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REVOLIUCIJA MEKSIKOS 
KATALIKUOSE.

\

BAŽNYČIOSE ŠAUDOMA

Triukšmas kilo dėlto, kad 
dalis kunigų nutarė nusikra

tyti popiežiaus valdžios.
Meksikos katalikuose pra

sidėjo revoliucija. Dalis dva
siški jos atsimetė nuo Romos 
popiežiaus valdžios, išmetė 
iš pamaldų lotinų kalbą ir 
paskelbė kunigams teisę ves
ti pačias.

šitie naujos mados katali
kai pasivadino “Meksikos 
Tautinė Katalikų Bažnyčia/’ 
kurios judėjimą remianti ir 
Meksikos Darbo Federacija.

Tautiniai katalikai dabar 
užima bažnyčias ir veja lau
kan popiežiaus šalininkus. 
Šitie nepasiduoda, ir kįla 
muštynės. Kuomet naujaka- 
talikiai aną nedėldienį užė
mė Soledad bažnyčią Meksi
kos sostinėj ir jų kunigas 
Luis Monje rengėsi laikyti 
prigimtoj žmonių kalboj mi
šias, senosios bažnyčios da
vatkos puolė jį prie alto-
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TRAUKINYS UŽMUŠĖ 4 
ANGLIAKASIUS.

Netoli Harrisburgo, Illino- 
jaus valstijoj, traukinys už
mušė 4 angliakasius, kurių 
vardus anglų laikraščiai pa
duoda taip: Frank Kulia, 
John Kulia, Luther Foster iri 
William Quinn. Sakoma, 
kad šitos nelaimės priežasti-

I 
I kunigas gurausus Antras Žemės Drebėjimas

; . Ukrainoj, netoli Žitomiro, 
šiomis dienomis ūkininkas 
vardu Zimbaliuk užmušė 4 
savo vaikus, tvirtai tikėda
mas, kad tuo budu jisai užsi
pelnysiąs dangų. šita bepro
tystė atėjo jam galvon skai
tant “šventąjį raštą,” kur yra 
pasakyta, kad Dievas buvo 
liepęs Jokūbui papiauti ir 
sudeginti savo sūnų Izaoką. 
Zimbaliuk apsivilko baltais 
marškiniais, paskui paėmęs 
virvę visus savo vaikus suri
šo ir tada susijiėškojęs gele
žinę štangą suskaldė jiems; 
visiems galvas. Vaikai buvo! 
5, 7, 9 ir 15 metų amžiaus.' 
Žmogžudys buvo areštuotas, j 

Ta pati žinia sako, kad' 
Ukrainoj susidarė nauja sek-į

Prie tos sektos ir Zimbaliuk i 
prigulėjęs. Ji remiasi bibli-' f,aPcHzai in^acijų,
ik .Ti nknrin^i^ ;»• si,-„h. kad vienoJ chemikalų dirb-
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PAGAUTAS SU 
ŽYDELKA. i

O KUN. D1NKEVIČIUS 
YRA VEDĘS PAČIĄ 

mi buvęs munšainas. Ang- JUai į Lietuvos
hakasiai buvę pusėtinai įssi-; ir dabar kiebo-
gėrę ir nepamatę, kaip trau- ;BBUja Montrealo lietuviams 
kinys ant jų užbėgo.

ŠAUKIA RUSIJĄ PRIE i 
GINKLO. _______ _ _

Naujas Rusijos karo ko- Gurauskai __
misaras Frunze perspėja Ru- traukiniu, tarp Mažeikių ir 
siją, kad jai gręsia didelis Šiaulių turėjo nedorą reika- 
užpuolimo pavojus iš Euro- ją su žvdelka O. Pamatęs tai 
pos valstybių pusės. Todėl karininkas pakėlė triukšmą 
jis pataria ginkluotis^ visam į ir pašaukęs žandarą L. rei-

’“J , i l . ............................. sustatyt protokolą. “StinS’

4 ŽMONES UŽMUŠTI ANT 
GELEŽINKELIO.

Ant Boston and Maine ge
ležinkelio prie Farmingdale 
stoties pereitą pėtnyčią atsi
tiko nelaimė. Vienas trauki
nys su prekėmis užbėgo iš 
užpakalio ant kito traukinio, 
kuris stovėjo tenai su bulvė
mis, ir supyškino paskutinį 
vagoną, kuriame sėdėjo keli 
darbininkai. Keturi jų tapo 
sutriuškinti į košę.

JAPONUOS KOMUNIS
TAI VE* ir f A PACAI II J10 P*“'“11" $uiiuuuua viaaui ; lr paiTAI VEIKIA IŠ PASALŲ- kraštui, kad kiekvienas gy- kalav„ o-
Japonijos justicijos minis- ventojas butų kareivis ir rei-' Bet žandaro, matoma, butą 

rens Ogava, užklaustas par-.kalui esant galėtų stoti su; klerikalo, nes protokolo 
lamentę apie komunistų dar- ginklu rankoj ginti savo šalį Apries kunigą jis nesurašė, 
buotę, davė Šitokį paaiškini--nuo užpuolikų. Dabartinės Kariškis tuomet surašė pro- 
mų: Pirmutine komunistų 562,500 kareivių ai-mijosftokolų nuvvkes i Klaipėdą ir 

.Jap??1J0J- - >s‘*jure i Rusijos apgynimui toli ueuž-1 pasiuntė ji karo'vvriausvbei. 
1?2,1o5yUU8-. <3*®T me“’ Itenka’ “k® jisaL Į Lro vyriausybė atidavė vi-
sy l923 metų ji buvouz-į ------- - sa reikalą vyskupui, o vysku-
gmauzta. Bet slapta ji, ma- ŠVENTAS VARDAS PA- i pįs užtai perkėlė jegamastį 
tomą, da gyvuoja ir veikia.: KEISTAS LENINU. ~ ' - • • • •■ *
Kita komunistų organizaci-! .............. -
Ja. buvo Įsikūrus 1922! »nę-; miestely Douamenez andai j Ariot lietuvių

,buv.° trinkta nauja valdyba, I varnas varnui į akį nekerta.

Kanadoje.
“Lietuvos Ūkininkas” 6 

■ numeryje praneša šitokį at
sitikima: Švėkšnos kunigas 

važiuodamas

KEISTAS LENINU. Gurauską tiktai į kitą para- 
Nedideliam Francuzijos! piją.

"ii Ariot lietuvių patarlės,
riaus, ir bažnyčioj" kilo to- kė daugiausia kiniečiai ir ko- pateko daugiausia'
kios Tiausės, kad reikėjo lejieciai komimistai. Laike j komunistų. Dabar tie komu-į

^paskutinių kariuomenę ma- ^tai t0 miestelio fmią žfnią apie “dvaslkojof

skleidė tarp kareivių savo at- 
sišaukimus: ji yra taip-pat p^^t^ 
slapta ir veikia iš pasalų.

SUSIVIENIJO PRIEŠ
VALDŽIĄ.

šauktis, policijos. . Tvarkos 
pykinimui policija turėjo 
pavartoti ginklą ir kelis kar
tus šauti aukštyn. Vienas 
žmogus buvo užmuštas ir ke
liolika sužeistų. Nore riau
šės buvo numalšintos, te
čiaus pamaldos neįvyko, nes 
davatkos atsisakė iš bažny
čios išeiti. . Naujakatalikiai 
tuomet pastatė prie bažny
čios durų 12 savo ginkluotų 
vyrų, kad atėję popiežiaus 
šalininkai negalėtų jos už
daryti. /

Sulyg naujos Meksikos 
konstitucijos, visos bažnyčių 
triobos skaitomos valstybės 
nuosavybė. Popiežiniai ku
nigai tam priešingi. Jie nori, 
kad bažnyčios turtai prigu
lėtų bažnyčiai ir kad valsty- kėlė visiems 
bė neturėtų prie jų jokios mokestį už registracijos kor- 
teisės. Bet tautiniai kuni
gai tokių pretensijų neturi. 
Jie sutinka, kad bažnytiniai 
turtai butų valstybės nuosa
vybė, todėl jie turi visuome
nėj daugiau pritarimo, negu 
popiežiaus šalininkai.

Dabar tautiniai katalikai 
rengiasi imti ir kitas .bažny
čias į savo rankas. Popie
žiaus šalininkai siunta iš 
piktumo. Arcivyskupas Mo
rą dėl Rio išleido aplinkraštį 
grąsindamas visomis peklos 
galybėmis tiems katalikams, 
kurie prisidės prie “atskalū
nų”; jis žada tokius eksko
munikuoti ir prakeikti ant 
amžių. Bet žmonės, kurie 
pažįsta Meksikos padėtį, 
žino, kad Romos agentų die
nos tenai jau suskaitytos. 
Meksika nenori su Roma 
nieko bendra turėti, ir visi 
“dūšių ganytojai,” kurie no
rės pasilikti ištikimi “šven
tam tėvui,” greitu laiku tu
rės savo biznį uždaryti.

Tame pat “L. Ūkininko” 
numery randame ir kitą įdo-

• •• • v w ' iiiici žolinei CTkJiv: UTaeionviV/

nLe?^i-SJta o,^ar¥zacUa Pa’ i skverą, kuris nuo senovės storio” pasižvmėjimą. Nela-
skleide tara kareiviu savo at- __ ir________________ _______ ... , , s ’__ , _

Jugoslavijoj prieš valdžią' 
susivienijo visa parlamento į 
opozicija, būtent demokra-| 
tai. muzulmanai, Slavėnai ir 
kroatai, kurių lyderis Stefan 
Radič dabar sėdi uždarytas 
kalėjime. Opozicija stato 
savo tikslu nuversti dabarti
nę valdžią.

FRANCIJA PAKELE 
MOKESČIUS ATEIVIAMS.

Francijos parlamentas pa- 
; svetimšaliams

DAUGIAUSIA BUVO 
JAUČIAMAS NAUJOJ 

ANGLIJOJ.

VOKIETIJA RENGIASI 
KARAN, SAKO FOCH. > 
Franeuzų karvedys Foch '

(ištark: Foš) yra tvirtai įsi
tikinęs, kad Vokietija ruo- Bostone nuo sienų krito p»- 
šiasi prie karo. Aliantų kont- veikslai, siūbavo bokštai ir 
rolės komisija atradusi Vo
kietijoj aptvertų aukštomis 
sienomis dirbtuvių, kur lie
jamos kanuolės ir dirbamos 
kitokios karo mašinos. Vo- 

į kiečių komunistai, norėda- 
;mi savo valdžiai pakenkti, 
i čia patarnauja franeuzams 
į kaipo geriausi šnipai. Jie 
! praneša aliantų agentams 
viską, ką tik jie savo dirbtu- 

i vėse mato. Šiomis dienomis 
! franeuzai gavo informacijų,

ja. Ji nepripažįsta ir šliuboj 
nes biblija parodo, kad Ado
mas ir Jieva gyveno be jokio 
šliubo, ir kad taip gyventi 
jiems liepęs pats Dievas. Ne
toli Žitomiro yra kalnas, ku
rį šita sekta pavadino “Sina
jaus Kalnu.” Tekančią tenai 
upę jie vadina “Jordonu.”

tuvėj vokiečiai gamina nuo
dingus gazus karo tikslams. 
Todėl Foch ir sako, kad 
franeuzų armija negali išei
ti iš Vokietijos, nes Vokieti
ja rengiasi prie karo.

I

APIPLĖŠĖ MOTELIO 
SVEČIUS.

Floridos valstijoj, kur du 
bar vasaroja suvažiavę Ame
rikos turtuoliai, pereitą są
vaitę tris banditai užpuolė 
Melrose Tavern viešbutį ir 
surinkę iš svečių $30,000 pa- 
bėgo. _______________ ‘

skambino bažnyčių varpai.
Pereitos subatos vakarą, 

apie pusė po devynių, visa 
Naujoji Anglija susiubavo 
nuo žemės drebėjimo. Dre
bėjimas buvo jaučiamas be
veik visose Suvienytose Val
stijose ir lytų Kanadoj, ir 
vietomis buvo toks smarkus, 
kad nusigandę žmonės pra
dėjo bėgti laukan iš teatrų, 
hotelių ir šokių salių. Mal- 
deno teatre, netoli Bostono, 
kilo tokia panika, kad 6 mo- 
terįs apalpo.

Daugelis žmonių negalėjo 
suprasti, ką tai reiškia, kuo
met jų namuose rakandai 
p radę j o čiuožti nuo vienos 
sienos prie kitos ir nuo sie
nų ėmė kristi paveikslai. Ki
ti gi tuojaus suprato, kad tai 
yra žemės drebėjimas. Vie
tomis drebėjimas buvo ašt
rus, taip kad barškėjo langai 
ir durįs; vietomis ęi žemė 
suposi labai povahai, tar
tum jūrių paviršius.

New Hampshire valstijoj 
Franklino mieste nuo žemės 
drebėjimo vienuose namuo
se susikeitė elektros vielos 
ir kilo gaisras, kuriame sudfe- 
gė dviejų metų mergaitė.

Bostone nuo žemės drebė
jimo sutruko cementiniai ke
liai apie Commomvhealth 
Pier. Lūžtant kohkretui bu
vo toks pyškėjimas, kaip kati 
kas iš karabinų šaudytų. 
Daugelyje vietų sustojo laik
rodžiai. Aukštų triobų bokš
tai taip susiubavo, kad tik 
stebėtis reikia, kaip da jie 
negriuvo. Bažnyčių bokš
tuose vietomis net varpai su
skambino nuo siūbavimo.

Schenectady mieste, New 
Yorko valstijoj, sugriuvo du 
namai ir 12 šeimynų vos spė
jo pabėgti.

Drebėjimas buvo jaučia
mas net Chicagoj, Detroite, 
Clevelande ir Indianapoly. 
nors tenai jis buvo labai sil
pnas.

Geologijos profesorius K. 
F. Mather iš Harvardo Uni
versiteto sako, kad neužilgo 
busiąs da vienas žemės dre
bėjimas. Bet jis ramina 
žmones, kad didelio pavo- . 
jaus nebusią, nes šiame kraš
te žemės pluta nesanti tokia, 
kad galima butų tikėtis ko
kių nelaimių.

Pradėjus žemei drebėti, 
jis pataria būti namuose. 
Ant gatvės, jo manymu, yra 
daugiau pavojaus, nes nuo 
'togų gali kristi kaminai ir 
visokie namų pagražinimai, 
kurie nestipriausia laikosi ir 
gali nutrukti nuo menko že
mės susiubavimo. Gi visam 
namui sugriūti reikia gana 
stipraus žemės drebėjimo.

MĖSOS KAINOS EIS 
' AUKŠTYN.

Londonb žiniomis, nuo 
šiol mėsos kainos turės kilti 
visam pasauly, nes visam pa
sauly mažiau auginama gy
vulių.

TURKU VALDŽIA 
GRIUVO.

Šį panedėlį rezignavo 
Turkijos ministerių kabine
tas. Priežastis buvo tame, 
kad ji savo atkakliai tautiš
ka politika suerzino graikus 
ir iššaukė kurdų sukilimą. 
Kurdai apsiginklavę jau už
ėmė Kurdistane kelis mies
tus ir apskelbė savo karalių.

ANGLIJOS MOTERIS NE
GALI BALSUOTI 

BE 30 METŲ.
Anglijos parlamentan bu

vo įneštas sumanymas, 

balsuot tik sukakus 30 metų 
amžiaus.

i vadinosi Š*’. Kryžiaus vardu, i bai senai iš Vilniaus parbė- . , * —-------- ------ ’( <.stebuWingo. kad moterims butų leista 
, ___ Ausros vartų bazny-

---------  ; čios kamendorius kun. Din-; 
PANAIKINTI i kevičius ir prisidengęs sveti- į 
’JLLT.-------------ma pavarde čia vedė moterįj

Būrų žemės parlamentas kliubas buvo Kauno įgulos!
pietų Afrikoj nutarė pasiųsti; bažnyčioje. Kun. Dinkevi-; Penkiolika ginkluotų ban- 
Artglijos karaliui prašymą, čius gXveno tenai su savoj ditų Chicagoj užpuolė Mil- 
kad jis savo piliečiams, gv- žmona po Gintauto pavarde.! waukee-St. Pauls gelžkelio 
venantiems pietų Afrikoj, Sužinojo apie tai davatkos j stoties sandelį ir susikrovę 
neteiktų jokių titulu, nes Pranešė vyskupui. Kilo] į 5 automobilius 46 bačkas

į Lenino Skvė- ! gęs Lietuvon 
t . Įsios” Aušros
NUTJ^lTi

TITULUS. PAVOGĖ 46 BAČKAS 
VYNO.

neteiktų jokiu titulu, nes pranešė vyskupui. ]
žmonės tituluotu ponu tenai triukšmas, bet tuo tarpu kun. į portvamo pabėgo. 
_________• a_ T^in o ne mntame mira iv* -------------

tas. Visi svetimšaliai, kurie; 
apsistoja Franci jo j netram-J 
pesniam laikui kaip 14 die-| 
nu, turi išsiimti registracijos į 
kortą ir užsimokėti 72 fran-Į 
ku. Išgyvenus 3 metus tokią j 
kortą reikia atnaujinti, ir! 
parlamentas nutarė, kad už| 
atnaujinimą tokių kortų sve- i 
timšaliai mokėtų po 200 • 
frankų. Nutarimą turi da 
užgirti senatas.

DĖL BAŽNYČIOS GALI 
GRIŪTI ČEKOSLOVAKI

JOS VALDŽIA.
Koalicinė Čekoslovakijos 

valdžia, kuri per penkis me
tus išlaikė šalj ramybėj, pra
dėjo jau irti. Galimas daik
tas, kad greitu laiku ji grius. 
Priežastis yra tame, kad so
cialistai pareikalavo bažny
čią atskirti nuo valstybės. 
Klerikalai tam priešinę ir 
žada griauti valdžią, jeigu 
bažnyčia butų atskirta. Tai-i 
gi dėl bažnyčios ir kunigų vi
sur kįla suiručių.

ATSIDARĖ FEDERAUS 
RUSUOS PARLAMENTAS

Tifliso mieste, Kaukaze, 1 
kovo atsidarė visų sovietų 
respublikų bendras parla
mentas. Maskvos komisarai 
taipgi išvažiavo j šitą sovie
tų sovietą.

nemėgsta ir nenori ju savo . Dinkevičiaus moteris mirė, ir > 
x----- .—- triukšmas nutilo. Vyskupas :

‘______ paskyrė kun. Dinkevičiųį

dorium, kur jis “pasižymė-| 
jo” kaipo krikščionių demo
kratų agitatorius.

Tečiaus Rietave kunigėlis 
Dinkevičius negerai jairtėsi 
ir išdūmė Amerikon. “Lie
tuvos Ūkininkas” sako, kad 
dabar šitas dvasiškas tėvelis 
esąs Kanadoje ir klebonau
jąs Montrealo lietuviams. Jo 
istorija Lietuvoje tik dabar 
pradėjo išeiti į aikštę.

tarpe turėti.

NORI PRIVERSTINO BIB- Kietavos parapijon kamen- 
LIJOS SKAITYMO J

MOKYKLOSE. ;-
Ku Klux Klano fanatikai 

Ohio valstijoj užsispyrė, kad 
pradinėse mokyklose butų 
priverstinas biblijos skaity
mas. Ir šitas sumanymas le- 
gislaturoj perėjo 80 balsų 
prieš 40. Dabar jis paduo
tas valstijos senatui.

ATPIGO PIENAS IR 
KIAUŠINIAI.

! Šiomis dienomis Bostone 
atpigo pienas ir kiaušiniai. 
Kvortą pieno krautuvėse da
bar galima gauti už 10 cen
tų, o pirma buvo 12 centų. 
Su pristatymu į namus kom
panijos dabar ims po 13 ir 
pusę centų už kvortą.

Kiaušiniai taipgi atpigo. 
Tuzinas geriausių šviežių 
kiaušinių dabar kainuoja 
65-60 centų, švieži kiauši
niai parvežti iš vakarinių 
valstijų parsiduoda po 50c. 
tuzinui. Pirma tuzinas švie
žių kiaušinių kainavo 90c.

PRASIDĖJO DIDELI 
JŪRIŲ MANEVRAI.

Šią sąvaitę prasidėjo dide
li Amerikos karo laivyno 
manevrai ant jūrių ties Mek
sikos pakraščiais. 31 „n. v- 
į-uose dalyvauja 110 karo 
laivų. Viena dalis laivyno 
puls Ameriką kaipo priešas, 
o kita gins savo pakraščius. 
Bus baisus šaudymas.

Mirė Vokietijos 
Prezidentas ir Šve

dijos Premjeras.
Abudu buvo socialistai.
Pereitą sąvaitę Europos 

socialistų judėjimas neteko i 
dviejų žymių vyrų. Vasario, 
24 d. mirė Švedijos socialde-; 
mokratų vadas drg. Hjalmar! 
Branting, buvęs tris kartus' 
ministerių pirmininku: gi 281 
vasario persiskyrė su šiuo 
pasauliu Vokietijos respub
likos prezidentas Friedrich 

į Ebert, taip pat žymus socia- 
Maskvos komisarų taryba Hstas.

išleido įsakymą, kad visi . ~ _ , -
dvarininkai, kurie da buvo ĮS turtingos švedų šeimynos 
Rusijoj užsilikę, turi apleis
ti savo dvarus iki ^iusio 1, 
1926 metų. Visa žemė perei
na valstybės nuosavybėn.

z

_________
RUSIJOJ KONFISKUOJA

MI PASKUTINIAI 
DVARAI.

PANAMOJ SUKILO 
INDIJONAI.

Panamos respublikoj, vi
durinėj Amerikoj, sukilo in
di jonai ir išpiovė daug balt- 
veidžių, apsigyvenusių jų 
tarpe. Indijonai reikalauja 
sau nepriklausomybės. Pa
namos valdžia pasiuntė 200 
policijantų tvarkai vykinti. 
Apie 20 policmanu indijonai 
užmušė. Sukilusioj apielin- 
kėj indijonų esą apie 30,000.

GAUS PO 47 RYKŠTES.
Philadelphijos vaikų teis

mas nuteisė duoti dviem vai
kam po 47 rykštes už apiplė
šimą krautuvės. Rykštės bus 
duodamos per 47 dienas, po 
vieną smūgį kas diena.»

Drg. Branting buvo, kilęs j 
_ - - ' I

, ir baigęs aukštuosius moks- ’ 
i lūs, vienok jis nenorėjo jieš-Į 
; koti lengvaus gyvenimo, o j . „
pasišventė dirbti darbininkų dvikovoj Frankfurto univer- 
klasės labui. Jo mirtis yra ■ siteto prezidentas Richard 
didelis nuostolis netik šve-įRall. Jis iššaukė savo priešą 
dijos darbininkijai, bet ir vi-j dvikovon dėl įžeidimo uni- 
so pasaulio proletariatui.■ versiteto garbės. Jiedu ko- 
Net buržuazija kalba apie; vėsi kardais.
jį su pagarba. Jis buvo gi-! ---------------
męs 1860 metais, taigi gyve-| 10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 
no apie 65 metus. 100 SUŽEISTA.

Ebertas buvo kilęs iš labai • Ant Gaju salos, Brazilijoj
i i.- • ___  I............i____

UNIVERSITETO PREZI
DENTAS UŽMUŠTAS 

DVIKOVOJ.
Vokietijoj tapo užmuštas

PREZIDENTAS PASIRA
ŠĖ PASTININKŲ 
ALGOS BILIŲ.

Coolidge galų-gale pasi-! 
rašė paštininkų algos bilių.i 
Pernai jis tądbilių buvo aU • 
metęs. Bet dabar Kongreso į 
nariai pakėlė ir sau algas.; n.ueruis uuw• nm va^ucaivo, 
Jei paštininkų algos bilių! vargingos darbininkų šeimy- parako dirbtuvėj pereitą są- 
prezidentas butų atmetęs, tai' nos ir dėlto neturėjo progos; vaitę įvyko baisi ekspliozija. 
jis turėtų ir Kongreso narių nei mokslo pasiekti. Jis vos j kurioj 10 žmonių buvo už- 
algų pakėlimą atmesti, o ši-į baigė pradinę mokyklą ir! mušta ir 100 sužeista, 
to jisai nenorėtų daryti, nes - turėjo eiti duonos pelnyti, j 
paskui Kongreso ponai gale-! Bet jis gerai buvo prasilavi-j 
tų ant jo supykti ir galėtų • nęs pats per save ir buvo | .... _. - ...
priešintis jo politikai, kas vėl: skaitomas vienas rimčiausių: vaitę čia sudegė juodveidžio 
butų nelabai sveika stam- Vokietijos socialdemokratų. Wilsono namai ir gaisre žu- 
biam kapitalui. Jis mirė po operacijos. vo penki maži vaikai.

SUDEGĖ 5 VAIKAI.
Easton, Md.—Pereitą są-

EKSPLIOZIJA
South Bostono elektros 

gaminimo stotyje pereitą sa
vaite įvyko ekspliozija, su- 
žeisdama du darbininku. 
Kokiai dešimčiai minutų dei 
šitos ekspliozijos buvo susto
ję visi gatvekariai.
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fl APŽVALGA
KOMUNISTAI PRALAI- 

MĖJO DA VIENĄ 
“REVOLIUCIJĄ.”

Musų korespondentas pra
neša iš Brooklyno, jog lietu
vių rubsiuvių unijoj tenai 
komunistai buvo sukėlę •‘re
voliuciją.” kad atsiėmus pra
laimėtas andai pozicijas, bet 
buvo da labiau sumušti, ne
gu pereitą sykį.

Pereitą sykį iš unijos val
dybos buvo iššluota daug ko
munistų. Pirmininku bunvo 
išrinktas drg. Glaveckas, 
stipriausis komunistų opo
nentas. Taigi šį kartą komu
nistai atėjo į susirinkimą su
sitarę draugą Glavecką pra
šalinti. Jie pradėjo visi rėk
ti, buk jis esąs “skebas.”

Išklausęs tuos kaltinimus, 
susirinkimas atrado, kad ko
munistai meluoja. Draugas 
Glaveckas tapo pripažintas 
nekaltu, o komunistai galuti
nai tapo iššluoti iš unijos val
dybos. Negana to, komunis
tu vadams ir didžiausiems 
šmeižikams, kurie norėjo ne
teisingai aploti drg. Glavec
ką, penkiems metams tapo 
suspenduotas unijoj balsas. 
Komunistai šoko muštis. Tū
li jų buvo atėję apsiginkla
vę. Bet Įsimaišė policija ir 
komunistų “revoliuciją” nu
slopino. Kai-kurie “revoliu
cionieriai” iš “Laisvės” aba
zo da ir į kailį pusėtinai ga
vo.

Bet skaudžiausia moralis 
smūgis komunistams buvo 
tas, kad adatos darbininkų 
organizacija Brooklyne nu
tarė visiškai ignoruoti jų or
ganą “Laisvę.” Nuo šiol su 
šituo šlamštu Brooklyno 
kriaučių ur.i ja visai nesiskai- 
tys.

