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UŽMOKĖJO $3,300 UŽ 

MAIŠELI SMĖLIO.
New Yorke buvo anądien 

■šitoks atsitikimas: pas žyde
lį Elbaumą atėjo jo cibuli- 
zuotas tautietis Weinberg ir 
atsinešė parodyt aukso mil
telių, sakydamas, kad jis ga
lįs gauti šitų dulkių visą 
maišą beveik už pusdykį. El- 
baumas nunešė tuos milte
lius pas žinovą, ir tas pripa
žino, kad tai giynas auksas. 
Tuomet Elbaumas liepė savo 
tautiečiui Weinbergui gauti 
daugiau tų miltelių. Wein- 
bergas prižadėjo jam 25 
svarų maišelį, už kurį Elbau
mas sutiko užmokėti $3,300. 
Kitą dieną susitiko jiedu pa
skirtoj vietoj, ir Weinbergis 
įdavė Elbaumui sunkų mai
šą, o Elbaumas užmokėjo 

namo Elbaumas apsižiūrė
jo, kad vietoj aukso miltų, 
maišas pripiltas paprastų 
smėlių. Apgautas žydelis 
kreipėsi į valdžią, ir apga
vikas tapo areštuotas. '

Nubaudė 38 Komunistus už 
Triukšmo Kėlimą.

JIE NORĖJO SU ARDYT į NĖRA PRITARIMO TRE- 
SOCIALISTŲ PRA- , ČIAJAI PARTIJAI.

Pereitą sąvaitę Chicagoj 
susirinko unijų viršininkai 
pasitarti apie steigimą tre
čios partijos. Konferencijoj 
buvo ir senatoriaus La Fol- 
letto sūnūs, kuris pranešė, 
kad jo tėvas labai norėtų, 
kad tokia partija įsikurtų, 
bet ji neturėtų nieko bendra 
turėti nei su darbininkų uni
jomis, nei su kitokiomis or
ganizacijomis. Tas praneši
mas padarė negero įspūdžio, v ________ ______
ir didžiuma susirinkusiųjų pi^įus?* Bet parsinešęs
unijų atstovų pareiškė, kad =
dabartiniu laiku jie nemato 
reikalo tokią partiją tverti.

Fmcazai NeatMa i FRANCUOS KLERIKA
LAI NERIASI Iš 

KAILIO.

KALBAS.

čia ne Rusija, bet laisva 
Amerika, ir susirinkimų ne
valia ardyti, sako Philadel- 

phijos teisėjas.
Pereitą sąvaitę Philadelp- 

hijoj kalbėjo nesenai atvy> 
kęs Rusijos socialdemokratų 
vadas R. Abramovičius, lei- 
džamo Berline rusų socialde
mokratų laikraščio “Socia- 
lističeskij Viestnik” redak
torius.

Prakalbas jam parengė 
Amerikos socialistų partijos 
žmonės Arch Streeto Teatre. 
Publikos prisirinko tiek, 
kiek tik leido teatro sienos. 
Komunistai atėjo iškalno su
siorganizavę triukšmo kelti. 
Pakol kalbėjo kiti kalbėto
jai, komunistai da tylėjo, bet 
kaip tik atsistojo Rusijos so
cialdemokratų atstovas, ko
munistai ėmė staugti vilkų 
balsais.

Susirinkusi publika pradė
jo prieš tokį chuliganizmą 

mininkas gražiuoju prašė, i nias buvo toks smarkus, kad 
kad triukšmadairai nusira- 1 ’
mintų. Bet tas nieko negel- mė juos. Jie buvo atiduoti 
bėjo. Lermas nesiliovė. Ta- teismui ir visi trįs nuteisti 
da įsimaišė policija ir prade- ant 26 metų kalėjimo. Jie 
jo triukšmadarius imti už, vadinasi Nathan Green, Jos- 
apykaklių ir gabenti laukan.! eph Dewis ir Harry Davis, 
Išvilko iš salės viso 38 ko-. visi žydai, 
munistai. Visi jie buvo nu- ----------------------------
gabenti kalėjiman ir uždą- j RADO $1,573, GAVO $200. 
ryti už geležinių grotų kaipo Nevv Yorke Cąnal streeto 
viešos tvarkos ardytojai. , \ . ... --

Kada Maskvos chuliganai ■ Įjojusi sumindžiotas, suspar- 
tapo iš salės išgabenti, salėj dytas, purvinas pluoštas po- 
pasidarė ramu, ir drg. Abra- PlenJ- Tūkstančiai žmonių jį 
movičius pasakė prakalba. į matė ir šimtai jį paspyrė.

Ant rytojaus visi piktada-! -g?Ic at.V°, Pj^foi-mos 
riai buvo pastatyti prieš teis- J . ju sJl^ta Įą popier- 
mą ir visi buvo nubausti. De- % LįT

’ - — - - ( į po pakelti jį ir pažiūrėti, ar
nėra'tenai ko įvyniota. Jis 
praplėšė popierą,—ogi pa-

pinigų. Jis nunešė juos sto
ties agentui; tenai suskaity -

CHICAGOS BANDITAI 
BOSTONE {KLIUVO.
Keliatas dienų atgal Bos

tono policija sučiupo 3 žy- 
! dus banditus, kurie buvo at- 
i vykę čionai iš Chicagos. Vi- 
; su pirma jie čia įsilaužė į 
: auksinių daiktų krautuvę ant 
! Washington streeto ir nak- 
| ties laiku išsprogdino tenai 

protestuoti ir prakalbų pir- daug dinamito, todėl sprogi- - - - - * “ 1 - 1 * * * ’-Į
policija lauke išgirdo ir suė- _ — • ▼ • , . .

Laivą
Bireztos upėj, šiaurės Af- 'a^d^ia panaikino Francijos 

rikoj, jau treti metai stovi \ . -t r (
rusų Juoduju Jnrių laivynas, Apie puse tuzino kardinolų 
kuriuo generolas Vrangelis Paritą są\aitę paskelbė sa-i 

•susavo "baltaja gvardija’’ vn afvwa la,cLa — 
j pabėgo iš Krymo, kuomet 
bolševikai jį tenai prispyrė. 
Kadangi ta . __ ___ __
kur randasi minėtoji upė, 

| vieuiTaldžia“"^ kįlfakS re£Taurfami7kad' semtas t0-.kad vienas p.asažieriy pa
te reikalavo, kad FiiX neužtvirtintų panaikinimo ant »■
jai ta laivvna sugrąžintų, pasiuntinybės prie “švento- 
” ‘ - * ■■ * jo tėvo.

RUSIJOJ UŽDRAUSTA 
JAUNUOLIAMS VESTI.

Maskvos žiniomis, • nuo 
šiol Rusijoj galės vesti tiktai 
subrendę žmonės. Išleista 
įstatymas, kuris vedybos 
amžių nustato merginai 16 
metu, o vaikinui 18 metu. 
Jaunesniems vesti draudžia
ma.

I Francijos klerikalai tie
siog neriasi iš kailio, kad

rikoj, jau treti metai stovi ambasadą prie popiežiaus.

Baisi Katastrofa 
Anglių Kasykloj. 
--------------------------------------  Į ---------------------

BUSAS SUDUŽO SU 
vo atvirą laišką premjerui .. ŽMONĖMIS. 
Herriotui, pareikšdami savo . . , PaJ]edęlį ant Saugus-
protesta dėl pertraukimo : Mnlden kelio, netoli Bosto- 

Vrik^di’il santykių su Vatikanu. Ir tuo! P0.’. s.uduz? dldehs busas ir 
AtriKos aans, pačįu laiRu klerikalai. sesi žmones tapo sunkiai su- 

2 šaukiasi į Francijos senatą, žeisti. Nelaime atsitiko del

51 MAINERYS ŽUVO 
EKSPLIOZIJOJ PO ŽEME.

Visi lavonai jau išimti ir šei
mynoj laidoja savo 

žuvusius.
Indianos valstijoj, netoli 

Sullivano miesto, City Coal 
Co. anglių kasykloje 20 va
sario įvyko gazų sprogimas, 
kuris sujudino kasyklos vir
šų ir žemė su anglimis užbė
rė 121 darbininką.

Tuojaus prasidėjo gelbėji
mo darbas ir 70 užbertų an
gliakasių ‘išgelbėta da gy
vais, o likusieji buvo išimti 
jau nebegyvi. Visi jie buvo 
nuo ekspliozijos apdegę ir 
gali būt kad ant vietos buvo 
užmušti.

Po ekspliozijos kasyklon 
prisirinko nuodingų dujų ir 
per ilgą laiką negalima buvo 
jos gilumon ineiti.

Žinios apie eksplioziją pa
sklido po miestelį žaibo grei
tumu, ir bematant apie ka
syklą susirinko didžiausia 
minia žmonių. Iš kitų mies
telių žmonės pradėjo važiuo
ti automobiliais, kurių pri
stojo ant kelio per kelias my
lias.

Moterįs ir vaikai dirbusių 
angliakasių spietėsi artyn 
prie kasyklos ir verkdami 
klausinėjo visokių informa
cijų apie saviškius. Bet nie
kas negalėjo pasakyti. Iškė
lus iš kasyklos lavoną, kiek
vieną sykį žmonės veržėsi 
artyn, norėdami persitikrin
ti, ar tai ne jų pažįstamas.

Eksplioziją įvyko i>ereitoj 
pėtnyčioj, o paskutinis lavo
nas buvo iškeltas tiktai ne
dėlioję. Gelbėjimo darbas 
ėjo be sustojimo per ištisas 
dvi paras.

Visus žuvusius laidos pa
čios šeimynos. Kasyklos 
kompanija, iš kurios kaltės 
šita nelaimė atsitiko, net pa
laidoti užmuštuosius atsisa
kė. Miestas taipgi palaidoji
mu nesirūpina. Nelaimingos 
našlės su mažais vaikais pa
siliko netiktai be maitintojų, 
bet da ir šermenų lėšas turi 
apmokėti.

Tai tokia kapitalistinės 
tvarkos tęisybė.

i mušė jam vairą iš rankų. 
, Busas davė į medį ir nuardė 
į visą savo šoną.
fj
t
I

Kuomet Francijos premjera 
buvo Poincare. tai jis griež
tai atsakė, kad Franci ja bol
ševikų nepripažįsta, ir Rusi
jos laivyno jiems neišduos. 
Dabar, kuomet Franci joj su
sidarė naujas ministerių ka
binetas ir pripažino sovietų 
valdžią. Maskva vėl kreipė
si į Paryžių prašydama su
grąžinti jai minėtąjį laivyną. 
Bet ir dabar ji gavo atsaky- 

-------------- .mą, kad Franci ja negalinti, 
ANTANAS TUMAS UŽ- tų laivų Rusijai atiduoti, nes 

Rusija esanti skolinga Fran- 
cijai daug pinigų.

COOLIDGE NORI PALEN
GVINTI KAPITALISTAMS 

MOKESČIUS.
Kapitalistai negali skųstis,, i _________

kad ponas Coolidge negeras! KUN HIGHT NUTEISTAS 
jiems prezidentas. Jis rupi-l IKI GYVOS GALVOS, 
naši visokiais jiems paleng-! Kun Hi ht ir j0 meiiužė 

sai pasisakė reikalausiąs nu
mažinti mokesčius ant stam
bių kapitalų, o ant didelių 
paveldėjimų mokesčius' vi
sai panaikinti. Užtai kapita
listai ir sako, kad Amerikoj 
dabar “aukso laikai.” Bet 
darbininkams palengvinimų 
nėra.

_________
NUBAUDĖ UŽ LIETUVIS-i 

KĄ PAPROTĮ.
Girardville, Pa.—Lietuvis 

Vincas Guslevičius čia įsi
taisė savo namuose kiauli
ninką, kaip tai yra daroma 
katalikiškoj Lietuvoj. Bet 
Amerikos miestas—ne Lie
tuvos kaimas. Gyventi su 
kiaulėmis čia draudžiama 
dėl palaikymo sveikatos. Ir 
už peržengimą šitos taisyk
lės musų lietuvis turėjo už
mokėti pabaudą.

RESPUBLIKA VOKIE
ČIAMS ATSIEINA DAUG 

PIGIAU.
Berlino žiniomis, respub

lika Voketijos žmonėms at- 
i sieina daug pigiaus, negu 
monarchija. Kaizeris imda- 

' vo sau algos $4,500,000 me- 
i tams, o prezidentas dabar 
gauna tik $25,000. Abelnai 

i imant, valdžios užlaikymas 
1 dabar atsieina $8,570,000 pi
giau, negu pirma.

Į

EKSPLIOZIJĄ KASYK
LOJ UŽMUŠĖ 122 
ANGLIAKASIU.

Netoli Dortmundo, Vokie
tijoj, anglių kasykloj pereitą 
sąvaitę įvyko baisus gazų 

i sprogimas, kuris užmušė 122 
: angliakasiu.

MUŠTAS PRIE DARBO.
Lowell, Mass.—Pereitą

; sąvaitę Wilson Coal Co. ang
linėj laike darbo ištiko nelai
mė, kurioj 3 darbininkai ta- 

SVrm KS.T p®aunkia*sužeisti-0 ketvir- 
L..?..:' tas užmuštas. Užmuštas bu- 

vo Antanas Tumas, 42 metų 
amžiaus lietuvis, kuris gyve
no po No. 794 Merrimack 
St. Jis paliko moterį ir 5 vai
kus našlaičiais.

Nelaimė atsitiko kalvėj, 
kuri randasi minėtos kompa
nijos kieme. Tumas su kitais 
darbininkais dirbdavo ant 
didelio troko, kuriuo jie iš; 
vežiodavo anglis. Šitam tro- 
kui pagedus, jie nuvežė jį 
kalvėn pataisytu Jie išėmė 
iš jo varomąją ašį ir įkišę ją 
į ugnį pradėjo ją kaltint. 
Kadangi ašis vidury buvo 
tuščia, o abudu galai užsuk
ti, tai išsiskėtęs vidury7 oras 
neturėjo išėjimo, ir ašis 
sprogo kaip smarkiausia 
bomba.

New Yorke Cąnal streeto 
i tunelyje ant platformos vo-

vyniolika tvarklaužių buvo 
pasmerkti penkioms paroms 
kalėjiman, o likusieji nu- bausti piniginėmis pabando-
mis. Vienas komunistas, ku
ris pasirodė daugiausia “su-
<
triukšmo, gavo da “ekstra .
penkias paras, tai yra išviso t e T.z{de!M
10 parų atsėdėti. ■ J1 (,ave slavlkui 5200

Skirdamas bausmę, teisė-, '
jas pasakė komunistams ge- j 
rą pamoką. Čia yra Ameri- ■ 
ka, jis sakė, o ne Rusija. Ru- Į 
sijoj komunistai neduoda ki
tokių pažiūrų žmonėms kal
bėt ; bet Amerikoje konstitu
cija gvarantuoja žodžio ir 
susirinkimų laisvę visiems, ir 
tos laisvės nevalia niekam 
mindžiot. Jei šitokia tvarka 
jums nepatinka, tai jus galit 
keliauti savo Rusijon, bet jus 
negalit vykinti čionai bolše 
vikiško despotizmo.

s nrates” ir daužauri" kėlė U $1’573- Radin>’s buvo P»- 
skelbtas laikraščiuose ir at-

RUMUNIJOS IŠDUOTI 
PIKTADARIAI AMERI

KOJ NEGALI BŪT 
ŽUDOMI.

Tarp Suvienytų Valstijų ir

LENKŲ PASKOLOS BO
NAI NUSMUKO.

Lenkų respublikos pasko
los bonai, kurie neša 6'< ir 
parsiduoda ant Nevv Yorko 
biržos, pereitą sąvaitę pusė
tinai nusmuko kainoj.; Šim- 
tadoleriniai bonai parsiduo
da po $72. Matoma, finan- 
sistai neturi Lenkijos val
džiai pasitikėjimo, jei. taip 
pigiai jos obligacijas verti
na.

Rumunijos valdžių buvo pa- SUDEGĖ DU KALINIAI.
’ ’ Hartfordo miestely, Hli-

nois valstijoj, pereitą" savai
tę buvo areštuoti ir uždary
ti beiangėn du girtuokliai. 
Nakties laiku kažin kokiu 
budu kilo pas juos gaisras ir 
abudu kaliniai sudegė.

ELEVATED KOMPANIJA 
PALEIDO 500 TAR

NAUTOJŲ.
Bostono gatvekarių kom

panija atleido nuo darbo 
w apie 500 tarnautojų, pauiš- 

. _.x Linijos rektorius Mūrdock PhiladeI- kindama, kad ji esanti pri- 
padaiydi vo phijoj pasakė anądien blai- versta mažinti išlaidas, nes 

vininkų susirinkime, kad nesenai darbininkai išreika- 
pemai metais Phįladelphijos lavo didesnių algų. Vadina- 

s algas,

daiyta sutartis dėl išdavimo 
viena kitai kriminalių prasi
kaltėlių. Kadangi Rumuni
joj nėra mirties bausmės įs
tatymo, tai į šitą sutartį buvo 
įrašyta pasarga, kad išduoti 
iš Rumunijos prasikaltėliai 
negali būt Amerikoj bau- 
džiami mirčia.

HAMBURGE ARESTUO- ; ___ ______
TA GRUPE LAIVAKOR- ; PHILADELPHIJOS BUT-

ČIŲ AGENTŲ. I LEGERIA1 PADARE
Šiomis dienomis Hambur- • $100,000,000.

ge tapo areštuota keliolikai F’ederaHs prohibicijos di- 
Hamburg-America 7--”- - »~
agentų, kurie 1 
žmonėms netikrus dokumen
tus Amerikon įvažiuoti. To- _ _ _ _ .
kie žmonės važiuodavo kai- mieste butlegeriai padarė si,ji mokės 'didesnes algas, 
po laivo darbininkai, o atvy- $100,000,000 pelno. Federa- bet užtai laikys mažiau dar
kę Amerikon nulipdavo nuo i lis grand jury pareikalavo, bininkų tam pačiam darbui 
laivo ir čia pasislėpdavo. Už Į kad jis paaiškintų, kokiu bu- atlikti. Darbininkai, kurie 
toki patarnavimą agentai du jis žino butlegerių pei- daugiausia kovojo už algų 
imdavo po $.100. _ į nūs. _ .............. I padidinimą, neteko darbo.

i

I

!
i

vinimais. Jomis dienomis ji-! Sweetinicn| kul.įe nužudė Luther. 
sai nasisakp reikalausiąs nn. . . . • ,

VOKIETIJOS PREZIDEN
TUI PADARYTA OPE

RACIJA.
Vokietijos prezidentui 

Ebertui padaryta operacija 
ant aklosios žarnos, ir dabar 
jis sunkiai serga. Jo vietą 
tuo tarpu užima kancleris

; du žmogų, tapo nuteisti ka- 
jiman: moteris gavo 35 me
tus kalėjimo, o kunigas nu-

> 
I 
i

SPROGIMAS ANT LAIVO
Schuylkill upėj, netoli

teistas iki gvvos galvos. Teis- Philadelphijos, pereitą su- 
- -- batą sprogo didele beree

(aliejum. Trįs žmonės tapo 
1 nemilžti ir Imli ciivoicti

mas buvo Mount Vernon 
mieste, Illinois valstijoj.

o didelė barža su 
rįs žmonės tapo 

užmušti ir keli sužeisti.

DAKTARAS UŽSIUVO 
ABRUSĄ LIGONES 

VIDURIUOSE.
Paterson, N. J.—Tūla Ma

ly Van Lenten su savo vyru 
čia apskundė D-rą Jacobą 
reikalaudami $60,000 atlygi
nimo užtai, kad jis daryda
mas jai operaciją užmiršo ir 
užsiuvo jos viduriuose ab- 
rusą. Moteris sakosi nuola
tos paskui sirgusi ir turėju
si eit ant kitos operacijos. ; 
Darant antrą operaciją iri 
buvo atrastas jos viduriuose] 
abrusas. I 

I

BOLŠEVIKAI VIS TIKISI 
AMERIKOS PRIPA

ŽINIMO.
Rusijos bolševikai vis ti

kisi, kad Amerika pripažins 
jų valdžią. Pirma jie manė, 
kad tam pripažinimui buvo 
daugiausia priešingas Ame
rikos valstybės sekretorius 
Hughes, todėl kada Hughes 

landai rezignavo, tai Mask- 
i i voj kilo čžiaugsmas, kad da- 
■: bar tai įau tikrai Amerika į 
’ į sovietus pripažins. Bet pre-1 

' zidentas Coolidge atsakė: 
į“Nothingdoing!”

I I i 
' nin naktį į kozirninkų kliubą 
ant Mass. Avė., kur apie 10, 
žmonių lošė kortomis. įsiver-1

I

I

KYNŲ GELŽKELIEČIAI 
ATSISAKĖ VEŽTI 

KAREIVIUS.
Kvnuose įvyko pirmutinis 

j gelžkeliečių streikas. Strei- 
i kas kilo dėlto, kad gelžkelie- 
’ čiams liepta vežti kareivius, 
■ kuomet priešininkas šaudė į 
i traukinius.
II

APIPLĖŠĖ KOZIRNINKŲ 
KLIUBĄ.

Bostone pereito nedėldie- P°J° Ra*vas-

NUKAPOJO 200 KINIE
ČIŲ GALVAS.

Iš Šangchajaus praneša
ma, kad Fukien provincijoj 
krikščionįs kiniečiai atsisakė 
auginti opiumą, už ką vietos 
karo vyriausybė pasmerkė jų 
200 miriop ir visiems nuka-

SUĖMĖ ALKOHOLIO 
ŠMUGELI.

£jIUU1I1U AVI ivnno.icnvi-| . -

žė 3 ginkluoti plėšikai, liepė! South Duxburyapiel>nkej.
- - - - r i netoli Bostono, pajūrio sar-

igyba suėmė laivą su Belgi- 
_ įjos alkoholio šmugeliu. Al- 

š’^kiktavovfei'lS-^oholio vertė apskaitoma į
• ■ .SI d,000. 

miTšėioaYbuirlalStill!<y'la’l WEST VIRGINIJOJ JSI- 
mi išėjo atouu.____ i K(JRe MAINERIU UNIJA.
KALĖJIME RADO 6 PIUK-'. ®P?u'.la. P1??®"

LUSGROTAMS P1AUTI. k3.'1 'Vest Virginijoj Įst- 
Deilhame, netoli Bostono, i kūrusi angliakasių unija ir 

kalėjime sėdi banditas Ma-IP^rt’dinusi. 
derois, kuris buvo suimtas X\O1ke’s. — 
laike užpuolimo ant banko . West Vogimą. 
Wrethamo miestely. Aną- pačių darbiniai 
dien kalėjimo sargai pašte- ; organizacija, ar Kompanijų,

- - " • , mes neturim žinių. Ameri
koj beveik visi angliakasiai 
yra susiorganizavę į United 
Mine Workers of America, 
bet kiek sykių šitos unijos 
organizatoriai bandė West 
Virginijoj organizuoti ang
liakasius, jie visuomet buvo 
vietos valdžios ir kompanijų 
mušeikų sumušti ir išvyti.

i
I
visiems pakelti rankas, pas
kui surinko nuo stalų pini
gus, iškraustė visiems kiše- 
nius, s ’ ’ 1 “------’’f'*’'
rodėlius ir apie $250 pim-

ALASKOJ ŽEME DREBA
Ši panedėli Alaskoj dre

bėjo žemė. Sewardo mieste 
sugriuvo daug kaimų ir su
truko vandens rynos.

ANGLIJOS KARALIUS 
APSIRGO.

Anglijos karalius apsirgo 
influenzos liga, kuri dabar 
tenai plačiai siaučia. Dakta
rai liepė jam išvažiuoti iš 
Anglijos Į šiltesnį klimatą. 
Jisai vyks i Viduržemio jū
res.

LŪS GROTAMS PJAUTI, kad West Virginijoj įsi-

i vardu Mine 
i Workers’ Associaticn of 

Ar tai yra 
kų sumanyta

p----- v
i bėjo, kad šitas kalinys piau- 
i na savo kambario geležines 
grotas. Tuojaus padaryta jo 
kambary krata ir atrasta še
ši plonutėliai piuklai, ku
riuos paėmus tarp pirštų ga
lima piauti geležį kaip sūri. 
Kokiu budu jis galėjo gauti 
tuos piuklus, policija negali 
suprasti.

MUNŠAINO BROGA UŽ
KIMŠO MIESTO RYNAS.

Wilkes-Barre mieste užsi
kimšo anądien “surpaipės.” 
Tyrinėjimas parodė, kad per 
kokį šimtą pėdų ryna yra 
užsikimšus munšaino broga.

LAIVAI SUSIKŪLĖ.
Nevv Yorko uoste laike tir

što ruko pereitą sąvaitę su- 
ikulė du. dideli garlaiviai, 

būtent “Rochambeau,” ku
lis vežė 145 pasažierius, ir 
•Tuscania” su 220 žmonių. 
Abudu laivai buvo sugadin
ti, bet iš žmonių niekas ne
nukentėjo.

NORKUS PALIUO- 
SUOTAS.

K. Norkus, kuris buvo su
laikytas ant Ellis Island dėl 
klerikalų skundų, pereitą su- 
batą tapo paliuo&uotas. šią 
sąvaitę jis žada būti jau 
Bostone.
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APŽVALGA B
naudojimas kitu asmeniu, bus 
pašali narna ir vienos tautos iš
naudojimas kita tauta.

“Kartu su klasių priešingu
mo griuvimu tautos viduje 
grius ir priešingas nusistaty
mas vienos tautos prieš kitą.“

Kaip matote. Marksas su 
Engelsu skelbė ne tautų pa
naikinimą, bet panaikinimą 
išnaudojimo vienos tautos 
kita taura. Dabar stipresnė 
tauta spaudžia ir eksplua- 
tuoja silpnesnę. Negana to, 
da ir tautos viduje stipres
nieji engia silpnesniuosius. 
Prie socializmo visi šitie 
priešingumai turės išnykti, 

i sako Marksas su Engelsu.
Tautų vienybė ir bendras 
veikimas, tai pirmučiausia 
socializmo sąlyga, jie sako.

Na, o ponas Plungė “išaiš
kino,” kad Marksas su En
gelsu skelbę tautų ir šalių 
"išnaikinimą“!

Da nevieną “šolderį” ši
tam “kritikui” reiks suval- 
gyt, pakol jisai galės supras
ti .Markso ir Engelso raštus.

