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IŠ DARBININKŲ 
PASAULIO.

Europos Padangė Vėl 
Pradeda Niauktis.

RADO LIETUVOS KARA
LIAUS KARŪNĄ?

Chicagos dienraščio “Dai-. 
ly News” korespondentas; 
Decker praneša iš Vienos, i 
kad netoli Vilniaus darbi-; 
ninkai kasdami žemę iškasė 
geležinį grabą, kuriame ša
lia žmogaus kaulų atrasta 
auksinė karūna ir daug kito
kių'aukso dalykų. Esą ma-i 
noma, kad šitą karūną ne- :

t 
I

Kunigai sustoję prie mokyk
lų durų kalbina vaikus 

grįžti namo.
Kovodami su pažangių 

žmonių valdžia Franci jos 
klerikalai pradėjo tiesiog 
negirdėtų niekšybių griebtis. 
Pavyzdžiui, pereitą sąvaitę 
Štrasburgo vyskupas Ruch 
apskelbė visoj Alzacijoj ir ____  ____r___ .
“streiką” prieš valdžios mo- uoste ant nedidelės salukės.!

JAPONIJOJ 3,400,000 
BEDARBIŲ.

Švedijoj apskelbta 156,000 
darbininkų lokautas.

Moody’s statistikos orga- 
nitacija. kuri renka kapita-

I

areštuotas Adelard Giasson, šiojęs Lietuvos karalius keli *Istanįs flnnJ apie pramones 
“Dvasios Šventos” kolonijos šimtai metų atgal. Karūną V Prekyb<* padėti visose są
vadas. Jis yra kaltinamas ap- pasiėmė lenkų valdžia, kuri P^rod(> fcad nėra tos 
raudinėiimu žmonių ir va-'dabar tm-i Vilnin ujamus sakes, kur dabartiniu laiku 

nebūtų bedarbiu. Amerikos
gaųdinėjimu žmonių ir va- dabar turi Vilnių užėmus, 
gystėmis. Policija jieško da' ---------------
kęlių tos kolonijos lyderių, i SENATORIUS COUZENS P^u|okratų spauda skelbia, 

" - - - į kad dabar šioje šalyje žydi
nija yra atvykus iš Kanados $10,861,131 “BAUSMĖS.” Į ^^žiausis “Cbolidge. pros- 

’ ‘penty. 0 betgi MoodysMichigano .. . sęnatonus^.^ pahį0, kad

“Dvasios Šventos” koto-j TŪRI UŽMOKĖT

apsigyvenus Westporto!
y o

"streiką prieš vaicizios rao- uoste ant necnaeies saiUKes. rnn7pn« ravn iš iyHn rknnr «kyklas, kuriose Romos po- Kolonija susideda iš Kana-’ Umento Washingtone re?ka- to’OOOOOObėd^bi^“" 
1» agentai neturi kontroles, dos francuzų ir sinjoroj ka- lavi jis užmokėtų
Jisai išleido visiems kum- talikų. Visi žmones, kūne :«ia«ki “pk«tra” taksi?, "J^ausia padėtis neaar- 
gams įsakymą, kad tie vėl iš nėra tos kolonijos nariais, i nuo’to/pelno, koki jis esąs u„ įnuo to , pelno, kokį jis esąs kusavo pusės įsakytų visiems yra skaitomi “šėtonais.” Sa-' nedaręs91*9 metais narducTi ?-,a- J.aPony?j». paskui 
katalikams tėvams neleisti jvo tikslu kolonija stato pa- ga„'f !Anglijoj, Australijoj ir Su-
šį panedėlį savo vaikų į vai-'siekti 144,000 narių. Pasie- kompanijOj 
džios mokyklas Alzacijoj. kus šito tikslo, ateisianti pa- < v> a iam “haiKmS”
“Streikas” turįs tęstis tris baiga, kuomet visi “šėtonai” ' k^d jd nemokėjo tv-!^1“T^'a^an.l^?rblU
dienas. zusią, o “Dvasios Šventos tiėti aDie milionus dol kn /““anchjoj n riancijoj.

Prieš tas mokyklas juodo- kolonijos nariai pasiliksią.' rfuos valdžia vra dovanojus1 Ze,miays paduotoji lentele 
ji armija sukilo dėlto, kad Jiems liks tada visi šio pa- kitjeras kapita^tams. TaJip iP“1“1“: kur. klek .bedarbių 
tikybos pamokų duoti temai šaulio turtai ir galybe, jie ėm/šiomis dienomis
ateina kiekvienos tikybos bus visos žemes valdonais. ‘ ir isvaia aiVčtan 
savi kunigai. Romos katali- Daugiau pasaulio pabaigos sekretorius ponas Mellon do
kų kunigai norėtų, kad tik (tuomet jau nebusią. jo Atlantie. Gulf and
jie galėtų savo burtus vai- Taip mokino savo pasekė., VVest lndieskompanijai apie 
kams skiepyti 'jus Adelard Giasson ir kiti.'$6>000000 taksJ ir Jkad*<is

Alzacijos krašto taryba Kolonijos nariai eidavo vi- dovanojo delt0 *jog jis pįs 
pilnai su valdžios patyarky- sur dirbti, bet uždirbtus pi- to' korpoi43j6s akci- 

„o.i.„ ... t..™, „..u.™, nigro turėdavo atiduoti j <nkas An£cond' vario 
lendių kasų, kunos kasie- . ko anjja Melio
nam buvo Giąsson. Būdami „o 4U0SJ £ ., ,ni.
Kanadoj tuh jų turėjo savo jusj . įųo 000,000. 
farmas ir gyvulių. Kuomet? Iškklęs vjsa tį aiRštėn 
Giasson liepe vtsiems .va-.senatorius Couzens pareika- 
ziuoti j Suvienytas Valstijas, lavo kad M f,

turima 'giaiad"‘W- kodel t0ki<>Stą n pinigus sudėjo j bend- -- — 

bar jie kreipėsi į valdžią su Į , 
S'luMeYvL&i-^ui č=^už jo 
pradėjo iuos iulktatojus1““*’ “ežuvV’ l’onas Mellon 

areštuoti.
Vis.tai daro tikėjimas. Jei 

žmonės butų laisvi nuo reli-' 
ginių prietarų, visokie latrai 
negalėtų juos taip lengvai j 
apgauti.

SUDEGINO GYVĄ 
KUNIGĄ.

savo bėrus Fordo vieny[ose Valstijose.
Geriausia darbai eina, tai

kams skiepyti.
S® ,1 dovanojo dėlto, jog. jis pits

mu sutiko ir liepė vaikams 
tas mokyklas lankyti. Bet 
įniršę Romos agentai šoko 
prieš valstybės mokyklą, 
kaip varlės prieš dalgį. Šį pa- 
nedėlį visuose mažuose mies
tukuose prie mokyklų durų 
atsistojo kunigai, ir kaip tik 
vaikai pradėjo rinktis, tie 
juodvarniai liepė jiems eiti 
atgal namo. Tuo budu daug 
vaikų buvo sugrąžinta, ir 
paskui klerikalai pradėjo 
girtis, buk patįs vaikai nėję 
į tas mokyklas.

Dideliuose miestuose ku
nigų agitacija pasisekimo 
neturėjo, nes mokyklos buvo 
beveik pilnos.

Šiaip ar taip, o šitoks kle
rikalų žygis parodo, kaip 
kunigija yra pavojingas gai
valas visuomenės ramybei, i 

Už ardymą tvarkos ir 
trukdymą švietimo darbo 
Francijos valdžia turėtų aš
triai tuos piktadarius nu
bausti ir paskui visus juos 
išvyti iš savo krašto. Tegul 
jie sau kraustosi į Vatikaną 
ir tegul sau nors galvomis 
tenai vaikščioja.

75 KOMUNISTAI BADAU
JA KALĖJIME. ;

Iš Hamburgo pranešama,' 
kad 75 vokiečių komunistai: 
Fuhlsbuttelio kalėjime ap-' 
skelbė bado streiką ir atsisa-'

buvo šių metų pradžioje:
Anglijoj 
Austrijoj 
Australijoj 
Belgijoj 
Čekoslovakijoj 
Danijoj 
Finlandijoj 
Francijoj 
Italijoj 
Japonijoj 
Kanadoj 
Lenkijoj 
Norvegijoj 
Olandijoj 
Rusijoj 
Suv. Valstijose 
Švedijoj 
Šveicarijoj 
Vengrijoj 
Vokietijoj

1,158,000 
130,000 
32,708 
18,444 
73,000 
27,518 

1,803 
11,863 

' 134,719 
3,400,000 

10,540 
155,245 
20,500 
65,740 

1,300,000 
2,100,000 

17,340 
9,450 

26,020 
436,450

GENERALIS LOKAUTAS 
ŠVEDIJOJ.

Stokholmo žiniomis, šį pa- 
nedėįi Švedijoj prasidėjo 
generalis lokautas, kuriuo

vių 156,000 darbininkų. Lo
kauto, tikslas yra numušti 
darbininkams algas. Kadan
gi geruoju darbininkai nesu
tiko kapitalistams nusileisti, 
tai pastarieji susitarė ir pra
dėjo uždarinėti savo dirbtu- 

, ves. Darbininkų unijos iš sa-

ra kasa pas GiaXna Da- ' ?iniškos ?umos pini^ buvo 
įą Kasą pas uiassoną, va korpoi-ącijoms dovanotos?

■ Taigi, “atsilygindamas” 
------— ----------*_] už jo 
“ilgą liežuvį,” ponas Mellon 

. ir pasiuntė jam reikalavimą 
užmokėti arti 11 milionų do

lerių. Reiškia, jei nbri kad* 
kiti mokėtų, tai ir pats už
mokėk. ♦ .
|r- -

tai protestuoja. Mano visos 
skaitlinės yra paduotos iž
dui nuo 1919 metų, jis sako; 

s kodėl gi valdžia per keturis 
Ukrainoj, Žitomiro mies- metus tų “ekstra” taksų iš 

te, tūli žmonės pagavo lenkų' manęs nereikalavo, o pabu- 
katalikų kunigą Fedukovi-. do tik dabar, kada aš iškė- 
čių, apipylė jį kerosinu ir už-( liau aišktėn nemalonių jai 
degė. Kunigas sudegė. So-'dalykų? Ar neaišku, kad ji| ™ i-ptina anskplhti
vietų valdžia mano, kad tai tai daro keršydama?—klau-' vo pu? \ 
bus Lenkijos agentų darbas,' šia senatorius. j £enera,l e *
nes kun. Fedukovičius buvo! --------------- i
sovietų šalininkas ir yra iš- ’ AMERIKOS KOMPANIJA 
davęs sovietų valdžiai ne - — - -...........
vieną lenkų šnipą.

i

Senatorius, žinoma, prieši nrntPstnnia Mann i JS dirbtu-

SKUNDŽIA RUMUNIJOS 
VALDŽIĄ.

Baldwino garvežių kom
panija Philadelphijoj užve
dė prieš Rumunijos valdžią 
bylą, reikalaudama atmokė- 
jimo $2,000,000 už padaly
tus ir pristatytus jai 191*9- 
1924 metais garvežius. By
la užvesta Bukarešte, Rumu
nijos sostinėj.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$18,000.

i Paterson, N. J.—Tris gin-i

VILKAI UŽPUOLA 
ŽMONES.

Kanados tyruose išalkę 
! vilkai pradėjo užpuldinėti 
i žmones. Albertus provinci- 
į joj apie kaimelį Vilna susi
rinko pulkas alkanų vilkų ir
perkeiias paras staugė ne- APSIVEDIMUI REIKALIN-i 
atsitraukdami. Visi pasiimk- r A c hakt * on o a i ii i i sutinimai tapo atšaukti, nes GAS PALIŲ-
naktimis žmonės bijosi va- DYMAS.
žiuoti. Sakoma, kad vienai Louisianos valstijoj tapo 
vakarušninkų kompanijai išleistas įstatymas, kuris rei- 
grįžtant iš tolimos vietos na- kalauja, kad norėdamas ves- 
mo užpuolė 20 vilkų ir vijosi ti vyras turi pristatyti dak- 
kelias mylias šokinėdami tie- taro paliudymą, kad jis yra 
siog ant rogių. Vyrai turėjo pilnai sveikas. Be tokio pa
su savim karabinų, bet. amu- liudymo valdžia neduoda 
nicijos turėjo tik po vieną leidimo apsivedimui. 
patroną, todėl šuvius taupy
dami jie buvo priversti gin
tis karabinų kulbėmis.

Tai bus jau iš viso 12 to
kių valstijų, kurios reika
lauja prieš apsivedimą svei
katos egzamino, būtent: 
Alabama, Indiana, Louisi- 
ana, Michigan, North Caro- 
lina, North Dakota, Oklaho- 
ma, Oregon, Peimoyi vania, 
Utah, Wisconsin ir Wyom- 
ing.

KRUVINOS KOMUNISTŲ 
RIAUŠĖS VOKIETIJOJ.
Hallės mieste, Saksonijoj, 

pereitos pėtnyčios vakarą 
vokiečių komunistai Įtaisė 
demonstraciją. Policija pra
dėjo demonstrantus vaikyti,
komunistai ėmė priešintis, ir KLERIKALAI {SKUNDĖ 
kilo riaušės, per kurias 7 d e- SVEČIĄ MAKAUSKU
monstrantai tapo užmušti ir, -Sandara” praneša, kad 
36 sužeisti. Nedehojekomu-|New Havene lietuvių kleri- 
mstai vėl surengė demonst-, kalas kun. Rarkauskas įs- 
raciją, kad užprotestavus dėl kun(|ė policijai svečią Ma- 
petnycios jvykio. V ėl kll°lkauskį, nesenai iš Lietuvos 
riaušės ir da vienas komu-; atvykusi liaudininkų atsto- 
nistas tapo nušautas, o 3 su-jv^^uk Makauskis savo pra- 
zeistl- ...........kalbose šmeižiąs_šias-ša.liei

tTUf ic~č« i* valdžią ir kurstąs žmones.

LENKIJA STOVI ANT 
VULKANO.

Balkanuose laukiama sovie
tų dinamito sprogimo.

Prasiblaiviusi nekuriam 
laikui Europos padangė ir 
vėl pradėjo niauktis karo 
debesiais. Tarp Anglijos ir 
Francijos kilo rimtų nesuti
kimų dėl Ženevos taikos pro
tokolo, kuriuo buvo nustaty
tas nusiginklavimo planas. 
Kadangi šitą taikos planą 
buvo išdirbus Anglijos dar
bininkų valdžia, tai dabarti
nė Anglijos reakcininkų val
džia atsisakė tą protokolą 
užgirti

Nupuolus šiam protokolui, 
Europa vėl pasilieka be jo
kios gvarantijos prieš karą. 
Franci ja nerimauja, kad Vo
kietija gali ją užpulti. Kad 
apsaugojus savo sienas nuo 
Vokietijos užpuolimo, Fran
cuos valdžia norėtų padary
ti sąjungą su Anglija ir Bel
gija. Bet Anglija su tuo ne
sutinka. Jeigu jau daryti 
sąjungą, sako Anglija, tai 
reikia ir Vokietiją priimti. 
Negana to, Lenkija turi ati- 
TtaotfyoktetijatyOTldorfųIr 

nes tik tuomet Vokietija ga-
DRG. LIUTKUS SUMUŠ- i D j ši£ melag-jZ0 kunigo clali Silezijos, sako Anglija, TAS IR APIPLĖŠTAS. | įlindo p3ic^ tik .“•»»>* Vokietija g.-

Pereitą sąvaitę Baltimorėj Makauskiui Nevv Havene Ies npnmti ir sumažės karo 
buvo sumuštas ir aniolėštas L-nlhati pavojus.buvo sumuštas ir apiplėštas kalbėti, 
drg. C. K. Liutkus, senas ' 
LSS. veikėjas ir LDLD. ka- kunigo* pusės, 
sierius. Du banditai įsiveržė ---------------
į jo krautuvę ant So. Fre-i GENERALIS STREIKAS 
mont avė smogė švino pai- Į GRAIKIJOJ,
pa per galvą ir pagrobę kiek. .
pinigų leidosi bėgti. Su pra-i Graikijoj ant geležinkelių 
mušta galva ir kruvinas drg. i apskelbta generalis streikas. 
Liutkus svyruodamas išsivi-’ Darbininkai reikalauja dali
jo paskui plėšikus ant gat- 'giau algos ir trumpesnių 
vės ir pradėjo šauktis pagal- darbo valandų. Gelezinke- 
bos. Policmanas ir keli pra- Hai tenai priklauso valdžiai, 
eiviai pradėjo piktadarius todėl valdžia ketina mobili- 
wtis ir vieną banditą tuo- zuoti streikierius ir statyti 
jaus sugavo; kitas buvo pa- Juos atgal prie darbo kaipo 
- -* kareivius. Kareiviai, mat,

neturi laisvės ir už pasiprie
šinimą juos gali teisti karo 
teismas.

imtas vėliaus namuose pas 
tūlą moterį; jo kišeniuje bu
vo atrastas užtaisytas brau
ningas. Toji moteris irgi 
areštuota; ir areštuoti da du 
jos kamarotai, taip kad išvi
so sąryšy su šituo užpuoli
mu suimta penki žmonės.

