uždaryti ją!”

“Gelbėkit!” sušuko kleri
kalai. Bedievis Herriotas 
nori panaikinti atstovybę 
prie švento tėvo. Tai yra 
įžeidimas katalikiškų jaus
mų, griovimas bažnyčios, ir 
t.t. Girdi, visas pasaulis 
glaudžiasi po tėvišku popie
žiaus sparnu, net Amerika 
norinti atstovybę prie Vati
kano atidaryti, o Francija 
savo naikina.

Bet Washingtonas tuojaus 
atšovė, kad klerikalai me
luoja. Amerikos valdžia nie
kad nemaniusi apie atidary
mą savo atstovybės prie po
piežiaus ir dabar apie tai ne
mananti.

Ir nežiūrint viso klerikalų 
triukšmo, Francija atsuko jų 
“šventam tėvui” užpakalį.

POPIEŽIAUS AGENTAI 
FRANCIJOJ NEMIEGA.
Popiežiaus agentai Fran- 

cijoj daro didžiausių pastan
gų, kad sukursčius tamsias 
minias prieš valdžią, kuri 
nutarė nebeduoti daugiau 
pinigų laikymui franeuzų at
stovybės prie Vatikano. Ši
tą nutarimą klerikalai vadi-j 
na “Įžeidimu švento tėvo ir j 
griovimu katalikų bažny-! 
čios.” Ir pereitą nedėldienį 
St. Brieuc mieste vietos 
vyskupui vadovaujant buvo 
suruošta 30,000 žmonių de
monstracija, ir minia buvo 
kurstoma protestuoti prieš 
“bedievišką valdžią,” kuri 
nori panaikinti ambasadą 
prie Vatikano.

DVI ŠEŠIOLIKINĖS NUSI
ŽUDĖ DĖL VIENO 

VAIKINO.
Iš Berlino pranešama ši

toks atsitikimas. Dvi šešioli- 
• kinės merginos įsimylėjo į 
savo darbdavio sūnų. Viena 
jų vadinosi Irma Koch, kita 
—Grete Lehmann. Būdamos 
geros draugės, jos nenorėjo 
tarp savęs varžytis, bet nu
ėjo abidvi pas savo numylė
tąjį, pasisakė jam apie savo 
meilę prie jo, ir prašė, kad 
jis pats pasirinktų vieną iš 
jų, kuri jam geriau patinka 
už pačią. - Vaikinas atsakė, 
kad jos nėra jam lygios ir jis 
negali jų imti nei vienos. 
Tuojaus, tą pačią dieną, Ir
ma įšoko į kanalą. Ji buvo 
tečiaus ištraukta ir nuvežta 
ligoninėn. Kada Greta išgir
do apie savo draugės žings
nį, ji užlipo ant aukšto stogo 
ir krito stačia galva ant ak
meninės gatvės, užsimušda
ma ant vietos. Už trijų die
nų Irma buvo išleista iš ligo
ninės, ir sužinojus, kad Gre
tos jau nebėra, užlipo ant 
to paties stogo ir taip pat nu
šoko žemėn.

i

NORI SUSTABDYT VO
KIEČIU PASKOLAS.

Iš Bcrlino pranešama, kad 
Vokietijos federalė ir štatų 
valdžios nutarė stabdyti 
paskolas, kurių dabar pra
dėjo jieškoti Amerikoje vi
sokios kompanijos ir miestų 
valdybos. Tos paskolos tan
kiai daromos be jokio’reika- 
io ir dagi nedorais tikslais, 
<ako telegrama iš Berlyno.

Lietuvos 
Kabinetas Rėzą; 

nava.
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VALSTYBIŲ SKOLOS.
Suvienytoms Valstijoms] 

skolingos;
Francija arti 800 milionų

! svarų sterlingų.
Italija—400 milionų.
Belgija—91 milioną.
Lenkija—37 milionus.
Suomija—500 tūkstančių.
Anglija daugiau kaip vie» 

ną miliardą svarų sterlingų.
Anglijai skolingos:
Francija arti 700 milionų 

svarų sterlingų.
Rusija—722,547,000.
Italija—553,300,000.
Čekoslovakija — 26,481,- Į 

tūkstančių. - i
Lenkija—95,000. 
Rumunija—24,778,000. 
Portugalija—21,544,000. 
Graikija—23,355,000 sv. 

sterlingų.
Francijai skolingos;
Lenkija arti 16 milionų, 

svarų sterlingų.
Jugoslavija—12 milionų.
Rumunija—4 milionus. * i 
Italija—500 tūkstančių 

svarų sterlingų.

BIJOSI AZIJOS SUSO- 
VIETINIMO.

Franeuzų spauda labai j 
susirūpino dėl rusų-japonų 
sutarties. Sakoma, kad šita 
sutartis išvystys bolševizmo: 
intaką Azijoj ir gali susida- i 
ryti rasų-japonų-kinų sąjun- • 
ga, kuri savo žmonių ir tur
tų daugybe gali būti didelis 
pavojus Europai. Anglų j 
spauda taipgi neprielankiai i 
apie rusų-japonų sutarti at
siliepia.

KALBAMA APIE SEIMO
PALĖKIMĄ.

Amerikos lietuviai turi rem
ti pažangias Lietuvos 

partijtea.
Lietuvos Atstovybė Wash- 

ingtone ši utąminką prisiun
tė mums Eltos telegramą iš 
Kauno, kuri praneša, kad 27 
sausio vakare atsistatydinęs 
Lietuvos Ministerių Kabine
tas. Ligi 30 sausio atsistaty
dinimas da nebuvęs priim
tas.

Kodėl Lietuvos vyriausy- 
bė rezignavo, telegrama ne
sako. Gali but, kad to prie
žastimi buvo tos muštynės 
ministerių posėdy, kur karo 
ministeris davė kun. Krupa
vičiui Į žandą? Nes buvo 
girdėti, kad po tų muštynių 
klerikalai tuojaus pareikala
vo, kad karo ministeris re
zignuotų. bet tas atšovęs, 
kad pirma turįs rezignuoti 
kun. Krupavičius. Jei šito
kie vaidai kilo tarp kabine
to narių, tai žinomas daly
kas, kad kitokios išeities ne
galėjo būti, kaip tik rezig
nuoti visai vyriausybei. Bet 
gali but. kad buvo ir kitokių i 
priežasčių.

Pastaruoju laiku pradėjo 
eiti paskalai, kad klerikalai 
ruošiasi paleisti Seimą ir ap
skelbti naujus rinkimus. Šį
met Rymo popas yra paskel
bęs katalikams ‘'Šventuosius 
metus;” Lietuvoje bus viso? 
kių jomarkų su “zupelnais 
atlaidais:'* tamsus kaimie
čiai plauks i tuos jomarkus 
dideliais būriais, ir prabaš- 

j čiams bus gera proga agituo- 
; ti už savo klerikališką parti
ją. Dalydami šiais metais 
rinkimus, jie tikisi daugiau 

. laimėti, negu už metų-kitų 
■ vėliau. Todėl jie ir nutarė 
' šitą proga išnaudoti.

Kuomet reakcininkai Lie-: 
tuvoje daro šitokių konspi-1 .. . 
racijų, tai Amerikos lietuviu. ciai

17,700,000 AUTOMOBI
LIŲ AMERIKOJ.

Gruodžio pabaigoj perei
tų 1924 metų Suvienytose 
Valstijose buvo 17,700,000 
automobilių ir kitokių moto
rais varomų vežimų. Tai iš
eina beveik automobilius 
ant kiekvienų šešių žmonių.

SIUNČIA RUSIJON 8,000 
TONŲ MILTŲ.

Portland, M e., yra siun
čiama sovietų Rusijon 8,000 
tonų kvietinių miltų, ku
riuos Rusijos agentai nupir
ko komisarams ant pyragų.

TROCKIS OFICIALIAI 
PRAŠALINTAS.

Maskva jau oficialiai pa
skelbė, kad Trockis yra pra
šalintas iš armijos ir visų ki
tų vietų. Jis išvažiavęs jau 
į Kaukazą.

t

: BUS PALEISTA TŪKS
TANČIAI REAKCININKŲ

NUO MUNŠAINO IŠĖJO 15 
PROTO IR PAFIOVĖ 

VAIKUS.
Scrantone buvo toks atsi 

tikimas. Begerdamas mun- 
šainą darbininkas A. Thier 
ney išėjo iš proto ir papiovė 
dvi savo mergaites. Noroje 
papiauti ir trečią, bet moti
na ją apgynė. Tuomet jis 
puolė su peiliu ant pačios ir 
perpiovė jai ranką, bet mo 
teris ištruko ir pabėgus pa
šaukė policiją. Kada atėjo 
policija, Thierney buvo jau 
ir sau gerklę persipfovęs.

ITALIJOJ NERAMU DĖL 
DUONOS PABRANGIMO.

Pabrangus javams, ku
riuos Italija turi pirktis iš už
sienio, šiomis dienomis Itali
joj pakilo ir duonos kaina. 
Žmonės todėl pradėjo neri
mauti ir fašistų valdžia labai 
susirapinus.

Herrine vėl Šaudosi
Herrin, III.—šis miestelis 

vra turbut neramiausia vie
ta ant žemės. Per tūlą laiką 
čia siautė kliuksų vadas 
Young, areštuodamas žmo
nes už degtinės darymą, šio
mis dienomis jisai tapo nu
šautas. Kliuksai pakėlė 
triukšmą ir rodėsi, kad vėl 
prasidės teroras. Dabar vėl 
policmanas nušovė hotelyje 
kažin kokį Philipsą, kuris 
atvykęs į Herriną pasisakė 
esąs federalės valdžios 
agentas ir pradėjo jieškoti vieną vakarą jos nesugrįžo 
kokių tai žmonių. Vienų namo, tėvas nuėjo pas Wil- 
metų laikotarpy čia nušauta liamsą jų jieškoti, ir rade 
jau 14 žmonių, neskaitant abidvi nužudytas, vieną ant 
tos skerdynės, kur buvo nu- lovos, kitą po lova. Abiejų 
dėta apie 20 skebų.

GIRTAS POLICMANAS 
NUSISKADINO.

Lawrence, Mass.—Polici
jos kapitonas pereitą nedėl- 
dienio vakarą čia rado ant 
gatvės girtą policmaną, Ch. 
Meseth ą, ir liepė jam eiti 
namo. Žinodamas, kad jam 
bus bėdos, policmanas įšoko 
į kanalą ir nusiskandino.

BADAUJANTIS RUSAI I 
ŽUDOSI BŪRIAIS.

Berlino žiniomis, tūlose
Rusijos vietose badas yra ®et aP*c paliuosavuną »o- 
toks baisus, kad žmonės žu- ciaidemokratų ir socialrevo- 
dosi būriais. Stavropolsko liucionierių visai nekalbama 
apieiinkėj šešios šeimynos g Rostovo prie Dono šią 

į kaimiečių užsidarė savo trio- savaitę atėjo žinia, kad Le- 
......... nino įpjjjjjjg Rykovas pra

nešė šiaurės Kaukazo sovie- 
, tų kongrese, jog sovietų val
džia nutarasi paskelbti am
nestiją visiems dalyvavu
siems Denikino ir Vrangelio 
armijose laike naminio karo 
Rusijoje. Visi tų armijų da
lyviai, kurie yra sugrįžę Ru
sijon, šita amnestija yra pa- 
liuosuojami nuo bausmės ir 
jiems grąžinama balsavimo 

' teisė.
i . Tuo bud u busią paliuosuo-

ŽUVO 140 ŽMONIŲ. j čių, kurie su ginklais ranko- 
Londone gauta žinių, kad se norėjo nuversti sovietų 

Ardahane, Užkaukazėj, per valdžią ir sugrąžinti Rusijoj 
žemės drebėjimą buvo su
naikinti 4 kaimai ir žuvo 
140 žmonių, 
pasiliko bė pastogės.

Į

bose ir padegė jas. Visi žu
vo ugnyje.

IŠTVIRKIMO VIETOSE 
NEW YORKE AREŠTUO

TA 376 ŽMONĖS.
Kelios dienos atgal Ne\v 

Yorke buvo padaryta ablava 
ant kelių namų, kur susiren
ka naktiniai paukščiai. Bu
vo areštuota 376 vyrai ir mo
teris už nepadorų linksmini
musi.

NELAIMĖ FITCHBURGE
Fitchburg, Mass.—Tūlas

laikas atgal čia ištiko gais
ras ant gelžkelio stoties?Da-: ___ . .... .
bar dedant naujas lubas su- J i , t? tulestančiai baltagvardie
čiu vo pastatytos rišta vonės 
i ir vienas darbininkas likos
, užmuštas, o šeši sužeisti.
i ____________

500 SVARŲ MOTERIS.
New Yorko ligoninėj per- 

i eitą sąvaitę mirė nuo širdies 
i ligos tūla Mrs. Jacobson, ku- 
! ri svėrė 500 švara, arba arti 
• 13 pūdų. Penki policmanai 
i vos nunešė jos kūną nuo an- 
; trų lubų.
I ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

ANGLIJOJ.
Anksti šio panedėlio rytą 

■ Anglijoj buvo jaučiamas že
mės drebėjimas. Vietomis 

’ langai skambėjo ir žmonės 
i pabudo iš miego, tečiaus ne- 
į laimių nebuvo.
i
i

i
i

i I

$10,000 UŽ BANDITU 
SUĖMIMĄ

Pittsburgo First National 
Bank paskelbė išmokėsiąs 

į $10,000 dovanų tam, kas iš- 
‘ duos banditus, kurie 6 sau
sio buvo Įsiveržę bankan ir 
reikalavo $20,000, ir peršo
vė banko prezidento sūnų, 
kuris bėgo šauktis pagalbos.

Kiek Amerika turi 
Turto.

Washingtcno valdžios ap- 
skaitliavimu, visas Suvieny
tu Valstijų turtas siekia 

$320,803,862,000.
Šita suma dalijama sekan- 
i: Į nejudamąją ' savastį 

pareiga yra remti pažangią->vra l^eta 
i sias Lietuvos partijas auko-1 $1 op,908,6—>,000.
mis, kad klerikalai negalėtų! - £eiskia> beveik pusę viso 
savo tikslo pasiekti. I ^hes turto sudaro tnobos ir

__________ , kitokia nejudomoji savastis. 
PAKARS ŽMOGŽUDĮ. I - ?? vjct? uži™ 
Kanadoj, r redeneton o Į tomą 

mieste, teismas pasmęrkė' 
miriop žmog žudį H. D. Wil-

i

$19,950,800,000.
Mašinos, Įrankiai ir viso-

i
I
I

liamsą, kinis nužudė savojkie įtaisymai gamybos pra- 
kempe] <lvi mergaites, ku-l monėj kainuojami' 
nos eidavo jam valgyt iš- --------
virt; viena jų buvo 10 metų 
amžiaus, kita 14 metų, ir 
abidvi jo p-“-5*-

carizmą.
Kalbėdamas apie amnes- 

o tūkstančiai tija, Rykovas pasakė: “Pra- 
I eitis turi but palaidota; tarp 
. visų tautų šitame distrikte 
turi but įkūnyta vienybė; 
žmonių darbas turi but pa
lengvintas; kas buvo nami
nio karo metu, mes turim už
miršti ; rinkimų teisės turi 
but sugrąžintos visiems gy
ventojams. V aidžia turi pa
kankamai Įrodymų, kad tie, 
kurie priešinosi sovietų reži
mui, dabar nori ramiai dar
buotis, nes suprato, kad jų 
nusistatymas prieš mus bu
vo klaidingas.”

Apie paliuosavimą social
demokratų ir socialrevoliu- 
cionierių Rykovas nieko ne
pasakė. Telegrama, kuri

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJ UŽMUŠĖ 6 

MAINERIUS.
Diamond Coal Co. kasyk

loj, Kentucky valstijoj, įvy
ko anądien ekspliozija, už- . , -- ------ , -----
mušdama 6 darbininkus. | praneša apie šitą amnestiją, 
Nelaimės pasekmėj liko 27 j sako, kad amnestija duoda- 
našlaičiai. j ma tiktai tiems, kurie prasi-

--------------- ! kalto prieš 1921 metus. Tas 
reikštų, kad vėliaus areštuo
tiems amnestijos nėra. De- 
sėtkai socialdemokratų bu
vo ištremta į Solovecko sa
las sušalimui tarp Ledų Oke
ano jau po 1921 metų. Gru
zijoj bolševikų žvalgyba da 
pereitais metais areštavo ir 
ištrėmė apie 10,000 žmonių. 
Reiškia, tiems irgi amenesti- 
jos nėra. Amnestija duoda- 
na tiktai juodašimčiams, ku
rie gynė monarchiją.

TURKAI VEJA KUNIGUS 
LAUKAN.

Šiomis dienomis turkai iš
vijo iš Konstantinopolio 
graikų vyskupą Konstanti- 
nosą. ’ Dabar vėl esą 150 
vyskupų ir kunigų paskirta 
ištrėmimui. Graikai kreipė
si Į Tautų Lygą, prašydami 
savo dvasiški jai užtarimo.

I VRANGELIS TURI 25,00C 
BALTAGVARDIEČIU-
Šiomis dienomis Nevv 

Yorkan atplaukė frareuzų 
aivų baltagvardiečių gene- 
olo Vrangelio pati rinkti 

aukų džiorinlnkų sanatori- 
oms, kurių tris esą užlaiko 
nos Rumunijoj ir Serbijoj 
'žiova sergantiems buvu- 
iems caro kareiviams, kurie 

pabėgo su Vrangeliu iš Kry
mo, kuomet bolševikai jo ar 
miją sumušė.

“Mano vyras turi sav 
cntrolėj 25,000 vyrų, kuri, 

sudaro branduolį Rusijo 
:mperijos armijos.'* sake 
Zrangelienė. Apie 10,00( 
šitų vyrų esą Serbijoj, o 15,- 
00 Rumunijoj. Jiems esą: 
larupintas užsiėmimas, taip 
kad pragyvenimą jie patįs 
au pasidarą, bet visi jie esą 
/rangelio žinioje, ir kada 
ateisiąs reikalas, jie tuoj sto
sią prie ginklo ir eisią Rusi
jos “vaduoti.’’

I KOMUNISTAI KVIEČIA 
KAPITALISTUS I 

PAGALBĄ.
Maskvos laikraščio “Eko- 

Tomičeskaja Žizn” pirmas 
’ių metų numeris rašo, kad 
šiais metais sovietų valdžia 
ruošiasi duoti svarbių kon- 
esijų užsienio kapitalis- 
tms. Be to, i valstybės val

tornas dirbtuves esą nutarta 
»akviesti iš užsienio techni
kos ekspertai, nes Rusijoj 
labar nesą žmonių, kurie 
nokėtų vesti fabrikus.

T

ITALIJOJ BEDARBĖ.
Bedarbė Italijoj eina di- 

yn. Oficialės žinios parodo, 
ad lapkričio pabaigoj Itali- 
oj buvo 135,785 žmones be 
iarbo, o gruodžio pabaigoj 

bedarbių skaičius pašoko 
jau iki 150,445.

$15,783,264,000.
Visuomenės Įmonės, kaip 

ve telegrafo, telefono ir 
, o taipg 

gatvių gelžkeliai, kanalai n 
laistymo (irigacijos) Įtaisy
mai apskaitomi i 

$15,414,447,000.
Gyvuliai ant farmų 

apie 
$5,807,104,000.

Žemdirbystės produktų, 
tai yra, visokio maisto san 
dėliuose ir ant rinkų apskai 
tomą i

$5,465,796,000.
Automobiliai, trokai ir ki

tokie motorais varomi ratai 
kainuojami apie 

$4,567,407,000.
Auksas, sidabras ir gata

vi pinigai, kurių Amerika tu
ri didžiausius aruodus, prie 
šitų turtų nėra priskaityti.

elektros sistemos,
I

jieškoti, ir rado

---- --- - *7 *. * --- j

rankos buvo užpakaly suriš-1 
'tos. žmogžudys bus pakar-'

8 METAI KALĖJIMO IR tas 23 balandžio. 
$14,000 PABAUDOS.
Žydelis Levy, kuris buvo 

įsitaisęs kelis trokus ir pri
statydavo alų iš Bridgeporto 
į New Yorką, gavo 8 metus 
kalėjimo ir turi užsimokėti 
$14,000 pabaudos. Taip nu
sprendė aukštesnis krimina- 
lis teismas Bridgeporto. Žy-

SUDEGĖ DIDELIS 
HOTELIS.

White River Junction 
mieste. Vcrmąnto valstijoj, 
pereitą sąvaitę sudegė di
džiausi* kotelis ir 10 kitų 
jriobų miesto centre. Gais- 

_____________ „ rtii kilus, kotelyje buvo su- 
delio advokatai padavė ape- viršum 200 svečių, ir dauge-

I
j

i

liaciją į vyriausį valstijos lis turėjo gelbėtis atsar- 
teismą. gos kopėčiomis.

I

vert;



APŽVALGA L

PRITREFNIJO INDĄ SU duojasi ne šaltu protu ir tei- 
“ŠVĘSTU VANDENIU.” singumu, o piktais kunigų 
Lietuvos klerikalų “Ry- nurodymais.

tas” 231-mame numery pra
neša šitokią žinią:

“Kauno apygardos teismas, 
spalių mėn. 1924 m. nubaudė 
bedievi Mykolą Ambrašką, Sur- 
viškio vai. pilieti. 4 metais sun
kiųjų darbų kalėjimo (kator
gos) už Apytalaukio bažnyčios 
paniekinimą; būtent, tas be
dievis šlykščiausiu budu i 
biaurojo bažnyčią—prišlapino į gvardijai 
indą su švenstu vandeniu sto- Chicagoj, kada rubsiuviai iš- 
vinti bažnyčioje po kryžium.“

Gi kauniškė “Vienybė,” 
taip pat klerikalų organas,; 
paduoda dar tuio kunigo i 
kalbą, kurią jis pasakęs teis-i • 
me prisaigdinant liudinin
kus. Šitas jezujitas kalbėjęs 
taip:

“Atsitikimas negirdėtas.
Bažnyčia paniekinta. Musų ti
kybiniai jausmai Įžeisti... Pasi
elgimas tiesiog gyvuliškas, at
siprašau už žodi, pavadinsiu 
šuniškas, nes... Jeigu teismas 
visu smarkumu nenubaus, tai 
kas mus laukia ? Pradės šlapin
ti ant mano galvos ir akių, ant 
teismo personalo, ant valstybės 
gynėjo ir ant advokato, kurs gi
na... Mes esam gynėjais, sar
gais bažnyčios ir tikėjimo. Ne
duosime šventos vietos teršti. 
Ginsime iki paskutiniųjų, tik 
per musų lavonus ir Kraują ga
lėsi eiti ir niekinti bažnyčią. Jei 
netiki, gyvenk savo paklydime, 
bet žinok, kad skaudžiai klysti. 
Mes, krikščionys, tvirtai tiki
me, kad Dievo galybė davė 
mums protą...”

“Vienybės*’ rašytojas pri
duria, kad šita savo kalba 
kunigas taip sukurstęs susi
rinkusius Į teismą fanatikus, 
kad jie buvo jau pradėję 
tartis patįs “bedievį” nu
bausti, jei teismas jo nenu
baustų. Bei kada teismas 
paskelbė žiaurų nuosprendį, 
nušvito visų klerikalų veidai. 

Tas parodo, kaip niekin
gai veidmainiauja tie žmo
nės, kurie skelbia, buk krikš
čionių mokslas nepripažįstąs 
jokio keršto. Juk pasiutes- 
nio keršto negalima nei įsi
vaizdinti, kaip tas, kurį pa
rodė teisme šitas kunigas. 
Jei jis įmanytų, jis į gyvatę 
pavirtęs giltų tą neišmanėlį 
žmogelį.

Tai taip išrodo dorinė šito 
incidento pusė.

Dabar paimkime kiek čia 
yra logikos. Kunigas sako : 
“Mes, krikščionys, tvirtai ti
kime, kad Dievo galybė da
vė mums protą.*’ Jeigu taip, 
tai jie . turi tikėti, kad ir ši
tam žmogui, kuris pridirbo 
šventą indą, protas turėjo 
būt duotas Dievo galybės. 
Vadinasi, pats Dievas norė
jo, kad tas žmogus taip da
rytų, ir vistiek kunigas rei
kalauja, kad ' tas žmogelis 
butų teismo nubaustas visu 
smarkumu. Nubaustas už 
ką? Užtai, kad Dievas davė 
jam tokį protą!

Kurgi čia nuosakumas? 
Kur čia toji “meilė artimo;” 
apie kurią kunigai visuomet 
pasakoja?

Antras keistas ir mums, 
demokratinėj šalyje gyve
nantiems, nesuprantamas 
dalykas, tai tas, kad Lietu
von teisme liudininkus saig- 
dina ne teismo raštininkas, 
bet kunigas. Ir netik ką liu
dininkus saigdina, bet da ir 
kurstančią prakalbą teisme 
sako, mokina teismą kaip 
elgtis. Tai yra stačiai negir
dėtas civilizuotame pasauly
je dalykas. Ko gali būt ver
tas tas teismas, jei jam dik
tuoja murzinas klerikalų po
litikierius!

Mes negalime.pritarti to- 
rkiems darbams, kokį tas

“BENDRAS FRONTAS” 
ŠLUOJA KOMUNISTUS.

Lietuviai darbininkai 
Amerikoje pradėjo tverti 
“bendrą frontą” prieš komu
nistų “diktatūrą,’' ir trijuose 
svarbiuose centruose komu
nistai tapo jau sumušti.

su- ■ Pirmutinis smūgis Trockio 
’ ” i buvo užduotas

I

tynėse ir sumušdami visus 
greitumo rekordus, šitie fi
nai tiek išreklamavo ir pakė
lė Finlandijos vardą užsie
niuose, kad issįdirbo nuomo
nė, jog linų liaudis, kuri tu
ri tokių šaunių atletų, turi 
būt labai sveika ir stipri, ir 

, kad tokių žmonių valstybei 
I galima drąsiai pasitikėti fi
nansiniuose reikaluose. Fi
nai yra šauni tauta, sako 
amerikonai. Ir kada Finlan- 
dijai reikia pasiskolinti pini
gų, Amerikos bankieriai 
duoda jai kiek tik ji nori.

Todėl Astrom ir sako, kad 
šitų dviejų bėgikų kojos yra 
vertos dešimtį milionų dole
riu.

*

I

' T VTq

: per kurą ’uvo taip sužeis- 
dirbti jau ne

iro ubagu esą— 
1.500,000

Voki.-iy L137,000
. * 11C 1.170,000
If “ ■ i 800,000
Rusi i'1 ■ 775,000
L<i!kij 320,000
Cek »; <ijoj 236,000
jA Ibi* i. 164,000
Amei'ik; 175,000
Rūmui’-: 100,000
Jugos’a\ j 154,000
Austrrl:. 76,000
Belgijo 50,000
Kanadoj 45,000

Skai’.l’i trūksta iš Tur-
kijos. Bui rijos, Japonijos,
Portugali. s ir Pabaltijos
valstybių. 'ei viską sudėti.
tai dešini - milionų drąsiai
susidaiys.