SOCIALIZMO KRITIKAS 
SUVARYTAS OŽIO 

RAGAN.
Tūlas Plungė užsimanė 

“sukritikuoti” socializmo 
mokslą, ir jis nutarė pada
ryti tai per So. Bostono 
“Sandarą.” Jis parašė į tą 
laikraštį sieksninį straipsnį 
antgalviu “Das Čapital,” ir 
aiškina tenai, kaip klaidin
gos esančios K. Markso teo
rijos. Bet “Naujienos” nu
tveria jį meluojant. Jos pa
rodo, kad ponas Plungė K. 
Markso veikalo visai nepa
žįsta, nes nežino ca ir kaip 
jo antgalvis rašomas. “Nau
jienos” sako:

“Savo sieksniniame straips
nyje apie Markso "Kapitalą’ ji
sai nei vieną kartą nepaduoda 
citatos iš to veikalo. Jisai pasa
koja, kad tame veikale esančios 
išdėstytos ir šiokios ir tokios 
teorijos, kurias jisai randąs 
‘klaidingomis,’ bet jisai nepasi-i 
rūpina net parodyti, kad kalba
mam veikale tikrai yra tie da- į 
Jykai, kuriuos jisai ‘kritikuo-! 
ja.’ Aišku, kad Markso ‘Kapi-1 
talo’ p. Plungė visai nėra skai
tęs.

“Kad jisai neskaitė jo. tai 
matyt da ir iš to. kąd jisai ne
moka net parašyti to veikalo 
vardą. Markso veikalas vadi
nasi ‘Das Kapital*. o ne "Das 
Capital’.”

Toliaus, Plungė “Kriti
kuoja” da ir “Komunistų 
Manifestą,” kurį Marksas su 
Engelsu yra parašęs, šitas 
“Manifestas” yra parašytas 
labai lengva kalba, tyčia pri
taikytas nemokytiems žmo
nėms, todėl jis galėjo būt 
prieinamas ir “kritikui” 
Plungei. Tečiau “Sandaros” 
rašytojas ir čia suklupo. Ne
va cituodamas šitą brošiūrė
lę, jis sako, kad Markso te
nai esą parašyta taip:

“Darbininkai yra intemacio- į 
nalistai... Komunistai yra pasi
rengę panaikinti šalis ir tautys
tes. Darbininkai neturi tėvy
nės. Mes negalime iš jo atimti 
tai, ko jie neturi...’’

“Naujienos” paima ponui 
Plungei už ausies ir parodo, 
kad jis meluoja. Jos paro
do, kad “Kamunistų Mani
feste” Markso yra išreikšta 
kaip tiktai priešinga mintis. 
Tenai parašyta ve kaip:

“Komunistams, toliaus. yra 
prikaišiojama kad jie nori pa
naikinti tėvynę, tautybę.“

Vadinasi, Marksas čia sa
ko, kad komunistams šito
kius dalykus prikaišioja tik
tai jų priešai, ir šitą prie
kaištą jisai “K. Manifeste” 
sumuša.

Marksas su Engelsu, nu
statydami socializmo moks
lą, netiktai nesakė, kad tau-: 
tas ir šalis reikia panaikinti, 
bet kaip tik priešingai—rei
kalavo visoms tautoms lais
vės. Kad parodžius, jog tai 
tiesa, “Naujienos” paduoda! 
iš “K. Manifesto” šitokią iš-j 
trauką:

“Kadangi proletariatas pir- Į 
miausia turi užkariauti politini i 
viešpatavimą, pakilti ik: to, kad 
patapus nacionale klase, pats 
Susiformuoti kaipo tauta, tai 
jisai dar pats yra tautinis, nors j 
anaiptol ne buržuazijos prasmė-' 
je-

”Nacionaliai tautų apsiriboji-! 
mai ir priešingumai nyksta vis 
labiaus ir labiaus jau su buržu
azijos plėtojimos, su prekybos 
laisve, su pasaulio rinkos atsi- j 
radimu, su industrinės gamy- 

I bos ir atatinkančių jai gyveni-' 
mo santykių vienodėjimu.

“Proletariato viešpatavimas n pautgu m<»-

dar labiaus pagreitins jų nyki- bar sugrįžęs slapta Ameri- 
mą. Bendras veikimas, bent ei- kon ir gyvenąs Chicagoje._ 
irilizuotujų šalių, yra viena pir-: ’

l

I

♦

ŽMONĖS NEIDOMAUJA 
TAUTINIAIS REIKALAIS.

Vasario 15 dieną Chicago- 
je dvi lietuvių partijoj ren
gė Lietuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojimą. Oras 
buvo gražus, laikas patogus, 
šventadienis, iškilmės pla
čiai išreklamuotos, o kokios 
buvo pasekmės?

Anot “Naujienų.” pas kle
rikalus “publikos” susirinko 
tik apie 30 asmenų, nors 
žmonių pritraukimui buvo 
garsinami “tris geriausi kal
bėtojai,” choras ir kitokie 
dalykai.

Pas sandariečius, kurie tu
rėjo tiktai vieną “geriausi 
kalbėtoją,” susirinkę vos tik 
18 žmonių.

O keli metai atgal i pana
šias iškilmes suplaukdavo 
tūkstančiai žmonių!

‘BENDRAS FRONTAS” 
KOMUNISTU SU REAK

CININKAIS.
Iš Maskvos duota Vokieti

jos komunistams įsakymas 
dėti visas pastangas, kad su
mažinus socialistų intaką 
darbininkuose. Jiems pave
lyta net ir su reakcininkais 
dėtis i blokus, kad tik paken
kus pažangiajai srovei.

Ir telegramos iš Vokieti
jos jau praneša, kad komu
nistai tenai sudarė “bendrą 
frontą“ su reakcininkais 
prieš socialistus. Prūsų Sei
me komunistai įnešė rezoliu
ciją, išreiškiančią valdžiai 
nepasitikėjimą. Kadangi 
Prūsų ministerių kabinetas 
buvo susidaręs iš respubli
kos šalininkų su socialdemo
kratu Braunu priešakyje,

• tai komunistų rezoliucijai 
i mielai pritarė ir fašistai, ir
monarchistai, ir visi kiti re
akcininkai. kurie nori su
grąžinti kaizeri. Ir taip ben- 

įdromis spėkomis komunis- 
■ tai, nacionalistai, generolo 
j Ludendorfo fašistai ir stam-
• baus kapitalo atstovai nu- 
i vertė pažangiąją Prūsų val
džią.

Tai ve, prie ko priėjo 
“ekstra kairieji revoliucio- 

! nieriai!”

I

HAYWOODAS VAŽINĖ
JASI SU PRAKALBOM 

RUSIJOJ.
šiomis dienomis Ameri

kos spaudoje buvo pasiro
džiusi žinia, kad “Big Bill” 
Hayvvood, pagarsėjęs Ame
rikos aidoblistų agitatorius, 
kuris čia buvo nuteistas kalė- 
jiman ir pabėgo Rusijon, da-

ljiz.uomj u ociiau, via viena pi a- Maskva dabar šitą gandą 
mutinių jo pasiiiuosavimo saly-! užginčyja ir sako, kad Hay- 
•ų, vvoodas tebesąs da Rusijoj,
i "Tuo pačiu laipsniu, kaip bus Dabartiniu laiku jisai ke- 
rf&aiinATr. s vieno asmens iš- liaująs su prakalbom. Pietų

Rusijoj jisai pasakęs jau 6 
prakalbas.

įdomu butų žinoti, kaij 
jis tas prakalbas sako. Am 
rikoj būdamas jisai žinojo 
tiktai vieną anglų kalbą 
Būdamas amerikonu, rusiš 
kai taip greit jis išmokti ne 
galėjo. Nejaugi jis sako ru 
sanis prakalbas angliškai. < 
vertėjai jas verčia?

— ■ ■ L—?—

šys ir tenai atrasta malda
knygė, kortos, džiovintų gy
vačių, visokiu žolių, šaknų 
ir kitokių niekniekių.

“Burtininkės” pavardę 
angių laikraštis paduoda 
kaipo Luyits. Ji esanti lie
tuvė.

Tuo tarpu atsirado ir pra-i 
puolusis vaikas. Apie savo, 
motinos prietikius su “bur-j 
tininke” jis nieko nežinojo, i

Iš viso šito aprašymo ma
tyt. kad dalykas dėjosi tarpe 
dievobaimingų davatkų, nes 
laisvi žmonės jokiems bur-

....................
i 
I

i
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5 “Bu ’ n nkė” Pateko
Belangei*.

l. ;. < lerio. Ra., mums
*" pri' ’'' skarna iš angių

* 1H1K i - • “ : ur rašoma, kaip
“ tenai ' n lietuvė motina

ji< ■ - • r ii n in kės” paga i -
Įb. - . velnio pagalba
j surasiu prapuolusį sūnų.

\ ISO.' v ardės anglu laik-
rašty y kraipytos ir į lie-

- tuvišk.. tvardės nelabai
Jpaim>i <. -1 laikraštis sako;
1 kad v> ai minimi asme-
-nis esą uviai ir būdami

l Lietuvi 
-Į kaime.

zyvenę viename 
|

’ Apie ą atsitikimą anglu
i 1 • 1
laiK.ra.'i - paduoda šitokia
isi Pereitą vasara lie-
tuvis R. s (galRepšys?) su-;
sipyk< ; savo sunum. kuris

, lankė u high school’ę. Su-!
1 sibares tėvu, vaikas pa

tus ir dingo be jo-1 metė n:
i kios žin :< s. Motina pradėjo
Į labai ’tt :titis. Apie Kalėdas
iatėio pi ' ją kaimynka Ona ■
j Lopkits (gal Lopaitis?) ir
pranešė žinanti Pottsviilėj

! trera ' b urtininkę,” kuri su
j velnio į . ^alba galinti vaiką
1 surasti. lž patarnavimą ji!
: imanti sjo. Ir Ona Lopkits!
i pradėjo -aKyti motinai, kad
' ii turim i būtinai tuos pini-
gus "bu minkei” užmokėti. 1

i nes kitę. ip jos vaikas busiąs <
nužuuym> ir ji pati (motina)

i turėsią:; t i žūti.

Kaip Stovi Amerikos Pramonė
Nežiūrint kapitalistu ve- gauti daugiau užsakymų ir 

kad I perka daugiau odų.
Audimai.—Audimų pra

monės padėtis nevienoda. 
Medvilnės ir vilnų materi
jos perkamos vidutiniškai. 
Šilkiniai daiktai eina gerai, 

j ir čia galima tikėtis kainų ir 
i produkcijos pakilimo.

Cukrus.—Žaliojo ir rafi
nuotojo cukraus rinka nepa
gerėjo, nors kainos laikosi 

! tvirtai. Cukrų gaminančių 
j kompanijų padėtis prasta.

Chemikalai.—Trąšų skv- 
! rius chemikalų pramonėj žv- 
; miai pagerėjo. Parduodama 
idaug, kainos didesnės ir 
I konkurencijos nesimato.

Popiera.—Šitai pramonei 
i gresia pavojus, nes Kanada 
žada uždrausti išvežimą ža
liosios medžiagos. Bet kol 
kas popieros dirbtuvės dir
ba gerai ir popieros kainos 
truputį kįla.

Anglis.—Minkštosios an- 
, glies pramonė tebėra da nu- 
jsiminus. Kainos truputį 
aukštesnės ir kasyklos dirba 

! truputį geriau, bet pelno pa
sidaryti kompanijos neturi 
vilties.

Statyba.—Medžio indust
rija eina lėčiau negu metai 
atgal, tečiaus kainos laikosi. 
Kai-kuriuose miestuose na
mų pasirodo pristatyta jau 
perdaug ir rendos pradeda 
pulti.

Išvada.—Daugelyje svar
bių pramonių prekių parda
vimas šiuo laiku yra sumažė
jęs. Optimistiški pranašavi
mai metų pradžioje nesipil
do ir prieš biznį kįla svarbių 
klausimų. Pamatinės sąly
gos yra geros ir ženklai rodo, 
kad vėliaus pramonė page
rės. Tečiaus didelio gerbū
vio nesimato.

damos propagandos, 
Amerikoj dabar žydi di- 
džiausis gerbūvis, tikrumoje 

■ jokio gerbūvio nėra. Štai 
į kaip “Magazine of Wall 
i Street” piešia Amerikos 
: pramonės padėtį dabartiniu 
laiku:

Plienas. — Gamyba šitoj 
pramonės šakoj laikosi apie 
90 nuošimčių normos. Plieno 
produktų kainos keliamos, 
bet lietos geležies kainos ei
na žemyn. Vartotojai naujų 
užsakymu duoti nesiskubi- 
na, nes tikisi, kad kainos eis 
da žemiaus. Todėl naujas 
biznis silpnėja ir galima 
laukti sumažėjimo darbų.

Metalai. — Likvidavimas j 
spekuliacijų vario rinkoj bu
vo sukėlęs daug baimės; da
bar vario rinka truputį atsi-į 
gavo, bet naujų reikalavimui 
nedaug. Švino ir cinko kai
nos krinta toliaus. Cinko i 
vartotojai yra gerai tos me
džiagos prisipirkę ir naujų 
užsakymų neduoda.

Aliejus.—Nusekintas alie
jaus šulinių Wortham lau
kuose (Texas valstijoj) su
darė gero ūpo šitoj pramo
nėj. Aliejaus bus mažai, to
dėl galima bus kelti kainas. 
Gazolino ir žaliojo aliejaus 
kainos jau kįla nuo kelių sa
vaičių.

Automobiliai.—Darbai ši
toj pramonėj truputį pagerė
jo, bet vis netiek, kiek tikė
tasi. Automobilių parduo
dama nedaug. Konkurenci
ja tarp kompanijų šįmet bus 
didesnė, negu kada nors.

Odos. — Praėjusių metų 
pabaigoje odų rinka buvo 

i susmukus, bet dabar atsitai- 
i sė ir odų kainos kįla. Čeve- 
i rykų ' dirbtuvės pradeda į

BIJOJO, KAD KARAS 
NEPASIBAIGTU.

Karo metu socialistai bu
vo grūdami kalėjimai! užtai 
kad jie sakydavo, jog Wall 
Streeto kapitalistai nori tęs
ti žmonių skerdvnę.

Šiandien prie to prisipa
žįsta patįs kapitalistai, štai, 
pasiklausykit, ką rašo 20 va
sario Bostono “Herald” fi
nansinio skyriaus vedėjas:

“Bėgiu 20 pastarųjų metų 
buvo keturios žymios panikos 
ant Wall Streeto biržos. Dvi bu
vo dėl pinigų stokos, o dvi dėl 
karo. Didžioji 1907 metų pani
ka Įvyko dėl kredito sugriuvi
mo. 1914 metais kainos ant 
biržos krito dėlto, kad Europoj 
kilo karas. Gi 1916 metais pa
nika kilo de! baimės, kad karas 
gali greit pasibaigti ir tuo budu 
pasibaigs riebus pelnai iš ka
ro.-”

Reiškia, Wall Streeto vil
kai norėjo daugiau žmonių 
kraujo. Jie norėjo, kad ka
ras tęstųsi toliaus, nes jis ne
šė jiems riebių pelnų. Ir kada 
1916 metais pasirodė, jog 
Vokietija gali aliantus su
mušti ir karas pasibaigti, 
Wall Streeto piniguočiai nu
sigando. Ant biržos kilo pa
nika.

Argi ne tiesą tuomet sakė 
socialistai, kad karas reika
lingas tiktai XV all Streeto ka
pitalistams? O betgi Debsas 
buvo nuteistas užtai ant 10 
metų kalėjimai!...

i

I

tams netiki ir džiovintu gy
vačių su maldaknygėmis ne- 
sinešioja.

Nauji Raštai.
Prisiųsti “Keleivio” redak

cijai paminėjimui.

Gamtos Mokslo Vddovė-
I dalis, Oras, Vanduo ir 

studentų 
Kultūros” būrelio vertimas 

“Kultu- 
leidinys,

- Laisvas

š J. Trojanovskio. 
ros” Bendrovės
Šiauliuose. Knyga gražiai 
padaryta, gausiai iliustruota 
r smagi skaityti. 198 pusla
piai, kaina G litai.

i

Poezijos ir Prozos Teori
ja, vadovėlis vidutinėms mo
kykloms; parašė St. Češu- 
įas, išleido “Kultūros” Ben- 
Irovė, Šiauliuose.

I 
i
i

Repšienė-Reps pasakė 
apie tai savo vyrui, bet šis 
atsisakė moti pinigų. Pra
slinkus . iem dienom jis bu
vo ban 
muštas.

Ūkininko Dangus, taiko
mosios meteoivlogijos vado
vėlis ūkininkams, ūkio mo
kykloms ii- savamoksliams; 
parašė Ig. Končius, išleido 
“Kultūros” Bendrovė, Šiau
liuose.

!
1irų užpultas ir su

las įtikino Repšie
nę. kiic toji “burtininkė” tu
ri bu: tikra ragana ir juokų 
su ja negalima daryti.

Sudariusi šiaip-taip 50 
dolerių, Repšienė pranešė 
kaimynkai Lopkits savo pa
siryžimą vykti pas “buiti
ninke.“ Sutarta susisitikimą 
turėti Philadelphijoj ant 
Readingo stoties, 5 vasario. 
Bet apie šitą pasimatymą ži
nojo jau ir policija. Keli de
tektyvai civilėse drapanose 
žiurėjo iš šalies, kas bus to
ji "burtininkė.”

Pirmą dieną “ragana” ne
pasirodė. Nutarta susieiti 
ant ryt<>jaus..Ir vėl ji nepri
buvo. Ji atvyko tik trečią 
dieną. Kuomet Repšienė iš
pasakojo jai savo bėdą ir pa
reiškė. kad turi jai atvežus 
$50 už sūnaus suradimą, 
“burtininkė” išsitraukė mal- 

; daknygę ir atskleidus ją lie- 
idėti pinigus tarpe jos 
ne ’ ’

šią.
Tuo tarpu priėjo detekty- 

uėmė “burtininkę.” 
kaimynka Lop- 
prirodė jai tą 

ę,” taipgi buvo 
Policija kaltina

I

I

“DARBININKAS” NEŽI
NO, KADA APVAIKŠČIOT 
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĘ.
South Bostono “Darbinin

kas” 20-tame numery paste
bi, kad “Keleivis” nepami
nėjo Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių, kurios, 
“Darbininko” išmanymu, tu
rėjo būt apvaikščiojamos 
vasario mėnesio viduty.

Klerikalų organas sako, 
buk pranešti apie šitas su
kaktuves “Keleiviui” nelei
dę lenkai. Žinoma, tokis pa
sakymas yra nesąmonė, į ku
rią peržema butų net rea
guoti.

Bet kai dėl pačių Lietuvos; Pė 
nepriklausomybės sukaktu- ^aP’9* 
vių, tai reikia pasakyti, jog i raaLv 
švento Juozo gazieta nežino 
kada šitą šventę apvaikščiot. vai ir 
Lietuvos valdžia yra nutaru- Repšienės 

kits, kuri 
“burtininkę, 
areštuota, 
jas už suokalbį išvilioti iš 
Repšienės $50.

Policijos nuovadoj buvo 
iškrėstas 'burtininkės” krep-

I

I

■VrtlUZilrt J 1 HUlrt! U” a 
si oficialiai apvaikščiot šitas j k 
sukaktuves ne 16 vasario, [ 
kaip “Darbininkas” nori, bet 
15 gegužės. Tas buvo pa-i 
skelbta pernai valdžios ofi
cioze “Lietuvoj” ir tas yra 
aiškiai pasakyta visokiuose 
Lietuvoj išleistuose kalendo
riuose 1925 metams. Mes po j 
ranka turime ‘‘Lieutvos Ūki- ■ 
ninko” Kalendorių šiems ' 
metams, ir tenai ant antro \ 
puslapio aiškiai pasakyta: 
“Gegužės 15 d. Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktu
vės.”

Ar nežioplas gi “Darbi
ninko” redaktorių išsišoki
mas?

DRG. A. ŽYMONTAS 
VEDA.

“Naujienos” praneša, kad 
drg. A. žymontas, LSS. sek
retorius, susižiedavęs su 
p-le Jennie Jankiute, kuri: 
dirba kartu su juo “Naujie-, 
nu” raštinėj. Juodviejų ves-: 
tuvės busiančios birželio mė-' 
nesy. .

Kam da taip ilgai laukti? Į

Jei sveikata ir pinigai esti' 
pavojuj, tai visada pirmiau
sia gelbėk sveikatą. Tvirtą i 
sveikatą turint randasi gali-1 
mybės pinigų padaryti,

kitaip nieko “ne-

“Baras”, tai naujas žurna
las, pašvęstas meno reika
lams, leidžiamas “Daina
vos” Bendrovės, apie kurią 
esą susispietę visi žymesnie
ji Lietuvos rašytojai, žurna
lo redaktorium yra poetas 
Faustas Kirša. Kaina me
tams Lietuvoje 60 litų. Ad
resas: Kaunas, Švietimo Mi
nisterija, “Baras.” Taigi iš
rodo, kad šis žurnalas yra 
Lietuvos švietimo ministeri
jos žinioje.

“Kultūra,” pirmas šių me
tų numeris mėnesinio iliust
ruoto mokslo; visuomenės ir 
literatūros žurnalo, kuri lei
džia “Kultūros” B-vė. Tai 
yra rimtas ir naudingas pir
meiviškos dvasios leidinys, 
apie kuri yra susispietę visi 
pažangus Lietuvos moksli
ninkai ir rašytojai. Kaina 
metams Lietuvoje 20 litų, o 
Amerikoje $2.00. Adresas: 
Šiauliai, Dvaro gatvė. No. 
83, “Kultūros” Redakcijai.

5,000 JAPONŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

Į 3 savaites laiko Japoni
jos sostinėj Tokio mirė 
5,000 žmonių nuo influen- 
zos epidemijos.

LAIKAS MAINOS.
Laikas mainos—skriaudos žūna— 
Laisvei kelią tiesia.
Skinkim, broliai, naują taką.
Į ateitį šviesią!

Nebijokim priešo pinklių, 
Nebijokim nieko!
I)el gerovės darbo minios 
Negailėkim vieko!

Skleiskim šviesą, skelbkim tiesą, 
Kovą už liuosybę!
Ir prašvis mums saulė šviesi—
Laimės ir lygybės!...

Laikas mainos—skriaudos žūna—
Laisvei kelią tiesia...
Skinkim, broliai, naują taką
Į ateitį šviesią!

Šilo Sapnas.

ĮVAIRIOS žinios
’ i Svetimšalis išradėjas išrink- 

j- tas prezidentu Amerikos 
mokslininkų draugijos

Profesorius Michael Id- 
vorski Pupin, gimė Idvor’e 
1858 metais. Idvor’as tada 
prigulėjo Vengrijai, bet 
šiandien priguli Jugoslavi
jai. šiandien tas pats Pupin 
yra vedėjas Amerikos moks
lininkų. Šitas mokslininkas, 
profesorius elektromecha- 

Įnikų Columbijos Universite- 
I te, tapo išrinktas prezidentu 
į American Association for 
the Advancement of Scien- 
ce, kuri ką tik užbaigė savo 
didžiausi susirinkimą.

Profesorius Pupin yra vie
nas iš musų pirmutinių mok
slininkų, kurį net ir plačioji 
visuomenė pažįsta. Jo kny
ga “Nuo Imigranto iki Išra
dėjo” (From Immigrant to 
Inventor) yra aprašymas jo 
gyvenimo nuo laiko, kuomet 
jis buvo piemuo, iki atvyki- 

: mo Amerikon. Jis. aprašo 
kaip čionais rado progų, Ir 
kaip atmokėjo Amerikai sa
vo skolą, išrasdamas telefo
no dratą, per kuri žmonės 
Californijoj gali susikalbėti 
su Naujaj-’ Anglja.

Kuomet Dr. Michael Pu
pin tapo pakeltas į aukščiau
sią vietą tarpe Amerikos 
mokslininkų, jo pirmi žo
džiai apie jam suteiktą gar
bę buvo šitie: “Ką pasakys 
Idvor’as, mano gimtinis 
miestas, kuomet dažinos, 
kad tapau išrinktas prezi
dentu didžiausios moksli
ninkų organizacijos didžiau
sioje šalyje pasaulyje.”

I

t

Mokslo vertė.
Eyerett W. Lord iš Bosto

no Universiteto College of 
Business Administration, 
nesenai užbaigė interesingą 
mokslo studijavimą. Jis ra
do, kad užbaigimas keturių 
metų aukštesnės mokyklos 
kurso yra vertas $33,600 ir 
užbaigimas kolegijos arba 
techniškos mokyklos $72,-

i 000. Nemokytas vyras pra
rieda dirbti sulaukęs 14 me- 
j tų, ir daugiausia uždirba bu- 
; damas 30 metų. Jis uždirba 
mažiaus kaip $1.200 į metus 
ir sulaukęs 60 metų išviso 
uždirba $45,000. Per laiką, ' 
kuomet jam vertėtų lankyti 

; aukštesnę mokyklą, jis neuž- 
i dirba daugiaus kaip $2,000.

Vaikas užbaigęs aukštes
nę mokyklą pradeda dirbti 
sulaukęs 18 metų, ir buda- 
damas 40 metų jis uždirba 
apie $2.200 į metus. Iki 60 
metu senumo jis uždirba 

i $78,000.
j Kolegiją užbaigęs vyras 
j pradeda dirbti sulaukęs 22 
į metų, ir būdamas 60 metų 
j uždirba $6,000, ir išviso už- 
! dirba $150,000.

Vaikų darbas Algerijoj.
Mažos mergaitės Algeri

joj ateity galės pradėti dirb
ti divonų fabrikuose sulau
kusios 10metų, sulyg vėliau? 
šio nutarimo Algerijos’va£ 
džios darbo komiteto. Tas 
komitetas nesenai sumažino 
metus, .nuo 12 iki 10 metų.

Komunistų deportavimo 
atbalsis.

Keli metai atgal apie Bos
toną buvo suimta daug ko
munistų ir tūli jų buvo nu
teisti deportavimui. Kai ku
rie jų apeliavo ir buvo pa
leisti po $500 kiekvienas. 
Apeliacija vėliaus buvo at- 

< mesta, bet kadangi nuo to 
laiko Amerika nėra siuntus 
Rusijon nei vieno savo lai
vo, tai tie komunistai pasili
ko nedeportuoti iki šiai die
nai. Vienas žmogus, kuris 
buvo užstatęs už komunistą 
Bondarą $500 kaucijos, da
bar pareikalavo iš valdžios 
savo pinigų. Valdžia atsa
kė : “Pristatyk kaltininką, 
tai pinigus gausi.” Ir tas 
žmogus susijieškojęs komu
nistę Bondarą pristatė jį kur 
reikia. Imigracijos vyriau
sybė dabar nežino, ką su tuo 
komunistu daryt, ir mano
ma, kad jis bus paleistas.



Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

LAWRENCE, MASS. 
Visko po biskį.

Kadangi šiame mieste yra 
nemažai lietuvių darbinin
kų, tai ir visokių biznierių 
nestokuoja. Tarp kitų biznio 
įstaigų yra ir du “dievna- 
miai”—vienas Romos trus- 
to. o kitas neprigulmingas.