Daug pinigų vagys iš drg. 
Liutkaus neatėmė, nes jie la
bai skubinosi ir nepatėmyjo 
$100, kuriuos jis turėjo.

Tai yra šlykštus darbas iš Dabar Lenkija stovi tie
siog ant vulkano, sako Ang
lijos užsienio ministeris. Ji 
stovi ant žemės, iš kurios ga
li kilti labai pavojinga eks- 
pliozija. Kitaip sakant, dėl 
tos žemės tarp Lenkijos ir 
Vokietijos gali kilti karas, 
nuo kurio galės vėl užsilieps
noti visa Europa. Taigi'ge- 
riaus esą Lenkijai tų žemių 
išsižadėti, tai ir jos ramybė 
busianti užtikrinta, ir Euro
pai busią daug sveikiau.

Bet pasakykit lenkams, 
kad jie turi sugrąžinti Vokie
tijai dalį Silezijos ir Danci
go Koridorių, tai jie piestu 
stoja. Taigi Lenkija yra tas 
šunmazgis, kuris ramiai jo
kiu budu nesiduoda atmegs- 
ti.

Tuo pačiu laiku Balkanuo
se verda kaip puode. Serbai 
smaugia makedoniečius, o 
Bulgarijoj laukiama ūkinin
kų sukilimo. Kartu su ūki
ninkais eina komunistai. Pa
sikėsinimai ant valdininkų 
gyvybės nesiliauja ir atmos
fera kupina sovietų dinami
to, kurio sprogimo galima 
esą tikėtis bile valandą.

BANKO PLĖŠIKAI SU
GAUTI MIŠKE.

Nevv Jersey valstijoj, ne
toli Nevvarkn miesto, miške 
policija apsupo ir suėmė 3 
banditus, kurie pereitą są
vaitę Tuckahoe miestely bu
vo apiplėšę kanką, pavogda
mi $6,000 ir pašaudami du 
banko viršininku. Visi pavog 
ti iš banko pinigai atrasti pas 
plėšikus čielybėj.

LAIVAS ŽUVO SU 122 
ŽMONĖMIS.

Po didelės audros pereitą 
sąvaitę prapuolė japonų gar
laivis “Uvašima Maru,” ant 
kurio buvo 122 žmonės. Ma
noma, kad laivas bus nu
skendęs ir visi žmonės su juo 
žuvę. ________ _

PAVOGĖ $50,000 IR GA
VO TIK PUSANTRŲ ME

TŲ KALĖJIMO.
Kingston Trust Co. banko 

kasininkė Maudė E. Taft, 
kuri pavogė iš to banko 

į -------------- j - ~ i $50,000, pereitą sąvaitę
VOKIETIJOJ STREIKUO-' VALDŽIA NUTARĖ UŽ- i Rhode Island valstijoj gavo 

.. —. valu i RA^NVf'iA itik pusantrų metų kalėjimo.
a?Y -i , , , O tūlas Joseph McMenimen,

Vokiečiu resDublikoi su ' ,įIekslk®s. \a ?ut.a.’e 1 kuris Cambridge’aus krautu- Vokiecių respuouKoj su- Soledad bažnyčią, - ė$1® 5metus
streikavogelzkehųdarbiom- nes k/riaujanėios tarp savęs $1’ ga'° ° meUb
kai. reikalaudami daugiau katalikų frakcijos ardo vi- Vadinasi kuo daugiau pa- 
algos. Arbitracųos teismas sllnmpTX ramvbe ir niudo i
nusprendė, kad geležinkeliai žinones. Taip ‘reikėtų pada- tuo mazesn$ bausmę
algą truput! pakeltų ir pn- vigomis mulkinyčio- ’-aus“
imtų darbininkus atgali dar- mis. ---------------
bą, ir uždėtų pabaudą už__________
darbo pametimą. Bet darbi.' GRAFIENĖ KAROLYI 
ninku unija šitą teismo nuo- ’ -----
sprendį atmetė ir darbiniu-' 
kai streikuoja toliaus.

JA GELŽKEL1Ų DAR
BININKAI.

................... I

TEISMAS PANAIKINO
MIESTELI.

Federalis teismas Wyo- 
ko valgyt. Jie pasodinti te- mingo valstijoj j^ke panai- 
nai dėl politinių prasikalti- ml.es^.e k
mų.

ATŠAUKIA SENĄJĄ VO- aliejaus operacijas.
KIETUOS MARKę. ' ‘

Senosios Vokietijos mar
kės, ant kurių amerikiečiai 

pi . ......................~
liepos šių metų bus visiškai 
panaikintos. Kas turi tų 
markių daug prisipirkęs, tas: 
gali da iki liepos išmainyti 
Jas ant naujų rcichs-markių,. 
tik ne ką ant to pelnys, nes j

jos valdžia duoda tik 1 rei-Į iau penktu kartu. Drėbė,ii- automobiliaus numerį1. Vė- Tėvas su kitu sunum pabėgo 
chs-markę, kuri dabar verta mas daugiausia buvo jaučia- liaus pasirodė, kad toks au- • * ’ ’ ’ ’ • •
23 centus, ________ mas apie Goff s Falls. tomobilius yra pavogtas.

nes Ohio Oil Co. paėmė tą
■ žemę ir nori pradėt tenai

\ • Apie 
>1,500 miestelio gyventojų 
į 60 dienų turi nukelti visas!

? savo triobas ir palikti alie-;es, am kulių anierimeuiai • 1 * v.— xi ts kiu-irakišo milionus dolerių, 15 J. feJu?'kluoti bandiwi užpuolė!
.............................................. i ' T’ kok” galybę tun i ManhaJtan ShirtCo. agentų, 

Kapnaia .̂ ;kuns vežė darbininku ai.
įj 
i kuris vežė darbininkų ai-! 
igoms $18,000, atėmė iš jo ' 

h- susėdę į auto- 
ti. žm> ’

KOMUNISTŲ RIAUŠĖSE 
CHICAGOJ SUŽEISTA 15 

ŽMONIŲ.
u Pereitą nedėldienį Gar- 

Grafienė Karolyi, buvusio riek Teatre Chie^goje kalbė- 
Vengrijos premjero Mykolo jo Rusijos sociald mokratų 
Karolyi žmona, kuri nesenai atstovas drg. Abramovič. 

junvj. !atvyko Amerikon, jau gavo Kuomet salė prisirinko ku-
Milfųrd. Conn.— iš Keith teatro kompanijos pina svieto, suchuliganėję 

. . .. i— komunistai pakėlė riaušes.
Teatre pasidarė sumišimas, 
publika pradėjo grūstis, 
mindžiodama po kojų vai
kus ir moteris. Penkiolika 
žmonių buvo sužeista. Ko- 

j munistų vadas žydelis Maks 
; Lerner buvo areštuotas.

KVIEČIAMA ANT 
SCENOS.

SUDEGĖ MOTINA IR
SŪNŪS.

Nevv 1 t _______ ....
Pereito nedėldienio naktį pakvietimą vaidinti tos koni- 

. čia sudegė darbininko Es- paniios vadeviliuose du vei- 
Ipetite'o namas. Gaisre žuvo kaleliu: “Prettv Lady in the 

" • -The Ac-

ŽEMĖ DREBA JAU 
PENKTU KARTU.

______ ,____  t , New Hampshire valstijoj nėstečiaus vieną banditą pa- '50 metu amžiaus moteris ir Wrong Room ? ir
už trilioną markių Vokieti- aną panedėlį žemė drebėjo gavo, o pabėgusiųjų paėmė jos Sunus 21 metų amžiaus, cusation.”

_____  ... -................. Grafenė Karolyi sakosi 
per langą, bet ir jiedu labai esanti socialiste ir revoliu- 
apdegė. ........... ’nierė.

> tuos pinigus ir susėdę 
(mobiliu leidosi bėgti

i



t APŽVALGA D
KĄ ŽMONĖMS DUOTI
'ketoj tikybos?

Tūli mano, kad be tiky
bos žmonės negali būti. Jei 
atmesti bažnyčią su sutver
tais jos velniais ir šventais, 
tai jos vieton žmonėms rei
kia duoti ką nors kita. Tai 
ką gi siūlo žmonėms laisva
maniai, kurie atmeta kunigi
nį “mokslą?”

D-ras Šliupas “Šiaulių- 
Naujienose” duoda ant to I 
šitokį atsakymą:

“Ar svietas šiandien betiki 
raganoms? Pekla ir velniai«jau 
dingo, o ar reikalaujate ko nors 
jų vieton? Jeigu sergi niežais, 
ar jieškai, kuo juos užvaduosi, 
kada išsigydysi ?...

“Atsisakęs nuo senų prieta
rų. kogi neteksi ištiesę?

“Argi tad bėda ir gėda, atsi
kračius senų prietaru, tapti iš
mintingu ir doru žmogumi, būti 
naudingu nariu 
tautos ir žmonijos?
Tai yra geras argumentas: 

išsigydęs nuo vienos ligos, 
kitos niekas nenori. Kodėl 
tad atsikračius vienų burtų 
reikėtų jieškoti kitų?

l

■

[ mane 30 metų ir parapija ne
mokėjo jai jokios algos, 

įskaitant po $1,900 i metus. 
! pasidaro $30,000.

Parapijom; yra apie 50t>. 
'Tai reiškia, kad kiekviena.-

dą branginantys lietuviai nu- jų skolingas kunigo gaspatE-
dziudo Vyriausiojo Tribunolo 
ištarme Dr. Purickiui ir kitiems 
valdininkams, tai Amerikos 
lietuvių tam tikros pakraipos 
laikraščiai statosi daugiau iš
manančiais ir teisesniais už 
Lietuvos Vyriaus} Tribunolą ir 
skelbia, kad ištarmė tik sustip
rina kaltinimus darytus Dr. 
Purickiui...

“Mes, žemiaus pasirašiusieji

nei po $60.00.
Tai ve, ką reiškia žmo

nėms tikyba.’ Juos skuta ne 
tik kunigas, bet ir jo mergos

PILN1 AMERIKOS PRE
ZIDENTO RINKIMŲ 

DAVINIAI.
“Review of Reviews” pa

rduoda galutinus rezultatus 
buvusiu 1924 metais Ameri-

tad matome, kad visi laikraš- kos prezidento rinkinių. įš
ilai, kurie rašo prieš V yriausio- rinkimuose buvo paduo-

gumą papildo kriminališką, is
lamišką. Lietuvos valstybei ir 
Lietuvių tautai destruktyviską 
darbą... Todėl... Lietuvos Vy
riausybė... privalo uždrausti 
Įvežimą i Lietuvą tų Amerikos 
lietuvių laikraščių, kurie tebe- 
šmeižia Dr. Puricki...”

Vadinasi, sakyti kad kun.

KaipAš Tapau! 
Laisvu?

vą, jei ne musu narsieji sa
vanoriai.

Pamatę gyvą reikalą, jau
nuoliai būriais stojo kariuo
menėn ir nežiūrint į tų laikų 

__ blogą apmundiravimą bei 
.eturėjau progos jo-.1 silpną apginklavimą, vis tik

-- aiicv?   —d ——   — • 
amžiaus tėvas jau lingesnę ir galingesnę priešo 

prie sunkaus darbo, kariuomenę ir išgujo ją lauk 
> labai klausydavau, užimtų Lietuvos kraštų.

ne visame jiems*tikėda-1

„u amas pas tėvelį IJe-
>je :r‘—

šio pasiekti, nes nuo Pergalėjo” .daug kart skait-
I

■■T

Tč

\ .r.i. Kuomet jie mokindavo kokiu pasiryžimu tie savano- 
mane u 
dindavo
?»lan vis
m i YZ.H1V

B

Nereiktų čia ir kalbėti.

I

Ar Reikalingas Tikėjimas?
lenkų nukai sutepti, jis pradėjo 
“ ’ “ mane kapoti diržu su geleži

ne sagtimi. Ir tol mušė, kol 
j nuo skausmo ir išgąsties aš 
kritau ant žemės ir apalpau: 
o kada aš kritau, jis ėmė 
spardyt mane kojomis ir 
šaukė, kad aš jam bučiuo- 

! čiau rankas, nors aš jau ne
galėjau atsikelti nuo žemės.

. kaimynai atbėgę nebūtų
” šitoki.mane aPįynę. tai katalikas

šęs. Motina, kaip sakiau,

4

Šitokiu antgalviu 
laikrašty “Ameryka-Echo 
eina įdomios diskusijos. Pa
duosime čia keliatą ištraukų 
ir “Keleivio” skaitytojams.

Vienas diskusantų pareiš
kė, kad tikėjimas nebūtų 
blogas daiktas, jeigu bažny
čios galva nebūtų koks ten 
svetimtautis, kuris gyvena 
Romoj ir nežinia kodėl vadi
nasi “šventu tėvu. . . ,
“šventą tėvą” jis norėtų at-1 tėvas butų mane visai uzmu- 
mesti, o bažnyčios galva pa- s^s- .^aiP fa^iau»
skirti Pilsudskį. Į ^uv0 lsėJus bažnyčion nieko

Antras diskusantas jam nevalgius, kad Dievui ge- 
atsako, . kad ir taip nebūtų nau i^kus. Kada sugrįžus 
gerai, nes tuomet “šventu į namo ji rado sąvo vąiką pu- 
tėvu” butų Pilsudskis. Gi ir nsą mėlyną nuo
vienam asmeniui jokios vai-. smūgių,_ tai apsipylė asaro- 

nes mis, teciaus’apieravojo viš
tai butų priešinga demokraT! Dievui, nes kunigėlis sa- 
tybės principui. Kur valdžia vai^;L,
vieno žmogaus rankose, tai' 
valdžios visai nėra, bet yra 
diktatūra, kur tūkstančiai 
turi klausyti vieno, vistiek 
kad ir beprotis jis butų.

Trečias diskusantas, tu-

M •

įkybos, tai tik padi- 
> mano minčių ko 

taip rodėsi, kad 
nes negali žinoti jokio 

Dievo prisakymo. Kildavo 
ūa ir tokių minčių, kad nie- 
kas negali nieko žinoti ir 
apie pati Dievą bei jo esybę.

Ir taip aš kovodavau su 
savu mintimis dar mažas bu- 
liamas. Tik bėda man buvo, 
kau. nebuvo kam plačiau 
man Į>aaiškinti apie dievų ir 
tikybą istoriją, o tai bučiau 
tapęs “bedieviu” da vaiku 
būdamas.

lbuM metais atvažiavau 5 
Ameriką pas savo dėdę kie^ 
tujų anglių kasyklose. Mano 

' dėdė nors skaitė save “lais
vu." teėiaus vaikščiojo į baž
nyčią ir pildydavo visas re
ligine- ceremonijas. Nusive
dė ir mane, kaipo grinorių, 
pasiklausyti pamokslo. Bet 
mano nelaimei kunigas tą 
nedėldienį atėjo pamaldų 
laikyti girtas, taip nusišnap- 
savęs. kad pas altorių su
griuvo ir vos atsikėlė. Atsi
kėlęs atsisuko į žmones ir 
jauėi<) balsu užbliovė: “Ne
klausykit nei vyskupų, nei 
kunigu, tik klausykit ką aš 
jums pasakysiu!...” Bet dau
giau nieko nepasakė ir svy
ruodamas numakleno nuo 
altoriaus.

E. pamislinąu sau, jau jei
gu Dievo tarnas ateina į 
bažnyčia taip nusilakęs, tai 
jau čia negali bu| tokių šven
tybių. kaip tamsus žmonės 
mano. Mano nuomonė apie 
kunigus ir jų ‘įmoksią” pa
sidarė da prastesnė.

Antras atsitikimas buvo 
toks: mano kaimynai pa-

riai bei pirmieji pašauktieji 
:ovą. j į išretėjusias savanorių ei-, 
‘ ’ les kariavo, ir, manau, kiek

vienas įvertins jų nuopelnus 
kraštui.

O betgi pažiūrėkime, koks 
jų likimas. Tie, kurie niekie
no neverčiami ėjo karan už 
visų gerovę, kurie drąsiai 
žiurėjo mirčiai į akis ir sta
tė savo krutinės prieš daug 1 * • v « •_

nevalgius, kad Dievui ge-
• *. • ! TF 1 _ . _

Republikonų atžagareivių 
kandidatas Coolidge gavo 
15,756,393 balsus.

Demokratų Davis gavo 
8,353,164.

Progresvviu La Folette — 
4,823,606.’

Prohibicininku Faris — 
53,571.