Bd irti met da nebus pil-

l

s čia skt

Taigi “Darbininko” redak-' 
toriai nesuprato dalyko. Su 
specialistais visuomet taip: j 
jie žino gerai tiktai savo sri-. 
tį, o kituose dalykuose jie 
siaurapročiai ir visuomet I 
pridaro klaidų.

Taigi pasirodo, kad “Dar- 
dabar 
Kaipo 
dievo- 
turėtų 

važiuoti katalikiškon Lietu
von ir tenai užsiimti utėlių 
mušyba. Tuo jie padarytų 
savo tėvynei daug daugiau 
naudos, negu “Darbininką” 
redaguodami.

l

bininko” redaktoriai 
yra ne savo vietoj, 
utėlių specialistai ir 
baimingi žmonės, jie

- k

mi vokiečių komunistė Kla
ra Zetkin, kalbėdama su 
Leninu apie šitą dalyką, taip 
sako:

“Nesiskųskit taip labai, 
draugas Lenin, dėl tamsu
mo. Jis jums, be abejo, tam 
tikrose ribose, žymiai pa
lengvino revoliuciją padaly
ti. Tamsumas apsaugoja dar
bininkų ir ūkininkų smege
nis nuo visokių buržuazinių 
sąvokų ir nuo užsikrėtimo 
buržuazinėmis pažiūromis. 
Jūsų agitacijai ir propagan
dai teko apdirbti dar visai 
neliesta žemė. Juk daug 
lengviau yra sėti ir piauti 
ten, kur nereikia pirmiau vi
są mišką išrauti.”

“Tatai yra visai teisinga,” 
atsakė Leninas, “bet tiktai 
tam tikrose ribose, arba tei
singiau pasakius: tam tikra
me musų kovos laikotarpy.”

Leninas toliau sako, jog 
politinę valdžią paimti tam
sumas padeda, bet kuomet 
reikia ne griauti, o statyti, 
tuomet tamsumo nebeužten
ka. (šitas pasikalbėjimas 
paimtas iš komunistinio žur
nalo “Arbeiter—Literature” 
1-2 Nr. 1924 m. Klara Zet
kin “Atsiminimai apie Leni
ną” 67 pusi, t

Musų išmanymu, tamsu
mas niekam nėra naudingas 
(negut kunigams ir kito
kiems nenaudėliams). Todėl 
su tamsumu ir reikia stoti Į

i kovą. Visomis išgalėmis rei
kia šviestis, nes tamsų žmo
gų ir kunigas ir komunistas 
gali suvedžioti ir apgauti.

Per organizaciją ir šviesą 
į socializmą! Štai koks turi 
turi būti musų obalsis.

Socialdemokratai skelbia, 
jog socializmą iškovos tiktai 
organizuoti ir šviesus darbi
ninkai. Be organizacijų ir 
šviesos nėra nei socializmo, 
šitą minti Marksas išreiškia 
šiais žodžiais: “Darbininkų 
klasė todėl gali pergalėti.

i kad darbininku yra daug, 
t Bet didelis darbininkų skai- 
i čius tiktai tuomet turės reik- 
j šmės, kuomet organizacija 
juos jungs ir mokslas ves.”

Šiandien kiekvienas švie
sesnis darbininkas tą žino, 
bet reikia, kad tą žinotų visi

i darbininkai.
! Jeigu pažiūrėti i šiandie
ninį darbininkų judėjimą, 
tad mesis i akis vienas daly
kas: tose šalyse, kur darbi- 

į ninkai yra kultūringi, ten ‘ 
i komunistų visai mažai tėra, 
i Tose gi šalyse, kur tamsu- 
į mas viešpatauja, komunistai 
turi daugiau įtakos. Tokiose 
kultūringose šalyse, kaip 
Anglijoj. Francijoj, Austri
joj, Danijoj, Švedijoj ir ki
tose komunistų įtaka visai 
menkutė tėra. Balkanuose, 
Rusijoj, Kinuose ir kitose ša
lyse komunistai yra stipres
ni už socialistus. Iš to tenka 
padaryti išvada, kad tamsu
mas yra geriausias komunis- 
tų pagelbininkas. Juo žmo
gus tamsesnis, juo daugiau 
jis tiki į gražius žodžius, į 
puikius prižadus ir i pliko į 
kumščio galybę.

Komunistai gal su tuo ne
sutiks, bet tas dalyko nekei
čia. Ir patįs protingesnieji 
komunistai sutinka, kad 
tamsumas yra jų geriausias 
talkininkas. Pavyzdžiu, žv-

į

ŽARIJOS
BAŽNYČIOS NYKSTA, 

SAKO KUNIGAI.
šiomis dienomis Bostone 

eina jų organas buvo metodistų dvasiškuos !
■ . . i1’ t.enai susispietu- susirinkimas, kuriame daly-
| sios didelės jų spėkos. vavo apie 500 kunigų ir vys-'

Antras jų centras buvo kupu. Jie suvažiavo čionai 
Brooklynas, o trečias Mon- iš New Yorko, Philadelphi- 
tello, Mass. I jos, Pittsburgho, Chicagos ir

Brooklyne jie buvo užval- kitų miestų? Buvo svarsto-: 
dę rubsiuvių uniją, o Mon- mas klausimas, kaip sulaikv- . ,Tei H ;prr. ai ictai : —
telloj Tautiškąjį Namą ir ti bažnyčių nykimą. uielių □rr.ciALio i ai. as pažįstu vieną gerą komu-
beveik visas pažangesnes, delegatu raportu pasi- ' “Darbininko” redaktoriai nistų advokatą Brooklyne, 
lietuvių draugijas. / . (rodė, kad‘ žmonės šalinasi

Bet siomis dienomis ir si- nuo bažnyčių kas sykis vis 
t°s jų "krepastjs buvo pa- daugiau ir daugiau, ir (iau- 
imtos. Montelloje visi ko- gelyje vietų parapijonu vi- 
misarai buvo išgabenti is sai neliko ‘ 
Lietuvių Piliečių Draugystės 
su policijos pagalba ir nu-‘ 
bausti už riaušių kėlimą po 
$10. Taigi ką jie anuomet 
nusuko nuo d. Bielinio pra
kalbų, tai dabar turės užmo
kėti teismui. Negana to, Pi
liečių Draugystė išsirinko 
naują valdybą, kurion ne
įėjo nei vienas komunistas.

Beveik tuo pačiu laiku daugiausia ant “užpakaliniu' 
Brooklyne komunistai buvo (gatvių:” žmonės dabar jieš^ 
iššluoti iš lietuvių rubsiuvių ko jau gražesnių vietų, todėl; 
unijos. Prieš Kalėdas, kuo- ■ jis pataria ii* bažnyčias sta-. 
met kiti žmonės buvo užimti į tyti gražesnėse vietose. Tuo 

! tarpu kunig^ Niles rodosk 
kad dėl bažnyčių nykimo i 
“foreineriai” yra kalti. O 
vyskupas Anderson dvasiš
kojo biznio smukimą aiškina 
tuo, kad Amerikoj perdaug 
yra pinigų. Kada žmonės i 
turtingi, tai apie savo du
sias jie užmiršta, jis sako.

Be reikalo dvasiškiai gai
šina savo laiką. Verčiau jie 
mokintųsi kokio naudingo 
amato. Bažnyčia jau atgy
veno savo laikus ir turės iš
nykti.

šlavė iš unijos valdybos vi
sus “komisarus.” Chicaga 
buvo komunistų drutvietė, 
nes tenai

I

nas
m i riki;' 
rie pati 
duonos

Kodėl žmonės šalinasi 
’ nuo bažnyčių? Dvasiškiai 
aiškina visaip, bet negali iš
aiškinti. Jiems rodos, kad 
bažnyčia būtinai žmonėms 
reikalinga, ir žmonės turėtų 
ją lankyti. Kun. Thompson 
iš Chicagos mano, kad baž
nyčios netraukia prie savęs 

'• žmonių dėlto, kad jos stovi

švenčiu reikalais ir į susi
rinkimus neturėjo laiko eiti, 
komunistai sušaukė rubsiu- 
vių unijos susirinkimą ir iš
sirinko valdybon visus Mas
kvos tovariščius. Bet rubsiu- 
viai dabar sušaukė antrą 
unijos mitingą, komunistų 
rinkimus atmetė ir išsirinko 
naują valdybą, kurion nepa
teko jau nei vienas komisa
ras. Pirmininku tapo išrink
tas drg. Glaveckas, didžiau- 
sis komunistų priešas.

Tai yra geros naujienos, 
nes jos rodo, kad lietuviai 
darbininkai jau pradeda su
siprasti.

SIŪLO $500 UŽ SULAIKY
MĄ JUOZO ŠILINGO.
“Tėvynės” 4-tame nume

ryje yra įdėtas skelbimas, 
kuriuo siūloma $500 tam, 
kas sulaikys Juozą Šilingą, 
arba praneš telegramų poli
cijos viršininkui į Youngs- 
town, Ohio, kur ŠHingis ran
dasi.

Skelbimas sako, kad Juo
zas šilingis dirbo Dollar $a- 
vings and Trust Company 
banke - Youngstovme, ir 3 
sausio prapuolė, palikdamas 
pinigų trukumą siekianti 
$30,000.

Šilingis esąs SLA. 157 kp. 
narys. ‘Tėvynėj” įdėtas ir jo 
paveikslas.

KOJOS, KURIOS VERTOS 
VALSTYBEI $10,000,000.

Amerikos spaudoje dabai* 
daug rašoma apie finu spor
tininkus. Jų bėgikai Nurmi 
ir Ritola turi tokias greitas 
kojas, kad atvažiavę dabar 
Amerikon jie suvaro į ožio 
ragą visus Amerikos “atle
tus.”

Na, kiek gali būt tame 
svarbos, kad vaikėzai eina 
lenktynių? Rodos, rimtam 
žmogui tik nusispiaut ant to.

O bet gi svarbos tame yra 
nemaža. Finlandijos finan
sų ministeris Astrom aną
dien pareiškė, kad Ritolos ir 
Nurmi kojos Finų respubli- 

_____ | . kai yra vertos nemažiau 
žmogus bažnyčioj atliko; į kaip $10,000.000.
bet mes da daugiau piktina-1 Kodėl ? Todėl, kad daly- 
mee tolau teismu, kuris va- vaudami tarptautinėse lenk-

Vienas Chicagos komunis
tas, kalbėdamas avie lietu
vius advokatus, šitaip išsi
reiškė: ‘ Kiek Chicagoj yra 
lietuvių advokatų, tai nei 
vienas nestoja prie baro, bet 

’ i sve- 
i timtaučiams advokatams.” 
! Tas iš dalies teisybė. Bet

• tie invalidai, ku
ltu nebegali sau 

pelnytu . Gi tokių, 
kurie buvo lengviau sužeisti 
ir pcsvei.-tę gali darbą dirb- savo Keisus atiduoda 
ii. bus Kur-kas daugiau. i * ’* ' ’

i

“Daro _________
pasiskelbė esą utėlių specia- kuris nors diplomo ir netu- 
listai.

Pora 
leivis” 
armijos 
straipsr 
ta. kad 
tuvos Kareiviai turi labai 
daug utėlių, ir kad tas bru- 
ias veisiasi daugiausia škap- 
eriuose. kurių tamsuoliai 

niekad nevalo.
šita aplinkybė ir davė 

švento Juozapo gazietos ra
šytojams progos pasigirti, 
! kad jie žino kaip tą gyvą
Dievo dovaną panaikinti. 
"Darbininko” 12-tame nu
meryje ant paskutinio pus
lapio jie rašo:

"Keleivis matydamas ‘San
daroje' straipsneli apie utėles, 
neapsisaugojęs irgi apsikrėtė. 
Abu vargina utėlės. Gaila. Pa
tartina 
šmoteli 
prausti s 
riau būt 
galėtu m 
cide ir aplaistyti savo didi ne
ramumą."

Kaip matote, “Darbinin
ko” redaktoriai yra tikri utė
lių naikinimo ekspertai. Jie 
žino ir tam tikrą muilą, ir ki
tokius preparatus. Iš to Tei
kia spręsti, kad jie savo 
škapleriuose utėlių jau netu
ri. bet turėjo kada nors turė
ti. jei žino visokius vaistus.

Tik be reikalo jie siūlo sa-
. - . plūs “Keleiviui.” 

“Keleivis” škaplerių ne-

. I
ri, bet pats stoja prie baro ir į 

-ąvaičių atgal “Ke- tol neatsitraukia, kol visą ( 
keisą ištuština. To advokato:pandnėjo Lietuvos 

•aktaro Vaičiūno 
. k.ir buvo pasaky- 
dievobaimingi ^ne

vardas Pruseika-Dėdelė-Va-: 
vienasbalas (trįs asabos, 

munšaineris).

į
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ūbiem nusipirkti po 
Napthol muilo ir api- 
-uvo didelį rūpestį. Ge- 

< jeigu pinigiškai) 
pirkti indeli Germi-

Chicagos “varpininkų” 
susaidė, Kuri susideda iš 
dviejų memberių ir vieno re
daktoriaus su kreivom koju
kėm, parsikvietė iš rytinių 
valstijų “garsų” kalbėtoją, 
kad paagituoti už jų “Skam
balą.” Bet kai kalbėtojas at
ėjo į svetainę, tai net krėslų 
kojos pradėjo juoktis, kad 
nėra kam ant jų sėstis. Apsi
žvalgė “varpininkų*’ traicė 
po svetainę ir, nesuradę nei 
gyvos dūšios, marš namo.

Jeigu publika ir toliaus 
“varpininkams” taip pritars, 
tai “Skambalas” tuojaus 
dienraščiu pataps.

i
Į 
i

I

Chicagos inteligentai, pir
mą kartą susitikę daininin- 
ką Babravičių, taip džiaugė
si juomi, kaip kūdikis nauju 
žaislu. Bet greitai apsidžiau
gė. Dabar Babravičius gyve
na Chicagoj ir musų inteli
gentai apie jį nei mur-mur. 
Vadinasi, apsidžiaugė.

Herberto Spencerio Malda.
(Herbert Spencer, garsus anglų filosofas.

Gyveno 1820-1903 m. f

10,000,000 UBAGŲ.
Šveicarijoj buvo andai 

“ekspertų'* konferencija, ku
rios tikslas buvo “surasti ka
ro invalidams darbo.” Žino
ma, ji jokio darbo nesurado, vo recep 
bet įdomios yra tos skaitlį- __
nės, kurių pristatė tai kon- nešioja ir pas jį nėra kas nai- 
ferencijai Tarptautinis Dar
bo Biuras. To biuro apskait- 
liavimu, dabartiniu laiku pa
sauly esą 10,000,000 karo in- leivi 
validų, kurie gyvena iš vai- ros.* ____ ______________ ,
džių teikiamos pašalpos, nes oficialio organo “Trimito.”

iĮ Kinti.
Ir tą straipsnj aP^e utėlių 

: veisimąsi škapleriuose “Ke- 
paėmė ne iš “Sanda- 

bvt iš Lietuvos šaulių;
. .m • t* 1

Viešpatie, juk Tu žinai, : gi aš čia klystu, Viešpatie, 
kad aš Į Tave tokį, kaip Ta- tad todėl, kad Tu mane U>- 
ve biblija aprašo ir bažnyčia kiu padarei ir kaip tik todėl, 
skelbia, netikiu. Tu žinai, kad Tu mane tokiu padarei, 
kad aš ir biblijos neskaitau (Nes Tu, Viešpatie, mane ga- 
Dievo žodžiu. Jei tas teisy- i Ii priversti tikėti ir gali darv- 
bė yra, ką sako, kad Tu visą! ti, kas Tau tinka. * Tavo su- 
visatą sutvėrei, tad Tu reiš- tvertas aš bučiau tiktai žais- 
kia ir viską sutvėrei, kas tik-. 
tai visatoj yra. Tu sutvėrei ' 
visa kas yra gera ir pikta, | 
velnią ir angelą, dangų ir ■ 
pragarą. Bendrai, jei Tu 
žmones padarei, tad Tu pa
darei juos tokius, kokie jie 
yra. Jei jie geri yra, reiškia 
Tu juos gerais padarei, o jei 
jie blogi, tad tas taip pat juk 
Tavo darbas yra. Jei Tu, 
kaip mums kad sako, esi vi
sagalintis ir visuresantis, 
tad, aišku, jog visi blogi 
daiktai ir negeri darbai pa
eina iš Tavo sukurtų sąlygų. 
Jei yra pragaras ir žmonės 
jame kepa, tad reiškia; Tu, 
Viešpatie, norėjai, kad taip 
butų* Tu, Viešpatie, galėjai j 
juk"viską padaryti: jei Tu j 
butum norėjęs, tad butum, 
galėjęs padalyti, kad visi j 
žmonės butų geri ir laimin-1 
gi. Bet Tu panorėjai, kad 
žmonės butų blogi ir skęstų 
varguose ir dėl to Tu esi ne
geras ir nemyli savo sutvėri
mų. Taip pat yra aišku, kad 
Tu, Viešpatie, džiaugiesi iš 
žmonių skausmų, nes juk Tu, 
jei norėtum, galėtum pada
lyti juos laimingais. Jei aš

; galėčiau į Tave tikėti, tad aš 
Tavęs negalėčiau gerbti, bet 

į tiktai bijoti. Baimė yra že
miausias jausmas ir Tu, ma
tyti, nori, kad Tavęs visi bi
jotų. Mes Tavęs negalime 
nei dėl tų genimų mylėt, ku
riuos tu padarei, nes tie ge- 

: rūmai mus padaro dar nelai- 
' mingesniais, kuomet reikia 
' kęsti Tavo mums užkrautus 
! sunkumus. Todėl, Viešpatie, 
jei biblija tikrai Tavo žodis 
yra ir jei Tu esi toks, kokį 
Tave senasis testamentas ap
rašo, tad aš galiu Tave tik
tai nekęsti ir būti dėkingas, 
kad aš į Tave netikiu. Jeigu’

kad
yra

Tūli žmonės sako, 
“Vilnies” redaktoriai 
“blozni vaikėzai” ir nieko 
neišmano. Klystat, vyručiai ’ 
Jie net trim dienom prieš 
saulės užtemimą pranešė, 
kad saulė užtems. O ar ne- 
užtemo? Viskas išsipildė 
taip, kaip “Vilnis” sakė. Tai 
ką jus dabar sakysit apie 
“Vilnies” redaktorius?

Mizerija.
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las Tavo rankose ir už nieką 
neatsakomingas. Man sako, 
kad aš turiu rinktis tarp “ge
ra ir bloga.” Bet aš neturiu 
jiegų rinktis, nes aš apie 
‘Tiesą” ir “Netiesą” spren
džiu juk remdamosi protu, 
kurį Tu, Viešpatie, sutvėrei

i ir Tu juk geriausiai žinai, 
! prie kokių išvadų tas Tavo 
I sutvertas protas mane pri
ves. Tu, Viešpatie, esi už vis- 

! ką atsakomingas, bet ne aš. 
j Aš galiu tiktai už tą būti dė
kingas, jog aš nesu toks 
niekšas ir tiek bailus, kad aš 
tokią esybę, kaip tai bažny
čios skelbiamas Dievas kad 
yra, garbinčiau ir bijočiau.

]Tš “Atheist.”_
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TRUPINIAI.

KALENDORIUS
JAU GATAVAS
“Keleivio” Kalendorius 1925 Metams 

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

Kas nėra d a užsisakęs, gali užsisakyti dabar. 
Kalendoriaus kaina 50 centų, bet “Keleivio” skaityto

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

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

Užsirašykit jį sau ir užrašykit vieną savo giminėms į 
Lietuvą. Tik prisiųskit pinigus ir paduokit adresą, o mes 
Kalendorių nusiųsimo. ■<

KELEIVIS”
255 BROADVVAY. so. Boston. mass.
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Romos vergas buvo gran
dinėmis prie savo savininko 
pririštas, o samdomąjį dar
bininką prie jo savininko 
riša nematomos virvės. Tik
tai dabar tas samdomojo 
darbininko savininkas yra 
ne vienas kuris kapitalistas, 
bet visa kapitalistų klasė.

K. Marka.

Negalvojančių žmonių 
akyse visos religijos yra tei
singos ; filosofo akyse jos vi
sos yra klaidingos, o val
džios akyse—jos visos nau
dingos.

Gibbon.

Kiekviena klasinė kova 
yra politinė kova. Kas atme
ta politinę kovą, tuo pačiu 
žygiu visiškai atsisako nuo 
dalyvavimo klasių kovoj.

I. Pleehanov’at..

Skaitykit ir platinkit dar
bo žmonių laikrašti 

"KELEIVJ.”
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Kas skaito ir ražo 
Tas duonos neprašo ® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS Kas nieko neveikta 

To niekas nepeikia

-/

BROOKLYN, N. Y. 
Lietuvių Siuvėjų 54-to Sky
riaus metinis susirinkimas. 

—Bolševikai iššluoti laukan 
iš valdybos.

Lietuvių Siuvėjų 54 Sky
riaus metinis susirinkimas 
Įvyko sausio 28 d., 1925 m., 
“Amalgamated Temple” sa
lėje. Atidarius susirinkimą 
ir perskaičius protokolą iš 
pereito susirinkimo, tuojaus 
kilo klausimai ir pastabos 
apie naujai išrinktą skyriaus 
valdybą. Mat musų skyriu
je neaiškiu budu buvo Įsigy
venusi mada rinkti skyriaus 
valdybą priešmetiniame su
sirinkime. Skyrius tokio ta
rimo nebuvo padaręs, tik pil
dančioji taryba taip patvar
kė. Taigi musų skyriaus se
noji valdyba to ir laikydavo
si ir šių metų rinkimus taip 
pat padarė priešmetiniame 
susirinkime, i kuri visai ma
žai narių atėjo. Mat tas susi
rinkimas buvo laikytas gruo
džio 23 d., 1924 m., vadina
si prieš pat Kalėdų šventę. 
Na. o žinoma, kuomet sky
riuje priklauso Įvairių Įsiti
kinimų žmonių, tai didelė 
dalis jų prieš Kalėdas buvo 
užimta savo privatiniais rei
kalais ir ant susirinkimo ne
atėjo. Žinoma, musų sky
riaus komitetui tokis laikas 
buvo patogiausias perrinkti 
valdybą, nes juo mažiau 
žmonių būna susirinkime, 
tai jau tikrai “savuosius” 
galima pravesti. Taip ir bu
vo padaryta.

Tačiaus naujoji valdyba 
neilgai turėjo progos būti 
savo vietose. Štai sausio 28 
d., š. m., Įvyksta metinis 54 
skyriaus susirinkimas, i ku
ri susieina skaitlingas būrys 
narių. Išgirdę, kaip jau mi
nėjau, iš protokolo, kad 
naujoji valdyba jau yra iš
rinkta. nariafišdrĮso pakelti 
savo balsą prieš komunistų 
diktatūrą, griežtai pareikš- 
dami buvusius rinkimus ne
legaliais ir pareikalaudami 
naujų rinkimų. Nors dikta
toriai gana sielojosi ir dėjo 
didžiausias pastangas ap
ginti ir atlaikyti savo išrink
tą valdybą, bet nieks negel
bėjo. Didysis musų susirinki
mas be jokių ceremonijų iš
metė visus viršininkus lauk, 
kurie pirmesniam susirinki
me buvo išrinkti, o jų vieton 
išrinko visus naujus. Dabar
tinė—naujoji valdyba susi
deda iš šių draugų: pirmi
ninkas J. Glaveckas, kasie- 
rius A. Babrauskas, board 
direktorius Paul P. Zorlan- 
da, i Joint Board: P. Vaitu
kaitis ir V. Daubara. Taipgi 
išrinkti keli nauji nariai Į 
Skyriaus Pildančiają Tary
bą.

Reikia pasakyti, kad visi 
naujai išrinktieji žmonės 
yra geri unijistai, kuriais ga
lima pasitikėti ir kurie yra 
pasirįžę dirbti dėl unijos la
bo, neveliant Į unijos reika
lus nei jokių politinių intri
gų.

Beje, turiu priminti, kad 
likosi išrinktas naujas kores
pondentas P. Montvila, ku
ris, beabejonės, aprašys tei
singai susirinkimų tarimus.

Linkėtina visiems naujai 
išrinktiems draugams, taip
gi ir seniesiems, kuogeriau- 
sio pasisekimo darbuotis dėl 
unijos labo ir narių gerovės.

< Siuvėja*.

MONTELLO, MASS. 
Bolševikų nepasisekimai.
7 bolševikai tapo nubaus

ti valdiško teismo po 10 do
lerių už betvarkės kėlimą 
Lietuvių Piliečių Draugystės 
susirinkime. Bet bolševikai 
tokia maža bausme nepasi
tenkino ir padavė apeliaciją 
i aukštesni teismą (Superior 
Čourt) manydami, kad ten 
juos išteisins. Pamatysim.

Nubausti šie bolševikų šu
lai: S. Kriaučiūnas (pats 
aukščiausis komisaras), S. 
Smitas (pirmas Kriaučiūno 
pagelbininkas), Jonas Pili- 
pauskas, Petras Pagojis, ku
ris yra pirmininku šv. Roko 
Draugystės, bet vėlesniu lai
ku pasižadėjo būt ištikimas 
Trockio armijai; Vincas Ši- 
beika, K. Vasiliauskas, Geo. 
Šimaitis. Išteisinti: S. Bran
da ir J. Mikėnas.

Civilio teismo jiems neuž
teko. Dabar Įsivėlė Į krimi- 
nalĮ teismą ir ten bus teisia
mi kaipo kriminalistai. Teis
mą veda pati valdžia. Drau
gystei nereikia daryti jokių 
išlaidų, nei rūpintis advoka
tais, kad tuos maištininkus 
nubaudus.