Romos biznio agentas 
Vermauskas, kad sustipri
nus savo Įstaigos bizni, par
sitraukė iš Chicagos “Drau
go” redaktorių Dr. Pakštą, 
kuris per ištisus tris vakarus 
laikė savo misijas. Vieną va
karą jo misijos buvo Lietu
vių Ukėsų Kliubo Svetainėj, 
todėl ir man teko to dakta
rėlio prakalbų pasiklausyti 
(Pakštas nėra jokis dakta
ras.—Red.). čia jis kalbėjo 
apie katalikų nuopelnus. Pa
sakojo, buk katalikai yra pa
darę viską, kas tik pasauly
je yra gera. Sako, visi išra
dėjai, astronomai: Galilėjus, 
Bruno, Kopernikas, Ediso
nas—tai vis katalikai, čia ta
sai davatkų apaštalas nei; 
neparaudo taip meluoda
mas. Jis turėjo pasakyti ve 
ką: Galilėjų, Bruno, Koper
niką ir kitus mokslininkus 
katalikai žiauriausiai nu
kankino. Jei šventoji inkvi
zicija šiandien viešpatautų, 
tai jie ir Edisoną nukankin
tų, nes ir Edisono išradimai 
griauja katalikų dogmas ir 
prietarus iš pat pamato.

Pripasakojęs savo prakal
boj visokių melagysčių, Pak
štas ant galo pasakė, jogei 
visiems reikia būti katali
kais. Girdi, kada žmogus 
miršta, tai beveik kiekvienas 
šaukiasi kunigą. Jeigu p. 
Pakštas yra daktaras ir nors 
kiek supranta mediciną, tai 
jisai žino, kad kiekvienas li
gonis kritiškame padėjime 
šaukiasi daktarą, o ne ku
nigą. Taip daro netik pa
prasti svietiškieji žmonės, 
bet ir kunigai. Net pats po
piežius—ir tas neatsideda 
ant “Dievo pagalbos,” bet 
kiek-nors sunegalėjęs, tuoj 
šaukiasi bedievių daktaru- 
specialistų.

Laike- prakalbų buvo dali
nami purvini lapeliai, ku
riuose prirašyta visokių non
sensų apie neprigulmingą 
kunigą Šleinį ir nepalankioj 
formoj prisiminta apie “Ke
leivį.” Tiek gerai, kad lietu
viai darbininkai į tokius kal
bėtojus, nei į jų dalinamus 
lapelius nekreipia mažiau
sios domės.

♦ ♦ ♦

Lietuvių Ukėsų Kiiubas 
savo susirinkime 2 d. sausio 
suspendavo balsą vienam 
savo nariui ant metų laiko ir 
nųtąrė^Kad minėtas narys 
per visą savo gyvenimą ne
galės užimti jokios vietos 
Kliubo komitete.

S # *

Darbai šiuo tarpu pas mu
mis eina silpnai ir patartina 
kitų miestų bedarbiam^ ne
važiuoti i čia darbo jieškoti.

Teisybė.

TOLEDO, OHIO. 
Bolševikų koncertas.

Vasario 7 d. ALDLD kp. 
surengė konceitą. Ant pro- 
gramo buvo sužymėta dau
gybė visokios muzikos, dai
nų, deklamacijų ir monolo
gų. Žiūrint į programą, 
rodosi, jog geresnio koncer
to jau nebereikia. Bet pro
gramas buvo išpildytas taip 
silpnai, kad, rodosi, nei pa
prasti kaimo vaikai prasčiau 
neatliktų.

♦ ♦ ♦

čia nesenai apsigyveno 
didelis Lenino garbintojas 
tūlas J. Pempė. Taigi jo pa
stangomis ir buvo surengtas 
šis koncertas. Pats rengėjas 
sudainavo komunistų himną, 
kurio pora sakinių įstrigo 
mano atmintin, būtent:
“Komunizmas jau gyvuoja 
“Ir vėliava plevėsuoja”...
Šitas komunistų himno ei-

lutes man norėtųsi pakeisti 
sekamomis, labiau atatinka
momis tikrenybei eilutėmis: 
Kur komunizmas gyvuoja, 
Ten velniava egzistuoja.
Minėtas Pempė atvedė sa

vo trijų metų mergaitę ant 
steičiaus deklamuot, bet 
vargas, kad minėta jo mer
gaitė dar kalbėt nemoka, to
dėl nei žodžių ištart negali.

Po komunistų koncertui 
turėjo būt šokiai, bet kadan
gi svetainėj nesirado mokan
čių grajiti, tai po svetainę 
pasistumdę išėjome namo.

« ♦ ♦

Butų geistina, kad šioj ko
lonijoj daugiau lietuvių ap
sigyventų, nes gyvenimo są
lygos čia yra geresnės, negu 
kitur. J. S—s.

MONTELLO, MASS. 
Prie ko bolševikai mano pri
eiti su savo žulikystėmis.
Štai “Laisvės” No. 3 tūlas 

A. Paprusietis rašo, buk “L. 
Am. Piliečių Draugystė pa
traukė Į teismą A. Yodeiki 
užtai, kam jis laužo draugys
tės konstituciją.”

Čia yra pasakyta daug ne
sąmonių. Pirmiausia turiu 
pastebėti, kad ‘Liet. Am. 
Piliečių Draugystės” Montel- 
loje visai nėra. Matomai, A. 
Paprusietis turi mintyje 
Lietuvių Piliečių Draugystę. 
Bet ir šita draugystė jokio 
Yodeikio teisman netraukia. 
Ištikrujų, tai Maskvos agen
tai bolševikai traukia Lie
tuvių Piliečių Draugystę teis
man už tai, kam ji atmetė 
bolševikų suplanuotus rinki
mus, kuomet legalis drau
gystės pirmininkas buvo ne- 
legališkai prašalintas iš pir- 
mininkystės.

Perskaitęs A. Paprusiečio 
korespondenciją, Yodeikis 
tik juokiasi iš bolševkių 
kvailumo. Yodeikis sako: 
“Jeigu aš, Yodeikis, bučiau 
prasižengęs prieš Lietuvių 
Piliečių Draugystės konsti
tuciją, tai toks mano prasi
žengimas butų kriminalis. 
Taigi tėmykit. Jeigu aš bu
čiau patrauktas i valdišką 
teismą, tai bučiau buvęs 
areštuotas ir pastatytas po 
kaucija. Na, tegul bolševikai 
prirodo: kada aš buvau 
areštuotas ir už kokią kauci
ją buvau paleistas? Toliaus 
Paprusietis rašo, kad aš, Yo
deikis, buvau teisme, Bosto
ne. Tai yra grynas melas, 
nes aš Bostono teisme nebu
vau.”

Iš minėtos koresponden
cijos matosi, jog Paprusietis 
prie L. P. Draugystės nepri
klauso, tokiu budu jam yra 
sunku tikrai dalvkai sužino
ti.

i

Susirinkimas vedė su katalike mergina A.
buvo šauktas per atvirutes Burnevičiute.
L. T. Namo skiepe. Atviru- kyt, kad

susirinkimą.

tės buvo siunčiamos tik 
tiems nariams, kurie simpa
tizuoja bolševikams .Kadan
gi minėtas susirinkimas bu
vo šaukiamas L. P. Draugys
tės vardu, tai i susirinkimą 
atėjo ir nebolševikai. Bolše
vikai, pamatę, kad susirinko 
daug jų priešų, sumanė slap
tai “savuosius” sukviesti iŠ 
apatinės svetainės i “skul- 
ruim.Į.” Tas ją planas buvo 
laiku pastebėtas ir nariai su
sitarė eiti urmu paskui bol
ševikus. Prie durų buvo pa
statyta bolševikų sargyba 
neįsileisti neištikimų ypatų, 
bet nariai i sargybą nekrei
pė domės ir Įnėjo i minėtą 
vietą kartu su bolševikais. 
Po valandėlės atėjo bolševi
kų advokatas Thorndike ir 
Simutis atidarė susirinkimą, 
pareikšdamas: “Visi tie, ku
rie pasirašėte ant šio listo ir 
stovite su sena konstitucija 
ir visi tie, kurie manote šį 
vakarą prisirašyti, galite čia 
pasilikti, o visi kiti turite iš
eiti laukan.” Vienok niekas 
Simučio pareiškimo nepa
klausė ir prasidėjo diskusi
jos. Bolševikai priversti bu
vo uždaryti susirinkimą.

Kitą syki parašysiu apie 
tai daugiau.

Montelietis.

Reikia pasa- 
_ Ks pirmeivis pada

rė tikrai pirmeiviškai, nes 
apsivedė civiliu budu. Pa
mąstai būna ip, kad davat
kos musų pirmeivius nusive
da prie altoriaus ir paklup
do ant kelių. Taip jau atsiti
ko su keliais meiviais, ku-. meiviais, ku
rių vardų (nenorėdamas da- 

inatos) čia ne- 
L. Vaikas.

ryti jiems sa 
minėsiu.

CHICAGO, ILL. 
Lietuvių Auditorijos 

atidarymas.
Vasariu 14 buvo istorinė 

diena Chicagos lietuviams: 
jie atidarė savo didelę audi
toriją. Susirinkusios draugi
jos jr daugybė pašalinių 
žmonių su muzika ir prakal
bomis atliko atidarymo iš
kilmes, ir naują, gražią audi
toriją, kuriai lygios, pasak 
vieno amerikiečio, nėra šioj 
apielinkėj, paskyrė lietuvių 
tautos reikalams.

Draugijos renkas prie 
auditorijos.

Pulkai žmonių nuo pat 
pietų stovėjo prie auditori
jos durų ir laukė progos Įsi
veržti Į vidų. Bet pirma tu
rėjo Įeiti draugijos.

Apie 5 vai. po pietų iš So. 
Halsted gatvės pietų pusės 
pasigirdo garsi muzika ir 
plevėsuojant vėliavomis 
maršavo draugijų valdybos 
nariai. Jie sudarė ilgą ir 
platų buri, taip jog gatveka- 
riai turėjo sustoti, iki būrys 
ir dalis minios suėjo i audi
toriją.

Kaip atrodo salė.
Didžioji salė arba audito

rija, kuri randasi antram 
aukšte, buvo greit pripildyta 
žmonių. Retai kur matėsi 
tuščia kėdė.

Salė yra labai vykusiai 
pastatyta. Ji sudaro maž
daug keturkampį ir yra pu
sėtinai erdvi. Sykiu su bal
konu ji sutalpintų apie 1300 
žmonių be didelio vargo. 
Sienos dar ne visai gatavos, 
bet jau baigiamos puošti. 
Užtai lubos gražiai ištaisy
tos ąžuolų vainikais ir kito
kiais ornamentais. Reikia 
prisiminti, kad ąžuolas, tai 
lietuvių stiprybės simbolis.

Nors viskas salėje yra gra
žu, bet aki daugiausia pa
traukia scena. Kur nepasi-

! suksi, kur nepažvelgsi, bet i 
sceną visad pažiūrėsi. Joj 
yra kas tai linksminančio ir 
veriančio žiurėtojaus akį. 
Scenos viršų dabina graži 
skulptūra ir garsių kompozi
torių vardai, lygiai taip pat 
kaip ir didžioj Chicagos au
ditorijoj. Kiek žemiau kabo 
stebėtinai dailiai išsiuvinė
tas ir iš Įvairių spalvų sudė
liotas šilkinis uždangalas. 
Jis daro labai malonų Įspūdi 
ir jam lygaus nesu matęs jo
kiam kitam Chicagos teat
re.

Pati scena nėra labai di
delė, bet užtat dekoracijos 
padalytos su skoniu.

Atidarymas.
5:30 vai. po pietų sugro-

jus muzikai, pasirodo scenon 
p. Zalatorius ir prataria pir
mus žodžius. Jis atpasako
ja, kokiose aplinkybėse ko
mitetui teko dirbti. Kasoj 
buvę Įik 14 tūkstančių dole
rių, kuomet spalių 22 d., 19- 
23 m. buvo išpilta pirma lo
peta žemės, o tuom tarpu 
kontraktoriams už pastaty
mą sulygta 150 tūkstančių 
dolerių. Kreiptasi prie drau
gijų, biznierių, ir dauguma 
jų prisidėjo. Taigi bendro
mis pastangomis svetainė 
pastatyta ir mums, lietu
viams, nereiks eiti pas sve
timtaučius. Auditorija yra 
lietuvių pasididžiavimas 
prieš kitas tautas.

Scenon sueina Birutės 
choras ir sudainuoja Ameri
kos ir Lietuvos himnus, o p. 
Sabonis savo gražiu balsu 
pralinksmina publiką kelio
mis dainomis.

Iškilmių pirmininkas p. 
Evaldas pareiškia, jog reika
linga pastatyti auditorijos 
bendrovės priešaky tinka
mus žmones, kurie mokėtų 
paliuosuoti auditoriją iš sko
lų. “Už 11 metų tikimės su
mokėti paskutinius morgi- 
čius. Tuomet sukirsim vidu
ry salės aukurą ir sudegin- 
sim juos, kaipo paskutinę 
duoklę svetimiems.”

P-nas Butkus, vienas au
ditorijos statymo sumanyto- 
tojų ir uoliausias darbuoto
jas, atpasakojo, kaip buvo 
skleidžiama savosios svetai
nės idėja. “Statėm bažny
čias, statėm bažnytines sve
taines, bet jos, nors lietuvių 
centais pastatytos, priklauso 
ne mums, bet vyskupui; jas ‘ 
valdo kiti.”

Svečių prakalbos.
Iš pakviestųjų svečių pir

mas kalbėjo p. P. Žadeikis, 
Lietuvos konsulas Chicagoj. 
Jis pastebi, jog Chicagos lie
tuvius yra su kuom pasvei
kinti. Auditorija tai lietuvių 
avilys, apie kuri visi susi- 
spies. Auditorija bus taipgi 
ir lietuvių paminklas.

P-nas Mastauskas trumpai 
apibrėžė auditorijos reikš
mę ir statytojų nuopelnus. 
Jų vardai esą reikalinga už
rašyti kur nors sienoj, kad 
pasiliktų visiems laikams.

“Naujienos” pirmos perė
musios auditoriją.

Ilgesnę ir nuoširdžią pra
kalbą pasakė p. J. Aleksan
dravičius, auditorijos valdy
bos narys. Jis išpradžių ne-' 
turėjęs noro pasirodyti, bet 
kuomet p. Sabonis savo dai
noj paminėjęs dzukus, tai ir 
jis neiškentė nepasakęs ke
lių žodžių.

P-nas Aleksandravičius 
išvardijo tuos, kurie dau
giausia, ir kurie mažiausia 
rėmė auditorijos statymo 
darbą. —‘‘Pirmiausia atėjo 
i pagalbą ‘Naujienos,’o pas
kiau mažesni laikraščiai.” 
Kai-kurie boikotavę audito
riją, kad ji ne katalikiška ir 
skelbdami Dievo žodį ardė 
vienybę.

Grigaičio kalba.
D-gas Grigaitis pasisakė 

norįs pasveikinti darbuoto
jus, kurie įvykino senai su
manytą planą, kurie išnešė 
ant savo pečių darbo naštą. 
Padėka už auditorijos pasta
tymą priklauso draugijoms 
ir asmenims, kurie gelbėjo ir 
simpatizavo. Statytojams 
nebuvo priešų, nes tai dar
bas visuomenės, o ne parti
jos arba sriovės. Buvo taip
gi skelbiama, jog parama 
yra pageidaujama iš visur. 
Seniau chicagiečiams reikė
jo teisintis prieš kitus deliai 
neturėjimo svetainės. Dabar 
nereikėsią to daryti. Svetai
nė yra ir ji patarnaus musų 
kultūriniams reikalams ir 
pastūmės musų progresą.

Lietuviams šiandien rei
kėtų daugiau bendrumo. 
Kam mums vieniems prieš 
kitus eiti, kuomet esam vie-

i nodose aplinkybėse? Reikia
• vienas kitam padėt, o ne 

trukdyt. Skirtumas nuomo-
• nių netrukdo gyvent po vie

nu stogu. Padėt vienas Hi
tam yrd žmogaus gyvenimo 
tikslas. Lietuvių auditorija 
yra vaisius supratimo, jog

i mes turim bendrai veikti ir 
ant tos minties, kaip ant pa
mato stovi ši auditorija. Jis 
linki, kad po šitų erdviu au
ditorijos stogu visuomet gy
ventų susitarimo ir draugiš
kumo idėja.
“Dar ne paskutinis darbas.**

Dr. Zimontas, sveikinda
mas auditorijos statytojus, 
pareiškia pageidavimą, kad 
ši auditorija nebūtų pasku
tinis Chicagos lietuvių dar
bas. Reikia dar pastatyti na
mą našlaičiams ir seneliams, 
reikia kad visos draugijos 
pradėtų priiminėti Į narius 
ir vaikus, idant jie galėtų už
imti musų vietas. Kitaip ši 
puiki auditorija atiteks sve
timiems. Kaip tai nebūtų, 
bet ši salė bus amžinu pa
minklu, jog čia gyveno lie
tuviai ir pristatė mūrinių na
mų, ten kur seniau plaukio
jo antys.

Užsibaigus prakalboms p. 
Maziliauskienė ir T. Janulis 
pardavinėjo šėrus ir rinko 
aukas, žmonės buvo labai 
susidomavę ir nesigailėjo 
aukų užbaigimui auditori
jos. * Stanislovas Daugiela 
aukavo 30 dolerių, o vienas 
amerikonas—10 dolerių. Ne
mažai išparduota ir šėrų. 
Matyt, kad po atidarymo ne
sunku bus galutinai užbaig- 

i ti tą milžinišką lietuvių audi
toriją, kuri bus musų kultū
rinių centru, musų pasidi
džiavimu ir lietuvių vieny
bės, pasišventimo pamink
las.

Sekmadieny, vasario 15 
dieną buvo koncertas. Publi
kos susirinko kiek mažiau, 
negu atidaryme.

Reporteri*.

WORCESTER, MASS. 
Paaiškinimas A.L.D.L.D. 

kuopos komisijai.
A.L.D.L.D. 11 kuopos ko

misija, ypatose J. V. Mike- 
laičio, ir D. G. .Jusiaus, davė 
man atsakymą kaslink mano 
korespondencijos, kurioje 
buvo paliesta.' minėtos kuo
pos koncertas ir S.L.A. 57 
kuopos teatras.

Savo atsakyme komisija 
sako, jog “Aido” choras dai
navo gerai. Aš irgi sakiau, 
kad dvi dainas sudainavo 
pusėtinai, bet trečią taip su
gadino, kad nejauku buvo 
klausytis.

Kaslink tos vietos, kur pa
sakyta, kad p-lė Endzeliutė 
skambino ant piano, tai ko
misija turi tiesą, nes ten pa
dalyta klaida. Kokiu budu 
ta klaida Įvyko, aš irgi ne
žinau, bet turbut tai pasida
rė redakcijai taisant mano 
rankrašti ar zeceriui pralei
dus keliatą žodžių.

O kaslink minėtų “solis
tų”—Tumanio ir Bakšio— 
tai mano korespondencijoj 
buvo parašyta tikra teisybė, 
nes tiedu “solistai” Worces- 
terio publikai ant tiek įsipy
ko, kad publika juos juokais 
pasitinka ir juokais ir švil
pimu palydi. Kam rupi tikra 
dailė, tie šitokių “solistų” 
neužtarauja. Neveltui geres
ni solistai sarmatinasi sykiu 
su šitais dainų “gvoltaunin- 
kais” dalyvauti programo iš
pildyme. Tai tiek apie kon
certą. Kokioj tvarkoj jis ėjo, 
tai publikai ne taip jau svar
bu.

Dabar kaslink S.L.A. 57 
kuopos teatro. Kadangi A. 
L.D.L.D. komisija kišasi ne 
Į savo reikalus, tai į jos už
metimus kaslink mano ap
rašymo apie SLA. kuopos 
teatrą nesakysiu nieko. Jei
gu aš neteisingai parašiau, 
tai SLA. 57 kp. valdyba gali 
mano klaidas nurodyti.

Aš pasižadėjau tankiau 
rašinėti i “Keleivį” apie 
Worcesterio lietuvių dar
buotę. Nagi visi tėmykit, ar 
mano žinutės bus klaidin
gos. L. Vaikas.

I

i

WORCESTER, MASS. 
Worcesterio žinutės.

Vasario 15 d. Worcesterio 
Lietuvių Taryba surengė 
prakalbas A. O. H. Svetainė
je paminėjimui 7 m. sukak
tuvių Liet, nepriklausomy
bės. Buvo skelbta, kad pra
kalbos prasidės 7 vai. vaka
re, bet pradėta riša valanda 
vėliau. Prie tokių suvėlinimų 
Worcesterio publika jau pri
pratus, todėl niekas prieš 
rengėjus nei neprotestuoja.

Pradedant vakaro pro
gramą, pirmiausia apie tuzi
nas “Aušrelės” choristų, va
dovaujant J. Dirveliui, su
dainavo kelias daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Choristai buvo iššaukti po 
kelis kartus.

Toliaus buvo perstatytas 
kalbėti nesenai atvykęs iš 
Lietuvos valstiečių liaudi
ninkų atstovas Jonas Ma- 
kauskis, kuris labai nuosek
liai, vaizdžiai ir teisingai 
nupiešė Lietuvos klerikalų 
politiką ir Lietuvos padėti, 
klerikalams joje šeiminin
kaujant. Publika atydžiai ir 
ramiai išklausė svečio pra
kalbos.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos padengimui lėšų, 
o kas liks, tai bus pasiųsta 
Lietuvos našlaičiams. Surin
kta virš 50 dol.

* * *

Tą pačią dieną Lietuvių 
Svetainėj, ant Endicott St. 
buvo vaikų draugijėlės “Ži
burėlio” koncertas. Žmonių 
buvo apypilnė‘svetainė. Čia 
irgi buvo renkamos aukos 
vaikų draugijėlės palaiky
mui. Surinkta virš 17 dole
rių. Programą išpildė patįs 
vaikučiai, viskas išėjo pagir
tinai. Ypač gerai atsižymė
jo S. Giliaus sūnūs iš Webs- 
terio, 11 metų vaikas. Jis ■ 
griežė ant smuiko taip gerai, 
kaip išsilavinęs smuikinin- 
kas-artistas. Garbė tėvui, 
kuris turi tokį talentuotą su
mų

♦ ♦ ♦

Tūlas laikas atgal buvau 
“Keleivyje” rašęs, jog Al. 
Vaitkus laimėjo bylą su Šv. 
Roko Draugyste, kurią valdo 
bolševikai. Tuomet teisėjas 
W. G. Rowe išnešė tik nuo
sprendį, kuri turėjo užtvir
tinti aukštesnis teismas 
(Superior Court). Vasario 
13 d. aukštesnis teismas per
kratinėjo tą bylą ir teisėjo 
Rovve nuosprendį užtvirtino. 
Sulyg teismo nuosprendžio 
Al. Vaitkus gauna iš Šv. Ro
ko Draugystės $400 atlygini
mo už neteisingą jo prašali- 
nimą iš draugystės.

Bolševikai, laukdami teis
mo pasekmių, tarp savęs kal
bėjosi taip: jeigu bylą lai
mės šv. Roko Drau 
brauksime lauk iš draugys
tės visus tuos, kurie liudyjo 
už Vaitkų.

Dabar šv. Roko Draugys
tės nariai turėtų panašiai pa
sielgti su bolševikais, pasi- 
dėkavojant kurių intrigoms 
draugystė buvo patraukta 
teisman ir iš draugystės iž
do išeikvota apie $5,000.

♦ ♦ ♦

Vasario 13 d. Kriaučiūnas 
ir Smitas sušaukė Lietuvių 
Piliečių Draugystės ekstra veikėjas V. Motiej'aitis apsi

įgystė, tai 
dra Vasario 14 d. blaivybės 

agentai, užatakavo Lietuvių

(Tesą Koresp. ant & pusi.)

SUNYKĘ JŪSŲ KŪDIKIAI NEGALES 
IŠAUGTI J SMARKIUS VAIKUS

Pastebėki!, kuris maistas dėl 
jų geriausiai tinka. Veikite 
smarkiai, kad sustabdžius 
užkietėjimą su Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin

Tėvai neprivalo perdaug nusimin
ti, jeigu jų kūdikis silpnas. Pro
gresas jo augimo tankiai gludi 

pritaikyme tinkamų valgių ir dietoj.

Tėmvkit dietų, virškinimų ir liuosavi- 
mą. Turį būt du arba trįs vidurių liuo- 
savimai ant dienos ir kuomet valgo 
kietesni maistą—vienas arba du. Jei
gu liuosavimai vidurių būna rečiau, jeigu kūdikis'raugčioja, jo viduriukai 
išpusti, turi nemalonų kvapą, tai yra ženklai vidurių užkietėjimo. Tuojaus 
duokite arbatinį šaukštuką Dr. Caldvell's Syrup Pepsin ir iš po nakties jus 
turėsite sveiką kūdikį.

N’e visos, vienok, liuc‘mojančios gyduolės yra tinkamos kūdikiams, ypatingai 
tos, kurios turi narkotikų ir kitokių svaigalų. Syrup Pepsin yra liuesas nuo 
svaigalų, jis yra padarytas iš daržovių sunkos Ėgyptiškos sennos su pepsin 
ir malonių aromatų priemaiša. Formula paskelbta ant kiekvieno pakelio.
Pirkite bonką Syrup Pepsin aptiekoj, dožu kainuoja mažiau nei vienas cen
tas. Ir jeigu jums pasirodys netaip. kaip mes sakome, tai pinigai bus sugrą
žinti.

KLASIŠKAS PASTEUR’O , 
EKSPERIMENTAS SU 

VIŠTOMIS.
Garsus Francuzų biologistas Louią 

Pasteur įdėjo keliatą vištų į šaltų van
denį ir laikė jas ten, kol jų tempera
tūra nupuolė kelis laipsnius žemyn. 
Tada jis užkrėtė jas mirtinais ligų ge
malais ir vištos staiga pastipo. Gi pa
prastose sąlygose tie patys ligų, ge
malai vištoms yra visai nekenksmin
gi. Vienok peršaldymas vištų padaro 
jas silpnomis ir tie patįs figų gema
lai jas užmuša. Tas eksperimentas 
parodo, ant kiek peršaldymas yra ken
ksmingas. Laikykit Trinerio Sedativų 
nuo Kosulio jūsų gyduolių šėpelėj, o 
taipgi liuosiiokit savo pilvą su Tnne- 
rio Karčiuoju Vynu šios dvi gyduo
lės tuojaus paliks - geriausiais jūsų 
draugais. Ponis LaA> Obradttvich, far- 
merys, rašo muni£ iš Grafino, Idaho, 
Sausio 30: “Po isgėrjmui vienos bon- 
kos Trinerio Karčiojo Vyko aš ir vėl 
Jaučiuosi gerai, todėl priimkit nuo 
manęs padėkų už šitas gyduoles." At
sitikime reumatiškų ir neuralgišku 
skausmų, lumbago, nušalimų ir sutini
mų Trinerio Linimentas suteikia grei
tą palengvinimų. Jeigu jūsų aptieko- 
rius arba vaistų pardavėjas šių gy
duolių neturi,' tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, III.