Šitokio smūgio lietuviškie
ji Trockio parapijoms nie
kad nesitikėjo!

Dabar lietuviai rubsiuviai 
turėtų tik pareikalauti, kad 
Generalis Ofisas prašalintų 
bolševikišką pliuškį iš jų or
gano redakcijos. Tuomet 
rubsiuvių unija vėl pasiliks 
švari organizacija.

nistus, kuriuos apačioje pasi
gavo komunistai mušeikos .r 
pradėjo savo draugus pliekt.. 
Taip keliat ui musų komunis' i 
išpylę kailį žydai ir italai 1 ■- 
munistai. iki paaiškėjo, kad • 
darė balsią klaida. Atlikę •nar
są’ darbą, komunistai mušeik - 
pabėgę iš salės.”

Dabar “Laisvė” turėtų 
įkurti naują fondą nukerpė
jusiems “revoliucionie
riams” šelpti.

Mck akines Savo 
*lntis Reikšti.

Socialdemokratų frakcija 
Kauno miesto taryboj taip 
pat pradėjo rūpintis bedar
bių būvio palengvinimu. Ir 
ačiū šitoms socialdemokratų 
pastangoms iš miesto tary
bos buvo išreikalauta keli 
šimtai tūkstančių litų, už ku
riuos buvo organizuoti Kau
no bedarbiams viešieji dar
bai.

Tas nepatiko bolševikų 
agentams. Nepatiko jiems 
dėlto, kad rūpindamiesi be
darbiais socialdemokratai 
įgauna bedarbiuose intakos. 
Bolševikams visuomet rupi 
socialdemokratus niekinti. 
Ir todel jie pradėjo griauti 
organizuojamą bedarbiams 
pašalpą. įsiskverbę į patį 
komitetą, jie tenai kelia ler- 
mą ir šmeižia socialdemok
ratus šlykščiausiu budu. Vie
nas Maskvos agentas, kaip 
praneša “Socialdemokra
tas,” viename Komiteto susi
rinkime pradėjo varyti prieš 
socialdemokratus biaurią 
agitaciją, bet matydamas, 
kad bedarbiai jam neprita
ria, jis supyko ir pradėjo ko- 
liot pačius bedarbius. “Ja „ r________________ ,
vam skažu, čto rabočije! kurie gauna daug mažiau 
glupy, kak barany!”—drėbė: negu kongresmanai ir sena- 
jisai rusiškais žodžiais, kas j toriai, tai prezidentas nuta- 

’ rimą atmetė. Taigi jis turėtų 
dabar atmesti ir Kongreso m 
narių algos pakėlimą.

y■»
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AR PROTO PERDAUG, 
AR ŠULO TRŪKSTA?
Kaž-kas yra pasakęs, kad 

tarp genijaus ir bepročio 
aiškios linijos nėra. Kur bai
giasi vienas, o kur praside
da antras, pasakyti sunku.

Kiek šitokiam pasakyme 
nuosakumo, mes nespręsi- 
me, bet skaitant dabartinių 
Lietuvos poetų eiles ištikru- 
jų prisieina paklausti: ar jas 
rašo perdaug dideli galvo
čiai, ar bepročiai?

Štai, atėjo dabar pirmas 
numeris “Baro.” Tai stam
bus meno žurnalas, apie ku
ri susispietę visi “pirmaei
liai” dabartinės Lietuvos po
etai. Ve, pavyzdžiui, gar
saus poeto Fausto Kiršos ei
lės “Helios”:
“Helios!
Himnai, Himnai! Ant kalnų ug
nys I
Auga in saulę—danguos dan
gus.
Žemė—geismo, audrų bedug
nės—
Budina arfas, timfonus. ragus; 
Helios!
Mirga ir skamba eterio srovės— 
Helios Viešpats—Jakovas! 1 
Mirga ir skamba eterio srovės- 
Jahova!—
Helios!”

Ar suprantat, kas čia pa
sakyta? Mes nesuprantam. 
Netiktai minties negalima 
sugaudyti, bet ir rašybos tai
syklių nesilaikyta. Kas ke
lintas žodis, tai brukšnis. O 
tiė brūkšniai čia taip reika
lingi, kaip mušės barščiuose.

KAUNO BEDARBIAI 
SMERKIA BOLŠEVIKŲ 

AGENTUS.
Socialdemokratų rupesniu 

Kaune tapo sudarytas Be
darbiams Šelpti Komitetas.

lietuvių kalboj reiškia: “Aš 
jums pasakysiu, kad darbi
ninkai vra kvaili, kaip avi
nai!”

Dėl šitos šlykščios agita
cijos Kauno bedarbiai išne- 
čė prieš bolševikų agentus 
šitokią protesto rezoliuciją:

“Bedarbiams šelpti Komite
to plenumo posėdis, susipažinęs 
su darbais įvairių frakcijų 
Miesto Taryboj ir turėdamas 
omeny, kad ‘darbininkų frakci
jos’ nariai, dalyvaudami šiame 
komitete, tuo pačiu laiku griau- 
ja bedarbių šelpimo darbą 
Miestp Taryboje, kad jie eina 
iš vien su buržuazinėmis frak
cijomis prieš bedarbių padėčiai 
tirti ir šelpti komisiją, kurią 
kaip tik daugumoje sudaro pa
tįs darbininkų atstovai,—griež
tai prieš tai protestuoja ir reiš
kia ‘darbininkų frakcijai’ nepa
sitikėjimą."’

Bolševikų agentai čia va
dinami “darbininkų frakci
ja,” nes šitokiu vardu jie ėjo 
i rinkimus ir šitokiu vardu 
dabar veikia Kauno Miesto 
Taryboj, kur paskutiniais 
rinkimais jų keliatas pateko.

Vietoj ginti bedarbų rei
kalus, šita “darbininkų frak
cija” dedasi tenai išvieno su 
buržuazinėmis partijomis ir 
griauja bedarbių šelpimo 
darbą. Užtai Kauno bedar
biai vadina tuos veidmainius 
“darbininkų pardavikais” ir 
pataria darbininkams vyti! 
juos iš savo tarpo, “šalin 
tuos pardavikus!” šaukia 
“Socialdemokrate” vienas 
darbininkas.

I

NUKENTEJO NUO 
“REVOLIUCIJOS.”

Brooklyno “Vienybė” 
praneša, kaip lietuviškieji 
komunistai nukentėjo nuo 
muštynių, kurias jie buvo 
sukėlę tenai rubsiuvių uni
jos susirinkime 19 vasario. 
“Vienybės” pranešimu, ko
munistų strategai buvo su
darę planus “revoliucijai” 
jau iš vakaro:

“.Jie išvakaro užsiprašė žy
dus ir italus komunistus, kurie 
tą dieną irgi sukėlė muštynes 
savo mitinge. Tie komunistai 
buvę Įprašyti sekamai: ‘Jus bu
kite apačioje prie svetainės du
rų. ir kaip mes pradėsim pilti 
kaili ir mėtyti laukan savo prie
šus, tai žinokit, kas reikia da
ryti.’ šie atsakė—‘šiuri’ ir at- 

’ėję apie 30 komunistų mušei
kų. Kaip tik viršui lietuviai 
komunistai sukėlė muštynes, ši
tie mušeikos laukė apačioje, 
kada jau pradės mėtyt laukan 
•priešus.’ Ant nelaimės, polici- 
ja pradėjo mėtyti pačius komu-

bar spėja, kad tas pasikalbę-' p* TDAfEIA CHfA 
jimas busiąs pradžia derybų Iv IKvVnlv uuBA 

• su sovietų valdžia. Washing- 
| tone kalbama, kad neoficid-' 
lės deiybos ir dabar jau yra 
vedamos su Rusija, nors tuo 
pačiu laiku šitie gandai ir 
užginčydami.

Šiaip ar taip, Washingto- 
no valdžia Rusijos klausimu 
yra susirupinus. Susiartini
mas Rusijos su Japonija pa
darė Washingtone nemenko 
įspūdžio. Šiomis dienomis 
žinios iš Tokio sakė, kad 
Trockis butų Japonijos sos
tinėj labai pageidaujamas 
kaipo Rusijos ambasadorius. 
Tuo pačiu laiku iš Rusijos 
atėjo žinių, kad sovietų val
džia atšaukė aliejaus konce
sijas, duotas Amerikos alie
jaus magnatui Sinclair’ui.

Šitokie apsireiškimai, ži
noma, Amerikai nieko gera 
nelemia. Japonija yra ar- 
šiausis Amerikos priešas. 
Viena Japonija Amerikai 
nebaisi, bet susidėjusi su 
Rusija ji gali būti gana pa
vojinga. Taigi gali būt, jog 
dėlto ir prasidėjo Washing- 
tone kalbos, jog reikia su i 
Rusija taikytis. Kalbama, 
kad prezidentas Coolidge 1 
neužilgo paskirsiąs komisiją i 
vykti Rusijon. I" 
priešaky busiąs Goodrich, i 
buvusis Indianos gubernato
rius. i

♦ i griežtai tvirtinti, kad mokė-1 
jimas kalbėti yra kartu ir- 
•nokėjimas protauti, galvo
ti. Kad tai tiesa, mes iš pa- 

i tyrimo žinome. Taip antai, 
visi musų psichės stoviai, ku
rių mes nemokam išreikšti 
žodžiais, mums lieka neaiš
kias, bent ne taip ryškus. Ar
ba vėl, nebūdami “galvo
čiais,” bet mokėdami kalbė
ti, žmonės mums gali daug 
idomiu dalykų papasakoti.

? nors apie patį dalyką ir men- 
’ kiausia žinių turėtų. Daly

kas, mat, tas. kad jie sugeba 
laisvai kalbėti, vadinasi, per
gali išorines minčių išreiški
mo kliūtis ir skleiste atsklei
džia mums savo sielos gyve
nimą.

Taigi, mes savo lavinimo
si programon ir įrašykime 
mokymąsi savo mintis reikš
ti, nuosakiai kalbėti, nes tai, 
be ko kita, kaip matėme, yra 
sąlvga sielos gyvenimui plės
ti. P-J.

ZINOVJEVAS.

' 'irime mokintis nuo- 
:albėti, savo mintis

? Rūpindamies lavini- 
: bu, pirmiausia turi-

' > rūpinti Šiuo reikalu,' 
> abai svarbus.
.ėjimas gražiai, ntt“

; i savo mintis reikšti 
teikia ne tik esteti- 

igrožėjimo, bet turi 
n. -vs praktinės reikšmės. 

i>. mokąs gražiai ir 
•e •■•ai kalbėti, pavergia 

i mtus ir sielas. Toks, 
vra gerbiamas, jo 

“ * ‘ U

>s! 
e pasirodo ne be’ 
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PAKĖLĖ PATJS SAU
ALGAS.

Kongreso ponai nutarė 
pakelti sau algas nuo $7.500 
iki S12,000 metams. Vice
prezidentui nutarta pakelti 
iki $15,000. Išviso algų pa
kėlimas siekia $1,340.000 
metams.

bimo sauvalę pradėjo kilti1 ati Atėnų demokra-
-- - •}uja reikalavoissavo piliečių

kalbėjimo gabumų. Aš čia,

i

k i 
žn i

’žėdriu klausoma. Taigi tos 
žm. mins ypatybės praktika 
gyvcri’”' 
vertė.'

šia
_____ : Gi'ii _____ ___
Tečiaus prieš tokią gro-j i ^hėjimo

nl pavyzdžiui, senovės
ja. Kiek ten buvo dė-

protestai. Nurodoma, kad 
kongresmanai ii- senatoriai 
apsiėmė tarnauti už dabarti
nę algą, todel jie neturi mo
ralės teisės dabar kelti sau 
algas.

šitą nutarimą tečiau> turi ... ...... .... - 
da užtvirtinti prezidentas. P'az.;;i.!' aishiai Jialbėti, nuo- 
Kuomet buvo nutarta pakei- ‘
ti pašto tarnautojams algas,

BOMBA BAŽNYČIOJ.
Whiting miestely, India

nos valstijoj, pereitą sąvaitę 
po katalikų bažnyčia sprogo 
bomba, nuo kurios išbirę j o 
spalvuoti langu stiklai ir ap- 
iro sienos. Manoma, kad 
bombą bus padėję kliuksai.

REZIGNAVO NAUJA 
PRUS V VALDŽIA

Po to, kaip komunistai su jo minty 
juodašimčiais Prūsų Seime 
nevertė pažangų kabinetą, 
tenai buvo susidariusi nauja 
vyriausybė su Dr. Marxu 
priešaky. Pereitą sąvaitę ir 
šita valdžia rezignavo, nes 
Seimas ir jai išreiškė nepasi
tikėjimą.

žinoma, nesakau, kad mes 
turime būti oratoriai, nely
ginai. Demostenas ar Cice
ronas. Bet aš primygtinai 
kartoju, kad reikia mokytis 

sekliai savo mintis reikšti.
į mokantį savo mintis nuo

sekliai reikšti, gražiai kalbė
ti žmogų mes žiūrime kaip ir 
į išmintingesnę būtybę. Ir ne 
be reikalo. Juk kalba yra 

tusų d v asios gyvenimo isto
rinis išreiškimas. <ir dar 
daugiau: kalba hutinai dva
sios cyvenimp plėtojimosi 
sąlyga: be kalbos beveik ne
įmanomas galvojimo ir vaiz
duotės plėtimasis. Taigi kal
ba surišta su psichės gyveni
mu. Ir nuo kalbos išsiplėto- 
jimo laipsnio pareina psi
chės gyvenimo įvairumas. 
Jei žmogus puikiai, mokės 
vartoti Kalbą, kaipo įrankį 
psichės stoviams reikšti; tad 

jo protavimas bus 
ryškesni, gilesni. Ir tikrai 
mus žavi kalbėtojas, kuris 
painiems psichės gyvenimo 
stoviams reikšti moka nau
dotis kaip tik tais žodžiais, 
kurie griežtai atatinka jo no
rimoms išreikšti mintims.

Taigi, beveik "galima1

I Ar Pripažins Amerika 
Sovietas?

Nuo tos dienos, kaip Ame
rikos valstybės sekretorius 
Hughes padavė rezignaciją, 
pradėjo eiti gandai, kad da
bar Amerika pripažinsianti 
sovietų valdžią, nes iki šiol 
tiktai Hughes buvęs tam pri
pažinimui priešingas.

šitokia mintis daugiausia 
skelbiama iš Maskvos.

Nors prezidentas Coolidge 
aiškiai yra pasakęs, kad 
Amerikos valdžios nusista
tymas sulyg Rusijos nėra at
simainęs, vis dėlto gandai 
apie Rusijos pripažinimą ne
siliauja.

Šiomis dienomis sugrįžo iš 
Europos žymus Washingto- 
no diplomatas Frank B. Kel- 
logg, buvęs šios šalies am
basadorium Anglijoj. Tai 
yra žmogus, kuris labai gerai 
pažįsta Europos politiką, ir 
jis dabar užims valstybės 
sekretoriaus vietą Washing- 
tone. Išvažiuodama^iš Ang
lijos jisai turėjo pa^kalbėji- 
mą su Rusijos atstovu tenai, 
ir Amerikos laikraščiai da-

Bolievikai jį kaltina, kad ji* 
perdaug plepėdamas apie 

“revoliuciją” pridaręs 
Rusijai daug žalos

Zinvojevas daugiausia 
prisidėjo prie nuvertimo 
Trockio. Dabai- gi bolševi
kai rengiasi imti darban pa
ties Zinovjevo kaili. Ir labai 
galimas daiktas, kad Komin- 
terno prezidentas eis paskui 
Trockį šunims šieno piauti. 
Trockis gali da sugrįžti, bet 
Zinovjevas—vargiai.

Žinios sako, kad pastaruo- 
judaiku visi rimtesni bolše
vikų partijos nariai griežtai 
nusistatę prieš Zinovjevą ir 
reikalauja jo prašalinimo. 
Tam yra dvi stambios prie
žastis. Viena, Zinovjevas 
skaito save gabiausiu bolše
viku ir nori užimti Lenino 
vietą. Tam priešingi netik 
eiliniai bolševikų partijos 
nariai, bet ir aukšti komisa
rai. Antra priežastis, dėl ku
rios Zinovjevas sukėlė prieš 
save daug opozicijos, tai 
perdaug palaidas jo liežuvis. 
Jis mėgsta perdaug plepėti 
apie “revoliuciją.” Tas tuš
čias plepėjimas neneša Ru-

ŽARIJOS

I

Vis Daugiau Žmonių
Vartoja Musų Ilgąsias Linijas

Signalizacija musu Bostono ilgųjų linijų ofise paro- 
do, kad vis daugiau žmonių pradeda įvertinti ilgųjų linijų 

; patarnavimą, ko jie negalėjo suprasti pirmiau.

Nuo to laiko, kaip tąpo paskelbta, jog ilgųjų linijų 
patarnavimas yra pilnai atidarytas j visus punktus, musų 
biznis ant ilgųjų linijų parodo didelį pakilimą.

Mažos firmos ir pavieniai asmenys prisideda prie pa
didinimo musų biznio, ir pašaukimai labai tankiai ateina

- iš naujų šaltinių.

Su musų naujų ilgųjų linijų Įrengimu, kokio ligšiol 
nebuvo, mes esame pasirengę patarnauti greitai Į bile vie
ną punktą.

Ilgųjų linijų patarnavimas nėra brangus ir suteikia 
pasikalbėjimą be sugaišties laiko.

Klausk musų apie ratas j bile vieną punktą.
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GEORGE H. DRESSER, General Manager

J

Ligšiol mes turėjom vieną 
gražią komediją “Daktaras 
iš prievartos.” Dabar jau tu
rim “Kalbėtoją iš prievar
tos.” Pastarajam veikale žy
miausią rolę vaidina plačiai 
žinomas komunistų juokda
rys Tauras. Bet šita rolė jam 
yra sunkiau lošti, negu anais 
metais per “surpaipę” lįsti.

❖ ♦ »

; Kaip tai viskas greitai kei
čiasi. Juk dar tik keli metai 
praėjo, kaip Pruseika dėvė
jo fraką, o Kapsukas vaikš
čiojo pasirišęs raudoną 
“nektaizą.” Tuomet deliai 
Pruseikos frako Kapsukas 
protestus rašė. Dabar Pru
seika turi raudoną nosį, o 
Kapsukas dėvi fraką. Ne
žiūrint šito skirtumo jiedu 
pučia į vieną dūdą ir tarp sa
vęs susikalba.

* * « .

Jukelis seniau buvo žy
miausias komunistų kalbėto
jas, o dabar jo nei balso ne
girdėt. S. Strazdas plūdo 
komunistus, o dabar juos 
garbina. Petriko Keidė, ra
dus Trockio apatinių kelinių 
guziką, nešiojo jį po kakli, 
pasikabinus, kaipo šventą 
relikviją. Dabar ji ant to vis
ko jau spiaudo. Jeigu komu
nistai ir toliau taip progre
suos, tai dievai žino, kas bus 
dar už poros metų.

* ♦ «

Vargšas tas Chicagos Lau
kis ! Iš vieno jungo išsineria, 
tai į kitą įsikinko—ir taip 
tempia jungą visą savo am
želį. Seniau jis kamavosi su 
aidoblistų “Darbininkų Bal
su,” kurio niekas neklausė, o 
dabar skambina “Varpą,” 
kurio skambesio irgi niekas 
nenori klausyti. Ar nelaikąs 
jam butų pasiimti į rankas 
rąžančių, gal tuomet nors 
davatkos jam pritartų...

Kazys.

i
I

Komisijos sijai jokios naudos, bet labai 
tankiai pridaro jai žalos.

Leonidas Krasinas, di- 
džiausis sovietų valdžios ži
novas tarptautinės politikos, 
atkreipė Kamenevo, Stalino, 
Rykovo, čičerino ir kitų 
Maskvos lyderių domę į tą 
faktą, kad Amerika jau pra
dėjo galvoti apie pripažini
mą sovietų Rusijos ir kad 
esą jau daromi planai dery
boms su VVashingtonu; te
čiaus jei Zinovjevas nebus 
suvaldytas ir pradės vėl ple
pėti apie savo “revoliucijas,” 
kaip jis tai darė laike dery
bų su Anglija, tai jisai vėl 
sugadins visus planus, taip 
kaip sugadino visą reikalą 
Anglijoj.

Krasinas sako, kad tuš
čiais savo atsišaukimais į ki
tų šalių komunistus kelti “re
voliuciją,” Zinovjevas nuo
latos gadina Rusijos santy
kius su Anglija, Vokietija, 
Franci ja ir Italja. Jei Ame
rika iki šiol nėra d a pripaži
nus sovietų Rusijos, tai irgi 
daugiausia dėlto, kad Zinov
jevas nuolatos kursto Ame
rikos komunistus griauti ka
pitalistų valdžią ir vykinti 
“proletariato diktatūrą.”

Vadinasi, Zinovjevo veda
ma agitacija neša sovietų 
Rusijai daug žalos. Negana 
to, ji yra blėdinga ir ktų ša
lių darbininkams, sako Kra
unas, nes ji stiprina reakci
ją. Pavyzdžiui, Franci jo j 
dėl šitos agitacijos Herrioto 
valdžia puolė komunistus ir 
daug jų areštavo. Anglijoj 
dėl Zinovjevo kalbų ir.pa
garsėjusio jo laiško buvo ne
versta darbininkų valdžia, o 
įsigalėję reakcinė partija. 
Komunistai Anglijoj buvo 
visiškai sumušti.

Visi žymesni sovietų val
džios lyderiai ir eiliniai bol
ševikų partijos nariai prade
da jau suprasti, kad visos 
Zinovjevo kalbos apie “tarp
tautinę revoliuciją” yra tuš
čias burbulas. Naudos iš tų 
kalbų niekam nėra, o blėdies 
daug. Todel ir prasideda 
reikalavimai, kad Zinovje- 
vas butų arba pažabotas, ar
ba visai prašalintas.

“Patapo’* metų liekanos.
Telšių apskr. ties Pasku- 

vėnų kaimu upės Virvyčios 
krante, išgriuvusiame žemės 
sluogsnyje, randama apipu
vusių ąžuolų, eglių ir kitokių 
medžių liekanų. Kai kurio
se vietose yra per metrą sto
rumo durpių. Sulyginus ši$ 
daubą su aplinkine vieta, ji 
yra 30 metrų žemiau kito pa
viršiaus. Žmonės kalba, kad 
tos liekanos yra patapo me
tų.

Nepaprasta* šuliny*.
“Ragučio” alaus fabriko 

kieme, Kaune, jau pusantrų 
metų kaip buvo gręžiamas 
šulinys, bet vandens vis ne
buvo. Tik staiga sausio 28 
d. bedirbant pradėjo mušti 
fontanas apie 20 pėdų aukš
čio. Vanduo muša su tokiu 
smarkumu, kad per valandą 
duoda apie 5,000 kibirų. Gi
lumo šulinys turi 289 metrus. 
Jo gręžimas kainavęs apie 
22 tūkstančiu dolerių.
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Kas skaito ir rato 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©> Kas nieko neveikia 

To niekas nepeikia

BROOKLYN, N. Y. 
Iš Amalgamated C. W. of A. 
Unijos 54-to Lietuvių Skyr. 
nepaprasto susirinkimo, at
sibuvusio vasario 19, 1925.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. Glaveckas, pranešdamas, 
kad protokolų raštininkas 
Manelis yra suspenduotas 
per Pildomąją Tarybą ir kad 
iš tos priežasties šiame susi
rinkime reikia rinkti kitą 
raštininką.

Triukšmas.
Iš dešinės pusės vienas po 

kitam pradeda šaukti, kad 
pirmininkas “škebas,” ir kad 
turi pasitraukti nuo vietos. 
Pirmininkas aiškina, kad ne 
vietoj klausimą keliat, esą 
reikia pirma padaryti tvarką 
vesti susirinkimui, o vėliaus 
bus galima ir pirmininko 
“skebavimas” svarstyti. Nie
ko negelbsti. Buivydas, Jan
kaitis, Černauskas, Herma
nas, Misiūnas ir kiti susiner
vavę šaukia ir šaukia tą pa
čią giesmę, kad pirmininkas 
skebas. Iš publikos kyla bal
sai : “išmest Buivydą lau
kan !” O kiti pradėjo šaukti: 
“Į Maskvą važiuokite!”

Kiek vėliau ateina salės 
prižiūrėtojas su savo specia
liu policistu ir prašo pirmi
ninko, kad paleistų nubalsa- 
vimui—ar triukšmadarius 
mesti laukan? Pirmininkui 
užklausus, “kas norite, kad 
Buivydas ir jo šalininkai bu
tų išmesti laukan,” veik vi
sas susirinkimas iškėlė ran
kas, kad išmesti. Gi kad 
rėksniai pasiliktų svetainėje 
—balsavo tik du tuzinai.

Meta laukan.
Spešelis policistas tuoj pa

ima Buivydą mesti laukan. 
Pastarasis priešinasi. Prasi
deda kalnierių draskymas. 
Bet Buivydas tampa nugalė
tas ir išmestas laukan. Čer
nauskas kitu salės šonu pats 
išbėga, o likusius meta per 
šonines duris (kurios yra iš
ėjimui nuo ugnies). Įsimaišo 
jų pačios—ir tas sykiu išme
ta laukan. Didžiausias klik- 
smas. (Kaip šitas unijos sky
rius gyvuoja—dar tokio įvy
kio nebuvau matęs.)

Ateina reguliarė policija 
ir vienas jų užeina ant est
rados ir paaiškina, kad susi
rinkimai yra leidžiami lai
kyti—tik nevalia kelti triu
kšmą. .
. Policistas apleidžia susi
rinkimą.

Vė! ramu.
Išmetus triukšmo kėlėjus 

laukan, susirinkimas išrenka 
tuomlaikinį raštininką J. 
Mikelsoną' ir perskaito iš 
praeito pusmetinio ekstra 
susirinkimo protokolą, kurį 
susirinkimas užgiria.

Svarstoma p. Manelio su
spendavimas, kuris padary
tas už protokolo klastavimą.

Pirmininkas parodo pro
tokolų knygą ir reikalauja 
Manelio persitikrinti, ar jo 
paties ranka yra rašytas tas 
protokolas, ar ne. Manelis 
patikrinęs protokolo raštą 
pripažįsta, kad protokolas 
yra rašytas jo ranka ir kad 
parašytas taip, kaip buvo nu
tarta; jis savo tvirtinimus 
galįs paremti $35 ir čia pat 
savo prižadus įteikia raštu.

Po įteikimo raštu Manelio 
tvirtinimų ir prižadų, J. Vai
tukaitis praneša, kad jis bu
vęs pas ekspertą ir parodo 
protokolo nufotografuotą 
kopiją. Bubnis parodo nuo 
eksperto raštišką liudymą, 
kad protokolo kelios eilutės 
yra kemikalais išplautos ir 
įrašytos iš antro sykio.