Purickis yra šmugelninkas, ( Komunistų Foster, 31.0b7. J •___•*? ! • 1 x • • * A • % • • kV - x •j Nations — 
lišką, išgamišką ir destruk- 23,937.
tyvišką” darbą Lietuvos vai-! Soc. Labor partijos John- 
stybei. Iš to išeina, kad Pu- son —30,647.
l iekis, tai Lietuvos valstybė.! . --------------

Mes neabejojame, kad iš AR EINA ŠUNŲ DŪŠIOS 
“Darbininko” peticijos nusi- Į DANGŲ?
juoks ir pats Purickis, jei i Ar turi šuo dūšią? Anglų 
jam teks ją kada paskaityti, rašytojas Conan Doyle sako.

Civilizuotose šalyse laik- kad taip.
raščiai kritikuoja ir smerkia! Ar gali šunų dūšios eiti į 
savo prezidentus, ministe- dangaus karalystę? Conan 
rius, generolus ir teisėjus, ir Doyle sako, kad gali.
tai niekas nesako, kad jie Į Kur tik eina numirę žmo- 
dirba “išgamišką ir destruk- nes, tenai eina ir šunų dusios, 
tyvišką” darbą savo valsty- jisai sako, 
bei, o “Darbininko” kvaili 
“pisoriukai” norėtų, kad 
lietuvių laikraščiai butų pri
pažinti “kriminalistais” vien 
už pakritikavimą klerikalų 
šmugelninkėlio!

Argi tai ne žioplas reika
lavimas?

Šventakupriai šokinėja iš 
džiaugsmo, kad šmugelnin
kas Purickis išteisintas. ______________
Jiems rodosi,-kad tai didelė, jas ant savo keliu.“

iu visuomenės, i tai reiškia daryti “krimina-l Amerikiečiu
j__ 4.__ i- 00 no?

TEN PROTO VYRAI, O 
ČIA DVASIOS SUSKIAI.
Anglijos valdžia, tai pro

to vyrai; o Lietuvos klerika
lų vyriausybė, tai dvasios 
suskiai.

Taip sako D-ras Šliupas 
“Šiaulių Naujienose” (Nr. 
8).

Pastebėjęs kauniškėj 
“Lietuvoj” pranešimą, kad 
Anglijos valdžia, dalydama 
didesnės reikšmės žygius, 
visuomet atsiklausia savo 
parlamento ir bando prisi
taikyti prie jo nusistatymo, 
Šliupas sako:

“Taip daro vyriausybė Angli
jos, šalies dvasės galiūnų.

“O Lietuvoje? čion yra slap
tas triumviratas, kuris Lietuvą 
slaptai valdo, už nugaros seimo. 
Tad ir palygink Lietuvos sus
kių nusistatymą su Anglijos 
dvasės milžinais! Anglijai už 
tai viskas sekasi, o mes nete
kome draugų užsieniuose, skur
de paskendę esame ir šviesos 
neturime: kaip bačkoje augo
me, per špuntą penėjomėsi, taip 
ir dabar šviesos paregėti dar 
negauname! Pas mus tik drau
dimai, Cenzūros, trėmimai, per
sekiojimai, kratos, na... ir kalė
jimai pilni... Vjsur tik carizmo 
pėdsakai!”

- . 'ei .

Matoma, perdaug jau kle
rikalai daėdė senam patrio
tui, kad jis taip skaudžiai 
apie juos atsiliepia. Sugrį
žęs iš Amerikos jis ilgai prie 
jų taikėsi ir nenorėjo nieko 
prieš juos rašyti.

1 “Pirma aš netikėjau, kad 
žmogus turi dusią. Bet studi
juodamas spiritualizmą aš per
sitikrinau. kad turi. O jei žmo
gus turi dūšią, tai kodėl šuo ne
gali turėti?

“Ta pati dūšia, kuii yra 
žmoguje, yra ir gyvuliuose. Se
ansuose aš girdėjau, kaip šunų 
dusios loja. Aš jaučiau net jų 
apynasrius ir minkštas ių ko-

«• • «• 1 iv * A1 Ull ivIViv/v’

gąhngesnio priešo puolimus, džios pavesti negalima 
—tie šiandien musų knks- roi- riomi

i čionių valdžios visai užmirš
ti ir apleisti kaip posūniai ra
ganos pamotės. k

Tiesa, kad šiandieninė 
Lietuvos “katalikiškoji” val
džia tikrai yra pamotė, bet 
juk tie, kurie dėl Lietuvos 
aukavo sveikatą ir gyvybę, 
yra geriausieji jos sūnus, ne 
posūniai.

Nekalbėsiu čia apie tuos, 
kurie nustojo turto arba kiek 
pavargę sugrįžo sveiki pas 
savo tėvus; bet apie tuos, 
kurie nustojo brangiausio 
žmogaus turto—sveikatos.

Visi žino, kad tas nelem
tas karas reikalauja aukų. 
Tų aukų yra ir Lietuvoje: 
vieni liko mūšio lauke už
mušti arba mirė nuo sunkių 
žaizdų ligoninėse, savo 
krauju išpirkdami Lietuvai 
nepriklausomybę, kiti gi li
ko amžinai nelaimingi, luoši 
invalidai, paaukavę savo 
žydinčią jaunystę kraštui.

Žuvusius aš pavadinsiu 
laimingais, nes jie užbaigė 
savo žiaurų likimą vargti ir 
nėra kas jų neapkęstų (mat 
jie nieko nereikalauja), dar
gi kai kada pagerbiami auk
štosios “načalstvos.” Gi karo 
invalidų padėtis? Skaudu ir 
graudu pamislijus apie jų li
kimą! Čia tai ir apsireiškia 
pamotės-raganos visa “mei
lė.”

Pagalvokit tik: invalidas! 
nustojęs šimtą nuošimčių į 
darbingumo, reiškia tas, ku
ris visai nieko negali dirbti, 
gauna mėnesiui 20 litų, pen
sijos, kuomet minimaliam 
pragyvenimui rekalinga 180 
itų mėnesiui! Invalidui rei

kalingam patarnavimo ski- j 
riama dar >3 litai mėnesiui 
p£sisamdbfmui tarno. Juo
kas ir verksmas!

Ganą kantrus musų inva-

las Wilezek, Miko, kad tikėž 
jimo ir bažnyčios visai ne-' 
reikia. Jis rašo taip:

“Nenoriu filozoiuoti,

“Mano motina turėjo 9 
vaikus. Išauklėta labai tiky
binėj dvasioj, ji pašūkauda
vo seredomis, pėtnyčiomis ir 
subatomis, o nedėliomis tan
kiai visai nevalgius bėgdavo

• komunijos. Sunkiai dirbda- 
. i ma ir nuolatos badu save 

marindama, ji negalėjo savo 
x . J168 vaiku tinkamai išauklėti, to-

esu paprastas žmogus, bet vjeny buv0 minkšti kau- 
j parodysiu tik Meną pavyzdi ]aj išaugo kreivakojai, 
į is gyvenimo, o skaitytojai te- kiti liko silpnapročiai arba 

/lusPren^zia» ar asi šiaip neišsivystę. Pagalios, 
kalbu tiesą, ame. ............ , susilaukus 40 metų amžiaus
, Pamikime tą krikščionis- jr Judama nėščia ji apsirgo 
kai dievobaimingai tikybini nuo didelio nusilpimo ir mi- 
musų liaudies išauklėjimą, o palikdama 9 našlaičius li- 
tuojaus pamatysime, ar ver- kinf0 malonei 
ta remti kunigus su jų baz- „Tai dig dievobai. 
nyciomis, ar ne. Persike ki-! mi gyvenimo_
me dvasia j seną savo sali 1 -mon{ kuria dora ir 
tuos kaimus kur buvome da a - yieta auklėjimas
vaikais. Atsiminkime, kad .^ kufli nustatytį ir

pagal kunigų receptus nuo ! A1 'er*a auklėjimą 
pat lopšio iki grabo. Na, ii- f61??’ ar v—a jUn^ mo7 
kaipgi tas auklėjimas išro- i kykloms pinigų duoti, tegul 
dof | dabar sprendžia patjs skai-

“Vaikai da ne metuose, A-'tojai- v 
silpnučiai, verčiami prie dar- \aiP rašo Wilczek. Dabai’ 
bo, nes kunigų parašytas re- pasiklausykit, ką rašo viena 
ceptas į dangų sako: ‘Dirbk farmerka iš Escanaba, Mich. 
ir frielskis!’ Be darbo ir be "Kaipo farmerka,” ji sa- 
maldos negali būt išganytas ko, "aš su Dievu daug reika- 
(nors patįs kunigai nieko ne-! lų neturiu. Iš Dievo aš gyve- 
dirba). nimo pasidaryt negaliu. Štai,

“Toliaus, dūšios išgany-; prieš Kalėdas vieną dieną iš 
.mui būtinai reikalinga ausi-.debesų aš nutėmyjau, kad 
! nė išpažintis. Jei jauna mer- • bus didelis šaltis, ir prade
gina neišpasakos ‘neženo- jau rinkti senus maišus, kad 
tam tėveliui’ į ausį visų savo1 apklojus bulves. Ateina ma- 
meilės paslapčių, tai ji nega- i no kaimynas, didelis dievaš- 
lės į dangų įneiti. Inšita iš-inikas, ir klausia, ką aš da- 
pažintis turi prasidėti jau rau. Sakau, šaltis bus, reikia 
nuo mažens, kad žmonės ge-’ bulves apkloti maišais. O jis 
rai prie jos priprastų. Ir kad. man sako: Dievo meilė yra 
ji išrėdytų jiems svarbesnė, Į galingesnė už senus maišus, 
jie turi eiti į bažnyčią kelias

... .. 1 , .-a. - 1 mylias nieko nevalgę ir ne- mano dievobaimingas* kai-
hda!, kad paėmę tuos paerus < jr kartajs turi išstovėti mynas vėl ateina. Blogai,

į ant kojų prie saltos sienos sako, visos bulves susalo. O
ištisą dieną, pakol prieina mano nesušalo, sakau, nes
jų eilė. Ateina nedėldienis, maišais apklojau. Kas gi 
ir vėl nėra laiko po sunkaus tuomet turi didesne galybę: 
darbo pasilsėti, nes reikia T'*-------- • -- •»
eiti į bažnyčią, bučiuoti ap-

I 
>

!KaL^e Lietuvos valstybei. OI Taip rašo šitas anglas sa- 
nstikrujų yra kaip tik atbulan v° iSpUdžiUose apie seansa. t— • —— —— r- 
Valstybei garbe gali būt tik-(Sean^ vadinasi tam tikros kvietė mane į svečius ant 
tai tada, kada pnes jos įsta- Ceremonijos, per kurias Kalėdų. -Jų duktė buvo pas
tymus yra visi lygus. Bet ka- ■ “dvasios” yra šaukiamos 
da kunigą, kuris būdamas1 
ministeriu varo šmugelį ir! 
apgaudinėja savo šalį, teis-j 
mas atranda “nekaltu,” o 
vargšą darbininką už dalini
mą lapelių pasmerkia sušau
dymui,—tai toks teismas ne 
garbę daro valstybei, bet gė
dą.

Juk teismo nutarimas, kad 
kun. Purickis yra “nekal
tas,” šmugelio dėmės nuo jo 
nenuėmė. Visuomenė kaip 
buvo įsitikinus, kad Purickis 
yra kaltas, taip ir pasiliko. 
Juk visi gerai žino, kad trįs 
vagonai šmugelio buvo su? 
gauti. Tuos vagonus buvo iš
siimtus vidaus reikalų minis
terija. O vidaus reikalų mi- 
nisterium tuomet buvo kuni-į tos sumos' teko lietuviu ko 
gas Purickis. Ąnt šmugelio munistų vadams, “Aidas' 
vagonų buvo uždėtos jo ant- nepasako, 
spaudos. Jeigu jis čia nekal- Dab; 
tas, tai kalti turi būt kiti kle- 

[ rikalai. Bet teismas išteisino 
visus. Tai kurgi tada kalti
ninkai? Nejaugi sacharinas, 
kokajinas ir deimantai patįs 
į tuos vagonus susikrovė? 
Nejaugi ministerijos ant
spaudai patįs prie vagonų 
prilipo? Nejaugi šmugelio 
srity gali būti stebuklai?

Gal durneliai iš “Darbi
ninko” bobinčiaus tam ir ti
ki, bet mes tam netikinu ir 
mes žinom, kad visuomenė 
taip pat netiki.

t 
I

I

KVAILA “DARBININKO** 
PETICIJA.

South Bostone eina toks 
klerikalų laikraštukas, ką 
vadinasi “Darbininku,” nors 
daug tinkamesnis jam var
das butų “Špitolninkas.”

Rimtumo ir nuosakumo 
“Darbininke” niekuomet 
nesimatė, o jau paskutiniais 
laikais jis pasidarė tiesiog 
idijotiškas. Anądien jo re
daktoriai pasigyrė, kad jie 
žino Iabai gerą muilą nuo 
utėlių. Dabar vėl jie parašė 
ir išspausdino savo laikraš
ty peticiją j Lietuvos valdžią, 
kad ši neįsileistų iš Ameri
kos tų laikraščių, kurie rašo 
apie kun. Purickio šmugelį.

Šitoj peticijoj “Darbinin
ko” redaktorėliai sako:

“LIETUVOS VIDAUS REI
KALŲ MINISTERIJAI.

"Lietuvos Vyriausybė yra 
uždraudusi į Lietuyą įvežti 
priešvalstybinės pakraipos laik
raščius bei kitus tos rūšies raš
tus...

“Mes žemiau pasirašę manė
me, kad Lietuvos Vyriausybė 
nuo senai privalėjo tą taisyklę 
pritaikyti ir daugeliui Ameri
kos lietuvių laikraščių...

‘Kai visi Lietuvos gerą var- gėli& GaspadinČ lama pas

I

PARAPIJA ĮSISKOLINO 
KUNIGO GASPADINEI.
Philadelphijos parapija 

skolinga kunigo gaspadinei 
$30,000. Taip sako “dvasiš
kas tėvelis.”

Parapijonys pareikalavo,' 
kad “tėvelis” savo gaspadi- 
nę prašalintų. Olrait* sako 
“tėvelis,” užmokėkit jai 30 
tūkstančių, tai ji pasitrauks.

Už ką 30,000 dolerių?— 
klausia parapijonys.

Ogi už skolą, atsako kuni-

ŽARUOS
Lietuvių patarlė sako: 

: “Nekask kitam duobės, nes 
pats į ją įkrisi.” “Laisvės" 
r-r-revoliucionieriai per pas
kutinius keturis metus kasė 
prapulties duobę savo poli
tiniams priešams, bet, paga
lios, patįs į ją įkrito. Ir iš tos 
duobės vargu jie beišlips.

Kairiųjų komunistų laik
raštis “Aidas” No. 9 paskel
bė, kad Rusijos bolševikai 
išleido $340,000.00 parėmi
mui Amerikos Komunistų 
Partijos (A.D.P.). Kiek iš

“Aidas

kunigą už gaspadinę. Kada 
aš pas juos nuvykau, radau 
am stalo pristatyta visokių 
gėrimų ir valgymų, o už sta
lo sėdėjo kunigas, jo gaspa- 
dinė ir da viena mergina, 
šeimininkė tuojaus nuvilko 
nuo manęs apsiaustą, paėmė 
iš mano rankų kepurę ir at
veri us prie stalo liepė sėstis. 
Kunigas buvo jau gerokai- 
įsilinksmirięs) ir klegėjo su 
mergomis kaip didžiausis 

i mergininkas.
Pietams pasibaigus, kuni- 

igas užsivedė merginas ant 
viršaus, o aš pasilikau su šei-; ginklus, kuriais mušė bolše- 
mininke apačioje. Neužilgo įvikus, bermontininkus irt 
kunigo gaspadinė rnllipo (lenkus, neparodo juos įsta- 
nuo vii šaus ir išėjo, o kuni-j tymų leidėjams. 1 
gas pasiliko tenai su vienai Matyt, kad gėdos>‘ir susi- 

. mergina. Aš pradėjau su pratimo įstatymų leidėjai 
šeimininke kalbėti apie Lie-: neturi, nes užmiršdami jiems 

; tuvą. bet moteris buvo nėra-; patiems iškovojusius laisvę 
mi. ir nors kalbėjo su manim, ■ invalidus, paskiria didžiau- 
bet jos galvoje buvo kas ki- sias algas savo kolegoms,1 

! ta. Jai. matoma, rūpėjo, kas kunigams, kurie ir be to 
• darosi ant viršaus. Vėliau, turtuose vartosi, kaip inks- 
Į aš sužinojau, kad kunigas ‘ tas taukuose.
yra Į tą merginą įsimylėjęs, j Tai mat, kaip' rūpinasi 

šitas patyrmas da dau- vargšais tie krikščionys, ku- 
giau mane įtikino, kad kuni- ne šaukia šelpti pavargey ir 
gai nėra “šventi” žmonės, ir mylėti artimą. BarČiui.

s±

i 
i “Praėjo pora dienų, ir

ar bus aišku, kur ran
dasi tie ‘tbaduoliai” ir į keno 
kišenių einą , iš Amerikos 
darbininkų išvilioti pinigai.