Kliubą, ant Green St. Dide- Liuosuotojas. kokiu yra Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin, ?ali būt vartojamas 
visą šeimynos narių, nes jis yra saugus ir gerai veikia. Jis yra pasekmingai 
parduodamas per suvirs tridešimts metų ir šiandien plačiausia vartojamas vi-liu kuju išmušė spyną ir įsi-v - y.. . • parauoaama' pei buvus .imcsimis meVerŽę nučiupo apie pusantro i šame pasaulyje, nes virš 10 milionų 

gorčiaus “samodielkos.” j bonk'l parduodama kas metai. 
Kliubo gaspadorius tapo • vartokit jį nuo užkietėjimo, išpūtimo, 
— - i raugčiojimo, riemens graužimo, nevir

škinimo. galvos skaudėjimo, peršali
mo ir nuo kitų nesmagumų, kurie pa
eina nuo vidurių užkietėjimo. Daug 
žmonių vartoja ji nuolatos vienų sy
kį savaitėj pilvo išvalymui, kad iškal- 
no apsisaugojus nuo užkietėjimo Tik 
vienas šaukštas palaiko sveikatą ge
rame stovyje.

areštuotas.
Žinant naują įstatymą,1 

kliubiečiai turėtų būt atsar
gesni.

Žinomas vietos pirmeivis

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug- žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šį kuponų, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN' SYRUP COMPANY 
Monticrllo, III.

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
vcell’s Syrup Pepsin paštu. Štampu 
nereikalinga. Visiškai dykai.

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philadelphijos, Pa. fotografą^ 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
! metais dėl 900 šimtų Amerikos lietu

vių sanžiningai patarnavau nufotog
rafuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
darbų pradedant dzukijoj, baigiant že
maiti joj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti pcveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triooioa au gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilnų adresų jūsų giminių Lie
tuvoje ir taipgi savo adresų, kad su
grįžęs rudenyje, 1925 m., galėčiau pri
siųsti prabas. Pamatę sampalus ga- 
4ėsit duot užsakymų. Pinigų ant ran
gos nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažjstu 
visų Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdamas juo
kų. nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butų. (-)

V. J. STANKUS, Fotografas
70 No. 7th St., Easton, Pa.

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP- 
RITES PAS MANE

K. BUTKUS
1805 W. Lesington, St. 

BALTIMORE, MD.

(-)
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a ~ M pavogei, kad savo nuaidėji-PASAKOS, mą bent kiek pataisytum.
__________ V agis:—Tai prašau laik

rodį priimti,dvasiškas tėve!
Kunigas:—Aš jo nenoriu: 

tu turi jį sugrąžinti teisėtam 
savininkui.

\ agis—Jis laikrodžio ne
priima.

Kunigas i—N 
tai šį kar 
pasilikti, 
neįkrisk T _ 
sunkią nuodėmę.

Po keliatos labai griežtų 
pabarimų ir pamokinimų 
kunigas nuodėmes atleido. 
Kaip tik spėjo vagis apleisti 
bažnyčią, kunigas pažiurėjo 
kelinta valanda, bet jau, ži
noma. ir be laikrodžio paste
bėjo kelintą išmušė.

Vertė M—na*.
(“Žiežirba”)

I.
Vilniaus apylinkėje buvo 

vienuolynas P., kurio pože- 
myse, tarp kitų, yra palaido
tas ir abatas Aleksandras 
(abatas—vienuolyno perdė- 
tinis), kurs gyvas būdamas 
turėjo Įvairių savotįškų įpra
timų. Pavyzdžiui, jis mėg
davo kalbėti ne tiek žo
džiais, kiek ženklais, ir skai
tydavo neapšviestu ir kvai
liu kiekvieną, kurs jo ženklų 
nesuprasdavo.

Vieną kartą jis aplankė 
kaimyninį vienuolyną. Te
nai jo atkeliavimo laukė su
sirūpinę, nes gerai nežinojo, 
kaip su tuo savotišku svečiu 
apsieiti, kad neiššaukus jo 
nepasitenkinimą. Tuomet 
vienas iš broliu, kurs seniau 
buvo tyrinėjęs ženklų kal
bas, sutiko su abatu ženklų 
kalboje susilyginti. Vienuo
lyno prioras (prioras—ant
raeilio laipsnio vienuolyno 
perdėtinis. Prioro laipsnis 
yra žemesnis už abato.) su 
džiaugsmu pranešė abatui ir 
prašė su tuo vienuoliu kalbė
tis ženklais. Abatas iškėlė 
vieną ęirštą aukštyn ir žiu
rėjo įsistebeilijęs vienuoliui

į. tokią

BUČKIS.

/

Bučkis yra keistas daly
kas. Pavieniui jis neturi jo
kios vertės, bet dviem—be
galo geras daiktas! Mažas 
vaikas gauna jį už dyką, pa
augęs vaikinas turi jį vogti, 
o seniui prisieina pirkti. Ku-

i akis. Vienuolis pakėlė iš j dikio teisė, mylėtojo privile-

DARBININKO SAPNAS.
(Sekant A. Bebelio “Ateities surėdymą”).

ti, kam jie sako, kad žmonių 
laimė ar nelaimė priklauso 
nuo Dievo galybės. Jeigu jie 
taip sako, tai jie paskui tu
rėtų ir prašyti Dievo, kad jis

. savo galybe duotų žmonėms 
bet Į visokių palaimų. O jeigu jie 

to negali padalyti, tai jie yra 
šarlatanai.

—Na, gerai, Maike, o jei 
dabar makratų valdžią nu
versti ir pastatyti jų vieton 
cicilistus ar kitokius žydber- 

j nius, ar tada Lietuvos žmo
nėms Dievas atsiųstų kokios 
pagalbos?

—Aš gi tau sakau, tėve, 
kad Dievas niekad niekam 
pagalbos neduoda. Žmonės 
daugiausia dėlto tik ir nu
kenčia, kad jie tikisi pagal
bos iš dangaus. Jeigu jie 
tikėtų tiktai savo darbui, tai 
jie galėtų susitaisyti geresnį 
gyvenimą.

—Ar lietus tada nelytų?
—Galėtų lyti ir lietus, tė

ve, bet jei Lietuvos ūkinin
kų laukai butų sutvarkyti su
lyg mokslo reikalavimų, jei 
vandens nutraukimui butų 
išvadžioti kanalai arba ly
nos, tai lietus negalėtų daug 
pakenkti.

—Nebūk žydbemis, Mai
ke. Nes tiktai žydai nepripa
žįsta Dievo galybės.

—Visai priešingai, tėve. 
Žydai yra labai dievuoti 
žmonės. Juk ir krikščionių 
Dievas yra iš žydų paskolin
tas. Kristus taipgi .buvo žy
das. O kas parašė Dešimtį 
Dievo Prisakymų? Žydų ra
binas Maižius. Taigi po tei
sybei tu, tėve, turėtum save 
vadinti “žydbemiu,” o ne 
mane, nes tu garbini žydų 
diedus.

—Šarap!
—Taip, tėve, visas krikš

čionių šventraštis yra suda
rytas iš žydų pasakų. Lietu
viai neturi nei vieno savo 
šventojo danguje. Beveik 
visi tenai Joseliai, Leibos, ir 
Maušos.

—Meluoji, vaike. Mano 
vienvardis šventas Jurgis ne
gali būti žydas, ba jis yra 
kiaulių patronas.

—Bet jis ir ne tavo tautie
tis, tėve.

—Na, užteks, Maike, ba 
mes pertoli jau nuėjom. Mes 
pradėjom apie Lietuvos val
džią, o atsidūrėm ant žydų 
vieros.

—Tu pats, tėve, šitą klau
simą iškėlei. Tu pradėjai 
vadinti pirmeivius “žydber- 
niais”; taigi aš tau priro- 
džiau, kad tikrieji žydber- 
niai yra krikščionįs demok
ratai, o ne socialistai.

—Tu, Maike, dabar eik 
sau namo, o aš užsirukysiu 
pypkę .ir pamislysiu, ar gali 

jie mulkina žmones, .Tiekai- taip būti kaip t”. s«V«’ •

—Maike, šiandien tu kal
bėk su manim atstražniau, 
ba aš esu labai piktas.

—Tai negerai, tėve. Pik- 
tis kenkia sveikatai.

—Aš žinau, vaike,
kaip gi čia gali žmogus iš- 
trivoti nesupykęs, kuomet 
bedievių gazietos taip paš- 
kudija krikščionišką Lietu
vos valdžią?

—0 gal ji verta to.
—Ne, Maike, bedieviai 

prasimano nebūtų dalykų. 
Ve, pereitą vasarą Lietuvoj 
ilgai lijo lietus ir ūkininkų 
javai supuvo, tai bedieviai/ 
cicilistai ir kitokie žydber- 
niai sako, kad čia valdžia 
kalta. Bet ką gi čia valdžia 
gali būt kalta, kad javai ne
užderėjo? Štai, aš gavau 
nuo savo kuino gromatą iš 
Kreivakojų kaimo, kuris ra
šo, kad šią žiemą visą laiką 
Lietuvoj lija ir žiemos nėra, 
balos neįšalo ir žmonės ne
gali malkų iš girios parsivež
ti. Tai gal ir čia katalikiška 
valdžia kalta?

—Man rodos, kad tu, tėve, 
klysti. Niekas valdžios ne
kaltina dėlto, kad lietus lija, 
nors ištikrujų šitą argumen
tą galima butų prieš ją pa
vartoti.

—Kaip tai, vaike, ar tu sa
kai, kad valdžią galima už
tai kaltinti?

■—Taip, tėve.
—Na, gerai, Maike. o jei 

valdžia butų bedieviška, ar 
oras tada butų kitoks? Ar 
lietus tada nelytų? Juk tu ži
nai. kad oras paeina ne nuo 
valdžios, o nuo Dievo galy
bės.

—Taigi, taigi, tėve, tokius 
žmones, kurie tvirtina, kad 
viskas priklauso nuo Dievo 
galybės, kaip tik ir reikia 
kaltinti. Jie sako, kad be
dievių negalima į valdžią 
rinkti, nes Dievas tokiai val
džiai nepadės. Juk tai ki
tais žodžiais reiškia: “Rin
kite į valdžią kunigus ir ki
tus krikščionius demokratus, 
o tada turėsite didžiausią 
Dievo pagalbą!” Žmonės 
tam patikėjo ir pastatė prie 
valdžios krikščionis demo
kratus. Bet ar žmonių gyve
nimas nuo to pagerėjo? Ar 
Dievas atėjo jiems padėti ?- 
Ar jis atsiuntė jiems iš dan
gaus kokios palaimos? Ne! 
Išėjo visai priešingai. Per iš
tisą vasarą pylė lietus, javai ■ 
supuvo ir dabar žmonės ne
turi ko valgyt. Reiškia, krik
ščionis apgavo žmones.

—Maike, aš su tavim ne- i 
sutinku. Juk krikščionįs i 
makratai nekalti, kad Die
vas užleido lietų.

—Bet jie kalti, tėve, kam

karto du piratu. Abatas pa
siėmė į ranką obuolį ir lai
kė jį prieš vienuolį. Vienuo
lis padarė tą patį, tik ne su 
obuoliu, bet su buteliu. Čia 
abatas draugingai ženklu 
davė suprasti, kad jis pasi
kalbėjimu patenkintas.

Po pietų prioras abato už
klausė, ar jam vienuolio kal
ba patikusi.

—Nepaprastai. — atsakė 
abatas,—nes vienuolis ne 
tik ką puikiai suprato ma
nuosius ženklus, bet mokėjo 
taip pat gudriai ir atsakyti. 
Aš iškėliau vieną piratą auk
štyn, reikšdamas, kad prie 
stalo sėdi tiktai vienas iš
minčius. bet jisai savo iškel
tais dviem piratais davė su
prasti. kad tarp musų randa- 
dasi d ai- ir antras. Aš pakė
lęs rodžiau obuolį, norėda
mas pasakyti, kad vaisius 
yra tinkamas išminčių mais
tas, o jisai iškeltu buteliu pa- ‘ 
reiškė, kad ir vynas gali pa
linksminti išminčiaus širdį.

Kaip tik abatas išėjo, 
prioras paklausė vienuolio 
apie jo pasikalbėjimą su! 
svečiu.

—Tai labai žiaurus žmo
gus,—atsakė vienuolis,—bet 
aš jam skolingas nepasili- 
kau. Jis atkišo į mane savo 
piratą, kad man akį išdura, 
jeigu aš jo nenugalėsiu, bet 
aš jam parodžiau savo 
dviem iškeltais, kad jam tas 
kainuotų abi akis. Paskui 
jis grasino paleisiąs obuoliu 
Į kaktą, bet aš jam daviau 
suprasti, kad tokiame atsiti
kime kirsiu su buteliu. Kaip 
jis šitą pamatė, padarė su 
manim taiką.

II.
Vieną kartą vagis priė

jo prie kunigo klausyklos tuo 
laiku, kuomet bažnyčioj, ir 
taip nelabai šviesioje, buvo 
jau gana tamsu. Kunigas 
priminė savo nuodėmingam 
sunui,dkad nieko jam nenu
tylėtų ir viską, kas širdyje 
yra. tvirtAi pasisakytų.

Vagis tuo pačiu laiku pa
stebėjo kunigo laikrodį su 
stora sidabriniu retežėliu. 
Tarp jų prasidėjo tokio turi
nio pašnekesys.

Vagis (mėgindamas iš 
kunigo kišeniaus ištraukti 
laikrodėlį):—Aš vagiu, dva-1 
siškasis tėve!

Kunigas:—Ne taip, reikia 
sakyti: “Aš pavogiau!”

Vagis (tuo tarpu laikrodį 
jau nusavinęs):—Aš pavo
giau!

Kunigas:—O, mano prie- 
teliau, tai tu labai nusidėjai; 
ką gi tu pavogei?

Vagis:—Laikrodį. 
Kunigas:—Tai tu turi jį 

sugražinti tam.. i« kurio tn jį •

i
i

I

gija, veidmainio priedanga. 
Jaunai merginai jis reiškia 
ištikimybę, ištekėjusiai mo
teriškei—viltį, o senmergei 
—labdarybę.

LAPAMS 
KRINTANT.
Krinta lapai 
paskutiniai, 
krinta, žvilgus 
rudeniniai...
Krinta rytą— 
auksu žėri, 
krinta dieną 
sidabriniai. 
Vakarėlį— • 
šydu dengti, 
tamsią naktį—' 
vėlių gobti...

O. mažučiai! 
Prasišiepę 
einant mirti, 
kapan gulti 
jums vis rupi 
dar žaidimai 
paskutiniai 
su šaltuoju 
rudens vėju...

Žaiskit, žaiskit, 
mažulėliai, 
sukit, vykit, 
meskit kilpas 
ant takelių, 
ant vejalių 
ir tarp krūmų, 
stagarėlių, 
kur, kaip rėty 
žiba, vypso 
plyšiai skylės, 
rudens vėjų, 
šalnų, speigų 
darbų vaisiai.

Sukit, vykit, 
skriskit, lėkit 
kits po kito, 
krūva—krūvą! 
Vis gelsvesni, 
vis gražesni 
rudens perlai, 
gamtos meilės 
įkvepėjai, 
šaltos žiemos 
P» anašėliai. 
žaiskit, šokit 
Džiaugsmo šokius, 
savo dainų 
paskutinių 
amžių atilsį 
begiedant!...

Vargdienėliai... 
Sukas, šneria, 
kaip vaikeliai 
gavę žaislą 
nematytą, 
naujai naują 
iš močiutės... _

Sukit, žaiskit, 
džiaugsmą kelkit, 
geltonučiai 
vėjavaikiai.

J, KarlrUe,

Žmogus, dar neseno am- j —Čia turbut turtingie-
žiaus, bet paliegęs, sudžiu- sienis sodnas, už įėjimą rei- 
vęs, išblyškęs, skarmalais kia mokėti, geriau bus pasi- 
prisidengęs, įėjo savo grį- j traukus iš čia—pamanė sau 
čion, kuri butų galima drą- ‘ 
šiai pavadinti’ ne žmogaus 
gyvenamu trobesiu, bet ka
žin kokia šunies lindynė. įė
jęs tuojau prisiartino prie 
lovos ir atsigulė. Po visos 
dienos bevilčio darbo jieško: 
jimo jis buvo suvargęs ir 
greit užmigo. Užmigęs sap
navo keistą. įstabų sapną.

Jam rodėsi, kad visas pa
saulis persimainęs. Jis vaik
ščiojo po kažin kokią sveti
mą šalį, visai jam nepažįsta
mą.

Šioje šaly buvo kas tai ne
paprasto. Einant jam pa
krante didelės, plačios upės, 
vanduo maloniai čiurleno— 
šnekučiavo, laukuose tie pa
tys paukščiai, kuriuos jisai 
buvo kasdien matęs savo pa
prastame gyvenime, gra
žiau čiulbėjo^—giedojo. Gė
lės puikiau žydėjo ir žolė 
gardžiau kvepėjo, nors tai 
buvo tos pačios gėlės, ta pa
ti žolė, ką jįs buvo pirmiau 
matęs. Pamažėl eidamas jis 
•sustojęs dažnai gėrėjosi ir 
grožėjosi gamta, pamiršęs 
savo alkį. Eidamas toliau 
lygiu, gražiai išgrįstu vieške
liu jis retkarčiais matė pui
kius namus. Ir juose buvo 
galima pastebėti visokio per
tekliaus, laimės ir džiaugs
mo.

—Kur aš esu?—klausė 
pats savęs.—Gal aš patekau 
į kokią didžturčių šalį? Kur 
yra tie, kurie'tą viską gami
na?

Taip bemąstydamas priė
jo jis prie plataus puikiai 
banguojančiais javais lauko. 
Tokių javų jis buvo pirmiau 
labai retai kur matęs, nebent 
savo pono dvare, kur jis dir
bo ir iš kur jį pavarė. Jis su
prato, kad ir čia; šioj turtin
goj šaly, turi būt darbinin
kų. Iš džiaugsmo jam pra
dėjo smarkiau širdis plakti, 
nes tikėjosi čia gausiąs dar
bo. Bet kaip jis nustebo ir 
nusivylė eidamas toliau ir 
niekur nematydamas kume
tynų, kuriuose turėjo gyventi 
darbininkai. Į tuos puikius 
namus, kurie matėsi laukuo
se, jis nedrįso įeiti. Jis nuta
rė eiti toliau ir būtinai su
rasti darbininkų. Negi tie 
ponai, kurie gyvena gražiuo
se namuose, turi patys dirbti 
laukus?...

Jis ėjo dar ilgą laiką. Pa
galiau beeidamas pamatė 
miestą. Bet ir miestas buvo 
ne toks, kokį buvo pratęs 
matyti. Jis susidėjo iš dai
lių namukų, prie kiekvieno 
su darželių, su žydinčiomis 
gėlėmis. Gatvės buvo lygios 
kaip stalas, lygiais akmeni
mis grįstos. * Toliau, šalia 
miesto, matėsi dirbtuvės. 
Prie dirbtuvės stovėjo pui
kus namas, panašus į vieš
butį. Jis lengviau atsikvė
pė, nes čia •tikrai tikėjosi 
gausiąs darbo.

—Pagaliau aš suradau 
darbininkų — pamanė pats 
sau.

Juo toliau jis žengė į mies
tą, juo labiau stebėjosi jo 
nepaprastumu. Visi žmonės 
buvo dailiai pasirėdę, išrodė 
laimingi. Nebuvo apdrisku
sių, išalkusiais veidais žmo
nių, kaip jis matė savo mies
te.

Dar jį stebino, kad niekur 
nesimatė nei vieno policisto, 
nei vieno traktieriaus ar 
smuklės. Visur jis mato dai
lius namus, sutinka laimin
gais veidais žmones.

Paėjęs toliau jis atsidūrė 
sodne. Čia matėsi pasilinks
minimui visokių pramogų. 
Pačiame sodno vidury mušė 
puikus fontanas. Netoliese 
griežė orkestrą, šimtai viso
kio amžiaus vaikučių links
minosi eidami įvairius žaidi
mus. Visi buvo gražiai, šva
riai aprėdyti, ___

I

Į ir su baime apleido jį. Nu
žengęs toliau priėjo dirbtu
vę. Matydamas atdarus kie
mo vartus jis tiesiai įėjo vi
dun. Paėjęs keliatą žings
nių pamatė prieinančią prie 
jo moteriškę. Priėjusi pa
klausė, ko jis nori. Išgirdus, 
kad jis nori gauti darbo, mo
teriškė nusišypsojo ir pa
spaudė varpelio guzikėlį. 
Neužilgo išėjo malonios iš
vaizdos žmogus.

—Tamsta galėsi duoti 
Šiam vyrui darbo?—paklau
sė1 ji.

Žmogus, meiliai nusišyp
sojęs, padavė ranką ir nusi
vedė prie darbo.

Laikas greitai bėgo. Ne
trukus sušvilpė dirbtuvė ir 
davė visiems žinoti, kad pra
sidėjo pietų laikas. Dirbtu
vėj taip pat matė nepapras
tumų. Čia nebuvo skubini- 
mo ir kiekvienas darbinin
kas jautėsi laisvas. Vaikų 
dirbant nesimatė, ką buvo 
pratęs matyti pirmiau.

Išėjęs iš dirbtuvės jau bu
vo bemąstąs, kur čia pasi
skolinus porą skatikų pie
tums, kai priėjo prie jo tas 
pats vyras, kuris suteikė jam 
darbo* ir paėmęs už rankos 
nusivedė į tą didelį gražų na
mą—viešbutį, į kurį suėjo ir 
visi kiti darbininkai.

Prie durų pasitiko moterį, 
kuri parodė jiems didelį val
gomąjį stalą su visokiais už
kandžiais ir gėrimais, apie 
kui i sėdėjo linksmai šneku
čiuodami darbininkai. Ap
link stalą skraidyte skraidė 
keliolika puikių merginų pa
duodamos įvairius valgius.

Jis valgė nustebęs ir ne
drąsiai, nesuprasdamas, kas 
čia dedasi. Už ką taip gar
džiai vaišina darbininkus?

Pavalgius ir atsikėlus jam 
nuo stalo, vėl priėjo tas pats 
vadovas ir nusivedė i veran
dą^ Iš čia matėsi graži pie
velė, kur vaikai linksmai 
žaidė. Čia ir ten mušė fon
tanai, vandens srovės bliz
gėjo įvairiomis spalvomis. 
Vidury pievelės griežė or
kestras. Medžių pavėsy sė
dėjo darbininkai, linksmai 
šnekučiuodami arba skaity
dami.

Keleivis ilgai gėrėjosi dai
liu reginiu negalėdamas at
sigrožėti. Paskui atsikreipęs 
į savo vadą paklausė:

—Teikis tamsta paaiškin
ti, kur aš esu. Ką tas viskas 
reiškia? Kodėl aš, prastas 
darbininkas, esu taip puikiai 
priimtas, it koks karalius?

—Pirmų pirmiausia—pa
mažėl prakalbėjo Vadovas— 
jųš nebegyvenate 19.. me
tais. Antra, jus dabar gau
nate savo darbo pilną verty
bę. Trečia, kiekvienas žmo
gus, kuris tik dirba, yra pats 
sau karalius. Kitokių kara- 

i lių mes nežinome.
Keleivis sunkiai atsiduso, 

i —Betgi jus visi esate tur- 
; tingi?—paklausė jisai.

—Mes nesame turtingi, 
sakant vienaip, o kitaip ta
riant, mes visi esame turtin
gi-

Keleivis nesuprato tokios 
filosofijos.

—Bet aš turiu užsimokėt 
už šitą mano vaišinimą?

—Jau užmokėta. Aš su
prantu, kodėl jus taip galvo
jate. Jus gyvenote tiek me
tų atgal, kuomet viešpatavo 
kapitalistinė plėšimo tvarka, 
žinoma istorijoje kaipo pel
nų tvarka. Tuomet jus buvo
te nelaimingi, nes turėjote 
-dirbti tik už dalį užmokes- 
nio—gavote tik kokią penk
tą dalį savo tikrojo uždarbio, 
o keturios penktosios dalys 
ėjo savininko kišenėn. Jus 
gyvenote landynėse, valgėte 
duoną su dirsėmis, nors jus 
statėte puikius namus ir dir
bote laukus, Tnose puikino

• ••

*

se namuose gyveno savinin
kai ir valgė kvietinę duoną. 
Jie laikė jus tol, kol pajieg- 
davote dirbti, o nustojusius 
sveikatos, kaip šunis, išmes
davo lauk badauti ir šalti. 
Pelno tvarkai viešpataujant 
keli turtuoliai turėjo suėmę 
savo rankose visą pramonę 
ir prekybą, leido įstatymus 
savo reikalams apginti. Tuo 
budu jie buvo pasisavinę-vi
są žmonių turtą. Jus visi dir
bote jiems, o jie tik lėbavo 
iš jūsų prakaitu uždirbto 
turto.

—Dabargi viskas pasikei
tė, nes didesnė pusė darbi
ninkų apsišvietė, aiškiai pa
matė jiems daromas neteisy
bes—skriaudas ir tuojau nu
sikratė tos vergovės. Dabar 
mes turime laisvę, lygybę ir 
teisybę.

—Bet kaip tą viską jie pa
darė?

—Labai paprastai. Darbi
ninkai paėmė Į savo rankas 
valdžią, visą gamybą ir pre
kybą: jie patys viską veda. 
Kiekvienam darbininkui su- 
lyg jo išgalės ir gabumų yra 
pritaikintas darbas ir beveik 
viskas, ką jis uždirba, prigu
li jam. Musų vaikai lanko 
mokyklas. Seneliai ir nusil
pę žmonės paliuosuoti nuo 
darbo, bet nenustoja teisių. 
Darbas yra taip paskirstytas, 
kad užtenka dirbti 4 mėne
sius per metus. Per tą laiką 
darbininkai mašinomis pa
dai^ tiek, kad kitus 8 mėne
sius jie gali būti be darbo ir 
tiek pat gerai gyventi.

—Bet jeigu kas nori, ar 
gali dirbti visą laiką?

—Taip, gali, bet jie tuomi 
nieko neišloštų. Kada darbi
ninkas atidirba jam išpuola- 
mą laiką, jis gauna tam tik
rą pažymėjimo raštą, su ku
riuo gali gauti kas tik jam 
bus reikalinga. Su juo gali 
važiuoti geležinkeliu ar au
tomobiliu i tolimas šalis, ap
lankyti tolimas parodas ir tL 
Tas pažymėjimas tinka tik 
vieneriems metams.