Manelis šį kart prisipažįs
ta esąs kaltu. Reiškia prisi
pažino, kad jis nesenai įra
šęs tą punktą, kuris sako, 
kad buvo nutarta, jog unijos 
valdybos rinkimai turi būti 
priešmetiniam susirinkime. 
Čia Manelis pradėjo prašy-

nes moteris esanti ligonbuty 
ir ji negalėsianti pakęsti to
kio dalyko. Be to, jam sunku 
busią ir iš darbo išlikti ėji
mui teisman ir t.t. Pirminin
kas paklausia: “Ar prisipa
žįsti prie kaltes?” Manelis 
atsako: “Taip, kaltas.” Eina 
diskusijos ar dovanoti, ar ne. 

Tuom tarpu p. Miknavi- 
čius pastebi, kad p. Manelis 
lygiai taip pat prašėsi dova
noti anais metais, kai buvo 
pagautas korporacijoj—pi- 
nigiškame klausime. Bet ki
ti kalbėtojai pareiškia, kad 
p. Maneliui bus galima do
vanoti, jeigu jis pasakys, kas 
jį prikalbino protokolą per
taisyti.

Petroniui priėjus prie Ma
nelio ir kaž-ką pašnibždė
jus, Manelis atsisako susirin
kimui pasakyti aplinkybes ir 
pasisako, kad tylėsiąs, čia 
susirinkimas nutaria 272 
prieš 70 balsų vesti atatin
kamu keliu tyrinėjimą to
liaus. Gi į Manelio vietą iš
renkama naujas sekretorius, 
F. Kalpokas.

Padarius pastabą ant vi- 
ce-pirmininko, kad jis laike 
susirinkimo neužsilaiko ra
miai, jo vieton išrenkamas 
Ig. Kaeinas. Iš aukščiausios 
tarybos rezignavus pil. Zar- 
landai, jo vieton išrenkamas 
V. Paškevičius.

Įnešta pakalbėti apie 
triukšmadarius. Po ti-umpų 
apkalbėjimų bei nurodymų 
įnešta, kad J. Buivydas, K. 
Jankaitis, V. čemauskas, B. 
Jokubonis, VI. Misiūnas, A. 
Hermanas, Jasulaitis, Jesu- 
laitienė ir Ramoška butų su
spenduojami nuo sprendžia
mojo balso už triukšmo kė
limą ant vienų metų. Antras 
įnešimas ant penkių metų. 
Už pirmą įnešimą balsavo 
31, už antrą—252 balsai. 
Tokiu budu minėtos ypatos 
neteko sprendžiamo balso 5 
metams.

Pirmininkas J. Glaveckas 
daro pareiškimą, kad jis nie
kuomet nėra skebavęs ir pri
duoda raštišką liudymą iš 
Akermano dirbtuvės, kurio
je jisai dirba, su tos dirbtu
vės valdybos parašais, kurį 
perskaito ir žodžiu tos pa
čios dirbtuvės darbininkai— 
Šteinvs ir Žemaitis—patvir
tino, kad per “Laisvę” Gla
veckas buvo biauriai ap
šmeižtas skebavimo įtarime. 
Susirinkimas vienbalsiai pri
pažįsta Glavecką nekaltu ir 
nutaria^ kad unijos skyrius 
su “Laisve” nėsiskaitys nuo 
šio laiko ir ateityje nieko 
bendro su ja neturės.

Įnešimas Pild. Tarybos, i 
kad unijos pinigai daugiau . 
nuo šio laiko nebūtų eikvo
jami jokiai politinei partijai, 
ar grupei, išskyrus streikie- 
rius. Už įnešimą 268 balsai, 
prieš 34. Nutarta, kad ir 
streikieriams skiriant turi 
būti sušauktas* nepaprastas 
susirinkimas.

Delegato raportas.
Delegatas praneša, kad 

dirbtuvės jau pusėtinai pra
deda dirbti; likusios ketu
rios, kurios dar nepradėjo 
dirbti.

Kai-kurie kontraktoriai 
nukapoję darbininkams ai- i 
L“.
daug esą skundų į Pild. Ta
rybą, bet kitos dirbtuvės vėl 
susitvarkiusios ir skundų jau 
išvengiančios.

Nutarta įgalioti Pild. Ta
rybą vesti smarkią kovą 
prieš tokį begėdišką kont- 
raktorių pasielgimą—prieš 
kapojimą algų.

Žiedeliui pavėlino eiti į 
partnerius su Mičiuliu.

P. Montvila, 
Skyr. koresp.

P. S. Kadangi gavau įga
liojimą šiame susirinkime 
padaryti keliatą pastabų dėl 
triukšmo virš aprašytame su
sirinkime, tad ir pabriešiu 

tis, kad jį ne’duotų teisman, keliatą žodžių.

FITCHBURG, MASS. 
Kareivis kariauja su kirviu 

prieš savo moterį.
Buvusis SuviviytųValsti- 

jų kareivis B -čius tapo 
areštuotas jo paties žmonos 
už labai žiaurų elgimąsi su

Triukšmo kėlėjai neprisi
laikė jokios susirinkimo tai
syklės, nedave prezidiumui 
susitvarkyti, bet šaukė, kad 
pirmininkas pasitrauktų nuo 
vietos, ir t.t. ir t.t.

Na, daleiskime, pirminin-!
kas sulyg tų šauksmu butųJ ja Jonas R j £reštįotas 
pasitraukęs ir £Vietųbw» „ d vasarj arivoka-
užėmęs kitas. Bet ar r.eb tų atidėjo ant 21 d.
galėjęs kas nors ir antram • -
pirmininkui padaryti užme
timą ir pastatyti reikalavi
mą, kad pasitrauktų? Juk 
taip einant niekuomet prie 
tvarkos neprieitume. Jeigu 
yra užmetimas, skundas, tai 
sulyg unijos nusistovėjusios 
tvarkos—reikia pirma atei
ti į Pild. Tarybą ir ten pa
duoti apkaltinimo aktą. Ši
tokioj tvarkoj mūsiškiai bol
ševikai skundo nepadarė; 
jie aplenkė unijos nustatytą 
tvarką—paskelbė “Laisvė
je” nepamatuotą šmeižtą ir 
susiorganizavę atėjo į unijos 
susirinkimą triukšmo kelti, 
teisėtai ir 2 trečdaliais bal
sų išrinktą pirmininką nu
švilpti nuo estrados, o pas
kui pastatyti savų pažiūrų 
žmogų. Juk niekas taip ne
daro, ypač organizuotų ir 
civilizuotų žmonių tarpe.

Jeigu jus, komunistai, tu
rėjote kokį skundą ant pir
mininko, tai galėjote jį įteik
ti sulyg nustatytos tvarkos ir 
tame klausime išreikšti savo 
nuomones ir reikalavimus— 
kuomet tas klausimas butų 
buvęs svarstomas. Bet ne. 
Jus susitelkėte panaudoti 
komunistiškos diktatūros 
metodas ir šiandien turite 
kęsti gėdos ir nesmagumų 
dėl savo neapgalvotų ir 
kvailų žingsnių. Atminkite, 
d raugučiai, kad čia ne Rusi
ja, kad čia yra Amerika, ir 
todėl su riksmais ir kulokais 
nebandykite uniją užvaldy
ti. Bukite žmonėmis, kaip 
ir kiti susipratę darbininkai, 
o tuomet ir unijai ir jums 
bus daug sveikiau. P. M.

“Kad Dievas aukščiausias! BALTIMORE, MD. 
duotų, kad mano vyrą nors Jankausko “konfiskacija*’ i

CLIFFSIDE, N. J. 
Ištvirkę moterėlės.

Pas mus yra tokių ištvir
kusių moterėlių, kurios savo 
vyrus apgaudinėja visokiais 
budais. Ypač pasižymi tos, 
kurių vyrai naktimis dirba. 
Kaip tik vyrai išeina i dar-

j vasario. .Jonas teisme sakė
si esąs nekaltas, bet jo žmo
na ir kitas žmogus, kuris pas 
juos buvo atėję>.liudyja,kad 
Jonas labai a p mušęs savo 
moterį, o ant galo atsinešęs 

| kirvį gaivai nukirsti. B—-čie- 
nė ištrukus iš po kirvio aš
menų, nubėgo į policijos sto
tį skųstis policijai. Ji .sakė 
taip: “Kuomet aš pasisakiau 
savo vyrui, kad jau turbut 
garnys mus aplankys, tai 
mano vyras atsinešė kirvį ir 
liepė dėti galvą ant kulbės, 
pirma negu garnys atlėks.” 
Toliaus ji sako, kad vėliaus 
jos vyras buvo truputį apri
męs, bet kuomet atėjo į stu- 
bą svetimas žmogus, tai vėl 
pasiuto ir pradėjo ją mušti 
ir šu kirviu mosuoti.

i Jonas visiems yra gerai ži
nomas, kaipo degtinės šni
pas. Jis ne vieną degtindari 
yra išdavęs, o pats degtinę 
varo ii’ vaikščiodamas giria
si, kad “čyfas” esąs jo fran
tas ir jis ką nori, gali daryti, 
žinoma, minėtas “čyfas” Jo
ną visuomet “glostė,” bet 
kuomet jo pati nuėjus pas 
“čyfą” pasakė, kad jeigu B. 
yra tavo “frantas,” tai dabar 
suvaldyk jį, tai “čyfas” pa
sakė, kad B. nesąs jokis jo 
“frantas.”

Jonas B. dar tik vieni me
tai kaip vedęs, o jau trečiu 
kartu moters areštuojamas. 
B—čienė dar visai jauna 
moteris ir dar tik 2 metai 
kaip iš Lietuvos. Ji labai 
myli skaitymą ir labai norė
tų dalyvauti tarpe progresy- 
viškos visuomenės, bet jos 
minimas karžygis taip yra 
ją suvaržęs, kad ji nei pasi- 
judint negali. Po teismo pa
rašysiu daugiau.

Jie veršuką*.
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HYDE P ARK, MASS.
Moteris džiaugiasi iš vyro 

nelaimės.
Vienoj žemaičių šeimynoj 

buvo toks atsitikimas. Poli-
bą,.jos susirenka į vieną stu- cija padarė pas juos kratą ir 
bą, pasikviečia senbernių ir I rado pusantro gorčiaus na- 
kelia orgijas per naktis. Bu-' mipės. Deliai tos priežasties 
tų gerai, kad naktimis dir-1 labai nusiminęs, nes

- 'tikisi būti nubaustas. Bet barnieji vyrai savo pačias l jo moteris iš tos nelaimės la- 
pavaktuotų, o tuomet daži- džiaugiasi. Savo kaimv- 
notų daug sekretų * " ............ * *J.Š. nams ji šitaip pasakoja:

MAŽESNĖS MOTERŲ LIGOS PAEINA 
NUO VIENOS PRIEŽASTIES

Kroniškas vidurių užkietėji
mas tai yra plėga jų gyvas
ties, bet tūkstančiai jų užsi
laiko sveikai naudojant Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin
jy»oterj.s taip tankiai kenčia nuo vi- 

durių užkietėjimo, kad pastato 
" save didelin pavojun. Tas yra 

todel, kad daugelis moterų labiau rū
pinasi padailint savo išvaizdą iš lau
ko su pajralba įvairių kosmetikų, nefru 
apie prašalinimą tikros iijfų priežas
ties su seru vidurių liuosuotoju.nukapoję darbininkams ai- Į

gaS, tai iŠ tOS priežasties Į Pripratimas prie pilių, suprantama, 
rlnnn- ooc cbimrhi i P»W To J nera rekomcndotinas, bet kiekviena

moteris pali vartot nekenksmingą 
liuosuotoją toki, kaip Dr. Caldwell’š 
Syrup Pepsin, su užtikrinimu, kad doza graduališkai bus mažinama, ir nuo 
to nesusilpnės sistema.
Jus privalot imti dozį Dr. Coldvell’s Syrup Pepsin, kuomet jus pajuntat ma
žiausi simptomą vidurit; užkietėjimo, kaip išpūtimą, raug .ujimą, riemens 
ėdimą, sumažintą apetitu nemigą, blogą kvapą, skaudančias akis, išbertą 
odą, šalčio krėtimą ir persišaldymą. Daug žmonių nelauk.a šių simptomą 
pasirodant, bet ima Syrup Pepsin reguliariškai sykį sąvaitėje. Ponia Mary 
J. White, 122 Cedar Avė., Camden, N. J. ir ponia L. H Eduardą, Palisade, 
Colo., sako, kad jų gera sveikata daug priklauso nuo Dr. <'aldwell’s Syrup 
Pensin. Kiti šeimynos nariai taipgi jį vartoja, nes jis yra lirosas nuo narko
tikų ir kitokių svaigalų, todel yra geras kūdikiams.
Daugiau kai milionas bonkų Dr. Cald- 
well s Syrup Pepsin parduodama kas 
metai, tai yra didžiausias pardavi
mas tokių vaistų pasaulyje. Jeigu jus 
esate pripratę vartoti aštrias katariš- 
kas pilės, druskas, “katariškas ken- 
des,”’ kurios turi savyje anglinės sma
los vadinamos phenalphthalein, mes 
patartam vartoti šitą nekenkiantį liuo
suotoją. Jūsų viduriai bus paliuosuo- 
ti greičiau ir be jokio skausmo. Galit 
nusipirkti bonką bile vienoj aptiekoj. 
Viena doza nekainuoja daugiau kai 
vienas centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra dau$r žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau i-.'andyti, negu 
pirkti Lai jie iškerpa šj* kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia į

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Mont:ceB<». I1L 

o aplaikys dykai bor-ka Dr. Cald- 
wcll’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.
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ant trijų mėnesių Į belangę 
įkištų.” —“Bet kas tuomet 
tau duoną uždirbtų?”—pa
stebi jai kaimynas. “Aš pra
gyvensiu ir be pinigų, kad 
tik tas prakeiktas gautų nors 
metus ‘džėlos’ atkirto su
pykusi moteriškė.

Tai matot, kokia “meilė”, 
viešpatauja tūlų šeimynų 
tarpe. Girdėjęs.

LAWRENCE, MASS.
Vilniaus našlaičiai gavo 

aukas.
Žemiau skelbiu Laikinojo 

Vilniaus Lietuvių Komiteto 
pakvitavimą ir padėkavonę 
Lawrence’o lietuvių pažan
gioms draugijoms ir visuo
menei už aukas (Pasiųsta 20 
dol., t. y. visas pelnas nuo 
baliaus, kuris įvyko 3 d. sau
sio, 1925 m.).
Laikinasis Vilniaus Lietuvių 

Komitetas.
Vasario 3,1925.

Gerbiamiems Lavrence’o 
lietuviams, Juliaus Savin- 
čiaus vardu, pranešame, kad 
esame gavę dvidešimts dol. 
pinigais ($20.00), kurie bus 
sunaudoti našlaičių šelpimo 
reikalams. Tariame širdin
gą padėkos žodi.

L. V. L. Komitetas: 
Pirm. Dr. D. Alseika, 
Ižd. kun. V. Zajenkauskas 
Seki*. S. Matjošaitis.
Patartina Lawrence’o pa

žangioms lietuvių draugi
joms dar vieną-kitą paren
gimą pašvęsti nelaimingiems 
Vilniaus našlaičiams.

J. Savinčius.

FOUNTAIN, MICH.
Iš ūkininkų gyvenimo.

Fountain apielinkėj lietu
viai ūkininkai laikosi pusė
tinai ir sutinka tarp savęs ne 
blogiausiai. Apšviestesni 
ūkininkai priklauso į L.U.P. 
Draugiją, kuri yra laisva ir 
pritarianti darbininkų judė
jimui. Draugija nėra skait
linga nariais, bet nariai yra 
gana darbštus. Pereitais me
tais atsibuvo kelintas pasi
linksminimo vakarų draugi
jos labui, iš ko atliko kelia- 
tas dolerių pelno. Pereitam 
susirinkime, kuris atsibuvo 
8 vasario, nutarta kovo mė
nesyje susirinkimo nelaiky
ti d’el blogų kelių. Susirinki
mas .bus balandžio mėnesy.

Iš draugijos narių ūpo ma-i 
josi, kad šiais metais drau
gija pradės dauginus dar
buotis ant visuomeniškos 
dirvos. Draugija užlaiko 
cnygynėlį, kurį nekurie 

draugai sušelpia paskolinda
mi knygų. Knygynėlis nors 
ir neskaitlingas knygomis, 
jet visgi mylinti apšvietę 
nariai gali pasinaudoti.

Round Lake apielinkėj 
ietuviai ūkininkai pasistatė 
jažnyčią, kurioj pamaldas 
aiko retkarčiais lenkas ku

nigas iš Freesoil, Mich. Pa
staroj apielinkėj yra tamsus 
ietuvių kampelis, todel te

nai ir bažnyčia išdygo, nors 
silpnai tarpsta. Atsiradus 
bažnyčiai L. U. P. Draugija 
sumažėjo nariais, nes tie, 
turi e protauja kunigo protu, 
o ne savo, pasitraukė iš
draugijos.

Sugar Grove apielinkėj 
16 vasario pasimirė Juozas 
Valentą, 34 metų. Paėjo iš 
: <auno rėdybos. Buvo gerai 
žinomas šioj apielinkėj kai- 
jo geras ir teisingas žmo
gus. Mylėjo jis skaityti pirm

eiviškus laikraščius, o ypač 
“Keleivį.” Velionis buvo 
aisvų pažvalgų, todel ir lai

dotuvės buvo laisvos, be ku
nigiškų burtų. Tapo palaido
tas ant Scotvillės kapų 19 d. 
vasario. Paliko nuliudime 
savo moterį ir sūnų 9 metų. 
' ^ai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

Ūkininkas.

| BALTIMORE, MD. i Programo dalyviai muzi- 
ir koje ir dainose—tai Pitts- 

“meilės lasai.” burgho lietuvių čia gimęs
Vasario 8 diena buvo ga- jaunimas, be jokių išėmimų, 

na giedri. Atėjus vakarui Iškilmių programas buto 
nuo žemės paviršiaus buvo sekantis: J ieva Vaičekaus- 
labai aiškiai matytis ne vien ' *" * v*
dangaus skliautai, bet ir me
nulis. Žinant, kad revoliuci
ja gali tik tuomet įvykti, kai 
būna gražus oras, komunis
tų komisaras Jankauskas, 
kuris čia disorganizuoja 
kriaučių uniją, nusprendė 
vienose vestuvėse sukonfis- 
kuot viską, kas tik radosi ant 
buržuaziško stalo. Kad ryš
kiau parodžius žmonėms ko
munistišką elgesį, reikia pa
čiam pavirsti į tą žąsį, ką 
pievas knisa, ir nuvykti ne
prašytam į vestuves. Mat, 
pakvietimas yra daugiau 
niekas kitas, kaip tik buržu
azijos išmislas, ir komunis
tiškam komisarui tokie eti- 
kėtos dalykai yra daugiau 
negu nežinomi. O ant galo 
kam jie ir reikalingi—juk 
komunistų obalsis skamba: 
“Kuo blogiau, tuo geriau.” 
Ir ve, vaduojanties šiuo obal- 
siu reikėjo elgtis taip, kad 
butų sulyg visų kominterno 
tezių, ką komisaras Jankaus
kas ir išpildė.

Atvykus komisarui Jan
kauskui į vestuves, pasima
tė labai daug visko prikrau
ta ant stalo, kas pagal komi
saro supratimą yra buržua- 
ziška ir reikia viską konfis- 
kuot. Tuojaus griebtasi dar
bo: viskas imta, bet dau
giausia atydos kreipta į ne
labąjį munšainą. šis skysti
mėlis buvo konfiskuojamas

kaitė paskambino solo ant 
piano. Vytautas Virbickutis 
pagrajino smuiko solo, pane- 

i lė Rukiute—piano solo, kla
siškus šokius šoko V. Vara- 
šiukė, O. Lukošiunaitė ir A. 
Stravinskaitė. Dainavo solo 
Marijona Liepiutė.

Pirmuoju kalbėtojum bu
vo Jonas Kazlauskas. Po jo 
kalbos buvo renkamos au
kos, kurios buvo skirtos pu
siau Vilniaus našlaičiams ir 
Mariampolės Realei Gimna
zijai. Aukų surinkta $32.88. 
Pagal tokios skaitlingos pu
blikos, tai aukų nedaug. Po 
aukų rinkimo ir vėl tęsėsi 
programas. Pirmiausia Mil
da Virbickiutė paskambino 
ant piano, G. Platakiutė pa- 
griežė smuiką, palydint pia
nu panelei česniutei, Elena 
Lelioniute sudainavo solo 
keliatą dainelių.

Antruoju kalbėtojum bu
vo J. K. Mažiukna, kuris pa
sakė gražią prakalbą, pri
mindamas tas kovas, kurios 
buvo padėtos Lietuvos žmo
nių dėl Lietuvos nepriklau
somybės 7 metai atgal. Pa
sak kalbėtojaus, Lietuvos 
žmonės, kurdami nepriklau
somą Lietuvą, vadavosi lais
vės ir demokratijos obal- 
siais, kad būt laisvais ir ne
priklausomais. Sukurus ne
priklausomą Lietuvą ir tenai 
įsigalėjus kunigų partijai, 
ačiū Lietuvos moterų tamsu
mui, šiandien Lietuvoje jau 
užmirštami tie obalsiai, ku
riais buvo vaduotasi kuriant 
nepriklausomą Lietuvą, 
šiandien kunigai smaugia 
laisvą žodį, smaugia laisvą 
mokyklą ir persekioja lais
vus veikėjus. Tad mes, ame
rikiečiai, turim protestuoti 
prieš tai. Nora dauguma ma
no, kad tie protestai mažai 
gelbsti, bet yra faktas, kad 
gelbsti, nes mes kėlėme pro
testus prieš registraciją ir 
protestai pagelbėjo. Taipgi 
kalbėtojas prisiminė ir apie 
bolševikišką rojų —Rusiją.

Gerb. Mažiukna, pabaigęs 
kalbėti, perskaitė rezoliuci- 

____________________ ją, kur yra protestuojama 
ir pasiūlė jai $16 už “meilės P^eš Lietuvos valdžią dėl 
lašus.” Bet, o viešpatie! persekiojimo pažangaus yęi- 
Vieton prašomųjų lašų, tiklį^™0 ir p^ižadaiųa įremti 
tvykst į muturzę! Štai tau,' "* ' J
sako, tu begėdi, tu kiaule! 
Lauk iš susirinkusias draugi
jos, nes tokiems niekšams 
čia vietos nėra!...

Tai matot, kaip išgarbin
tas komunistų komisaras el
giasi ir kaip organizuoja jis 
pas mus kriaučius. Nesunku 
suprasti kiek tokis žmogus 
turi įtakos į minias ir kaip 
jis atlieka savo uždavinius. 
Vistik vietos kriaučiai turė
tų pamatyt, kokis asmuo sto
vi priešakyje organizacijos. 
Turėtų kuogreičiausia tam 
nešvariam sutvėrimui pasa
kyt, kad jis važiuotų atgal į 
Brooklyną ir prisiglaustų po 
“Laisvės” pastoge. Kūmas.

11 .
• visu smarkumu, taip kad už 
valandos laiko komisarui 
jau visos Maskvos galybės 
reiškėsi galvoj... O čia lyg 
tyčia, kuo daugiau konfis
kuojama, tuo daugiau krau
nama ant stalo.

Komisaras matydamas, 
kad čia ne Maskva ir viską 
sukonfiskuot vienas nebega
lės, d a pora kartų gerokai 
žaktelėjo ir... sugrąžino vis
ką atgal. Vadinasi, “konfis
kacija” nepavyko ir komisa
ras pavirto į degląją.

Po nepavykusios “konfis
kacijos” komisaras manė at
sigaivinsiąs nors “meilės la
šais.” Čia jis prisigretino 
prie buržuaziškos moterėlės

j

t

viešpatie! persekiojimo pažangaus vęi-

Lietuvos pažangias;partijas 
ir veikėjus, kūne kovoja UŽ 
Lietuvos žmonių laisyę ir 
tikrą demokratiją. Rezoliu
ciją susirinkite! publika pri
ėmė vienbalsiai.

Rezoliuciją priėmus,‘■pa
nelei M. Liepiutei vadovau
jant, visa publika sustojo ir 
sugiedojo Lietuvos himną ir 
su tuo užsibaigė vakaras.

Korespondentas.

P1TTSBURGH, PA.
Lietuvos Nepriklausomybės 

7 metų sukaktuvių 
ap va ikščio j imas.

Vasario 15 d. kelios Pitts- 
burgho draugijos buvo su
rengusios šaunų vakarą pa
minėjimui 7 metų Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vių. Vakaro programas susi
dėjo iš prakalbų, solo dai

nų, piano, smuiko ir klasiškų 
šokių, žodžiu sakant, šiame 
vakaro programe dalyvavo 
iš visų Pittsburgho dalių 
muzikalės spėkos ir linksmi
no susirinkusius svečius. 
Svečių buvo pilna L.M.D. 
Svetainė, nors tą patį vaka
rą buvo ir daugiau parengi
mų, bet yra manoma, kad 
šis parengimas buvo skait
lingiausias.

Red. Atsakymai

J. Andrew*, Oakland Cal. 
—Jeigu neturintis šeimynos 
žmogus numiršta Amerikoj, 
tai jo giminės Lietuvoj' vi
suomet gali išjieškoti miru
siojo turtą.

Viską Žinančiam, Fitch- 
burg, Mass.—Tamsta neži
nai, kas rašė korespondenci
ją “Keleivio” No. 3 ir todel 
primesti minėtam korespon
dentui “vogimą svetimų mo
terų,” yra nepadoru.

J. Katinui, Mexico, Me.— 
Kad M. B-nė pardavė savo 
seserį, kaip Juda Kristų, tai 
gal ir teisybė, bet viešai to 
neskelbsime, nes tas dar la
biau pablogintų santykius 
tarpe seserų, ko mes nenorė
tume. Netilps.

M. Jokšai.—Rusijos caras 
Aleksandras III gimė 10 ko
vo, 1845 metų, o mirė 1 d. 
lapkričio, 1894 metų. Taigi 
draugas laižybas su komu
nistu laimėjai.
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ŽEMAIČIŲ BURTAI IR PRIETARAI.
jieškotojo velnias, kuris at- 
nesdavęs ir jieškomajį pa
parčio žiedą. Su tuo žiedu 

I kipšas šokinėdavo aplink be
dime’*“'
Prag. 
balsą 
tas pa 
velnišku’ 
tas miškan.J ________
pasiėmęs velnio pamestąjį 
“ gnrovęa į

davikais ir dievų bausmės j savo namus. Toks iki pat 
vertais. Tačiau gyvenimas ‘ savo amžiaus galo pasiliekąs 
mainosi: mokslas, kultūra | žyniu, burtininku, t. y. tokiu 
apima vis naujas gyvenimo j žmogum, kurš mato žemėj 
sritis, išstumdami iš ten bur- ■ užkastus pinigus, akies žvil- 
tus ir prietarus. Bet ne urnai į gsniu pažįsta visas 
ir ne visi iš karto prietarai i nei :

—Na, Maike, eik šen ar
čiau, aš noriu šiandien gerai 
su tavim pasirokuot.