1924 metai buvo labai ne
laimingi metai lietuviams 
komunistams. Praėjusiais 
metais jie mažiausia aukų 
surinko sau ant “sandvičių/ : 'kad'"i'ič patįTtaip "nedaro, 
mažiausia nam prirašė pn<;>kai ii(, k[tl/mokrna. Paga- 

fr.įp®.ls™u?; Uos užsirašiau “Keleivį,“ kn
is didžiausių tvirtovių (Chi- ,kai t galutinai ąt- 
eagoj ik Brooklyne iššluoti is'Pidal.ė ki j. Jįbar aš esu 
kriaučiųJokalų). Jeigu 1925|laisvas nu!o’visokių “velnių”; 
metais Maskva pastiprini-' - - ~
mo” neduos, tai jiems visai 
bus kaput.

Nei komunistų, nei biblis- 
tų pranašavimai neišsipildė. 
Komunistai pranašavo lap
kričio mėnesyje revoliuciją, 
bet ji neįvyko. Biblistai gi 
pranašavo ant 6 d. vasario 
pabaigą svieto, bet pabaiga 
svieto irgi neatėjo.

Aš pranašauju, jogei visi 
tie pranašai netrukus turės! 
išnykti, nes darbo žmonės ’ 
jau pradeda protauti. , f

Pasaulio Vergas, kai butu užgrobę visą Lietu- lyti propagandą už sovietus.

idarė akįs, ir dabar aš esu

ir "dievu.” Vieremika*. 1

Kaip Klerikalai 
Šelpia Pavar

gėlius.
(Specialiai “Keleiviui”)

—z ■ M

Kas nežino, kad Lietuvą 
apleidžiant vokiečiams ai

JAPONIJOJ IŠLEISTA 
ĮSTATYMAS PRIEŠ 

KOMUNISTUS.
Japonijos parlamentas 

priėmė įstatymų, kuriuo 
draudžiamas visokis komu
nistų judėjimas. Užprigulė-

I

Dievo meilė,seni maišai?
. - “Pereitą pavasarį mes pa-

spiaudytas grindis ir bucia- sodinom kopūstus. Žerhe bu
vimu išpurvintą kryžių. Pa- vo labai išdžiūvus, tai miną 
sėkmės yra tokios, kad zmo- kaimynas pasiėmęs malda- 
nės užsikrečia visokiomis a-1knygę-pradėjo melstis, kad 
gomis ir parėję namo uzkre-, Dietas duotų lietaus. Bet aš 
čia da kitus. Juk užtenka apsidairiau,.-Mld debesų ne
vienam džiovininkui ar su |simato,>pWt«feu iš balos 
kitokia limpama liga zmo-i vandens, paiaisčiau daržą, 
v* * ii • i • *• Z!*!** r**&*jv<ziaus, kad paskui šimtai mano kaimyną viskas iš- 

_ džiūvo. Jei jis nebūtų tikė- 
k-fakyldų. kumgai sau- jęs j Dievo galybę, o vietoj 

vaikus, nes lykštė,.tai Dva-.pustams palaistyt vandens, 
šia šventa. Yra kunigų net kopūstai ir pas ii butu užau-

vimu išpurvintą kryžių. Pa
sekmės yra tokios, kad žm'o-

;U iš balos

gui pridėti lupas prie kpr:,ir kopūstai prigijo. Grpas 

žmonių užsikrėstų.
“f ___ _ _________

kia, kad tėvai muštų savo ! maldos buty parsivežęs ko-

-----— - j - -, °. kopūstai ir pas jį butų užau- 
įr giesme parašyta, kur sako- • y 
ma, kad Dvasia šventa lie- j §itais keliaSs‘argumentais

džiūvo.. Jei jis nebūtų tikė-

pianti vaikelius rykšte plak- farmerka parodo, kad tikėjį-
• • .-i • - - - ’mas žmogui netik nereikS-

j “Taigi tikintįs ----- .
i kaimuose ir piaka savu vai- jimą pne komunistinių orga- kug p]aka

‘Taigi tikintįs žmonės lingas, bel jis■ kartaisFda ir 
kaimuose ir plaka savo vai- 1 •

nizacijy kaip ir už skleidimą virvėmis, p;
komunistinių idėjų, už agi- ]jais jr j 
taciją prieš esamąją Japoni- * 
jos tvarką skiriama mio 5 
iki 10 metų kalėjimo. Šitoks 
įstatymas buvo priimtas del- 

kėjo turėti nemana kariun- to, kad padarius Japonijai 
menės, kad sulaikius puo- sutartį su Rusija, japonų ko- 
Janėius bolševikus? Bolševi- munistai tuojaus pradėjo va-

kenksmingas.
žais, virvėmis, paga-

• kuo tik papuola. Pa
duosiu pavyzdį iš savo paties 
gyvenimd. Turėjau vos tik 
keturis metus amžiaus, kuo
met sutepiau savo marški
naičius, kurių tik vienus tu
rėjau. Dievobaiminga moti
na buvo išėjus bažnyčion, o 
tėvas namie Dievą garbino, dunda, kad namuose braška 
Pamatęs, kad mano marški- langų stiklai.

KANADOJ ŽEMES DRE
BĖJIMAS NESILIAUJA
Kanadoj beveik nėra tos 

dienos, kad nebūtų jaučia
mas žemės drebėjimas. Kar
tais drebėjimas būna labai 
silpnas, o kartais žemė taip
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WORCESTER, MASS. 
Worcesterio naujienos.
Worcesteriečiai vis po bis

kj juda-kruta. štai 8 d. kovo 
“Aido” choras statė scenoj 
operetę “Meilės Rykštė”,ku
riai muziką pritaikė “Aido” 
choro mokytojas Ig. Permi
nąs. Buvo garsinta, kad loši
mas prasidės 4 vai. po pietų, 
bet prasidėjo 5 vai. Operetė 
yra gana graži ir sulošta ne
blogai. Svarbesnes roles lo
šė : V. Tumanis—Saturno 
rolėje, J. Karsokienė—Lili- 
jos rolėj, Valentukevičiutė 
Juozefinos rolėj. Saturno 
draugų rolėse lošė Bakšys, 
Kudarauskas ir Karsokas. 
Apart paminėtų ypatų daly
vavo ir pats “Aido” choras, 
kuris sudainavo tris opere
tės dainas. Visi aktoriai sa
vo roles atliko gana gerai. 
Tik tas musų “dainininkas” 
Tumanis... jis vis dainuoda
mas suklysta — ir gana. Ne
noriu aš jj peikt—ypatiškai 
jis labai geras vyrukas—bet 
teisybė visgi reikia pasakyt.

Publikos buvo pilna sve
tainė ir “Aido” choras turės 
gražaus pelno.

* ♦ $

Teko girdėt’ kad Worces- 
terio senberniai susiorgani
zavo i “senbernių susaidę.” 
Prie “susaidės” yra priima
mi visi geri senberniai, ku
rie neatsisako išsigert. Įstoji
mo mokestis—penkinėir ga
lionas munšaino. Narinė mo
kestis—po vieną dolerj j są- 
vaitę. Narių užduotis—eiti 
pas svetimas gaspadines Į 
svečius. Papulsi bėdon—su- 
saidė išvaduos.

Kartą keli tos “susaidės” 
nariai nuėjo pas vieną gas- 
padinę ir ten pradėjo kazi- 
ruot. Vienam tavoriščiui pri
truko kapitalo. Iš tos prie
žasties kilo peštynės ir tasai 
tavoriščius turėjo sprukti per 
langą, nes duris buvo perto- 
li.

Kitą kartą apie senbernius 
parašysiu daugiau.

L. Vaikas.

FITCHBURG, MASS. 
Visko po biskj.

Čionais darbai eina ne-

prieš Masickj nusilenkti, kad 
gavus darbo.

Vienas bolsevikėlis gavo , vionais uaiuui ClllA XIV 
dalbą ir padirbęs prie kito prasčiausia, bet darbas gauti 
žmogaus už pagelbininką, • —• • ■ •
pramoko darbo, tad Masic
kis davė jam mašiną dirbti 
nuo štukų, bet pagelbininką 
jis turėjo iš savęs samdytis. 
Tad jis ir pagelbininką atsi
vedė savo draugutj, kitą to
ki fanatikėlj. Pas tuodu bol- 
ševikėliu kitokios kalbos ne
buvo, kaip tik apie Rusijos 
rojų: koks ten gerumas, 
koks teisingumas, kokia ten 
lygybė, ir kaip darbininkai 
visakuom yra užganėdinti. 
Taip tiedu fanatikėliai kal
bėjo, pakol gavo savo sąvai- 
tinę užmokestj. Bet kada 
gavo, tai ir kilo revoliucija. 
Atbėga pagelbininkas pas 
Masickj ir skundžiasi, kad 
jo draugas jj apsuko ir neuž
mokėjo jam kiek priklauso. 
Bet Masickis jam atsako, 
kad buržujai jums teisingai 
užmokėjo, o jeigu tavo drau
gas tave apsuko, tai aš nega
liu gelbėt.

Todėl p. S. M. ir juokiasi 
sakydamas, kad pas komu
nistus lygybė ir teisybė tik 
su liežuviais, bet kada pas 
juos pasitaiko doleris, tai 
jau ir revoliucija.
‘ Ašerukas.

PHILADELPHIA, PA. 
Dar apie draugą Stanislovą 

Masickį.
Nelabai senai “Keleivyje’’ 

buvo rašyta apie S. Masickj, 
kuris yra išradęs medines 
triubas dėl Radio, ir užtai 
gavęs patentą. Taipgi buvo 
rašyta, kad S. M. pereitą va
sarą -padarė vieną labai di
delę triubą, kurios platusis 
galas buvo net 12 pėdų plo
čio. Bet kaip dabar S. M. 
pats pasakoja, tai ne vieną, 
bet dvi tokias milžiniškais 
triubas jis padarė. Viena bu
vo išvežta i New Yorką ant 
parodos, o antra išsiųsta | 
Europą. Abidvi tos triubos 
su visais įtaisymais ir Vo
kais kainavę apie keturi Šim
tai tūkstančių dolerių:

Pereitojsąvaite j man pa
sitaikė susieiti su; S. M., ku
lis buvo, nusivedęs mane j tą 
dirbtuvę, kurioj jis yra vy
riausias gaspadorius. Tad jis 
išvedžiojo mane po visą dir
btuvę ir išrodinėjo visas ša
pas, kaip kur kas yra. Dirb
tuvė yra nemaža, užima be
veik visą skverą. Toj dirbtu
vėj randasi keli šimtai įvai
rių mašinų, ir visos tos ma
šinos yra drg. S. Masickio iš
rastos. r ;

S. Masickis yra pamoky
tas lietuvis. Kalba net šešio
mis kalbomis, kaip tai: lie
tuviškai, angliškai, vokiškai, 
latviškai, rusiškai ir lenkiš
kai. žodžiu sakant S. M. yra 
gabus lietuvis ir vertas pa
gyrimo.

Beje, S. M. papasakojo 
man ir juokų kaslink lietu
viškų komunistėlių. Mat, 
mūsiškiai boleevikėliai S. 
Masickj nelabai apkenčia 
vien dėlto, kad jis yra lietu
vis ir ne jų plauko žmogus. 
Bet kada tiems bolševikė- 
liams prisieina darbas gauti, 
tai kad ir nenoroms, bet turi

yra sunku. Dirbtuvių bei 
į fabrikų yra labai daug, bet 
į ir bedarbių gatvėmis vaikš
čioja nemaža armija.

Į Lietuvių čia yra nemažas 
I būrelis, rodos apie du šimtu 
{šeimynų, bet veikimo jokio 
nėra dėl šviesesnio rytojaus. 
Iš kultūros atžvilgio viskas 
apmirė. Visa, kuo fitchbur- 
giečiai gali pasigirti, tai kon
kurencijom. Jie varo konku
renciją su bobom, taip ly
giai, kaip fabrikantai su 
prekėm-tavorais. Fabrikan
tai “faituojasi” už rinkas, o 
Fitchburgo lietuviai už bo
bas. Seniaus vis buvo senber
niams bėda, kad, girdi, sen
berniai išveža gaspadines, o 
dabar virto mada, kad ženo- 
ti vyrai savo pačias palieka, 
o kitų pačias pasigriebę 
traukia ten, kur vėjas jų 
kvailas galveles pučia. Bet 
ne visiems “pabėgėliams” 
pasiseka ilgai gyventi su sve
timom pačiom. Nekuriuos 
greitai suranda ir parvaro 
pas paniekintas pačias, tik 
jau, žinoma, su tuščiu kiše
nių. Gėda Fitchburgo lietu
viams taip paskęsti nedory
bės darbuose.* * *•

Vienas francuzas ištarna
vo aštuonis metus kariuome
nėj ir tenais betarnaudamas 
gavo nuomario ligą deliai 
kokio tai išgąsčio. Dabar tas 
žmogelis sakosi, kad jam 

kitokio išėjimo nėra, kaip tik 
nusižudyti. Sako, kur tik 
gaunu darbą, tai tik tol dir
bu, kol neatsinaujina ta liga. 
O atsinaujinus ligaų darbą 
atsako. Kadangi dabar dar
bas sunku gauti, tai vargšui 
prisieina gerokai pabadauti.

Tai matot, kaip valdžia ir 
kapitalistai rūpinasi buvu
siais savo kareiviais, kurie 
priešakyje jų turtų stovėda
mi ant sargybos sveikatą pa
liko.

♦ ♦ ♦

Vienas vaikinas atvažiavo 
iš kito miesto j Fitchburgą 
darbo jieškoti. Jam pasisekė 
gauti darbas. Vėliaus jam 
vietinis žmogus prirodino 
butą pas lietuvius, kur jis ir 
apsigyveno. Begyvenau 
jam tenai, o šeimininkui 
nesant namie, tankiai pas j į 
ateidavo pusgirtė šeimininkė 
j kambarj ir parodydavo 
blauzdas. Užtai ji prašydavo 
nupirkti jai čeverykus bei 
pančiakas. Kuomet vaikinas 
atsisakė pirkti jai reikalau
jamus daiktus, ir dar palie
pė išeiti iš kambario, tai šei
mininkė plaukus susitaršius 
lėkdama išbėgo ant gatvės 
šauktis pagalbos, sakyda
ma, kad burdingierius norė
jęs jai kelines nuauti. Žino
ma, pribuvusi policija vaiki
ną nusivedė j stoti, bet iš- 
klausinėjus vėl paleido. Pa
tartina vaikinams būti at
sargiems su tokiomis gaspa- 
d i nėmis. Ramunukas.

HOLYOKE, MASS. 
Visko po biskj.

Šis miestelis turi apie 63,- 
000 gyventojų. Pirmą vietą 
savo skaičium užima airiai, 
antrą—Kanados franeuzai. 
Lenkų čia priskaitomaf i 
5000. Lietuvių yra tarp 50 ir 
60 šeimynų. Lietuviai ligšiol 
Holyoke jokio progreso ne
padarė, išskyrus tik tuos, ku
rie įsigijo nuosavus namus. 
Iš laikraščių tarp progresy
vių žmonių pirmą vietą uži
ma “Keleivis,” antrą—“Vie
nybė.” Taipgi ateina pora 
numerių “Saulės” ir du ai
tris numeriai “Darbininko.”

$ $ $

Iš dirbtuvių pirmą vietą 
užima popieros išdirbystė, 
antrą—šilko išdirbystė, tre
čią—audimų- ir siūlo išdir
bystė. Taipgi yra keliatas 
geležies dirbtuvių ir liejyk
lų. Popieros fabrikuose už
dirbama nuo '40c. iki 96c. j 
valandą. Dirbama 8 vai. i 
dieną, šiuo tarpu darbai su
mažėjo, bet bedarbių nesi
mato.

♦ ♦ ♦

Vietos lietuviai, rodos, 
girtuokliauja neperdaugiau- 
giausia. Girtuokliavimu dau
giau pasižymi moterįs, negu 
vyrai. Kai-kurios moterėlės 
užsiima darymu munšaino 
ir kitokiais “pasismagini
mais.” Toms “biznierkoms” 
vietinių senbernių nebeuž
tenka, jos pajiėško jų ir iš 
kitur. Tokios “biznierkos” 
kartais elgiasi labai negra
žiai, ir jų vyrai turėtų jas su
drausti. Patarčiau švares
niems lietuviam^ tokias “biz- 
nierkas”’ignoruoti ir su jo
mis visai* nesusidėti.