—O kai jis užsibaigs?
—Tuomet jojo savininkas 

turės grįžti prie darbo.
—Bet jeigu jis nepano

rės?
—Tuomet jis turės badau

ti.
—O jūsų moterys kuomi 

užsiima?
—Musų moterims taip pat 

yra paskirtas darbas sulyg jų 
išgalės, kaip tai raštinėse ar 
panašiai. ♦ * «

Žmogus pabudo užgirdęs, 
kaip jo vaikučiai pradėjo 
muštis ir rėkti, nepasidalin
dami duonos kąsniu, kurį 
rado jo kišenėje.

Kapitalo Vergas.
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JUOKELIAI.
MANDAGUMAS MOTERIMS.

Mokytoja aiškina vaikams is
toriją apie rojų ir klausia:

—Kodėl žaltys gundė J ievą, o 
ne Adomą?

Vaikas pakėlė ranką ir sako:
—Nes moterims visuomet 

reikia duoti pirmenybę.

YRA KO NUSIMINTI.
—Na, ko taip stovi lupą paka

binęs ?
—Pati pabėgo su burdingie- 

rium...
—Tai, tokios čia bėdos! .
—O jei sugrįžs!...

TRUMPAI ik AIŠKIAI.
Duktė.—Tėveli, aš noriu... no

riu šį-tą pasakyti...
Tėvas.—Tik trumpai ir aiš

kiai !
Duktė.—Dvidešimt penkis do

lerius. ' X

PIRŠLIUOSE.
—Ve tamstų kepurės ir bota

gas... gal nakvosite?
—Kad ir per naktį sėdėsim, 

ale nakvot nenakvosim.

t I »X i



todėl, kad J. A. D., prigulė
damas prie A.D.P.L.S., buvo į 
paliuosuotas nuo pilnų mė-j 
—kaipo

. Aš lą

KORESPONDENCIJOS.
nesinių mokesčių, 

Gydytoją.” Pamatė tai mu-. biednas butlegeris.CH1CAG0, ILL. Į“ ____________ _
Tauto* šventė. Vadavimas i sų tautos “kultūriniai švietė-' faktą ir pažymėjau, kad jis 

Vilniau*. : jai” tautininkai ir... už-j nėra tolks biednas, kaip s; ve
Panedėlio vakare, vasa

rio 16 dieną, Chicagoje, įvy
ko “Tautas šventė” vadavi
mui Vilniaus. Per keliolika 
dienų prieš tai buvo bubny- 
ta ant visokių instrumentų, 
kad susirinktų visi Chicagos 
lietuviai į amžiną atsilsį 
švento Jurgio beismentą ir 
School Hali, 48 ir Honore 
St., svetaines. Tautininkų 
obalsis buvo: paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių ir pareiškimui 
užuojautos kovojantiems už 
Vilniaus krašto laisvę. Iš 
karto sutiko ir katalikai. 
Prieš pat tą dieną katalikiš
ki lietuviai atsimetė ir už
draudė savo buriutėms netik 
eiti, bet ir žiūrėti ton pusėn. 
Išvadino laisvamanišku pa
rengimu, žulikišku darbu. I

To\vn of Lake (School 
Hali) programas turėjo pra
sidėti 7 vai. vakare. Tame 
laike susirinko apie 30 žmo
nelių visokių pakraipų. Tau
tininkus čia galima ant pirš
tų suskaityt, bet į parengi
mą suvažiavo iš kitų koloni
jų daugiausia. Pradedant 
programą, virš valandą vė
liau, buvo apie 150 žmonių. 
Iki 9:30 vai. pasiekė 200. 
Daugiausia, su vaikais, cho
ristais ir kitais programe da
lyvavusiais, siekė 250 ypatų. 
Tai buvo menkas susirinki
mas. Daugelis atėjo paklau
syti, kas tie do paukščiai 

‘ “Dzimdzi-Drimdzi.” Ant jų 
parengimų imama vienas do
leris, o čia jie galėjo juos pa
matyti už 50 centų.

Pirmininkavo tautininkas : 
Kodis (ar Kuodis). Sako, 
kad šis žmogus daug žinąs, 
bet iš jo sužinoti buvo gali- j 
ma labai mažai: kalbėjo,.

už-| nėra toks biednas, kaip si.ve 
draudė. Agentas jiems aiški- persistato. 
11O. kuri ria no nnlitiakac viip- ’ __ ?no, kad čia ne politiškas žur
nalas, tik sveikatos ir moks
lo žurnalas. Didis “patrio
tas” Kodis pasakė: “No ar- 
gument”!

Ant galo rinko aukas ir 
davė už $10 dovanų albumą 
“Vilnių.” Atsivežė didelį 
baksą, bet biznio nepadarė. 
Valančauskas garsino, kad 
Vilniaus albumas kainuoja 
$8.00, bet žmonės kalbėjo, 
kad jie gali pirkti tą albumą 
už penkinę.

Vakaras didelio įspūdžio 
nepadarė. Atėmus socialis
tus, komunistus ir kitus prie
šingos minties tautininkams 
žmones, butų nereikėję nei 
programą pildyti.

Vilniaus Pilietis.

Komisija man prikiša, 
kad tą viską aš atsiminiau 
už 9 mėnesių (neteisybė, už 
trijų mėnesių) ir sustaugiau. 
Kodėl aš laukiau tris mene- J 
sius ir nerašiau? Ogi todėl,1 
kad jus bandėt sulošt gud
raus velnio rolę, bet pasili
kot kvailos varnos plunksno
se. Nes ištikrujų taip buvo * 
9 d. kovo susirinkime A. J. 
prisipažino, kad tikietų bu
vo 231, o ne 200, kaip A. J. 
ir K. J. sakė pirm pardavinė
jimo. Reiškia, abudu skaitė 
ir abudu sakė pirm pardavi
nėjimo, kad išviso yra 200 
tikietų. Tai kokiu tikslu jie 
slėpė tuos 31 likietą?—klau
sė organizatorius. Ir kuo
met ta suktybė aiškiai išėjo 
į viršų, tai vistiek K. J. ir A. 
J. nebuvo nubausti. Tuomet 
aš 12 d. kovo parašiau laišką 
G kuopai, nurodydamas pa
gal A. D. P. konstituciją, kad 
tokiems mekleriams ne vieta 
šioj partijoj. Atsakymo i 
mano laišką laukiau per iš
tisus tris mėnesius. Mat jie 
vilkino ir manė, kad viskas 
nusitrins ir bus užmiršta. Ir 
tik tuomet, kai aš pradėjau 
teirautis pas kuopiečius, ką 
jie mano daryti su mano 
laišku, tai jus išrinkot komi
siją to dalyko ištyrimui—ir 
kas keisčiausia—iš tų narių, 
ant kurių buvo paduotas 
skundas. Ar tai ne aklas pa
sielgimas?

Toliaus komisija sako: ti
kietų buvo užsakyta tiek, 
kiek buvo nutarta. Tai kode 
nepasakoCkiek buvo nutar
ta? Čia jau yla matyt iš mai
šo. Kitoje vietoje komisija 
sako, kad tikietus skaito par
duotus, o ne pirm pardavi
mo. Meluojat! Akrone vi
suomet tikietai skaitomi 
nirm pardavimo, ir minėto 
baliaus tikietai buvo parda
vinėjami iš kalno. Ar visi at
ėjo ant minėto baliaus, kurie 
pirko tikietus iškalno? Ir 
kodėl P. J. turėjo “trobeli” 
su A. J. tikietų pardavinėto
ju? Komisija sako, kad jei
gu ir buvo ekstra tikietų, tai 
gal aš pasidaręs. Jus visi ži
not, kad aš tame surengime 
visai nedalyvavau.

Ir su kokiu-gi tikslu jus 
mano ypatą taip nachališkai 
šmeižiat? Ar kad savo pur
vinus darbus Amerikos dar
bininkų akyse nuplovus? 
Komisija sako, kad jie susi
dūrę sU mano išminties san
deliu, kuomet aš pagavau 
K. Janaliuną, kuris mokėjo 
už 8 narius, kuomet musų 
kuopoje buvo 9 nariai.

Kcmisijn sako, kad *iš ne
turiu mažiausio supratimo 
apie tvarką. Girdi vietoje 
žiūrėti kuopos !"ygas, aš nu- 
klajojęs Į centrą. Juk kuo
pos knygose vienaip rašoma, 
o kitaip daroma. Bet kuomet 
laiškas atėjo iš centro, tai ir 
parodė, jog gerbiamasis mo
kėjai už 8 narius, kuomet 
buvo 9. Vėliaus komisija sa
ko: K. J. nebuvo A. D. P. 
finansų raštininkas, kuomet 
jis norėjo pabėgti neišmokė
jęs žydeliui už fomičius. Čia 
neužgincyjaųia, kad jis taip 

Minėta komisija rašo, kad pasielgė. Tas reiškia, kad 
mane sutiko nelemtas liki- kuopiečiai jį nuo seoiaus pu
mas. Kodėl? Ar todėl, kid žinojo, kaipo gabų meklerį 
aš (negalėjau ilgiau panešti1 i** todėl priėmė prie A.D.P. 
visų klastų ir suktybių, ku-1 L.S. 6 kp. 
rias pamačiau kaip m. centr. Į Komisija apg diestauja J. 
komitete, taip ir A. D. P. L • A. Dominiki iti, pas kurį val- 
S. 6 kuopoj. Ir tą viską’džios agenU i rado 40 gal. 
aš iškėliau viešumon, kad šiltos cukrinės ir pusę tono 
perspėjus akroniečius ir pla-Į cukraus. Girdi ui buvę jo 
čią darbininkų visuomenę, randauninko. Jau kad me

no urg. vrngai^ Tai ką sutiko nelemtas liki- luojat, tai net ausįs kruta,
bet kalbėjo, kalbėjo ir kažin, mas: mane ar jumis?

AKRON, OH1O. 
Atsakymą* “Laisvė*” 

pliuškiam*.
“Laisvės” No. 267 p. m. 

tilpo iš Akrono vulgariška 
korespondencija. Kitaip ją 
ir negalima pavadinti, nes 
aiškiai matosi, kad ir “Lais
vė” talpino minėtą kores
pondenciją vien todėl, kad 
ją rašė A. D. P. nariai, o ne 
todėl, kad ji yra teisinga. 
“Laisvės” redakcija nusiplo
vė savo rankas nuo tų purvų, 
kurie drebiami į mane, nes 
virš koresp., po kuria pasira
šo komisija, yra padėta šito
kia redakcijos pastaba : 
“ ‘Laisvės’ redakcija neatsa
ko už išreikštas mintis ko- 
resp.,” po kuria pasirašo ko
misija iš trijų ypatų—Paul 
šimkevičius, K. Janoliunas 
ir J. A. Dominikaitis. Čia 
turiu pažymėti, jog P. š. dar 
nesenai prisirašė prie parti- 

. , . _ jos u- kas pirmiau partijoj
kalbėjo, bet mažai pasakė, dėjosi, jis nežino. Ir savo 

Kalba konsulas Žadeikis. parašą po minėta korespon- 
lš jo nėra ko ir reikalauti, dencija dėjo, matomai, kitų 
Jis taikėsi prie publikos, ne- dviejų komisijos -narių įkal- 
girdamas nei peikdamas betas. 
Lietuvos valdžią. Esą, kad 
valdžia yra galva, o Lietu
vos liaudis tai kaklas. Už vi
sus negerumus atsako ne 
galva, bet kaklas—liaudis; 
kam ji renka ją ir daleidžia 
jai blogai daryti.

Dainavo “Birutės” choras, 
Vanagaičio vedamas. Cho
ras dainavo gerai, tik tos 
dainos tai “Birutei” perpras
tos. Kvederas buvo "“B.” pa
kėlęs, bet dabar jau choras 
ne tas. Geriausia Jų daina 
buvo “Vilnius,” bet tinkan
ti tik musų lietuviškiems po- secko ir mano paties li
niukams. Darbininkai “Ge- trįs pasirašėm po minėt*5 ’ 
ležiniu Vilku” nesiinteresuo-
Ja- štai pasisuka ir ‘‘Naujie
nų” redaktorius drg. Gri
gaitis. Tautininkai ir jam su
teikia “malonę” pasakyt ke
liatą žodžių. Drg. P. Grigai
tis pareiškė, kad jis nebuvo respondencijos teisingi, .ną 
kviestas kaipo kalbėtojas ir tik redakcijos žiniai, todėl 
kad programas ilgai užsitę- - - - ‘ ’
sė, tai jis kalbėsiąs trumpai. 
Jis pažymėjo septynių metų 
apvaikščiojimo šventę, kai
po svarbią tautai ir jos žmo
nių laisvei. Jis taipgi pami
nėjo nepriklausomybės dek
laraciją, kurią Lietuvos žmo
nės atpirko savo krauju. Bet 
ta žadėtoji Lietuvos žmonių 
laisvė pasiliko tik ant popie- 
i-os. Dabar Lietuvoje nėra 
laisvės žodžio, nėra laisvės 
susirinkimų nei spaudos. 
Liūdnai drg. Grigaitis pažy
mėjo, kad liūdnos žinios iš 
Lietuvos ateina, kad Lietu
vos darbininkai yra šaudo
mi Kaune. Visa publika su
ūžė pritardama jo kalbai.

Tautininkas kodis mėgi
no drtf. Grigaitį kritikuoti.
. • .* • • i - • • .1 X* —\ \ -----
ar jis pats žino apie ką kai- Toliaus komisija daugiuu-
bėjo. šia rašo apie cukrinę, idant

Beje, pradedant rinktis į nukreipus visuomenės atydą 
svetainę žmonėms; ‘atėjo ir nuo tų savo pasielgimų, ku- 
Lietuvių Daktarų Draugijos riuos bandė atlikti 24 d. va- 
žurnalo “Gydytojo” agen- sarto, 1924 m. ir pirm to. Aš 
tas. Jis pradėjo pardavinėti apie cukrinę paminėjau tik

J visas tos komisijos nesą
mones aš čia neatsakinėju, 
tik tiek turiu pasakyti, kad 
mano korespondencija, til
pusi ‘‘Keleivio” No. 38, bu
vo pilnai teisinga, ką gali 
paliudyti didžiuma akron ie
čių, kurie matė kokį “trobe- 
lį” turėjo A.D.P.L.S. 6 ' ro
pos organizatorius P. Jurge
lis, kuomet sugavo 31 ti’.ie- 
tą kontrabanščikų 
Ir mano koresp., tilpusi 
lcivio” No. 38, buvo per? 
reta org. P. Jurgelio, B. V

veznae.
“Ke- 

eržlu- 
' >r- 
’'i 

trjs pasirašėm po minėt*5 ’ o- 
respondencija, tik než’ ia 
delko “Keleivio” redak ja 
netalpino visų pasiraši ių 
kardų, o tik mano v. mo 
^“Keleivio” redakcija t ip 
suprato, jog Jurgelis ir Ver
seckais liudyjo tamstos : o-

juodviejų parašus ir išleido. 
—Red.). Tokiu budu komi
sija iš trijų narių (vieno ne- 
legališko) drėbė purvus ant 
manęs vieno, o Jurgelis, tą 
viską matydamas, šiand.^n 
tyli. Kodėl? Ar bijai p sa
kyti teisybę akyse visų na
rių? Ar nori tapti neteisybės 
rėmėju?

I

Rugpiučio 22 tu, 1924 ra. 
Akrono “Bcucon Joumal’e” 
tilpo blaivybės agentų se
kami; n-poru.?:

• Jue Lcmini.N, 540 Wash- 
ingLo’i tu, iš b ung held on 
chiagjs ot mšOiuJacturing 
and pcsscsJcn of a štili. Po-

Didžiausia Arbatos ir Kavos /
Vertybė Amerikoj Šiandien/
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Vieno Svaro Pake is LiTairaiiieKives $.S9 
Puses Svaro Pakelis La Touraine Arbatos .4S

(Bile rūšies) “

ABUDU $1.04
Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

W. S. (ĮL INKY (<).. 2»1 ATLANTU.' AVĖ. BOSTON.

UTouraine Tea and Coffee
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*

rėjo tvarką vesti su kumš
čiu ?

Toliaus B. S. sako, kad aš 
jau netekęs draugų ir bėgu 

1 pas tuos, kuriuos per “Kelei
vi” apšmeižiau ir verkdamas 
maldauju dovanoti. Dar kar
tą sakau: kas tilpo “Kelei- , 
vio” 38 numery, tai vra šven-; 
ta teisybė, ir jus patįs tą ži
not, ir aš jūsų nei vieno ne
bandžiau maldauti už para
šymą teisybės, ir nemaldau
siu. A. M. Belch.

lice say thui he vvas at \vork 
when ihe\ served the war- 
rant on hin. Six vice squ *d 
officers pa: licipated in the 
raid. They are officers Tay- 
lor, Sine. Selov, Ryland, 
Geierand 0. P. Šmith.”

Na. ar dar jums neaišku, 
jog J. D. pats virė cukrinę? 
Bet komisija ir šį faktą ban
do užginčyti, kuris yra poli
cijos užrekoiduotas. Na, ir 
kogi iš tokius komisijos gali
ma tikėtis? Komisija sako, 
kad aš miesto centralininm 
komitete visuomet nueida
vau paėmęs ant drąsos. Tai 
kodėl aš M.C.K., buvau už
ėmęs svarbiausias vietas ir 
paskutiniam susirinkime bu
vau nominuotas M.C.K. or
ganizatorium ? Tai matot, 
kaio komisija pati sau per 
nosį užvažiavo!

. Komisija sako, kad aš nie
ko i laikraščius nesu parašęs 
apart kandžiojimo kitu ir 
esu doriškai nupuolęs žmo
gus. Kodėl! Ar todėl, kad 
parodžiau visuomenei jusų^paduodi savo pilnos pavar- 
meklervstes? Girdi, man vie- <’ 
ta tik “Keleivyje?’ Teisybė, i respondencijoj ikriminuoji 
“Keleivis” patalpina kaipj patas, tai tamstos raštą pa- 
bolševikų blogus darbelius,piuntėm Į gurbą, 
taip ir sociąjistų, o.‘‘Laisvė” Į Žinančiam, Worcester, 
elgiasi atbulai! parašyk tei-jMass.—Mums yra pageidau- 
svbę ant bolševikų, tai grą-i jamos trumpos žinelės iš vie- 
žina atgal su paaiškinimu : j tos lietuvių darbuotės,_o ne 
mes ant savo žmonių netal-j 
pinam tokių korespondenci
jų. 0 ant kitų pakraipų žmo-' 
nių talpina nors ir šlykščiau
sias korespondencijas. Tū
las laikas tam atgal “Laisvė” 
netalpino teisingas koresp., 
apie Edgew(?od Avė. progre- 
sisčių pasielgimus, kurią pa
rašė R.G. ir A.G. “Laisvei” 
galima melagingai girti sa
vo bolševikėlius, o teisingai 
jeikti negalima, nes karvutė 

gali užtrukti. z
S

“Laisvės” No. 272 tilpo iš-į 
Akrono korespondencija, po 
<uria pasirašo “Buvęs Susi
rinkime.” Ir ši koresp. su
dainuota tos pačios pelėdos 
balseliu, kaip ir No. 267. Mi-| 
nėtas B. S. sako, kad aš lap 
kričio 3 d., .1924 m. ant Lais 
vės Pašalpinės Draugystės' 
susirinkimo kėliau betvarkę. 
Kame priežastis tos betvar
kės buvo?. Ogi štai kame:
L. P. D-stė turėjo prakalbas 
9 mėnesiai tam atgal, kalbė
tojas buvo V. Andriulis. Po 
prakalbų tapo padaryta ko- 
lekta dėl Lietuvos politiškų 
kalinių (kiek sukolektavo, 
nepamenu), pinigus priėmė
M. Bulevičius (L. P. D-stės 
ižd. ir ADPI.S. 6 kp. narys), 
ir per 8 mėnesius neišdavė 
raporto. Kuomet nariai pra
dėjo teirautis apie tuos pini
gus, tuomet M. B. lapkr. 3 
dieną perskaitė raščiuką, 
pranešdamas, kad pinigai 
yra pasiųsti L. P. K. Tuomet 
aš reikalavau M. B. pasiaiš
kinti, kodėl taip ilgai neišda
vė raporip ąpięjimipėtus pi
nigus. Tvarkos, vedėjas ban
dė atimti man balsą, nepa
baigus sakinio, ir štai, kilo 
betvarkė. Kuomet aš tvarkos 
vedėją pavadinau jam ne
geistinais žodžiais, tai tvar
kos vedėjas puolė mušt ma
ne, ale nabagas gavęs per 
nosį, nuėjo apsiašarojęs. Tai 
kas kaitas: aš, ar tvarkos ve
dėjas K. Markūnas, kuris no-

■

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyti "Kelei

vį” arba kokiu nors knygų užsi- 
sakyt. gali kreiptis prie musų 
agento, jis patarnaus teisingai.

Jo adresas:—
JOE ELIOŠII S

North West Hotel. Kuom 
Kenosha. Wis.

<-)

15,

Red. Atsakymai
Ten buvusiam, Lowell, 

Mass.—Kadangi tamsta ne-

dės, nei antrašo, o savo ko-

svbę ant bolševikų, tai grą-i jamos trumpos žinelės iš vie- _ * x_ 1’ _ ____Z_______ _________ ________
vpatiški kandžiojimai. Tam
stos korespondencija apie 
katalikę našlę ir senbernį 
bučeri netilps.

D. R. L., Norwood, Mass. 
—Jeigu draugystės finansų 
knygose yra netvarka, tai 
pačios draugystės reikalas 
vra ta viską sutvarkyti. Mes- 

I ti kam nors dėmę per laik
rašti, be draugystės nuo
sprendžio, butų negražu.

Sporto Mylėtojui, Chica
go. III.—Musų manymu. F. 
Juška, gyvenantis Bostone, 
yra neginčyjamas lietuvių 
sunkaus svorio čarnpijonas 
Amerikoj. Mums rodosi, 
kad jis be didelės bėdos pa- 

Požėlą, ir Bancevičių, ir Šai
pai ių ir visus kitus Amerikos 
lietuvių ristikus. Juška da
bar yra skaitomas geresniu 
ristiku už abudu Žbyškus ir 
už Stasiaką.

Jonui Naujokui, Detroit, 
Mich.—Kadangi tamstos ko
respondencijos yra polemiš
ko turinio ir labai ilgos, to
dėl jų sunaudoti negalėsime. 
Mums pageidaujamos trum
pos ir aiškios žinutės iš lietu
vių darbuotės.

i

I

į guldytų ir Kamarauską, ir

I
I
i

1 Aš, Stanislava Paplauskaitė, pajieš- 
I kau savo brolio Povilo Paplausko, pa

eina iš Kauno redybos, Telšių apsk., 
Plungės parapijos, Alksnėnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, už kų bu
siu labai dėkinga Keli metai atgal 
jisai dirbo Scranton, Pa. niainose. 
Taipgi pajieškau ir kitų giminių ir 
pažįstamų. (10)

STELI.A PAPLAUSKAITĖ
1321 Kamilu Su, N.S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Romaldo Račkaus
ko ir pusbrolio Jono. Šilalės parapi
jos, Raseinių apsk.. Kauno rėd. 30 me- 

, tų Amerikoje, seniau gyveno Chiea- 
I goję. Kas apie juos žino malonė* pra- 

nešti arba pats teiksis atsišaukti (10) 
ADOLPH RAČKAUSKAS

1116 Hemlin St., N.S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau b:olio Juozo Zambacevi- 
čiaus, jis vadinasi Amerikoj Sauibus, 
Suvalkų rėd., Jūrės kaimo. Rudos pa- 
rap. Gyveno Brooklyn, N. Y. ir Pa- 
terson, N. J. Kas apie jį praneš pir
mutinis, skiriu $10.0O. (11)

MARCELĖ ZAMBACEVIČIŪTĖ 
218 I. St, So Boston, Mass.

Pajieškau brolio Jono Raudvilo, 14- 
15 mUų atgal gyveno Pittsburgh, Pa. 
ant Allegheny. Iš Lietuvos paeina 
Skaudvilės parapijos. Malonės jis pats 
atsišaukti arba žinantieji malonė* 
pranešti. ANNA GUŽAITIENĖ

* Raudvilaitė) (11)
100 Adam St., S?alp Level. Pa.

PAJIEŠKOJIMAI j
Pajieškau pusseserės Elzbietos Kar- , 

paviciutės, Sasnavos parapijos, Pat-1 
gelumbiškių kaimo, apie 22 metai 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji apie ją malonėkite pra-' 
nešti, nes yra labai svarbus reikalas 
iš Lietuvos. Taipgi pajieškau savo dė-Į ------------ -----(---------  — -----..—,
džių Matjošiaus, Antano ir Andriaus kuri įdomauja šeimynišku gyvenimu 
Savickų, tetos Magdės Savickienės, 5 ‘ : v
taipgi pažįstamų Onos Raibikiutės ir

! Vinco Kevežos, pastarasis Šunskų pa- 
j rapijos. Visus meldžiu atsišaukti, nes 

su kiekvienu turiu reikalą
ANELĖ DEREŠKEV 1Č1UTĖ 

1255 So. 28th SU Philadeiphia, Pa.

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
žįstami malonės atsišaukti. 

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

P.U1EŠKAU BROLIU MA1NER1C. 
taipgi ir kitų draugų, prisiųsti tų 
kompanijų adresus, katros išdirbinė- 
ja mainimus karukus Kanadoj ir 
Amerikoj. Už adreso prisiuntiiną pa
siųsiu 50 centų.

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

Pajieškau dėdės Vinco Juodžio, Tra
kų apsk., Aukštadvario vai., Žydiškių 
kaimo. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba žinantieji malonės pranešti.

ANELĖ 1V0DICA
236 Bolton St., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Povilo ir Igna
co Lugos. ir Aleksandro llovilo. Paei
na iš Šilėnų kaimo, Šiaulių apsk. Aš 
esu Marijona Karsokiutė, po vyru Be- 
ganskienė. Malonės atsišaukti 

MRS. M BEGANSKAS 
297 St. Nicholas Avė., Brooklyn, N.Y.

Aš, Marijona žudžiukė, po vyrui 
Kimberauskienė, pajieškau savo se
sers sunaus Rapolo Kriaučiūno, Kau
no red., Panevėžio apsk., Ramygalos 
vai. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešti šiuo ad- | 
resu:

MRS. M KIMBRAUSKAS
76 Forbu St., Amstcrdam, N. Y.

Pajieškau Juozapo Žuremskio, savo 
tikro brolio. 16 metų gyveno Chicago, 
Iii. Pats ar kas žino apie jį meldžiu 
pranešti ant šio antrašo:

JONAS 2UREMSK1S
632 Tovnsend St., iVilmington, Dėl |

Pajieškau savo pusbrolių Juozapo ir 
Jono šetkų, iš kaimo Lendrinių, Pa
gramančio parapijos, nes turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji apie juos pranešt 
ant žemiau paduoto adreso.