—Galima.
—Klausyk, vaike, pasa-

—O kaip jis galėjo žino
ti? Juk patįs kunigai sako, 
kad Dievas yra dvasia, ku
rios niekas negali matyt. O 
jei Dievo negalima matyt,

kvk man šcvrai, ar tu tiki i itai kaip galima jo paveikslą 
t<«__ ___nuniP«t>“ nupiešti?

—Tai ką tu čia, Maike, 
dabar pradėjai mane ka
mantinėti, lyg koks kuni
gas? Neužmiršk, kad aš vy
resnis I

—Aš tai žinau, tėve, ir 
dėlto aš statau tau visokių 
klausimų, nes vyresnio par
eiga yra jaunesnį visuomet 
pamokinti ir į jo klausimus 
duoti tinkamų paaiškinimu. 

—Kad aš, Maike, Šitokių 
dalykų pats nesuprantu, tai 
kaip aš tau galiu juos išvi- 
rožyt?

—Tokiu budu prisipažįs
ti, tėve, kad nors metų turi 
daug, bet žinojimo turi ma
žai ir mokyti manęs negali.

—Kaip išsigeriu, vaike, 
i tai aš žinau pusėtinai, ale 

—Aš, vaike, turiu galvoj kaip negėręs, tai viskas iš- 
krikščionių Dievą.

—Bet ir krikščionių Die-‘ 
vas yra visaip aiškinamas, 
tėve. Rusų galvočius Tolsto
jus aiškina jį vienaip, vokie
čių filozofas Haeckelis ki
taip, anglų mokslininkas Sir 
Oliver Lodge kitaip, Ameri
kos episkopalų vyskupas Ba- 
keris d a kitaip. Taigi apie 
krikščionių Dievą yra labai 
daug supratimų, tėve. Ar tu 
gali man išaiškinti, koks yra, 
tavo supratimas?

—Jes, vaike, aš suprantu 
Dievą taip, kaip jis yra išma- 
levotas ant to abrozdo, ką 
aš per šventos Agnieškos at
laidus Lietuvoje nusipirkau. 
Tą abrozdą, vaike, aš da ir 
dabar turiu pasidėjęs į savo 
krajavą čemodaną. Dievas! jr 
tenai yra perstatytas kaipo 
senas vyras. Jis turi ilgą ži
lą barzdą ir ilgus žilus plau
kus. Jis sėdi tarp debesų ir 
valdo visą svietą.

—Ar tu, tėve, tiki tokiam 
Dievui?

—Šiur, kad tikiu.
—Ir tiki, kad jis sėdi ant 

debesų?
—Jessa.
—O kur jis sėdi tada, ka

da debesų visai nėra?
—Šito aš nežinau, vaike.
—O kas tą paveikslą pie

šė, tėve, apie kurį tu kalbi? Į
—Aš ir to nežinau.
—O vienok tu tiki, tėve, • 

kad tas paveikslas parodo? 
tikrąjį Dievą? Iš kurgi tu ži
nai, kad Dievas taip išrodo, į 
kaip ant to paveikslo nupieš- i 
tas?

Dievą, ar ne?
—Gerai, tėve, aš mielai 

tau į šitą klausimą atsakysiu, 
bet pirma paaiškink man 
apie koki Dievą tu nori ži
not?

—Kaip tai apie kokį? Juk 
Dievas yra vienas, tik trijose 
asabose.

—Ne, tėve. Dievas yra ne 
vienas, bet šimtai jų. Pavyz
džiui, Avestos Ahura-Maz- 
da, Rig-Vedos Prajapati, 
Babiliono Bei, Egipto Iziris, 
Olympo dievų šeimos tėvas 
Zeus, romėnų Jupiteris, žy
dų Jehova, lietuvių Perkū
nas ir taip toliau. Pasakyk 
man aiškiai, tėve, kokį Die
vą tu turi galvoj, o tuomet 
aš galėsiu tau atsakyti, ar aš 
jam tikiu, ar ne.

Kam nesvetimas yra isto
rijos mokslas, tam gerai ži
noma, jog primityvusis 
mokslas ir religija buvo pilni 
burtų bei prietarų. Supran- 
tama/Las mušu npuai-ysa. 
laikoma burtu bei prietaru, 
tas anos gadynės žįpogųi bu
vo neabejotina tiesą’. Tų tie
sų pažiūrų atkakliai laikė
si, o netikinčius Ir'hėsitai- r— ... ..--- 
kaneius jų laikė^ėvyriės iš-1 paparčio zied

t ryto, 
kurio 
me- 
pats

žmogaus pavidale. Užtenka!bei raganos šv.Jono naktį 
esą jų tik prisiliesti,—pini- lekiančios Šatrijos kalnan 
orai urnai nahira ir y.mnP’llS • /Luokės vai.. Telšių apsk.),

tebetikėta kiekvienus namus 
turint savo žaltį. Jį užmušti 
esą labai negerai tai šeimy
nai, nes užmušus būtinai tu
rį sugriūti arba būti sugriau
ti ir gyvenamieji namai. Gi 
kąi dėl tos ar kitos priežas
ties pagaišdavę namai, iš po 
jų pamatų išlįsdavęs žaltys 
ir jieškodavęs, kas jį užmuš
tų. 1826 metais Darbėnų 
parapijoj vieno ūkininko 
vaikai kieme rado juodą gy
vatę, kurią jie, žinoma, už
mušė; tatai išgirdęs senas 
jų tėvas labai nuliūdo ir la
bai savo vaikus už tai išba
rė. Kitais metais prietarin
gas žemaičių ūkininkas su
griovė namus, nes be gyva
tės esą negalima gyventi. 
Tamsus gi apielinkės žmo
nės turėjo pagrindo manyti 
tikrai tai atsitikus dėl to, kad 
užmušė vaikai gyvatę.

13) Brėkštant prietarai 
draudžia moterims skalbti, 
nes tuolaik skalbiančios lau
mės.

14) Kai kurie ūkininkai, 
radę iš nakties sušilusius ar
klius, tvirtina, tai atsitikus 
dėl to, kad laumės ir kipšu-

> (Luokės vai., Telšių apsk.), 
kur kipšams apsakančios sa
vo darbus. Kiekvienas mo
kąs žavėti, vienu pažvelgi
mu galėdavęs atimti javams 
brandą, išnaikinti karvių 
tešmenyse pieną, nupešti 
avių vilną, sutaikinti kerš
taujančius žmones, atvesti 
medžiotojui žvėris ir paukš
čius, sutraukti tinklan žuvis, 
užprašyti krušą ir griaustinį, 
pakreipti kitur vėją ir kt. 
Kunigai iš kailio nėrėsi, ko
vodami su tuo esančiu ir ne
sančiu dalyku. Popiežius 
Grigalius XV 1623 m. išleis
toje buloje šitaip rašo: “Ga- i 
vę tikrą žinią ir gerai reika
lą perkratę, pagal gausumą 
apaštališkos musų galybės, 
tuo raštu įsakome ir liepia
me, kad dasekę žmogų: ti
kėjimo išsižadėjusį, su vel
niu sandarą padariusį, per 
būrimus ir žavėjimus vieną 
ar keliatą žmonių numarinu
sį, tuojau paduotute teisda- 
riams, kurie jį pagal kaltės 
didumo turi bausti.—Tat 
liudyja, jog tai atsitikdavo 
ir kituose kraštuose. Gavęs 
šį popiežiaus raštą, žemaičių 
vyskupas Jurgis Tiškevičius 
ir 4-tas kunigų susirinkimas 
nusprendė, jog “žavėtojai, 
burtininkai ir visi su velniais 
sutartį darantieji” turi būti 
kankinami ir iš žmonių drau
gystės išnovijami.

Tuo vyskupo raštu remda
miesi, žmonės pradėjo iš sa
vo tarpo rinkti teisdarius ir 
visus žavėtojus jiems, skųsti. 
Skundas būdavo nagrinėja
mas, jei skundikai jį priesai
ka pritvirtindavo. įskųstie
ji taip žiauriai būdavo kan
kinami, jog beveik kiek
vienas, nors ir nekaltas, pri
sipažindavo esąs kaltas. 
Pavyzdžiui, surišdavo jiem 
rankas ir mesdavo vande
nin: jei įmestasis vandenin 
grimzdavo, tai būdavo ištei
sindavo, gi kuris plūduriuo
davo, tą pripažindavo esant 
su velniu; todėl tokį baus
davo. Dažniausia nuteistieji 
būdavo deginami ant laužų 
arba betardant pribaigiami.

1702 m. Luokės parapijoj 
gyvenusi vieno Varnių ka
nauninko motina, kuri te
nykščių žmonių buvusi įtar
ta raganavimu? Tai sužino
jęs sūnūs kanauninkas krei
pėsi raštu į patį karalių Au
gustą II-jį, prašydamas vadi
namosios “geležies groma- 
tos” bajorams sudrausti. Ta
čiau, ligi karalius atsakė, 
įnirtę bajorai sudegino ka
nauninko motiną. įpykęs 
kanauninkas nesiliovė skun
dęsis karaliui dėl šios bylos. 
1703 m. karalius išleido ver- 
solą, kuriuo įsakė, kad: a) 
visas raganas ir žavėtojus 
turi teisti kunigai, b) šiaip
jau žmonėms tuo užsiimti 
griežtai užginta, c) bajorai, 
neklausą šio įsakymo ir ne
kaltus žmones žudą kiekvie
ną kartą turės užmokėti 
1000 vengriškų raudonųjų. 
O mužikai, kurie taip darys, 
patys bus pakarti, šiam ver- 
solui išėjus, nekaltų žmonių 
kankinimas ir žudymas šiek- 
tiek aprimo, bet visiškai ne
nustojo. Vyskupas Karpis 
L737 m. išleido įsakymą, ku
riuo kiekvienas žavėtojų įta
rė jas gali būti tą nuodėmę 
atleistas tik paties vyskupo. 
Gi 1752 m. vyskupas Ant. 
Tiškevičius įsakė sužinojus 
kame esant žavėtoją ar ra-

gai ūmai pabįra, ir žmogus 
galįs laisvai jais pasinaudo
ti. Esančios tai šykščių tur
tuolių sielos, kurios slankio- 
damos po pasaulį įieškojan- 
čios, kad kas jas išvaduotų 
iš kančių.

Šiek tiek pasiturįs arba 
staiga pralobęs žmogus, su
prantama, neišvengia įtari
mo pasinaudojus tokiais pi
nigais.

19) 1921 m. einant man 
Telšių miesto gatve prie ma
nęs priėjo vidutinio amžiaus 
kaimo bobelė ir labai švel
niai, mandagiai paprašė pa
sakyti, kur gyvena kortų me
tikas (kabalninkas). Aš la
bai nustebau, kad tokių žmo
nių dar esama “šventojoj” 
Žemaitijoj, bet jos reikalo 
negalėjau patenkinti. Tuo 
tarpu, tai išgirdusi priėjo 
viena miesto vandens nešė
ja ir parodė namus, kur gy
vena buitininkas.

20) įdomų prietarą teko 
patilti 1923 m. vasarą, ma
no tėviškėj, vežant rugius. 
Kraunant pirmuosius rugių 
pėdus jaujos gale, tėvas ma- 
nęs-klausė, kuriame daikte 
esąs mėnulis ant dangaus, ir 
tik gavęs atsakymą pradėjo 
krauti rugių pėdus. Nuste
bęs, ėmiau kvosti jį, ką visa 
tai galėtų reikšti. Buvau pa
šieptas, kad nežinojautokių 
dalykų, kuriuos kiekvienas 
mokytas žmogus privaląs ži
noti. Reikšmę šio prietaro 
tačiau sužinojau: kad žiur
kės ir pelės nekapotų šiaudų 
arba neėstų mėsos, sūrių ir 
kt., reikią dedant juos nau- 
jon vieton savo pasturgalis 
atsukti tenlink, kur tuolaik

. yra mėnuo.
21) Musų senosios bei 

į šauniosios gaspadinės tebe
silaiko tos taisyklės, jog no
rint daugiau Smetonos (grie
tinės) turėti nereikia pieno 
puodų mazgoti, bet duoti 
juos šunims išlaižyti.

22) Kad paukščiai neles- 
tų pasėtų grudų arba prino
kusių, tūli ūkininkai sėdami 
ima bumon mažą akmenu
ką.
23) Namų balkio tratėji

mas pranašaująs šeiminin
ko mirtį, stabo tratėjimas— 
mirtį vieno' iš šeimynos na
rių.

24) Neleistinas esąs daly
kas moterims ir vyrams mes
ti savo plaukus laukan, nes 
paukščiams susukus juos liz
dan, skaudėsianti galva; tas 
pat įmetus juos ugnin. *

25) Kačių prausimasis 
esąs svečių atsilankymo žen
klas, šunų staugimas reiškiąs 
vieno iš narių mirtį.

26) Didžiajame šeštadie
ny pirmutinis pasisėmęs pa
švęsto vandens laikomas vi
sus metus laimingiausiu toj 
parapijoj ar apylinkėj žmo
gumi.

27) Kad pelės nesimaudy
tų po pieną, reikia puodų 
kraštus apibraukyti vėžio 
ūsais arba atsukti žiemių pu
sėn, kad šiaurys juos išpustų.

28) Norint išnaikinti kar
pas, reikia paėmus kaspiną 
sumazgfoti jį į tiek mazgų, 
kiek turima karpų, arba laz- 
don įrentus tiek pat ženklų 
pamestą ją ant kelio, ir kas 
ją pasiimsiąs, tam pereisian
čios ir visos karpos.

29) Reikia dar paminėti 
žavėjimus. Žemaičiuose 
manoma, jog žydai gali ir 
žavėja žmones. Kam tik kas 
bloga atsitiko: ar susirgo, ar ganą, pranešti dvasinei val- 
galva susisuko, ar pradėjo džiai, kuri tam ištirti paskir- 
džiuti,—visuomet kaltina- sianti 3 išmintingus kunigus, 
mas nelaimingasis žydelis,1 gi nekunigams į tai kištis ne 
nors jo nei dūšia apie tai ne- tik uždraudė, bet iškeikti ža
bus girdėjusi. Seniau žavė- dėjo.
tojais laikyta ir šiaip žmo- | Kokia išvada tenka dary- 
nės, ne žydai. Yra užsiliku- ti, peržvelgus žemaičių liau
siu pasakojimų ir aprašymų, dies -prietarus ir burtus bei 
kaip tie, anot žmonių, velnio ^žavėjimus? Manding, išva- 
parsidavėliai žavėtojai buvo da aiški. Duokime musų kai- 
įviariais budais kankinami, mui kultūros, apšvietimo;__ v •____ • * — ___

u pažįsta visas raganas,
i žingsnio nežengdamas 

persi kelia į tinkamas vietas 
ir t.t.

3) Antrąją Velykų dieną 
dar ir dabai* anksčiau atsikė- 
lusieji vaikinai ar mergaitės 
laisto vandeniu tebemiegan- 
čius, kartais net su pačia lo
va neša į kūdrą ar upelį mir
kyti. Pirmąjį trečiadienį po 
Velykų semau nei vienas 
ūkininkas nieko nedirbdavo, 
kad Dievas apsaugotų jų ja
vus nuo krušų ir perkūnijų. 
Žolinių šventėj ir dabar 
kiekvienas ūkininkas nešasi kai juos naktį jodinėję. Kad 
bažnyčion pašvęsti rugių 
varpų, avižų, miežių ir kitų 
javų: tarp tų palmon visuo
met Įdeda ir dagį; mat, ma
noma. jog pašvęsti javai ap
saugos javus laukuose, o 
aruodan padėtas pašvęstas 
dagys neprileidžiąs pikto
sios dvasios prie grudų, ir 
grudai nepelėją.

4) XVII-me amžiuje ama
tininkai pirmadieniais visiš
kai nieko nedirbdavo, va
dindami juos karališkomis 
dienomis. - *

5) Seniau kas metai ūki
ninkai išgirdę pirmą kartą 
perkūniją klaupdavo ir mel
sdavosi, kadįpėrkunas didin
tų javų derlių.'

6) Kiekvienas keliu einąs 
žmogus, sutikęs nešant tuš
čius indus arba pamatęs 
skersai kelio perbėgant la
pę ar kiškį dažnai grįždavęs, 
tardamasis .nieko nelaimė
siąs arba patiksiąs kely ne
laimę ; priešingai, sutikę vai
ką arba pamatę vilką skersai 
kelio perbėgant, laikydavo 
juos laimės ir pasisekimo 
ženklu: todėl su džiaugsmu 
toliau keliaudavo.

7) žmonės pamatę ant 
kieno nors gyvenamojo tro
besio stogo varną krankiant 
spėdavo ir dabar dar spėja 
greit vieną iš tos šeimynos 
narių mirsiant.

8) Namiškiams neuž- 
spaudus numirėlio akių 
blakstienų, senieji žmonės 
atėję į šermenis sako: , “tas 
nabašniks iš šio gyvenimo 
(šeimynos) dar išveizės du” 
—, o jei velionis prasimer
kęs viena akia, pranašauja
ma vieną mirsiant.

9) Netolimoj praeity, ir 
dabar, šeimininkės, pasislė
pusios nuo kitų, apdrožia 
vieną gyvenamojo trobesio 
slenkstį ir visas keturias ker
tes: paskum tomis drožlė
mis smilko savo sergalio jau
čius vaikus, tikėdamos, jog 
pagelbės namų slenkstinė 
dievaitė.

10) Kelis kartus teko pa
tirti. kaip tūlos šeimininkės 
upelių bei kūdrų vandens 
sąnašas deda į perinčių žą
sų ląstas, kad šios nesitolin- 
tų su žąsyčiais puo vandens.
JI) is^.PL dideli potvi- 

niai ir lietus: supūdė šieną; 
avys, per žiemą supelėjusiu

vra išbraukiami iš žmonių 
gyvenimo. Toli gražu, jie 
labai lėtu tempu grimsta kul
tūros versmėse.

Burtų ir prietarų dar gali
ma rasti ir kultūringosiose 
vakarų Europos šalyse, ne
minint jau puslaukinių ar 
urvinių Afrikos bei Austra
lijos tautų. Todėl nenuosta
bu, kad ir musų šalyje, Lie
tuvoje, jie iki šiol tebėra ne
išnykę. Ypač daug burtų ir 
prietarų tebesilaiko Žemai
tijoje. Šiuo atžvilgiu žemai
čiai yra žymiai pralenkę 
dzukus, aukštaičius ir kitus.

Štai keliolika pavyzdžių:
1) Plačiai nūn Lietuvoj 

yra pažįstamos “Joninės.” 
Beveik kiekvienas žino koki 
padavimą apie Šv. Jono nak
ties apeigas senovėj. Arti
nantis šv. Jono dienos vaka
rui, žemaičių jaunuomenė 
imdavo bruzdėti ir ruoštis i 
patogiausią apylinkės beržy
ną ar šiaip koki miškelį, ku
rių tuolaik nestokavo. Joni
nių apeigų vieton prinešda
vo sudžiuvusių berželių, ku
riais per Dievo Kūno šventes 
puošė namų priangius, ir su
krovę tų berželių dideli lau
žą, padegdavo jį. Tuo prasi- 
dėdąvo apeigos. Tuo tarpu 
vienas-kitas kaimo bernio
kas, atsinešęs skripką ar 
kankles, imdavo groti, gi ki
ti apsukui degančio laužo 
pradėdavo kas kaip tik mo
ka vieni kitiems neapsileis- 
dami šokti. Pailsę susėsda
vo palei ugnį ir vaišindavosi 
kuo kas turėjo. Tas ne vy
ras, anų laikų akimis žiūrint, 
kurs neatsigabendavo Joni- 
nėsna alaus ar namie degto
sios : ta ne mergaitė, kuri at
eidavo be ryšuliukų su Įvai
riais skanėstais, užkan
džiais. sūriais ir panašiais 
gardumynais. O turtingųjų 
mergaičių, vadinamųjų tė- 
vynaičių, tie ryšuliukai bū
davo ypač prakutę ir viso-

>

garuoja.
—Tau tik taip rodos, tėve. 

Ištikrujų gi tu niekad daug 
nežinai, o kada išsigeri, tai 
da mažiau žinai. Tada ir pa
eit tiesiai negali. Aš pats 
mačiau, kaip aną vakarą tu 
atsimušei nosimi į lempos 
stulpą ir nusiėmęs prieš jį 
kepurę sakei: “Uskiuzmi, 
misteri” Ir tu da sakai, kadį kios gerybės pilni. Ne viena 
išsigėręs tu daugiau žinai! tj»’nanwnti mom-aU Kh-Jv 
Kas gi tam tikės?

—Tai pagal tavęs, vaike, 
išeina, kad aš visiškai dur- 

į nas? 
į —Beveik.

—Bet tu žinai, Maike, kad
Į aš esu vyčių vaisko genero
las.

—Koks “generolas,” toks
“vaiskas,” tėve.
—Na, gerai, vaike, jei tu 

taip šneki, tai galim išpraba- 
vot, katro galva geresnė. Pa- 

j statykim po kvortą šnapso 
' ir pradėkim lygiai gerti. Ma
tysim, katro galva daugiau 
pakels.

—Aš, tėve, visai negeriu.
—Aaa, matai, kaip bijai!
—Taip, tėve, nuodų aš bi

jau.
—Tai kodėl aš nebijau? 

Anot tavęs, mano galva vi
siškai durna, tai ji turėtų 

, daugiau munšaino bijoti.
—Priešingai, tėve. Kvaila 

galva pakelia degtinės dau
giau, nes ji tuščia, joje pro
to nėra. O ko visai nėra, 
tam ir nuodai negali kenkti.

—Kaip matau, tai tu, Mai-
“-Ašlo nežinau, vaike, I j1®."«? manįkalbėti, kadaš. me|šdaCo^L 
bet tas turėjo žinoti, kas pa-1 beprotis. As bliausi ilgiau 
veiksią darė, su tavim šnekėt. Gnd-hai I

I

tarnaujanti mergelė bevely
davo nuo savęs nutraukusi 
kelias dienas papasninkau
ti, bet tik į vakarienes eida
mos galėtų iš gaspadinės 
gauti sūrį ar ką kita, nes la
bai būdavo negražu ateiti į 
Jonines ir nieko neatsinešti. 
Joninės trukdavo iki gaidys 
pirmą kartą užgiedodavo. 
Tokios šventės buvo švenčia
mos ne taip jau tolimoj pra
eity. Dar vyskupas M. Va
lančius savo veikale “Žemai- 
tių vyskupystė” rašo, pats 
savo ausimis girdėjęs, kaip 
Kartenos bažnyčioj 1815 m. 
kunigai per pamokslus rėkė 
ant žmonių už tai, kad šie 
švenčia stabmeldiškas Joni
nių šventes.

2) Kitas su Joninėmis su- 
Į siejęs paprotis buvo papar
čio žiedo jieškojimas. Tą pa
čią šv. Jono naktį drąsuoliai, 
kurie nebijodavo piktųjų 
dvasių, eidavo paparčio žie
do jieškoti. Eidavo į labai i 
didelių miškų gludumas, L.. . . - - -
kad negirdėtų jokio sodžiaus stenu šeriamos, pavasary li- 
balso, pasitiesdavo baltą ko pristotos “sausio.” Niež- 
staltiesę ant žemės, ant jos tint į sienas besitrindamos 
užsidegdavo dvi graudulines neteko vilnų ir veik visiškai 
(grabnyčines) žvakes, .šalia nupliko; tatai pastebėję 
jų pasidėdavo krapylą ir žmonės visą bėdą sumetė 
.—L.’-------L j ant raganų, kad jos nakti-

Pačiame vidurnakty atei- mis Kerpančios avių vilnas.
davės nrip taip padniožiisic 12) Nepersenei žmonių

i 
I

i

nuo to apsaugojus, arklidėj 
kabinama nušauta šarka, 
kurios kipšukai biją.

Prieš trejetą ar ketvertą 
metų ir mano tėvo arklidėj 
nušauta šarka kabojo. Pa
klausęs ką tai reiškia, ga
vau šitokį atsakymą: “maži 
žvėriukai, žebenkštys, užšo
kę ant arklių baido ir vaiko 
juos po arklydę; šie urnai 
sušyla, žvieriukai gi čiulpia 
jų prakaitą; pakabinus ark
lidėj nušautą šarką to neat
sitinka, nes šie skaito šarkos 
juodąsias ir baltąsias plun
ksnas, užtrukdami ištisą 
naktį.”

15) Vienas įdomiausių 
prietarų yra kova su kipšais. 
Dažniausiai tatai darydavo 
per šeštinių šventes. Po pa
maldų “prašmatnieji” vyrai 
užsirioglindavo ant bažny
čios lubų ir pro skyles baž
nyčios vidun mėtydavo tam 
reikalui padirbtas bjaurias 
kipšų “ličynas,” kurias da
vatkos ir visi bažnyčioj 
esantieji nepaprastu įnirti
mu grobstė, draskė, mėtė po 
šventorių ir Lt. Tai darė iš 
džiaugsmo, kad Kristus sa
vo prisikėlimu pergalėjęs šė
tono galybę. Supratęs fana- 
tingumą tokio žmonių elge
sio, vyskupas Jurgis Tiškevi
čius ir kunigų susirinkimas 
1636 m. griežtai jį pasmer
kė. Tat betgi labai maža 
pagelbėjo. Ir panašiems 
darbams dažnai atsikarto- 
jant, uždraudimą atkartojo 
1752 m. vysk. A. Tiškevičius.

16) Plačiai ir dabar tebe
sidarbuoja tamsių žmonių 
tarpe vadinamosios “daktar- 
kos,” gydančios visokiomis 
žolių šaknimis ir maldomis 
bei būrimais. Prusus gi ir 
kuršius (latvius) žemaičiai 
laiko ypač gerai šį reikalą 
numanančius ir xkaip rei
kiant pataikančius. Todėl 
turtingesnieji stačiai ir krei
piasi į šiuos pasiterauti apie 
sergančio likimą ir gauti 
stebuklingų šaknelių, nes 
“kuo iš toliau, tuo bus ge
riau.” Tie šundaktariai nu
simano ir kitus dalykus, pa
vyzdžiui, duoda patarimų, 
kur ir kaip atrasti pavogtus 
arklius, pinigus ir t.t.