Beje, nesenai pas mus at
važiavo iš kažin-kur viena 
“pabėgėlė” moteris. Rodos, 
nei šis, nei tas, bet pasiseki
mą tarp senbernių ji turi ge- rė Kazimieras Spurgis. Ve
rą. Nesenai Pribuvęs. ” ’ ”

LAWRENCE, MASS. 
Auka Lietuvos našlaičiams.

Lietuvos Dukterų Drau
gystė, kurioje priklauso keli 
desėtkai jaunų merginų, pa
rengė balių Lietuvos našlai
čių naudai. Balius jvyko 21 
d. vasario, Lietuvių Ukėsų 
Kliubo Svetainėje. Į balių 
susirinko daug gražaus jau
nimo ir todėl Dalius buvo 
smagus. Pelno atliko 31 dol. 
Pasiųsta j Kauną Lietuvos 
našlaičiams 300 litų. Baliaus 
komitete darbavosi šios lie
tuvaitės r O. černiauskiutė, 
D. Marceliutė, O. Averkiutė, 
K. Kibirkščiutė ir T. Kieliu- 
tė.

savo gyvenimą, sulaukęs 58 
metų amžiaus. .Jo laidotuvės 
buvo 27 d. vasario. Nors tą 
dieną buvo baisi audra ir 
šaltis, vienok ji palaidojo 
skaitlingas būrelis lietuvių.

Velionis paliko Amerikoj 
du broliu Steponą ir Petrą, 
o Lietuvoj seną motiną ir se- 
serj Veroniką.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Petras Spurgis.

DETROIT, MICH 
Protesto rezoliucija.

LSS. 116 kp. susirinkime, 
laikytame 1925 m. vasario 
mėn. 22 d., Lietuvių Svetai
nėje, Dix ir 25 gtv., Detroit, 
Mich., nutarė užprotestuoti 
prieš piktadarybę, įvykusią 
š. m. sausio mėn. 19 d., Le- 
tuvos sostinėje, Kaune.

Tą dieną, musų žiniomis, 
Kauno raitoji policija nuko
vė keturis darbininkus ir 
daugeli sužeidė, kai darbi
ninkai buvo atėję prie mies
to Rotužės patirti, kodėl ta
po numuštos jų algos.

Valstybė, kurios tvarka 
yra pagrjsta demokratiniais 
principais, nesigriebia šito
kių smurto priemonių prieš 
niekuo nenusikaltusius pi
liečius. Todėl mes reiškiame 
griežtą protestą ir reikalau
jame, kad to žiauraus užpuo
limo kaltininkai butų pa
traukti atsakomybėn.

Kad panašus Įvykiai dau* 
giaus nebegalėtų atsikarto
ti, turi būt panaikintas Lie
tuvoje karo stovis ir atsteig- 
tos konstitucinės piliečių tei
sės!

J. J. Strazdas, 
P. J. Milton, 
P. Kaušius.

Užuojautos pareiškimas 
Letuvos darbininkams.

Mes, LSS. 116 kp. nariai, 
susirinkę Lietuvių Svetainė
je, prie Dix ir 25 gtv.,Detroit, 
Mich., 1925 m., vasario mėn. 
22 d., esame didžiai pasipik
tinę tuo, kad sausio 19 d. 
Kaune valdžios kazokai pra
liejo kraują darbininkų, ku
rie su pasišventimu darbavo
si, kad sukųrus ir apgynus 
nuo priešų nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Darbo žmonių krauju ir 
prakaitu išvaduotoje nuo 
svetimo jungo Lietuvoje 
šiandien šeimyninkauja 
krikščionių demokratų des
potizmas. Mes esame tečiaus 
jsitikinę, kad Kauno budelių 
smurtas nesulaužys darbi
ninkų pasiryžimo ginti savo 
teises. Siųsdami savo užuo
jautą nekaltoms to smurto 
aukoms ir jų draugams, mes 
pareiškiame, jogei sąmonin
gieji Amerikos lietuviai dar
bininkai visuomet bus su 
Lietuvos darbininkais, kovo
jančiais už savo laisvę ir ge
resnę ateiti.

J. J. Strazdas, 
P. J. Milton, 
P. Kaušius.

JACKSONVILLE, FLA. 
Keli žodžiai iš šilto krašto.

Lietuvių šitoj apielinkėj 
yra mažai, apie 3 ūkininkai 
ir keli pavieniai. Bet kiek 
aš čia lietuvių pažįstu, tai vi
si gyvena gerai ir yra laisvi 
žmonės. Beveik pas kiekvie
ną rasi “Keleivi” ir kitus 
laisvos minties laikraščius.

Pereitų metų "Vilnies” 88 
numery tūlas Antanas iš 
Naudžių daug primelavo 
apie Floridą. Ten pasakyta, 
kad Floridos ūkininkai, užsi
auginę gyvulius, turi atiduo
ti juos už dyką. Gal kur taip 
ir yra, bet tik ne apie Jack- 
sonville. Čia ką tik ūkininkai 
užaugina, viską lengvai par
duoda. Pavyzdžiui, rudens 
laike už kiaušinius ir daržo
ves pirkliai net susipeša be
sivaržydami. Iš čia jie tuos 
daiktus siunčia laivais ir 
traukiniais i kitus Amerikos 
didmiesčius, kaip tai Į Bal- 
timore, Philadelphiją, New 
Yorką ir Bostoną. Jackson- 
ville miestas—tai vartai vi
sokių tavorų, nes i čia su
plaukia laivai iš visti kraštų 
ir sueina traukiniai iš visos 
šalies.

Toliaus tasai “Vilnies” 
korespondentas sako, kad 
Floridoj lyja po tris mėne
sius be perstojimo. Tai yra 
melagystė. Tiesa, čia lietus 
būna smarkus ir kartais pi
la be perstojimo per 24 va
landas, bet ne per 3 mėne
sius. Niekas iš vietos gyven
tojų neatsimena tokių metų, 
kad butų lyję per 3 mėne
sius be perstojimo.

Tas pats “Vii.” korespon
dentas rašo, kad apie Orlan- 
do orančių ir kitų vaisių 
plantacijas valdo korporaci
jos, o ne paprasti ūkininkai. 
Tas irgi netiesa. Didžiumą 
plantacijų valdo nedideli 
ūkininkai, turinti po 100 ir 
daugiau akrų žemės, tarp 
kurių randasi ir keliatas lie^ 
tuvių.

Taigi patarčiau kokiems 
atėjūnams, nepatyrusiems 
vietos gyvenimo apystovų, 
nerašyti melagysčių | laik
raščius, bet pasiteirauti pas 
vietos žmones.

Floridoj yra linksma ir 
smagu gyventi. Čia nereikia 
kęst nei šalčio, nei karščio,

Krekeris.

jienų,” “Aido,” “Tėvynės”, EASTHAMPTON, MASS.
1 v m-. Žiupsnelis žinių iš užmiršto

Kasykla dirba gerai, po 5 Į - --
ir 6 dienas Į sąvaitę. Darbą į 
kaip kas gauna, o kaip kas 
ne. Angliakasiai čia yra ne
organizuoti, nes streiką pra
laimėjo 1922 metais. Mat, 
angliakasių unijos preziden
tas Lewis sutaikė visą vaka
rinę dal| Pennsylvania vals
tijos, o Fayette apielinkę pa
liko kovos lauke, tokiu budu 
kompanijai buvo duota pro
ga streiką sulaužyti, Po 7 į

i

kampelio.
Nors šiame miestelyje ir 

mažai lietuvių randasi, bet 
visgi reikia šis-tas parašyt j 
laikrašti.

Čia beveik išimtinai yra 
audimų išdirbystė, bet dar
bai šiuo tarpu eina labai sil
pnai. Daugybė žmonių vaik
ščioja be darbo ir nežino kas 
dalyti. Suprantama, pavie- • * 1 * 1 • •

ou^u. XV pusė bėdos—jie
mėnesiu sunkios ir vargingos j išvažiuoti kitur darbo 
angliakasių kovos streikas j jieškoti. Bet žmonėms su šei- 
tapo pralaimėtas. Patis vie- ■"tynoms, kurie turi siokj-to- 
tos angliakasiai pripažĮsta,! ^1 kampeli, užėjus bedarbei 
kad kompanijai streiką lau- yra yurgas, nes kitur
žyti pagelbėjo pats anglia- išvažiuot nėra lengva. Paga- 
kasių unijos prezidentas Le- ^los ,Yarl>as- ir tiems, kurte 
wis ir negrai su čia gimusiais dar šiek-tiek dirba, nes už

darbiai maži. Nors ir pir
miau buvo skurdžios darbi
ninkų algos, bet nuo 19 d.

• • •• X 1 _ 1 J______

wis ir negrai su čia gimusiais 
amerikiečiais, kurių vieni 
užėmė skebų, o kiti “gunme- 
nu” vietas.

BRANCH, MICH. 
Mirė Kazimieras Spurgię.
Vasario 25 d. čia pasimi-

HILLCOKE, PA.
Šis-tas iš angliakasių 

gyvenimo.
Šis mažas angliakasių kai

melis randasi ant Monanga- 
hela upės kranto, j pietus 
nuo Pittsburgh, 64 marlių 
atstume. Čia randasi viena 
kasykla, kuri priklauso Hec- 
la Coal & Coke Co. Visi an- 
glakasiai čia gyvena kompa
nijos stubose. Kompanija už 
4 kambarių stubą skaito po 
6 dol. rendos. Krautuvė yra, 
galima sakyt, tiktai viena ir 
ta pati priklauso kompani
jai. Krautuvėje už viską la
bai brangiai lupama. Paveiz- 
dan, Illinois valstijoj už mai- 
ninę kepurę mokėdavau 25 

40c. Tiesa, sale kompanijos

šioj vietoj angliakasiai isadsi° šių metų darbdaviai 
yra baisiai išnaudojami. Mo-]dar labiau algas apkramtė 
'• '• > (net ant 10 procentų), taip

kad ir pilną laiką dirbdami 
darbininkai dabar negali 
sau ant pragyvenimo užsi
dirbti.

Dabar kjla klausimas, ko
dėl darbininkai duodasi tai)) 
nežmoniškai išnaudoti? Ogi 
todėl, kad yra tamsus ir ne
organizuoti. Visi dejuoja, 
kad vai-gas, bet iš kur tas 
vargas paeina, ne visi žino. 
Jeigu darbininkai skaitytų 
pažangius darbininkiškus 
laikraščius, tai jie žinotų, iš 
kur tas vargas paeina ir su
prastų kas reikia daryti, kad 
tą vargą prašalinus.

Teko' girdėti, kad netru
kus audėju unijos organiza
toriai praaės darbuotis Fall 
River, Mass. Butų gerai, kad 
jie sujudintų ir musų mieste
lio audėjus.

♦ ♦ ♦

Pas mus yra viena pašal- 
pinė lietuvių draugystė ir ke
lios kuopos, bet visos miega 
letargo miegu. Jau baigiasi 
žiemos sezonas, o dar jokių, 
galima sakyti, parengimų 
nebuvo. Viso pro viso buvo 
tik vieni šokiai, kuriuos pa
rengė T. M. D. kuopa. Ver
tėtų pabengti nors vienas 
prakalbas. Jeigu viena kuri 
kuopa bei draugystė nega- 
gali, tai galėtų tai padaryti 
bendrai susidėjusios. Pabus
kime, draugai, nes miegoda
mi nieko nenuveiksime. į 

•, i
Nesenai čia pasimirė*A. 

L Nors minėtas žmogus* 
neidavo f bažnyčią, Įįet bo
belės užsispyrė, kad jisTbutų 
ladojatnas su bažnytinėm ce
remonijom. Lydint vel|onj į 
bažnyčią giminės ir draugi 
buvo taip girti, kad pakeliui 
net ož|us lupo, žmonės su
stoję pulkais žiūrėjo ir nega
lėjo atsistebėti iš tokių šer
menų. Vienas juokdarys tą 
girtuoklių procesiją aprašė 
laikraštyje. Tai matot, kaip 
lietuviai pasirodė svetimtau
čių akyse. Česnakas.

kestis yra sekama: dieniniai 
kompanijos darbininkai, 
kaip leiberiai, timbermanai, 
draiveriai, gauna nuo $6.55 
iki $7.55 už 8 vai. darbo. 
Angliakasiai yra apmokami 
nuo karų, o ne nuo tonų, 
kaip tai yra unijinėse ka
syklose.

Čia neva yra 8 vai. darbo 
diena, bet lioderiai kaltais 
yra verčiami dirbti po 10 ir 
net 12 valandų.

Darbininku persekiojimas 
yra didelis. Kad tik pajunta 

1 unijos šalininką bei agitato
rių darbininkų tarpe, tai tuo- 
jaus ir veja iš darbo. Nepai
sant tų persekiojimų anglia
kasiai neprivalo nubusti. Jie 

i privalo budėti ir stovėti ant 
sargybos savo reikalų, o ge
rai progai pasitaikius išeiti Į 
streiką su pasirĮžimu jj lai
mėti. Pasaulio Vergas.

I

WATERBURY, CQNN. 
Girtuoklystė ir nedorybė.
Galbūt niekur žmonės taip 

negii tuokliauja, kaip pas 
mus. Munšainas, galima sa
kyti, upeliais plaukia. Na, o 
kur yra girtuoklystė, ten ir 
nedorybė tuoj užviešpatau
ja. Saliuninkai, geresniam 
kostumerių patraukimui, už
laiko nedorų mergelių bei 
moterėlių, kurios visokiais 
budais vilioja silpnavalius 
vyrus ir iš jų pinigus ištrau
kia. Iš visų tokių nedorėlių 
moterėlių spėjo labiausia 
pasižymėti vienos dievobai
mingos motinėlės dukrelėj 
baigusi ‘'klesas” New Yor- 
ke. Parapijonas.

I 
*

lionis per ilgus metus sirgo 
dusuliu ir mažai galėjo dirb
ti. Apart to, jis turėjo ir ki
tokių nelaimių. 1915 m. mirė 
jo moteris ir jis pasiliko su 7 
vaikais. Nepajiegdamas vi
sus išlaikyti, mažjausį atida
vė kitiems auginti, o kitus 
pats augino, Vyriausia duk
tėStasė dabar yra jku ženo- 
taWauniausia pasiliko Vero
nika 12 metų, kiti visi dides- 
n’’ '•

Velionis yra kilęs iš Kau
no rėdybos, Panevėžio apsk., 
Vadoklių parapijos, Mucei- 
kų kaimo. Amerikoj išgyve
no 22 metu, anglių kasyklo
se dirbo 12 metų, o vėliaus 
nusipirko farmukę Michiga- 

T. K. no valstijoj, kur ir užbaigė

SULLIVAN, IND.
Ekspliozija užmušė 51 mai-
nerj, tarp jų ir vieną lietuvi, centus, o čia reikia mokėti 

Joną Salmaną. Į'svv. X 1CO«, OCIJV
Vasario 20 d. City Minės krautuvės yra viena maža 

kasykloj ivyko ekspliozija, žydelio krautuvėlė, bet žy- 
užmuštlama 51 maineij, tarp delis irgi naudojasi proga ir 
kurių žuvo ir vienas jaunas už viską lupa gana brangiai, 
lietuvis Jonas Salmanas, 24 Pragyvenimas čia gana 
metų amžiaus. Toj pačioj'brangus.
kasykloj dirbo ir užmuštojo! Apgyventas šitas kaimelis 
molis Antanas, bet jis buvo 
eitoj pusėj ir ekspliozija jo 
neužgavo. Velionis buvo at
rėžtas iš Lietuvos mažas, 
^liko didžiausiame nuliydi- 
ne žuvusio tėvai Jokimas ir 
’etronelė Salmanai, taipgi 
iroliai Antanas, Eleksa ir 
’ranas ir seseris Uršulė ir 
Diena. Tėvai gyvena savuo-

daugiausia slavais ir kitomis 
tautomis nuo Balkanų vals
tybių. Lietuvių yra dvi ir pu
sė šeimynų (mat, vienas lie
tuvis yra apsivedęs su lenke) 
ir 3 pavieniai. Taipgi čia yra 
ir vieną lietuvaitė mergina 
Marijona Vasiliauskiutė, ku
ri yra gana gabi ir mandagi, 

___ __ nors čia gimusi, bet nesisar- 
se namuose, 1124 W. Black-. matina savo tėvų kalbos. Ji 
man St., Clinton, Ind. Įdirba kompanijos krautuvė- 

Pasiiiekame didžiausiame je už pardavėją.
nubudime, | Laikraščių Į šį kaimelį

Jokimas ir Petronėlė . pareina po vieną egzemplio- 
Salmanai. risekamų: “Keleivio”,“Nau-

BURLINGTON, N. J. 
Vaikų Draugijėlė.