PĘTER YURGIN
Box 322, Divernon, 111.

I

i
I

Pajieškau savo tetos Zakarauskie
nės ir pusbrolių Jono ir Juozo Zaka
rauskų. Jie gyveno Chicago, 111. Mel
džiu atsišaukti ant šito antrašo: 

JOSEPH MAURUČAITIS
396 Seavcr St., Dorchester, Mass.

Pajieškau sesers Sofijos Zmitriutės 
po vyrui Šimanskienės, gyvena Okla- 
homos valstijoj. Pamečiau adresą, ma- 
lonės'atsišaukti. J. ZMETROW

118 Pembroke St., Boston, Mass.

Pajieškau savo augintinės Onos Kir- 
šiutės, girdėjau, kad jinai gyvena 
Maine valstijoj. Malonėkit atsišaukti, 
arba kas žinot malonėkit pranešti, už 
ką busiu dėkinga. Turiu labai daug 
svarbių žinių iš Lietuvos nuo seserų. 

KAROLINA PRATAŠIENĖ 
287—3rd St., So. Boston. Mass.

Aš, F. Skystimas, pajieškau savo 
draugų Karaliaus ir Jono Lorantv, 
Girdėjau, kad jie gyvena Montreal. 
Canada. Prašau atsišaukti, nes turiu 
labai svarbu reikalų.

F. SKYSTIMAS
30 Williams St., NVaterbury. Conn.

APSIVEDIMA1
Norėčiau susipažinti su mergina,

‘ ’ - 1 
ir norėtų tuojaus apsivesti. V pat* tu-, 
ri būt štai kokia: Apie 22 metų, vidu
tinio ūgio, dora, linksmo budo ir liuo- 
sa nuo tinginystės, pasimokinus, pra
silavinus. Nes aš norėčiau tokios, kuri 
tiktų ir norėtų pagelbėt man prie biz
nio, nors dalinai. (»)

ALEN HANSON 
General Delivery, 

Ilaiutratnck, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, ne jaunesnės kaip 
40 metų. Mergina gali būti ir 50 me
tų. Aš esu 50 metų. Malonėkit su pir
mu laišku prisiųsti paveikslų (9) 

J. KLOW
119 Kewaunee St., Ratine, W«.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 20 iki 38 metų, aš esu
38 metų persiskyręs teisme. Kurios 
norės arčiau susipažinti malonės pri- 
siųst su laišku ir paveikslų.

PETRAS MONGAUD1S* 
677 North St., Springfield, Mass.

REIKALINGA GASPADlN’ft pri
žiūrėti namus, aš esu našlys su 3 vai
kais; 2 eina mokyklon, o trečias d* 
jaunas. Turiu savo namų ir automo
bilių. Merginos ar našlės malonės at
sisaukt. Jeigu kuri manytų gal susl- 
taikvsim apsivesti.

’ MATEUŠAS RŪKAS
55 Conant St., Gardner, Mass.

Pajieškau apsivediniui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 40 rnetų. Aš esu
39 metų. Kuri mylėtų švarų šęimyniš-
k* gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymų duosiu kiekvienai. (15)

T. M—S 
2900 E._82nd St., Cleveland, Qhio.

REIKALINGA sena moteris arba 
mergina prižiūrėti stubų ir mergaites. 
Kambarys ir valgis duodamas, o su 
mokesčiu sutiksim. (10)

JOE BUTKUS 
26 De Junge SU Rochester, N. Y.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA LIETUVIŠKA PAT 
APTIEK A. Biznis gerai išdirbtas, vie
ta apgyventa visokiom tautom. Kreip
kitės ant šio adreso, bus paaiškint* 
pardavimo priežastis. (12)

A M. RYMDEIKA 
1336 So. 2nd St-, Philadeiphia, Pa.

FOTOGRAFIŠKA STUDIJA PAR
SIDUODA labai pigiai. Kreipkitės 
tuojaus, kas norit įsigyti studiją pus
dykiai. Studija su dienine ir naktine 
šviesa ir su visais įrankiais, publiškoj 
vietoj. Pirkėjas turi turėt nemažiau, 
kaip $350. (10)

ART STUDIO
826 Elizabeth Avė.,- Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA 2 FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJOS ant didelės gatvės, prie 
teatro, biznis geras, randa pigi, biz
nis įdirbtas per 40 metų, apgyventa 
visokių tautų. įtaisyta sulyg naujau
sios mados. 5 kambariai dėl studijos, 
4 gyvenimui. Savininkas išvažiuoja 
Lietuvon (11)

G. M. KANTAN
187 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ MECHANIKŲ 
SĄRYŠIS. Ine.

Pranešimas Akcininkams.
Šiuomi skelbiame jau antrą 

kartą, kad L. M. S. akcininkų su
sirinkimas. aptarimui bėgančiu 
bendrovės reikalų. ĮVYKS

KOVO 8 DIENĄ. 1925 M.
Nuo 2 vai. po pietų. Ktrn. šeštoko 
parapijos salėje. 570 KitOOME 
STREET. NEW YOKK CITY.

Prašome pribūti kiekvieną ak
cininką. Kurie negali pribūti as
meniškai. prisiųskite savo nuo
monę laišku ir kartu tuom pa
čiu laišku Įgaliokite kitą akci
ninką juir.:s : t.'t Mauti.
Lietuviu Me: hamkų Sąryšis. Ine. 

r.. N. Y.

Pajieškau sesers Eugenijos Kirkus- 
kiutčs ir brolių Juozo,ir Mykolo Kir- 
kickų. Meškinių kaimo. Tauragės vai 
Raseinių apsk. Girdėjau gyveno Chi- 
cagoje. Kas apie juos žino malonės 
pranešti arba patis lai atsišaukia. (10) 

ANTANAS KIRKICKAS
501 W. ’Jth St., Johnston City, III.

FARMOS
PARSIDUODA FARMA

85 akrai žemės, 50 dirbamos, kita 
ganykla ir giria, daug vaisingų me
džių. stuba 1 I kambarių, vanduo šiltas 
ir šaltas, telefonas namie. 9 karvės, 
telyčia, 2 arkliai. 150 vištų, 2 naujos 
barnės ir kiti 6 budinkai; naujos ma
šinos. automobilius, garadžius 2 auto
mobiliams. 5 mailios nuo Bridgcporto 
ir 4 nuo Derby Conn. Kelias geras. 
Parduodu todėl, kad turiu išvažiuot į 
Lietuvą. Ta vieta gera dėl dviejų šei
mynų. Klauskite laišku: (10)
J. A. 255 Broadway. So. Boston. Mass.

I
Pajieškau brolių Stanislovo, Alek

sandro. Juozapo ir Jurgio Armonų ir 
Onos Norkaitės. Paeina iš Kaltinėnų 
parapijos. Pirmiaus gyveno Chicago, 
III. JOHN AR.MON (10)

Box 571, New Ix>ndon, Wis.

Pajieškau savo brolienės Elzbietos 
Klovienės ir vaikų Kazimiero, Adziu- 
nės ir Kostantino Klovų. Dvylika me
tų atgal gyveno Rumford, Me. Malo
nėkite atsiliepti arba kas apie juos 
žinote praneškite (10)

J KL0W
119 Kewaunee St., Ratine, Wis.

i

PARSIDUODA ŪKĖS Michigano 
valstijoj, tarpe lietuvių ūkininkų, vie
na JO akrų, mažai apdirbta, parsiduo
da už 800 dolerių: kita 40 akrų, visa 
dirbama, su triobom ir užsėtais lau
kai parsiduoda už $3.500, Priežastis x 
pardavimo—važiuoju Lietuvon. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės pas savi
ninkų, įdėdami stampa dėl atsakymo. 
Adresas V. MUŠT A IK IS (9)

R. 2. Boa 17. ScottviBa, M>ch.

ŪKĖ
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (16) 
JOSEPH GERI B A 

Scoltville. Mieli.

168 Grand SI.. Brookly
Pirm. J. Nagevičius
Rr.št. V. Knmir.tk.i

Pajieškau savo draugo Kazio 2u- i 
kausko. Alytaus aps.. Darsūniškiu 
miestelio. Pirmiaus gyveno Weldmerg- 
ton, I’a., dabar nežinau kur MeĮdžnb 
jo paties atsišaukti ar kas apie jį ži
no malonės pranešti už k* busiu dė- ; 
kir.gas. (10)

BOLIUS DASTIKAS
3 Kingsley Avė.. Northampton, MasJ,

PARSIDUODA FARMA.
80 akių žemės, geri bud in

kai. Dėl platesnių informa
cijų rašykit (10),

ERNEST JOHNSON
R. 2. Cnster, Mich. j
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Atrask Pats Savo Laime!
Imk jų kaistą prieš gulsiant užmuš

ti šalti ii apsisaugoti nuo influenzos. 
: ri;.-o ir pneumonijos.

Sveikatos Kampelis NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «=
.m le:4 k u-'ii. i \erMi. nce.i jį su rorkoiiai .Js Mtolku*.
anraalAiLli*' j » pari»M«rt> nuu nenortoj u v Jūrių.
jeriau—duok ite Jam trupu*

KOSULYS.
Kosulys yra paprasčiausia 

liga, nuo kurios žmonių šei
mynos kenčia. Kosulys pats 
savy nėra liga, lik ligos žen
klas. Tai yra ženklas “su
stok, žiūrėk, ir klausyk,” ku
rį gamta davė žmogaus per
sergėjimui.

Jei turi didelį kosulį, 
kreipkis prie savo gydytojo. 
Jei kosulys kilęs iš kokios 
nors organinės ligos, tai pa
čioj pradžioj jis reikia gydy
ti. Nelauk, kol bus pervėlu 
Nemanyk, kad bereika'io čia 
kalbama. Daugyia atsitiki
mų, kad per apsileidimą per- 
vėlai gydytoją pašaukia.

Svarbiausia kosulio prie
žastis yra uždegimas “mu- 
cus mombrane.” šitoji plė
velė prasideda nosyje ir bai
giasi plaučių oro cėlelėse. 
Dėlto atsiranda slogos, gerk
lės skaudėjimas, bronchitis 
ir šiltine. Kosulys su bron
chitis dažnai eina kartu su 
kaiščiais, mfluenza. tymais 
ir kitokiomis panašiomis Ii-, 
gomis.

Viena is paprasčiausių ko
sulio priežasčių yra rūky
mas. Dažnai ir nervingumas 
esti kosulio pradžia. Daug 
kaitų įpročiai duoda kosu
liui pradžią. Atsitinka, kad i 
po kokiai ligai gaunamas ko
sulys, ir kostima. nors kosu
lio priežastys pranyksta, ar
ba taip daroma iš įpročio ar 
nejautimo. Dažnai naktimis 
užeina nejaukus kosulys. I 
Kai-kuriuose atsitikimuose _______ ________ __
lengva operacija yra reika- ; nėję, kad musės neprieitu*, 
linga. į ...........................

Minios psychologija kai i 
kada šį-tą turi su bereikalin
gu kosėjimu. Ar kada patė- 
myjot minioj, jei vienas kur 
sukosės, tuoj ir daugelis ki-1 
tą kosti. Tą gali išgydyti į 
gera pastaba. Armijoj kai j 
kada visas batalijonas košė- • gaauu 
davo ir tik karininkui įsakius' rankas, 
sustodavo. Iš to aišku, kad: Viduriavimas išžudo tuks- 
bereikalingas kosulys gali įritančius kūdikių kas metas:

' ‘ jis sužeidžia daugiau negu
numarina. Nuo jo galima ap
sisaugoti :

1. Visišku švarumu.
2. Laikant kūdikį vėsiai.
3. Tinkamu maitinimu.
4. Duodant užtenkamai 

atvirinto vandens gerti— 
šalto, bet ne leduoto.

5. Vasarą visą pieną atvi- 
rinant.

6. Labai dideliuose karš
čiuose kūdikio maistą ats-' 
kiedžiant.

7. Sulaikant maistą tuo-i

į
i

I

spenį nuo bonkelės, išmaz
gok spenį ir bonkelę šaltame 
vtndeny, paskui perplauk 
šiku vandeniu. įdėjus trupu- 
.i odos, vidurine spenio pu-: 
sę išversdami laukan ir bon- 
kelo išvalydama su šepetu
ku. . kad joje pieno neliktų 
nei kiek. Prieš vartojimą 
v akelę ir spenį pavirink ko
ki is penkias minutas tyrame ( 
vf ndenvje.

Speneliai. Vartok tiktai' 
tokius spenelius, kurie gali-

i gražiai išmazgoti. Jie! 
reikia išmazgoti ir išvirinti- 

augę su kitais vartojamais; 
J ikrais, išvirinus reikia lai- 
kvti tyroj uždengto j stikli-. 
n j j vandeny. Niekuomet ne- 
\. rtok spenelių ilgomis gu
li'. > dūdelėmis.

Viduriavimas. Pavojingu 
ženklu yra žalia mėšlo spal
va, kuomet jis išeina.

Kūdikiui užeina viduria- 
vnnas dėlto, kad jis yra per
daug šeriamas ar dėlto, kad 
maistas yra blogas. Vidu
riavimas užeina dažninus 
vasarą, kaip žiemą, nes karš
ti.-sugadina jo maistą: kai-š- 
.i kūdikį susilpnina ir nepa
matai, kad jam reikia ma
žiaus maisto kaistame ore. 
žindomas kūdikis gali gau
ti maisto perdaug, bet ką jis 
gauna, visas yra geras.

Viduriavimas nuo vieno 
kūdikio kitam perduodama 
musėmis, rankomis ir nešva
riomis bonkelėmis.

Laikyk suterštas palas 
s ndariai uždarytoje skardi-

(Pasiimk didelį nuo taukų 
viedreli, arba skardinę dė
žę nuo sausainių). Išskal
bus palas išvirink.

Neleisk musių prie kūdi
kio ir je maisto.

Eidama kūdikiui valgį tai-; 
syti ir po čiupinėjimui ser
gančio kūdikio nusiprausk

turi būti kontroliuojamas.
Jei kosulį seka skausmas, 

tuomet reikalinga gydytojo 
domė, kuri suras to priežas
tį. Ar šiaip ar taip, su kosu
liu reikia būti atsargiam, nes 
jis gali būti ir džiovos ženk
lu. Nepasitikėk patentuotais 
vaistais, kurie gali sutruk
dyt: gvdvma. Džiova nėra 
kiekviename kosėjime, bet 
kiekvienas žmogus, kuris 
džiova serga, kosti.

Nemėgink kosulio gydyti 
naminiais vaistais, kurie 
greičiausiai gali būti be ver- jaus smarkiam viduriavimui 
tės ir tik bereikalingas laiko ištikus, 
eikvojimas. Sėto, galbūt ri
zikuoji- ateities gydymą, jei 
kosulys butu kilęs iš priežas- 
tįęs‘džiovQS. .

Jeigu kęsti, skarele užsi- 
dengk burną. Niekuomet 
nekosėk i savo ranką ir pas
kui nesisveikink su kitu as
meniu, nes gali ir kitą juomi 
užkrėsti. Jei turi tokį kosulį, 
kurio negali greit nusikraty
ti. eik pas gydytoją ir sek jo 
patarimus.

Tai šitaip pataria Dr. Wil- 
liam L. Munson, Valstybės 
Sveikatos valdininkas, šiuos 
patarimus jis davė per radio.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

W Al KEG \N. 1LL. 
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
726 McAlli.-tcr Avė

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMšA 
7M—8th s-.

3) 1 žrašų Sekr. R. M. RULECZ 
83k So. Jackson St.

4 1 Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA
St'.i—sth st.

5i Iždininke KAZ. VAITEKt NAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS FETKAITIS

9i>7 So. Jackson St 
JONAS SKARBALIUS

b 11 Lenox Avė.
7; Knygiai K. AMBRAZ1UNAS

849 So Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Libertv St.
8> Maršalai: A. DELKUS

711—8rh St.
JON AS JOKI BA1TIS

P:cidilly Court.

Skaityk 

“BURTININKĄ” 
"Buri įninkąs" eina kas mėnuo naujas 
antri n ?’.a; ir stiprus, kaip uola! 
"Burtininkas" ya vienintelis žmonių 
aimė išburtuvas ir nelaimės praneš
imas; “Burtininko" kaina metui 81 
"Burtininką" skaitydamas kiekvienas 
žmogus pasimokina ir atranda pats 
savo laime, buk ir tamsta laimingas! 
Pinigus siųsdamas adresuok: 
LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 S. Halsted St.. Chicago. 111.

Dept. 5 (11)

LAIŠKAI 30 RŪŠIŲ
Su gražiomis dainomis, Extra dvi 

Velykų. Kaina: 12 laiškų 25 centai, 
•i tuzinai už $l.t>0 Reikalaujame agen
tų pardavinėti. Adresuokit: illl

GRICKSON PRESS
233 N. Clarion St„ Philadelphia, Pa.

Vaikai tuii moki n- 
ti> užlaikyti savo 
dantis ^variai, %es 
sveiki dantis yra 
p..:u:itu ju sveika 
to* ateityje.
Daugelis vaiku mė- 
u'-ta valyt savo dan
tį- -u t olgate’s Rib- 
l>on Pentai (rcani. 
ne- < olgate’s nuva
lo ir pagražina dan
tį- ir palieka bur
noje malonu skonį.
Nupirk jiems triu- 
bele šiandien ir pa- 
sa ky k. kodėl jie pri
valei u ji naudotu 
Jie ištikro pamėgs 
( olgate’s.

Naujas Smagumas Dėl Nu
vargusių, Persidirbusių, 

Nervuotų Žmonių.
Nuga-Tone Atlieka Darbą ir 

Atlieka Jį Greitai.
Nuga-Tor.e sugrąžina gyvumą, veik

lumų ir pajiegą nusidevėčiusiems jų 
nervams ii- muskulams. Būdavo ja rau
donąjį krauji. stiprius, pastovius ner
vus ir stebėtinai padidina jų ištvermę. 
Suteikiu gaivinanti miegą, gerą ape
titų. puikų virškinimą, tinkamą vidu
rių veikimą, daugiau entuziazmo ir 
ambicijos. Jei Jus nesijauėiat kaip 
reikiant, tai pats dėl savo labo turit 
išbandyti jį. Jus negalit prarasti. 
Jums nieko iu kainuos, jei ncpagelbč- 
tų Jis yra malonus imti ir Jus tuo- 
j. ..- pradėsit jaustis geriau. Jei Jū
sų gydytojas dar nėra užrašęs jo dėl 
ausų, ... nueiki, pas Jūsų aptiekorių 
i. njsip::>,:t bonkutę Nuga-Tone. Ne- 
priimkit įkaito. Imkit ji per keliatą 
dienų ir jei Jus nesijausite geriau, :ie- 

•atrodysit geriau, nuneškit likusią pa- 
kiuko dalį pas aptiekorių ir jis sugrą- 
žins Joms Jūsų pinigus. Išdirbėjai 
Nuga-Tone (suko visiems aptiekoriams 

‘ garantuoti jį ar sugrąžinti Jūsų pini- 
'■ '_u-. jei Jus būtumėt neužganėdintas.

Re!: : n akuojamas, garantuojamas ir 
pa įduodamas per visus aptiekorius.

PLUNKSNAS. Rukus. Padurkas 
Patalus, Kaidras ir visokias lovų irėd- 
ties. parduodam pigiausiai. Kreipiatės 
cpa'iškai arba rašykit:

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuojam 
uzsiganėdiniiną. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pa
kus.

1

s.

European Feather Co.
25 Loveli Street. Boston. .Mass.

t

iyrui:si‘>. h -kv tikro tūrių . • .:»»e utj bvjig-*l”.
Nėra n yra i k htis'‘i veikiau;i koinl<ttaciju. į-rlu-
rj ta i iri nuv vidurių užkkU'juno. vu!.:rių
dieglio, įnėšltiiųjio. nk’CiHa ji. Jie t»e< pruM> d^Gtriati-.

i«-’orb Baa.bino—L
Lile tv-iui j hibortuoriją.

F AD. RICHTER 4 CO.
1O4-114 So. 4th Street Brooklyn. N. Y.

Tikra Bulgariškų Žolių Arbata

H. H. VON S( HLICK
Bulgariškos Yrhatos Vyras.

Atsiminkit, Kad aš padariau Bulga
riškų Žolių Arbatą sergantiems žmo
nėms virš 2.> metų atgal ir šiandien 
ją vartoja milionai žmonių, kad gavus 
palengvinimą nuo reumatizmo, vidu
rių užkietėjimo ir kitokių ru smagumų 
viduriuose, kepenyse ir inkstuose.

Reikalaukit jūsų aptiekoj mano tik
ros Bulgariškos Arbatos, su mano var
du. raudonam ir geltonam pakely. 
Daktarai ją rekomenduoja ir visi ap- 
tiekoriai parduoda po 35c., 75c ir 
SI.25
PASTABA: Didelės šeimynos privalo 
turėti 5 mėnesių didumo šeimynišką 
į akeiį Prisius!: man $1.25 ir aš pri
siųsiu ji tuo.iaus. Adresuokit tuan: 11. 
II. \ <>n Schliek. President. 1-5 Maivvl 
Building, Piltsburgh. l’a.
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DYKAI ROMATIZMU 
SERGANTIEMS.

Mes turime naują 
metodą gydymui 
romatizmo. kurią 

9 mes pasiųsim i na- i 
mus kiekvieno šio 
laikraščio skaitę-' 
tojo, kuris tik pa- ‘ 
reikalaus. Jei jąs 
turite skaudėjimą 
jusu 
arba 
jeigu jus kenčiate 
skausmą oro per- 

p/'oga išbandyt naują . . . .
Jeigu jūsų

: r
I
iI KIEKVIENAS GAL!

GAUTI DYKAIDYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUARTO LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUšKAITĖS yra skirtingos nuc 
larišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ii 
iuodančios sustiprinimą toms kūno 
lalims, kurioms reikalinga. Neturi 
;okią šniūrų nei sprenžiną. Nenusien- 
:a ir aeatsiremia i Kaulus. Tukstan- 
iai šiomis paduškaitėmis gydosi na 
nie. nesutrikdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng- 
-a pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
•.uksinis medalis Romoj.' Grand Prii 
nedulis Paryžiuj ir garbingas paini- 
įėjimas Panamos Expozicijoj, San 
■'rancisco. Procesas atsitaisymo yra 
loturalis ir daugiau nereikia dėvėt 
iiržų. Mes prirodysim tai pasiųsda 
ni jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
nums. (-'i

PLAPAO I.ABOR ATOR1ES
3058 Stuart's Bldg.. St. vouis. Mo.

GERI DANTYS 
GERA SVEIKATA Dailų setų indų, padarytą iš 

tyros baltos parcelianos. gra
žiai išmargintais pašaliais, 
susidedanti iš didelių paplokš
čių lėkščių. mažų lvkštaičių 
puodelių, vieno palnn.ško ir 
vieno gilaus bliudo. 
tokia proga, kokios 
nebesulauksite gauti 
indų setą.

Kiekviena moteris, 
vyras gali visa tai gauti be jo
kio cento. Visa ko mes rei
kalaujam. supažindink su mu
sų Prabinktės ir Dovanų pre
kėmis, nurodytomis musų ka
taloge, savo eraugus.

Mes turime tūkstančius to
kių indų setus, kuriuos nor; 
me DYKAI atiduoti. Buk pir
mutinis savo mieste ir gauk 
juos. Mes jau išdalinome 
tūkstančius tokių dailių indų 
setų. Mes norim vienų ir tau 
duoti. Negaišuok, išpildyt čia 
pridėtą kuponą ir tuoj siųsk į

HOME SLPPI.Y CO.
Dept 519

131 Duane St„ New York.

muskuluose 
sąnariuose. Tas yra 

niekados 
dyka: šį

mamose, štai įt _
jnetoda, kuri atsieina pigiai ir kuri 
pagelbėjo šimtams. J
ga yra ir chroniška ir užsisehėjusi 

i - jokios gyduolės jums negelbėjo, 
• les patariant išbandyt šią metodą, 
kurią mes pasiunčiam DYKAI išban- 
Otnui.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes r.eprašom nuo jūsų jokių pini

gų, tik prisiųskit savo adresą. Mes iš- 
siųsim^jums apmokėta paštu DYKAI 
IŠBANDYMUI musų metodą. Šim
tams šita metodą pagelbėjo, pagelbės 
ji ir jums. Rašykit šiandien, jeigu 
jus kenčiat nuo romatiznio.

PLEASA.VT method co.
Dept. X-4

3624 N. Ashland Avė.. Chicago, IIL

duktč ar

t

Skaudus, sutinęs čiurnis

Rekomend uo ja
I

IŠBANDYS

f e
t

l

į

HOME SUPPLY CO. 
T>ept. 519, 131 Duane St 

New York City 
Prisiųskit man jūsų prižadėtą

DYKAI pietams setą
• Vartas

Adresas
Miestas
Valstija

Atidaryk Užburtas Duris!
Pradedant vienutėm, ir bai giant mi

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

K. ŽVILIS
176 Be'vedere St, San Francisco. Cal. 
Prisiųsdamas vieną doleri arba už 
tiek Money Orderį, o aš jums suteik
siu už daugiau negu S1.O00 vertės. 
Imk riziką už tą maža pinigą. (-)

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptu lisy moterų ir vyrą, kraujo ir odas. Kalba len
kiška; ir ru. ;,.kai.

Telefonas Hay markei .3.390
1 AIJ EX ST. Ccr. Chambers St.. BOSTON. MASS.

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjai visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 1 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsni gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoi ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baltrėno Riterį. kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO

J. Bahrėnas, Prop.
2500 VV. Pershing Rd., Chicago, IIL

metų. Mes reikalavom ir
Ii

i

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

žmogaus kraują ir todėl pranyksta! 
raukšlės nuo veido. Mostis padaro 
aiškų veidą. Prisiųskit $1.00. tai gau
sit. pilių ir mosties. Kitą sykį galėsit 
pats nusipirkti iš aptiekos. (10) 

J. J. STAKUS
P. O. Box 33. MASPETII. N. Y.Jei viduriai suliuosėja ir 

kūdikis eina laukan tris, ar 
keturis, ar daugiau sykių į 
dieną, tai nedėk to niekais i 
tik dėlto, kad danteliai kala-Į 
si; tas gali būti pradžia sun-; 
kios ligos.

Atskiesk maistą virintu 
vandeniu pusiau ir duok pu-į 
sę to, ką visada. J

Jei išėjimas laukan dažnė
ja, kūdikis vemia ir turi kar- į 
štį, tai sustok davus maistą: 
tuojaus, duok tik atvirintą 
vandenį ir šauk daktarą.

Po dvylikos valandų ne
davimo maisto galima duo
ti miežių vanduo.