17) Beveik kiekvienas 
žmogus pasakoja tūlose vie
tose esant pakastus pinigus, 
kurie piktųjų dvasių saugo
jami. Žmogus, kuris mėgina 
tuos pinigus iškasti, turįs 
drąsiai visomis šventomis 
priemonėmis kovoti su pik
tomis dvasiomis. Tačiau ko
va su velniais esanti taip i 
sunki ir pavojinga, jog retas 
tegalįs iškasti tokius pini- i

gus. 1
18) įsigalėjusi yra nuomo- ]

nė, jog pinigai vaikšto gyvu- į ,_______
Ini jaunio) ir PnR^kninmn ing ynvntnini (“Kultūra”) Gr. V. Legatu.
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' labai sunku sutaikinti su 
. nuomone, jog žalsvai pilkos

vietos—tai vanduo. Bet jei- . 
tfu tai nebutų vanduo, tad ■ 

Paprastam žmogui atrodo yra vienas nuostabus reiški-i
žemė labai didelė. Tik- nvs. kuri „i.^bi n..t 1 ^i^.-

. - i, a. .... . minami. Turime prisipažin-
’A1*1 -akSk.U' ti. ka<l tuo tarpu negalime 

« o išaiškinti šitų priešingumų, j 
Grįžtant d»r kaitą prie 

baltųjų masių poliuose ir pa- j 
lyginus jas su baltomis že
mės polių masėmis, aiškėja 
toks skirtumas: Žemėje bent 
a. a • * a • • > •! Y _ •

musų žemė labai didelė. Tik- nys, kurį pastebi žmogus net 
tai jeigu jis naktį žiūre Ja-, visai nepratęs stebėti: Mar
mąs Į žvaigždes atsimins,! i-u pviiai ji 
kad nuo artimiausios žvaig- balta mase. 0 dar nuosta

biau ! jeigu šiauriniame Mar
so pusrutulyje yra vasara, 
tad balta masė prie šiaurinio 
polio mažėja, ir aplink ją at-

i žvaigždes atsimins.

ždės šviesa keliauja iki mu
sų ketverius metus ir 13$) 
dienas, tad jis supras, kad 
visa musų žemė, palygint-’ 
su tokiu tolumu, tiesiog nyk- siranda tamsiai pilka kartais 
sta. Šviesa apeina per vieną beveik juoda juosta. Gi žie- 
sekundą 7 ir pusę kartų ap- mą, baltoji masė smarkiai 
link visą žemę, ir ši šviesa didėja ir tamsi juosta nyks- 
keliauja nuo artimiausios ta. Pietiniame Marso pus- 
žvaigždės iki musų žemės rutulyje šitie reiškiniai vyk- 
beveik 4' 2 metu! Visos ki- sta priešingai, vadinasi, bal
tos žvaigždės, išskyrus maž- tajai masei didėjant šiauri- 
daug 80, yra daug toliau, j niame pole, pietiniame ši 
Tai atsiminus, tegalima su- masė mažėja. Čia reikia pa
prasti baisią, tiesiog nejau- brėžti, kad Marso yra tokios 
kią erdvės tuštumą, kurioje:pat metų dalys, kaip ir že- 
tarp pavienių masių tęsiasi mės. Tiktai kad Marso metų 
didžiausi tarpai. Supranta- dalys yra beveik du kart il- 
ma, kad šiurpuliai pereina! gesnės, kaip žemės, nes ir jo 
per kūną, ir norams neno-! metai yra beveik du kart li
roms kyla klausimas: nejau-! gesni, už musų. Mat, Mar
gi, mes. žmonės, esam vienin' sas yra toliau nuo saulės už 
tūliai protaujantieji pašau-j žemę, ir dėl to praeina dau- 
lyje sutvėrimai? Nejaugi iš-jgiau laiko, kol jis vieną kar- 
tiesų esame visai apleisti ši-1 tą apeina aplink saulę. Bet 
toje baisioje,tuštumoje? Šis grįžkime prie baltųjų masių 
klausimas yra toks svarbus, poliuose. Atsiminkime, kad 
jog net astronomai, šitie pil
ki, šalti skaičiuotojai juo su
sirūpino, ir ėmė jieškoti, ar 
nėra nors musų saulės siste- gu, ir kad šitie sniego ir ledo 
moję dar vienos kitos plane- laukai vasarą mažėja, ir di- 
tos, kurios būklė tiktų gyvy-Idėja žiemą. Ištikrujų į^>u- 
bei atsirasti ir plėtotis, lšro-dis yra toks, jog labai sunku 
do, jog tinkamiausia tam tikėti, kad ant Marso nebutų 
planeta butų Marsas, nors i tirpimo ir užšalimo procesų, 
rodosi, kad Venera tiktų la-' Kiekvienam, net labai kri- 
biau, jeigu tiktai viena są-: tiškai žiūrinčiam stebėtojui 
lyga butų patenkinta: jeigu' norams nenorams kyla min- 
jos para butų maždaug to- ! tis, kad čia koks skystimas 
kiaj kaip musų. i tirpsta ir užšąlą. Supranta-

Marso panašumas i žemę' ma, žmonės pirmiausia turi 
yra, iš tiesų, didelis. Žiūrė- galvoje vandenį, 
darni i Marsą, visų pirma pa-j Tuo tarpu palikime šitas 
stebėsime, jog jis yra nepa-į baltąsias mases, paskum dar 
prastai raudonas. Jeigu mesi kaitą grįšime prie jų. Ge- 
butume ant Marso ir žiūrė-Iriau Įsižiūrėjus į minėtąsias 
tumėm i žemę, ii mums atro- i rausvas vietas, reikia pasū
dytų tokia pa: raudona, kaip i kyti, kad ir jose įvyksta ne- 
ir Marsas. Kadangi žemės .i žymių atmainų, kurios yra 
oras veikia kaip koks raudo-' susiėjusios su Marso metų 
nas stiklas, kurs praleidžia dalimis. Norams nenorams 
labiausiai raudonus ir gelto- ‘ reikia pripažihti, kad žiurė- 
nus spindulius, prarydamas; darni nuo Marso Į žemę ma- 
mėlynus ir violetinius, tai Į tytumėme tokių pat atmainų 
mes būdami ant Marso, ma- • tam tikrose rausvose vietose, 
tytumėm tiktai geltonus ir ! Atsiminkime,, kad, 
raudonus spindulius. Taigi,’džiui, / 
remiantis vien tuo reiškiniu, 
reikėtų manyti, kad Marsas 
turi oro ir kad šis oras turi 
būti maždaug tokios sudė
ties, kaip žemės oras. Jokio 
abejojimo nėra> ar Marsas 
turi oro, negali būt. Tyrinėji-' 
mai su tam tikrais prietai
sais neabejotinai parodė, jog 
Marso oro tikrai esama to
kios pat sudėties, kaip ir 
musų žemės oro. Tiktai Mar
so ore, regis, nėra vandens 
gani-

Žiūrėdami i Marsą pro 
žiūroną pastebime ant jo 
mažiau ar daugiau raudonų

ir musų žemės poliai yra ap
sikloję didelėmis baltomis 
masėmis, būtent ledu ir snie*

, pavyz- 
Amerikos tylumose 

karštu metu visi beveik au
galai išdžiūsta ir paliūties 
metu visos tos tylumos ga
na greit sužaliuoja.

Jeigu mes būtumėm : 
Marso, tai pastebėtume, le 
žemėje, tame plote, kur te .a 
Nylo upė, kad tam tikr. is 
protarpiais pasirodo ib 
tiesus brūkšnys. Šitas brūkš
nys butų matomas vis !a 
tuo metu, kada abyšaliai N - 
los upės auga ir bręsta aug > 
lai, pasodinti kultūros 1 -
kuose. Bet jeigu tyrinę i- 
mėm šį reiškinį tokiais 11 1- 

_______ _ _ j žiniškais instrumentais, So
vietų. Du šimtu metų šitos Į kių turi Amerika, tai gr?:- 
vietos nemainė savo bendrojčiausiai galėtumėm įsitik i-

• ti, kad šitas tiesus brūkšnys 
nėra ištisas, bet susideda iš 
daugybės pavienių vos teį
žiūrimų taškų, šitie taškai 
butų dideli kultūros laukų 
kompleksai, kurių tarpe yra

pavidalo. Dėl to sitos raudo
nos vietos- turi būti pastovus 
Marso paviršiaus reiškinys. 
Jeigu mes su tokiu žiūronu 
galėtumėm nusikraustyti ant 
Marso, tad pastebėtumėm

>.s

ant žemės tokių pat mažiau dykos žemės plotai. Ypatin
gas dalykas, kad visai to’:?.į 
pat reiškinių pastebime ant 
Marso! Žiūrint mažesniaįj 
instrumentais, rausvose vie
tose matyti tiesių brūkšnių, 
kurių daugelis yra pastovus, 
nes jau ilgą laiką nemaino 
savo vietos. Dar nuostabiau,

ar daugiau raudonų vietų. 
Šitos vietos butų musų že
mės dykumos. Mes turėtu
mėm aiškiai matyti Sacharą. 
Kaliaharį, Arabiją, Gobi ar
ba Šamo ir beveik visą Aust- 
rali ja.

Stebėdami Marsą mato-OttUcUdiiu . ouvu victuo. vai nuvovauiaii,
me ant jo žalsvai pilkų yie-l kad visos šitos linijos tęsiami 
tų tarp rausvųjų. Ir šitos; nuo tariamųjų jurų iki jurų, 
žalsvai pilkos vietos nemai- < 
nė bendro pavidalo per m»ž-; yra daug, tiek daug, jog no- 
daug 200 metų. Braižiniai, rOms nenorams žmogus gav- 
pagaminti pirmųjų stebėto- na Įspūdį, jog ten yra maž- 
jų maždaug prieš 200 metų, daug toks pat pasaulis, kaip 
rodo tas pačias žalsvai pil-' musų žemė, 
kas vietas, kurios ir šiandien 
tebematomos. Jeigu mes bu- ~ 
tumėm Marso gyventojai, bingumų. Jau sakyta, kad 
tai pastebėtumėme ant že
mės tokių pat pastovių žals
vai pilkų vietų. Šitos vietos 
butų žemės juros.

Be visų šitų didelių Bana
lumų tarp žemės ir Marso,

Ir šitos, nuo tariamųjų jurų iki jurų, 
žodžiu sakant, panašumu

istoriniu laiku, dar niekados 
nebuvo atsitikę, kad sniego 
ir ledo masės butų visiškai 
nutirpusios.* Tuo tarpu bal
tųjų masių pranykimas j ra 
pastebėtas ant Mai*so. Tai 
yra labai nuostabu’ Nes 
Marsas yra tiek toliau nuo 
saulės už žemę, jog jis, kaip 
teorija rodo, gali gauti tiktai 
apie pusę tos šilumos, kurią 
gauna žemė. Todėl reikėtų 
manyti, kad Marso polio bal
tosios masės niekuomet ne
galėtų žymiai aptirpti arba 
net visai sutirpti, jeigu t*‘i 
butų vanduo. Buvo mėginta 
ši nuostabų reiškinį aiškinti 
štai kokiu budu. žinome, j ig 
musų žemė yra pergyvenusi 
jau keliatą šilui ir šaltų ga
dynių, kurios, regis, buvo ne 
viename pusrutulyje, bet vi
soje žemėje. Šaltose gadynė
se dideli žemės plotai buvo 
storai apsikloję ledu ir snie
gu. šiltosiose gadynėse aug
davo dausų, augmenų net 
ten, kur dabar yra šaltas kli
matas. Manoma, kad šitos 
bendros temperatūros at
mainos parėjusios nuo sau
lės padėties. Tokiu budu 
galėtų būti, kad Marsas gy- 

. vena šiltąją gadynę. Betgi 
į šis aiškinimas yra silpnas, 

nes; jeigu tokios šiltos ir šal
tos gadynės pareitų nuo sau- 
lės veikimo, t»da, aišku, ši
tos gadynės turėtų įvykti 
vienu laiku visose planetose. 
Kiti manė, jog tariamasis 
skystimas ant Marso nesąs 
vanduo, bet, sakysim, skys
ta dvidegaji anglis. Bet ir 
šita nuomonė griežtai neat
laikė kritikos. Dar kiti šau- 
I ėsi pagalbon šių dienų ste
bukladarį - radioaktingumą. 
Jeigu visoje musų žemės 
masėje butų viena penkta 
tūkstantinė dalis mg. ra
dijus viename kubiniame 
metre, tad visas žemės vidu
rių karštis butų to radiaus 
pilnai pagaminamas. Niekuo 
nenusidėtumėm panašumui 
Į teisybę, jeigu manytumėm, 
kad Marso masėje yra šiek- 
tiek daugiau radiaus. Bet šis 
aiškinimas yra dėl to neti
kęs, kad jis vieną neaiškų 
dalyką stengiasi išaiškinti, 
naudodamasis kitu nežino
mu dalykų. Taigi ir ši Marso 
reiškinį tuo tarpu nepajie- 
giame suprasti.

G»1 būti, kad čia priėjo
me pl ie to punkto, kada rei
kia pabrėžti, jog visos 8 mu
sų saulės ’ didelės 
planetos t i.~ki i r.’driftsi į dvi 
grupes. Prie pirmosios gru- 
pės pri’T’uso Merkuras, Ve
nera, Žemė, Maj'sas, o prie 
antrosios grupės—Jupiteris, 
Saturnas, Uranas ir Neptū
nas. šitas skirstymas pagris
tas ne tiktai jų didumu ir 
tirštumų, bet ir medžiagine 
sudėtimi. Ncsųiaskutinių ke
turių spektruose yra tam tik
ra absorbcijų juostelių, jos 
aiškiai sako, kad šių planetų 
bent atmosferose yra mums 
dar nežinomų medžiagų, ar
ba nežinomų medžiagų jun
ginių. Tatai rodo, jog musų 
sistemoje sąlygos yra gana 
Įvairios. Marsas, dėl jo at
stumo nuo saulės, yra ant ri
bos t«rp vienos ir antros

Gaila tiktai, kad yra, ir 
gana daug, skirtumų ir prie
šingumų. Jau sakyta, kad 
tyrinėjant Marso orą pasiro
dė, sprendžiant iš tam tikiu 
instrumentų davinių, jog 
Marso ore neturėtų būti van
dens garų, arba jei butų, Ui 
labai maža $ita« dalyk..* kinių pr.tys Įdomieji yra šie:

Didžiausia Arbatos ir Kavos / 
Vertybė Amerikoj Šiandien/

t
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VieBtSvaroFakelisLiTmiBeKavtt $.S9 
Puses Svaro Pakelis La TMraiae Arbatas .45 

(Dile rūšies) _ _
ABUDU $104 

tairiikt GerinatJums Patartina
w, S. U11NBY CO., 291 ATLANTU.’ AVĖ- BUSTOS.

Iįlbttrdine Tea and Coffee
1 >■ '■ 
pietinio polio baltoji masė AUKOS LIETUVOS 
yra nepaprastai didelė. Jos SOCIALDEMOKRATAMS, 
•sumažėjimas Įvyko nuosta- •__________
biai trumpu laiku. Keliatąs Lietuvos Socialdemokra- 
aiskiai apribotų ir gerai zi- Į tų Partijos Centro Komitetas 
nomų dėmių nuostabiai pra- yra gavęs nuo draugų iš i 
dmgo trumpu laiku, kuris, Amerikos Partijos reikalams; 
kartais tęsiasi vqs keliatasi sekančias aukas: 
valandų. Paskum dėmės vėl, D .
pasirodė. Prie didžiosios; ^ei dig. Mauncąis Chi- 
“šyrtis” ži< .ties kairiojot’ cagos nuo LSDP. Chicagos 
krašto yra tam tikras plotas, i Rėmėjų Fondo (25 dol.)— 
kurs maino spalvą. Marso i 250 litų.
mėty dalims besikeičiant.! pw (|rg. j. Lapaiti nuo 
Anglų astronomas M. W. H. 81 ku (20 dol)_ 
Steavenson pasisakė esąs ..
Įsitikinęs, jog čia turime rei-. 
kalo su vegetacijos reiški
niais. Rausvose

Lietuvos Socialdemokra- 
vietose tų Partijos Centro Komiteto 

Įvyko atmainų, kurios taip vardu aukotojams tariame 
širdingą ačių.

Centro Komiteto iždinin
kas K. Bielinis.

Reikalų vedėjas J. Pa
plauskas.

pat priklauso nuo Marso me
tu dalių.

B. Kuodaitis.

LIETUVIAI 
AMERŽKIČIAI! KENOSHA, WIS.

Kurie nori užsirašyti “Kelei
vį” arba kokių nors knygų užsi- 
sakyt. gali kreiptis prie musų 
agento, jis patarnaus teisingai.

Jo adresas:—
JOE ELIOŠH S 

North West Hotel. Room 
Keaosha. Wis.

(-)

15,

pranesimas.
Aš, ridena Bartušytė, tik ką pri

buvusi iš Lietuvos j Ameriką, prane
šu savo tėveliams, sesutėms ir brole
liams. kaime Papartyho, Seredžiaus 
vai.. Kauno apsk., kad aš laimingai 
perplaukiau vandenyną ir šiandien esu 
linksma pas savo gentis Adomaičius, 
Gilbertville, Mass.

Nesirupįpkit. tėveliai, manimi, nes 
aš jaučiuosi daug laimingesnė šian
dien, negu su jumis būdama. Sveiki 
bukite visi. Helena Bartušytė.

Tuo metu, kai kitų kraštų 
žmonija savo prakilnius li
teratūroj žygius istorijos Li
puose rašė, mums, lietu
viams, gyvenantiems tėvy
nėj, spausdintas žodis buvo 
užgintas, mes skurdonje nu- 
klimpę tamsybėj, mu3tf tau
tai gręsė pavojus visai išnyk
ti, nutautėti. Bet amžius bu
dėję, per kovą ir pasišven* i- 
mą laimėjome laisvę, sukū
rėme nepriklausomą valsty
bę ir tvėrėmės. kultūringo 
darbo. Dabar jau ir m ?s 
trokštame Užkurti savo sie
los laužus, kurie šviestų 
mums kelią Į kulturos rytojų,
atskleistų tą tamsos uždan- į p A IfU Č V A HM AI 
gą, kuri tiek laiko dengė nuo' * AąllDOlkVJIIVIAl 
musų mokslo ir šviesos atei-' ---------------
ti, . | Pajieškau savo brolių vaikų, Jono

Darbas jau pradėtas. Vi
same krašte organizuojasi 
kultūros būreliai, Įvairios są
jungos, kurios statosi sau 
o balsį: “švieskis ir šviesk!” į 
Organizacijos tam savo tik-; 
slui pasiekti kuria knygyne- ’ 
liūs ir steigia skaityklas, nes * 
spausdintas žodis geriausias 
šviesos šaltinis ir knygos— 
gyvenimo mokykla.

Lietuvos Jaunimo Sąjun
gos Jurbarko skyrius taip 
pat iš keliūtos knygų Įsistci-: t*i atsišiuk. n 
gė sau knygynėlį. Betlaetu- i 
vos pažangiųjų jaunuolių, Į 
darbininkų ir darbo valstie- i

I

ir Domicėlės Zikų. Paeina iš Katino 
rėdybos. Šiaulių apsk., Pašatrės kai
mo. Girdėjau, kiek laiko atgal gyveno 
Boston, Mass. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žino, malonėkite man 
pranešti, busiu dėkingas.

D. ZIKAS
Box 321, Roslyn, Wash.

Pajieškau švogerio Vinco Griciaus,
Papilės parap.. Šiaulių apsk.. pirm 4 
metų gavau nuo jo laiškų iš Chicago s. 
Kas apie jį žinot, malonėkit pranešt 
arba pats lai atsišaukia.

JURGIS GLODENIS
P. O. Bos 298, Rumford, Me.

Aš. Petras Jankauskas iš Lietuvos, 
pajieškau savo sunaus Povilo Jankaus
ko. Brangus sūneli, jeigu esi gyvas, 

nes turiu labai svarbų 
. ...i jeigu kas apie jį žino

te, malonėkite man pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. Seniau jis gyve
no Cleveland. Ohio. Jau keturi metai, 
kaip nuo jo neturime jokios žinios.

PETRAS JANKAUSKAS 
Ažubaliu kaim., Viešintų vai.. Kupiš
kio paštas, Panevėžio apsk., Lithuania.

Pajieškau savo brolio Simono Va
nago. kuris gyveno Elizabeth, N. J. 
ir apleido šitą miestą prieš karę. Kas

I

čių troški padėtis, jų dyglus 
Lietuvos keliai, o musų lite
ratūra taip maža, kad . mes 
esame priversti prašyti Jųs‘ 
lietuviai amerikiečiai, mus 1 _K__ _______ , r____ T.__
sušelpti knygomis. Mes pra- aP‘e ji žinot, malonėkit man praneš-, 
šome mums suteikti dvasios tl’ ^Barbora Degutienė 
peno, paaukuoti musu kny- Šaukėnų kaimas. Kvėdarnos paštas, 
gynėliui knygų. Už tai mes Taurages apsk’ Lithuania~__
busime jums amžinai dčkin- 1 Pajieškau brolio Antano Petravi- 
<ri Pasukant ilsias knvooa i ' či«us> Kauno rėd.. Raseinių apskr.. OT. r aaUKauią^laa Knyg&d J Kaltinėnų parapijos, Barta šiškių kai- 
Lietuva prašome siųsti Šiuo mo- Jisai kada tai gyveno Chicago,_ — * -• . * I . A. ^JaaIa^AA «A^AMAAA^W*« L • • X A A « • •» ♦ _
—----- ----------_—a~_ _—— sišaukti arba kas apie jį žinote teik-

.__ i dolerius.
PETRAS PETRAVIČIUS

401 Putnam St., Scranton, Pa.

cri Pafiiik-autilsias knvtroa i ' čiaus’ Kauno rėd., Raseinių apskr.. gi. raaUKaUtą^ldS Knygas J Kaltinėnų parapijos, Bartašiškių kai- 
Lietuvą prašome siųsti šiuo > .
ari rosi i • Lietuva. Ladut Ra. I,,« ° dabar ncži,iau kuf I’rasau at- . Vi'. V*' sišaukti arba kas apie ji žinote teik-
niui. Miesto gatve 9. Jtnrbar- sitės pranešti, už Ui gausite atlygi- 
Ira. ' ---------- ,'i*

Broliai amerikiečiai! Ku- I
ma penkis

PET

. - ,. . . , x . riu širdyse dega biokalo ir‘
grupes. Šiuo fak-u bu«,ų ga- šviesos kibirkštėle, padekite __ . ___
įima naudotis įsaisliintl kai- nraskinti kelinti i Kybartu miet.. Vilkaviškio apsk. Ma-barniems nuostabiems reiKmokslo, Sos ir kXos' *“ 8 *
kiniams, bet visi kiti davi
niai tam prieš srauja. Dėl 1 
savo tirštumų, suplokštini- 
mo, didumo ir spektrumo 
Marsas neabejotinai priklau
so prie pirmosios giupės.

Iš pastebėtųjų šiemet reiš-

I Pajieškau brolio Vinco Kalvaičio, 
1907 m. gyveno Boston*-. iš Lietuvos

lonės atsiliepti arba kurie apie jį ži- 
i.iuAPiv, w -- »wikiuuo j no teiksis pranešti.
ateiti. Tikimės, kad Jus ne- • rA?OLFAS. KAaVKvhIrtai 
atmesite mu ų prašymo ir Vilkaviškio apsk.. Lithuania. 
atsiliepsite Į jį, aukosite ir , - 
prisiusite Į musų knygynėlį nikz. ^»«*••••»••*• -• - - — — ------ -
mums iaunuoliams Įvairiu Hazleton. Pa. Malonėkit pats atsišauk- 

arka nnio ii žinot malonėkit
knygų.
Pirmininkas Laaae Banys, 
Sekretorius O. Kyxell»«clcas

Pajieškau b~o’i'» Augusto Uždavi
nio, pirmiau ir rodos dabar gyvena 

tirirba jei kas apie jį žinot malonėkit 
1 jo antraša prisiųsti, už ką bu i u labai 

d*k,RAROT,IN \ U?DAVINU’TĖ 
13 Litini St., V.' Lyno, Man**.

Aš, Juozapas Sujeto iš Lietuvos 
pajieškau brolio Stanislovo Sujeto ir 
sesers Marijonus Sujeto. Jiedu gyve
na Amerikoj. Meldžiu juos atsišaukti 
arba kas apie juos žinote, malonėkite 
man pranešti šiuo adresu: 

JUOZAPUI SUJETO 
Pumpėnų paštas. Panevėžio apsk., 

Kauno rėdyba, Lithuania.

Aš, Stanislava 1‘ąplauskaitė, pajieš
kau savo brolio Povilo Paplausko, pa
eina iš Kauno rėdybos, Telšių apsk., 
Plungės parapijos, Alksnėnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote, malonėkite pranešti, už ką bu
siu labai dėkinga. Keli metai atgal 
jisai dirbo Scranton, Pa. mainose. 
Taipgi pajieškau ir kitų giminių ir 
pažįstamų.

STELLA PAPLAUSKAITĖ
1321 Kamlin St, N.S. Pittsburgh, Pa.

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 patįs lai atsišaukia 

ANTANAS K1RKICKAS
504 W. 9th St.. Johnston City, III.

Pajieškau brolių Stanislovo, Alek
sandro, Juozapo ir Jurgio Armonų ir 
Onos Norkaitės. Paeina iš Kaltinėnų 
parapijos. Pirmiaus gyveno Chicago, 
III. JOHN ARMON

Box 571, New London, 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.

J. KLOW
119 Kewaunee St, Racine, Wis.

Pajieškau savo draugo Kazio Žu
kausko, Alytaus aps., Darsūniškiu 
miestelio. Pirmiaus ęyveno Weldmerg- 
ton. Pa., dabar nežinau kur. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas apie jį ži
no malonės pranešti* už ką busiu dė
kingas.

BOLIUS DASTIKAS
3 Kingsley Avė., Northampton. Masą.

Pajieškau brolio Romaldo Račkaus
ko ir pusbrolio Jono, Šilalės parapi
jos, Raseinių apsk., Kauno rėd. 30 me
tų Amerikoje, seniau gyveno Chica- 
goje. Kas apie juos žino malonės pra
nešti arba pats teiksis atsišaukti 

ADOLPH RAČKAUSKAS 
1416 Hemlin SL, N.S. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Jono Raudvilo, 14- 
15 mtcų atgal gyveno PitLsburgh, Pa. 
ant Allegheny. Iš Lietuvos paeina 
Skaudvilės parapijos. Malonės jis pato 
atsišaukti arba žinantieji malonės 
pranešti. ANNA GUŽA1TIENĖ

(Raudvilaitė) (11) Į
400 Adam St., Scalp Levėl, I‘a. Į 

  , 
Pajieškau brolio Juozo Zambacevi- ( 

čiaus, jis vadinasi Amerikoj Sanibus, 
Suvalkų rėd., Jūrės kaimo. Rudos pa
rap. Gyveno Brooklyn, N. Y. ir Pa- 
terson, N. J. Kas apie jį praneš pir
mutinis, skiriu $10.00. (11)

MARCELĖ ZA.MBACEVIČIUTĖ
218 L St., So. Boston, Mass.