Pabaigoj 1924 metų čia 
tapo sutverta vaikų draugi
jėlė. Vaikučiai yra lavina
mi lietuviško rašto, dainų ir 
muzikos. Vasario 21 d. buvo 
parengtas vaikų balius. Per
traukoje vaikų choras sudai
navo porą dainelių, kurios 
išėjo pagirtinai. Tėvams ma
lonu buvo pasiklausyti, kaip 
ju vaikučiai dainavo.

‘ Garbė yra toms moterims, 
kurios sumanė ir sutvėrė šią 
vaikų draugijėlę. Tinkamas 
vaikučių mokinimas ir geras 
jų auklėjimas yra svarbiau- 
sis dalykas. Svečias.

FOREST CITY, PA. 
Bolševikų »mukima*.

Taip atrodo, kad lietuviš
ki bolševikai jau baigia at
gyventi savo dienas, nes vi
sur jų jtekmė puola, tiek 
kriaučių, tiek mainerių uni
jose. Štai ve Forest City lo- 
kalas 1035 U. M. W. of A. 
savo susirinkime 27 d. vasa
rio nubaudė du lietuviu bol
ševiku už palaidą liežuvi nuo 
$5 iki $25 užsimokėti į loka- 
lo iždą. Iš nubaustųjų yra 
man žinomas Domininkas 
Gudišauskas, kuris vadinasi 
Dominick Goodrich. Jis pats 
buvo susirinkime ir prie kal
tės prisipažino. Maineryt.

I

ST. CHARLES, ILL. 
Pranešimas.

Draugystė Didžio Lietu- 
i i vos Kunigaikščio Vytauto 

praneša savo nariams’, jo
gei musų draugas Julijonas 
Labeika persiskyrė su šiuo 
pasauliu 2 d. kovo, 1925 m., 
4 vai. po pietų, North Avė- 
nue Ligonbuty, Chicagoje. 
Tapo palaidotas 5 d. kovo 
šv. Kazimiero kapinėse. Lai
dotuvėse dalyvavo 6 grabne- 
šiai iš draugystės.

Taigi, gerbiamieji nariai, 
kurie negyvenate St. Char- 
les, malonėkite prisiųsti 
draugystei posmertinę mo
kesti po mirusiam draugui.

Su pagarba
Joakimas Stanislovavičius 
193 West Statė St., 
St. Charies, III.



padarėt nelegališkai: salės 
durys mano buvo užrakytos, 
o jus išlaužėt. kaip tikri 
anarkistai. tai aš bijausi pas 
jus eiti, ba jus ir man galit 
ką nors padaryti, o tada ir 
mano gaspadinė neturės kur

BOTAGAS

Aim. Kemėšis, važiuoda
mas į Lietuvą, buvo užėjęs 
Xew \orke j anglų konsulą- 

mano gaspaaine neiur« .u. to ,.aitlnę gauti vizos i Ang.
konsulato rišti 

. -. - - -. • • - nčj kun. Kemesis buvo užmokėjus jo. gaspadmei pe-.kiau^:.f: .
• Ar.taHiK)| Visijar tlfcesi 

tos nuęn 
valdži£fiM 

sako, jus prieš mano gaspa- bažnvčki “ 
ko te^-

do ii’ au 
sakydamas: “Niekuomet ne-

per 30 metų parapija nėra 

dės, tai dabar parapija jai j 
'skolinga 30,000 dolerių, vo 
tūkstantį ant metų. Taigi.

jdinę nešumykit. ba jus visi 
i sėdit jos kišeniuje: o ką jus 
' išlaužėt mano salės duris ir užsic

—Tegul bus pagarbintas, kad aš tavo prinigus prii- 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve! 
Kur gi buvai pereitą savai
tę?

—Pereitą sąvaitę, Maike, 
aš buvau išvažiavęs Į Phila- 
delphija, ba gavau tilygra- 
mą, kad parapijonai tenai 
susibuntavojo.

—Tai reiškia, sukilo?
—Jessa.
—Prieš ką?
—Ugi prieš kunigą Kaula-

kj.
—O ko jie iš jo nori?
—Jie nori, kad kunigas 

jiems parodytų, kiek jis pini
gų iš parapijos suima ir kur 
jis tuos pinigus padeda. Ne
gana to, jie da reikalauja, 
kad kunigas savo gaspadinę 
paleistų, o jos vieton paimtų 
kokį seną nigerį.

—Tai kodėl kunigas tų 
reikalavimų neišpildo?

—Ar tu pasiutai, Maike, 
ar ką? Kaip-gi kunigas gali 
tokius reikalavimus išpildy
ti?

—O kodėl jis negali?
—Tai kur jau butų teisy

bė, jeigu dvasiška asaba tu
rėtų klausyti prastų žmonių?

—'Bet katalikų tikėjimas 
sako, kad žmonės visi yra 
lygus, tėve, ar ne?

—Jes, vaike, žmonės yra 
lygŲS, ale prieš vyriausybę 
negali buntavotis. Vyriausy
bė yra pastatyta nuo Dievo 
ir jos reikia klausyti, ba ki
taip nebūtų jokio parėtko 
ant svieto.

—Bet teisingumas reika
lauja, tėve, kad vyriausybė 
butų tokia, kokios žmonės 
nori. Be to, žmonės turi ži
noti, kur jų pinigai eina. Jei 
kunigas atsisako parodyt 
jiems atskaitas, tai jis elgia
si neteisingai ir parapijonĮs 
turi teisę jieškoti teisybės.

—Taip kalba tiktai bedie
viai. Geras katalikas ant ku
nigo taip nekalbės, vaike. 
Juk kunigas yra šventas 
žmogus, jis yra išėjęs didelį 
mokslą, tai jis žino kaip ir 
kur parapijos pinigus padė
ti. O ką gi durni žmonės ga
li apie tai žinoti? Jie turi 
tiktai atnešti kunigui savo 
dolerius ir da rankon pabu
čiuoti, kad tas priima.

—Na, gerai, tėve, tai aš 
busiu kunigu, o tu buk mano 
parapijonu. Aš pasiimsiu 
gražią merginą, pirksiu jai 
dailės skrybėlės ir šlebes, o 
tu nešk man savo pinigus ir 
bučiuok man rankas, kacl aš 
juos paimčiau nuo tavęs. O 
jei tu ateisi kada paklausti 
manęs, kur aš tavo pinigus 
išleidžiu, aš tau atsakysiu: 
“Ne tavo dalykas; tu esi 
kvailas žmogus ir džiaugkis. ;

Šių Dienų įvykiai Lietuvoj.
kad davus galimybę susi- 

BTIKSCIlUų VeMNUlių į yetj su šventa ir nemirštama 
Knfenicįjt.

Nelabai senai buvo su
šaukta Kaune krikščionių 
demokratų konferenciją. 
Toji konferencija, nors ne
skaitlinga, savo žygiais bu
vo pakankamai karinga. Jai 
nepatiko ministerių kabine
to veikimas, ir ji jam išreiš
kė nepasitikėjimą. Mat, mi- 
nisteris pirm, rieperdaug 
vienašalis buvo, o vidaus rei
kalų ministeris p. Starkus 
perdaug jau valstybinis 
žmogus... Turėjo Įvykti Mi
nisterių Kabineto krizis, ir 
Įvyko. Ir štai, dabar jau tu
rime naują Kabinetą su p. 
V. Petruliu priešakyje. Ka
binetas sudarytas beveik iš 
tų pačių asmenų, tik vidaus 
reikalų ir švietimo ministe- 
riai pasikeitę. Vidaus reika
lų ministerio kėdę užėmė p. 
Andriulaitis, buvęs Žemės 
Reformos valdytojas, o Į 
švietimo ministerio vietą Įs
tojo d-ras Jokantas.

Kabinetas krikščioniškas; 
ministerio pirmininko dek
laracija sekant, p. V. Petrti- 
lio Kabinetas busiąs griež
tesnis. Darbas gi eis senojo 
p. Tumėno Kabineto nusta
tytąja vaga.

Ištikrujų Ministerių Kabi-' 
neto krizis nebuvo reikalin
gas, ir esmėje buvo bepras
mis, nes vedamoji politika, 
nei vidaus, nei užsienio, ne
pasikeis.

Ponas V. Petrulis daug 
yra “padaręs“ finansų “su
tvarkymo“ srityje.

Dabai- pamatysime, ką 
duos kraštui jo premjerys- 
tė...

Be kitų įvykių, kurie šian
dieną daug duoda medžia- 
gos laikraščiaiiiš;. reikia pa
minėti kūn. Purickio byla ir 
sutarties konkordato kepi
mas su popiežium.

Kun. Purickio byla jau iš
spręsta. Kun. Purickis ištei
sintas.’

Dabar konkordatas. Kon
kordatu gyvai susirūpinę 
valdančios partijos kunigai. 
Per konkordatą kunigai ir 
bažnyčia įgyja privilegiruo- 
tos padėties valstybėje.

Valstybėje susidaro vals
tybė, kuri daro savo spaudi
mą į pasaulinę valdžią. La
bai tankiai tas spaudimas es
ti priešvalstybinis ir visai 
tautai nesveikas. Butų gerai, 
kad popiežiui rūpėtų tik vė
lių išganymas, bet pažiurė
jus Į darbus, pasidaro aišku, 
kad vėlių reikalas nepama- 
tinis. Argi dėl lietuvių vėlių 
išganymo reikia lietuviams 
dėtis su klastingais lenkais, 
su kuriais, kaipo katalikais, 
draugavimąsi mums popie
žius su savo atstovais piršte 
perša? Pamatas visam yra 
doleris.

Konkordatais nepatenkin
tos kitos valstybės,—nerei
kalingas jis ir Lietuvai. Jai 
iš jo, kaip iš ožio kailio, ge
rų vilnų nei šilumos nebus, ; 
tebus viena tik smarvė... <

ĮVAIRIOS ŽINIOS
I • v

______________________________ '

Svarbus išradimas plieno 
f gaminimo srity. i .

Švedu inžinieriai Ryflo- 
idin ir Wiberg išrado, kaip 
dirbti plieną tiesiog iš gee- 

;žies rudžių. Jų išrastą ine o- 
dą vartojant, plieno dirbi
mas bus daug pigesnis ir’jo 

’ savybė bus geresnė, bet dir
bamo plieno kiekis bus ma- 
ženis. Švedų vyriausybė ąt- 

’ kreipė rimtą dėmesį į naujus 
: plieno dirbimo budus ir 
• jiems pagerinti paskyrė apie 
30,000 kronų. Netrukus ji 
paskirs tam tikslui daugiau 
pinigų.

j jo vėle, šių metų vasario 6 
i d. jis turėjo atiduoti “sum- 
nenijos rokundą” prieš Vyr. 
Tribunolą ir visą Lietuvių 
tautą.

Sužinojus tai, pozicijos 
laikraščiai, o ypatingai krik
ščionių demokratų organais 
“Rytas,“ visu smarkumu 
puolė ginti kun. Purickį išrū
dydami jo nekaltumą, ir 
grumote grūmojo teismui ir 
visai Lietuvių tautai už pasit 
kesinimą ant “nekaltos au
kos.“ ' •

Prasidėjo prie uždarytų 
durų teismas. Visuomenė ne
kantraudama laukė, kada 
bus nubaustas vyriausis šmu- 
gelninkas, suteršęs Lietuvos 
garbę pasaulio akyse, ir ko
kia jam bausmė kris? Ir štai 
oficiozas “Lietuva“ No. 35, 
krikščionių demokratų parti
jos šulo V. lupomis sušuko: 
“Padarytas teisėtumas! Va
sario 10 d. naktį aplėkė visą 
Kauną žinia—Purickis ištei
sintas.“

Ir taip su ramia širdžių ir 
džiaugsmu musų valdovai, it 
Pilotas, nuplovė rankas, 
mesdami prakeikimą “jums 
ir jūsų vaikams.“

Bet težino krikščionys, 
kad suteršta pasaulio akyse 
Lietuvos garbė paliko nenu
plauta, kad Lietuvos darbo 
žmonės su pasibiaurėjimu 
žiuri i atliktus savo valdonų 
formališkumus, leidžiančius 
nuodingus durnus Į jų svei
kas akis.

Težino krikščionys demo
kratai, kad jie padarė spau
dimą teismui, išsiteisino 
prieš ji, tačiaus prieš plačią
ją darbo visuomenę neišsi
teisino, ir ateis laikas, kuo
met netik kun. Purickiui, bet 
jr visai jo partijai reiks stoti 
prieš aukščiausi darbo žmo
nių teismą L.

V ar ganei is.

~ww<uomėt nepadarei nelegahską mitingą, buvau tošįuombnės ir dabar 
tai aš jus užtai da pamoky- , j0< iįeprisnaikau?r 
siu, ba dabar atvažiavo vy-j ; y*___ »
čių generolas ir tuojaus bus i 
suriktuotas vyčių vaiskas. 
Tai kaip pasiuntiniai sugrį
žę nuo klebono šituos žo
džius mitingui pranešė, tai * 
I ’ ..................
bėgti laukan, ba atsimena 
da kaip 23 metai atgal kuni
gas buvo pašaukęs bažny
čion policiją, kuri nuleido 
jiems karštą kraują. Ir taip. 

• vaike, visi išbėgo laukan ir 
nutarė šaukti kitą mitingą 
kitoj salėj, kur kunigas ne
galės jiems pirties užtaisy
ti.

—Ir taip elgiasi su savo 
parapijonimis katalikų ku
nigas?

—Jes, Maike. O ką dau
giau darysi? Jeigu buntavo- 
jasi, reikia mušti.

—Tuo budu prie parapi
jos daug geriau neprigulėti 
ir kunigams nei cento neduo
ti.

—šiur, Maike. jei neturėsi 
ant savo sprando valdžios, 
tai negausi į kailį.

, • Darbiniįke” pats kun. 
Kemėšis išsiplepėjo, kad jis 
labai spetniai sumelavo An
glijos konsulatui, kad tik pa- 

. siekus Angliją. Tai aiškus »ci
tuojaus visi lėkdami piadejo jezuitiškąsišrokavimas, bu- ti kaimiečiai. Jie 

■Jt',rponj tent: tikslasišteisina įranki J griežtai atsisako mokėti že-

Rusijos kaimiečių nusistaty
mas prieš komunistus. 

Sovietu Rusijos Įvairiose 
srityse vėl pradeda nerimau- 

Jie dabar

I mės ir kitokius mokesčius, ir 
žudo renkančius tuos mokes
čius komunistų valdininkus. 
Pustinkos ir Lekovičų kaimų 
gyventojai nužudė visus ko-

mu.”
—Ar žinai, Maike, ką aš 

tau duočiau, jei tu butum 
mano kunigu?

—O ką? 
—špygą.
—Tai tu butum bedievis, 

tėve.
—Ai don kėr, Maike, kas 

aš bučiau, bet pinigų tu iš 
manęs negautum nei pra
keikto cento.

—Ir rankon man nebu
čiuotum?

—Nausa! ’ 
—Kodėl? -
—Ogi valuk to, kad mano 

unaras nepazvalytų taip da
ryti. Tu žinai, kad bučiuoti 
kitam i ranką yra nusižemi
nimas.

y-Jeigu taip, tėve, tai 
kaipgi tu nori, kad kiti para
pijonĮs neštų kunigui savo 
pinigus ir bučiuotų jam ran
kon? Juk tas reiškia ir 
jiems nusižeminimą. Nejau- 

• gi tau rodos, kad tik tu vie
nas “unarą” turi?

—Maike, tu nesupranti 
palitykės. Tu žinai, kad aš 
esu vyčių vaisko generolas, 
todėl aš turiu ir kalbėt kaip 
generolas. Aš negaliu užtart 
už mužikus, ba aš su jais 
kiaulių ganyti neisiu, o su 
klebonu man gali prisieit ir 
arbatos išsigerti, ir pakazi- 
riuoti. To, vaike, reikalauja 
mpsų služba, ba generolas, ; 
tai vistiek kaip ir kunigas: Į 
vienas valdo žmones su kry
žium, o kitas su šoble. Kada 
muzikai pradeda neklausyti „ nakt tnl dienos_ 
kryžiaus ir ima buntavotis, 
tada jie gauna su šoble per 
sprandą. Taip buvo ir da
bar, kada Philadelphijoj pa
sidarė buntas. Žmonės pra-- 
dėjo kelti lermą prieš kuni- ’ 
gą ir statyti visokių reikala
vimų. Kunigo Kaulakio 
kryžius negalėjo jų nura-į 
minti, tai aš turėjau važiuoti 
su šoble.

—Ir ką tu tenai pamatei, 
tėve?