Bolševikams/iesiseka nie
kur. Štai naujas jų šposas. 
Jie norėjo užvesti teismą 
prieš Piliečių Draugystę, 
taipgi sustabdyti rinkimus 
naujos valdybos. Mat bol
ševikai nori, kad betvarkė 
tęstųsi toliaus, kuri čionais 
viešpatauja jau per 5 mėne
sius. Jie stengėsi išgauti in- 
džionkšiną (injunction) ant 
kasos, taip kad nebūtų gali
ma išmokėti jokių išlaidų 
apart pašalpos. Bet Bostono 

šio" 28 d., 1925 m. atmetė vi
sus bolševikų reikalavimus. 
Tokiu budu bolševikai tu-

giedra, saulė iš ryto taip 
skaisti buvo, o apie 9 valan- i 
dą pradėjo temti. Užtemi
mas labai aiškiai buvo ma
tomas.
Ką komunistai sėjo, tai da

bar turi piauti.
Rubsiuviai šį sezoną ma

žai darbo turi. Baltimorės 
mieste yra daug mažų dirb
tuvėlių, o tokiose mažose ša- 
pelėse negalima nei organi
zacijos palaikyti. Kontrak- 
torius susikviečia savo pus
brolius ir kitus gimines, na, 
ir siuva. Kaip būna daug 
darbo, tai siuva po 12-13 va
landų, o kaip mažiaus, tai to
kie bosai pasiėmę maišus ei
na darbo “jieškoti,” nes ran
dą už vietelę reikia mokėti, 
tai kaipgi be darbo busi. Tie, 
kurie išduoda darbą, irgi ne 
kvaili. Jie sako: “Dirbkite 
pigiau, tai darbo gausite.” 
Tokiu budu rubsiuvių dar
bas Baltimorėj labai nusmu
kęs. Tokios dirbtuvėlės la
bai pavojingos rubsiuvių 
sveikatai. Žiemos laiku labai 
šalta, moterįs atšala kojas, 
ir galvos skaudėjimu nuola
tos serga, nes nekurie gazu 
šildo, o kiti jeigu ir turi ang
lini pečių, tai visus šlamštus 
degina, nuo kurių pasidaro 
didžiausia smarvė. Tik ir 
girdisi dejavimai: “O Jėzau, 
galvą skauda!” Tokių dirb- , 
turelių vien tik lietuviai už- . 
laiko Baltimorėj apie 90. i 
Kai-kurie šluoja šapelę sykį { 
sąvaitėj, o kiti tik sykį ant ' 
mėnesio. Galite suprasti, < 
kiek storumo dulkių randasi ' 
tokiose dirbtuvėlėse.

Unija gyvuoja silpnai, i 
Menkos unijos spėkos yra h . . ...
pasidalinę i du skyrių. Superior teiseJas j531*
Kriaučiai ir preseriai neišsi
tenka viename skyriuje.

Jankauskui nesiseka orga- rėjo iš Bostono parvažiuot
nizuoti rubsiuvius. Tiesa, 
Jankauskas perdaug kišasi 
su savo bolševikiška politi
ka. Atvykęs Baltimorėn 
pradėjo “Laisvę” platinti ir 
už tai daug rubsiuvių pasi
piktino, Dabar susirinkimuo
se Jankauskui duoda pasta
bas. Sausio 20 d. prosytojų 
susirinkime kilo mažas triu
kšmelis : vieni rėkė, kad ne
duot balso Jankauskui, o ki
ti reikalavo, kad ji visai iš
mesti iš svetainės. Žinoma, 
preserių užtai negalima gir
ti, tai nemandagus pasielgi
mas. Ir tai jau ne pirmą syki 
Jankauskui tokia pirtis. 
Gruodžio 31 d., 1924 m. Jan
kauskui užsikarščiavus ir 
pradėjus kumščia Į stalą 
trankyti, preseriai šaukė: 
“Sėsk! Sėsk!” Ir Jankaus
kas negalėjo pabaigti kalbė
ti. Tai nekulturiškas preserių 
pasielgimas. Bet ai* tokie ko
munistai, kaip Jankauskas 
ir jo sėbrai, žmoniškiau pa
sielgia? Štai, atvažiavo Į 
New Yorką Rusijos Social- 
demokratų" Partijos vadas 
Abramovičius. Komunistų 
“Laisvė” džiaugiasi, kad 
ten komunistai išardė Abra
movičiui parengtas prakal
bas.

Ką sėjote, tą dabai* turite 
piauti. šitą sykį preseriai 
Jankauskui nedavė kalbėti, 
o kitą sykį ir p. Bimbai ne
duos. Kaip jus kitiems daro
te, tas pats bus ir jums.

Bakimorietis.

EAST PITTSBURGH, PA. 
Apie darbut.

Apie porą sąvaičių atva
žiavau i šią apielinkę jieško- 
ti darbo. Čia darbai eina ne
blogiausia; darbai daugiau
sia elektrikiniai ir užsiėmi
mą naujokui čia nesunku 
gauti/Lietuvių čia yra apie 
10 šeimynų ir apie tik pavie
nių. Jokių draugijų čia lietu
viai neturi, judėjimas apsnū
dęs. Jokio pažangesnio laik-

BALTIMORE, MD. 
Kaip pasitikta saulė* 

užtemimas.
Sausio 24 d. Baltimorėj 

žymiai buvo matyti kaip sau
lė aptemo. Tikintįs žmone- 
liai, kurie neskaito laikraš
čių, buvo labai persigandę, 
manė, kad Dievas stebuklus 
daro, šiaip tūkstančiai žmo
nių ant stogų sulipę per ap- _____ K____ _________
rukvtus stiklus žiurėjo, kaip raščio nesimato. Tai tikrai 
saulė temo. Mat, pasitaikė užuitas kampelis. B.M.

didžiausiame nusiminime.
Čionai bolševikai gauna ;i 

kailį su kievienu jų pasijudi
nimu. Sausio 1 d. sukėlė 
triukšmą Piliečių Draugijoj 
ir tapo prašalinti iš susirin
kimo. Sausio 15 d. vėl sukė
lė triukšmą Piliečių Draugi
joj ir 9 iš jų tapo suareštuo
ti. Sausio 26 d. 7 bolševikai 
tapo nubausti po 10 rykščių 
(dolerių). Sausio 28 d. jie 
prakišo neišraudami iš teis
mo injunction (uždraudi
mo) ir nepavyko jiems su
stabdyti naujus rinkimus, 
kurie atsibuvo sausio 29 d. 
Taipgi tą pačią dieną jie 
prakišo rinkimuose naujos 
valdybos, jon nebepravesda- 
mi nei vieno bolševiko.

1925 metai—tai nelaimės 
metai bolševikams. Bravo, 
vyrai, kurie prigelbstit tame 
darbe, kad nutraukus kaukę 
nuo bolševikų veidų ir paro
džius visuomenei, kas tokie 
per paukštukai tie Maskvos 
agentai!

Lietuvių Piliečių Draugys
tės valdyba susidės iš šių iš
rinktų ypatų: pirm. Geo. 
Samsonas, pirm, pagelbin. 
Vaclovas Šarkus, protokolų 
raštin. T. Cesnulevičia, fin. 
rašt. Kazys Grigas, iždinin
kas Petras Grigas, ligonių 
rašt. J. Buivydas. Rodos di
rektoriai: M. Jakavonis, F. 
Alusevičia, F. Norkus, A. 
Kasparas. Kasos globėjai: 
Geo. Smaliukas, A. Kaspe- 
ras, V. Latauskas. Maršalka 
—F. Norkus. Kaip valdyba 
taip ir direktoriai, visi yra 
geri žmonės.

Bolševikai čionais jau at
gyveno savo laikus, nes nei 
vieno nėra išrinkto. Rinki
mų laike keliatas jų buvo at
silankę, bet jie buvo tokie 
sarmatlyvi,it butų apsivogę. 
Mat jie gavo teisme po 10 
rykščių (dolerių) baudos už 
betvarkę, taigi jie supranta, 
kokia ateitis jų laukia.

Tai kas dabar pririštas 
prie gėdos stulpo prieš vi
suomenę: ar d. Juodeikis, 
ar jus, Maskvos šeškai? Ge-

rai žmonių yra sakoma: Ne
kask kitam duobės, nes pat
sai gali jon Įkristi. Taip atsi
tiko ir su jumis. Jus iškasėt 
tą duobę dėl drg. Juodeikio 
ir jo pasekėjų, bet šiandien 
jus patįs suviitote Į ja.

Montelietis.

viršminėtoj mokykloj. To
dėl, tėvai, katrie dar nėsate 
pažadėję savo vaikučius 
leisti šion mokyklon, tai pa
sirūpinkit kuogreičiausia 
juos ten pristatyti, o vėliaus 
iš to džiaugsitės.

F. J. Šiugždinis.

BRIDGEPORT, CONN. 
Graži pradžia.

Sausio 24 d. lietuvių jau
nuolių mokyklos mokiniai 
parengė linksmą vakarėli. 
Vaidino reikaliuką po var
du “Pasakyk mano laimę.” 
Trumpai minint, veikaliukas 
mažos vertės, bet kaipo pra
diniam artistam, tai kaip tik 
tinkamas. Kadangi viršmi- 
nėti mokiniai (išskyrus porą; 
šešiolikiniu) yra jauno am
žiaus, tai iš karto daug-ko 
tikėtis ir negalima. Bet jau 
pirmame savo pasirodyme 
scenoje jaunuoliai parodė 
nepaprastą savo drąsą ir 
energiją, kas publiką labai 
stebino.

Dabar kaslink minėtos 
mokyklos. Mokykla tapo su
tverta pirmeiviškų draugijų 
pastangomis, kurių pryšaky- 
je stovėjo J. Mockaitis. Jis 
tai buvo to viso užmanytoju 
ir steigėju, taip kad visi pa
žangesni tėvai leido savo 
vaikučius mokyklon tik pasi- 
dėkavojant Mockaičiui. Ir iš 
teisybės, tokį žmogų, kaip 
drg. Mockaitis, nelengva su
rasti. Jis nesigaili nei’savo 
laiko, nei vargo. Jis suorga
nizavo vaikučius ir pats juos 
mokina, nes pas mus kitą to
ki sunku rasti. Kiekvienam 
suprantama, kad su vaikais 
yra daug “trubelio.” Todėl 
lai būna Mockaičiui garbėj 
už toki kilnų darbą.

Dar keli žodžiai apie mi
nėtą vakarą.

Kaip jau minėjau, šiame 
vakarėlyje dalyvavo vien tik

, jaunuoliai, tai nemažą Įspū
dį darė ant publikos. Vie
nas senyvas žmogelis, palei 
mane sėdėdamas, sako: 
“Žiūrėk, tas pipiras, kaip 
gražiai lietuviškai žodžius 
ištaria. Nagi pirmiau su sa
vo tėvais jis nesusikalbėda
vo.” “Žinai, kūmai, siųskim 
ir mudu savo vaikus Į šią 
mokyklą,” pastebi jam jo 
draugas.

Tai matote, ką reiškia ši
tokios mokyklos. Kiek jos 
suteikia jaunai gentkartei 
medžiagos, netik tautinės ir 
kultūrinės, bet už vis svar
biausia darbininkiškos dva
sios, kuri turi pirmą vietą

! 
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OSCEOLA M1LLS, PA. 
Naujienos.

LAWRENCE, MASS.
Sandariečių deklamacijos.

Kaip tiktai kapitalistai 
pradeda mesti laukan iš 
dirbtuvių darbininkus, o li
kusiems užkrauna kelis sy
kius daugiau darbo ir algas 
apkapoja, tai žiūrėk, tuoj 
čionai pradeda lankytis Įvai
rus deklamatoriai, kad suar
džius darbininkų vienybę, 

nukreipus jų atydą, 
kad darbininkai neturėtų 
laiko žiūrėti i jiems gręsian
ti pavojų.

Sausio 25 d. čia lankėsi iš 
So. Bostono pora tokių dek
lamatorių, kurie pasigyrė 
esą “neprasti,” bet kolegijų 
studentai. Mat, pas sanda- 
riečius paprastų žmonių vi
sai nėra. Iš jų išvaizdos man 
atrodo, kad jie yra “čevery
kų šveitimo kolegijos stu
dentai.”

Nebūtų reikalo apie tokius 
nemokšas pagirunus ką sa
kyti, jeigu jie pasitenkintų 
deklamacijom apie Lietu
vos lankas (pieyas), deglą
sias, paukštelius, mergeles 
ir kitokius sutvėrimėlius. 
Bet jie užkabinėja socialis
tus, tuos žmones, kurie nuo 
senų laikų daugiausia kovo
jo su budeliška caro valdžia 
už Lietuvos laisvę. Kadangi 
socialistai daugiausia kovo
jo su caro valdžia, tai, žino
ma, caro žandarai daugiau
sia ir persekiojo Lietuvos so
cialistus: kuriuos pagavo, 
tuos sušaudė arba Sibiran iš
grūdo, o kurie ištruko nuo 
caro nagų, tie bėgo Ameri
kon, ir tokiu budu čionai 
tarpe lietuvių atsirado socia
listai. Nes tie socialistai, ku
rie pabėgo Amerikon, ne
snaudė ir nedėjo saliunų 
(karčiamų), kaip tai tauti
ninkai darė. Socialistai čio
nai dirbo apšvietos darbą,

Darbai šiuo tarnu čia eina arba 
nepergeriausia. Iš dirbtuvių 
čia randasi viena karšapė ir 
viena plytnyčia. Didžiuma 
darbininkų dirba anglies ka
syklose. Angliakasiai visi 
yra organizuoti ir priklauso 
i U. M. W. of A. čionai ran
dasi apie 10 šeimynų lietu
vių. Beveik visi lietuviai dir
ba mainose. Darbai mamo
se eina silpnai. Dirbama po 
2,3 ar 4 dienas sąvaitėje.

Gruodžio 15 d., 1924 m. 
Dushannen Mining Coal Co. 
buvo rinkimai chockwigh- 
menų (karukų svėrėjų bo
sų). f kandidatus buvo pa
statyti ir du lietuviai: B. Pu- 
zonas ir Hipolitas Simelio- 
nis. Abudu lietuviai tapo iš
rinkti didele dauguma balsų. 
Komitetuose irgi turime ke- 
liatą lietuvių.

Čia yra apie pora lietuvių 
šeimynų, kurios mėgsta ger
ti munšainą. Tose šeimyno
se tankiai būna visokių at
sitikimų, o užvis daugiausia 
muštynių. Aš patarčiau toms * 
šeimynoms susitvarkyti ir j 
perdaug negirtuokliauti.

J. Matačiunas.

BROOKLYN, N. Y. 
Drabužių bendrovė.

Per pasidarbavimą tūlų 
draugu čia Įsikūrė senai pa
geidaujama drabužių bend
rovė. Amerikos lietuviams 
Brooklynas yra žinomas, 
kaipo Amerikos lietuvių 
kriaučių centras, bet ligšiol 
Brooklyno lietuviai negalėjo 
toliau nužengti kriaučystoj, 
kaip tik Įsisteigti dirbtuves 
ir imt nuo žydų ar kitų sve
timtaučių sukirptus žiponus 
ir juos pasiuvus vėl atgal su
grąžint ir už tai gauna labai 
mažą atlyginimą. Keli drau
gai, apsvarstę dalyką iš visų 
pusių, sutvėrė drabužių ben
drovę po vardu A. L. Cloth- 
ing Čo. Šitos bendrovės bu
veinė randasi po numeriu 
216 Manhattan Avė., Brook
lyn, N. Y. Bendrovės tikslas 
yra pirkt audeklus, sukirpt, 
pasiūt ir parduot tiesiog' 
žmonėms. S. Zubavičiu*.
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MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS 
GERU PAPRATfflU

Augančios mergaitės turi žinot, 
jog liuosavimas reikalingas, 
o užkietėjimas pavojingas.

Motinos turi ragint jas 
imti Dr. CaHwdl’s 

Pepsin Syrup.
ĮLfts dabar gyvenam šviesesniam ir 
IVi praktiškam pasauly. Sveika- 
* * tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimas yra svarbiau
sia šių dienų idĮja, kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale prigelbsti iš
alsindami vaikams fundamentališku.s 
gyvenimo faktus.
Augar.čicji mergaitė, kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdint, kad diena po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
Jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, tai tame laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos.
Motina privalo dabot nepaisančius savo reikalų dukteris daugiau, negu 
apsileidusius bemuikus. Pasiliuosavimas vidurių turi būti vieną sykį į dieną 
ir jeigu taip rėra, tai šaukštas Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin tai padarys. I.iuo- 
auvjanc į laiką vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijamą, kuris paeina nuo 
vidurių užkietėjimo, taipgi apsaugosit savo odą nuo išbėrimų, neturėsite gal
vos skaudėjimo ;r blogo kvapo iš burnos.
Nev- Ittii Dr. t uldvA-ll’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama liu--- 
savimo gvduol“ pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milionų lwnkų kas metai. 
Yra maloni imtii ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žolės 
senr.a su priemaiša pepsino ir todėl labai kvepia ir turi malonų skonį šita 
gyduolė yra liuosa nuo narkotikų ir kitokių svaigalų.

Vartodami Syrup Pepsin jus supra
site, kodėl žmonės meta į šalj visokias 
liuosuojarėms pilęs, pauderius ir 
druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai
kams duoti “katartiškus saldaininius,” 
nes jie turi savyje anglinės smalos, 
nuo kurios seka odos išbėrimas. Jie 
bevelija imti saugų iiuosuotoją kaip 
Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin, kuris yra 
padarytas is daržovių ir žolių pagal 
Dr. W. B. Caldwell receptų. Sis dak
taras praktikavo medicinų per ketu- 
riasdešimts septynis metus. Pirkit 
bnnką Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

ANE SVEIKATA.

I
j leido laikraščius ir knygas, 
į organizavo ir švietė musų 
i brolius šioj pusėj Atlantiko 
vandenyno. O dabartiniai 
sandariečiai tuo laiku tik 
giedojo už baro: “Gersim, 
broliai, uliavosim, rytoj 
šventa išmiegosim!” Jiems 

j tos saliunų dainos ir dabar 
•vaidenasi ir jie pakartoja 
jas.

Dabar tie gaivalai nori 
Įtikinti liaudį, kad tik san
dariečiai gali liaudį valdy- 

: ti, nes jie daugiausia žino ir 
- jų programas esąs “geriau- 
isias.” Kas nežino sandarie- 
čių programo, tas gali dar 
abejoti. Bet aš žinau, kad jų 
p» ogramas darbininkų klau
sime yra tuščias. Tą pripa- 

; ži ;ia ir tie sandariečių neva 
{kalbėtojai. Nors jie čionai 
j ir išsižiojo apie darbininkus, 
■ bet pasirodė, kad jie nieko 
! nežino ir nieko apie darbi- 
j r.inkus nepasakė. Mat, ne jų 
j kas.

Šitie sandariečių vaikėzai 
sake, kad socialistų jau nė-

įsA I mnRt
1 ’ dalykas. .....................H / C'5 j t ------ . .

a/‘' ra, o likę tik jų vadai, “gene-

KUPONAS VIENOS BONKOS ; 
IŠBANDYMUI DYKAI ; 

Yra dauz žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, nesu 
pirkti. Lai jie iškerpa š; kuponų, 
prisega savo vardų ir adresą ir pa- ■ 
siunčia j

PEPSIN SYRUP CO.MPANY 
Montieello. III.

o aplaikys d;, kai bonka Dr. C aid- • 
wcll’s Syrup Tcpsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

rolai be armijos.” Peranksti, 
Biekšeli, apsidžiaugei, nes 
tamsta “čeverykų šveitimo 
kolegiją” belankydamas už
miršai, ką vakar valgei. Tei
sybė, dabar Į socialistų par
tiją mažai narių moka duok
les ir socialistų kuopos ko
munistų propaganda apar
dytos. Bet reikia atsiminti, 
kad ir kitos politinės parti
jos dabar mažai turi užsi
mokėjusių narių, kad ir pati 
Sandara.‘ Čionai yra apie 
5,000 lietuvių, o sandariečių 
gal yra užsimokėjusių apie 
20, tai ir viskas. Dabartiniu 
laiku progresyviai žmonės 
laikosi nuošaliai ir Į politi
nes partijas nesirašo. Tai ar 
jus jau manote, kad tie žmo
nės nieko nemąsto ir eis pas
kui tokius “čeverykų šveiti
mo kolegijos studentus,” 
kaip Biekša? Tokias dekla
macijas, kaip pono Biekšos 
“prakalba,” tai ir musų vai
kai pasako. Nors šitie sanda
riečių vaikėzai buvo išsižio-

• ję ir prieš klerikalus, bet tik
renybėje yra taip, kad kur

Į klerikalai gyvuoja, tai tenai 
turi šioki-toki pasisekimą ir 
sandariečiai. Pavyzdžiu gali 
būti kad ir Lietuva. Praėju
sius Seimo rinkimus laimėjo

• krikščionĮs demokratai, to
dėl ir liaudininkai gavo dau
giau vietų, negu socialdemo
kratai. Bet pereitą rudenį 
linkimai i Lietuvos savival
dybes parodė tikrą faktą. 
Kaip Kauno mieste, taip ir 
kitose Lietuvos vietose so
cialdemokratai daugiau ga
vo vietų iš visų Lietuvoje 
esančių politinių partijų. Bu
vo skaudžiai sumušti kaip 
krikščionĮs demokratai, taip 
ir liaudininkai. Kur smunka 
krikščionĮs demokratai, ten 
smunka ir liaudininkai. Ki
tas pavvzdis čionai, Ame
rikoje. Kuomet čionai eina 
peštynės komunistų su socia
listais, tai klerikalai pradėjo 
atsigauti. Sandariečiai irgi 
bando žvejoti po sudimmstą 
vandeni ir pradeda tranky
tis visokie ‘‘studentai” ir 
jieškoti sau pasekėjų. Ir jie 
išdrįsta purvinti net tuos 
žmones, kurie daugiausia 
kovojo ir kovoja už Lietuvos 
žmonių laisvę.

Bet ilgai taip nesitęs. Ka
ro audrų iškrikdytos socia
listų eilės susitvarkys ir pra
dės dirbti spartų darbą prie 
išliuosavimo darbininkų kla
sės iš po kapitalizmo jungo. 
Tuomet tokie nemokšos 
dzukpalaikiai, kokiu yra 
Biekša, neturės sau vietos 
viešuose susirinkimuose. Jo 
kvailų deklamacijų niekas 
nebeklausys.

Socialistas.

PHILADELPHIA, PA. 
Gaisras lietuvių namuose.

Užpereitos subatos naktį, 
iš 24 Į 25 sausio, M. Zeleckių' 

! namuose kilo gaisras. M/Ze- 
1 ieckas tą vakarą buvo ant 

draugystės susirinkimo ir, 
žinoma, kada parėjo, jau bu
vo netoli 12 valanda. Jo su- 

1 nūs ir duktė jau miegojo, bet 
1 moteris laukė pareinant vy- 
“ ro. Kuomet Zeleckas parėjo 

iš susirinkimo, jis apžiurėjo 
virtuvės pečių, iškratė pele
nus, užpylė biskį anglių, taip 
kaip ir kožną vakarą, ir nu
ėjo ant viršaus atsigultu Bet 

■ apie trečią valandą nakties 
Zeleckienė pabudo ir šunob
elė durnų smarvę, tdd paki
lus iš lovos bėgo žemyn, pa
žiūrėti ir pamatė, kad du 
kambariai jau apimti lieps
na. Tada Zeleckienė persi- 
gandus bėgo ant viršaus 

. pabudino šeimyną, praneš
dama, kad namas dega. Vai- 

. kai išsigandę vienais marš
kiniais išbėgo pąšaukti ug- 
nagesius. Zeleckas taip-pat 
vienais marškiniais nubėgo 
žemyn ir prasidarė vidurinio 
kambario duris, tai liepsna 
taip ir davė tiesiai Į jį. Tada 
Zeleckiui kitokio išėjimo ne
buvo, kaip tik bėgti Į gatvę. 
Zeleckienė tik viena pasiliko 
viršuj ir jau jai nebuvo gali
ma išeiti, nes visa apačia bu
vo liepsnose. Ji buvo jau pa
sirengus nuo antrų lubų šok
ti per langą. Bet laimė, kad 

(laiku pribuvo gaisrininkai ir 
ją išgelbėjo, rotam Zelec- 

Į kienė dar puolė Į ugnį prie 
degančios šėpos, nes jos ten 
buvo paslėpta keliatas dole
rių, bet labai apsvilo plau
kus ir labai pavojingai apsi
degino rankas. Kada namas 
jau buvo užgesintas, tai pa
sirodė, kad jeigu dar per 10 
minutų butų nepabusta, tai 
Zeleckienė su duktere butų 
i puolusios tiesiog Į ugnį, nes 
jau trįs balkiai buvo pade
gę-

Zeleckai yra labai geros 
širdies žmonės, todėl visi jų 
nelaimę apgailestauja.

Aserukas.
(Tąsa Korcsp. ant 5 pusi.)



I keleivis

Ar Y ra Dievas?
Yra dar vienas Dievo naudoti dmbinuikus, todėl

Vieni žmonės sako, kad ti i begalybę ir visai nėra jo- 
Dievas yra, kiti sako, kad 
Dievo nėra. Kur teisybė?

Jeigu kas sako, kad Die
vas yra. tad jis turi ir Įrodyti 
Dievo buvimą. Visuomet, 
jei kas ką nora tvirtina, turi 
ir Įrodyti savo tvirtinimo tei
singumą. Taigi klausimas 
yra toks, ar Dievo buvimas 
galima įrodyti, ar ne.

Seniau žmonės visai ne
laužė galvos dėl Dievo buvi
mo. Žmonės tikėjo, kad 
Dievas yra ir atliktas kriu
kis. Kas tiki, tam jokių Įro
dymų nereikia. Paimkime 
mes kokią davatkėlę: ji tiki, 
kad Dievas yra ir pas ją jo
kių abejojimų nėra. Pas to
kį tikinti žmogų net ir abe
jonių negali kilti, nes jis ti
ki jausmu: tikyba jam yra 
Širdies, bet ne proto dalykas.

Bet vėliau atsirado žmo
nių, kurie pradėjo abejoti, 
kurie nebesitenkino vien tė
vų paliktu tikėjimu, bet pra
dėjo giliau žvelgti. Tokia
me stovyje, kuomet žmogus 
pradeda galvoti, pradeda 
abejoti, pas jį gema noras ir 
Dievo buvimą įrodyti. Žmo
gui nebeužtenka tikėti, kad 
Dievas yra. jis nori žinoti, 
kad Dievas tikrai yra. Žmo
gus nori savo iki šioL jaus
mu paremtą tikėjimą, pa
remti proto įrodymais, mok
slu. Tokių mokslinių bandy
mų Dievo buvimui Įrodyti 
yra nemaža. Svarbesniuo
sius iš jų mes čia pažiūrėsi
me ir pamatysime, jog Dievo 
buvimo Įrodyti negalima. Į 
Dievą galima tikėti arba ne
tikėti, bet protu Dievo buvi
mo Įrodyti negalima.

Pirmas “Dievo buvimo 
Įrodymas” yra ontologinis.

kio logiško reikalo sustoti ir 
j pasakyti, jog čia prasideda- 
i daiktas be pradžios. Toks 
sauvališkas priežasčių ir pa
sekmių eilės nutraukimas 
parodo, jogines iš savo neži
no jhna tiktai Įsivaizdinę ko
kią tai pradžią be pradžios 
norime šiokią-tokią išeitį su
rasit Daug teisingiau būtų, 
pritrukus vaizduotės prie
žasčių ir pasekmių eilei be- 
tęsti, pasakyti, “aš nežinau,” 
tuomet nereiktų Į nežinoji
mo vietą Dievą tupdyti.

šiandien mokslas vietoj 
amžino Dievo gali pasakyti 
amžina materija ir amžina 
energija (jiega). Dar Demo
kritas pasakė, jog “niekas, 
kas yra, nėra kilęs iš nieko, 
ir niekas, kas yra, negali i 
nieką pavirsti.” Vėliau mok
slas šitą Demokrito pasaky
mą patvirtino. Lygiai taip 
taip pat ir energijos amžinu
mą mokslas paskelbė ir 
mokslui šiandieną Dievas 
yra visai nereikalingas. Žiū
rint mokslo akimis nėra di
desnės nesąmonės, kaip kal
bėti apie “sutvėrimą iš nieko 
dangaus ir žemės.” Visas 
kosmologinis “Dievo buvimo 
Įrodymas” neįrodo nič-nie- 
ko.