Aš, Amilija Misiūnaite, tik ką atva
žiavus iš Lietuvos, pajieškau savo tė
velio Mateušo Misiūno. Jis pirmiau 
gyveno Cleveland, Ohio ir Mass. vals
tijoj. Kas jį žinot, meldžiu prisiųsti 
man jo adresą arba pats lai atsišau
kia. ANELĖ MISIŪNAITĖ (11) 

1559 McKinley St., Tolleston. Ind.

Pajieškau savo vyro Juozo Mozurai- 
čio, Butkos kaimo, I-mujų Gudelių vai., 
Mariarapolčs apsk. Gyveno Cleveland, 
Ohio. Jau keturi metai kaip nieko ne
rašo. Brangus Juozeli, malonėk atsi
šaukti, nes abidvi su dukrt fe norėtu
me susižinoti. Kas apie jį žino, malo
nės pranešti. (11)

ONA MOZURAITIENĖ 
Kazlų-Rudos paštas. Mariampolės 

apsk., Lithuania.

I

Pajieškau apsivediaiui mcrtfiiMis 
tarpe 20 i f 28 metų amžiaus. Geisti
na yra malonaus budu ir RMŽau* su
dėjimo, geltonų plaukų. Aš esu vai
kinas, turiu savo namą ir truputį že
mės, taipgi turiu gerą automobilį ir 
gerą darbą, sveriu 180 svarų, esu 33 
metų. .Merginos, kurios nori gero gy
venimo, lai tuojaus atsišaukia ir su 
pirmu laišku prisiunčia savo paveiks
lą Al. J. F PETRISON

Box 72, .Mystic, iowa.

REIKALINGA GASPAIHNfi pri
žiūrėti namus, aš esu našlys su 3 vai
kais; 2 eina mokyklon, o trečias da 
jaunas. Turiu savo namą ir automo
bilių. Merginos ar našlės malonės at
sisaukt. Jeigu kuri manytų gal susi- 
taikysim apsivesti.

‘ ..MATEŪSAS RŪKAS
55 Čonant SL. Gardner, .Mass

Pajieškau apsivedimui merginus ar
ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dei artimesnio susipažinimo. At
sakymą duosiu kiekvienai. ' (15) 

T. M—S
2900 E. 82 nd St., Cleveland, Ohio.

PARDAVIMAI
PIRK GERĄ lilZ\|.

Parsiduoda su visais įtaisymais tri
jų gyveninių namas, kitas—6 kamba
rių, 6 karų garadžius, taipgi ir biznis 
—MEAT MARKET su visais fomi- 
čiais ir įtaisymais, koki tik yra rei
kalingi buėernei ir grosernei. Biznis 
išdirbtas ir pelningas, randasi tirštai 
apgyventoje kolonijoje. Namai neseni 
ir randasi dailioje vietoje. Pardavimo 
priežastį savininkas paaiškįs asmeniš
kai.

Kreipkitės šiuo antrašu: < 11)
JOSEPH KASTANTIN AVIč’lA 

38 Emmet Si- BROCKTON, MASS.
Telephone 5906-J.

NEBŪK VERGU. BET * 
BIZNIERIUM

ParaiduMia Buėernė ir Grose r aė, 
biznis išdirbtas per daugelį metų. 
Pardavimo priežastis—važiuoju Lietu
von. Galima pirkt sykiu ir namus. (11) 

PETER KRIS4 HI S
80 Ward St., harttord. Uotui.

Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 

per devynis metus. Du partneriai ne
sutinkame, užtai parduosime nebran
giai. (13)

J PELAN1S
258 No. 13th St.. Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA KRAUTUVE vai- 
gomų daiktų (grosernė). Kitos tokios 
krautuvės nėra ant to bloko. Galima 
pirkti ir namas. (11)

A. SHIMKUS
234 CIark Plaee. Elizabeth. N. J.

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

A. M. RYMDEIKA
1336 So. 2n«l St., Philadelphia, Pa.

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

ART STUDIO
826 Elizabeth Ave„ Elizabeth, N. J.

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

G. M. KANTAN
187 Grand SL Brooldya. N. Y.

PARMOS
PARSIDUODA FARMA 

akrai žemės, 50 dirbamos, kita85
ganykla ir giria, daug vaisingų me
džių, stuba 14 kambarių, vanduo šiltas 
ir šaltas, telefonas namie. 9 karvės, 
telyčia, 2 arkliai. 150 vištų, 2 naujos 
barnės ir kiti G budinkai; naujos ma
šinos. automobilius, garadžius 2 auto
mobiliams. 5 mailios nuo Bridgeporto 
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 Broadw.iv, So. Bostoa, Mara.

ŪKĖ
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

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

Scottvillc, Mich.

PARSIDUODA FARMA.
80 akrų žemės, geri bud in

kai. Dėl platesnių informa
cijų rašykit (10)

ERNEST JOHNSON 
R. 2, Custer, Mich.ANTANAS LUKAUSKAS, seniau 

gyveno Rumford. Me.. malonės atsi
liepti arba kas apie jį žino pranešt. 
Jieško jo sūnus Antanas ir Juozas, ir 
mama Morta. Adresas: (11)

ANTANAS LUKAUSKAS
Daubčnai, Darbėnų pašt., Kretingos 

apskrities, Lithuania.

Pajieškau vyro brolio Kazimiero 
Milkaus, paeina iš Girkalnio mieste
lio. Raseinių apsk., vidutinio ūgio, 
raupuoto veido, juodų plaukų, kalba 
lietuviškai, žydiškai, vokiškai ir ang
liškai. Skaityti nei rašyti nemoka. 
Kas apie jį žino, ar gyvas, ar miręs, 
meldžiu pranešti arba jis pats lai at
sišaukia, turiu svarbų reikalą. Kas . „ ... .
Širmas praneš kur jis randasi, skiriu kun yra gal paskutinė, nes kvie- 

dol. dovanų. (11): **»i ir rugiai šįmet psbrango. tai nė-
460 Norman Avė., Kenosha, Wis Į ra abejonės, kad ir žemė greitu laiku 

pakils. Žingeidaujanti ūkių reikalais 
atsišaukite šiuo adresų: (12)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Boa 17. Fouatain, Mich.

PARSIDUODA FARMA
106 akrai žemės. 8 kambarių na

mas, gera bar nė, 11 karvių. 1 bulius, 
2 jauni arkliai, pora kiaulių, 117 viš
tų. 3 mailės nuo Exeter miesto. Par
siduoda

W.

298
Tel 2

FARMOS! FARMOS!
Nožintieji apsigyventi ant gerų že

mių ir tarpe savo tautos žmonių, 
kreipkitės pas mane. Čia yra jau su- 
virš 400 lietuvių apsipirkusių ukes. 
Čia lietuviai ūkininkai turi 4 draugys
tes. 2 nuosavas svetaines ir naują baž
nyčią. Tas viskas reiškia, kad čia yra 
didžiausia lietuvių ūkininkų kolonija 
Amerikoj.

Per 10 metų daug lietuvių pirko 
ukes per mane, todėl ir šįmet surin
kau daug gražių vietų ant pardavimo 
ir daugelis tų ūkių parsiduoda labai 
nupiginta kaina. Naudokitės šia pro-

APSIVEDIMA1
Pajieškau protingos merginos norin

čios apsivesti, kuriai nusibodo dirbti I 
svetimiems, užlaikysiu gražiai, turiu 
savo namus, esu linksmaus budo, 40 
metu amžiaus, 5 pėdą 8 col., 180 svarų, 
baigęs aukštą mokyklą. Parašykit vi
są teisybę apie save ir malonėkit pri
siųsti savo paveiksią. Aš iš Suvalkų 
rėdybos. Iš Kur jus? ir kur jūsų gi
minės? Adresuokit:

Box 193 D.. R. E D. 2. W»rren. Mich.

. už $7000. (11)
S. Babavičius and Burbė

Rcal Estate
Eront St.. Fve<cr. N. H

250-P J



Sveikatos Kampelis.
tas vienam gali būti be ver
tės, nei kenksmingas kitam. 
Žmogaus prigimtis nemėgs
ta. nepaneša te. kas nepa-

ODOS PRIEŽIŪRA.
Sekantis straipnis yra su

dėtas iš ištraukų Dr. VValter 
James Highman kalbos per 
radio. Dr. Highman yra ge-* 
rai žinomas odos gydytojas. 
Jo nuomone, odos priežiūro
je svarbiausi dalykai vra 
muilas, vanduo ir sveikatos 
prižiūrėjimas.

“Kasdieninė pirtis, burnos 
prausimas du sykiu i dieną 
su muilu, kas sąvaitinis gal
vos mazgojimas—yra pir
mieji švarumo reikalavimai. 
Patartina vartoti nestiprius 
muilus; žaliai muilas yra 
perstiprus, nes odą išdžiovi
na. Reikia sekti paprastas 
sveikatos taisykles. Nuo val
gymo perdaug saldžių, rie
bių vaigių, riebios mėsos, ar
ba nuo blogo skilvio stovio, 
nevirškinimo, kraujo prastu- darbas. Tai aiškiai pasako

ip.ka. Neatsakantis maistas1 
išpalengvo galų gale suardo* 
žmogaus sveikatą.

Žmogus su geru apetitu, 
dideliais troškimais, palinki
mais esti nuolatiniame pa
vojuj. Dikčiai išsigėrimas. 
kam ir vidutiniškai, neteikia 
sveikatos. Vartojimas taba
ko neilgina amžių. Sunkus 
darbai, nepakaktinai miego. 

! trankymais, daužymasis per 
naktis, išdykavimai, paleis
tuvavimai galų gale paker
ta. sveikatą. (‘ ‘ Gvd.' ’ >

I

I

i

AUGALŲ LIGOS.
Tyrinėti augalų ligos bei 

ios pašalint yra gana sunkus

mo, ir t.t. pasirodo pučkai. augalų ligų specialistas Dr. 
Tuomet reikia 
nuo valgymo nekuriu valgių: 
reikia gert daug vandens, . „ 
mankštintis ir vidurius gerai = augalų tyrinėjimams, 
prižiūrėti. Vienok nepatar-, 
tina vartoti Įvairius vaistus ________________ r___ „
dėl gydymo pučkų. Reikia negali. Gyvūnai dažnai tūla 
kreiptis prie gero gydytojo, liga serga tiktai vieną kartą 
Perdaug arbatos, kavos ir —antru kartu toji liga jiems 
alkoholio blogai atsiliepia jau nelimpa—augaluose nie- 
ant odos. ■ ko panašaus nepastebėta.

“Negalima veido raukšles Tiesa, kartais augalams 
išgydyti. Negalima permai- kokia nors liga visai nelim- 
nyti žilų plaukų spalvą, tas pa. Paprastai tiktai tūlos 
yra pavojinga. Galima sulai- augalų dalys pajiegia apsi- 
kyti plaukų puolimą, bet ne ginti nuo parazitų. Gyvūnų 
vartojant patentuotus vais- kraujas cirkuliuoja visame 
tus. Veido gniaužymas, vei- kūne, apkeliauja visą kūną, 
dams šepetukai ir panašus ii- po visą kūną išnešioja ap- 
dalykai padaro daugiau blė- saugai padirbtą medžiagą, 
dies, negu gero. Gera sme- Augaluose tokio dalyko nė- 
tonuota mostis “cold cream” 
nuvalyti odą prieš prausiant 
yra patartina. Žmogaus oda pais arba serumais augalus 
vis mainosi. Patys matote, nuo ligų apsaugoti. Galima 
koks yra absurdas sulaukus tiktai sunaikinti ligoti auga- 
penkių dešimtų metų senu- lai, ypatingai sėklos, kad ap- • 
mo pageidauti dvidešimties saugojus sveikuosius. Kar-i 
metų senumo odos. Sulaukę tais ligų parazitus naikina 
penkiasdešimts metų, gali- Įvairiais vaistais, apšlaks- 
me turėti tiems metams kuo- trnt augalus, 
geriausią odą, jeigu savo 
jaunystėje prižiūrėsime savo 
sveikatą ir vartosime daug 
muilo ir vandens. Apart to, 
kuo mažiaus kreipsi atydos 
Į odą, tuo bus genaus. Jeigu 
esi užkrėstas kokia nors odos 
liga, kreipkis prie gydytojo. 
Neklausk kaimyno arba bar
zdaskučio, arba ko kito, bet 
paklausk gydytojo.

“Priegamų neerzink, neš
tas priveda prie vėžio. Jeigu 
priegamos didinasi arba 
spalva tampa tamsesnė, rei
kia jas išimti. Tą galima at
likti keliais budais, bet tik 
gydytojas žino tinkamą bū
dą/ Nevartok deginančių 
medžiagų, nevartok vaistų 
krąųjui ‘sulaikyti ir erzinan
čių raoščių. Nespausk ir ne- 
į^k-priegamų. I lankos
e “Sulaukus ketui’iasdešim- 
tL mKartIk p^Sd^lT klfc inkstiniųdraukų.ėkstraktak). ( 

mas. ir įeigu nėra-greitai ir .važinėja suluzusiuose veži-: 
.. . .. ’ • muose, vilkai užpuola, audra:gali tapti pavojingu. , ’ V t į”,'* |

gražių daik-l 
prižiūrėjimų idos, kiek krei- ^^taI praStUS' bal‘

susilaikyti Biackbum. Ir jisai žino ką 
sako, nes visą savo gy veni
mą. galima sakyti, pašventė

Pirmiausia augalai apie 
save nieko daktarui pasakyti

ra.
Dėl to nėra galimybių čie-

SAPNAI PAGAL 
UŽSAKYMĄ.

i

UETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ

WAI KEG II I .
\ aW\ Imis Ant rašai:

Ii 1’irntininkns VINCAS GABIUS
726 .McAllister Av>

2) l’afrelbininka> KAROLIS PiMšA 
716- Sth St.

3) Užrašą Sekr. R. M. Rl'I.ECZ 
83S. So. Jackson St.

4) Turtą Scšr. AN/. SAI.IV'KA 
810—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKl'N \S
7!H—Sth St.

GI Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

9ii7 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7> Karinai K. AM BRAZIŪN AS

849 So Lii'.coin St.
JURGIS JOKŪBAITIS

32S Libertv St.
S t Maršalai: A. DELKUS

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Pieidilly Court.

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

RUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
PAISAU SENUS. REIKALE KREII’- 
KlTtS PAS MANE (-> '

K. BUTKUS
1S05 \V. Lcxinston. St„ 

BALT1M0RE. Ml)

Arask Pats mvi Lataef i fotografas ir malio-i>’ 
Sitai yk RIUS VAŽIUOJA

m 1 LIETUVON.
Buvys l’hiladelnhijos, Pa. fotografas 

I trečiu kartu važiuoją Lietuvon 1922 \ 
r.iel .is <l<d g»'<) šimtų Amerikos lietu
vių^ sanziningąi patarnavau nufivtog- - 
-■'afU'M.laii'as jųjų gimines Lietuvoje, / 
darbų pradedant tlzukijoj, baigiant že- • 
.imitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu- * 
sitraukti paveiš.-lus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvėj Lutų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triobio, su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
ktus ką turėsiu, nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie
tuvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje. 1325 m . galėčiau pri
siųsti prabas. Pamato sanipalu.- ga
lėsit <iu<-t užsakymų. Pinigų ant ran
tės nereikalauju, užtenka žodžio Ne- 
reikalgusiu pinigų ir Lietuvoje nuo 

i jusu giminių. Aš jau gerai pažįstu 
! visą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nukrėsdamas juo 

• kų, nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu- 
| voje butų.

V. J. STANKUS, Fotografas 
70 No. 71 h St, Easton. Pa.
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GARDžlAVSIS IR SVEIKIAUSIS GREIMAS

REIKALAVO DAUGIAU 
KRAUJO.

Ponas Jobu Malner, Box s7. Arena. 
Kansas, rašo:

“Malonėkite tuojaus prisiųsti ma 
kita baksa jūsų puikios Bufyajb-ky 
Žolių Arbatos pataisymui kraujo. Ne
tikrai ji man gelbsti ir aš negaliu būt 
!>e jos. nes man reikalinga daugiau 
stipresnio kraujo.”

Bulgariškų Žolių Arbata pataiso 
kraujų, palengvina vidurių užkietėji
mą ir reumatizmą.

Kad prašalinus šalti ir apsisaugo
jus nuo intluenzos ir plaučių uždegi
mo, jus privalote imt Bulgariškų 2 - 
;ių Arbata labai karštą prieš gulsiant. 
Ji pagelbės jums greitai.

Daktarai rekomenduoja ją ir apti-.- 
koriai visur parduoda sergantiems 
žmonėms tx> 35c., 75c. ir $1315.

PASTABA: Jeigu jus norit mane 
dideli 5 mėnesių baksą. tai prisiųskit 
man $1.25. Adresuokit man H. U. Von 
Sehlick, President, 15 Man ei Bldg, 
Pittsburgh, Pa.

DYKU NUC PATRŪKI
MO kenčiantiems.

Ncd'vėk diržo—išvengk pa- 
voi ngos oj>cracijos

1.1 M PA NčlOS PLAPAO 
s k .\. iŠ. y> skirtingas nuo

■ r-^ išlaukinės gy- 
panči .s prie kūno it 

-ustipri unų toms kūno 
į.s r-ikalinga. Neturi 

■ spr : • nų. Nenusien- 
,• . i ii.ią į Kaulus. Tukstan- 

i.aduška.tėtuis gydosi na- 
. -. .canii nuo darbo ir daa- 

., j >gci š< .okiu bubu išsi
ūtos i;ai > r.osastas—leng- 

tang; 'S Už jas gauta 
..:ihs Ri.rnoj. Grand Prit

< 1 > y iuj ir įurbingas pami- 
- i . s mos Espozicijoj, San 

I’:' .esąs atsitaisymo yra 
s i.- daugis u nereikia dėvėt 
M - prirody-irt tai pasiųsda- 

n: l’.r.pao išl>a įdyrmui visiškai
‘YK-.I. Atsiųsk pi :į-ų, tik parašyk 

I-)
1 AtK'R.ATORlES 

305s Stuart's l>Mx. St. uiuis, Mo.

Ai

t

PLUNKSNAS. 1‘ukus, l’aduškas 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų treti
nes. parduodam pigiausiai. Kreipsitės 

patiškai arba rašykit:

I

I

JIS padarytasis Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

JIS priduoda, gerą apetitą prie valgio, sudrutina 
dirgsnius ir suteikia ramų miegą.

TORA H G ALIMA GAUTI V ALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE, 
Taipni musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikas. iNGingcr Ale aukščiausios rūšies.

TORAII ( OMPANY ' 
86WINDSORST CAMBRIDGE, MASS.

' -

»

' I

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuujam 
užsiganėdini mą.
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

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

t
MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
S lecialistas Slait j ligą motorą ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ii- r.isišksu

Telefonas Hay markei 3390
1 ALLEN ST, Co-. Chambers St.. BOSTON. MASS.

!
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ir prisiųskite že-
Tai vi.-a. ką. jus 

pu1- mdyniui 20 
Nu».: * Tone -vidurių 

ris reguliuoja ir stirnų- 
ir pn;<clb?*ti sistemai 

jai paskirta pačios

ji
■ii

ii

20 DIENU
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGŲ < NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašyk ke 

miau paduotą kupon ' 
turite daryti, kad 
dienų gyc’yrr.ą p»;:u’ 
iiuosuvumo v jus to. k u 
huoia kūno funkcijas 
atlikti tų darbo, kai 
gamtos. »

Nuga-Tone turi atitinkamoje formoje 
Geležies, kun yru reikalui/..’. >>\ < ’ko ir raudono 
k nu ujo padarymui. lai Geležis raudonina 
skruostus ir t>«.iprūia mu kulus. Nu^a Tone 
i ai p ji turi va. tų formoje Fosforo elemento. 
kuri> laba; svarbią r o! y lo-ra musų kūne. Pr»e 
viso to Nuga-Tone d-r tu:i Šešis kitus nau 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto* 
jami geriausių viso pasaulio daktaru prigclbc* 
ji m ui gamtai ir sostiprifiimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daujr kartų buvo ra.’omus ir bėgiu trijų dešimčių x 
suviršun. metų davė ^eru r 'etatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuca Tone, nes tas vaistas suteikė, 
jiems geresnę sveikatą Nuga-Tone yru tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei ęento nekainuous.

Nuga -Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas, 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, * - - — -•-»
virškinimui. Nu^a-Tone 
ir nukepinta nuo Lcžuv io, pd.uosco.j 
purvu yra apnešta nuo virdųriu uJ.ki 
klausių vaistų—jis priduoda Jums d< 
kelius dier—s ir stebek permainą—jas 
kad verta yra gyventi.

VEIKI

i

i 
i

Neuralgiški Galvos Skaudėjimai

’*♦

Pleiskanos sunaikina— 
Ruffles atgaivina!

Kaip vanduo nuolatos lošAlamas ant aknw-rs 
išmuia duobę, taip ir pleiskanos, norą išleM 
bet tikrai, panaikina plauku šaknie ir yra 
priežastimi pUukų suplonėjimo, kurie su lai- 
kM ro^iK>4a noplikirnoi.
Neprisik iskitr Šitokio atitikimo prie savęs! 
Sau*!- art*

Ruffles
tuojau*, kai tik paAeb&žte pleiricani 
neganų : ^Itii lupyuriių pirmą pasim .

R ssunaikina pleidcana* ir paragins augimą jusn plauk 
.>• ar-ri ;*^o. arba už 7a-’. j»r:>. ;n*’. am« mačiai i>£rbtuvč«.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th Strert Broddyn, N. Y.

KĄ ŽODIS “BEVILTIS 
TANKIAI REIŠKIA

Taip vadinama “bvviltė padėtis" 
tankiai reiškia tik tų, kad netokios 
gyduolės imamos. Ponas John Aleksį 
rašo mums iš Daisytovyn. Pa., Bos 
364. Sausio 19, 1925: "Per du metu aš 
negalėjau išlipt iš lovos. Visi sakė, 
kad mano padėtis yra beviltė ir aš 
kiekvieną minutą laukiau mirties. Ta
da aš mečiau j šalį visas kitas gyduo
les. o pradėjau vartoti Trinerio Kar
tųjį Vyną. Aš pradėjau jaustis geriau 
ir geriau, ir šaindien. man pasveikus, 
visi sako, kad Trinerio Kartusis Vyr.as 
gali pagelbėti visiems. Net mano dak
taras klausė, kokias gyduoles aš var
tojau, kad pasveikau.” Kuomet prie
žastim ligos yra pilvo nesveikumai, 
kaip tai užkietėjimas ar nemalimas.

: Trinerio Kanųpis Vynas yra r.eapkai- 
nuojama gyduolė. Šis Vynas išvalo 
Dilvą ir žarnas ir sutvarko vidurių 
organus taip, kad pradeda gerai at
likti savo darba. Išbandykite Trinerio 
Linimentą ir Trinerio Sedutivą nuo 
Kosulio. Jeigu jus negalite šių gyduo
lių gauti jūsų aptiekei ar pas gyduolių 
pardavėjus, tai rašykit pas Joseph 
Trir.er Company. Chicago, Iii.

Sloan’s suteikia greitą, tikrą palengvinimą
cnus t.aksėjimas j
i. is, kuris padaro 

ga y< s skaudėji-
j. '.ku 'p ašalinti, bet 
ubai greitai pada-

pagelbėt! jūsų

sastiprina pilvo vedksmą gerina apetitą ir prigelb.-rti 
duriu užkietėjimą ir važus, prašalina blo^a kvap.i 
a nuo gab.os skaudėjimo ir gražina odą, kuri l>v 
ieteiimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 
Saugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok. Nuga-Tone 
is pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite,

- gyventi. e w
[TF Tuoi išrašykite ir pašiurkite kuponą, kad

_________ 1-* ’aUtute ir jus išbandyte Nuga-Tone geruma Jis 
Įrodė savo gerumą tukstan’ .•.m**, vytu ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingum*. jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepaira r A lute- Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap
tiekose tuo supratimu ir sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutarti ant kiekvieno paketuko.

20 DIENU BANDYMO KUPONAS---------
NATIONAL LAEORATORY, D^pt. Lith. S04 101S S. Wabash Avė.. Chicajo.

CF.RR! VMIEJ! Prisiųskite man iZbnnymui Nuga-Tone 30 dienu apmokant pa*‘.o 
išlaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu ji 20 dienų ir jeigu jis pag»-lbė>. tai užmokė: *u 
jums $1 00; jeigu r.cpcgelbės. tai likusia pa kr 7 u ko dalį aš sugražinsiu jum ir nieko 
nemokėlsiu. #
Vardas.........................................

GatVv ir arba R. F. D..
Miestus ____ .T

a+a.

Nenustok Vilties— I

• ••••••• •

Valstija

Dr. Finley gydė vieną mo-; 
teri. Prieš gydymą moteris! 
tiek mažai sapnuodavo, kad 
beveik negalėdavo atsimin
ti ką sapnavo. Daktaras da
vė jai pituiatrinės liaukos 
ekstrakto. Moteris greitu 
laiku pradėjo daug sapnuo
ti; ji sapnavo gerus daiktus, 
ir gražius: važinėjo ji auto-* 
mobiliais ne bet kokiais, bet' 
naujinteliais, šoferiai, pui-Į 
kųs keliai, dar puikesni na-
mai, jos drabužiai gryno šil- £ tel. eaipire 7365 
ko,' ir t.t. Ji sapnuose apke- y v\n r mitttt 
liavo visą pasauli, visko pa- |)K, f. nAlULAlIlu x

Ar Nori Bot Skaisčio?
Vartokit pilės ir rr.ostį. 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. STAK US
P. O. Box 33. MASPETH. N. Y.

matė, ir vis gerų, malonių, £ 
gražių daiktų.

Paskui Dr. Finley vieton £ 
-I

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT, MTCH. 

ADYNOS:
12-2. 6-8

sapnuoti baisius dalykus: ji: Išbandykite šitą ant sava
alatdnj

sidaužo, vieton gražių daik- i

.'kire jį švelniai. Jums 
. rūpintis apie trinimą.

Jis stimuliuoja cirkuliaciją per 
visus skaudamus raumenis.

Labai greitai prašalina ne
smagumus. Greitai pamatysite, 
kad skausmas pranyko. Lini- 
mentas nenudažo odos Pas vi
sus aptiekorius—35 centai, 

meni“

Vdet APSAUGOS BRITVA
AlltoStrOp Kuri Pati Iisigalanda

~ - > VISAS j»RIRENGfMAS $1.00 ir $5.00
Parsiduoda visose britvtf krautuvėse .