—Sunku viską ir išviro- 
zyt, Maike. Svietas pradėjo 
stačiai dumavoti. Parapijo
nai užsimanė žinoti, kiek: 
kunigas surenka pinigų. Jie ■ 
padarė plakatus ir tuoj po 
sumos sušaukė mitingą šven
to Čalio salėj. Žmonių prisi
rinko kokie 300, o gal ir! 
daugiau. Tuoj perskaitė per
eito mitingo protokolą, kur 
buvo parašyta, kad reikia 
prašalinti kunigo gaspadinę 
ir kunigas turi duoti pilnas 
surinktų pinigų atskaitas. 
Pats kunigas ant šio mitingo 
neatėjo, tai pasiuntiniai ėjo 
net du kartu prašyti, kad jis 
ateitų. Ale kunigas atsisakė 
ateiti, sakvdarnsv». kad iu^ »

Lietuvaite.
Mus lietuvaitė 
Darbšti mergaitė: 
Ravi ir sėja 
Ir siuvinėja.

Kiemeli šluoja. 
Puikiai dainuoja 
Dainutę graudžią;

* Verpia ir audžia.
Linelius mina. 
Valgi gamina, 
Skalbia, mazgoja, 
Tvarkos daboja.

Prigimtą šąli 
Myli, kiek gali; 
Gerbia darbštumą. 
Dorą, blaivumą...

Ta mus seselė, 
Skaisti aušrelė, 
Širdį ramina, 
Butą dabina.

O, mylimoji ’ 
Gyvenk, sveikoji, 
Metus ilgiausius 
Ir laimingiausius!

Verpėja.
Smarkiai pučia šaltas vėjas. 
Jau purvai, vanduo...

Vėlyvas ruduo.
Vargingoje grintužėlėj 
Vakaras tylus,
Tik lengvai ratelis ūžia 
Verpdamas linus.

Už ratelio ten močiutė
i Jau labai sena
; Sėdi, verpia ir vis džiaugias. 
Kad ji ne viena...

Aplink jąją susispietę 
Anūkai maži,
Klauso, tyli, nes senelės 
Pasaka graži...

Daug jau metų tur’ senelė,
’ Jos plaukai balti...
Mirė vyras, mirė sūnus, 
Mirė ir marti...

Ją karštai anūkai myli,
l O ji kalba vis.— 

Jie klausytų, nemiegotų 
Ištisas naktis;

Nes tos pasakos senelės 
Skamba taip saldžiai. 
Stebuklingos, užkerėtos, 
Lyg kokie sapnai...

Silpnas žiba žiburėlis, 
Ratas ūžia vis...
U&r negalas pas?k‘ lė« 
Nors pili nokti"

“Vienybė“ apznaimino 
savo i rentams labai vožną 
žinią, jog p. J. O. Sirvydas 
su žmona išvažiavo vakaci- 
jas praleisti net į Stottville, munistu valdininkus, kurie 
N. Y. Vadinasi, “Vienybę“ J ‘ ’ .......... ‘
paliko redaguoti zeceriams.

“Vienybė,” be Sirvydo, 
lašo: Daug studentų Lietu
vos yra išvažiavę i užsienį 
mokytis. Vienas iš jų, A. Va
laitis. kuris mokinasi Pietų 
rancijoje, ve ką rašo...

Kur ir kokia mokykla ta 
Pietų rancija—reikėtų pa
klausti “Amerikos Lietuvio“ 
red. p. Jokubyno, nes jis ne
senai Paltanavičiaus gazie- 
toj prisipažino žinąs mokyk
lą, kur galima gauti “titulą 
T. B. (tuberkulozą) už 
mokslą.

“Gydytojo” No. 1, šių.me-

buvo ten atvykę rinkti žemės 
mokesčių. Maskvos komu
nistų spaudoj kasdien rašo
ma apie kaimiečių nužudy
tus komunistus. Vyriausybė 
bando Įvairiausiais budais 
kaimiečius nuraminti, bet tie 
yra taip Įširdę prieš komu
nistus, jog nieks jų negali 
patenkinti.

t — - ■ - ■ . — - -

tų, tilpo labai Įdomus straip- 
snis “Proto Fiziologija.“ Pa
tartina kiekvienam perskai- 

i tyli, ypač /Savamoksliams 
"pilvosopijos’t daktarams.

Minėto straipsnio autorius 
—svetimtautis — F. X. Der- 
cum, A. M., M. D., Ph. D. 
Lietuviškai parašė Dr. A. J.

; Karalius.
1
i Tai drąsa Dr. A. J. Kara
liaus pasįrodtti viešaj su A. 
M.. M. D., Pn. D. prie4moks
lininko Dercum vardo. Gal 
būt jis mano, kad “Amerikos 
Lietuvio“ red. p. Jokubynas 
jau miręs. Pamatysim, ar p. 
Jokubynas “nesukritikuos“ 
“Gydytojo^’ už “negirdėtą 
titulą." kaip anąsyk “Tėvy
nę“ “sukritikavo” už A. M., 
M. D., D. D. S. “titulą” prie 
M. H. Parson vardo.

Nagaika.

Kodėl grybų mažėja.
Pastebėta, kad grybų gi

riose kas metai eina mažyn. 
Tatai pareina nuo to, kad 
daugelis žmonių, turi papra
timo rauti grybus su šakni
mis. Išrautas grybas jau ne- 
beatauga. Todėl grybai rei
kia piauti, o tada grybas vėl 
ataugs. Tai privalo žinoti ir 
daiyti vįąi grybautojai savo 
ir visuomenės naudai.

_______

Laikrodis iš šiaudų.
Muenicho parodoje (Vo

kietijoj) buvo rodomas ne
paprastas laikrodis. Visas 
laikrodis padalytas iš šiau
dų. jame visai nėra metalo. 
Bet nežiūrint Į tai, laikrodis 
gan teisingai laiką rodo. 
Laikrodį padarė Strasburgo 
kurpius, kuris važinėja jį po 
Europos miestus.

Jis turi pasidaręs planą 
dar keistesniam laikrodžiui, 
kurį jis pradėsiąs dirbti.

Kovo 29 Vokietija rinks 
prezidentą.

Vokietijos Reichstagas 
(Seimas) nutarė, kad naujo 
prezidento rinkimai butų 29 
dieną kovo.
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Dėkingos Motinos Liudymas
_Ki«u pe-V""*** taiitm kalba pats už Jis n# tik

, daufslio !ai«v»aariai «»•-«=» s^nčlamų praneiimų. 
11 apl« Batonu* diviniua. gautus naudojant Bambiao

1 n įtikta jima. vidurių dieglio, viduriavimo

(diarrboaa).
(.„rtl— pavyzdi* ir Dr. Richterio Knyga Mo- 

. lnr pašiurta dykai kiekvienam, kas tik 
Bambino parsiduoda visose vaistinėse 

tenka, arba galima gauti tiesiai iš labo-

latotjaa

F. AD. RICHTER & CO.
Beny & Soath 5th Sts.. Brooldyn N. Y.

B. Ž.

Patįs Naša, Patįs Rėkia.
Tris metus liejo krokodi- 

liaus ašaras musų pozicijos 
ir opozicijos partijos. Nebu
vo nei vieno mitingo bei su
sirinkimą, kur nebūtų buvęs 
pakeltas kun. Purickio bylos 
klausimas. Visą laiką grieš- 
nas. jo, kūnas kankinosi po 
areštų tvankiose “Mickevi
čiaus'viešbučio*’ kamerose, 
tik viena šventa ir nemiršta
mą jo vėlė laisvai skrajojo 
po kultūringą vakarų Euro
pą ir, su kokaino pagalba, 
studijavo “grand” restora
nuose įgijimui d-ro “šmuge
lio” vardo.

Bet štai, po ilgų ginčų, po 
upelio išlietų nekaltų krikš
čioniškų ašarų, Vyriausis 
Tribunolas nuėmė nuo grieš- 
no kun, Purickio kūno areš-

Popiežiaus Atstovi Keto 
Kiaušiniais.

KAUNAS. Kovo mėn. Kau
ne ir provincijoje Įvyko di
deli protesto mitingai prieš 
Vatikano pasirašymą kon
kordato su lenkais. Priimto
ji rezoliucija Kaune reika
lauja atitaisymo, arba at
šaukti Lietuvos atstovą iš 
Vatikano ir Vatikano dele
gato iš Kauno. Nepaisydami 
policijos Įspėjimo dalis mi
nios aplinkiniais keliais pra
siskverbė prie Mon. Zecchi- 
ni’o buto ir, jam neišėjus, 
svaidė kiaušinius. Tuojaus 
atvykusi policija išsklaidė 
minią. ELTA.

Red. Atsakymai

J. J. Ulinakui, Chicago, 
III.—Žinią apie stipruolį 
Vladą Labanauską mes per- 
spausdinom iš Lietuvos val
džios oficiozo “Lietuva.” Ki< 
tuose Lietuvos laikraščiuos^ 
irgi J)uvo daug rašyta apifl 
minėtą nepaprastos spėkoj 
jaunuolj.

Kūkaliui, Detroit, Mich. 
—Tamsta su savo korespon
dencija pasivėlinot. Patalpi- 
nom anksčiau gautą.

Davatkai, Lavrence, Mass. 
—Apie “lektriko” žiedą ne
talpinsime, nes tai mažmo
žis.

Dubiaai, Elizabeth, N. J. 
—Apie jūsų kolonijos “mak- 
liorius” istorija perilga, o 
mums vietos stoka. Netilps.

Visiems. — Kurių raštai 
netilpo šiame “Keleivio” 
numeryje, tilps sekančiuose.
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Sveikatos Kampelis.
NAMINĖ APT1EKA. i vandens duodama apsinuo- 
Dr. Malhias Nicoll, Jr., | dijus rūgštimi.

Ne\v Yorko valstijos sveika-* 
tos viršininkas, davė sekan
čius patarimus kaslink narni-, 
nes aptiekos per radio.

Dr. Nicoll pirmiausia pa
taria šeimininkei peržiūrėti 
visus susirinkusius vaistus ir 
tuoj išmesti nereikalingus. 
Paprastai vaistai labai grei
tai susikrauna. Kuomet ap- 
sergame ir kreipiamės prie 
gydytojo, jis užsako mums 
kokių nors vaistų. Kad nors 
ir užbaigiame tuos vaistus, 
bet bonkutę arba baksiuką 
neišmetame, laikome, tikė
dami, kad jeigu ta liga vėl 
atsikartotų, tai galėsime pa
tįs išsigydyti, kad dėl tos-pat 
ligos antrą sykį pąs gydyto
ją nereikės eit. Klaidinga 
yra taip daryti, nes turime 
suprasti, kad tik gydytojas 
žino, ką daryti žmogui apsir- 
gus.

“Kai-kurie daiktai,”—sa
ko. Dr. Nicoll—“privalo būti 
kiekviename name. Kaip 
tai: sugeriama vata ir pa- 
kietas medinių krapštukų 
dantims krapštai. Iš tų 
dviejų daiktų galima pada
ryti mažus vatinius šepetu
kus. Reikia paimti krapštu
ką ir ant vieno galo apvynio
ti truputi vatos. Toki šepetu- 
kai vartojami tepant įvai
rius vaistus, juos tuoj po 
vartojimo galima numesti. 
Reikia taip-gi turėti vatinių 
bandažų, vieno arba dviejų 
colių platumo, tzinc oxide’ 
limpančių pleisterių, penkių 
janių ilgumo ir vieno ir pu
sės colių platumo, ir gazinio 
audeklo. Visus reikia laiky
ti užlipdytus.

Pudruotas “zinc stearate” 
vartojamas visokiems odos 
suerzinimams ir nudegi
mams. Reikia visuomet tip 
rėti iodo (iodine ), kuris var
tojamas aptepimui mažų 
žaizdų, sutinimų ir nikstelė- 
jimų. Visuomet reikia su va-l

Karčioji druska (epson 
salta) liuosuoja vidurius. 
Reikia ištirpinti šaukštą* į 
stiklą vandens.

Imoi
ma susirgus diegliais arba 
vidurių skaudėjimu. Reikia 
dėti 30 lašų į vandenį ir duo
ti kelis kaltus, kol skausmas! 
sumažintas.

keleivis I T

! pavyzd is tokių kančių. Neu
rito* negalima matyti,' bet 
neapsakomai daug galima' 
jausti. Toki ligoniai lieka 
taip susikrimtę, kad jokiu 
budu negali sukoncentm* »ti 
fiziško ar protiško veikimo.

Žodis neuritas reiškia 
nervii įdegimas. Atminkite, 
kad nervai yra dviejų rūšių: 

[judėjimo ir jausmo. Jude j i-
mo nenai kontroliuoja viso 
kūno judėjimų. Figuriškai 
kalbant, judėjimo nervai— 
tai vielos, per kulias sme
genys pasiunčia įsakymus 

sumažintas .raumenims. Paveizdan, sme-
Lygios dalys aliejaus ir į genys nori sugniaužti rankij, 

kalkio vandens vartojama “H”?31 skubinasi
nudegimunus ? pirsty raumenis ir tuojaus

Kiekviena šeimininkė ži- suspaudžia kumštį. Suspaus- 
no, kad šaukštukas muštar- laukia antro paliepimo is j 
dos miltų į stiklą šilto van-

deras (ginger) duoda-i
* 1 • 1 • • 1

urnai isakvmas skubinasi
• • w . * • • J • _ _i pirštų raumenis ir tuojaus 

suspaudžia kumštį. Suspaus-

smegenų suminkštytL pa- Į
dens greitai pravimdo. Ga- liuosuoti raumenis arba is- 
lima padaryti iš muštardos{kėlus į viršų staiga nuleisti 
tešlą, kurią galima vartoti nekviestoj vietoj.
dėl visokių skausmų. , Jri apsireiškia neuritas to-

Didžiausia Arbatos ir Kavos / 
Vertybė Amerikoj Šiandien/

Vieno Svaro Pake is La Touraine Kavos $.59
PusesSvaroPakelisLaTouraiaeArbatas .45

T (Bile rūšies)

ABDDO $104
Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

I W. S. OUINBY CO.. 291 ATLANTIC AVĖ.. BOSTON.

į B i1 kifouJJ '

K s z
w * *
* •

IaTouraine Tea and Coffee

dėl visokių skausmų. . Jei apsireiškia neuritas to-
Quinine vartojama dėl kioj vietoj, kad paliečia ran- 

šalcio (du gramai į kapsulę k°s raumenis, tada ranka 
kas keturias valandas) ir pa- sunkiai duodasi valdyti taip, 
gelbsti nuo drugio. ; kaip smegenys diktuoja.^ .

Asparinas (asporin) su-Į.v Gali būti neuntas plačiai ._— —— (
stabdo galvos skaudėjimą. I išsikerojęs. Tokioj padėty Į kio ligonio, kurio dantys,;

fiziškai silpnesnės už vyrus, . krikštų tėvo Juozo Ma-
„ 1 culino, is Pabrasvių ka’nio, Balbieri>-

užtat daug jautresnės, ir jų kio miestelio. Meldžiu atsišaukti ai ba 

nervai neatlaiko alkoholioS&s 
erzinimo. į 22 Chestnut St , Paterson, N. .1

Kioninis užsinuodijinms į Pajieškau pusbrolio Antano Pau- 
arseniku ir nuodingu maistu Įausto, Skirsnemunės parapijos. Kau- 
• • - - - - ° -no radybos. Iš amatu yra kalvis Aš

esu Agotos Bendzytės sūnūs F. Jur- 
! kevičia. Meldžiu jo paties atsišaukti 

.‘ar žinančiu pranešti ant šio adreso: 
FRANK YURKUS

Box 87, Baldwinville, Mass.

bei gėrimais išvysto neuri- 
tą.

Akyviausia. kad nėra to-;

Nurodymai atspausdinti ant 'kartais skausmas būna įtem-ltonsilai, nosies šnervės ir vi-; 
baksiuko. Dabartiniu laiku Ptai ilgas, kas suardo ramu- durių kanalas butų liuosi, aeilSKlų K 
gydytojai pataria aspariną laike poilsio su pasek-1 nekalti dėl viršminėtos ligos, uus apkr. 
dėl gerklės skaudėjimo. Rei- mėmis sveikatos nusilpimo Nėra mažiausios abejonės, 
kia sutrinti vieną tabelę į ir sunykimo. Būtinai visiems jOg absorbcija kūne paga-
pusę stiklo vandens ir gerk- žinotina tas faktas, kad pa- mintu nuodu esti svarbiausia 
lę plauti. i laikymui pageidaujamos priežastim ‘neUrit0. TatgiJ

Paramidonas (pyrami- sveikatos ramus miegas nupuliavusio$ dėsnos> supu. 
don) labai pasekmingai su- taip naudingas, kaip ir svei- su]uže dant žarnose 
stabdo galvos skaudėjimą;kas maistas.____ rūgimas ir kroninis viduriu

I HHLADELTUIA, PA. 

BOLUOS STUDENTŲ

PRAKALBOS!
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

928 Moyamensing Avė.
| / NEDĖLIOJĘ
į 22 KOVO-MARCH, 1925
• Pradžia lygiai nuo 3 po pietų

Tema: Dievo Karalija At
ėjo; Milionai Dabar Gyve
nančių Nebemirs.