Tolimesnis Dievo buvimo 
Įrodymas yra teleologinis, 
arba, lietuviškai reiškiantis 
tikslingumo Įrodymas. Jis 
sako, jog čia žemėje ir bend
rai pasaulyje viskas taip tik
slingai ir taip tvarkingai yra 
Įruošta, jog noroms-neno- 
roms reikia Ynanyti, kad bu
vo koks tai išmintjpgas tvar
kytojas, kuris viską gerai 
permatė ir viską taip puikiai 
ir tiksliai sutvarkė, šitas iš-

* X G kieti » ’ v * * 1 ’ 1» '*4* T • •
buvimo Įrodymas, būtent, su ja reikia kovoti .Jei baž- 

...........................................nyčia nustos skriaudusi žmo
nes. tuomet socialistai, kai
po socialistai, su ja nekovos.

Atsakant i pastatytą klau
simą ar yra Dievas, reikia 
pasakyti, jog tikinčiam žmo
gui Dievą.', be abejo, yra; 
tiktai tas Dievas yra ne rea
lybėj. ne Kaipo mokslo nu
statytas faktai bet kaipo ti
kinčiojo sielas pergyveni
mas, kaipo idealas, ai* gyve
nimo prasmė,, ar kaip kitaip 
mes ji pavadinkim. Apie to 
Dievo buvimą kiekvienas 
sprendžia patsai sau. K—fe.

("žiežirba”)

Jis sako, jeigu mes Dievą jnintingas pasaulio tvarkyto-
sau persistatome, tad jis ir 
turi būti. Dievo sąvoka nega
lėtų, girdi, gimti musų galvo
je, jei Dievo tikrenybėje ne
būtį Šitas įrodymas išeina 
iš buvimo Dievo sąvokos gal
voje ir sprendžia taip, jei 
yra Dievo sąvoką, tad tu
ri būti ir Dievas, šitą įrody
mą pirmiausia iškėlė šv. Au
gustinas ir galutinai išvystė 
arkivyskupas Anselmas Ke- 
ntburietis. Šito Įrodymo klai
da yra tame, kad jis iš buvi
mo kokios nors sąvokos gal
voje sprendžia apie buvimą 
ir tai sąvokai atsakančio 
daikto realybėj (tikreny
bėj). šitos metodos klaidin
gumas yra galutinai įrody
tas. Ypač Kantas uždavė tai 
metodai mirtiną smūgį.

Antras Dievo buvimo įro
dymas yra kosmologinis. Jis 
sako, jog, jei yra pasaulis, 
tad turi būti ir to pasaulio 
pradžia. Kiekvienas daik
tas turi turėti savo pradžią, 
priežastį, o toji pradžia tu
ri vėl savo pradžią ir taip to
liau, kol prieisime prie visų 
priežasčių priežasties, prie 
to, kuris pats neturi jokios 
priežasties. Šitokia visų 
daiktų pradžia, visų priežas
čių priežastis—tai ir esąs 
Dievas. Nėra daikto, kuris 
butų be priežasties atsiradęs, 
reiškia nuo kožno daikto ei
na nepertraukiama priežas
čių ir pasekmių grandinė, 
kol prieinama prie amžinojo 
Dievo. šitą įrodymą pir
miausiai vartojo Platonas ir 
Aristotelis. Ir šiandien kiek
vienas kunigas tą įrodymą 
vartoja, kuomet yra reikalo 
“rimtai, moksliškai” Dievo 
buvimą įrodyti. Tiktai vie
nas- dalykas griauna tą iro? 
dymą. Pirmiausiai išeinama 
iš supratimo, kad kiekvienas; 
daiktas turi turėti pradžią ir! 
galų gale prieiname prie 
grandinės galo, kur randa
me esybę be pradžios ir ga
lo. Tuo šitas Įrodymas pats 
sau galvą nukanda. Mes no
rime grandinę toliau tęsti ir 
paklausti, o iš kur tas Die
vas paeina, kur jo pradžia

jas ir esąs Dievas amžinasis. 
Pažiurėjus arčiau Į pasaulio 
tvarkingumą ir tikslingumą, 
tenka paabejoti, ar taip jau 
viskas čia tiksliai yra Įreng
ta. Įsivaizdinkime sau. kad 
lapė drasko kiški. Kiškeliui 
tur būt ir nesisapnuoja, kad 
šis pasaulis taip jau tikslin
gai yra Įruoštas. Lapė kiški 
valgydama gal taip ir galvo
ja, bet ir tai kol medžiotojas 
su šunimis ją neužklupo. 
Prisiminkime karus, darbi
ninkų išnaudojimą ir kitus 
“tikslingumas,” ir teks pasa
kyti, jog šio pasaulio meiste
ris tikrai nebuvo visų geriau
sias, visų išmintingiausias ir 
visų galingiausias. Tiesa, 
kunigai dėl žodžių Į kišenę 
nelenda. Jie tuoj mums at
sakys, kad musų protas ne- 
pajiegia Dievo darbo su
prasti, mes esame per menki, 
kad galėtume Dievo išmintį 
suvaikyti. Gerai. Tegul bus 
ir taip, bet tuomet reiškia 
musų protas yra netikslingai 
Įruoštas, nes jis juk yra paži
nimui duotas, o mes nepajie- 
giame pažinti šito tikslingu
mo. Ir vėl prieiname prie to, 
kad šio pasaulio kūrėjas, 
matyti, nebuvo taip jau ge
ras ir išmintingas, kaip kuni
gai kad plepa. Pagaliau, ga
lima paklausti kunigų, iš 
kur jie žino, ką mes vadina
me tikslinga, kad ištikiu jų 
tikslinga yra? Gal būt tatai 
visai yra netikslinga. Su ši
tuo tikslingumo “Įrodymu” 
visiškai nieko negalima įro
dyti. Su juo galima tiktai 
akis dumti: pirmiau pasa
kyk, kad Dievas viską tiks
lingai Įrengė, o paskui rem
damasis tuo tikslingumu Iro-: 
dykjtad Dievas.yra^. Moks
las vietoj šito netikusio ‘‘tiks- 
Įingurąb”‘tui-i visai tinkamą 
mokslinę hipotezę, kuri 
mokslą nuo Dievo visai pa- 
liuosuoja. Tatai Darvino pa
skelbtas mokslas, kuris sa
ko, jog išsilaiko tik tie gy
viai, kurie geriau prisitaiko 
prie esamų sąlygų. Darvi
nizmas šiame klausime yra Į 
daug tikslingesnis. kaip visi,

moralinis (dorinis), kuris iš
eina ne iš gamtos, bet iš 
žmonių doros. Jis sako, jog 
kiekvienas žmogus turi sąži
nę, turi doros pajautimą. Vi
sur žmonės turi šiokią ar to
kią dorą, reiškia yra ir Die- 

’vas, kuris tą sąžinę (suprati
mą gera ir bloga) žmogui 
davė. Net kalbama apie do
rinį pasaulio surėdymą. Ši
tas įrodymas sako, kad turi 
bųii koks tai. doros davėjas, 
kuris Į žmonių širdį Įdiege" 
doros pajautimą ir uždėjo 
pamatus dorai, šitas “įrody
mas” sako, kad dora žmogui 
yra iš anksto primesta. Ištik- 
rujų gi sąžinė priklauso prie 
žmogaus, kaipo socialės esy
bės, esmės. Žmonės gyvena 
visuomenėj ir normos (tai-j 
syklės), kurios šitą visuome
nini žmonių gyvenimą tvar
ko, yra dora. Sąžinė, lygiai 
kaip ir noras išsilaikyti, vai
kų meilė ir kt. yra ne iš Die
vo, bet iš paties gyvenimo. 
Be doros visuomeninis gyve
nimas yra negalimas, ir do
ros pagrindų reikia jieškoti 
visuomenėj, bet ne anapus 
debesų. Bet ir šiaip, jei da- 
leisti, kad Dievas žmogui do
rą davė, tad mes tuo pačių 
save pažemintumėm. Nei 
vienas save gerbiąs žmogus 
nepanorės, kad jo dora butų 
jam iš anksto įpusta. Nėra 
reikalo. Tikvba ir dora vra 
du dalykai, kurių nereikia 
maišyti. Tikyba tvarko žmo
nių santykius su Dievu, tuo 
tarpu dora tvarko žmonių 
tarpusavius santykius. Žmo- 
gus.kuris netiki į Dievą, do
ros žvilgsniu gali būti pavyz
dingas ir atbulai, nedoras 
žmogus gali tikėti i Dievą, 
bet jo valia gal persilpna, 
kad atsilaikius prieš bloga.

Yra ir daugiau “Dievo bu
vimo Įrodymų,” bet visi tie 
“Įrodymai” moksliniu žvilg
sniu neturi jokios Vertės. 
Mokslas Dievo buyimo ne
gali Įrodyti ir mokslas, kaipo 
tokis f Dievą visai nekreipia 
domės.''" '' ■.'■•* ’ ’■

Buvo laikas, kuomet mok-1 
slas buvoųkinkytas i tikybos 
vežimėlį, tuomet mokslinin
kas turėjo Įrodinėti, kad Die
vas yra. šiandien mokslas 
nuo tikybos pasiliuosavo ir, 
be abejo, kunigai mokslo 
tikrai nebepavergs. Taip 
pat reikia pasakyti, jog ne 
mokslo reikalas yra versti 
Dievą nuo sosto. Mokslas į 
tikybos reikalus visai nesi- 

' kiša. Tikyba nėra mokslas. 
; o mokslas nėra tikvba. (

Na, bet kaip gi su Dievu, 
ar jis yra, ar ne? Mokslas Į 
tą klausimą visai neatsako. 
Mokslas mums tiktai pasa
ko, jog jis Dievo buvimo įro
dyti negali. Kiekvienas, ku
ris Dievo buvimą nori moks
lo pagalba Įrodyti, klysta 
pats ir kitus klaidina. Taip 
pat, tur būt, klysta ir tie, ku
rie vardan mokslo kovoja su 
tikyba. Tikybinis jausmas 
su mokslu mažai ką teturi 
bendra. Didžiausias moksli- < 
ninkas gali būti tikintis ir 
žmogus bemokslis gali į Die
vą netikėti. Įgimtas žmo
gaus palinkimas, auklėjimas 
ir d. k. nustato ar žmogus 
yra tikintis, ar ne.

Socializmas su tikyba ne
kovoja. Galima manyti, jog 
tikyba ir socialistinėj tvar
koj neišnyks. Musų pareiga 
šiandieną yra kovoti ne su ti
kyba, bet su kunigais ir baž
nyčia. Bažnyčia stoja dabar 
atvirai kapitalistų pusėn ir 
skelbia karą socialistams. 
Todėl kiekvieno socialisto 
pareiga yra stoti kovon prieš 
ištvirkusią ir buržuazijai 
parsidavusią kunigiją. Mu
sų kova su bažnyčia baigsis 
tuomet, kuomet arba bažny-' sis badas litų/taip kad ir pa
čia liks išgriauta, arba ji nu-' siskolinti negalima niekur 
stos laikiusi buržujų pusę, gauti.
Bažnyčią ir tikybą‘reikia j Kultūros Draugija leidžia 
griežtai skirti. ----- , . .

nes. tuomet socialistai, įaj.

KULTŪRA.
Padėkim budavoti Kultū

ros pilį Lietuvoje, kuria ga
lėtume pasidžiaugti netik 
mes. bet ir musų gentkarčių 
geni kart ės. Darbas yra jau 
pradėtas ir jau daug pada
ryta. nes Lietuvoje yra dar
buotojų. kurie surėmę pe
čiais dirba be atodairos. Bet 
ir geriausis darbas, prakil
niausi sumanymai, didžiau
si žmogaus gabumai turėtų 
dingti be jokios naudos, jei 
niekas jų neparemtų pini
gais. Mat. šią gadynę be pi
nigo nieko negalima padary
ti? Tik nenusigąskite iš ank
sto: nepanianykit, kad aš 
prašysiu aukų. Aš lik pra
šysiu. kad jus, geraširdžiai 
amerikiečiai, padėtumet bu
davoti tą kultūros darbą 
tiems garbės vyrams, kurie 
dirba prakaituodami.

Lietuvoje yra vienintelis 
šviesos žydinvs—tai Kultū
ros Koperacijos Draugija, 
apie kurią tampriai susispie- 
tęs būrelis veiklių inteligen
tų stropiai darbuojasi delei 
apšvietus žmonių. Kultūros 
Draugijos kūrėjai yra tokie 
rimti mokslo vyrai, kaip Bu- 
gailiškis (rašytojas), prof. 
Janulaitis, prof. K. Šalkaus
kis. adv. Vensiauskis, Dr. L. 
Vaineikis, p-nia Bortkevičie- 
nė ir daug kitų žymių moks
lininkų. šita vienintelė rim
ta šviesos Įstaiga -visoj Lie
tuvoj leidžia gražų mėnesi
nį žurnalą "Kultūrą,” spaus
dina rimčiausius mokslo raš
tus, mokykloms pedagogijos 
vadovėlius, rengia paskaitas 
ir t.t.

Kaip žurnalą “Kultūrą,” 
taip ir kitus Draugijos raštus 
redaguoja prof. Bugailiškis. 
Draugijos vedėju yra semi
narijos mokytojas Bražiškis.

Kad šitą sunkų darbą pa- 
sekmingiau dirbti, reikalin
ga sukoncentruoti daugiau 
jiegų. Todėl, broliai ir sesės, 
geraširdžiai amerikiečiai! 
V isi. kas gyvas, stokite į tal
ką. Rašykitės Kult. D-jos na
riais—mokestis tik 50 litų 
(S5.00). ir Įstojimas 5 litai. 
Kas kiek išgalit, paskolinkit 
Kultūros Draugijai, po $100, 
500 ar 1000—už paskolą 
Draugija mokės 8 ir 10 pro
centų. Pinigus siųskit be bai
mės, aš užtikrinu, kad nei 
centas nepražus, kožnas 
gausite tam tikrą pakvitavi
mą arba vekselį. Pinigus 
siųskite tiesiog Kultūros 
Draugi jos vedėjui p. Bražiš- 
kiui. Šiauliai, Varpo gatvė 
24, Lietuva.

Įsirašydami Į Kultūros 
Draugiją arba jai skolinda
mi pinigus patarnausite sa
vo broliams ir sesėms moks
lo trokštantiems. Kultūros 
Draugijon priguli daugiau
sia pažangus mokslininkai. 
Todėl ir jus, pažangus ame
rikiečiai. glauskite savo pe
čius prie šito kultūros darbo 
ypač dabartiniu momentu, 
kada Lietuvoje yra didžiau-

i

rašykitės į Kultūros Draugi
jos narius ir kuogreičiausia 
siųskite kiek kas išgalite 
Kultuvai paskolą. Susimilda
mi nepraleiskite šį mano at
sišaukimą pro ausis.

Jus negalite sau įsivaiz
duoti, kaip Lietuvos liaudis 
grumiasi prie šviesos šalti
nio, ir neapsakomai trokšta 
jos įgyti. Pilnai pasitikiu, 
kad amerikiečio jautri šir
dis pilnai atjaus tą svarbų 
visuomenės reikalą, ir kas 
kiek galėdamas pasistengs jį 
paremti. Nepamirškite, kad 
čia neaukuojate, bet stojate 
Kultūros Draugijos Kopera- 
cijos nariais, mokslo ir ap- 
švietos kulturnešiais.

Tad visi, kas gyvas, stoki
te kultūros darban! Tuomi 
parodysite, kad amerikiečiai 
yra kultūringi, ir to paties 
trokšta savo broliams-se- 
sėms Lietuvoje.

Pr. Rimkus, 
‘•Kultūros” narys.

P. S. Maloniai prašau ęa- 
minėti ir kitų gerbiamų laik
raščių. P. R.
Boston, Mass., 
Sausio 28 d., 1925.

Širdį Užkerėjo.
Užaugino motinėlė
Dukrytėlę vienį,
Dukrvtėlė nerimauja—
Verkia naktį, dieną...
Verkia, džiūsta, dukrytėlė,
Liūdną mintį audžia,
Kad ilgesys begalinis 
širdužėlę spaudžia.
Kas rytelį, vakarėlį
Eina į darželį—
Tikis ilgesį nurimsiant, 
Atjojus berneliui.
Tikis, laukia išsipildant
Tiek sapnu sapnuotų...
Ilgis jauno bernužėlio
Dainų jai dainuotų.
Ankstų vasaros rytelį,
Kai saulutė kėlės
Ir po dalgiais sviro, linko 
Boinios pievų gėlės,
Mergužėlė darželaity 
žalias rūtas skynė, 
Iš rūtelių, iš žaliųjų 
Vainikėlį pynė...
Nusipynus vainikėlį,
Sau galvelę puošė
Ir broleliams-šienpiovėliams 
Pusrytėlius ruošė...
žolynai po dalgiais virsta, 
Tiesias pradalgėliai; 
Talankelėms atduluoja 
Jauna mergužėlė.
Neša dailų ryšulėlį
Ir grieblelį spaudžia,
O jaunajam bernužėliui
Svajonėles audžia.
Mato švaistančius su dalgiais
Būriuose piovėjus:
“Labas rytas, šienpiovėliai,” 
Tarė jiems prie us.
JI ergužėlės-baltveidėlės
Veideliai paraudo:
Pąstebėjo, kad berneliai
•Jos žvilgsnius begaudo... ,
Tuokart vienas piovėjėlis
Drąsiai pažiurėjo
Ir jaunutės mergužėlės 
širdį užkerėjo.

S. Bakšys.
(Iš “žiežirbos”)

Išžudė Riizbuiiiihi Saiką.
Filipinų salose, Lanao 

provincijoje, buvo susida
riusi ir ilgai siautė razbai- 
ninkų šaika, kuriai vadova
vo baisus galvažudys Pa- 
gumpatan. Vietos gyvento
jai buvo tų banditų taip 
įbauginti, kad ir naktį nega
lėdavo ramiai užmigtu Pa
galios pereitą sąvaitę kons- 
tabuliarija apsupo šitą saiką 
ir pradėjo atakuoti. Razbai- 
ninkai turėjo išsimūriję sau 
tvirtovę ir užsidarę joje nar
siai gynėsi. Tečiaus polici
ja atsivežė porą armotų ir < 
razbaininkų tvirtovė tapo

Kunigai svarbius raštus ir teikia juos suardyta.

v

Įvairios Žinios.
Rado žmogų, kuris gyveno 

1 §2,000 metų atgal.
Apie keturi metai atgal 

pietų Afrikoj buvo atrasti 
žemės gilumoj suakmenėję 
žmogaus kaulai. Anglų mok
slininkai tyrinėjo šitą radi
nį iki šiol ir priėjo prie išve
dimo, kad sitas rodesietis 
(jis atrastas Rodesijoj) tu
rėjo gyventi nevėliau kaip 
152,000 metų atgal. Tą liu- 
dyja nevien tik žemas jo iš
sivystymas, bet ir tas žemės 
sluogsnis, kuriame buvo at
rasti jo kaulai.

“Jis nebuvo nei negras, 
nei kinietis, nei eskimosas, 
nei europietis, nei australie- 
tis,” sako anglų mokslinin
kas Sir Arthur Keith. “Vi
sos šitos rasės, tai jau išsi
vystę evoliucijos keliu jo 
vaikai. Jis yra visų pratėvis. 
Jis buvo 5 pėdų ir 9 colių 
ūgio, galėjo stovėti jau sta
čias ant dviejų kojų, bet 
daug mažiau išsivystęs, negu 
žinomas Neanderthalio žmo
gus. Jis buvo da labai pana
šus į gorilą, nors iš beždžio
nės laipsnio jis buvo jau iš
ėjęs ir jau galima matyt ja
me žmogaus žymių. Jis bu
vo atrastas 140 pėdu žemės 
gilumoj.”

Nuodinga žuvis.
Filipinų pakraščiuose ran

dasi keliatas rūšių žuvų, ku
rios yra labai pavojingos 
valgyt. Nuodingiausi iš jų 
yra taip vadinami pasipūtė
liai (puffers) ir digliuočiai 
(porcupine fish). Jų mėsose 
yra nuodų, kurių cheminė 
sudėtis labai panaši i mus
mirių nuodus.

Vietos gyventojai pa
žįsta tas žuvis labai gerai, 
sako Manilo Mokslų Biuro 
viršininkas Dr. Herre? o vis 
dėlto reikia stebėtis, kaip 
daug miršta kas mėtai nuo 
tos žuvies. Nuodai visų pir
ma pradeda veikti ant ner
vų maistiniame kanale, o 
paskui pereina i viso kūno 
raumenis. Užsinuodyjęs 
žmogus gauna vaisių spaz
mų, jį pradeda visą traukti, 
ir ilgiaus jis negyvena kaip 
4 valandas.

Piešia busimojo karo 
baisenybes.

Sekamas karas bus ne 
profesionalių kareivių kau
tynės, bet visų žmonių žu
dymas, pasakė savo prakal
boj anglų karininkas lordas 
Thompson. Milžiniški oro 
laivai skraidys padangėse il
sės ant priešo miestų bom
bas, kurios sprogdamos ne
tiktai griaus ir degins trio- 
bas, bet skleis baisiai nuo
dingus gazus, nuo kurių tu
rės žūti visi gyventojai. Di
džiausi miestai galės būt su
griauti ir išpustyti per vieną 
naktį.

Plėšikai paleido kunigą.
Laikraščiai praneša iš 

Woodside, N. Y., šitokį atsi
tikimą. Du plėšikai užpuolė 
ant gatvės žmogų nakties 
laiku ir Įrėmę krūtinėn re
volverius pareikalavo pini
gų. Užpultasis atsisegė ap
siaustą ir parodęs savo atbu
lą apykaklę pareiškė, kad 
jis esąs kun. Collins, šv. Sa- 
bastijono Rymo katalikų 
bažnyčios klebonas. Plėši
kai nusiėmė kepures ir atsi- 
Crašę pasitraukė. Matyt, jie 

uvo dievobaimingi katali
kai, o gal da ir jo paties pa- 
rapijonįs.

Miliardas minučių.
Kiekvienas žmoj 

;ę yra pripratęs lai _ 
trumpu laikotarpiu ir dėl to 
dažnai visi neabejoja, kad 
iradėjus metus ir dienas

•gus minu- 
ikyti labai

laiko sutelpa viename mi- 
liarde minučių, duotų teisin
gą atsakymą, lštikrujų kas 
tai yra vienas miliardas mi
nučių? Tai laikas nuo Kris
taus užgimimo!... Dar visai 
nesenai mes vos teįžengėme 
Į antrąjį miliardą minučių. 

. Tokiu budu nuo Kristaus už
gimimo iki musų dienų su
ėjo vos vienas miliardas mi
nučių arba,, kitaip sakant, 
19 šimtmečių lygus miliar- 
dui minučių.

lštikrujų, paprasti metai 
susideda iš 525,600 minučių, 
gi 19 šimtmečių, suskaldę 
juos Į minutes, gausime 998,- 
840,000 minučių. Einant 
šiuo apskaitliaviniu, vienas 
miliardas minučių suėjo vos 
tik 1901 m., liepos 21 d., 10 
vai. 40 min. (ryto). Dides
niam tikrumui reikia čion 
dar pridėt kilnius metus. Iki 
1600 m. jie (kilnieji metai) 
kiekvienam šimtmečiui su
daro skirtumą 25 d., gi vė
liau šešiolikto šimtmečio— 
24 dienas. Be to, reikia dar 
atmesti 10 dienų, praleistų 
1582 m., spalių mėnesyje, 
tikrinant kalendorius. Dėl 
to viso vieno miliardo minu
čių sukaktuvės turėjo Įvykti 
vieneriais metais 62 dieno
mis anksčiaus (462 dien.), 
arba, kitaip sakant, vienas 
miliardas minučių nuo 
Kristaus užgimimo su
kako 1900 m. balandžio 9 d., 
10 vai. 40 min. ryto. Reiškia 
vii'š vieno miliardo minučių 
mes tepraleidome 24 metus 
ir 5 mėnesius.

Ryškesniam palyginimui 
pravartu pažymėti dar tai, 
kad ir 60 minutės dalis, se
kunda vadinama, irgi ne 
taip jau trumpa, kaip dauge
liui rodosi. Taip, vienam 
miliardui sekundų sudaryti 
reikalinga 32 metų. O ar 
daug rasis žmonių šiame pa
saulyje, kuriem^ leista buvo 
dviejų miliardų sekundų ar
ba 64 metų sukaktuves švęs
ti? Vienas miliardas valan
dų sudaro jau virš 100,000 
metų—skaitmuo, kuri sun
ku Įsivaizdinti. Štai kodėl 
nesakyk, kad viena minutė 
niekis, nieko nereiškia. 
Stenkis ją pilnai ir tiksliai 
sunaudoti. Atmink, kad ma
žulytis lašas vandens milži
nišką akmenį suaižo.

N. Y. valstijoj automobiliai 
užmušė 2,318 žmonių.

Per 1924 metus New Yor- 
ko valstijoj automobiliai už
mušė 2,318 žmonių. Viena
me tik New Yorko mieste žu
vo tose nelaimėse 901 gy
vastis.

PRAŠYMAS.
Philadelphijos Krikščio

nių Sąryšis savo metiniame 
susirinkime 4 sausio, 1925 
metų svarstė, kaip pagerbus 
atminti didvyrių (kurių var
dai yra surišti su 1924 me
tais) : Simano Daukanto, 
d-ro Vinco Kudirkos ir pro
fesoriaus Kazio Būgos, mu
sų garsaus kalbininko žody
nų rašėjo. Sąryšis vienbal
siai nusprendė melsti Lietu
vos prezidento, Ministerių 
Kabineto ir Seimo, kad butų 
išleistos atminimui serijos 
paštaženkiių (štampų), su 
paveikslais virš pažymėtų 
didvyrių, kaip kad daro vi
sos kultūrinės tautos pagerb- 
damos savo užsitarnavusius, 
prakilnius didvyrius. Ir žino
damas, kad visi gerbia tuos 
musų garsius tėvynainius, 
Sąryšis kreipiasi prie visų, 
be skirtumo pažvalgų, taip 
išeivijoj, kaip ir Lietuvoje, 
ir prašo, kad jie paremtų mo
raliai tame užmanyme— 
kad prašytų Lietuvos vyriau
sybės, kad tokie paštaženk-

Ph L K. Sąryšio Presos 
Komisija.

griežtai skirti. kunigai svarbius raštus ir teikia juos suardyta. Septyni razbai-skaityti vien minutėmis rei- kad prašytų Liet
i mums yra priešai ne kaipo j visuomenei už pigiausią kai- j ninkai ir pats jų vadas Pa- ketų naudotis nepaprastai sybės, kad tokie
tikybos skelbėjai, bet kaipo ną. Ji jau steigia skrajojan- gumpatan tapo užmušti. Iš dideliais skaitmenimis. Dėl hai butų išleisti,
kapitalizmo apaštalai Baž- ti liaudies knygyną-univer- policijos pusės nunstuolių Į to vargu ar atsiras toks as- P.h L. K. Sąrv

ąianrhpna neoria ic ,n'ci' Vnį gyv”^ nebuvo _ _ _ muo, kuris paklausta®, kiek
yra? Priežasčių ir pasekmiij kunigų skelbiam* 'HUsHng-u.'kapitalizmo apaštalai. Baž- ti liaudies knypyną-univer- policijos 
eilę salima yra ir toliau tęs- n»ai.” _ _ .yV-;-> šianHionp narioHa is kas ery'T?3c



KORESPONDENCIJOS.
McKEES ROCKS. PA. 