Naudok Salutarą
JEIGU JUS ESATE SILPNAS. NETURITE STIPRUMO. 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ. NUSTO.JIMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ. IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
I TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU
GRĮŽK PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS“ PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 1STH STREET, “ -CHICAGO, ILL.

Mokėk Pusę
Ne Daugiau!

ETNOLOGUI A (šerno), apdaryta $4. dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno t. aodarvta $4. dabar tik $2, 
GAMTOS ISTORIJA, apdalyta S1.5&, daUar ti 7-lci 
GAMTOS PA JI EGOS. apdaryta #1.50, dabar tiR 75c.
GYVULIU PROTAS, apdaryta S2, dabar tik $1.
KAIP GYVENA Al’GMENYS. apdarvta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI IJETLVIšKAS 
ŽODYNĖLIS, apdarvta SI.25, dabar tik 60c.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik S2.50.
ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

S3. dabar tik $1.50.
LIETUVIŲ 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 ŽMONIŲ, 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, apdarvta $2. dabar tik $1.
PORTUGALŲ) MINYšKOS MEILIŠKI L AIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10.
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2. dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČI.A. apdarvta $1.50, dabar tik 75c.
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik $1.
CHTNIJA, apdaryta $1. dabar tik 50c.
Id MANO ATSIMINIMŲ, apdarvta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšŠIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c., 

dabar tik 35c.
Pinigus siųskite: inonev order arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuok i t i

MARGERIO KNYGYNAS

>

Paskui Tegul Jūsų Veidrodis Parodo 
Rezultatus.

Rašyk apie Dykai Suteikiamus 
Išbandymas.

Jusu plaukai neturi slinkti ir jus
— i . . ’eturite tapti plikais, todėl, kad yrame, KOl tynnėtOJRi patieks monė, kuri prašalina ėdančius plaukų 

aiškesnės medžiagos. ,į£nis ™.‘Frob«s- Slo-j‘ •'kirtinga mc-..oda sulaikys jūsų plaukus, negyvus ( GydytOJIlS ) niaukus, prašalins pleiskanas, šilimų
plaukų ir apsaugos nuo nuplikimo su- 
Irutindama ir pailgindama plaukų 
gyvastį dėl vyrų ir moterų. Prisiųskit 
savo adresą kol dar nepervėlu dėl iš

bandymo per 15 dienų dykai. (-j 
aymes co.mp \ny

REIKALINGA sena moteris arba į 3932 ^obey St. H-79, Chicago, 1IL 
mergina prižiūrėti stabą ir mergaites. ____
Kambarys ir valgis duodamas, o su 
mokesčiu sutiksim. (10)

JOE BUTKUS
26 De Jenge St, Rochester, N. Y.

pia j pasninkimą mėsos ar- R
ba drapanų tai sutaupytų joldl^įu
daug pinigų. FUS.

Reiškia, galima užsakyti

udugpHHgu. negalime daryti. Palauksi-
-------------------- -------  Į

KAD ŽMOGUS ŽINOTŲ.
Kad žmogus žinotų aiš

kiai tuos gamtos dėsnius, su- 
lyg kurių jo kūnas auga, to
bulinasi, kad jis ištikrujų ži
notų įtekmę, kokią ant jo 
daro aplinkuma, kiek ir ko
kio maisto jo kūnas reika
lauja,—jis galėtų jei norėtų 
gyventi taip, kad gydytojai 
neturėtų ką veikti, badautų, 
ar jieškotų kito uždarbio.

Žmogus nežino, kas ge
riausia jam valgyti. Yra 
tiek daug gardžių daiktų, 
tarie patenkina jo apetitą, ir 
valgo tik kad gardu, nors 
ina&tingumo vertė visai ne-j 
jHnoma. Atatinkamas mais-’

I REIKALAVIMAI

SUMANUS VYRAI Rali uždirbti 
nu<» $50 iki $100 kas savaitė, par
duodami $|0 vertės tikrus vilnoniu?- 
vyrą siutus po $23.50. Lengvas, sma- 
trus darbas, patyrimas nėra reikalin
gas. TAI YRA PUIKI PROGA. Ra
šykit šiandien, o pilnas paaiškinimas 
ir visi reikalingumai bus pasiusti dy
kai.

Greita Pagalba Nuo

ABNER JONĖS
307 W. Van Buren. L-l. 

Chicago, III.
INDIGESTIOH ė

LaUmB Men Ltagui
Sta p:;;..: progtf rant perą ir hrantn] Fonoprafą DYKAI, jo motoras ant 

-iek stiprus. kaiLau šrajiti du rinkiniu’viena užsakiniu. Paikiai raodonme-j 
iiiu . p-r ua3 jir.a visokius rekordus—didelius ir mažus. Jeigu jąs Į
norėti n ėt r.u., pirkt š okį-L’onojrrafa, jus turėtumėt užmokėt už jį pusėtinai ; 
/•ini^t Bet n< a narf ~ -r jj jums visai d; kai. Vienok neužmirškit, kad šis mu- 

pa iulvir.as tik truriifm laikui, nes nes norime, kad jūsų kaimynai ausi- 
aažintą su tomis ntuią krjrtiesčmis, kurias jus gavę iš musą pakabinsit savo 
:antn; ir tuomet Lai lynai klaus, kur jąs gavot šias lanrtieses, kad paduo
tume: J:< ms musą a ir są. Už tą jusu patarnavima mes ir siūlome jums šią 
didele jova: J,, jodo) u: d sakykit šias puikias langtieses tuojaus. Tai yra pui
kiausi > į ou bįm*, ir uaijausios mados lanįrtiesis, tinka dideliems langams ir 
įtkn i >s visu -praeivi 4 r kaimynų atyda Aprašyti jų puikią išžiūrą yra stoi
ku—j F privalot paira yt jas savo akimis. Jos paeražint jūsų namą. Jos pir- 
uiau yjvG pardueinnos labai lirangiai. todėl jas gaišdavo nusipirkti tik 
-urdi t i i: td er. Ft •« Msiųsime jums dviejų lango Langtiems tik už $5.»5 
r pr. to /juo.me It io'rrafą Dykai. Tik pasvarstykit apie šį bargeną. Ne- 

’aukit i!^ . bet tabu, uolaus rašykit mums Kartu su savo adresu prisiąs- 
kit 3.' tun p.-nns a‘b i sidabru už persiuntimą, o kai langticses ir Fonogra
fą apl:.ik\ it nvo namuose, užmokėsit S5.95. Pasinaudokit proga ir rašykit i:

CHICAGO, 1LL.

-iek stipru •

WALTER SPECIAI.TY CO.
1217 N. PAULINA STREET, Dept 848



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

| na sudegė ūkininko Juozo ! L. ir S, 
į M ickevičiaus gyvenamas na- iT * 
mas. Gaisras prasidėjo ka-i 

įminė—pradėjo degti kaplį-.
j no mediniai balkiai, kuriais, t __ 4
'laikėsi kamino sienos. Nors guli Bi“ii ligoninėj, antra- lė abudu ant žemės. (Ji Ba-

Klebono ‘ mylistos” bedar
biams.

ŽEM. KALVARIJA, šiais 
metais viešpataujant bedar
bei Lietuvoje, darbininkai 
pergyvena sunkias valandas, 
nekurie net jau prie bado 
priėjo. Musų klebonėlis, tu
rėdamas “gerą širdį,” Įeina 
i vargšų bedarbių padėti ir

jo turtą, kuris buvo ne ma
žas. Aleksandras Vasiliaus
kas prisipažino nukovęs sa
vo dėdę ir kariuomenės teis
mas nubaudė jj iki gyvos 
galvos kalėjimu. O Supraga- 
ną, davusj ginklą žinant, kad 
tas ginklas bus pavartotas 
žmogui nužudyti—nubaudė 
šešeriais metais sunkiųjųa O V * Vi **'■•*»** ■

duoda šliubą be pinigų, tik- j darbų kalėjimo, 
tai pasako, kad vasarą ture-į ----------
šią ateiti šieno piauti arba 
ravų kasti. Tokiu budu iš 
musų klebono ne tik šliubą, 
bet ir kitas dievo “mylistas" 
galima šienu užsipelnyti. 
Taigi mes Kalvarijos bedar
biai privalom tarti širdingą 
ačių netik klebonui, bet ir 
musų valdžiai, kad ji tuo 
tikslu pridėjo klebonui iš 
Kalvarijos palivarko iki 100 
hektarų žemės. O mes, be
darbiai, neturėdami žemės ir 
darbo, galėsim klebonui tą 
žemę nudiibti, o už tat nuo 
klebono gausim ir šliubą, ir 
kitas “mylistas“ veltui.

Nužudytas sanitaras.
RADVILIŠKIS. Sausio 27 
d. parapijos kapuose palai
dotas sanitarijos puskarinin- 
kas Gr. Romeikis. Jis, val
džios keliamas Į drausmės 
batalioną Varniuose, sausio 
7 d. buvo išvykęs iš Radvi
liškio, bet Vai nių nepasiekė. 
Sausio 23 d. netoli Kuršėnų 
stoties krūmuose buvo ras
tas jo lavonas gulėjęs tris są- 
vaitęs, išvilktas iš kariškos 
milinės su perlaužtomis 
blauzdomis.

Nužudyta beginklis sani
taras, kareivis be pinigų. Ke- 
no tai darbas?

Sakramentai už pinigu*.
PAKUONYS (Kauno aps.). 
Sabalėnų kaimo Jonas Juo- 
džbalis norėdamas apsivesti, 
1924 m. lapkričio mėn. nu
vyko užsirašyti pas Pakuo
nio parapijos kleboną J. 
Strimą. Nors poterius gerai 
mokėjo, bet i jo įvairiausius 
klausimus neatsakė. Tai už
tai pareikalavo užstato 100 
litų ir prižadėjo sugrąžinti, 
kaip išmoks minėtus klausi
mus. Bet kada sutartam lai
ke, po šliubui, Jonas Juodž- 
balis nuvyko atsiimti užstato 
100 litų, tai klebonas pareiš
kė, ka<l jau tuos pinigus pa
skyręs bažnyčiai. Kaip gali
ma Įvertinti toki klebono pa
sielgimą—spręskite patys.

Amerikieti* užmušė žmogų.
A. PANEMUNĖ (Kauno ap-

li ickevičiaus gy venamas na
mas. Gaisras prasidėjo ka
mine—pradėjo degti kami
no mediniai balkiai, kuriais 
laikėsi kamino sienos. Nors 
to ūkininko triobos yra arti 
Šešupės upės ir kareivinių 
ir daug kas subėgo gelbėti, 
bet kadangi tą dieną buvo 
vėjas, o stogas—šiaudinis, 
tai liepsna labai greitu laiku' 
apėmė visą namą. Subėgu
siems pasisekė tik vienas 
triobos galas išgelbėti. Visos 
sudegusios triobos neap
draustos, tai ūkininkas liko 
tikras elgeta. Kiti kaimynai 
pradeda galvoti, kad reika
linga triobas apdrausti.

>. taip įsi' iiagino, jo; kas ir Paškevičius, su lazdo-l 
vienas iŠ jų atsirado begulįs mis, o pastarasis turėdamas 

rankoje gelžgali pradėjo ko- 
su Jonu Bumeikiu ir 

susigriebę i gliebius parpuo-

CL

su perdur.u šonu.
Iš tok ą darbų liūdni vai lietis 

šiai. Vi.ais p.isiau gyva*

kanauskas ir Kapčius sugrie-
•j) suolą, be bę baslius buvo bemuša Jo- 

ną Burneiki, tuo tarpu par- 
i jaun i ic, pabusk!... Mesi; 'T^°. lauko Antanas Bur
tą blog i j) otį. vyk degtin1 neikis ir pamatęs, kad muša 
iš savo t n o, o inkis rašto jo sūnų, sugriebęs kuolą, kir- 
per kuri švysi a-resni ryto 

A ___ _____ ■

laukia, k Ja reikės sėsti teis 
meįkžJ r a-no. u 
tupėti u geleži ių langų.

Jaun i te, pabusk!... j

žiemoj; ligos
Gal būt jus jaučiate ži mos drebulius labiau negu 

kitką? Jei jus užsilaikysite . avė nuo kosėjimo ii 
žiūrėkit, kad būtumėt gerai maitinamas su

A:Misi sudaužė.
GruoJ ia 27 <1., 6 vai va 

karo važ .tojam iš miško pil 
j nu vežirr u tvorą arkliai su 
į daužė Iš lagos kaimo, Ma- 
' riampolė anskr pilietį Juo
zą Rinke ičiu. Jo kaimynai 
Čibirka, važinėjęs su juc 
kartu mi: ke, parvežė pusgy
vį namer Nors buvo nelai- 
mingajan teikiama tinkama 

darbininkams nuo to nelen-įpagaiba, bet būdamas labai 
gviau. Priešingai, darbinin- •’ ’ 1 ~s~~
kai jokiu budu negali išgau
ti atlyginimo už užlaikymą 
antrosios karvės. Sako, rei
kėjo laikyti ir antrąją kartę.

į Bet šitą pasakė tiktai vasa- 
' rai praslinkus, kuomet dar
bininkai ėmė reikalauti i 
kompensacijos. Gudri Dva-j 
siškoji Seminarija. Matomai 
be teismo neapsieis. Sąjun
ga darbininkams padės.

Dvaras išparceliuotas, bet 
darbininkai, nors veik visi 
žemės gavo,—bet liko nevi-

Dvasiska seminarija skriau
džia darbininku*.

VILKAVIŠKIS. Vilkaviškio 
dvaro centrą paėmė Seinų 
Dvasiškoji Seminarija. Bet

i silpnas, 1' vai. nakties mirė, 
į Paliko p? • yzdingą ūkį ir bu- 
; ralį vail čia, kurių keliatas 
lanko E gotosios pradžios 
mokyklą, žmogus buvo dar
bštus, pi ( ingas ir visa kame 
sumaniu .kininkas,.

to juo per galvą Bakanaus- 
. kui, kuris nukritęs ant žemės
■ tuojaus mirė.

Apygardos teismas perei- 
; tą sąvaitę nagrinėdamas by
lą rado, kad Burneika Anta-

■ nas kaltas yra peržengime 
reikalų gynimuisi apibrėžtų 
susijaudinus ir nubaudė še
šiais mėnesiais paprastojo 
kalėjimo, beto priteisė už
muštojo žmonai Izabelei 
Bakanauskienei jai prašant i 
užlaikymą, po penkis šimtus; 
litų kasmet iki jos gyvos gal
vos.

I

Dar vienas laikraštis.
Mariampolėj pradėjo eiti 

naujas savaitraštis “Šešupės 
Bangos."

I

tas ligas žiemą.
Prašalinkit savo žiemos baimę vartojant 

Scott’s Emulsion. Nieko nėra geresnio de! jusu ir 
jūsų kūdikių.

Scott & Bowne Bloomfield. N. J. 24-58

«■■ ------■****** *■«*■ W € **• ertAuie «z*<*^ SžM. F. PUSKUNIGIS į į
GYDYTOJAS < /

VIDURINIŲ LIGŲ i į
VALANDOS: >2

9 iki 11 ryte
1 iki S po piet
7 iki !) vakare

389 BROABAVAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. So. Boaton 2831

TELEFONAS K5? 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. MIKOLAITIS 
Valandos: nuo 2 iki 4 po ptotą, 

nuo 7 iki 8 vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

Pasikorė.
Liudvinave sausio 15 d. 

po balkiu kluone pasikorė 
J. Brazaitis, sako, dėl nesu
tikimų su broliu.

Civilini r aktus panaikino.
Kaip 

žalkaus 
kiančiai 
tymais, ’ 
raštį, kr 
nepripa: 
kių. suc 
minų i’ 
valdybų 
nis Mir. 
aplmkr 
naši, ne 
ti pas kt 
tų. Kaf 
Ravimas 
visam p 
šaukimi 
karią p< 
esame r. 
kiek pa: 
liečio la. 
vus pas i 
ja.

I

skridęs). Praeita rudenį din- sai patenkinti. Vienhi dar-
> ---- t—-— į bininko našlei ir žuvusio ko-

į vose prieš lenkus kareivio
i motinai (L.) davė 2 ha. ba
los. Komisijos narys pridū
rė pašiepdamas: “Tai tau 
už kareivį.“ Kitam davė pu
sę h. griovėtos vietos, atokiai 
nuo kelio ir miesto. Darbi-

> ninkai supranta ir kur prie
žastis, nors gyvena po spar-

I nu Dvasiškos Seminarijos ir 
. valdomi ūkininko—kunigo.

go be žinios Vičiunų kaimo 
gyventojas Alksnevičius. Il
gą laiką žmonės neturėjo su
pratimo, kur jis galėjo taip 
urnai ir netikėtai pražūti. 
Pagaliau, netikėtai miškely 
netoli Aukštosios Panemu
nės rado Alksneviciaus ke
purę. Žemė toje vietoje bu
vo ištrypta lyg čia buvo 
smarki kova. Dabar jau pa
aiškėjo, kad Alksnevičius 
žuvo nuo piktadario rankos. 
Laikui bėgant paaiškėjo, 
kad tą niekšišką darbą pa-, 
darė Alksneviciaus (kitaip 
vadinamo Jankaus) posūnis 
Gūžys. Tai grižęs iš Ameri
kos žmogus. Nesulaukda
mas. kada patėvis mirs ir pa
liks jam turtą, Gūžys pagrei
tino senelio mirtį. Netikėtai 
su savo sėbrais užpuolė se
nuką miškelyje ir žiauriai 
pasmaugęs, Įmetė Nemunan. 
Gūžio biaurus darbas po il
gų tardymų, galutinai paaiš
kėjo. Jis ir jo padėjėjai jau 
tupi kalėjime ir laukia teis
mo.

Plėšikams įvarė baimės.
Š. m. sausio 29 d. Trakų 

gatvėjT Kaune. Į vieną krau
tuvę Įėjo kažin koks vyras, 
o jo draugas paliko už durų.

Tuo tarpu, krautuvės šei
mininkė pasilenkusi kaž-ką 
dirbo. Kai pakėlė akis pasi
žiūrėti i Įnėjusi“pirkėją,“pa- 
matė prieš save atkištą re
volveri. šeimininkė persi- 
gandus sukliko. Tai išgirdę 
iš kito kambario krautuvėn 
Įbėgo šeimininkės vyras ir 
sūnūs.

Krautuvėje buvęs plėšikas 
greitai spruko iš krautuvės, 
išbėgęs už dura ir matyda
mas šeimininką ji vejanti 
šovė į šeimininką, bet ne
kliudė. Šūvi ir riksmą išgir
do tuo laiku netoli buvę ka
reiviai, policija, kurie atbė
gę vieną plėšiką tuojau su
gavo, o kitas bėgo Į kapines, 
bet nematydamas išsigelbė
jimo Įbėgęs Į1 vieną kiemą 
pats nusišovė.

Nuteisė iki gyvos galvos 
už dėdės nušovimą.

1923 metų spalių iš 12 Į 
13 dieną, Užvenčio 1

sieną trimis, šūviais buvo nu-'— 
šautas Antanas Vasiliatis- vokeliata ^aisų jnedziagij 
kas; kulkos perėjo per vidu
rius ir Vasiliauskas po kelių 
valandų mirė.

Betardant paaiškėjo, kad 
Antanas Vasiliauskas labai 
blogai sugyveno su savo bro
lio sunum Aleksandra Vasi
liausku. šis gyveno su gy
vanašle U. U., ir todėl jo dė
dei tas nelabai patiko. Jis 
Aleksandrą visaip atkalbi
nėjo, pagaliau pagrąsino at
imsiąs nuo Aleksandro že
mę. Tuomet Aleksandras, 
norėdamas atsikratyti “įky
raus“ dėdės, pasiskolino iš 
Aleksandro Supragano šau
tuvą ir, žinodamas savo dė
dės namuose padėjimą, nuė
jo vėlai vakare prie namų ir, 

balkius, šovė i tą vietą, kur 
buvo jo dėdės lova ir visi trįs 
šūviai buvo mirtini. Alek
sandras dar tikėjosi iš dė- 

naudos, kad galėsiąs valdyti polės apsk.). Sausio 24 die-

Blogi darbai—liūdno*
I pasekmės.
KALVARIJA. Musų apylin
kėj dar buvo vis ramu, bet 
pastaruoju laiku atsirado ir 
nakties paukščių-vagių. Štai, 
prieš pat Kalėdas keliatas 
jaunų išdykėlių bandė api
plėšti Valutkevičiaus manu
faktūros krautuvę. 'Apgręžę 
langinėj ratą skylių netoli 
viena kitos ir išplovę peiliu 
tarpus, pasidarė geroką sky

13 dieną, Užvenčio vai.? 1? Ušnwše stiklą, Įkišo ranką 
Šlapgiriu kaime, nakčia per vidun, atsikiso stangos per- 

- ..................... .! kišima ir įėjo vidun. Jau bu-

prisikrovę ir nugabenę už 
Suvalkinio tilto, kur vienas 
raitas priiminėjo ir saugojo. 
Tuo tarpu panaktiniai apsi
žiūrėję, kad krautuvėj būta 
vagių, pranešė policijai. Po
licija pakriko po miestą. 
Vieni ėjo plentu ir užtiko 
grobio dabotoją, matyt dar 
nieko nežinojusi apie suse
kimą. Pajutęs policiją ban
dė raitas pabėgti. Liepus 
stot—nestojo, šovė—ir 2 
kulkom sunkiai sužeidė. Ar
klys dar galą nešė, pagaliau 
krito ir negyvai užsimušė.

Pasirodo, kad tai buvo 
jaunas, kokių 18 metų, Bra- 
zavo kaimo vaikinukas, pa
siturinčio ūkininko P. su- 

atskaitęs keturis nuo žemės nu?r.-. . ... . . . .v - • • > - Kiti kaltininkai dar nesu
rasti. ..

dės nužudymo turėsiąs tos MARCINKUOSE (Mariam

Nelaimė issigėrjsiam.
Sausio 25 d. vienas gana 

stambus Kižių kaimo ūkinin
kas S. grįždamas gerokai už- 
silinksminęs vėlai vakare iš
Mariampolės namo, pasuko; 
kiek paėjėti gelžkeliu. Varg-Į 
šas, būdamas nepertvirtų ko
jų, neužsilaikė ir puldamas 
sunkiai susižeidė galvą pa
taikydamas į bėgį. Kraujo 
nutekėjo tiek daug, kad su
žeistasis buvo kiek laiko vi
sai apalpęs. Laimė dar, kad 
su juo butą dviejų to paties 
kaimo draugų, kurie jį šiaip 
taip atvedė pas artimiausią 
Steponiškių kaimo gyvento
ją, ir sumaniam šeimininkui 
padedant, apstabdė kraują 
ir tuo budu nuo mirties iš-

irema ministeris 
s, pasirėmęs vei- 
u s mus rusų įsta- 
v:> išleidęs aplink- 
c buvo leidžiama 
.artiems dvasiš 
vi jungtuvių, gi- 
:i -imą aktus savi 
t v gose. Dabarti- 
: i į Kabinetas ta

< įšaukė. Vadi 
į- nenori, turi ei- 
£ ą ir nešti jam Ii 

-gi civilinis metri 
i tądien yra įvesta: 
; tily. tai šiuo at- 
iri.su valdžia dai 
y Uiėjo, kiek me* 

. pasaulio atsilikę 
aes įvertinama pi 
ė ir kiek įsivyra- • 
as Kuniginė vergi-

Žemė prasivėrė.
Šlepsiu kaimo, Bii-žų vai. 

ūkininko Petro Lapienio 
darže sausio 15 d. per pen
kiolika sieksnių nuo trobos 
jgriuvo duobė 4 sieksnių 
pločio ir 3 sieksnių gilumo". 
Matyti, kad dar giliau grius.

=> NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. «=
Gėriau lei<k kūdikiui verkti, r gu joripildyti ;« su nūrkotiškai-< nuodais, 

kad “upmalšiLt?* :■> •'kais*.;.* inuutį nuo netvirtoj esanvitt vidurių.
Dar giriai:—duokite jam iru utį

BAMBINO 
tyriausi^, saldaus-tkonio. tikro kiurių paitaosieotojo. Jam. nč-ra svaig'-lų. 
N«*ra narkotišky nuo^u. Jis I k lengvai veikiami komtjtu.cija, j-.bia- 
rita »š daržovių išsunkti, ’- ’ii ; ..aellisoi nuo vidurių nžkieiėjimo, vbhirių 
dieglio, mėšlungio. Kalikai r :^<ia 'į. Jie net j>r:vk» daugi...’<.

Jusu .-.plie: tJus BarrMno—35c. už b-r>r.a,
arta • to dai j laboratorij;).

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 411. Street BrocUyo, N. Y.

c
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DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

i
Į
i 
)J

Heliai reikalingi permitu arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie

L’NITED AMER1CAN LINES
131 Statė St.. Boston, Mass.

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant! 
atgal į vienus metus, yra 1 
liuosi r.uo visų kvotos patvar- : 
kymų. l'ą-isakykit vieta iš- ' 
kalno.

M

L

.

RMAN
elektra ar magnetai
kit išvyt jį su «žk.__ ___ ____
jtjs privalot jį prašalint. Jis yra 
iraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.LLOVD 

LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
1 LIETUVĄ

PER BREMENA
Trečioj klesoj tik ateitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broadaay. New York. 
arba pas vietos agentus.■I

tikiu. tą darbą atliks

Rematizmas turi išeit, jeigu

ir kentėjimo. Mano gyduolės ___
panaikina skaudžius dieglius,muskulų gulima, gerklės sutinimą ir 
aąnanų sustingimą.

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa- 
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tes bonk* išbandymui mano Rheu- 
mutizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizma nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką n|i 
padaryti Kubn’s Rheumatie RemMfj 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen

Nebandykit* prašalinti romatir- 
mo-per kojas ar skurų su pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų. Nehan- 
dykit išvilioti jj sp linimentaū, 
...i..--------------------- _ Nebandy

Ijhw. Bet

Lietuviška gyduolė nuo daugelio ligų, susideda iš daugelio parinktų 
šaknų, žievių, sėklų ir žiedų, par ,-abentų iš Lietuvos. Musų sutaisyta 
Trejos Devynerios žmonėms lai ai pageidaujama ir žinoma kaipo 
“Palangos Trejanka“ su Lietuves herbu, pakeliuose parsiduoda po 
75c., S1.00 ir 1.50. Agentai parda inėdami šitą “Trejanką“ turi didelį 
uždarbį. Mes turime lietuviškų knygų ir kitokių daiktų dėl agentų 
pigiai. Klauskite pas mus kainų. Adresas (10)

L. M. O. HOUSE
3343 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, 1LL.

Ir aš C . 2__,
Kuhn’s Rheumatie Remedy.

jus paliuosuosit nuo skausmo

Gindar as sūnų, užmušė 
kaimyną.