Kaip padaryti miežių van
deni. Prie vieno šaukšto mie
žinių miltų dadėk nuo kvor
tos šalto vandens tiek, kad 
pasidarytų skysta košelė, 
paskui supilk likusį kvortos 
vandenį, išmaišyk ir virink 
penkioliką ar dvidešimts 
minučių.

Miežiniai miltai yra geres
ni už kruštienę, nes mažiaus 
reikia virtį, Kruštienė reikia 
virti dvi ar tris valandas.

Miežių vanduo reikią da-

KUOMET MAISTAS KŪ
DIKIUI NETINKA.

Jo svarumas puola žemyn 
arba jis turi užkietėjusius vi
durius, skaudėjimus vidu
riuose, turi išpustus, liuosus 
vidurius, arba viduriavimą. 
Reikia šaukti daktarą tuo
jau. Jei negali daktarui už
mokėti, prašyk daktaro iš 
Sveikatos Departamento.

Peršėrimas. Jei kūdikio 
miegas yra neramus, arba jei 
jis vemia, turi liuosus vidu
rius, tai tas reiškia, kad jis lyti kasdien šviežias 
persivalgo, perdažnai valgo Tinkamas užlaikymas vi- 
arba kad jo maistas yra jam duriavimo pradžioje yra ver- 
perstiprus suvirškinti. tas daugiau negu daugelio

Bonkelė*. Papenėjus at- dienų gydymas vėliaus, 
liekamą pieną išliek. Nuimk FLIS.

I

i

PE-RU-NA
Visiems Savo Draugams

Sloan’s greitai nueina prie trubelio
greitą ir tikrą pa- 

ą nuo sutinusių ir 
kojų čiumų su

Nereikia vartoti alsi-’,
:mo; purios gyduolės

: Oų.
avyje nekurtas gy-

■ i s labai getai stimti-

liuoja cirkuliaciją, kaip tik jas 
uždedat. Šviežus ir grynas krau
jas tuojau plaukia į skaudama 
\ietą. Ir tas turtingas kraujas 
prašalina sutinimą ir skausmą 
ir suteikia normali stovį greit. 
Nusipirkit ta palengvinimą 
šiandien. Pas visus aptiekorius 
—35 centai.

Mokėk Puse

TIKISI IISloėris Liniment Skaurma!

Ponia Mary Fricke, K. F. D. No. 
3. Box 147, Belleville, Iii., rašo api? 
savo patyrimą, vartojant PE-RU-NA, 
tą garsią nuo kataro gyduolę: ”Aš 
kentėjau nuo pilvo, mėšlungio ir gal
vos skausmų, taip kad negalėjau at- 

; igult. Pasiskaičius apie PE-RU-NA 
pabandžiau ją ir gavau pagelbą nuo 
pirmos bonkos. Kad užtikrinus sau 
->ilną išgijimą, aš nusipirkau dvyliką 
bonkų.

”A.š negalėčiau būti (-ienos dienos 
be PE-RU-NA. " ‘ ‘
draugės, kuriems 
PE-RU-NA, visi

Mano draugai bei 
aš rekomendavau 
yra man dėkingi. 

Aš tikiu, kad kiekvienas šiose gyduo- 
lčs< ras sau pagalbą, kaip aš radau." 

Tasai rekordas, kurį įsigijo PE-RU- 
NA į daugiau kai pusę šimtmečio pa
rodo. kad ponios Fricke's patarimas 
yrą geras.

Parsiduoda Visur 
Tabietai ir Skystimas 

P.-isiąsk I centų štampų adresu THE 
PE-RU-NA COMPANY, Columbus, 
Oht<>, o aplaikysi knygelę apie katarų.

t

Vaįrt APSAUGOS BRITVA
AutoStrOP Kuri Pati Išsigalandę

p VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00
IV&ZOr Parsiduoda visose britvą krautuvėse

Sharpenit Itself

’ Hnufa duobe. taip ir pleinltanos, norą lUKo 
. bet tikru I. .inaiklna plauku kokni* ir rn 

prMaahm plauku anplnnkjimo. kurie au lai
ku parduodu nuplikimui. 
Vepriaileiakite šitokio atitikimo prie nvta! 
Naudokite

M Pleiskanos sunaikina— 
% Ruffles atgaivinai
B' K«ip vanduo noolataa laJ-datnaa ant ateem

Ruffles
tuojiua, kai tik pa«et**iuto epl«Ii*anu-—ta 
nešvariu baltu lunynkliu papi^idript

zaitojt fBMikir.a pleirkana- ir pareina auguua ;i»ų plauku.
<i Ck- aptiuM**- *rb* °* r>ri-«>onėia«n» aur-iui ii dirbtuvė* 

F. AD. R1CHTER A CO.
104-114 s». 4th ***

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFŲ A (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar ti 75c. 
GAMTOS P A JI EhOS. apdaryta $1.50, dabar tik 75 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2. dabar tilt ai.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdarvta $1.25. dahar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2 50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi ankščiausiai), 

$3, dabar tik $1.50.
13 LIETUVIU KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS Lekciją 

$3, dabar tik $1.50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI žMONJŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1. dabar tik 50c. 
BEN-HUR. apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2 25, dabar tik $1.10. 
TIKRI JUOKAI, apdarvta $2, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1 50, dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik 
CHINIJA, apdarytą $1, dabar tik 50c.
U MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2. dabar tik $1. 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS, apdaryta TĘc., 

dabar tik 35c. ,
Pinigus siųskite: money order arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit

N. Y.
MARGERIO KNYGYNAS

2023 St. Pati Avenie,



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

1 reiškė, kad pasiskųsiąs di- I si i akis Dile 
rektoriui p. Dulskiui. Dogiskurį puošia g • _ . . . . • ■» 1 "I 1 • • ...

Kareivis nušovė dorą mergi
ną iš “geidulio.”

Liepos 4, 1923 m. pasienio 
pulko kareivis Sakelis Vin
cas, eidamas sienos sargybą 
Ukmergės apsk. Giedraičių 
vai. ties Aleksandroviškių 
kaimu susidomėjo ūkininko 
Sinkevičiaus tarnaite Dvile- 
vičaite, 18 metų amžiaus, ir 
pradėjo ją persekioti. Bet 
merginos doros butą, ir ji 
šakeliui nepasidavė. Vieną 
kartą nakties laiku Dvilevi- 
čaitei drauge su kita tarnai
te bemiegant, Sakelis pro 
stogą įlindo klėtin ir vėl 
pradėjo prie jos kabintis. 
Bet merginoms pakėlus 
triukšmą, atėjo sargybos vir
šininkas ir Sakelį išsivedė.

Liepos 28 d., apie 5 vai. 
vakarop pil. Sinkevičius, pa
likęs klojime Dvilevičaitę, 
išėjo grįčion. Praėjus 10 mi
nučių, pasigirdo šautuvo šū
vis ir, atbėgus, klojime at
rasta negyva su peršauta 
galva Dvilevičaitę, o keliuo
se žingsniuose matėsi kariš
kas šautuvas, kiek toliau gu
lėjo ant žemės Sakelis. Pa
starasis, patrauktas teismo 
atsakomybėn dėl Dvilevičai- 
tės nužudymo, pradžioj aiš
kinosi, kad toji mergina kie
me atėmusi iš jo šautuvą ir 
nubėgusi klojiman. Bandant 
šautuvą atimti, netikėtai jis 
nušovęs Dvilevičaitę. Vėliau 
kada buvo išaiškinta, jog ve
lionė peršauta kariško šau
tuvo kulipka iš vietos ne ar
čiau, kaip 10 žingsnių, Sake
lis pirmą savo parodymą pa
keitė kitu, kad netyčia, ro-

gulis ne kartą įspėjęs dukte
ris sakydamas: “jei žusiu, 
tai Bilinkevičiaus nukau
tas!” Jau anksčiau miške Sa
kavičius buvo užpultas Bilin
kevičiaus ir tik su šautuvu 
atsigynęs.

Ramoškų šeimyna parodė,

Kelte kilu, Kaci netyčia, ru- 
dydamas kaip reikia šaudv-
ti, nukovęs Dvilevičaitę.

Kariuomenės teismas sau
sio 20 d. Ukmergėje Sakelį 
nubaudė sunkiųjų darbų ka
lėjimu 12 metų.

i-lito dvaras, 
. _ -Pužas parkas;

keliai apie jį a; >dinti ąžuo 
Jais, klevai- ir ,.iliais»Dva- 

į ras kitados
žauskams, 
rankų į ranka 
1923 m. liko i
Dvaro centrą 
Blinstrubas.

Gaila, kad da ar Blinstru- 
bas kerta viena tėlį apylin
kės papuošalą, pakelėmis 
nusodintus ąž .Jus, klevus 
ir kt. be jokio į -igailėjimo. 
Liks, gal būt. r-.rukus nuo
gi keliai.

•<l
< A 
i
I TANKUS KOSĖJIMAS

AMERIKOS LAIVAI

laivų. Jie turi 
Kambarius dėl 

puikus valgiai, 
vilnas, didelės 
tai ir visokios 
linksmybės.

Į gimines butų 
parvežti į Ameriką ant didžiųjų J. 
V Valdžios laivų. Jungtinių Vals-

Pasiteraukit pas vietinį lai' 
agentą arba

CNITEI) STATĖS 1.1NES
45 Brandu ai New York Ci
75 Statė St. Boston. Mas

Managing Operators for
l nited Statės Shipping Board

mą dei sugrįžimu.
Sužin<-k apie keliu 

ant J. V. Valdžios 
švarius ir linksmus 
2. 4 ar •» žmonių, 
mandagus paturna 
dėnys, ber.o koncer 
rūšies patogumai ir

Rengkis, kad just

>dinti ąžuoatsakė, kad, girdi, jeigu duo
site 200 litu, tuomet šiandien 

i gausite. Firmos atstovas, il
gai negalvojęs, nuvyko pas j 
p. Dulskį ir pranešė apie įvy
kį. P. Dulskis pasitarė su 
Finansų Ministeriu, kurs pa
tarė p. Dogiui duoti prašo
mąją “dovaną” ir patsai mi- 
nisteris apie tai pranešė poli
cijai. Firmos atstovas atgal 
grįžęs prie p. Dogio įkišęs į 
ranką jam 200 litų, tuojau

j

į, :Klausė Gru 
pašiau ėjo E 

>• galų galt 
■arceliuotas. 
nupirko p

Gal būt jus nesuprantate, kodėl jus tankiai kosite ir 
persisaldote, liesa yra. kad jūsų visa kūno jiega yra silp- 

sto-gyd uolių kaip
3 1

na ir jus reikalaujate maiisco
i kad liepos 1 d. Bilinkevičius gavo parašą išgauti pinigus.

1 juos atėjo 2 vai. dieną ark- Dogis nespėjęs priimti pini-
lio skolinti, ir atėjęs tada ___
daug ir nervingai rūkęs: tuo visJa matęs kriminalės polici- 
tarpu Bilinkevičius visą lai-: ‘ ‘ ~ '
ką tvirtino, kad į Ramoškus 
atvykęs 9 vai. ryto.

Be to, kriminalės policijos 
valdininkas Vingrys žmonių 
tarpe sužinojo, kad Bilinke
vičius miške tykodavęs eigu-l 
IĮ užpulti, kad liepos 1 d. jį 
du kartu matė einant į miš
ką, kad iš miško grįžęs apie
2 vai. ir kad tada sutikęs Sa
kavičiaus dukterį. Tas žy
mes slapti liudininkai teis
mo organams atsisakę pra
nešti, bijodami Bilinkevi- 
čiaus keršto.

Sausio 23 d. Ukmergėj 
kariuomenės teismas Bilin- 
kevičių pripažino kaltu Sa
kavičiaus užmušime ir nu
baudė sunkiųjų darbų kalė
jimu visam amžiui.

1i •I _
lio skolinti, ir atėjęs tada gų, jau užpakaly stovėjęs ir

Valdžios 1: 
y bių Linijos.

Klerikalų “kultūra.”
MARIAMPOLĖ. Turbut nei 
vienam krikščioniško Lietu
vos mieste-miestelyje nėra 
taip “krikščioniška kultūra” 
platinama, kaip pas mus. 
Pas mus prisisteigė vienuo
lynų mokyt senas ir jaunas 
merginas davatkaut. ‘Blai
vybė” prisisteigė traktierių, 
aludžių ir t.t. Traktieriai 
purvini, pasmirdę, pilna gir
tų, rėkavimai, šukavimai. 
Vieną kartą tokiame Kr. 
b-vės traktieriui užėjęs no
rėjau arbatos stiklą gauti, 
bet mano labai apsirikta,. 
nes paprašius arbatos tar-; 
nautojai nustebo. Gavau at- i 
sakymą, kad pas mus galima i 
gauti atsigerti alaus, degti-' 
nes ir t.t., o su arbata “nesi-1 
turbacinam.” Miesto Taryba, 
norėjo visas panašias smuk
les iškelti iš centro miesto ir 
viešųjų gatvių, bet, matyt, 
blaivininkai stipresnius pe
čius turi, kad savivaldybė 
nepajiegė to įvykdyti.

Duktė nunuodyjo savo tėvą,.
Pereitais metais žiemą,.' 

Graužinių kain.j. Gražiškių 
valsčiaus, Mariair.jjolės aps- 

! krities urnai mirė -Jonas Mic
kevičius. tarp didžiausių 

Netoli Viekšnių > kančių. Keliatą metų pne»’ 
itai Jonas Mickevičius visą 
savo turtą užrašė savo dūk-' 
teriai Marijonai Bielevičie-į 
nei. o sau užsirašė iš to ųkio 
tik ordini riją: butą, valgį ir 
iu.

Suėjus kuriam laikui Bie-’ 
i levičienė pradėjo neapkęsti 
: savo tėvo, kuris buvo jau 
' prie senatvės, silpnos svei- 
i katos. Galų gale tėvas buvo. 
priveistas išsikraustyti pas 
kaimyną Matą Mackevičių, 
kuris turė jo geresnę širdį ir 

' užlaikė senuką kaip rei
kiant. Sunukas kiekvieną 
dieną vai ščiodavo pas savo

• ąsotėliu pasiimti 
tlį jam pieną. Kar
ęs rado (lukteri 

sklin-

jos valdininkas, p. Dogį 
areštavo. P. Dogis visame 
prisipažino.

m
IVH

kati maitinus jūsų kuuą ir r.tbudavojus jūsų stiprumą ir 
suteikiu jums jiegą atsilaikyti prieš lipnumą. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite trubeiio su kosuliu arba slogomis 
vartokil Scott’s Emuision kasdien!

Scvtt & Bo«ne. Bloon.field. N. J.

Nužudė eigulį norėdamas 
užimti jo vietą.

1924 metų liepos mėn. 1 
d., 3 vai. po pietų vaikai 
grybaudami Ukmergės aps., 
Pageležių miške, atrado nu
kautą to njiško eigulį Saka
vičių Miką. Gulėjo jisai 
aukštininkas, krutinės rū
buose jam buvo parako grū
delių, o lavono krūtinėj, ties 
dešiniuoju speniu, įeinamo
ji žaizda: nugaroj. 8 cmt. že
miau dešiniosios menties— 
išeinamoji žaizda ir 4 me
džioklinio šautuvo šratai.

Šalia lavono buvo padė
tas eigulio nuosavas medžio
klinis šautuvas, kurio vienas 
vamzdis buvo užtaisytas 
šratais, o iš kito, matyt, buvo 
nesenai iššauta. Sulyginus 
šratus, rastus šautuve ir iš
imtus iš lavono, pripažinta 
šie vienos iušies ir nustaty
ta, kad jais galima žmogus 
uždusti.

Greitai į atsitikimo vietą 
susirinko žmonių, atėjo ir 
policija. Buvo pašaukta kri
minale policija nusikaltėliui 
jieškoti. Policija vesdama 
kvota, nustatė, kad eigulis 
Mikas Sakavičius gyveno 
pamiškėj ir buvo užmuštas 
700 žingsnių nuo savo namų. 
Tą dieną, pasiėmęs medžio
klinį šautuyą, jisai išėjo iš 
namų 12 valandą. Sakavi
čiaus duktė Aleksandra 2-3 
vai., važiuodama namo, su
tiko basą, sušilusį, pilkais 
marškiniais kaimyną Bene
diktą Blinkevičių, kuris pro 
savo namus nuėjo pil. Ra
moškos link. i

Toliau buvo išaiškinta, i . ,
kad Bilinkevičius norėjo už-' P- Dogis statė jam keistus 
imti eigulio Sakavičiaus vie-' klausimus. Ar pinigai esą 
ta: padavė pareiškimą, pra- žydą? Firmos atstovas nu-1 
šė valsčiaus valdybos išrfuo- j stebęs tokiu paaetamu,, 
ti jam elgesio liudymą, kad griežtai reikalavo išduoti 
eigulį Sakavičių pašalintą iš pinigus. P. Dogis saitai į jį 
tarnybos, iškilodavo miške pažiūrėjęs ir nenurodęs jo-l 
medžius, o vėliau Bilinkevi- kių pnezascią, atsake kad 
ėius skųsdavo, kad tai pa-. “pinigą gausite uz kokios 
daręs efaulis. Taigi kad Sa- sąvaites Firmos atstovas 
kavičiaus ir Bilinkevičiaus nepatenkintas tokiu niekuo - 
santykiai buvo blogi, ir ei- nepamatuotu atsakymu, pa-'

ii
i

Dviejų senių nelaimė.
VIEKŠNIAI (Mažeikių ap-į 
•skrieties). j 

vienkiemy ramiai sau baigė 
gyvenimo dienas senukas ir 
senukė Rinkiai. Praeitų me
tų lapkričio 3 d., 12 vai. nak- 

į ties sudegė jų trobelė, kartu 
i su ja—ir abu senukai. Senu
kų lavonų likučiai buvo pa- 

' laidoti Viekšnių kapuose ir 
i ligi šiol ramiai sau paventės 
i smiltyse ilsėjosi. Tik š. m. 
; sausio 14 d. į Viekšnius at
vyko iš Šiaulių kriminalės 

■ policijos viršininkas ir Ma
žeikių apskrities gydytojas 
ir nuvykę į kapines atkasė 
senukų lavonų likučius ap
žiūrėjimui. Mat, yra įtaria
ma, kad senukai pirm gaisro 
buvę nužudyti, nes turėję 

i aukso. Suimta trys asmenys, 
įtariami žmogžudystėj, 

i rie išgabenti į Šiaulius.
damas tardymas.

Šunu valia.
VENDŽIOGALA. Valsčiaus 
mokyklų mokiniai skundėsi 
jau kelis kartus, kad nebega
li keliu į mokyklą eiti, 
nes atsiranda tokių žmo
nių, kurie nekreipiant jokios 
domės į apskrities viršininko 
įsakymus, paleidžia šunis 
nuo'grandinių, kurie jau ne 
vienam vaikui ne tik sudras
kė drapanas, bet palietė ir 
kūną. Nors vietinė policija 
už tokius dalykus daug su
statė protokolų, bet šunes 
kaip bėgiojo, taip ir bėgio
ja per gatves ir laukus. O tai 
vis “medžiokliniai” šunes. 
Ar nereikia šios apylinkės 
šunims susiaurinti pilietiškas 
teises, nes kitaip galime tap
ti šunų pavaldiniais.

Kademų “smutkai.”
RADVILIŠKIS. Paėmus 
cialdemokratams miestelio 
tvarkymą musų kademai

I

I

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

MUZIKOS VEIK AL Alį

I

ku-
Ve

dukterį s t 
; priklausa i 
i ta jis nuė
Marijoną bekepant 
džius: diktė tėvą netikėtai 
priėmė n Joniai ir pasiūlė 

i senukui sklindžių, kuris,
kelis jų suvalgęs ir pasiėmęs 

i pieną, iš ė > namo. Senukas 
parėjęs apasakojo Mato 
šeimynai, jog šiandien duk- 

, tė kažin

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai is N, w Torko: I

Laiv. “Estonia” 24 Vasario Į 
Laiv. “Lituania” 17 Kovo

J Klaipėdą visu keliu vandeniu . 
3-čia klesa 2-ra I

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimo

kant abi pusi
Visada atsiminkit, kad B A. L. nuve 
jumis didžiuoju laivu tiesiog į Balti
jos Jūrių Portą (visai netoii Klaipė
dos), iš kur be kliūčių, vargo ir lauki
mo toliau gražiu laivu keliausit ir 
pusparį Klaipėdon atvyksit.

Kreinkitės:
BALTIC AMERICAN LINE 

!• Broaduay. New Vark 
ar prie savo agentų

i

i

Tik ką išėjo iš spaudos aštuoni nauji muzikos 
veikalai. Dainavimui su piano akomponeinentu.

Muziką parašė A. Bačiulis
Audra Prieš Dieną (Solo) ........................
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi. Dainos (Solo arba Duetas) ...............
Nokt urnos (Duetas: liassui ir Sopranui) . . 
Piemenėlis (Duetas) ........................ .
O, Laisve (Mišram Kvartetui arba Chorui). 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už $1.00 
Siųsdami užsakymus, siuskite ir pinigus, išper- 
kant pašto Monev Orderį sekančiu adresu:

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

$1.00 
.75 
.50

$1.25 
.50 
.50 
.7.5

i
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Užpuolimas.
SKAUDVILĖ. Sausio 15 d. i 
vakare, apie 5 vai. ant plen- • 
to ties Kaltinėnų keliu į vi-j 
žiuojančius 3 asmenis pra- ‘ ,
dėjo šaudyti nepažistamas Ival-- J " o i-n
asmuo. Vežėjas vežime atsi-i ^unaudę, nes P., 
gulęs pradėjo plakti arklius /tai*e Jteper ^PJ '
—pasisekė nuo piktadario i

odei labai buvusi 
j gera ir ^vaišinusi sklin- 
į džiąis, b t sklindžiai buvę; 
labai kai t tjs ir jis jų kelis vos 
suvalgęs. Jam taip bepasa
kojant p? dc arė bloga; pra-; 
dėjo širdį spausti, vidurius, 
skaudėti ir nesuėjo nei pen
kių minučių, kaip senis tarp 

; didžiausių kančių, mirė, 
i Padarius lavono vidurių 
chemišką analyzą rasta juo
se smarkiai veikiančių stri- 
chininos nuodų, kas ir buvo 
mirties priežastimi.

Buvo įtarta Marijona Bie- 
levičienė, bet ji neprisipaži- į 
no kalta. Mariampolės Apy-į 

į gardos Teismas, išklausinė- 
, jęs liudininkus, pripažino 
Marijoną Bielevičienę kak 
ta, nužudžiusią savo tėvą, ir 
nubaudė penkiolikai metų 

kaip Cedrono sunkiųjų darbų kalėjimo, at- 
• imant visas pilietės teises.

so-

pabėgti.
Vienas asmuo peršautas.

: nų pradeda gyveninjan vyk- 
dvti. Organizuojama pavar- 

* • • • .1 1____?ku/į tX arttaa'mė katae galiams prieglauda, paskui 
palikti vos gyvą. Drauge ta- jau teikiamos, kaip d ai i 
me vežime važiavusi mote- ninkams, taip ir šiaip bied-
riškė sužeista, atgabenta 
Tauragėn ligoninėn. Kaip 
sužinota, moteriškė esanti iš 
Trakų vienuolyno vienuolė 
Neverdauskaitė.

Peršauto vyro pavardė ne
sužinota, tik sužinota, kad 
jis važiavęs pirkti žemės ir 
vežęs su savim 900 dolerių. 
Aišku, kad užpulta plėšiko 
su tikslu pasipelnyti.

Plėšikas pakol kas nesu
sektas.
/ -----------------------

Suėmė kyšininką.
Sausio 13 d. vienos zy-

I
I

nuomenei visokios pašalpos. 
Naujoji darbininkų valdyba 
jau veda elektrą ir Į tuos už
kampius bei lindynes, kur 
daugiausia darbininkai gy
vena. Imamasi mokyklų re
montu, jų apšvietimu, ir ne
galinčių darbininkų mokinti 
savo’ vaikus šelpimu.

Reikia tikėti, kad ir dar
bininkų namai greit rasis, 
kur laisvai galės sutilpti jų 
visos klasinės oiganizacijos.

Nyksta gamtos grožė.
DILEMONTAS (Kėdainių 
apskr.). Važiuojant didžiuo-rnios Kauno firmos ątstovas knįs jungia du

Lietuvos Banke norėjo sulig 
orderio išgauti 40,0,00 litų.

Išlaidų skyriaus vedėjas!
, a i • • • - 1___• •

įžymesnius Lietuvos miestus 
Kėdainius ir šlatflius, meta-

DR.HUMPHREYS’
MM

INDIGESTION

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

Severa’s Cold Grip Tablete
sulaiką pers.šalcym^nsdodanl jair. . ..zystyti. Kaina 50 centai pas aotieką

: TREJOS-DEVYNERIOS
• Lietuviška jryduoie nuo daugelio !:^ų. susideda iš daugeliu parinktų
, šaknų, žievių, sėklų ir žiedu, par: abentų iš Lietuvos. Musų sutaisyta <►
’ Trejos Devynerios žmonėms lakai pageidaujama ir žinoma kaipo
' “Palangos Trejanka” su Lietuves herbu, pakeliuose parsiduoda po
> 75c., $1.00 ir 1.50. Agentai pardavinėdami šitą “Trejanką” turi didelį
, uždarbį Mes turime lietuviškų knygų ir kitokių daiktų dėl agentų ! ► 
’ pigiai. Klauskite pa. mus kainų. Adresas (10) S

L. M. O HOUSE
! 3343 SO. H A ESTEI) STREET. CHICAGO. 1LL.

......... .

kosulį sustabdyk tuojaus vartojant

SEVERA’S CC UGH BALSAM.
Laikyk j: no ranka, - Kaina 25c ir 50 centai.

203
Iš NEW YORK C 

Į KAUNĄ *
IR ATGAL ,
Su S.V.takscmis

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 į jų važiavimo vieta, po prie
žiūra kompetentiškų kondukto- 
rių.

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant ; 
atgal į vienus metus, yra : 
liuosi nuo visų kvotos patvar- i 
kymų. Užsisakykit vietą iš- j 

j kalno.

Heliai reikalingu permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
CNITEI) AMERIt AN LINES

131 Statė St.. Boston. Mass.

3 Severo Kaiendsriu 1925 metams įaunema visur aptiekose ar-nuo
I W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ir aš tikiu, ta da:b:>. atliks 
Kuhn's Rheumatic Rėmely. 
Ro mat i z mas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduoles

Nebandykite prašalinti romatl*. 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plas!erių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jį su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jį su užkalbėjimu.' Bet 
iųs privalot jį prašalint. Jis yra 
kraųjuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

panaikina skaudžius dieglius,muskulu šėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimų.