Aukščiausio* Prieglaudos
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Rubsiuvių Apaigy- ______________ _
nimo Sąjungos pareiškimas. Lietuvių Amerikoj’Seiman.

Brooklyne, Liet. Amalga-j Sausio 11 ir 12 dienomis 
niated Clothing Workei*s of • A. P. L. A. 2-ros kp. svetai- 
Amcrica 5i-tame Unijos nėję buvo laikomas A. P. L. 
Skyriuje, nuo kelių metų yra Į A. seimas. Delegatų su man- 
įsiviešpatavus. bolševikiška; datais nuo kuopų dalyvavo 
diktatūra, kurios palaikymui • 45 ir 7 centro valdybos na- 
yi‘ą . susitvėrusi iš tų pačių riai. Viso su sprendžiamais 
unijistų taip vadinama 
“Darbo Unijų švietimo Ly
ga,” kur tos “Lygos" susirin
kimuose vien tik daromi pla
nai: kokiu budu Unijos 54 
skyrių užvaldyti bolševikiš
ka diktatūra, kaip sudėti sa
vo lygiečius i Unijos valdy
bą, kaip surasti progas išvi
lioti aukų delei bolševikiškos 
partijos, kaip savus lygie
čius sudėti i geresnį darbą ir 
taip panašiai saviems suteik
ti geresnes, pirmesnes vietas, 
o kitaip manančius unijistus 
nustumti į užpakali, taip, 
kad išsivaikius senesnius 
Unijos narius, galėtų už
griebti Unijos iždą.

šitokie jų planai pasireiš
kia kiekviename Unijos su
sirinkime, ir Unijos interesai 
virto bolševikų partijos inte
resais, kaip juos padiktuoja 
iš Maskvos, būtent neigti vi
sokiais budais labiausia tuos 
unijistus. kurie bando jų 
niekšystes viešai susirinki
muose pastebėti, šiuos na- ' 
rius jie savo spaudoje mela
gingai šmeižia juodžiausioj 
išvaizdoj; kad tokiu budu 
diskreditavus kitų unijistų • 
akyse.

Komunistai, turėdami ga
lią Unijoje, paveizdan—tan
kiausia šaukia svarbesnius 
unijos susirinkimus tokioje 
dienoje, kaip kitų įsitikini
mų nariai turi kokią metinę 
šventę (kaip pereitą metini 
susirinkimą šaukė prieš pat 
Kalėdas), kur dauguma uni
jistų negali atsilankyti ir t.t. 
Tas liudyja, kad jie tokiais ir 
kitais panašiais budais be
veik visuomet praveda Į Uni
jos komitetą savus bolševi- 
kiškus-lygiečius. Taigi mes 
aiškiai matome, kad susibū
rus šalip Unijos grupė bolše
vikų daro iš Unijos bolševi
kų partijos įrankį. Dėlto mus 
iššaukė į opoziciją susijung
ti į Lietuvių Rubsiuvių Apsi
gynimo Sąjungą dėl apgyni
mu mus Unijos ir jos esamų 
pinigų bei unijistų teisių.

Tikslai:
Lietuvių Rubsiuvių Apsi

gynimo Sąjungos tikslai 
bus:

1. Paliuosuoti musų Uni
jos 54 skyrių nuo bolševikų 
esančios diktatūros.

2 Atgauti prarastiems uni- 
jistams Unijoje lygias teises.

3. Dabojimas Unijos iždo, 
idant jisai nebūtų aikvoja- 
mas bent kokiai partijai ar 
grupei, o tiktai tiems pa
tiems unijistams.

4. Aukauti iš Unijos iždo . 
gali būti leistina lik streikic- 
rams.

-5. Kovosim prieš tokius 
Unijos valdybos narius, ku
rie ten įėję tik vien politi
niais išrokavimais, o ne dėl 
Unijos ir jos narių labo.

6. Tolerancija legalio po
būdžio įsitikinimams bei pa- 
žvalgų partijoms.

7. Griežčiausia
pnes nukapojimus darbinm- Giobos Komitetą, bet bolšj-! vių gramatikos, 

nlnni ' .rlL-..: Inm nocriinnAcinrh ,!• nnj f r, m*

niui, o antra Lietuvos komu
nistams su pasmerkimu Lie
tuvos valdžios. Nutarta su
rengti prikalbu maršrutą 
agitacijai už A. P. L. A. Pri
kalbu surengimu pasirūpins 
centro valdyba. Nutarti, 
kad visi nariai proporciona- 
liai turęs sudėti seimo dele
gatų lėšas. Pagal šį nutari
mą, tai ateinantis seimas g i- 
lės būt skaitlingas, nes ir tų 
kuopų atstovai galės daly- į 
vatUi, kurie šįmet negalėjo 
dėl stokos lėšų ir dėl tolumo 
nuo Pittsburgho. Taigi atei- 
nančiais metais ta kliūtis bus 
prašalinta. Bet aš esu tos1 
nuomonės, kad šis naujas 
nutarimas susilauks daug 
griežtų protestų iš Pittsbur
gho kuopų narių, nes jom-, 
kaipo skaitlingoms nariais, 
didžiausia dalis tų propor- 
cionaliu lėšų reiklų padengi, 
kad Illinois ir N. Y. bolševi
kai galėtų paseimavoti.

Pirmą seimo dieną buvo 
renkamos aukos Lietuvos 
politiniams kaliniams. Su
rinko virš 20 dol. O antrą 
dieną buvo renkamos aukos 
“Laisvės" bylos vedimui. 
Surinkta irgi rodos apie 20 
dol. Atėjo seimui keliatas 
laiškų su pasveikinimais li
aukų, kurios buvo skiriamos 
daugiausia politiniams Lie
tuvos kaliniams.

Seimas turėjo kiek keblu
mo su naujai išrinkta valdy
ba. Nors narių visuotinu bal
savimu buvo išrinkta visa 
valdyba, bet priėjus prie už
tvirtinimo naujosios valdy
bos, pirmiausia atsisakė sek
retorius J. Blažaitis, paskui 
atsisakė ir iždininkas. Į at i- 
sakiusių vietas prisiėjo rink
ti naujus iš seimo atstovus. 
Sekretoriaus atsisakymo 
priežastis nežinoma, bet 
greičiausia bus, kad permi- 
ža alga buvo mokama. Su 
iždininko Hartmano atsi
sakymu ir gal bus tas pais. 
Naujuoju sekretorium apsi
ėmė F. Šulcas, pittsburghie- 
tis, tūlas real estate agentas, 
o kasierium apsiėmė būti tū
las Bellas, iš McKees Rocks. 
Taigi vargais negalais val
dyba buvo sudaryta.

Draugystės organu palik
ta po senovei ‘‘Laisvė.” Ki
tas seimas nutarta laikyti 
North Sides dalyje, Pitts- 
bui-ghe.

Abelnas seimo įspūdis.
Šiame seime bolševikų 

frakcija buvo viešpataujan
ti ir kokius sumanymus no
rėjo, tokius pravedė, be jo
kio sunkumo. Nors ir buvo 
keliatas atstovų, katrie ne
pritarė bolševikiškai politi
kai, bet jie jautėsi mažumo
je, tai neturėjo galimybių, 
nei priešintis. Nors šios 
draugijos didžiuma narių vi
sai nepritaria bolševikiškai 
politikai, bet yra bolševikų 
valdomi ir tiek.

Vienas iš Delegatų.

I

riai. Viso su sprendžiamais 
I balsais buvo 52 atstovai. Si- 
, tą atstovų skaičių daugun o- 
; je sudarė Pittsburgh’o ir ar- 
■ timujų apielmkių kuopos, 
j Tik vienas atstovas buvo at- 
I važiavęs iš Buffalo, N, Y. 
Nors šios organizacijos kuo
pų yra ir apie kietųjų anglių 
kasyklas ir III. valstijoj ir 
kitose gana tolimose apielin-j 
kėse. bet kadangi tos kuope
lės nariais yra neskaitlingos, 
tai ir delegatų negalėjo pri
siųsti. Daugiausia delegatų 
turėjo vietinė kuopa, rodos 
net apie 15.

Seimą atidarė centro pir- 
pininkas F. Rodžeris tuo- 
jaus po 10 vai. iš ryto. Iššau
kus kuopų atstovus, buvo 
renkama dienos tvarkos ve
dėjai ir išrinkta pirmininku 
pats Rodžeris, vice-pirmini- 
ninku -J. K. Mažiukna, o sek
retoriais Adomaitienė ir 
Šiurmaitienė. Paskui sekė 
centro valdybos raportai. 
Užvis geriausias raportas 
buvo centro.sekretoriaus J. 
Blažaičio. Jis savo raporte 
turėjo smulkmeniškai ap
dirbus visą draugijos stovį, 

i kaip nariais, taip ir turtu. Jo 
raportu vaduojanties seimui 
buvo galima draugijos reika
lus taip sutvarkyti, kad 
draugijai butų užtikrintas 
augimas ir bujojimas. Iš sek
retoriaus raporto pažymėii- 
na, kad šioji draugija turi 
apie 34 kuopas su $1,829.36 
turto. Prie šios skaitlinės yra 
jau priskaitytos ir šiame mė
nesyje įplaukusios mėnesi
nės mokestys. Reikia taipgi 
neužmii-šti, kad dar yra ge
rokai pomirtinių ir pašalpų 
neišmokėta, kurios buvo ati
dėtos seimui apsvarstyti.

Daugiausia laiko seimas 
pašventė svarstant pašalpų 
išmokėjimus. Švaistant tuoj 
pasirodė, kad seimas ne į vi
sas kuopas vienaip žiuri. Jei 
papuldavo atsišaukimai iš 
bolševikiškų kuopų, tai 
seimas ir be didelio vaico 
pripažindavo pašalpos išm »- 
kėjimą. Bet jeigu atsišauki
mai pasitaikydavo iš tokių 
kuopų, katros yra opozicij »j, 
tai tų kuopų narių pašn >j 
išmokėjimas didžiumoje ’rs. 
vo atmestas, pavyzdžiui ir 
4 kuopų nariai turėjo, t ;ip 
sakant, “bad luck,” nor- iš ; 
šalies žiūrint tiems narirms ; 
reikėjo išmokėti pašai.) •. 
kaip tai Blauždžiui ir.-Vc.- 
kiui. \

Su naujais įnešimais ir t s 
pats. Jei įnešimas būvu iš 
bolševikiškos kuopos, 
sklandžiau pereidavo..

Nauji nutarimai.
Iš naujų nutarimų pažy

mėtini yra šie: Nutarta, kad 
i kožna kuopa parengtų nors 
j po vieną parengimą ir iš Uį 
i parengimų pelną skiltų n ;š- 
! laičiams. Tik vargas buvo, naudinga, tik vargas su pa 
kaip reikėjo tuos našlaičius j tim 1 ' _

* surasti ir per kokį komitetą' Paulionis yra 
į juos šelpti.. Mat buvo įfleši-'lietuvių kalbą labai mažai 

, . mas, kad našlaičiai butų šel- moka. Dr. Paulionis iš karto
btosi piami per Lietuvių Moterų

i

tai
BROOKLYN, N. Y. 
Daktaro Paulionio 

prclekcija.
Sausio 15 d. “Laisvės” 

svetainėje atsibuvo prelekci- 
ja temoje: '“Kaip auklėti 
vaikus.” Lektorium buvo 

i vietinis daktaras Paulionis.
Tema gana žingeidi ir

pi elogentu. Mat, Dr. 
i čia gimęs ir

atsiprašė, kad nežinąs lietu-

Didžiausia Arbatos ir Kavos /
Vertybė Amerikoj Šiandien*

Vienu® Sviro Pakelis LiTovraiiie Kavos $.S9 
Puses Svaro Pakelis La Touraiae Arbatos .45

(Bile rūšies)

ABUDU $1.04
Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

M. S. QIT\HV (O„ 291 ATL>NTIC AVĖ. BOSTON.

t
I t

I

z

LiTouraine Tea and Coffee
Petrikienė iš nėti tokius pliauškalus mes 

“Alaus neturim laiko. Savo laikraš- 
. . . ” i --

Tada daktaras Paulionis visokių pažiūrų . i i i . .ui.;..- i-—11,
tant kietoką plutą duonos' švariai. Tamstos rankrašti 
yra naudinga dantims ir kar-' grąžiname. Vienok jeigu 
tu viduriams. | Bendrovės valdyba prisius

Aš panašių patarimų esu taisyklingai parašytą ir šva
gždėjęs ir su tuo galima su- rų atsakymą, tai patalpinsi- 
tikti. ‘ me. . . •

Tariaus buvo tokių išsį- - . .. ——?
reiškimu, su kuriais negali- n i IICč V A 1111 AI 
ma sulikti. Paveikslan, kadar 4AJUtuAUJUvlAl 
jis pradėjo aiškinti apie vi
durių veiklumą, tai sako: 
“Kada žmogus apserga za- 
palenija (taip tą žodį vaito
jo), tai nereikalinga vidu
riai praliuosuoti arba plauti 
per šešias ar septynias die
nas, o kad ir per dešimtį die
nų. tas nieko nekenktu."

Su šiuo daktaro aiškinimu 
nesutinku.

Polam negaliu sutikti su 
daktaro reklama, kuri pre- 
lekcijoj netinka. Štai dakta
ro pasigyrimai: “Mane val
džia nusiuntė Chicagon, kur 
gydžiau 2800 vaikų. Mane 
valdžia nusiuntė Wisconsin 
valstijom kur gydžiau 2,500 
vaikų ir mergaičių. Mane 
valdžia nusiuntė į Texas val
stiją. kur daktarus mokinau 
ligonius egzaminuoti."

Kaipo daktarui, nors jis 
butų ir geras, tokie pasigyri
mai visai netinka.

Vincu Brundza.

"Taip, putą." 
publikos pataiso: 
puta, o duonos pluta.” jtyje mes suteikiame vietos:

Tada daktaras Paulionis visokių pažiūrų žmonėms, 
aiškina, kad kūdikiui kram-' kurie rašo taisyklingai ir 
tant kietoką plutą duonos ’ švariai. Tamstos rankrašti 
yra naudinga dantims ir kai- grąžiname. Vienok jeigu

CLIFFS1DE, N. J.
Komunistų lyderis skau

džiai apsiriko.
Tankiai laikraščiuose ma

tosi pranešimų, jog tai vie
nur. tai kitur komunistai 
lenda prie pašalpinių drau
gysčių. Nekitaip yra ir pas 
mus. Čia randasi patįs žy
miausi jų lyderiai—Stepo
navičius ir Pruseika. Vienok 
komunistams čia nekaip klo
jasi. Kokius iždus turėjo, tai 
ištuštino ir dabar lėbauti jau 
nebeturi iš ko. Todėl jie čia 
sumanė plaktis prie pašalpi
nių draugijų, kad prisigreti
nus prie draugijų iždų. Čia 
randasi šv. Franciškaus pa- 
šalpinė draugystė, kurios iž
de randasi arti dviejų tūks
tančių dolerių, tad komunis
tai sumanė prie šitos drau
gystės prisirašyti. Pirmiau- 
sia bandė Įstoti jų lyderis S. 
Bet susirinkime atširado na
rių, kurie buvo priešingi jo 
priėmimui. Todėl tapo su
šauktas ekstra susirinkimas, 
į kurį atsilankė 27 nariai. Ir 
23 balsais prieš 4 nutarta ko
munistų lyderio į draugystę 
neįsileisti. Tokiu budu ko
munistų lyderis S. gavo pei 
nosį. Dr-tė« Narys.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, tarpe 
25 ir 35 metų amžiaus. Ai esu Vaiki
nas 37 metų. Katros mylit dorų šeimy
niškų gyvenimų, atsišaukite prisiųs
damos savo paveikslų, kurį ant parei
kalavimo sugražinsiu. Iš amato aš esu 
mainerys. gerai uždirbu. Vienam nusi- 

. bodo gyventi, todėl noriu susirasti 
sau protingų draugę. Čia lietuvaičių 
nėra, lodei pajieškau per l;ukraštį(6) 

JONAS BUNIKIS 
Dox 28. Lobata. VV. Va.

Noriu veati merginą arba bevaike 
našlę, nesenesiię kaip 30 metų, i> 

■ darbininkų luomus. Aš esu 32 metų, 
penkių ir pusės pėdų, gero, dailaus 
veido, geras darbininkas, svaiginančių 
gėrimų nevartoju. Toliau gyvenančių 
meldžiu paveikslėlio. Su arčiau esan
čiomis, pagal sutartį susitiksime. (7) 

J. T. VILKAS
233 Broadvvay, So. Boston, Mass.

I

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 30 ir 35 metų amžiaus. Geisti
na, kad butų iš Bostono ar iš Cam- 
bridge, paeinančios iš Ukmergės apie- 
linkės. Iš tolesnių miestų pageidauju 

■ paveikslų. Našlės ar gyvanašlės ne- 
i rašinčkit. P. J. S. . (8)

318 Shawmut Avė., Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vincu Kulikaucko, 
Ostankinių kaim., Virbaliaus vai., Vil
kaviškiu apsk., apie 12 metų gyveno 
Hastings. Pa. ir jis vadindavus save 
\Villiam Braun; aš turiu labai svar-( 
bu reikalą ir norėčiau su juom susi
žinoti. (7) Į

JONAS KULIKAUSKAS 
P. O. Bos 130. Portage, Pa.

PARDAVIMAI

kams algų.
8. Stosime, idant nu

skriaustieji per samdytojus 
unijistai btatų teisingai, ly
giai per Uniją apginami.

9. Vesime kovą prieš ne
švarumą dirbtuvėse.

10. Didžiausias pastangas 
dėsime organizuoti Į Amal- 
gameitų Uniją neorganizuo
tus rubsiuvius.

L. R. A. Są-gos Valdyba: 
Pirm. V. Bielskus, 
Sekr. V. Michelson.

Tiek to su grr.nntika, bet
I 
i 

vės" štabo narių. Taipgi ne-Idžių. Delei stokos žodžių'

; vikai tam pasipriešino ir nu-j 
tarė našlaičius šelpti per, kad pačių žodžių jam stin- 
“Lietuvos Draugų Komite- ga. Visoj savo Raiboj ne var
tą," kuris susideda iš “Lais- tojo daugiau kaip 300 žo-' r»n*dn 1

Casakė, kur tie našlaičiai prelegentas tankiai atsidūr
us šelpiami: Lietuvoj ar davo keblioj padė.y. Paveiz- 
Ęusijoj. Iš" patyrimo yra ži- dan, jis aiškino, kokią duoną 

noma, kad bolševikams ne vaikinis rcficaitnga duoti, 
tiek svarbu našlaičių šelpi- Kairę ri nką iškčięs, o su de- 
maš, kiek po našlaičių šelpi
mo priedanga gavimas pini
gų iš visuomenės. Buvo pri
imtos dvi rezoliucijos, vi:?na 
cįaktaiui Kaškevičiui kaipo 
“darbininkiškam” kanki-

šinės r. nkos pirštu aplink 
suk.,, jouu, kad iš vidurio 
reikia išimti ir v J rodo, kad 
tą reikia duoti. “Ar piutą? 
—pasigirsta balsas iš pabii 
kos. Divivtaras |)uė artoju

• y

Redakcijos

T. Bartkui, Montello, 
Mass.—Tamstos atsakymo 
‘ Suvienytai Traicei" netal- 
pinom (lėliai šių priežasčių: 
1) Savo atsakyme Tamsta 
vartoji nešvarią kalbą ir ko- 
liojiesi: 2) Rašai vardu vi
sos L. T. N. Bendrovės val
dybos. o pasirašai tik pats 
vienas •’) Rašai netaisyk
lingai. r. pažįsti lietuvių kal
bos, nei rašybos, o perraši-

Pajieškau brolio Petro Zinkevičiaus, 
šeši metai at^al gyveno VVaterbury, 
Conn. po numeriu N. Elm St. iš 
Lietuvos ppeira iš Vilniaus rėdybos, 
Trakų apskritas. Gegužinės parapi
jos, Keižėnų kaimo. Meldžiu atsišauk
ti arba jeigu kas apie jį žinote, malo
nėkite man praneš-ti, busiu labai dė
kinga K DABITAVlčIENĖ 

28 Louis'St., Hudson, Mass.

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
žiuodama motina su savim pasiėmė 
mano sesutę Katriutę ir broliuką An
tanuką, o mane ir vyresnį brolį pali
ko. Mano sesutė dabar jau bus 13 me
tų. Aš esu vyresnė už ją~ir norėčiau 
susižinoti. Prašau atsišaukti arba kas 
apie ją praneš, busiu dėkinga.

MISS STELLA A. PATRICK 
Coalport, Penn.

Pajieškau švogerio Vinco Blažnelio,' 
Merkinės parapijos, Veismunų kaimu; 
taipgi pajieškau mano vyro draugų 
Jono ir Igno Radzevičių. Aš atvažia- , 
vau dabar iš Lietuvos ir turiu daug 
naujienų. (8)1

ONA BAKANAUCK1ENĖ į 
804 Belmont St., N.S. Pittsburgh, Pa.'

Aš, Kastantas Broniška. pajieškau 
Jono Broniško arba jo šeimynos ir Jo
no Žemantausko. Jie gyvena Water- 
bury, Conn. Aš esu užmirštas lietu
vis, turiu dvi savo locnas špitoles 
(hospitals), vieną San Francisco, o 
kitą St. Helena. 50 mylių nuo San 
Francisco, abidvi yra 250 tūkstančių 
dolerių vertės. (8)

C. BRONISCOE 
St. Gothard Ręst.

St. Helena, Napa County, Calif.

Pajieškau pusbrolio Jono Mickevi
čiaus, Gražiškių parapijos, Graužinių 
kaimo; taipgi pajieškau Kazio Deren- 
čiaus ir Jono ir Jokūbo Bartuškevičių,' 
Vartelių kaimo. Ir kiti giminės ir pa- į 
žjstami malonės atsišaukti. (9) j

KAZYS BASANAVIČIUS
1255 So. 28th St., Philadelphia, Pa.

APSIVED1MA1

Pajieškau mano tėvelio Juozapo 
Jurkšaičio, jis prasišalino sausio 12 <1., 
1924, palikdamas mus su motinėle di
deliame varge. Jo išvaizda: šviesaus 
veido, geltoni plaukai, rudos akys.

vidutinio didumo, sveria apie 180 sva-| 
rų; paeina iš Graužinų kaimo. Vcliuo- • 
nos vai.. Kauno apsk. Jeigu kas pate- ■ 
mytų, malonėsit pranešti arba pats' 
teiksis atsišaukti.

LAURINAS G YURKŠAIT1S
P. O. Box 123, Port Washingtou. N.Y.

Petras Drasutis. pajieškau draugo 
Stanislovo Visteskos. pirm kelių metų j 
gyveno So. Bostone. Kas apie jį žino, ‘ 
malonės pranešti arba pats malonės 
atsišaukti. PETRAS DRASUTIS

P. O. Box 15, Lanark, W. Va. | I t tPajieškau brolio Andriaus Meilu- 
čio, pirm 10 metų išvažiavo iš Brock- 
tun. Pa. nežinia kur. Taipgi pajieškau 
Kazimiero Kaminsko, gyveno Pitt-- 
burgh. Pa. Kas apie juos žino malo
nės pranešti, arba patįs lai atsišaukia. 

ALEK MEILUTIS
P. O Box 92. Mollinaucr, Pa.

Pajieškau brolio Vičino. Itkonių so- 
dos, Kupiškio parapijos Malones at- į 
sišaukti arba kas apie jį žino teiksis, 
pranešti. JONAS VIČINAS

1305 Frcmont St, Dcs Moines, lowa. j

Pajieškau Marijonos Ivoškicnės, pa- ' 
eina iš Telšių miestelio. Keli metai at
gal draugavome Denver, Colorado. 
Rašiau jai kelis laiškus, liet sugrįžo■ 
atgal. Jei kas apie ja žinot, malonė-j 
kit pranešti arba pati lai atsišaukia.

KLEOPAS JONAWSK1S
74 l.incoln St., Brighton, Mass. •

Pajieškomi šie asmenys: Augustis, 
Benderis (tėvas Julius, motina Bertai 
iš namų Brydulytė), gimęs Alytuje,! 
buv. Vilniaus gub Jonas Podolskis, j 
gyveno seniau Wilkes-Barre, Pa. Mi
kas Podolskis. Prašoma jieškvmą as
menų atsiliepti ir visų žinančiu apie 
juos suteikt: žinų Pasiuntinybei. 
Liet. Resp. Pasiuntinybė Amerikoje 
2622—I6th St.N.W. Washingt->n, D.C.

Pajieškau pusseserės Elzbietos Kar
pavičiūtės. Sasnavos parapijos, Pat- 
gelumbiškių kaimo, apie 22 metai 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji apie ja malonėkite pra
nešti, nes yra laba; svarbus reika'as 
iš Lietuvos" Taipgi pajieškau savo dė
džių Matjosiaus. Antano ir Andriaus 
Savickų, tetos Magdės Savickienės, 
taipgi pažįstamų Onos Raibikiutės ir 
Vinco Kevežos. pastarasis Sun- .-ų 
rapijos. Visus meldžiu at* išaugti, 
su kiekvienu turiu rvika'a

ANELĖ liEREšKEVIčIUTE 
1255 So. 2»th St. Philadelphia, Pa.

Pajieškomi šie asmenys: Augustis; 
Benderis (tėvas Julius, motina Bertai 
iš namų Brydulytė), gimęs Alytuje,!

I 
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Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 

. per devynis metus. l)u partneriai nc- 
l sutinkame, užtai parduosime nebran

giai. (8)
J. PELAN1S

258 No. 13th SU Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA CEVERYKV KRAU-' 
TUVĖ. Biznis gerai išdirbtas, vieta 
apgyventa visokiom tautom. Priežas
tis pardavimo—savininkas eina į 
Wholesale biznį. Kreipkitės šiuo ad-

(7) 
KRANK JOTAS 

1128 Waahington. SU 
So. Noraood, Mass.

rusu:

I
PARSIDUODA LIETUVIŠKA 

KRAUTI Vfi VYRIŠKŲ DRABVRIV- 
Vienintelė lietuviška krautuvė Bal- 

timorėj. Gera proga tiems, kurie no
ri pastoti į biznj (7)

V. VELŽ1S
324 W. Balt i mūre St.. Baltimore. Md.

REIKALAVIMAI

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
bl našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
kų gyvenimų, malonūs kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymų duosiu kiekvienai. (6)

T. M—S
2900 e: 82ih1 SU Cleveland, Ohio.

Jieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, katra myli rimtai ir links
mai gyventi. Aš esu Amerikos pilie
tis, 38 metų. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: A. B. (6)

438 Linwood St, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 2G metų senumo. Aš esu 
vaikinas 27 metų, 5 pėdų ir 9 colių 
aūgščio, sveriu 178 svarus. Aš noriu ] 
susirasti sau tinkamų draugę dėl gy
venimo, atsakymų duosiu kiekvienai.