Gegužės 29 p. m. gyven
tojas Šap rnės kaimo, Uk
mergės apsk. Antanas Bur- 

‘i£is su savo sunum Jonu 
tarnait? Ap. Gribaite par-

neįeis su savo sunum Jonu 

varė tvar .an iš savo vasaro
jaus pale stus kaimynų Ba- 
kanauske, Kapčiaus ir Paš
kevičiaus gyvulius. Pastaro
jo gyvuli i buvo dar beva
rant grąžinti jam. Pavaka
rėj, kuom?t Antanas Bumei- 
kis išvarė savo arklius lau
kan, kieman, pas Burneikį

gelbėjo.—Ar čia ne pamoka' atvyk° sritis, Bakanaus- 
—būti blaivam ir patamsiais i —--------------------------------

■» w v ą • •« vgelžkeliu nevaikščiot?

Tamsybės ir girtuoklystė* 
vaisiau ,

GAJUNAI (Biržų apskr.). 
Kaimas didelis. Kaipo toks, 
viskuo ir turtingas. Turtin-į 
gas neišbrendamu purvu, ‘ 
turtingas gyventojais, tur-j 
tingas jaunimu (sako turįs i 
apie 30 mergų), bet turtin-j 
giausias girtuokliavimu ir I 
tamsumu.

Seniams dar dovanotina, 
bet į jaunimą, patamsių pur
vais brendantį, nežinantį, 
kas tai yra laikraštis bei 
knyga, negalima ramiai žiū
rėti. Tiesa, vieno k to rupes
niu yra steigiamas knygynė
lis, gaunama nuo amerikie
čių laikraščių ir knygų, bet 
maža kas teskaito.

“Et, kas iš tų gazietų, per
skaitęs nei sotus, nei išgėręs 
nebusi,“ tai bendras gajunie- 
čių pasakymas.

Iš tokio jų tamsumo atsi
tinka daug baisių dalyku. 
Štai, Kalėdų antrą dieną vi
sas kaimo jaunimas skendo 
degtinėj, mat šventės, o va
karą—vakaruškos, tai bus 
smagiau. Na ir pasismagino, j 
Bet, kad butų dar smagiau, 
pradėjo vienas kitam paau-; 
sius lyginti. To dar negana. 
Atidaužytais paausiais dar 
nesmagu, ir štai du Petru

I

Iš NEW YORK « 
Į KAUNĄ * 

IR ATGAL ( 
Su S.V.taksomis

Puiki proga jums siūloma ap
lankyt sena tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis i ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš Hambur
go j jų važiavimo vieta, po prie
žiūra kompetentišku kondukto
rių.

Tyrai
r.adary r.-elic:nos reika
lams. !*■ gvapsnio Stipru
mas ir t 'U~mls :'pakeičia
mas. B** Aorio ir neatsi
duoda. I; cit KritogĮj’e.- Su
piltas boraf>: jose.

$

įSii ln s Love It
Nao visi oilvo r žarnų ne*, 
magutrų k«r> paeina nąo 
dantų aidimo nieko geresnio 
Kūdikiu ir \aikama nėra, 
kaip

Itališki Armonikai
Mes išdir- 

” bam ir im 
portuoja- 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
d i r b t as
Itališkas

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 , .

-netų gvarantuotos. Musų kainos že
mesnes negu kitų išdirbėtų. Dykai su
teikiam pamokinimus. Reikalaukit ka
taloge kurį pasiunčiam DV KAI <l->) 

RI ATTA SERENELLI & < O.
j 817 Blue l«hnd Avė.. Dcpf. 47.

1 Chicago, III.

AS NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit Aš pilių daup pri rodyt j vieną savaite ir ■ 
paprašysite mano kompanijos msiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliuką pyduoiių. Aš > epaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeipu jus nevartojot nano gyduolių, jus nežinot ’ jos 
gali padaryti. Perskaitykit mu-ų 
pasiūlymą žemiau ir reikalaukime 
jų tuojaus._________

REGULERIS $1.00 BL TELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytur et Kuhn’s Rheumatie Remedy, ksd 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kit j, jog Romstizmas gali būt p™4a- 
lintas. ir mes nenorim uždirbt • ni išbandymo. Isbandykit_ tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas n< relbės, tai ant to ir n;«;bajg« jjes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kt is neturi vertės, bet siunčiame* pil 
nos mieros butelį, kokie parsidt da aptiekose už dorelį. Sis butelis 
Zac. persiuntimo ir supakavimo unkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui uz persiuntimą. Tode jus privalote prisiųsti išlaidoms, e 
tuojaus aplaikysite vieno doleri vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.
PRIS1VSK KUPONĄ

Kuhn Remedv Co.. 
Dept. B. W.

Aš turiu Romatizmą ir no- į 
riu dolerio vertės butelį ’ 
Kuhn’o Rheumatiškų gy. I 
duolių kaip paskelbta. ’ 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir Lt.

i 
» VARDAS -

MIESTAS 

VALSTIJA 

Gatvė ar
R. E I).—

4

KUHN REMEDY CO., ms Miliuke* Av., CHICAGO.

iri.su


v rūpesčių neturėjo. Tąpopie- tautininkai. Ar ir šitas kliū
tį jisai nusivedė savo pačią bas turi konstituciją, neteku 

sužinoti. Tik tiek yra žino-; 
ma, jog “skapai” i šį kliubą 
nebus priimami.

Dainininkų susirinkimas.
Sekančią seredą, 11 kovo, 

7 valandą vakare So. Bosto
no Lietuvių Salėj, kertėj E 
ir Silver gtv. Įvyks daininin
kų ir šiaip dailės mėgėjų su
sirinkimas dailės reikalais.

Daugelis musų jaunuolių 
ir suaugusių mokinasi vienoj 
ar kitoj dailės šakoje. Dau
gelis iš jų turi nepaprastų ga
bumų muzikoje. Tuomi gi 
musų jaunutis dailės bumbu- 
rėlis ir rengiasi praskiesti 
dailės žiedą.

Bendras pasikalbėjimas 
paakstinimui vienas kito 
prie kultūrinio dailės darbo, 
būtinai reikalingas. Taigi, 
susirinkite visi, kurie tik jau
čiatės tinkami dalyvauti 
chore, orkestroj, šokiuose ar
ba norite gerais norais, sim
patija prisidėti prie bendro 
dailės darbo.

A. Židanavičius, 
J. Navadauskas,
A. Bačiulis,
B. Simonavičius,
O. Kubilienė, 
M. Grybaitė.

: teatran, paskui sugrįžęs žai
dė su savo vaikais. Vėliaus 
vaikai išėjo ant gatvės: jo 
pati taipgi išėjo. Kada ji su
grįžo, vyro jau nerado. Ji 
pavalgė su vaikais vakarie
nės. ir jo vis da nebuvo. Pa- Bostone yra didokas būreli' 
galios pasidarė namie šalta, pusiau inteligentiškų lietu- 
ir moteris nulipo sklepan už- viii tinginių, kurie be orga- 
pilti anglių. Kada ji atsuko nizacijos pusėtinai skursta, 
šviesą, ji pamatė savo vyrą Susiorganizavę Į kliubą jie 

galėtų tankiai parengti kon
certą ar balių savo pilvo nau
dai.

Patartina suorganizuoti ir 
■‘Tinginiu Kliubą.” nes So.

ir moteris nulipo sklepan už-

pasikorusĮ. Jis kabojo ant 
vandens paipos pulubėj. 
Apačioj po juo gulėjo par
verstas tuščias medinis bak- 
sas. Matoma, jis buvo užsi
lipęs ant to bakso kilpą užsi- 
nerti, o paskui ji išspyrė sau 
iš po kojų.

Uždegė šuniui vuodegą— 
$150 bausmės.

Tūlas Joseph Gentile pri
rišo šuniui prie vuodegos de
gantį knatą Neivtone. Jis 
manė, kad iš to bus daug 
juokų. Bet išėjo kitaip. Po
licmanas jį areštavo, o teis
mas nubaudė jį $100. Genti
le manė, kad tokia pabauda 
uždėta jam neteisingai, ir jis 
apeliavo į aukštesnį teismą.

Nesenai “Keleivyje” buvo 
rašyta apie “septynis brolius 
miegančius.” Studentas Pil
ka prie tų “septynių brolių” 
dadėjo dar septynis. Tad ar 
nevertėtų So. Bostone šu
tvei! “Miegančių Veikėjų 
Kliubą”? Susiorganizavus 
butų smagiau miegoti.

Franas Jaška
Rlsis su

Joe Malcewicz

čampijvnas FRANAS JUš- 
■ nepilnai ^ar pasveiko, bet 

ristis su Amerikos Armijos 
; Tautos čumpijonu Joe

IAS1R INDAVOJA G A R A DŽIUS 
it 3-"> Mercer St.. So. Boston, Mass. 
A. GUMAUSKAS 112)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA KRAUTUVĖ

Parsiduoda maža čeverykų krautu
vė So. Bostone. Daro gerą biznį, gera 
vieta pardavimui ir čevervkų taisy
mui. Renda žema Parsiduoda pigiai.

MR. SU'ANSON
23i D St.. S.-». Boston. Mass. I

PIGIAI!
3 šeimynų. 17 kambarių namas su 

maudynėmis, skalbynėmis. elektriką 
ir t.t., taipogi vieta dėl garadžių. pa- ■ 
raiškiausioj apielinkėj, arti visko. Ran-■ 
dos i mėnesį. Kaina S8300.

A. I V A S
361 Br.->adway, So. Boston, Mass. I 

i

Lietuvių Berberu
Reikalauja Pusininko.

Jeigu ir nemoka to amato, tai bus : 
išmokintus: kirpti plaukus ir skusti* 
k • •• i- .• r>- ••• v»ikų ir mergaičių at-' 
eina ;i;.s m_s. '.;.d ir mergina arba mo
teris galėtų mokintis. 112)

D. GALINIS
ISO* j Seve.tth St.. So. Boston. Mass

ir

'uSTE2nL?i______
PERSIKĖLĖ | NAUJĄ VIETĄ |

P. J. Akunevičius į
LIETUVIS GRABORIUS |

Sukeikia geriausį patarnavimą. Reikale m lon'kli. 
kreiptis. g

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

2f!^c^ir.iunucTLoyc^c^cTijciiĮcjUz1iJC3i:c3jqiLi3<jc-ĮL)c:Įi;L“'JcT:

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaisių 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 užsisenėiusio 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 suteikiąjne, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų. Diclių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime." Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 
p< r telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite j APTIEKĄ pu numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

I

!
!

j Bet aukštesnis teismas uždė
jo jam $150 pabaudos ir 
j “magaryčioms” pridėjo da 
. 3 mėnesius kalėjimo. Tai 
i ve, kiek kartais gali kainuo-

“Komunistų Kliubas,” ku
ris turi savo lizdą ant Broad- 
way, persikrikštino i “Pilie
čių Kliubą.” šito kliubo 
memberiai rūpinasi išimtinai 
Rusijos pilietybe.

Ristynės įvyks šiame ket-

Katalikas paviliojo nuo 
kataliko moterį.

Noriu pranešti visuome-!ti šunies vuodega! 
nei, kaip nekatalikiškai pa-į 
sielgė su manim katalikas ir j 
škaplerių pardavinėtojas ■ 
M—kas. Aš buvau sutaręs j 
su našle Juze Prataikiene 
apsivesti. Ji jau buvo atsi
krausčiusi su savo vaikais į 
mano namus ir porą savaičių 
čia gyveno. Aš atidaviau jai 
savo namų raktus ir per dvi 
savaites šėriau. Buvau išsi
ėmęs jau ir laisnį apsiverti
mui, ir viskas buvo suruošta 
vestuvėms, tik vasario 11 iš
važiavau da į Connecticųt 
valstiją farmą apžiūrėti. 
Mat, apsivedę žadėjome iš
važiuoti ant ūkės apsigyven
ti. Bet kada aš sugrįžau iš 
Connecticųt valstijos, mano 
sužiedotinė pareiškė, kad ji 
mane jau apleidžianti. Ji ei
sianti už škaplerninko M-ko.

Pasirodo, kad nebūnant 
man namie, M—kas prilindo 
prie jos ir atkalbino ją nuo 
manęs.

Tai matote, kaip elgiasi męs ęso" pabėgo.

So. Bostono “Jaunų Vyru 
Kliube” yra tokių "jaunikai
čių,” kurie savo metus penk- 
dešimtimis skaito. Pas lie
tuvius jau taip priimta ma
nyti, kad jeigu nevedęs, tai 
ir jaunas.

pardavinėtojas;
Balso Draugijos svarbus 

susirinkimas.
Šiame ketverge, 5 d. kovo, 

bus labai svarbus Balso 
Draugijos susirinkimas Lie
tuvių Svetainėj. Visi nariai 
privalo atsilankyti ir sutvar
kyti Draugijos reikalus, nes 
pereitas susirinkimas iširo.

Butų geistina, kad ateida
mi į susirinkimą atsineštu- 
mėt ir narines knygeles.

Smithų namuose Somer- 
villėj vaikai rado užtaisyt < 

į revolveri ir pradėjo juo žais- 
• ti. Revolveris iššovė ir patai- 
■ kė 4 metų vaikui į akį. Vai- 
j kas tui’but mirs.
I 
i 
I 
i

Lietuvis policmanas Dy 
čius Lynne Įsitaisė neperšau 
jamą bruslotą.

Lynne plėšikas užpuolė J. 
Perti iki jo krautuvėj ir atė-

dievobaimingi katalikai! 
Nors aš irgi katalikas, bet ši
tokį M—ko darbą skaitau 
nedoru ir negaliu prieš jį ty
lėti.

John Ruby-Rupeika.

A. Žvingilo namas sudegė.
Pereitą sąvaitę sudegė 

Antano Žvingilo namas po 
No. 28-30 Broadivay. Ugnis 
kilo ant viršutinių lubų, kuo
met visi gyventojai buvo iš
ėję darban. Ant vidurinių 
lubų gyveno 0. Žvingilienė 
su vaikais, kitų Žvingilų šei
myna. Čia irgi nieko nebu
vo namie. Todėl ugnis patol 
plėtėsi, pakol ji prasimušė 
per stogą ir policmanas pa
stebėjo gaisrą nuo gatvės. 
Ugnagesių stotis randasi tik 
už kokio šimto žingsnių, ir 
pašaukti gaisrininkai netru
ko pribūti. Gaisras greitai j 
buvo užlietas, bet nuo dau-[ 
gybės vandens sumirko ir: 
nugriuvo visas lubų ir sienų1 
tinkas, ir namas liko netin
kamas gyvenimui. Negana 
to, viršutinis aukštas visiškai 
išdegė, liko tik muro sienos.! 
Šeimyna, kuri tenai gyveno.' 
pasiliko kaip stovi—sudegė ( 
visos drapanos, rakandai ir' g 
kitokia manta. Išviso nuos-' g 
toliai apskaitomi Į $15,000. į 1

Ugnis, matoma, kilo iš pe-' ® 
čiaus, kuri viršutiniai gy ven- | 
tojai išeidami darban pali- g 
ko degantĮ. j

Pasikorė laikraščio leidėjas, g
Pereitą sąvaitę Brocktone g 

pasikorė F. T. Middleton,11 
vienas “Brockton Enterpri- j g 
se” laikraščio leidėjų. Sav- | 
žudystės motiyai nežinomi. ; g 
Jis buvo 43 metų amžiaus Ji 
,vyisi«; sveikas ir jokių biznio £

PASTABĖLĖS APIE 
KLIUBUS.

Teko girdėti, jog “pažan
gesni” South Bostono lietu 
viai kozirninkai sutvėrė “Pi- 
naklio Kliubą.” Šitas kliubas 
savo veikimą nustato paga 

j konstituciją. Sakoma, jogei 
šito kliubo konstitucija drau- 

; džia savus “memberius” 
į skriausti “ašukanstvos” bu 
du. Koziravimo laikas: nu< 

Į11 vai. vakare iki 5 vai. ly
te. “Overtime” kozyruo 
draudžiama.

South Bostono senberniu, 
pradėjo daug kalbėti api< 
“Liudviko Kliubą,” kuri bul- 
tai suorganizavę “singeliai"

i

i

K

Pamąstykit, vyrai, ar ne
vertėtų sutverti “Melagių ir 
Šmeižikų Kliubą”? Tokio 
kliubo prezidentu galėtų bu
ti šešiapirštis So. Bostono 
komunistas Maika Plepys. 
Iš šito urėdo jo niekas “neti
kintų,” kaip tai su juo daro
ma “balsinėj.”

K A.

■ - l
Al.

5 D. KOVO-MARCH, 1925 
Prasidės 8:15 vai. vakare 

GRAND OPERA HOUSE 
ANT WASHLNGTON ST.

Kampas Dover St., 
BOSTON, MASS.

atgal Juška paguldė 
Tai buvo pirmutinis 

aus pralaimėjimas į ketve- 
Todel Malcevviczius prisi- 

. .slavo, kad Juška dar kartą 
..--:;.nitų. Ar pasiseks Juškai 

tigrą žmogaus pavidale 
: a matysime ketverge.
.>kos su Malcevviczium, ri- 
.ci’pijonas STANLEY STA- 

SAM SKORSKY ir italu 
a- LEONE LABRIOLA su

PARSIDUODA Darchesteryje prie j 
Quincy St. 3 šeimynų medinis namas ■ 
po 6 kambarius su visais įtaisymais, 
pirmas morgičius Dorchester
Savings Bank, kaina $13.250, mažas 
įnešimas, lengvos išlygos. Kreipkitės .• 
prie S. GRUBL1AUSKAS

366 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2027.

Mak- 
Jis •< 
rius n 
spy-’v-

$1 Kiši
■ pvrtra

i . APS
i SI ik

! čampi.
I AKMEK ‘irilKJERS.

I

/ ToL: Richmondi I4I»

Dr. David W. Rosen l
K»lb* LittUTiškai. Lenkiškai Ii J

Kūniškai J
6YDO CHKONIŠK4S t> S

SLAPTAS LIGAS S
VAL*NlMkx «

Nuo 8 iki 10 ryto. /
Nuo 2 iki 3 disn*. 4
Nuo 7 iki 8 vakar*.
*31 HANOVER 8T, «

BOSTON. MASS. į

ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo, inks
tų ir nervų ligų virš 29 metų.

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

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Buildiug
Room 22

, . ■■ —- 7

CHORO REPERTUARAS !
MĖNESINIS MUZIKOS 

LEIDINYS
Kuiną Metams $2.96

No. 1-nias. 2-ras ir 3-čias— 
(trijų menesių) jau atspausdinta

ĮTALPA:
“Liąudies Dainiui"—Maršas 

(Maišytam kvart. arba chorui!
“Šienapjūtė” < Merginų kvar

tetui arba chorui)
“Tėvynėn" i Lygiems bal

sams >
"Važiavau Dieną” ir "Bėda” 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
nuošimtis

A. BAČIULIS
421 Sixth SU So. Bostoo. Mass.

I

r

f.! ~ 
I
' —

f

Dr. H. M. Landau
SPECIALISTAS

VENERIŠKV 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 kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

' Tatai Montello’s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo- 
lietuvį r f-j

ADOM \ IVA1TKUNĄ 
(WAITT)

25 Enterpnse St., Tel. $746. W 
Montello, Mass. '
Ofiso vieta:

530 N. .Main SU Breckton, Masa. 
TeL 1023

Koks buvo dievas Periamas?
———

Kliubietis. Perkūnas buvo vyriausia seno
vės lietuviu dievas. Jisai globo- 

jio lietuvių tautą tuomet, kuo- 
imet ji buvo laisva ir galinga.
Todėl Perkūno ir dabar lietu
viai negali užmiršti.

Bet ar žinot, kaip jis išrodė, 
kokių stebuklų ji^ai darė ir kaip 
senovės lietuviai jį garbino?

Ar žinot taipgi, koks buvo 
dievas Praamžius, 
naikino pasaulį, ir 
int tuščios : 
uvių tauta? j'

Ar žinot apie 
trimpą ? /

Ar žinot ką veikdavo vyn,

s. arba moterų deivės 
Jura, Laumė, Milda h

, o norėtumei 
.... išsirašykit knygą 

j vardu "Kokius Dievus žmonės 
Garbino Senovėj?”

Toj ki.ygoj yra aprašyti ne
tiktai visi senovės lietuvių die
dai ir tikėjimas, bet ir kitų tau- 

ihintojų iki krikščionių gadynės. 
Tenai rasite aprašyta iš vist 
apie 400 įvairių dievų. Podraug 

italų čampijonas Leone Lab- mis.'kurios tuos dievus garbino.
' ' ” ' : <ur jos gyveno, kaip atsirado ir

kaip išnyko (nes daug jų jau 
nei.iėra). . '

 Knvtra netikybinio^ pobūdžio 
n - • i • bet grynas mokslas. Ją perskai-

Reikalingas Bucens, kuris tęs galėsi stoti į diskusijas ir 
noka tinkamai tą darbą. Tu- sukirsti kiekvieną kunigą.
ri mokėti važiuoti troku. At- Veikalas yra parašytas labai 
^išaukite tuojaus į ?'\a ir aiškia kalba, ant dailios

Lietuviu Kooperaciją popieros. turi apie 300 pusi®-
39 Portland St, 11 ?kait-vmo ir kamuoja tak-

Cambridee Mass a! ^ 00. Tas pats dailiai apda^ Cambndge, Mass. $]
........................................................ ieivio” redakcijoj. Nusiųsk pi- 
.y..,- IL|..... ,........ į,------------------ . Pigus, ir tuojaus gausi knygą.

_______ T KELEIVIS”.
-55 Broadway. So. Boutoa. Mam

SPORTAS

Ar Juška laimės?
Nors musų čampijonas 

Juška dar nespėjo pilnai pa
sveikti nuo sužeidimo, kaip 
štai jo manadžeris išstatė jį. 
ristis su Amerikos armijos i 
čampijonu Joe Malceivicz.1 
kurį Juška andai paguldė du 
sykiu iš trijų. Ar pasiseks! ______
šiame ketverge Juškai lai- .jį^j iSons’ 
mėti, mes abejojam. Nors ir Piziu ‘ 
Malceivicz yra skaitomas Gabija, 
vienu geriausių ristikų šioje 
<alyje, vienok, jeigu Juška... to. 
butų pilnai sveikas, mes sto- *ino ai 
.umėm Juškos pusėj. Dabai 
gi mes tik patariame Juškai 
gint lietuvių garbę iki pasku
tines. \

Apart Juškos su Malceivi- Pariedant nuo saulės gar- 
izium tą pati vakarą nsis; 
enku čampijonas Stanlev ■ 
stasiak su Sam Skorsky ir I susipažinsit ir su tomis teuto

I

! ’^sBsaszsasasasaszsaszszrasasasasi*',.
I

- 
t

uų, ir KRip paSKUlj n
žemės sutvėrė lie-drj

I 3
i

kaip jis su- 
kaip paskui

dievą Pa

Lietuvis Oatenetristas

9

a 
t

Išęęzaminuojtž akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitieainu Ęt 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu švies* tinkamu 
laiku.
J. L. PASAKARN1S O. D.
447 Broadway, So. Boston. Maaa

S
0 
t

DR. J. MARGUS
• LIETU VISKAS GYDYTOJAS
Specialistas getre t oų ir chro

niškų vyrų ir moterų ligų.
18 Parmenter Si., Boaton, Maaa. 

(Prie Hanover St.)
Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 rak.
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

Tu Negali Išvengti!
K «'•’;? bytuu neuralgijos.
> • r «:hntių rt-un.il ’m<>
Ncsniu^t m- : p< r<4. djc.

traukančių*- į pa<*uki:»'n 
varanči-: skau>nrj. kuomrt
dantį, diegia ausi ar >kauda cah 
OvpaiuiJini apie

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEPH REDER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

417 Bay Stale Building. 
LAMRENCE, MASS.

l 
t

* Tel South Boston 3520
t Residence Univcrsity 1463-J.

: S. M. Puišiute-Shailna
; LIETUVE MOTERIS
> ADVOKATĖ
! 366 Broadway, So. Boston. Mass
* Room 2.

riola su Farmer Rodgers 
Ristynės bus šiame ketver

ge Grand Opera House.

JONO BUTĖNO
KONCERTAS

RENGIA D. ir M. DRAUGIJA GABIJA
Koncertas atsibus sekančios nedėlios vakarą 

8 D. KOVO-MARCH, 1925 
Prasidės lygir i 8 vai. vakare.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Kampas E ir Silver c L, So. Boston. Mass.
Šis koncertas bus pati utinis, nes J. Butėnas iš-, 

važiuoja vėl Italijon.
Taigi, gerbiamieji, a lankykite visi, o išgirsit 

daug gražių dainų, kui :as išpildys garsus daini
ninkas Jonas Butėnas.

Apart Butėno dalyvaus ir kiti artistai-daininin- 
kai.

Tikietus galima gautkalno pas Gabijos nąrius. 
Kviečia RENGĖJAI.

Įreg. S. \ . t’at. Ofise, 
tuojau* ir negaiš i n* m- 
tnas laiko juomi paju- 
naudoji. Jisai suteikia 
malonu ir gT**itąi pa 
lengvi®’dm.

Nei viena a’-argi 
sentnrci negali Imti b** 
honkos *«" gv «luol:i;. 
Nėra tik-asi*. iri netu
ri INKARO vaiebažen 
klio.
F.AD.KtCHTEB *C0 
104-114 So . 4»k Street

BreeHy*. N. Y.

t

A

£
«

Tel. South Boston 4000 Ž

Dr. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS J

772 Broadway, So. Boston, Mass. </
VALANDOS: £

Nuo 0 ryte iki 9 vakare. £

I

Telefonu Uit*.

Dr. A. Gonnaa-6
LIETUVIS 

VaiaMns: nuo 
nuo 
nuo

K
DENTISTAS
10—12 dienų; 
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

Nekėliom ta nuo 10—12 dienų.

795 N. Maiu at. keatp. Broad at.
MONTELLO. MASS.

A.L. KAPOČIUS
UTUVIS DENTISTAS Į 

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną ; 
uo 2 iki 9 vak *

NEDELIOMIS: J 
iki 1 ▼. po pietų <

Seredomis iki 12 dieną. J 
Ofisas "Keleivio” name. J 

251 Broadwav. tarpe C ir D St. < 
SO. BOSTON. MASS. !

Tel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS

t.

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENA DlEN.j TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS, GELEŽINIUS’ DAIKTUS, PLUMBINGĄ, 
ELEKTR1K1NIUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

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

South End Hardware Company
1»»5 WASHINGTON STREET, BOSK'N, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Eleiated stoties.

”Triję Metą Kanklią Kny- 
ga,” 1922-5-4 ipetua bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

"Trijų Metą Kanklių" pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šii«o atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
laisvės Alėja, 60. 
Kaunas. Lithnanfa.

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMONAIČIUI
SIUTUS IR OVER- 

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

A. SIMOKAHTS
344 Broad*ay,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON. MASS.

Custom ’ 
Tailo r in
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