Aš Pdeldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout). parašyti man laišką, pa
dedant savo vardų ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės lionką išbandymui mano Rheie-. 
matizmo Gyduolių. Aš noriu prašą- 
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn's Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į thi įsitikinsite pir
ma, negu duosite mali 'bent vieną cen-° KELLOGG'S 

TASTELESS CASTOR OIL

I 
l

Tyrai iš"alvtas C.stor Oil 
padarytas medicin reika
lams. Be kvapsnio Stipru
mas ir b rūmas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda Imkit Kellcgg’s. Su
piltas Laboratorijose.

* T b; s Lovele
Nuo visy
magumu __ _
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikis n s ir vaikams nėra, 
kaip

pilvo ir žarny nes- 
kurie paeina nuo

<as. I¥inslow*s
$ i YilUP

I

I

I
I

I

LLOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik steitrumiai 
Ap sugyvenę ateiviai, grįžtantie- 
ji į 12* mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadway. New York. 
arba pas vietos agentus.

že- 
su- 
ką-

Itališki Armonikai
Mes išdir- 
bam ir im 
po rtuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbt as
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant ’ 10

metų jjvarantuotos. Musų kainos 
mesnės nesru kitų išdirbėjų. Dykai 
teikiam pamokinimus Reikalaukit 
ta!os:x> kuri pasiunčiam D5 KAI (-45)

RCATTA SERENELI.I & CO. 
817 Rlue Island Avė.. Dept. 17.

Chicago, III.

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysiu Aš palių daug prirodyt į viena savaite ir 
Paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dvkai vieno dolerio 
vertes mitel i ūką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojo., Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jųg nežinot ka jog 

srali padaryti. Perskaitykit musų . Jį*
pasiūlymų žemiau ir reikalaukite jP///^7r Z?
jų tuojaus.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhns Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždirbt :.nt išbandvmo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo- 
met užsisakykite daugiau, kad d a baidus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės. Ui ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunciame mažą buteliuką, ku is neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos m i eros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį. Sis butelis 
25c. persiuntimo ir supakavimo unkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui uz persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus apkaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne- reikės mokėti nieko.
PRISIVSK KUPONĄ 

Kuhn Remedv C»w 
Dept. B. iV.

Ai turiu Romatizmų ir no
riu dolerio vertės butelį 
Kuhn'o Rhetimatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms. Kupakavimo ir t.t.

J

Į 
i

VARPAS - 

MIESTAS 

VALSTIJA

Gatvė ar
R. E. n.—

KUHN REMEDY CO., 1855 Milwaukce Are., CHICAGO. Į



SPORTAS PARDAVIMAIAkvvaizdoj šitokio lindy
nių teisme turėjo susidaryti 

“Darbininko” redaktorius hpudis, kad tais bolševikais 
ir anarchistais, kuriuos < .ai
nius liepė karti, turi but pa.Į 
sandariečiai. O bolševiką ii 
anarchistą juk kiekvieni 
dievobaimingas airišis galė
tų pakarti.

Butų daug geriau buvę, 
kad liudininkų butu buvę 
mažiau, bet visi geri, šitą 
reikėju advokatui žinoti.
Klerikalai dabar džiaugiasi.

Prisaikintujų suolas pri
pažino, kad p. Šliakys yra 
kaitas. Sandariečiai žada 
apeliuoti ir teisėjas bausmė.- 
da nepaskyrė, tečiaus kleri
kalų abaze švenčiama “dide
lė pergalė.” Jų džiaugsmui 
nėra galo.

Pirma jie sakė, kad bylą 
prieš p. šliaki vedanti val
džia, bet ne kun. Garnius: 
jis esąs tiktai liudininkas. O 
dabar jau “Darbininkas” ra
šo, kad pats kun. Garniu.- 
bylą vedęs ir laimėjęs.

Ištikrujų gi Garnius čia 
nieko nelaimėjo: jei p., 
šliakiui bus uždėta kokia pa
bauda, tai viskas nueis val
džiai: kun. Garinus negaus 
iš to nei vieno nikelio, 
net ir už binzus turės pats iš 
savo kišeniaus užsimokėti, 
ką laukdamas bylos čia su
valgė. jei kun. Urbonavičius 
jam “burdo” per tą laiką ne
paaukaus.

v Į prisiega liudvja, kad ju ver-

Vietines Zinins
I “Websteriu” remiasi.

Pastačius liudyt “Darbi
ninko” redaktorių—tą pati 
ką anąsyk gyrėsi per savu 
laikrašti žinąs gerą muilą 
nuo utėlių—Šliakio advoka
tas paklausė, ar jis daro ka
da vertimus iš anglų kalbos 
i lietuvių kalbą? “Yes,” sa
ko šitas vvčiukas. Advoka
tas tuomet klausia, jis ne
vartoja lietuvių žodyno. 
“Nosary,” atsako šis galvą 
purtydamas. Advokatas vėl 
klausia: “Jei žodyno nevar
toji, tai kokiu budu gali iš
versti nesuprantamą žodi?” 

“Aš remiuos VVebsterio 
žodynu,” sako “Darbininko” 
redaktorėlis.

“Bet VVebsterio žodynas 
yra parašytas visas anglų 
kalba.” pastebi advokatas. 
“Lietuviškų žodžių jis nepa
duoda. Kaipgi tamsta gaii 
juo remtis versdamas žodi 
iš anglu kalbos i lietuviu kal
bą?” _ 

Vytis čia susimaišė ir ne
žinojo ką atsakyti.
Vyčiai nemoka lietuviškai.

Beveik visi kun. Garmaus 
liudininkai buvo vyčiai. 
Nors tūli jų čia augę vaikė
zai ir lietuvių kalbos nemo
ka, lėčiau stojo kaipo lietu
vių kalbos “žinovai.” Jei 
sandariečių advokatas butų 
buvęs smarkesnis, jis visais 

. šitais “žinovais” butų galė- 
. jęs grindis iššluostyt. Paim- 
I kim kad ir šitokį pavyzdi. 
Klerikalai pareikalavo, kad 
vertėjas butų jų žmogus, ir vo parinktos gražios, sudai- 

, iškiša nususi vyčiuką. Ir san
dariečių advokatas priima 
šitą vaikėzą visai Besiteira
vęs apie jo tinkamumą.

Prisieina versti kai kurių 
liudininkų liudymus angių 
kalbon, ir vertėjas negali iš
versti. žodžius “Lietuvos 
Seimas,” vytis verčia “Lith- 
uanian Seimas.” Teismas ne
supranta ką tas reiškia ir lie
pia vertėjui paaiškinti. Ver
tėjas kreipiasi atgal i liudi- 

'ninką: “Kas yra Seimas”? 
• Liudininkas atšauja: “Nagi 
j aš tau sakiau: Seimas yra 
l Seimas. O kaip tas išeina ant 
angeisko, tai aš nežinau. Tu 
esi tlumočius, tai ir ištlumo- 
čyk.” 

Bet vyčių “kalbotyras" 
negali to žodžio “ištlumo- 
čyt,” ir taip Seimas pasilie
ka neišaiškintas žodis.

Šitokį “vertėją” reikėj > 
tuojaus prašalinti, lėčiau, 
sandariečių advokatas nieko 
sau iš to nedaro.

I Sandariečiai galėjo bylą 
laimėti.

Šitą bylą sandariečiai bu- 
. tų galėję laimėti, jei butų tu-
■ rėję sumaningesiiĮ gynėją, 
į Pirmoj vietoj, ją galima bu- 
} vo visai išmesti. Nuėjus gi i
■ teismą, reikėjo žiūrėti, kad į 
j prisaikintujų suolą nepatek- 
i tų katalikų. Dabargi išėjo v'- 
sai priešingai. Lyg tyčia bu
vo surinkti žmonės su airiš
kom pavardėm,' o ąiriaųjuk 
už katalikų kunigus galvas- 
guldo. Todėl iš pirmos die
nos, kaip tik prisaikintujų 
suolas buvo išrinktas, daly
kų žinovai jau pasakė, kad 
Šliakio byla pralaimėta. 
Taip ir išėjo.

Kitas dalykas, ką prisidė
jo prie sandariečių pralai
mėjimo, tai jų pačių liudi
ninkai. Liudininkų jie turė
jo perdaug, ir tarp tos dau
gybės buvo tokių, kurie da
rė labai blogo Įspūdžio teis
me. Pavyzdžiui, vienas ją 
atsistojęs pasakė, kad Gal
inus per savo prakalbas lie
pęs karti visus bolševiku . 
anarchistus ir bedievius, k.. 

išversti at- Dievo visai nepripažįsta. L 
paskui visa eilė kitų liudi
ninkų tą pasaką žodis-žodi.i 
atkartojo.

Šitoks liudymas buvo kaip 
tiktai ant naudos Garmui, 
nes jis čia pasirodė tuo did-

KAIP ĖJO “SANDAROS” 
BYLA SU KUN. GARMŲ.

Bylos istorija.
Pereitam “Keleivio” nu

mery šitą bylą aprašyti buvo 
jau pervėlu, tai tik trumpai 
paminėjome, kad teismas 
pripažino buvusi “Sanda
ros” redaktorių p. Šliaki kal
tu.

Dabar galime paduoti pla
tesnių žinių. Bylos istorija 
tokia: Vasario 21 dieną, 19- 
24 metų, “Sandaroj” tilpo 
korespondencija apie kun. 
Garmaus prakalbas Cam- 
bridge'uje. Garmus tenai 
buvo nupieštas nelabai gra
žiomis spalvomis. Ten buve 
pasakyta, kad jis atvažiavęs 
čia pinigų rinkti antru kar
tu, kad pirmu kartu surink
tas aukas “išleidęs Vokieti
joj begyvendamas su dviem 
merginom,” kad jis buvo su
rinkęs “didelę sumą,” kad 
jis “ištuštinęs bailiams ir da
vatkoms kišenius,” ir kad 
dabar sugrįžęs “išvilioti” iš 
“liurbių likusius netik pini
gus, bet ir Lietuvos Pasko
los bonus.”

Kunigai pamatė, kad čia 
yra proga prie “bedievių” 
prikibti. Taigi jie išvertė tą 
korespondenciją anglų kal
bon—išvertė savotiškai—ir 
patraukė buvusį “Sandaros” 
redaktorių p. Šliaki teisman 
už “kriminali apšmeižimą” 
kun. Garmaus vardo. Noi> 
viskas buvo daroma Gar
maus vardu, bėt daugiausia 
darbavosi kiti klerikalai, 
taip kad Į šią bylą reikia žiū
rėt ne kaipo Į Garmaus-šlia- 
kio bylą, bet kaipo i bylą 
tarpe dviejų musų visuome
nės srovių—klerikalizmo ir 
laisvamanvbės.

Bylos eiga.
Byla buvo nagrinėjama 

per du kartu. Pirmu syk pri
saikintujų suoias nesusitaikė 
dėl kaltinamojo kaltybės.; 
Tai buvo da gruodžio mene- į 
sy. Vasario mėnesy buvo i 
surinktas naujas prisaikin- ■ 
tujų suolas (jury), ir byla 
prasidėjo išnaujo. Daugiau
sia laiko išėjo aiškinimui 
klerikalų padalyto vertimo, 
kuriuo rėmėsi kaltinamasai 
aktas.

Kadangi klerikalų verti
mas buvo padalytas savotiš
kai ir daug dalykų jame iš
aiškinta kitokioj prasmėj, 
negu originale, tai prisiėjo 
remtis žodynu.

Žinodami, kad jų verti-' 
mas vietomis neteisingas, j 
klerikalai ėmė sakyti, kad Į 
Lalio žodynu negalima rem-' 
tis, ne$ jis esąs netikęs. Jie ! 
surado žodyno Įžangoje au-*; 
toriaus parašytą šitokį saki
ni : “Pasirodė, kad ant savo; 
pečių paėmiau sunkų ir ai-. 
sinantį triūsą, reikalaujantį, 
prie to, išnašesnių, negu ma
no, pažinčių abidviejų kal
bų.” Reiškia, pats autorius I 
prisipažįsta, kad jo žodynas i 
negali but autoritetas, sakoj 
klerikalai.

Ar yra kitas lietuvių ir an
glų kalbos žodynas? Kleri
kalai prisipažįsta, kad nėra. ■ 
O kadangi žodyno nėra, tai i 
vertimą gali daryti kaip no-J 
ri. Klerikalai taip ir daro. į 
Žodį “davatka” jie išverčia' 
anglų kalbon kaipo “old bi-Į 
goted \vomen”: iš žodžio' 
“liurbis” jie padaro “imbe-į 
eile”; iš žodžio “bailys”— ! 
“weakling.”

Šliakio pusės liudininkai 
parodė, kad toks -vertimas 
neteisingas, nes jeigu “old 
bigoted woman” i 
gal Į lietuvių kalbą, tai išeis 
jau ne “davatka,” bet “sena 
dievobaiminga moteris.” O 
jei išversti atgal i lietuvių 
kalbą žodį “imbecile,” tai iš
eis ne “liurbis,” bet “silpna
protis.” Šitokių žodžių “San- vyriu, kuris naikina bolše- 
daros” korespondencijoj vi- vizmą ir anarchizmą. O šita
sai nebuvo. _ - . .

Bet vyčiai ir kunigai po kos valdžia persekioja.

T
»? C

b-

n

1

i

kius gaivalus juk ir Amen-

t KA SUŽEISTAS.
L .Ov y ues su Labriola Lijo 

b" pasekmių.
'io ketvergo vaka- 
campijonui Juškai 
gamingas, bet ne-

•’ius.
Vt'l’V
1 U/.l’

Jis.(i i n

Koncertas nusisekė.
Praėjusios nedėlios vakare 

Lietuvių_Salėj Įvyko Reper
tuaro koncertas. Dainos bu-

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

Suteikia geriausį patarnrvimą. Reikale r.i ’orė’.li 
kreiptis.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

DIDELIS BARGENAS.
’ NT SVVT11 ST, numeriai 21“ ir 

217 užpakaly, trijų ir vienos šeimy
nos stubos, su toletsis. gesai. sėt 
tubs. bath. elektros, š> ic.a. i aršias 
ir šaltas vanduo. Vienos šeimynas stu- 
ba atdara, eikit į vidų pažiūrėt. Rei
kia inešt S3'>». Krein' itės prie savi
ninko MR. OTHITEHEAD.
III Bruadaay. So. Boston. Mass.

įn ag

gs
DzisHurmingas 

•j r L k^UJuška tą 
, ’ ; notas

y' 'nglijos 
d'ržu. kuri Įteikė 

ausias lietuvių real 
>keris Vincent A. 
Jų didelę dovaną 
ėmė su džiaugsmu, j 

abriola musų dru- 
ižsibaigę nelaimin
ga. jis italą pirmu 

-tildė i 29 minutas 
manyta, jog antru 
dar greičiau apsi

gavo priešu. Bet čia 
pakišo savo koją. 

-aėlęs Jušką sviedė 
.renksmu Į grindis ir 

- suspaudė jo vidu- 
-kai su didele spėka 

lies iš šito “gripo,” 
šonkauliai. Nors ir 

-. bet italui nepasi- 
\ C liaus “referee” pa
niškos žaizdą ir su- 

v ristynes. Daktarai 
• >gei Juška negalės 
važiausia per pora 

(Praėjusioj suba
mbant D-ro Seymour 

c :. ‘ audimo, Juška ri-
.ghtone Lietuvių Sa- 

y ;t’ai. Tenai jis len
ui pa-tildė italą Rizzo, bet 

: :stynės Juškai dar la- 
u užKenkė).

l.A'L 
įvė.

ėči

PIRK GERĄ BIZNI.
•4';ir<i<luoda su visais įtai yn- s tri

jų gyveninių namas, kitas— 6 kamba
rių. 6 kari jraradžiu.s, taipgi ir biznis 
—MEAT MARKET su visais forni- 
čiais ir •taisymais, koki tik ju rei
kalingi bučemei ir grosernei. Bizni- 
išdirbtas ir pelningas, randasi tirštai 

! apgyventoje kolonijoje. Namai neseni 
| ir randasi dailioje vietoje. Pardavimo 

-tvnės SU itnlu Čam-’ priežastį savininkas paaiškįs asmeniš-
> • • ” “ - * į kai.

* Kreipkitės šiuo antrašu: (11)
JOSEPH K ASTANTIN A Vlėl A 

.38 Emmet St, BKOCKTON, MASS. 
Telephone 5906-J

nuota taipgi gana gerai, to
dėl publika nesigailėjo aplo
dismentų.

Dar prieš koncertą buvo 
girdima žmones tarp savęs 
kalbant, kad “jei dalyvauja K 
Židanavičia su Ciurliute ii. ’ 
panelės Grybaitės, tai kon
certas bus geras.” Tiesa, 
koncertas buvo labai geras.

Visu dainininku dalvva- 
vusių šiame koncerte nemi
nėsiu. nes skelbimuose jau 
daug kartų buvo pažymėti. 
rl YT • Y • - Y 1 i I L
biania, kad dainuos, bet ne
dainavo. Buvo pranešta, 
kad los motina serga ir tode ' '

-- - ■ vių Vii
Ir ta.- r.iin gana gerai sekėsi. 
Tik 
Įvyls 
žei 
jogei 
joną

Juška irei e kuoja Jenkinui 
šiem* lietuviams.

i Lt K

Į '-nui Vincui A. Jen-
U.

>

I

i

7

NEBŪK VERGI. BET 
BIZNIERIUM

Parsiduoda Bučernė ir Grosemė. 
biznis išdirbtas per daugelį metų 
Pardavimu priežastis—važiuoju Lietu
von. Galima pirkt sykiu ir namus. (Iii 

PETER KR1SCHI S
84) VVard St, harttord. Conn.

I

I'
GRAŽUS MIRAS

Krautuvė ir 7 šeimynos po 5 kam
barius su maudynėmis, rendos $210 
per mėnesį. Kaina $18,500, įmokėti 
$4000. Geriausis pirkimas Canibridjre.

A. I V A S
110 Tremont St, Koom 508. arba

K. SIDABRAS
56 Cherry St, Cambridge. Mass.

. SVARBI ŽINIA.
šv. Juozapo Pašalpinė 

Draugija šiuomi skelbia 
Cambridge’aus ir apielinkės 
lietuviams, kad nelaimei iš
tikus, minėta draugija turė
tų progą sušelpti jus ir todėl 
šiuomi kviečia visus vyrus

i nuo 18 iki 45 metų Įstoti Į
: minėtą draugiją už pusę įs- 
i tojimo sekančiame susirin- 
; kime, kurs Įvyks utarninko

- Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo uzsisenčjusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime.' Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTJEK.Ą po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

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

Esu turėjęs patyrimu ligoni
nėse ir kiiniškuose kv artaliuuse. 
gydant sergančius. Mano ilgos 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

g
Z "tel.: R>ch<nond 1416 *

| Dr. David W. Rosen į 
/ Kalba Lietuvižkai, Lankiikai bį 
£ Kuststcai. J
Z GYDO CHRONIŠKAS IB J 
g SLAPTAS
« f ALANDUS.
5 Nuo
2 Nuo
.< Nuo
> m

LIGAS.

8 UH
2 iki
7 iki
HANOVER ST..

BOSTON. MASS.

10 ryto. 
* dian*.
8 vakar*.

i

Dr. H. M. Landau
SPECIALISTAS

VENERIŠKŲ LIGŲ
18 CHAMBERS ST. 

BOSTON, MASS 
Tel. Haymarket 1436

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Šiuomi paskelbia atidaręs 

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

Tatai Montello’s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvį: —

ADOMA HAITKUN^ 
(WAITT)

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

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

1210 HV4UY R— ■ISO* * v

širdingos padėkos vakare, 7:30 vai., kovo 3 d., 
uui Vincui A. Jen- Cambridge Lietuvių Bažny- 

z taip brangią man ėios Salėje, kampas Wind- 
auksini campijonc y1:, n

Taipgi dėkuoju dak- Cambridge, Mass. 
i.andžiui-Seymoift* už 
: ąsi mano sveikata, 

ivio” redakcijai už

siems -i orto mylėtojams lie-| 
už dideli man pri- i

It

i a 
į Žo< 1Į 
kilis 
dova 

;diržą 
tarai

■ rupia
“Kult
skelbimą mano vardo ir vi

Cambridge Lietuvių Bažny-

auksini čampijonc sor St. ir Webster Avė.,

Skelbia Valdyba. _

tuviams
Z. Neviackianė buvo skel- :’-

šios

negalėjo pribūti.
Programas buvo Įvairaus 

rinkinio dainų. Veikalai bu
vo visokių kompozitorių 
tarp kurių ir A. Bačiulio ne
mažai dainų buvo.

Žmonių buvo beveik pilna 
salė. Su tvarkos palaikyme 
vargo So. Bostone jau nėra: 
publika susirenka inteligen 
tiška ir triukšmo nedaro. Na 
nebeto, kad ten jau kokis 
vaikelis kiek patrepsi... Vė
liau ir to nebus. Šnipšt.

Pirmutinė K. Šimonio pa
veikslų paroda So. Bostone.

Vasario 26 d. p. J. Stukt, 
name, 453 Broadvvay, atsi- 
daiys K. š. paveikslų paro
da, kuri tęsis tik porą sąvai- 
čių. Pasistėngkite šią parodą 
atlankyti ir įsigyti nors vie
ną K. Š. originalų paveikslą. 
-Jo paveikslai yra tikrai gyvi, 
aliejiniais ir vandeniniais 
dažais tapyti ir ant tvirtos 
lietuviškos drobės. Šimonio 
paveikslą turėti savo name, 
tai yra didelis meno turtas ir 
papuošalas.

Paroda atdara nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vakaro.

Išplėšė krautuvę.
Sommerviliėj ant Cedar 

streeto buvo užpulta ir api
plėšta arbatos krautuvė per
eitą sąvaitę.

Glintkter.ė nubausta.
Uršulė Glinskienė iš East 

Saugus buvo nubausta užsi
mokėti $15 bausmės už su-} 
mušimą savo vyro. Jis taip; 
sumuštas, kad dabar guli Ii-i 
goninėj.

I 
I

Ekspliozija dirbtuvėj.
Braintree miestely, netoli i 

Bostono, gazolino dirbtuvėj) 
Įvyko ekspliozija, sunaikinu
si 1,000 galionų gazolino.

- iamasis su garsiausiais 
šalies ristikais, aš visuo- 
<t i.giausi iškelti lietu

ką sportininkų tarpe.

įdėjusiam ketverge 
i.elaimė ir aš tapau su- 

Duodu garbes žodį, 
pasveikęs italų čampi- 
a- lengvai sulamdysiu.

F r ana* Juška,
N. A. Čampijonas.

TEI- EMPIRB 7365 |

DR. F. MATULAITIS I

i
Ultravioletinė Šviesa 

Diathermia
322 HOLBROOK AVĖ.. 

DETROIT, M1CH. 
ADYNOS:

12-2, 6-8 ;

j Tu Negali Išvengti!
Kankrnunvių žnaibymų ne* i ra Įgijus._________ „ _____ , neuralgijos.
Skausmų ir dw-g!i:; nmmatizmo. 
NcMiiagirfiin staiguu.4 peršalimo. 
šokanr:ų. traukan/ių. Į padūkimą 
vara«»ri’J skausmtZ kuomet sk.»uGa 
liantį. ihcgia ausį ar skauda galvą, jei 
nrpaiuislini apie

Įreg. S. V. rat. O6>e. 
tuojaus ir ncgaišindi 
mas laiko j*:omi pasi- 
naudoįi. Jisai suteikia 
malonų ir greitą pa- 
lengvinimu.

Nei viena atsargi 
šeimyna negali būti l»c 
bonkoe šit; gvduoliu. 
Nėra tik’asis, jei netu
ri INKARO vaisbažen 
klio.
F-AD RICHTER 6CO.
104-114 S®. 4tk Str«et 

Brooklya. N. Y.

I lietuvis OitMKtristas

šiame ketvergė Grane 
Opera House bus Įdomios 
rišt v n ės.

A

i- -"a n.; nuo jut akis, priskiriu 
a*:- ... kreivas skis atitieainu 
ir ar opiškose (akloae) aky- 
re .-.grąžinu šviesa tinkamu 
laiku
J L. I AšAKARNIS O. D.
4 47 Broadvrsy, So. Boatoa, Maaa I

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sekretnų ir chro
niškų vyrų ir moterų litų.

IS Fąrinenter Si, Boston, Maaa. 
(Prie Hanover St.)

Tel. Richmond 068. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 3 vak.
Nedėldieniais iki 4 vai po pieL

K 3. r

KOSULYS
simptomas ir 
kokiame laike.

. a*, vėjyje—

gali 
To-

- k

Severą’* 
Coufh 
Balsam

=i.r.os: C5 et. ir 50 et.

j^ai^storių.

s greitą palenKvimrr*.,
-a lengvas būdas apsi- 
•nui nuo daugelio pa*

J

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEPH REOER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

41“ Bav Stale Building, 
LAMRENCE, MASS.

I
>

►

i!
;>

• ;> 
t

f
2

4 TELEFONAS 1037 J

j MEDICINOS DAKTARAS

Ic. j. Mikolai™ l
Valandos: ano 3 iki 4 po plati, r 

nuo 7 iki 8 vakaro

107 Summer St, « 
LAWRENCE, MASS. • |

Tei. South Boston 40<M> Z

\ Dr. J. Landžius Seymour |
£ LIETUVIS GYDYTOJAS Z

772 Broadnay, So. Boston, Mass. >
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare

i

< > Tel. South Boston 3520 ! [
} Residence University 1463-J. p 

: S. M. Puišiutė-Shallna ; 
I LIETUVĖ MOTERIS f! 
► • ADVOKATĖ i[
I 366 Broadway, So. Bostoa. Maaa. ;
* Room 2. < *

Telefonas 5li3*W.

Dr. A. Gorman-GiiBai
LIETUVIS

Valandos: nuo
nuo
nuo

as
DENTISTAS
10—12 dieno; 
2—5 po pietų; 
6—8 vakare;

NedeUomia nuo 10—12 dienų.
705 N. Main at. kam p. BroaJ at. 

MONTELLO. MASS.

i

TeL So. Boston 506- W } 

DAKTARAS 
A L. KAPOČIUS}

LITU VIS DENTISTAS } 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną Į 

Nuo 2 iki 9 vak } 
NEDĖLIOMIS: }
iki 1 ▼. po pietį; <

, Seredomis iki 12 diena. } 
Ofisas "Keleivio” name. Į 

251 Broadway. tarpe C ir D St. < 
SO. BOSTON. MASS. }

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTŲ DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS įrankius, GELEŽINIUS DAIKTUS. PLU.MBINGĄ, 
ELEKTRIKINIUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musų kainas su kitų krautuvių kainomis, lai yra krau
tuvė. kurią turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei- 
myninkė.

South End Hardware Company

i 
I
I
I

*, S

t

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki 11 ryte 
l iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare

389 BR0ADWAT
SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boetoe 2831

I DR. F. PDSKUIUGIS

1095 WASHINGTON STREET, BOSI ('N, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stotie*.