FRANK LUY (6)1 
6611 S. Sacraniento A v., Chicago, III. !

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA DARBININKft. Darbas 
drapanų krautuvėje. Turi mokėti nors 
kiek rašyti ir suprasti lenkų ir anglų 
kalbas. Darbas nuolatinis, nesunkus, 
geras atlvginimas. Atsišaukite pas 

N. L EIT Ą (6)
56 Hudson Ave„ Brooklyn, N. Y.

REIKALINGI DISH WASHER1AI
14 dolerių savaitėj ir geras valgis. 

Reikia dirbt 7 dienas savaitėj. Kas no
rite šito darbo, už mano išlaidas įdė
kite 10c laiškan, o darbų gausite.

HOTEL ARLINGTON 
Stanley. Meuenger į

1634 U asMagtoa St, BmIou, MaSs.

Werce$ter, Mass.
Ant rendos storas. Per 15 

metų buvo aptieka. Gera vie
ta dėl aptiekos Klauskite:

A. J. Katkauskas
372 Millbury St., 

Worcester, Mass.
Tel. Cedar 7206.

Dieviškus Hianas Amžių
Šitą knygą privalo turėti kiekvienas krikščioniškos Biblijos ty

rinėtojas. Ji paduoda patenkinančius išvedimus ir davadus, kad Bib
lija yra Dievišku apreiškimu, yra ištikima ir apreiškia sistematiškai 
surengtą planą, pilną Teisybės, Išminties ir Meilės. Ji turi MRaktą 
Mokslo” ir supratimo visos Biblijos. Tas raktas buvo pražuvęs ilgus 
laikus, o dabar yra atrastas ir suteikia Dievo ištikimiems žmonėms 
supratimą “Uždengtos Paslapties.”—Luko 11:52; Kol. 1:26.

Ji parodo kaip Jėzus Kristus ir jo ištikimieji bus padaryti ne tik 
kunigais, liet ir karaliais, ir turės valdžią ant žemės. Dievo Kara
lystės, kurioje jie karaliaus, bus įkurta Kristaus antrame atėjime. 
Ją skaitydamas žmogus gal sužinoti kaip tapti vienu iš išrinktųjų ir 
pavadintų ir kaip elgtis Dievui įtinkamu budu. Aprašo koki bua 
paskutinė Teismo arba Sudna Diena. Parodo kad ji bus ilga čicla 
1,000 metų, kuriame laike gaus progą amžino gyvenimo “kiekvienas 
žmogus.” Aprašo kokie yra tie “Trys Keliai,” apie kuriuos kall«a Šv. 
Raštas, ir kitus didelios svarbos dalykus. Didumo 135 puslapiai. 
Kaina tik 75c. su pasiuntimu.

Kita knyga po antgalviu:

Pasaulio Nuliūdimas
KODĖL?

VAISTAS
Turinys tos knygos:
Kodėl leista blogas? Kas sutverė velnią? Pranašavimų išsipil

dymas. Pasaulio pabaiga. N'emirtinumas Kur randasi numirusic- 
ji ? Visų atpirkimas. Kodėl Dievas nenužudo velnią?

Ši knygelė didumo 60 pusi. Kaina tik 10c.
Kas norėtų nusipirkti minėtas knygas kreipkitės šiuo antrašu:

Komitetas J MEŠKĖNAS, 1217 So. Artcsian Avė.. Chicago, 111.

: TREJOS DtVYNtRIOS :
> Lietuviška gyduolė nuo daugelio ligų, susideda iš daugelio parinktų < 
I šaknų, žievių, sėklų ir žiedų, pargabentų iš Lietuvos. Musų sutaisyti: J 
' Trejos Devynerios žmonėms labai pageidaujama ir žinoma kaipo '
> “Palangos Trejanka" su Lietuvos herb’j, pakeliuose parsiduoda po <
> 75c., $1.00 ir 1.50. Agentai pardavinėdami šitą “Trejanką” turi didelį I
Į uždarbį Mes turime lietuviškų knygų ir kitokių daiktų dėl agentų J 
* pigiai. Klauskite pas mus kainų. Adresas (i0) 1

L. M. a HOUSE
; 3313 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL. 1



Sveikatos Kampelis
ŠILTINĖS EPIDEMIJA.
Dabartiniu laiku Suvieny

tose Valstijose pasirodė šil
tinės epidemija, ypatingai 
Chicagoje, Xev. ' orke, Pit- 
tsburge i»- Washingtone. 
Yra sunku spėti, I ?.l;i epitk- 
mija prasidėjo. Liga kerta 
turtingus ir biednus—virš 15 
metų amžiaus žmones.

“Tas faktas aiškiai paro
do, kad pienas, vanduo ir sa
lotos neperduoda tą ligą, 
sako Dr. W. F. Draper. Su
vienytų Valstijų Viešos Svei- 
knTus tv '•plhininkas.

j i

kriokulys buvo paralyžiaus 
n ūkių sugedimo priežastim.

Kadangi kriokulys yra 
ik> labai užkrečiama liga 
dėl reikalinga saugoti, kad 

;v iki kuotoliausia butu nuo 
mio.” PLIS.i

/nešiu amžiaus, pilvą gali-

oaKen
Tėt ai
ai' ti

i;

TIKTAI PRiEŠGINYBĖ.
Korėjiečiu ’;s s;.ko: ‘ t as, ku

rie patenkintas (iviistu. neprivalo žiū
rėti ant virtuvės sicis;;.' i\:ii|>> taisyk- 

' lė. šis priežodis y r.: teisingas netik 
Korėtoj, kuri yra kairttj .»y <’čj su Ja
ponija ir Ihinija. Pet ir Amerikoj. 
Čia y r.i daliji viešbučiu, aisk:xiau ū.r- 
biuiię t t-l., kur Koriji.-.'i h priežodis 
labai u aka. Vienok kiekviena taisyk
le turi isHiit-s. Jascph ’lriaer Conipa- 

■ė ( .'iH-apoj yra oMNlebs 
Mes kvi< tame jum: . ateiti 

iisrė*lse«i: t pamatysi, 
lės I rinerio Karėiuijtt 

Supi ui:.;---: tas yri natura- 
Ir.a rio kariasi. Vyaas yra 
yduuie nuo prasi,, apetito, už- 

i. Kak :.- sša idėjinio, na'.ą. 
ir kitą pilto linų, lai yra 
vyną-, k..ris yra liaus daii- 

• už pi. na. reikalaui.n švarios 
ir švarią JonKų. isbanti v Ki- 
i rin«rio I i aaienl.j n..j reu- 
neuralgiju.. ir sir.ict. 'mo 

■štai vienas v. u a'ą laiškų: 
l’ i.. Ja... iii. Slaii ran

kini aš nebegalėjau 
t<» laiku, kaip aš 

’rinerio l.inimentą. 
i,.i:.’s\ite dar i>or;j 

.. ' J.-igu jūsų ap- 
uai’diiveiai neturi.

v-ph I rincr Compa-
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\elyt vai- 
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ką t:.ip 
ją l’aju 
pradėj 
palik » 
Kinkų, 
ti.kcri

Džiaugkltės šildančiu malonumu
greitai veikiančio linimento 

tas padaugina šviežų kraują ir tas 
kraujas mludavoja nusilpusius ir 
nusidėvėjusius, muskulus ir prašali
na nuodingas dalis

Greitai muistanti raumenįs pa
silsi ir skaudumas prasišalina! Jus 
tuojau pasiliuosuoite r.uo nemalo
nių skausmu Pas visus aptiekorius 
—35 centai.

turi s.
rr.inmi 
nu\ aio 
piinai

r.UDIKIC DRABUŽIAI.
Labai karšiais laikais ku

li i ;iui reikia tik palutės-ir 
j’ )iios gazos marškinėlių. 
V nikams, neturintiems šešių 

m t sujuosti plona fleneiine 
■p 
1 1 ė

katos prgelbinink
Paprastai manoma, 

žmonės užsikrečia nuo ois- 
terių, kurie yra atvežti iš su- 
biaurintų vandenų. Dėl tos 
priežasties oisterių ir kitų 
moliuskų augintojai neteko 
daug pinigų.

Chicagoj paskirta 25 do!. 
bausmės tam, kas valgys ža
lius oisterius. Jų negalima 
valgyti Pennsvlvanijoj ir 
Ncav Yorke. Dabartiniu lai
ku yra beveik keturis sykius 
tiek šiltine sergančių, kiek 
paprastai randasi, šimtas: 
penki miestai pranešė 195 
susirgimus nuo šiltinės pa
skutinėje pereitų metų sa
vaitėje,

Suvienytų Valstijų Viešos; 
Sveikatos Biuras veda išty-j 
rinėjimus po vadovyste Dr.p ______ ,___ ______o .__
K. L. Lumsden. Kuomet už- pagaus šalti prie mažiausio 
baigs tyrinėjimą, raportas 
bus paskelbtas, idant gydy
tojai ir žmonės galėtų apsi
saugoti nuo šios ligos.

kad
■ Asta, jei daktaras to reika- 
uja. Orui atsimainius, rei- 

' i duoti šiltesni drabužiai.
Vaiku drabužiai reikia 
.'kyli svariai. Suterštus 

• «bužius reikia tuojaus nu- 
’.kii.
Sušlapintos ir suterštos 

p; los reikia išplauti ir išvi- 
: i.'.ti. išplauk ir žiūrėk, kati 
p - butų gerai išdžiuvę, kuo- 
i:. m vėl jas vartysi.

Niekuomet nerengk vaiko 
krakniolintais. stamantriais, 
ne smagiais drabužiais:

Visi drabužiai turi būti 
liausi. Nevaržyk liuoso ju
dėjimo ranki] ir kojų.

Laikyk kūną šiltai, o gal
vą šaltai.

įtaikyk vaiką vėsiai. Ne- 
ungk pei-šiltai. Jei vaikas 
yra sukaitęs, tai jis lengvai

V

«.en Dantis

(iera Sveikata

•nešiu kūdikiai 
:iego apie 16 va- 
ai metų amžiaus
apie 14 valan- 

s turėtų prigulti 
tu amži; us.

nu

iiiuvĮo. 1.
Xut>
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X 
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ą kit pas ,: 
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PATI IŠGELBĖJO

Kuomet jūsų strėnos skauda pe 
si.'.kaus darbo, suteikit malonumo 
1..sienis. sidirbusieuts

ii’.h'.s su S;- a.,’ -.
Nereikia v arritianėio trir.imo! 

Tik užuekii švelniai. Puikiausios 
paseknas linimento pačios per sa
ve veiks. Jo smarkiai stimuliuojan
čios gyJ'joiės siunčia šviežią išva
lytą kraują i skaudamas vietas ir

Sloan’s Liniment Prašalina 
Skausmą!

poiL> E.r
M. Fricd:nan. . v n ar.vio po numeriu
52»; F .urth Avė., ; ‘kvsburgh Ponas
Friednian sako: “A š pagavau labai
blo-ą šalt.. <!aiio irvrk’C* buvo taip
sutinus. ;.u.I aš . ■ galčjau kalbėti,
krutinę .-kauoėj • ir. aš bijojau plau-
«.'ių UŽ<fex-1 ‘;;i . girdėjo apie
Bukai iskų ž >l:ų .'. i»atą, kaipo api^
įtarsią vryJu •• :alvių. Ji iu: r ne-
šė namo pake!' . . - ; iibat< s ii- privertė
mane plaštaka is^et ū. Sekan-
t: ryta as Jaučiai:-į i iuug geriau ir nu-
ėjau prie ši < c v aš visiems

Nenustok Vilties
xuno.......... labai šiltu laiku
daugiau nieko ir nereikia, 
kaip tik šitas drabužis ir pa
lutė. Kadangi kūdikis yra turi 
iabai jautrus šilumai ir šal
čiui. tai reikia labai saugoti, 
ypatingai tokiame ore, kaip 
mūsiškis, kurio temperatū
ra iabai greitai atsimaino.

Suteršti, ar sušlapinti dra
bužiai nereikia džiauti ir iš-, 
džiuvusius vėl vartoti, bet ‘ ūžtikrina ilgesni ir ramesnį 
pirma reikia išskalbti karš
tame vandeny arba išvirinti.

Miegas. Kūdikius reikia 
laikyti ramiai. Iki trijų metų 

, amžiaus vaikai turi miegoti 
dvyliką valandų nakčia ir 
po dvi valandas primigti 
rytmety ir po pietų.

Pakiojimas turi būti kie
tas ir be priegalvio.

Lovelę ir paklodus su už- 
klodais laikyk kuošvariau- 
sia.

Užtaisyk lovelę ar vygę 
uodatinkiiu, kad musės ir 
uodai neprieitų.

Niekuomet neduok “nura
minamojo syrupo,” kad jie 
miegotų. Raminamuose sy- 
rupuose paprastai būna 
opiumo kokioj nors formoj.

Neduok žįsti krūties nura
minimui ar nutildymui.

Vasarą tegul jis miega at-i 
virame ore kuodaugiausia. ■ 
bet apsaugok nuo musių.

Kūdikis visuomet turi gu
lėti lovoje vienas šiltame, ra- ■ 
miame. gerai išvėdintame 
kambaryje, nuošaliai nuo 
triukšmo; turi užmigti ne
suptas. Jauni kūdikiai mie-

reikalai; 
landų, v

miegoti 
du. Dieiiomi 
iki 6 ir.e

Reikia žiūrėti kokis yra 
vaiko giiiėiiinas, kad jis ne
būtu suvaržytas; taipgi rei
kia kūdikis apversti; apver
timas kūdikio ar.t kito šono

a v

i

traukio.
Pasirenkant medžiagą 

vaiko drabužiams, reikia at
sižvelgti į sulyginamąją jų 

jv.rtę. Vilnonis suteikia šilu
mos kunui geriau, negu kita! 

•o i kokia medžiaga; jis turi bu-1 
ti maišytas su vata ar šilku, 
kad nesitrauktų. Vatiniai 
audiniai yra geresni už lini
nius. nes yra retesni; jie su
teikia geresnę ventiliaciją, 
yra skaitomi šiltesniais už li
ninius šaltuoju laiku ir vė
sesniais vasarą.

Visi vaiko drabužiai turi 
būti padaryti lygiai ir kuo
sai aplink kaklą ir rankas, 
kad nenugraužtų delikatnos 
odos. Su kasnykais ir rauk- 

: tintais reikia laukti, kol jis 
paaugės.

Užvalkčiai ir sijonai turi 
_uti iš vieno šmoto, be jokių 
Juosmenų. Susegimai turi 
-------------------to; sagų argu- 
zikų nevartok.

Pirmaisiais gyvenimo me
tais yra geistina, kad vilno
niai. ar pusiau vilnoniai 
marškiniai butų dėvimi prie

KRIOKULYS.
“Kriokulys užima trečią 

vietą tarpe jaunystės užkre
čiamų ligų,” sako Dr. Mat- 
thiasNicoll, Nevv Yorko val- 
stijo Sveikatos komisionie- 
rius.

“Perdaug žmonių mano, 
kad kriokulys yra visai ne- • 
pavojinga liga, bet kasmet į 
Amerikoj kriokulys atima 
apie 10,000 vaikų iš šio pa
saulio. Tai netik pavojinga 
liga. bet kaliais nuo jos pa
eina ir plaučių uždegimas.

“Šiandien mes galime su
laikyti šiltinę ir raupus: gel
tonasis drugys beveik neži- iv 
nomas, bet nuo kriokulio ___
tiek vaikų miršta, kiek mirė bu-j sunaščiais 
25 metai atgal.

“Tas nėra todėl, kad mes 
mažiau apsipažinę su krio
kuliu. Priežastis ta. kad liga 
yra skaitoma visai nepavo
jinga. Ir kol nebus ban
doma pagelbėti gyvento- 
jams sulaikyti jos išsiplėtoji- 
jną, taip ilgai tos ligos epide
mijos pasirodys ir ims savo 
aukas. Kanais tėvai nežino, 
kad vaikai kriokuliu serga, 
nes biaurus kosulys tik pra
sideda po savaitės arba dvie
jų savaičių, susirgimo, o per 
tą laiką sergantis vaikas ga
li užkrėsti visus kitus vaikus 
savo apielinkėj, todėl yra 
labai svarbu laikyti šalčiu 
sergančius vaikus namie.

“Tos ligos gemalai ineina 
j kūną per nosį, burną ir nuo 
užkrėstų vaikų rankų. Ypa
tingai pavojinga vaikams 
duoti viens kitam savo var
totus daiktus. Tėvai turi su
prasti, kad yra svarbu laiky
ti savo sergančius vaikus na
mie ir neleisti sveikiems bo- 
vytis su kaimynų sergančiais 
vaikais. Kur tik kriokulys 
pasirodo, žmonės turi pra
nešti tą faktą sveikatos vir
šininkams. Dabartiniu laiku 
gydytojai pradėjo duoti jau
niems vaikams “vaccine,” 
kad apsaugojus juos nuo už
sikrėtimo kriokulio mikro
bais.

“Jeigu pasirodo kriokulys 
tavo apielinkėj. tuoj pranešk 
sveikatos departamentui ir 
tegul jie ičiepyja tavo vai
kus. Jeigu vaikų maistas 
saugiai nepridabojamas, po 
kriokuliu tuoj atsiranda 
džiova, ir yra atsitikimų, kur

I
I

I

za nuo 18 iki 20 valandų iš
i

ra
i

Influenza ir Gripas 

Yra Pavojingi
JIE PALIEKA KŪNO SISTEMĄ UŽKRĖSTĄ 

NEŠVARUMAIS IR LIGA VEISIA PERUS
Nepadarykit klaidu priskaitydami 

Influenzą arba Gripą prie paprastų 
šalčių. Tarp .jų yra didelis skirtumas, 
ir niekuomet žmogaus kūnas taip ne
reikalauja gydymo, stiprumo, atbū
davo ji mo pajiegos. kūną turi Pe-ru- 
na. kaip taisanties nuo Tnfluenzos ir 
Gripo.

iri

i 
s įįi]

i

PE-RU-NA !
Vartojama Tuksiančiu šiame Krizyje ęji

=|
Apsisaugojimo butiai dabar gali prašaliu- 1h 

tj ligas ateityje Tikslas turi būti apsaugot Š 
smegenis nuo uždegimo, padilgint virškini- 3 
mą, prašalint nuodus iš viduriu ir sustip- įį 
rint atsilaikymo pajiega. 21

Pr-ru-na sutvarko ir sustiprina visą sis- igj 
temą. Tai yra gera gyduolė bile kada, ge- 3 
riausia yra dabar, kad apsisaugojus nuo jį) 
mirtinu žiemos ligų, kurios suka aplinkai. g)

Nebūk neatsargus. Naudokis patarimu 3 
tokių žmoni :, kaip ponia P. S. Skinner, 
Box 263, Tobia. Nebraska, kuri rašo: “Aš 2j 
laikau Pe-ru-na savo stuboj visados kaipo S 
geriausią gyduolę r.uo kosulio, šalčio ir S 
skausmų krūtinėj. Aš turėjau plaučių užde- 5 
girną šeši metai atgal ir dabar vartoju įj 
Pe-ru-na, kad apsisaugojus nuo tos ligos Sfl 
išnaujo. gitą gyduolė yra puiki.” tr

gydo sergančius ir apsaugoja Amerikos žmo-

■jįį Parsiduoda isur Tahletuose ir Skvstoj Formoj

GJlfePJci

SjG Pe-ru-na u _ .
nių sveikatą nuo Gripo ir Influenzos epidemijų per dau- 

ė?fi! gi«u kai pusę šimtro-ėio.

1

!

I

pas.ilsi. Taip-pat galvos iš
vaizda gali atsimainyti, jei 
Kūdikis gulės vis aukštiel- 
nikas.

Neramus miega*—Nemie
gojimas. Jei kūdikis miega 
ramiai, tai yra ženklas, kad 
jis yra tikrai sveikas. Pras
tas 'miegas ir neramus gali 
paeiti iš to. kad vaikas ne
gauna to. ko kiekvienas ku- 
d ikis reikalauja—ypatingai 
tato oro. tinkame maisto, iš- 
simankštinime, panešiojimo 
lauke ir p 
eiuo.se.

Vidurių 
Arastai bi 
priežastim 
čia. nep 
mažai, t 
<i ir ■ 
maistu.

Jei kr 
Kia .įgą 
miegą. 
šutiniai ar 
žiai dažnai 
nemleci ■ ’'im 
oro cieliai 
kūmo ar uz.-iknr 
gerklės ar no; 
didėjus liežu 
lems, būva 
priežast’’™’

Nieku 
namuju 
prasta 
leisti r 
kame 
negali 
daktarą

Lova, 
va yra vygė , 
d elis y -.irbas. 
rasas, padirt 
užtiestas 
i u, .‘tietti, ir 
Visi užklojamieji daiktai tu
ri būti lengvi, švieži ir šva
rus. Neklok sunkiomis už- 
klouėmis. Paprastą drabu
žiams guibą galima padary
ti gražiai atrodančiu, užtie
siant dtu-stytu užtiesalu iš 
bako audinio; tokią lovelę 
lengvai gali pernešti iš vie
nos vietos kiton ir lengva iš
valyti. FLIS.

lai}t. mo papro-

• ėjimas pa

i.

>AA

n

P< (

pasakoju apie ;>\ii Žci:ų Arba-
t.i."

llnigai ’k.i Z h Arbata pagelbsti 
prašai:, ii leiin.e.. -n.:, užkietėjimu, 
pilvo -.Sistų ir *. aujo ligas Reika
laukit pas .-a'.'- nptieko. lūs tiktai tik- 
ws Bulgariški; Žolių Arbatos, 35c, 
»i»c. ir Sl.«5.

Sergantieji žm.onė . kuri;' gyvena 
cnt farmų ir arti ja nesiranda aptie- 
kos, privalo už<:~akvt: šeimynišką pa
keli ant 5 Mene šių. ?• Lio.-.-cit si. 
o aš pasiųsiu j"’. < jį tuojaus. Adre
suoki: mat:: i! Ii. \ < >. S.-hlick. I’resi- 
deiit. 15 Marvel Bidlding. Putsburgh. 
I’a.

n 'miegojime veduis

t • i kokią aiš-1 
ta- atsiliepia Į, 
os palutės, vir- 
ps aniai drabu- 

esti priežastimi 
^toka tyro 

ntT.acijos iru-; 
^ '’-simo vaiko-

-it s, esant pa
ved iui ar gi- 
nemiegojimo

. neduok rami- 
jei vaikas 

... 3andyk;su-

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengt pa
vojingos operacijos

STUART’O LIMPANČIOS PLAPAO 
FADUŠKAITĖS yra skirtingos nuo 
oarišamo diržo, jos yni išlaukinės gy- 
ryduoiįs, limpate, ’o- prie kūno ir 
’uodančies suseip ■ Jiitni'. toms kūno 
laiims. kurioms reikalinga Neturi 
jokit: šniūrų nei syrer... nu. Nenusien- 
<a ir r.eat-ireniia i saulus. '1 ūksian
čiai šiomis iiaauška:lėnus gydosi na- 
r.i?. nesutrukdan-i nuo darbo ir dau
gelis praneša. bubu išsi-
rydo. Minkštos i.-.p mošastas—leng
va pridėt—nebrant ioi Už jas gauta 
iuksinis medalis Romoj. Graąd Prix 

ss Paryžiuj ir gaibingas panii- 
t dėjimas Panamos Ėxpoz!cijoj, San 
i r rancisco Pr-.cesas atsitaisymo yra 
■ naturalis ir daugiau nercik.n dėvėt , 
i diržu. Mes priKidyshn tai i tisiusda- 
,mi jums l’L.pao išbandymui visiškai

OYKAI. Nesiusk pi::irii, tik parašyk 
nums. •->

PI.AP kO 1 tBORATORIES 
3058 Siitart’s Blog. sr. couis. Mo.

*

v e , IHC.l. . u ■ . Į. .

u priežastį,: iiiaukų l-'u ; T . I ,b.
i .gudą, v — 

■ura. .i, pašauk
Jei

Paskui Tegul Jūsų Veidrodis Parodo 
Rezultatus.

Rašyk apie Dykai Suteikiamus 
Išbandymus.

Jūsų plaukai n. turi slinkti ir j :s 
neturite tapti plikais, t ode L kad yra 
įmonė, kuri prašauna ėdančius plauku 
šaknis mikrobus. S,oji skirtinga me
todą sulaikys ju- i plaukus, negyvus 

: plauku . prusa ins pleiskanų?:, žiiimą 
ip.-aug -s nuo >.up’,ikimo su- 

į eirutimiama ir pailgindama plaukų 
| gyvastį de! : u ir r.uitei ų. Fr-siųskit 
savo adresa kol dar repereeiu <11 iš
bandymo per 15 dienų dyka:. t-i

A> MES < <<MI’ \ X Y
3932 N Kobey Sf. II 7:>. Chiragn. UI.

i'

n.-:Taus'a vaikui lo-
ar užtektinai di- . . .,

pi-, rastas mat- Jau Susekta ir Atidengta

i “BURTININKE” 
lyg. u paklodu.

baltimoriečiams f
ŽINOTINA. Hi

BUDAVOJTj NAUJI S NAMUS 
TAISAU SENUS. RE ;<ALE KREIP
KITĖS pas mane

K. BUTKUS
180.-» W. I.exin;:tM. SL 

IlAI.TLMORE, MD.

Naudok Salutarą
JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO, 
ESATE NĖR V UOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIU. GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ. SUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTU AK KEPENŲ- SK AUDĖJIMĄ SKILVIO. ŽAR
NŲ- IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
4 TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GR|žš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS“ PAS SAVO APTIEKORIŲ. ARBA iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEM1CAL CO.
639 MEST 19TH STREET. CH1CAG0, 1LL.

| kosulį[ SUSTABDYK TUOJAUS VARTOJANT

SEVERA’S COUGH BALSAM.
Laikyk ji po ranka. - Kaina 23c ir 50 centai.

!
i fe

Severo Kalendorių !925 metama (aonaioa visur cptickosc, ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. CEDAR 3AP1DS, IOWA I

i
i

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ
Cerijti leisk kūdiki i ver- ti. : • ei pripildyti jj su narkotin iais nuodais. 
I , > <.a.. » pavii-.ii.t.’ nuo netvarkoj esančių vi.birių.
Dar treriuti—-duokit • jam truputį

.Luus-'konin, tikro vidurit? pa i iuos.” ag ; L.m? sčra svaigalų.
iSku t :.-* ’.;. J yra t k ki.gv.u veikianti k--sibiiiacija. yada- 

•š i.š>i nkų, k.irr • <ę<'lbsFi nuo vidurių r.žkictr/mo, \i<iurnj
n.ė^Jungio. Kūdikiai uėgsta jj' Jie net prašo tiangiuu*

iekcru.s Bu n 3 V už !>>nką,
ąrba pasiųskite t i* *:ai j luborat

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Stree: Brooklyn. N. Y.

20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGU»NESIŲSKITE,
Tik tuoj išrašykite ir prisiekite že-

• miau paduotą kuponą! Tai visa. ką. jus 
turite daryti.* kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba -Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcija* ir prigelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. »

Nu^a-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geleži* raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Fosforo elemento* 
kuris laba j svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šeši* kitus nau« 
dingus dalykus. Tie puikų* vaistai yra 7**^* 
ja nu geriausių viso pasaulio daktarų prigeibo* 
jimui gamtai ir sustipriaismi kūno.

Nuęa-Tone yra daktaro receptai* kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trih* dešimčių 
suviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyn| 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes ta* vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikatą. Nu f a-Tone yra tikrai geraa vaistas ir turi pagelbėt* jūsų 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nekainuoti*.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcija*. Ji* 
ctimvhuoja ir reguliuoja viduriu*, sustipnna pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigrlbMj 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir garus, prašalina bloga kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą. kuri lyg 
purvu vra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pti- 
l iausiv vaistų—ji* priduoda Jum* dauginti gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—ju» pasidarysite linksmensni laimingeani ir pajusite, 
kad verta yra gyventi.
VFĮKITT A.ANniFNI

*1 Rašoma: Bur
tininkų ir ra- 
janu burtai- 

-monai: Vel-
n i ų galybė; 
įMr.liiki bur
tai; Dideli 
juokai; Ait
varo paslap- 
t y s: Gražų* 
'paveikslai, ir 
Idnugiau. To- 
d ė I “Burti
ninkas'- ver
tas tuksian
čius doleriu. 
I)ct prenume
ratos k a i na 

'imetui Amcri- . 
k o j e, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmones užra
šinėti ir par- 
d a v i n « t i 
“Butininku”). 
(Jžsisakykit 
sau ir m a v n 
giminėms Lie
tuvoje “Bur
tininką”. Sių
sdami prenu
meratos d <»- 
l e r i. aiškiai 
parašykit sa- 
v o adresą ir 
adresuok it:

IR

Ar Nori Bot Skaiiiin?
Vartoki: pilė- ir m- -^tj. Pilės išvalo 

žmogaus krai^a ir odei pranyksta
■ rauks . >o. žfostis padaro
aiškų veidą. PriHąski- $1.00, tai gau-

1 uit pilių ir v ti,3. Litą sykį galėsitji
mi.-ipi::., . ,<8pt ,-kos. (10) MET# ŠVIETIMO KNYGYNAS 

P. o. iN. Y. 3106 So. Halsted Si. Chicago, Iii.

I

i

Tuoj iiralyiut* ir pasiųskite kupone, k*«l 
galėtute ir jus ilbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis 

irodr savo gerumą tūkstantiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti Jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepemiritute. Nuga-Teoe yra pardavinejinsas taipgi ap- 
tiekose tuo supratimu ir sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arka pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartj amt kiekviena paketuka. -
«»*******20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS*********
NATIONAL LABOKATMY. Dept. Utk. CM 10»« ®- Wakash Avė, Ckfcago.

GERBIAMIEJI: Prisiuskite man irGERBIAMIEJI: Prisiųririte m*n ilbemrnmi Nuei-Tone 30 dienų apmokant palto 
išlaidas ir taja *ąlyfa. joą ai vartotfa ji 20 dienų ir jeigu ji* pagelbėt, tai užmokėsiu 
jum* 3100. jeigu nepagelbės, tai likusia pake t ūko dali ai sugražinsiu jum* ir nieko 
r.emokelriu. f # 9
Vardas.................................... ..  . • . . ,.. •.

Gatve i- No. arba R. F. D.« b ..<••• <

*Bteia»............................ ......................

•••••♦ •

• . • i

Valttija •*

eiuo.se


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

Nušovė meilužę ir pats 
nusišovė.

JOSVAINIAI (Kėdainių ap
skrities). Gruodžio 16 d. 
apie 7 vai. nuovados padėjė
jo tarnaitė pasibeldė i duris 
policininko Keriu, bet poli
cininkas neatsiliepė. Nuova
dos padėjėjas tuoj šoko prie 

pasirodė iš vidaus antklode 
uždengtas, durys uždarytos.] 
Išlaužus duris ir Įėjus vidun,i kas

i rasta baisus reginys: lovoje Naujieno

' Klebonas nepagerbė Tautos 
Himno.

PANTJML’NĖLIS (Rokiškio 
apsk.i. Panemunėlio pra
džios mokykloj antrą dieną 
Kalėdų buvo vaikų vakarė
lis. Vaikai lošė, deklamavo, 
dainavo. Buvo surengta 
jiems eglutė. \’isa buvo ge
rai. tik klebonas, kuris galė
tų būti kitiems pavyzdžiu, 

! pasirodė nepriaugęs iki kul
tūringo ir valstybiniai susi- 
pratusio žmogaus. Visi him- 

. na pagerbia atsistojimu, gi 
j klebonas giedant tautos him- 
. ną sėdėjo. Ar tai ignoravi
mas ar sunkiam kunui patai- į 

i kaviniai?

Miesto ' i'jjbo* rinkimai 
■anailcinti. 

iŠIAULI/ 1. .Miesto valdybos 
; rinkiniai p; naikinti teisme 
keliu (iši n1- ta buvo absoliu
te daugui a socialistų). Nau
jieji rink mai įvyksta sausio 
1 mėnesio 
norėdam 
leido sav 
lietis."

Čionai
sav

STIPRUMO BUDAV0T0JAS
Jūsų stiprumas daugiausia paeina nuo maisto, koki 

vartojate. Jei jus esate silpnas sveikatoje, jus turit var
toti toniką, kuris užtikrina < aug maisto sykiu su gyduo
lėmis.Vaikas ir mergaitė apdegė. 

MARIAMPOLĖ. čia mieste 
1924 metų pabaigoj i vyko 
toks i * ‘ ‘ „ -----
mas. P—nai, išeidami abu Į 
darbą, paliko savo vaikus: 
berniuką 2 metų ir mergaitę 
5 m. namie užrakinę duris.1 ..
Pasilikę vaikai susirado deg- .1U?.a - -
luku ir uždegė lovos patali- «' lnillJ K1?11. a’< m" J
nę. Po kiek laiko namų saJ mas pohdnmkas Kerys. Antį 
vininkas pastebėjo, kad kaž
kodėl per buto langus skver-. .. • .. e.,, j’.. .Iriasi durnai, priėjo pažiurę-1su »«° P3?3“!11; !r. > ^„‘P. !'u- "? 15 ,'jeda'*
ti i- pamatė degant lova..P.3z*stam31s lūkėdamas vt- darbmml :is Mat. .rinki 
Tuoj išmušė lan^is, jlindoį • siems geriausio g^emmo. mat... PakeleivmgM.
vidų ir vaikučius abu rado ;
be sąmonės, apdegusius: 
vaikas tupėjo po degančia 
lova, o mergaitė ties duri
mis. Abudu tuoj buvo nuga-Į 
benti ligoninėn, ir vaikas po 
3-4 dienų mirė, o mergaitėj 
eina sveikyn ir matyt pagys. j

ne laiminiatsitiki dur^’ Prie lan^°’ bet langiL< nelaimingas atsiuKi- . , .. .. antLLwu

ai aigoj. Kademai. 
suž\ ejoti balsų, iš- 

c ivaitraštį “Šiau-

i' a laisvamaniš- 
ikrartis “Šiaulių 

, Pradedant nau-
panelė, o ant jus 1925 icius manoma leis- 

.................... ? inis laikraštis.
• r. daug bedarbių. 
\.llyba (kademiš- 

teigii valgyklas ir

t i sociali;
Mieste 

!stalo*rasta paliktas laiškas/ Miesto 
kuriame Kerys atsisveikina kai ėmė

I

i

scons EMUISION
budavoja kūną :i suteikia sveikatą, kuomet nieks Kitas 
nepagelbsti. .Jis turtingas, maistingas, atsako kūno silp
numo reikalavimams ir turi būt vartojamas nuo- 
lat kasdien. Dėl jaunų arba senų, ne stiprių kaip pa- 

prastai, mes rekomenduojame Scott’s Emuklon.
Scott & Ko«ne. Bloomfield. N. J. 21-60

Apie ta panelę Kerys nie-i--------- ---------------------
ko nerašo, bet iš jo pažista- FOTOGP \FAS IR MALIO 

’ • < RIU< VAŽIUOJA
LI .TUVON.

Buvęs Phil 
.reviu kartu 
metais ik ! D 
viv sanžiui..

tas
larbą prade

Vaikas žmogžudys.
Nesenai kariuomenės teis

mas nagrinėjo 16 metų Jono 
Petrausko bylą už 15 metų! 
mergaitės Marcelės Palec-! 
kaitės išžaginimą ir jos nu
šovimą. Tat atsitiko taip.

Ūkininkas Jakubauskas 
Kazys, gyvenantis Armeniš- 
kių kaime, Seredžiaus vai., 
buvo pasisamdęs pusbernį 
Joną Petrauską, kilusį iš Na- 
čiunų kaimo, šių metų va
sario 25 d. pas ūkininką Ja
kubauską buvo atėjusi i sve
čius jo giminaitė Marcelė 
Padleckaitė, 15 metų am
žiaus, drauge su savo moti
na. Motina pabuvusi kieki 
laiko, tą pačią dieną išvykoj 
namo, o Marcelė dar pasili-i 
ko pas Jakubauską.

Antrą dieną, vasario 27 
dieną, anksti rytą Jakubaus
kus su savo žmona išvyko ii
turgų Seredžiun. Namie liko j Negirdėtas begėdiškumas, 
pusbernis Jonas, Marcelė ir| SIMANĖLIŠKIŲ dvaras, 
keli Jakubausko vaikučiai [' dkaviskio apsk. Gruodžio ; 
nuo 1 iki 4 m. amžiaus. Die-i 12-13 d. čia susekta tokia 
nos vidurv Petrauskas su; piktadarystė. Dvaro račius. 
Padleckaite išėjo gyvuliu i Jurgis Mikulis, 45 metų am- 
’ ’ Atėjus jiemdviem iižiaus bedirbdamas savo,

Išiopoje, norėjęs išgėdinti 
l to paties dvaro keturias;
9-10 metų mergaites, pra
džios mokyklos mokines. 
Nors senai jau, dar vasarą

i

mų žodžių matosi, kad juo-! 
du nuo kuiio laiko mylėjosi.’

Panelė gyvenusi Redai-' 
niuose ir tą dieną atėjo pašė 
jį, matyt su tuo tiksiu, nes 
pas ją paniekoje rastas laiš- juodam 
kas panašaus turinio. Atvy-! .th'ijji3TC 
kus gydytoiui ir apžiurėjus braukti ;>ą 
lavonus, pasirodė, tad i pa 
nelę buvo šauta iš braunin
go du kanu, o paskiau šau
ta sau i gaivą kartą. Veda
mas tardymas.

kas panašaus turinio. Atvy-

šerti.
daržinę, Petrauskas prievar
ta jauną mergaitę išžaginęs. 
Grįžus į kambarį, Marcelė 
grasinusi Petrauskui pasa
kysianti jo šeimininkui, ką 
jis jai padaręs. Petrauskas, 
paėmęs neva valyti Jaku
bausko medžioklinį šautu
vą, ji užtaisė ir atsigrįžęs į 
Marcelę taręs: “Ką tu čia 
kalbi, štai tave nušausiu,” ir, 
atlenkęs dešinįjį gaiduką, jį 
paspaudęs. Pasigirdo šūvis 
ir kalbamoji mergaitė Mar
celė nuvirto ant žemės be ža-, 
do. Pradėjus mažiems vai-1 
kučiams verkti. Petrauskas! 
išnešęs peršautąją mergaitę, j 
šautuvą padėjęs į vietą, kurį 
jis prieš tai buvęs paslėptas, 
o pats kaž-kur pasišalinęs.

Sugrįžę ūkininkai iš tur-! 
gaus, rado savo giminaitę, 
kraujuose gulinčią. Jie. nie
ko nelaukdami, pranešė apie 
tai policijai. Buvo atvykęs 
ir vietos felčeris, kuris ap
žiūrėjęs ją radęs dar gyvą, į 
patarė vežti į Kauno ligoni-i 
nę, bet ji pakeliuj į Kauną . 
mirė. ,

Po kiek laiko karys Ka
zys, Jono Petrausko brolis, į 

, viešėdamas pas tėvus, pama
tęs per lauką einantį jo bro
lį Joną, kurį sulaikęs ir pri
statęs Į policiją. Policijoje 
Jonas Petrauskas pats prisi-{ 
pažino esąs kaltas, tik teis-; 
me teisinosi nenorėjęs Mar
celės nušauti, bet ją tik gąz-

• dinęs, kad ši nepasakytų joj 
šeimininkams apie jo dar
bus. Be to, Jakubausko 4 
metų amžiaus mergaitė teis
me patikrino, kad jų pusber- . 
nis Jonas šovęs į Marcelę.

Teismas, peržiuręjęs šią t 
bylą, pripažino ^ Joną 
rauską kaFtuJr už abu jo nu- į 
įkaitimus paskyrė po 8 me
tus sunkiųjų darbų kalėjimo, 
tačiau atsižvelgdamas Į jo 
amžių, kaipo nepilnametį, 
nubaudė 6 metii paprastu 
kalėjimu.f _______ ■

Lenkų policijos komisaras 
perėjo j lietuvių pusę. 

Gruodžio 17 d. naktį per- 
iėjo i lietuvių pusę Vilniaus 
raitosios ir pėsčiosios polic!> 

i buvo pradėta ta piktadarys-i Jrezervo komisaras \ ac- 
|tė, tačiau susekti tik dabar; ov^ Jankauskas, iki šiol 
• le )asiSekė. : tu.reJ^s Lenkijos du esmuose

Mergaitės, beėiužinėda- 
mos ant ledo, susipyko tarp 
savęs ir viena kitą išdavė 
mokytojai. Mokytojos be- 
klausinėjamos, mergaitės 
prisipažino, kad tikrai račius 

i jau senai jas viliojęs prie sa
vęs, ir erzinęs jų instinktus 
begėdiškais “žaislais.”

Pakviestas apskrities gy
dytojas mergaites rado ne
kaltas, spėja tačiau, kad jos 
galinčios neūžaugos likti.

Mikulis areštuotas ir sėdi 
Vilkaviškio kalėjime.

I

miestuose atsakomi ngas vie
tas. Jankauskas kilis iš Ma- 

Iriampolės apsk. Tarnavo ru
sų kariuomenės kavalerijos 
rotmistru, o nuo 1920 m. pa
tekęs į Lenkiją. Norėdamas 
grįžti i Lietuvą, Jankauskas 
jau senai stengęsis gauti pa
skyrimą Vilniaus krašte, iš 

ikur lengvai galėtų pereiti 
lietuvių pusę.

>s • ■

sulaukė. Liet 
tavoj butų n 
jų tėvų, br<>: 
■ uliais ar n 
aus ką tur. 

šykit piltą .
tivoje ir ta 

grįžęs rude- 
siųsti praK 
čsit duot u 
tos nereiks . 
reikalausiu 
jūsų gimini, 
visą Letuv 
tymus ir r 
tų, nežiūria 
.-oje butų.

V. J. S 
70 Xo.

■i rijos. Pa. fotografas 
a .moja Lietuvon. 192*-' 

mt.Į Amerikos lietu- 
patarnavau nufotog- 

g aines Lietuvoje, 
l.-.ukijoj, baigiant že- 
;s siuntė pinigų nu- 
s. bet jų niekad ne- 
Jeigu nori, kad l.ie- 

il.tus fotografijos jo
se) ų, triobios su gy- 

:ii - ieta, rašyk tuo- 
i nufotografuoti. Pata
rt -j jūsų giminių I.ie- 
i v<> adresą, kad su- 

-123 m., galėčiau pri- 
l’a natę sampalus ga- 

t. ną. Pinigą ant ran 
.. užtyška žodžio. Ne- 
;i.n ir Lietuvoje nuo 
Aš jau gerai pažįstu 

šiiidysiu jūsų užsa-

> taii ta vieta I.ietu-

uju 
nt i

VI

J s nekrėsdanaas juo-

N
i

U S. Fotografas 
< ., Easton. Pa.

F\C 
: nuotir- 
L.iUiJUlEU 
Ulių «’ 
.11IV jų 14-

ir svei- 
tuomet

t tM-i-rv

V:
•,iženk;i’»

SUNKUS DARBAS
Bei vienam, 
rvje Lizi&uje 

belaikyk r 
ita.^ažuuda

nt x»dti. 
rai s* 
□.įtikėtinu

jok u 
jonr 
:h < niekuon 

pė-r«mr.r..:< vi«-ua atsur_i šeimyną ne- 
e.rii l-il: <!.. Mi.k-’- i l.v lini-:K-o 
t.kru-i-. -■ ■ ri IVK VgOv.

F. AD. RICHTER & CO.. 
KK-114 So. 4th St.. Brooklyn. N. Y.

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Korto. 

;rerai žinomos Mariame l.e Nor- 
mand, iraisios mystiškos franeuzi- 
moters, kurios pranašavimai tur 
tingiems ir biedniems, karuliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip įspėti laimę, tik 
SI (MJ.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint is užpakalio galima 
pasakyti kokiu korta yra. Jos yru 
vartojamos "arčiausių 
kažin inkų. Kaii a uz 
paaiškinimu, kaip jas 
$1.51).

No. Sužei kimios
resnio išdirbinio, 
kinimais tik $2.21

Mes gvarantuojam užganėdini- 
mą arba sugtąžii.ain aigi.l pinigus.

25c. padengimui persiuntimo lėšų ir pažymėk kokio nu- 
o likusius pinigus užmokėsi, kai aplaikysi kortas savo 

;• (8 > 
l’RACTK AL SALES CO.

121$ NORTH 1RV1NG AVĖ.. Dept. 20«.

KORTOS!

magikų ir 
kalaitę su 
pažinti tik

kortos ge-. 
Kaina su paaiš-

Prisiųsk tik
■ merio kortų nori, 

namuose. Adresas

< H1CAGO. li.l.

LIETUVIŲ LALISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

MAUKEGAN, ILL.
Valdybos Antrašai:

1 i Pirmininkas VINCAS GABŠIS 
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 
716—8th St.

3| Užrašų Sekr. R. M. RULECZ 
838 So. Jackson St.

4) Turtu Sekr. ANT. SALIUCKA 
810—Šth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
»lt>— Sth St.

6> Iždo globėjai;
JURGIS PETRAITIS

OO7 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—-Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

Žaibai ir griausmai.
Nakti iš sausio 4 Į 5 dieną 

Kauno apielinkėj buvo ma
toma žaibavimas, o apie 3 
vai. girdėtas griausmas.

. PRANEŠIMAS
NASHUA’S IR AP1EL1NKĖS LIE
TUVIAMS. Aš atpirkau nuo Baka- 
naasko krautuvę už piffią kainą. Tą 

I pi-oga pasinaudodama.* nupiginau 20 
į nuošiindv ant viso tavoro. kaip ~tai 

vyrų, moterų ir vai‘y —3’ 
ėeverykų, taipgi irpil .. . . .
Kurie dabar pas mane pirksit, sutau
pysit nuo $1.00 iki $2.00 ant poros čc- 
vėrykų. Visus meldžiu atsilankyti ir 
persitikrinti, o husite užganėdinti('7j 

S. PUČETA
12 High St.. Nashaa, N. H.

:

Suvažinėjo.
KAZLŲ RUDA (Mariam- 
polės apsk.). 1924 m., gruo
džio pradžioje po piet, prieš 
pat išeisiant siaurųjų gele
žinkeliu traukinėliui iš sto
ties i Pavilkiją, per neatsar
gumą tapo suvažinėtas to ge
ležinkelio tarnautojas—kon
duktorius, Simonas Skrups- 
kis; jam aukščiau kelio 
traukinys sulaužė dešiniąją 
koją. Ištikus nelaimei, tuoj 
buvo pakviestas felčeris, ku
ris suteikė pirmąją medici
nos pagalbą. Tą pačią dieną 
vakare nelaimingasis išvež
tas traukiniu Į Kauno ligoni
nę. Nukentėjusis yra neve
dęs, jaunas vyrukas 26 metų 
amžiaus.

Kun. Purickio byla.
Kun. Purickis, kaip teko 

1 patirti, atvažiuoja Kaunan. 
Jo byla busianti svarstoma 
prie atviru durų. Iššaukta 
apie 50 liudytojų.

Lietuva sumokėjo skolą 
Anglijau

Pereitų metų pabaigoje 
Lietuvos vyriausybė sumo
kėjo Anglijai skolą 17,000 

! svaru sterlingų, dar prieš pa- 
; skirtą laiką. Deliai šito An- 
Į glų spauda pažymi Lietuvą, 
Kaipo pavvzdinga skolinin-

pilną eilę drapanų.

Už DYKĄ NAUJAS KNYGŲ 
KATALOGAS

Kam rejkia knygų, rašykit, tai gau
sit katalogų. Mis tuiimc dailiausių 
laiškams popierų, virš 40 skirtingų 
rusiu. 4 tuzinai už $1.00. Adresuokit: 

J. YERUSEVIi US
Bos 68. I.awrence. Mass.

Atitayk Užtartas Duris!
Pradedant vienutėm ir baigiant mi

lijonais žmonių, trokštančių rojaus 
ant žemės, bet nežino kaip tas duris 
atidaryti, štai proga, naudokitės! 
Kiekvienas tavo doleris atneš tūks
tantį į metus. Išmok mintis koncent
ruoti, kvėpuot ir valgyt, tad raganių 
stebuklai liks jūsų žaislu. Tūkstančiai 
vyrų ir moterų tai jau patyrė, patir
si ir tamsta praktikuodamas psicho
logija. Kreipkitės pas: (-)

K. ŽVILIS
176 Belvedere St, San Francisco. Cal. 
Prisiųsdamas vieną dolerį arba už 
tiek Money Orderį, o aš jums suteik- 
siu už daugiau negu $1,000 vertės. 
Imk riziką už tą mažą pinigą. (-)

DR. HUMPHRĮYS*
U 99

Greita Pagalba Nuo"^

INDIGESTION

U i OKIAI ant 
* PEKORDŲ 
c?; ir Radastų Valcas 
i! ai populeriška kape-
i - ir vėl puikią kom-
ii tes Polka” (Lizzie 
. inksnia. šviesių par

aušės rekorde, valcas
k ii pats vardas “Ra- 
v tas. Ritmas aiškus 
■•>, kas patraukia prie 

a ■ polkos. Skambėjimo 
K n išlaikytas; abudu 
ii aiškiai orkestracijos 
s ar ne šokikas, busi 

■nu šių rekordų.
Aa niečių Polka ir 
ns Y ėjų Valcas

- >paleriški šokiui šmote
li) armonikanto Jan

- perduoda savo instru- 
teną ir pilnai palaiko 
i?.i > tikrai smagų šoki- 

'.budu skaistus, pilni gy-
p gelbsti patraukti šokių 

na iš mėgiamųjų polkų; 
smagus valcas. kuris 

kiekvieną už. iteresuoja.
Žuvininkų Valcas ir Vidurvasario

\ altas
Jeigu nori t krai pasitenkinti šokiu, 
tik prisiklau yk šiai linksmai muzi
kai, o pajusi.
jos nori šokt 
vininkų Vale 
grojamas dv 
skaisčiausiai: 
mentas gali 
mas perduod :nas geriausiai Kaip ar
tistas gali perduoti. “Vidurvasario 
Valcas" (Mi< ummer’s VValtz) armo
nika solo pil as skaistumo ir smagu
mo Stebuk) ngas perdavimas balso; 
valsuoti liega.o smagus.

LIETU 
ViCT 

Elzbietos 
Petro Stahl ■ 
lija su;eiki; 
binaciją “1 
Polka >, ska 
vų. Ant ant: 
linksmas, t 
dastų” su: 
šiuose roko ’ 
šokinio, va 
gražumas p« 
numeriai si i 
snalvu. Sk)r. 
užimtas gra

Linksma 
Bud 

Du gražus i’- 
liai, išsilavi 
IVanat’o. ku: 
mentu gražų 
taktą, kas si 
mui šmotelį, 
vumo. kas l 
mylėtojus. V 
ant antros pt

'<a . negali nusėdėti; ko- 
ir šokant nepailsi. U2u- 

(Fisherman’s AValtz) 
•jų armonikų su visais 
tonais, kokius instru- 

išriuoti. Visas šokio rit-

I

ii
MELDŽIU BROLIU MAINER1V. 

taipgi ir kitų draugų, prisiųsti tų 
kompanijų adresus, kaires išdiroinė- 
ju maininius karukus Kanadoj ir 
Amerikoj. Už adreso p.isiuntimą pa
siusiu 50 centų. (7)

•IOE MERKIS
J 2850 Arlingtcn St., N Detroit, Mich.

Nuo visų pilvo ir žariu nes
magumų. kurie paeina nuo 
dantų.augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

Mas. Wsnsiow*s 
Sykup

fui biliousHess

r
 Vartok i t

BEECHAM’S PILIS W 
nuo Tulžimi Raugčiojimo, ■

Kepenų ir Pilvo Ligų. 1 
& Jose Nėra K/donelio s

Pirkit jusų aptielose JI 
ir baksi: ka=

barius dėl 
Puikus Į' 
gus p.Sta
nys, beno 
rūšies ger 

Rengk.
parkviest! 
Valdžios 
tybių Lin

’ Matyki: 
enta arba

IMTI.
45 Broač
75 Statė

Mana
L’nited

"Trijų T 
ga.” už 
atspaus 
baigoje

**Triju 
n u merą t 
nigus si 
Order’i..

AME* !KOS LAIVAI
Pasiteirauki

te apie patogu
mus keliavimo 
tint J. V. Val
džios laivų. Jie 
turi švarius, 
patogius karn-

2, -i arba C žmonių, 
r ;s valgis, manda- 

į’iv.ma.-, didelės dė- 
’.or ceriai ir visokios 
n .i ir patogumai.

:.d jvsų giminės butų 
Ameriką ant J. V. 

v. . Jungtinių Vais
tu
ūsų vietinį laivų ag-

MATĖS LINES 
y. Ne*' York City 

Boston, Mass.
Čporators for 

t< < Shipping Board

I

< < <

Ir as tikiu. tą. darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Renicdy. 
Roraatizmas turi išeit.*jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lašėdamas ant akmens 
išmuša duobę, ta t p ir pleiskanom, nota išlėto 
«»et tikrai. Minaikin:< plaukų šaknis ir yra 
priežastimi plaukų suplonėjimo, kurie su lai
ku išsiduoda nuplikimui.
Neprisileiskite šitokio atsitikimo prie sarę*! 
Naudokite

Ruffl&s
tuojaus. kai tik pa<teb*-ote plei<kan*.;—t*. 
i»eėvarių baltų lupynėlių pirmą pasirodymų 

Rtiffh-s sunui-vins plei-kana< ir paritins a*:u'! ,,.i juxu plauk 
tiekose, arba •;/. 75-. pr iu?:ė;a?n»* stačiu ’š ;ri»u.:vės.

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

Vale t APSAUGOS BRITVA
AufoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

P»7nr VISAS PR1RENG1MAS $1.00 ir $5.00
I\aZOr Parsiduoda visose brilvų krautuvėse

-Sharp^ns Ittelf

I
I

^JOINT SERVICę

HAnHlMAN

Iš NEW YORK C 
J KAL NĄ *

IR ATGAL
Su S.V.taksotnis

Puiki proga jums siūloma ap
lankyt seną tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš Hambur
go i jų važiavimo vietą, po prie
žiūra kornpc tentiškų kondukto
rių.
Į Apsigyvcr.e ateiviai, grįžtant 

atgal į vienus metus, yra 
liuosi r.uo visų kvotos patvar
kymų. Užsisaky kit vietą iš- 
kalno.

203

Brooklyn, N. Y.

I 
Deliai reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMER1CAN LINES

Stale St.. Boston. Mass.

LLOYD
LAIVAKORTĖS Į AB( 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik sleitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji i 12 mėnesių, netari jokių ap
sunkinimų

32 Broad'vav, York.
arba pas vietos agentus.

^KELLOGGS

JASTELESS CASTOR OIL

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbagoi, Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišk*, pa
dedant savo vardų ir aiškų adresu, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės lionkų išbandymui mano Rlten;' 
mutizmo Gyduolių. Aš noriu praūar-l 
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Kemedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus paUs i tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite mkn bent vieną cen
tą.

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba' 
plasterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su Imimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
iųs privalot jj prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

panaikina skaudžias dieglius,muskulu gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustmgrmą. .

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt j vieną savaitę ir < 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio - 
vertes buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevarto jot mano gyduolių, jus nežinot ku jos 
gali padaryti. Perskaitykit miisų > /fJ
pasiūlymą žemiau ir j-eika’aukite A'///^7r
ju tuojaus.

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

-tu Kanklių Kny- 
2‘!-3-4 metus bus 
1)4 šių metų pa
lių Lietuvoje.

t»i Kanklių” pre- 
ci doleriai ir pi- 

’t pašto Money 
iro atnrašu:

į

Itališki Armonikai

MIKĄ*’
Lav
Kau.

PETRAUSKAS 
ės Alėja, 60.

Lith«aqfa. *

Mes išdir
bom ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbt .".s
Itališkas

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 

rietą gvar: Musų kainoj
riv.-nės negu :.:tu išdirbėjų. I>ykai 
:-ikiani pamokinimus Reikalaukit 
’alogg) kuri pr.ciunčiam DYKAI (15)

RUATTA SERENELI.I & CO. 
617 Bluc l-land Avė.. Dcpt. 47,

Į

ze- 
su- 
ka-

REGULERIS |1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Isbandvkit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jų<j atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo- 
met užsisakykite daugiau, kad dabnigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. .Tetgu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunciame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos miercis buteli, kokie parsiduoda aptiekosc už dorelį, šis butelis 
2->c. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui uz persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms o 
tuojaus aplaik.vsite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant n* 
reikės mokėti nieko.
PRISIVYK KUPONĄ

Kubo Remedv Co.. 
DepL B. W.

Aš turiu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės buteli 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.t.

t

t
<
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VARMAS

MIESTAS

VALSTIJA

Gntvė ar 
R. F. I>.

KUHN REMEDY CO., iar.5 Miiwaui,~ a^, CHICAGO.



Vietinės Žinios
bylos neiššaukia. Laukia iš
tisą sąvaitę, laukia dvi są- 
vaiti—ir vis byla nepraside
da. Išvestas iš kantrybės 
siunčia jisai savo gizelį

1 tKneižiuką pas prokurorą pa- 
•siteirauti, kada gi galų-gale 
byla prasidės. “Gal šiandien: 
no Dietų!”—strairiai atkerta

Perniek** bėdoj.
Gerai South Bostono lie

tuviams žinomas Rokas Per- 
nickas pateko į didelę bėdą. 
Šeimininkė, pas kurią jis gy
veno apie 12 metų ant “bur- 
dostaiga gavo proto sumi
šimą ir puolė draskyti jam 
akis, sakydama, kad jis su
ardęs jos gyvenimą. Savo 
vyrui ir visiems kitiems ji 
pradėjo pasakot, kad per ii-1 
gą laiką ji su Pernieku gy-; 
venusi. 
šiai moteriškei tikėti, tai yra'dėdamas kriminalistų teis- * 11 • X __ •____ ’ . _ .
(________________ _ _
ras Pernicką apskundė ir da- j 
lykas turės eit į teismą. Mo
teris nugabenta psichopati- i 
jos ligoninėn.
~. I

T7 F. , . ’ . .. • laikas, kiek tai pinigėlio ga-Lietuviu į-ubsiuvių unija o klSouth Bostone skilo. Nenb- ,lma.s f'“ ??’ 
rėdami su bolševikais nieko ™P'Jonų Braddocke! O eia 
bendra turėti, rimtesni na- . stumdykis diena iš dienos 
riai nuo senojo lokalo atsi- kriminalio teismo salėj, tar- 
skyrė ir sutvėrė Kriaučių pe visokiu žmonių. Negrą- 
Kliubą. Prie Kliubo prisidė- žu ir 
jo jau suvirsum 100 nanų. t t

j Taškunas ne grino-
rius. Jis supranta, kad lan
kymasis krimilin teisman 
kunigui garbės nedaro. To
dėl jis, atėjęs Į teismo salę, 
aukštai pastato savo ploš- 
čiaus kalnierių, kad žmonės 
nepažintų, jog jis yra kuni
gas.

jm) pietų!”—stragiai atkerta 
prokuroras. Susirenka visas 
Garmaus abazas po pietų, 
svarsto, gamina “faktus,” 
bet veltui—bylos neišsaukė. 
“Ateikit rytoj”—sako pro
kuroras. Rytoj ir vėl ta pati 
istorija.

i —O, viešpatie, kada gi 
__ i pasibaigs tie kryžiaus ke- 

venusi. *Ar galima pamišu-! Hai ’—dūsauja Garmus, sė- 
siai moteriškei tikėti, tai yra' dėdamas kriminalistų teis- 
da klausimas, tečiaus jos vy- mo salėj.

Ir ištikro, deliai tų pra
keiktų bedievių kunigėlis tu
ri panešti didžiausius mate
rialius ir moralius nuosto- 

Smitvėrė Kriaučių Uiubu.'lius- Dabar pats kalėdojimo Į 
i laikas kipk tai niniirplin <ra.

Vasario 8 Wore estery bus 
Rinkaus koncertas.

Ateinantį nedėldienį, 8 d. 
vasario, p. P. Rimkus dai
nuos Worcesterio lietu
viams, Koncertas bus Lie
tuvių Salėj, 29 Endicott St., 
ir prasidės kaip 7 vakare.

Koncerte dalyvaus ir gar
sus smuikininkas p. Židana- 
vičius. Abudu artistai yra 
nesenai atvykę iš Lietuvos ir 
amerikiečiams verta su jais 
susipažinti.

Mirė Antanas Sveiatys.
Sausio 25 d. mirė gerai 

South Bostono lietuviams 
žinomas Antanas šveistys, 
kuris' išrodė da jaunas ir 
stiprus vyras. Velionis paė
jo iš Jurbarko valsčiaus, An- 
tikalniškių kaimo. South 
Bostone jis išgyveno apie 17 
metų, prigulėjo prie. šy. Pet
ro ir Povylo D-jos, prie šv. 
Kazimiero’ Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje ir prie 
Ukėsų Kliubo. Paliko pačią, 
dukterį 8 metų amžiaus, tė
vus, du broliu ir vieną 
rį South Bostone, o dvi sese
ris Lietuvoje. Palaidotas 
buvo su bažnytinėm apei
gom ant Kalvarijos kapinių.

buvo Bostono apylinkės vys
kupas Wm. F. Anderson.

Reikia pažymėti, kad me
todistų taktika bei politika 
toli gražu skiriasi nuo mūsiš
kių Romos kunigų politikos.

žu skiriasi nuo muši

Pas metodistus neišgirsi nei 
keiksmų, nei barnių, nei ne
švarių užsipuldinėjimų ant 
netikinčiųjų, kaip tai daro ; 
Romos agentai.

Abejuose vakaruose daly
vavo “Keleivio” reporteris ir' 
tikrai buvo patenkintas. Jei 
taip elgtųsi musų Romos ku
nigai, kaip elgiasi metodis- 

; tai, tai musų taipe nesirastų 
‘šiandien tokių neišmanėlių., 
; kurie net savo šešėlio bijosi 
: ir bijo nakties laiku per kie- i 
mą pereiti. Report. Į

i 
i

Rengiamasi prie gero 
koncerto.

Teko nugirsti, kad So.: 
Bostone šiame mėnesyje yra į 
rengiamas geras koncertas. 
Koncerto rengimu rūpinasi 
p. A. Bačiulis, kuris yra pa-; 
rašęs keliatą muzikalių vei
kalų ir paskutiniu laiku pra
dėjo leisti “Choro Repertu
arą.” Į kalbamąjį koncertą

• žadama kviesti gabiausi ar- 
’ tistai, tarp kurių busią smui- 
. kininkas Židanavičius ir 
garsi jauna dainininkė E.’ 
Ėndzeliutė iš Worcesterio.

Taięi atrodo, kad So. Bos
toniečiai turės progos išgin
ti ir šią žiemą mylimos dai
nininkės, panelės Endzeliu- 
tės, malonų balseli.

Šnipšt.

“Darbininko” redaktorius ir 
utėlės.

“Darbininko” redaktorius 
žino muilą nuo utėlių. Jis jau 
paskelbė, kad su jo muilu 

: galima nugalabint ar šventą, 
ar griešną utėlę. Bet jis d a 

: nežino, ar valia bus jam var
toti tą jo muilą prieš tuos 
Dievo sutvėrimus, kurie yra

« « ♦
Šliakyš gi tik šypsosi sau 

pro bai-zdą iš kun. Garmaus 
“stacijų.” Jis ramiai sau na
mie sėdi ir laukia, kada jo 
advokatas pašauks jį į teis
mą. *•/

Davatkos jau pradeda 
kalbėti, kad Šliakvs bene . . x x
bus užhipnotizavęs prakuro- ’tsispietę pasventmtose vie-

- - *, • •i**s * I n»v>n *»mL’nln “llnvhirą. kad sis taip ilgai bylos 
neiššaukia.

Reporteri*.

tose. Tame reikale “Darbi
ninko” redakturius turės 
gauti speciali leidimą nuo 
savo dvasiško vadovo. Ir 
jeigu tas nebus priešinga jo 
šventam tikėjumui, tad per- 
sitikrinsit, kad “visų škaple- 
riu utėlės sudrebės prieš šyla 
jo”! X.

Didelis

\ \l JoslOS ANGLIJOS 
< \'ll‘lJONAS

FRANAS JUŠKA 
susikil'- 'U indij»nų častpijoau 

CHIEF MONTOUR
|| \Kl ČAMPIJONAS 

STANLEY STASIAK 
. . .. - -u italų čampijonu 
LEONE LABRIOLA

\\lJo>10' \NGUJOS LENGVI 
VOI.OS \MPI3ONA8 
MCK KARAVAS

- kŲ .lengvosios vogos 
čampijonu

LOUIS ANDREWS
It.~: - bu.' šiame ketverge
VASARIO-FEBRUARY 

Piac .. _ ai 8:15 vai. vakare
GRAND OPERA HOUSE 
Washin^ton

oasa’u; \ 
lel iis , 
tik ji i.;
Montau 
pavasar
>asau.i

OS

, K.

o

K.

Sireet. Boston, Mass. 
..••būt nori susitikt su 
"nu Wayne Munn. to- 
-tis su kiekvienu, kas 
Jeigu jis paguldys 

: garsius ristikus. tai!
teks garbe susitikt su 

: jonu.

PARDAVIMAI h
__________ ii

ANT PARDAVIMO Bl čERNĖ ant J
• v -u ~'iais prietaisais ir da- f 
2" ■ biznį Gera prujra <lel lietuvių. A

Krvlpkįtės i “Keleivio” ofisų. (C1L—

PARSIDt ODA PI LR t T.MIS.
5 nauji st.-i'ai. geroj vietoj, biznis 

išdirbtas per i'gus metus Atsišciukit 
-iuo adresu: (7)

4 Market St.. Iludsm. \l»".

ISStlĮANDAVOJA 3 ru> i: i i»‘is- 
nent. Yra pečius, šiltus vaivluo. mreu- 
ly m s. 232 Go!d St . So. Boston. S i- 
•ininLą galite matyti 123—2nd St.. 
int pirmų lubų. So. Bost.vne. (G)

Parsiduoda Fomičiai. Ga
li matyt nuo 6 iki 9 vakarais. 

JOS JASIUNAS
389 W. 2nd St, 

So. Boston, Mass. ’
1

!Telefonas SU8*W. *

Or. L Goniiaii-6iiniaiiskas
UETUV1S

Valandos: nuo
nuo
nuo

NcdčliaMi* nuo 10—12 dienų.

7M N. Maia *L kaai|». Braad *t i
MONTELLO. MASE

1

'2

« TE I- EMPIRE 7365

M. F. MATULAITIS 1'
O \LUravioletioė Šviesa X ~

DENT1STAS
10—12 di«iių;
2—5 po pi»tų: 
6-—8 vakar*;

■ ■■ ----------------------------------------— t Jį

X TEL. EMPIRE 7365

TELEFONAS KPI

MEDICINOS DAKTARAS į
C. J. MIKOLAITIS f

VaianiUv «ho 2 iki 4 p* pl«<*. 
a** 7 iki * vakar* 

107 Summer St, 
LAWKENCE, MASS.

Dr. H. M. Landau
SPECIALISTAS

VENERIŠKŲ LIGŲ
18 CHA M BERS ST. 

BvS'fON, MASS 
Tel. 111) markei 143G

Telefonus 5025

ADVOKATAS
JOSffH REOER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai 

417 liav Statė Building, 
LAIVRENCE. .MASS.

i

Didžiausias Lietuviu 
Gaidžius Cambridge
Mes parduodam naujus ir untrarun- 

kius karus ir taisom. Taipgi turim 
Cadillac Sedans dei randavojimu ves
tuvėms, krikštynoms ir laidotuvėms 
Atdaras diena ir naktį (7)

TECHNObOGY G ARABE 
47 Vt 1NI1SOR STREET, 

cambridge .mass.

T*L: Richmond 141*

Dr. David W. Rosen
Kalba LiatuĄiškai, Lenkiškai b <

į

PLUNKSNAS, Pukus, Paduškas 
Patalus. Kaldras ir visokias lovų jrėd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
ypatiškai arba rašykit:

EI ROI’EAN FEA ITIER 
1MPOKTING HOISE 

Lašeli Street. Boston. Mass.

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS L1GA& 
VALANDOS.

Nuo 8 i«> IV ryto. 
Nuo 2 iki 8 dienų. 
Nuo 7 iki 8 vakar*. 
>X1 HANOVER ST, 

BOSTON. MASS.

IB

į Tel. South Boston 1000

1
r Ii

- ■ • ------------------------ -- ---------------------------------------------- ---

Diathcrniia
322 HOLBROOK AVĖ.. 

PETKOJ T. M1CH. 
ADYNOS;

12-2. 6-8

25

1

Tel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS
A L KAPOČIUS i

L1TUVIS JJENT1STAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų ' 

Nuo 2 iki 9 vak J 
NEDALIOMIS: J 
iki 1 v. po pietų <

Seredomis iki 12 dienų. ' 
Ofisas "Keleivio” name. ' 

251 Broadwnv. tarpe C ir D SL <
SO. BOSTON. MASS. Į

* J Tel. South Boston 44)00

Dr. J. Landžius Seymour
LIETU VIS- G YD Y TOJ AS

772 Broad»ay, Su. Boston, Mass.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.L—ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo, inks
tu ir nervu 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
3TREMONT ROIV, 

Skersai Hanover Street . 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

I$/
II

Atsidaro Lietuvių Krautuvė.
Ateinanėioj subatoj, 7 d. 

vasario, atidarom drapanų
■ krautuvę, turėsim visokių 
i vyrams apatinių ir viršutinių 
drapanų. Taipgi užlaikysim 
gatavus siutus ir darysim 
ant užsakymo. Reikalaujan- 
.ie.’i tokių dalykų, malonėki
te užeiti. Mes stengsimės pa- 

i tarna ■’ ' ‘ ’
' na.
I
j

I

I

I,

MUZIKOS VEIKALAll
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 (Solo arba Duetas) ............. ..
Nokturnos (Duetas: Iiassui ir Sopranui) .. 
Piemenėlis (Duetas) ........................
O. Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) . .

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už

$1.00 
.75 
.50 

$1.25 
.50 

. .50
.75

$1.00
Siųsdami užsakymus, siuskite ir pinigus, išper-

r.i pnemąmiausia kai-
Povibs Lika*

456 Bro*dw*y, 
S o. Bosts^. Mas*.

-

P. J. AKUNEVIČIUS :
GRABORIUS 

l’er'ikėlė į Naujų Vietų. 
Ib alonėkit kreiptis
'1' E \>T 6TH STREET 

SO. BOSTON. .MASS. 
lelcpiione: So. Bosto* S183-W.

I

LIETUVI^ 
GRABORIUS 

(VNDERTAKEIl)
Šiuomi paskelbia atidaręs 

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

Tatai Montello'* ir apieiinkčs 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvį; f-)

ADOMĄ U AITKUNĄ 
0VAITT)

25 Enterprisc St., Tel. 6746-W 
Montello. Mass.
Ofiso vieta:

530 N. Main St- Brockton, Mass. 
Tel. 1023

L“Kur Bakūžė Samanota” 
amerikonų koncerte.

Sausio 27 ir 28 d. Bostone 
Įvyko amerikonų metodistų 
bažnyčios veikėjų susirinki
mas, kuriame dalyvavo Bos
tono apielinkės ir iš tolimes
niu miestų metodistų kuni- 
gai, vyskupai ir daug sviete- do^ « ir kilo isl a 
kių inteligentų. Utanunko 1 - ■
vakare, tai yra 27 d. sausio, 
metodistų organizacija buvo 
surengus pageant (spektak
li) “Go Ye Therefore.” Spek
taklis buvo gana gražus ir 
įspūdingas; gabiai paruoš- _____
tas ir atvaizdintas gerai. . ..

Praėjusiam ketverge lie
tuvių čampijoną Jušką bu
vo iššaukęs ristis jaunas len
kų milžinas Sam Skorsky. 
Jis tikėjosi paguldyti Jušką 
’r atimti nuo jo Naujosios 
Anglijos čampijonatą. Bet 
veltui. Po sunkios kovos mu
sų Juška ištiesė lenką ant 
matraso ir prispaudė jo pe
čius. Laikas—34 minutos ir 
30 sekundų. Lenkai sporti
ninkai ir vėl nuleido nosis.

!

Sudegė moteris
Krukšankų namuose Rox- 

buryje sprogo kerosinu šil- 
_ IS- 

30 metų amžiaus moteris su
degė mirtinai, o jos duktė 
skaudžiai apdegė.

I

«

>
J> >
> »> >>
i

kant pašto Monty Orderi sekančiu adresu: 
ANTANAS BAČIULIS

P. O. Box 16. So. lkiston, Mass.
i 
I

Mirė majoro duktė.
Pereitą sąvaitę mirė majo

ro Curley 14 metų amžiaus Apart to tame vakare daly- 
duktė. Ji buvo gavus plau- . vavo keliatas tautų, parody
siu uždegimą. damos savo šalių papročius

-------- •------ * ir muziką. Tarpe kitų tautų 
Pasikorė buvęs policijos buvo programe ir lietuviai* 

valdininkas. i Kadangi ant greitųjų lietu
viams nebuvo galima gerai 

Bostono priemiestyje prisirengti,* tai reikėjo pasi- 
Svvampscott’e pasikorė bu- tenkinti tik viena lietuviška 
vusis Bostono policijos de- i daina. Pirmiausia pasirodė 
putatas Widger. Manoma, ' •-•• • »-• - ’
kad jis buvo “persidirbęs.” I

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BUČERIS

Mokantis savo darbą 
Fifth St. Market

So. Boston, Mass.

Pa j ieškau moterie* arba 
merginos prižiūrėjimui na
mų i)- dviejų vaikų. Mokės
is gera. -?•

A. Šlika* 
31 Mercer St.,

(7)

So. Boston, Mass.

I

I

Lenkai stato Kosciuškai 
* paminklą.

1926 metais, rugpiučio 
mėnesy, sukaks ĮSO metų'

sirijonai. Jie sudarę grupę 
dainininkų sudainavo savo 
tautišką dainą. Po sirijonų 
vakaro vedėjas, Rev. M. P. . , ,...x . „ ...
Bums, paaiškino publikai. ’SlI,twlnas llkos neaPKa’ 
kad dabar bus sudainuota 
lietuviška daina. Taigi ir

t

I

lėtas.
Tą patį vakarą Stasiakas

menesy, suruks lov metų . ._ . * .® ir MalceM'icz išėioant Įvirtosnuo to laiko kaiD Tadas pasirodė musų jaunas kom- 11 1«aice''1cz isej° ant n gio.nuo 10 laiKO, Kaip laaas h A Bačiulis Tk —nepaguldė vienas antro.Kosciuška išlipo ant Amen- pozitonus a. naciuos. q . s T^hrinla bpv
kos žemės ir Dadėio ameri- sudainavo “kur Bakūže Sa- y., , V -iVa" 1i-° •>£ ’ k™™ 71 manote," St. Šimkaus kom- <l>delę bed? paguldė milzmąmanota, _______ _______

pozicija. Daina labai graži 
ir išėjo gerai. Suužė visa < 
milžiniška salė nuo aplodis
mentų. Sirijonų pasirody
mas buvo tuoj pamirštas, o

vq. Pq lietuvių dar buvo ita
lų, rusų d r kitų, tautų, bet jau 

! tokio įspūdžio nepadarė. Pa- 
i sibaigus programų! p. Bačiu
lis gavo daug komplimentų

“kryžiaus keliais.” Atsikelia' dų.

konams vesti revoliucinį ka
rą prieš Angliją, Pažymėji
mui šitų sukaktuvių Naujo
sios Anglijos leikai pienuoja 
pastatyti Bostone paminklą 
Kosciuškai. d

indijonų Montour.

* TeL South Borton 3520
! Rcsidence Univcrsity 1463-J

S. M. Puišiute-Shallna
; LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ J
I 88* Br**dw*y. So. Bastos. Masu. '
> Room 2. <

I
<

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ, KUR KIEKVIENA DIEN Ą TUK
SIANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS. PLI MBINGA, 
ELEKTKIK1MUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musų kainas su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė. kurią turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei
mininke. —

South End Hardware Company
1095 WASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

Išsirandavoja kambarys, 
Tero.i vietoj prie Thomas 
i^ark. pigiai—$2.00 sąvaitėj. 
Kreipkitės i “Keleivio” ofi
są.

MI K i. EI VIS
Lietuvis Griaučius

■ rubus pagal naujau- 
’atsau senus už prieina- 

(7) 
’l'or st.. Cambridge, Mass

UŽKIMIMAS

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

8pecialistas sekrutuų ir chro
niškų vyrų ir moterų litrų.

18 ParMenter St, Boston. Maaa. 
(Pri* Hanover St.)

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

J*

Kunigo Garmaus “*tacijo*.”
Kartuvių “buildens’*:kuni 

Garmus sunkiai pakutavoja. 
Jau suvirs dvi sąvaitės, kaip. „ „
Bostone jisai vaikščioja i nuo metodistų bažnyčios va- 
“kryžiaus keliais.” Atsikelia' dų.
anksti ryte, susideda į krep-Į Antrą vakarą ta pati orga- 
šį visus “faktus” prieš šliakį nizacija vakare turėjo pa- 
ir martuoja į teismą. Ten rengus iškilmingą vakarie- 
lgytais atsisėda sale nususu- nę. Vakarienė buvo skani, 
šių bomelių ir laukia kada Į Po vakarienei sekė kalbos

I,

Šiame ketverge Juška risis 
su Chief Montour

_ _________ ___ ____  _ Šiame ketverge Juška tu- 
lietuvių muzika užviešpata- !‘ės parodyt visą savo spėką 

------____ - h- miklumą, kad paguldžius
puslaukinį indijoną Mon
tour, kuris sveria 260 svarų 
:r yra skaitomas stipriausiu 
vyru iš visų ristikų. Ar pasi
seks Juškai? Tai yra dide
lis klausimas.

Apart Juškos su Montour. 
tą patį vakarą risis lenkų 
čampijonas Stasiak su italų 
čampijonu Leone Labriola 
ir Niek Karavas su Andrews

5ac;r.a nuo peršali-
3e: kam reikia ksutėti? 

k?', ės s,aušina* it uiid- 
a- artok ■ -

Lietuvis Oetometristas

n- 
U 
e

I
I
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visad* ateikit* 

ant 100 Salėm sL, kur rasite visokiu naminių vaistu, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime,, nuo užsisenė-jusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Tšipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių turime. .Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame goriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ii sučė- 

dyt pihigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numenu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

Severa’s
Antisepsol

**

r

<a P" ;arga.4nmas
•a >:a-< apmaišžl* gurki** iri- 
‘a-.« oaisr.ųvina skrsplis’’* 
~ ' sateik:* ligoniui pagst-
a? - «'č.< paler.giinimo.

Ka - i 56c W centai-

tas®

prasidės jo byla prieš Šliakį. žymesniųjų metodistų baž- už Naujosios Anglijos leng- 
Latdda dienų, laukia antrų—' nyčiosvyrų. “Toast Master” į vos vogos c^mpijonatą.

Gaunamas P*V

Uaguuninuojut akis, priskiriu 
akiniu*, kreivas akis Rtitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se SURrųiinu švies* tinkamo 
laiku.
J. L. PA8AKARN1S O. b.
447 Braadvray. So. Boston, Mas*

I

M. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki II ryte
I iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

889 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boaton 2831

I 
r

& 1*1 Lz I V. M a* "• »l> a. IbžYO

! Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
| Specialistas Slaptų ligų moterų irvyrų, kraujo ir (kuro*. Kalba Įso- 

I

»

kiškai ir rusiškai.
Telefonas Hayiaarket 3390

I ALLEN ST., Cor. Cha m bers St., BOSTON, MASS.
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Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdų, tai 
duokit pasiūti juos

A. S1MOKA1ČIUI
SIETUS IR OVER- 

K OTUS siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso
me ir išprosinam.

A. SIMOKA1T1S
344 Broadway,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.
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