Kalbės F. Karusaitis iš. 
New Yorko. įžanga veltui.

Kviečiami vyrai ir moters.

Kazimieras ir Juozas Minenskis, 
malonėkit tuojaus atsišaukti. Aš sun
kiai sergu.

IRANK MINSKY
Rose Lodge, Oregon.

(11)

Pajieškau savo brolio Juozapo An- 
tonaiėio, paeina iš Kauno rėd., Telšių 
apsk.. Zvrėnų vai., Medingėnų kaimo. 
Turiu prie jo svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite man pranešti, busiu labai i 
dėkingas. (14)

VLADAS ANTONAITIS 
820 Bank St. Box 66, 

Vaterbury, Conn.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restoranas

Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 
per devynis metus. Du partneriai ne
sutinkame, užtai parduosime nebran
giai. (13)

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

!Į 
I 

Pajieškau brolio Zigrmo (Anufro
sunaus) Raulinavičio. Paeina iš Jun- Pajieškau Juozo ir Motiejaus Jan- 

čausko, Lizdų kaimo. Merkinės para
pijos; Jokūbo Skripkino—Druskinin- 

Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Kas apie juos žino malo
nės pranešti arba pats lai atsišaukia. 

POVILAS AMŠ1EJUS (15) 
94 \Varrick Avė., Washington, Pa.

’’ deliškių kaimo. Nemajūnų vai . Aly
•. Aš esu jūsų sesuo Kaziu

. * nė. Meldžiu atsišaukti arba kas žino-; kaimo. 
’’ te kur jis gyvena, malonėkite man ‘ 

pranešti, nes turiu svarbų reikalą.
KAZIUKE VIRBICKAS

873 Rhodes Avė, Akron, Ohio.

i i

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
13-36 So. 2ud StM Philadelphia. Pa.

GREITAM PARDAVIMUI
5 kambarių namas su storu ar be 

storo, bučernė ant bizniavęs gatvės. 
Biznis geras. Gera proga buėeriui, tu
rinčiam šeimyną. Klaust; (13)

JOS JANKAUSKAS
410 La* rence St-. L3»elL, Mass.

į

EXTRA! Parsiduoda pigiai mažai 
vartota čeverykų taisymo šapą su vi
somis mašinomis ir tavoru. Gera pro
ga šiauėiui. Priežastis pardavimo, vy
ras staiga mirė 10 kovo.

HELENA RAP1ACKA
103 E. Merrimack St„ Lo.ell, Masą.

Pajieškau savo moters Barboros 
Grekšienės, p<> tėvais vadinosi Degu- 
taitė. Paeina iš Tauragės apsk, Kvė
darnos' parapijos. Girininkų kaimo. Ji 
apleido mane šeši ir pusė metų atgal, 
išvažiuodama su Juozu Peliku. Pasi
ėmė su savim mergaitę Pauliną, šešių 
:r pusės metų.

APSIVEDIMAI
stabdo galvos skaudėjimą Kas iimisuu. . w rusimas ir kroninis viduriu(uenki eramai milteliu kas Delei kokios priežasties I ®
tns valandas). (atsiranda netirta? nerangumas, kietėjimas daz-

Del tolesnių informacijų , Mums yra žinomas dviejų jia neunto puezas-
reikia kreiptis prie gydytojo. I lysių neuntas. Vieną rasis • .Iaktanl burnos
Jis geriausia supranta tave!atsiranda nuo persišaldymo £ . ^Hstai) kne-
ir tavo šeimynos reikalavi-1 ir nuo tiesioginio sužeidimo dakiai ai (dentistai) leng 
mus. Su namine aptiekaj nervų . . . toTrieta^fia’Skalta^
reikia atsiminti du dalyku, . Kadangi veidai pirmiau- ?
Ui yra, kiekvieną bonkutę šiai susiduria su saitu oru, (Kazin.— Ked.). mat, 
ir baksiuką užvardinti arba tad Ir veidų neuritas Un- nupulia\ usios desnos, supu- 
kaii) nors pažymėti<ir nei kiaušiai apsireiškia veiduo- I vę dantys ir žarnos rūgimas 
riedai pakelis*. Gi įžeidimas, nervų saMę sako, kas yra pnęzas- 
neperskaitysi! kas vir- įvairiose nelaimėse, smar- tini daugelio suirimų kūno 

kiai užgaunant, nudrėskiant sistemoj.
bei sutrinant. juos, veda prie I apsišvietę, svaresni
neurito. Naviko spaudimas žmonės patys žino i koki 
bei nekroze (mirę kaulo da- daktarą kreiptis, o tamsius 
lys) taip pat gali būt prie-1 žmonehus, papi*asUs aakta- 
žastimis. Pastaroji priežastis! ras paskirsto, pasiunčia prie 
dažniausiai pasiUiko įš Ii- tam tikros rusies specialistų, 
gotų dantų. Pūvantis dantis ZwrweH.
supudožandakaulius. Vadi-Į (“Gydytojas )
naši, veidų neuritas Unkiai 
atsiranda pamirštoj nevaly- PAJIEŠKOJIMAI 
toj burnoj. Antroji neurito _____
rUŠlS---Ui UŽsinUOdijimaS vi-1 Stanislovas Danielius; pajieš-
(luriuOSC. • I ^&u švogerio Benedikto Rakic-

paeina iš Kauno rėd., Šeduvos pa- JUO labiau jautno> MUlO Vėliakiemių kaimo. Birmiaus

neperskaitysi, kasiUH vir
šaus yra užrašyta. '^Sekant 
tuos patarimus išvengei daug 
nelaimingų atsitikimų.

FLIS.

ta dėti ant žaizdos ir niekuo
met nepilti. lodąs yra nuo
dingas, ir reikia atsargiai 
laikyti, ypatingoj bonkutėj 
arba ypatingoj vietoj, ir visi 
šeimynos nariai turi apsipa- 
žinti su iodo pavojingumu.

Borinė rūgštis (boric 
acid) vra parankiausias an
tiseptikas. Reikia maišyti 
šaukštuką i pantę vandens. 
Su tuo skystimu galima plau
ti žaizdas, gerklę ir akis.

Nereikia laikyti “Jbichlo- 
ride of mereury” ir karboli- 
nės rūgšties namuose, nes 
šie nuodai yra pavojingi ir 
jų vieton patartina ir galima 
vartoti iodas. *

Yra daugelis atsitikimų, 
kuomet žmonės išgeria tuos 
nuodus per klaidą ir netikė
tai miršta.

šaukštukas “aromatic ex- 
tract of cascara” lengvai pa- 
liuosuoja vidurius. Ricinos 
aliejus (castor oil) jau#stip- 
resnis vaistas, ir vidurius ge
rai išvalo.

šaukštukas “bicarbonate 
of soda” į stiklą karšto van
dens palengvins vidurių 

' skaudėjimą. Galima vartoti 
“bicarbonate of soda” nuo 
apdegimo, įmerkiant vatos į 
skystimą ir dedant ant žaiz
dos. . , -

Salietra (sweet spints of 
niter) sumažina karštį. Rei
kia duoti 15 lašukų vandeny
je kas dvi arba trįs valandos, 
bet geriausia šaukti gydyto
ją, kuomet karštis pasirodo.

Vasalina arba patroleu- 
mas galima dėti ant žaizdų 
ir nudegimų.

Alkoholis vartojamas nu
plauti žaizdoms.

Alūno (alum) milteliai 
stabdcrfcraujo tekėjimą.

Amonijos spiritas (šaukš
tukas į pusę stiklo vandens) 
atgaivina apalpusį žmogų ir, 
sujudina širdį- Amonijos 
vanduo neutralizuoja rūgš
tis. Penki lašai į pusę stiklo

NEURITAS
Mes mažai turim simpati

jos tiems ligoniams, kurių 
negalės negalimą, matyti. 
Bet, daleiskim, matosi, per
plautos veidas, išdurta akis, 
sutrinto ranka, nulaužta ko
ja, parmušta galva bei 
skausmais tampomas veidas, 
tada mes jaučiame gailestį 
ir reiškiam simpatiją. Ai- 
penč, jei žmogus skundži d, 
jog jaučiasi prastai, bet at
rodo sveikas ir valgo g r- 
džiai, tada, vietoj simp <.i- 
jos, tokis žmogus išgirsta 
erzinančius pašiepimus, iš
metinėjimus ir nesykį . z- 
gauliojimus.

* Vienok mes žinom, k .1 
daugelis kankinasi,_ kovoja 
su skausmais, nors visai ne
simato išlaukinių ligos žen
klų. Čia reikia pastebėti, jog 
neuritas labiausiai tinkam .s

Pajieškau sau už draugę merginos 
arba našlės be vaikų, tarp 30 ir 40 
metų amžiaus. Aš esu 36 metų, neve
dęs. Geistina, kad mergina butų lais
va nuo visokių bažnytinių burtų Kat
ra sutinkat, rašykit, o atsakymą duo
siu kiekvienai. Vyrai nerašinėkit.

P A K.
Bingmon Valley Coal Co.. 

R. D. 2. Worthington, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 26 metų amžiaus, atsišaukit 
tik tos. kurios tikrai manot tekėti. 
Juokais nerašinėkit. nes aš neatsaki
nėsiu. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti ir savo paveikslą, reikalaujant 
sugrąžinsiu. Iš Lietuvos prašau ne
rašyti, nes negalima Amerikon atva
žiuoti. A. WILLIAMS
22 Dunster St.t Cambridge, Mass

FARMOS
PARSIDUODA KARMA.

120 akrų geros žemės su budinkais, 
$20 už akrą. Galima pirkt ant lengvo 
išmokėjimo; 80 akrų dirbamos, o 40 
akrų girios, visa aptverta drato tvo
rą. Smulkesnių žinių atsišaukite ant 
šio antrašo: (12)

F. CLARY
Hhite Cloud. Mich.

ŪKĖ
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
JOSEPH GĘRIBA 

Scottville. Mich.

(16).
i
t

Čia yra jos paveikslas. 
Pereitą metą gavau laišką iš Chi-

j cagos, kad ji yra mirusi Čhięajroj.
I Laiškas buvo be rašėjo antrašo. Kas
1 apie ją žinot, gyvą ar mirusią, ma-

lonėkit man pranešti; už pranešimą 
skiriu 15 dolerių dovanų (13)

KAZIMIERAS GREKŠAS
228 Clark Place, Elizabeth. N. J

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 25 iki 35 metą. Aš esu 
vaikinas 32 metų. Tuojaus atsišauki
te ir su pirmu laišku prisiųskite savo 
paveikslą. Antrašas: Si. S.

Box 51 B, Ernvigh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, kuri sutiktų gyvent: ant 
farmos (ūkės) Turi būt ne jaunesnė 
20 metų ir nesenesną 32 m. 
vaikinas 35 metų. Mylinčios 
ant ūkės malonėkit atsišaukti 
damos ir savo paveikslą, kurj 
reikalavimo grąžinsiu.'

T. J STULGIS 
R. 4, Sparta, Mich.

Aš esu 
gyventi 
prisiųs- 
ant pa-

drilvs, tuo lengviau nuodai jisai' g> veno Waterbury, Conn., o da- 
jas'įveikia. Plonesni nervai iSKriSiiSE 
yra labai jautrus ir lengvai pranešti, busiu dėkingas.
įvpikiami nuoriu Taipfr’ Poškau savo draugo Jo-įVeiKiami nuocių. Į Navicko. Kauno red., Kėdainių ap

Didžiuma limpamų ligų skričio. Baisogalos vai., Vaitkunų kai- 
gali savo nuodais pagimdo SSSfftt
neuritą. Persirgus dlftenja, I sišaukti arba žinantieji malonėkite 
raupais, skarlatina arba kar-| ką bu',u dekineas* Maw>
štine, gali apsireikšti baisus 
neuritas. Malerija ir šlapli- 
gė irgi gali būt priežastimi

Aš, Petras Vasiliauskas iš Lietu
vos, pajieškau savo dėdžių Petro ir 
Jono Vyšniauskų. Pirmiau* jie gyve
no Baltimore. Ohio, o dabar nežinau 
<ur. Prašau atsišaukti arba kas apie 
;uos žinot, malonėkit jų antrašą pri
siųsti, už ka busiu labai dėkingas 

PETRAS VASILIAUSKAS 
Kybartai. Naujoji gatvė No. 12.

Vilkaviškio Apsk., Lithuania.
Jeigu kas norėtų svarbesnių žinių 

npie ii. lai kreipiasi ant šio adreso: 
‘ JOHN BUTAUSKY (13) 

1132 -Jefferson St., Gary, Ind.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 42 m. 
amžiaus. Geistina, kad butų ūkininkei 
ar šiaip pasiturinti. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą, kurį ant' 
pareikalavimo sugrąžinsiu. Atsaky- j 
mą duosiu kiekvienai. Aš esu vaikinas 
38 metų, pasiturintis. (13)

A. W.K.
4620 Chene St., Detroit, Mich

STANIS. DANELIS
Box 371. Bcacon Pails, Conn.

ge irgi gan duv priežastimi Pajiciikau draUgo j<k Baker 
neurito. Perviršis alkoholio arba John Gene, Gegužės 16, 1924 
-tai tėvas “pųpuliariško" ŽFgESĄ
neurito, ypač pas moteris. Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
.« . / v , .• I žinote, malonėkite pranešti, busiu dė-Mat, moterys, g.dima sakyti, kfn^

MISS ANITA V1NCENT 
—— • ——-——— Į p gox 297, Lincoin, N H.

Kad Batų Grižus Sveiki Dantys 
Naudok Colgate’s.

1

Lailuis kovoti dant? nesveik u r- ą yra pirm 
gedimo prasidėjimo—ne po to.

Colgate’s prašalina priežastis dant? gedi
mo taip pagelbėdamas joms užlaikyti dan
tis švariais, gerai išrodančiais ir sveikais. 
Jo gardus skonis yra malonus naudojimui 
po kožno valgio ir pirm einant gulti.

25c
Didelės Mieros

I

Aš, Antanas Žukaitis, pajieškau 
savo švogerio Antano Gailiaus. Pir
miau jis gyveno Iowa valstijoj, o da
bar nežinau kur jis randasi. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinote, 
malonėkite man pranešti. (13)

ANTANAS ŽUKAITIS
51 Notre Dante Avė.. Dayton, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba bevaikės našlės, tarpe 27 ir 30 me
tų. Aš turiu gerą darbą. Katrai ne
linksma vienai gyventi, meldžiu atsi
šaukti ir savo paveikslą prisiųsti.! 13) 

J. MARKOSKI
KM)!) Bluff St, Flint, .Mich

FARMOS! FARMOS!
Nožintieji apsigyventi ant gerų že

mių ir tarpe savo tautos žmonių, 
kreipkitės pas mane. Čia yra jau su
virs 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
ga, kuri yra gal paskutinė, nes kvie
čiai ir rugiai šįmet pabrango, tai nė
ra abejonės, kad ir žemė greitu laiku 
pakils. Žingeidaujanti ūkių reikalais 
atsišaukite šiuo adresų: (12)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17,'Fountaia, Mich.

PARSIDUODA FARMOS
Viena prie ežero, kita prie upės, 

lietuviais apgyventoj vietoj. Galima 
gauti ant išmokėjimo Norintieji far- 
mų rašykit šiuo antrašu: (13)

MATHEW YSZARA
Box 64, McNaughton, Wis.

Pajieškau š ogeno Vinco Stasiui io, 
Kauno rėd.. Šiaulių apsk., SaUsIaukio 
kaimo. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti, arba pats lai atsišaukia, yra 
svarbus reikalas.

STANLEY CASPER
P. O. Box 180, Belle Vernon, Pa.

Pajieškau Klifordo Babiliaus, gy
veno Philadelphijoj. Iš Lietuvos Skruz- 
linės kaimo, Eržvilko va).. Raseinių 
apsk. Jis pats malonės atsišaukti ar
ba kas apie jį žino teiksis pranešti, 
yra svarbus reikalas. (131

JOKŪBAS BARčIUS
50 So Riverside St.. Waterbury, Ct.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne senesnės kaip 35 metų, 
be skirtumo tikėjimo ir tautos, bilc 
protinga ir rimta. Našlės su daugiau 
kaip 2 vaikais neatsisaukit. Aš esu 
36 metų, nevedęs, darbininkas. Ar
čiau norinčios susipažinti malonės 
prisiųsti ir paveiksią. (13)

F. VAITKEVICIA
175 Merrimack St., N Woburn, Mass

Aš, Vincas Melmont, pajieškau sa
vo dėdės Vinco Melmonto, paeina iš 
Kauno red.. Raseinių vai. ir parapijos. 
Gyvena Amerikoje apie 30 metų. Jei 
ftyvas, meldžiu atsišaukti arba žinan
tieji malonėkite pranešti, už k*-bu* 
siu dėkingas.

VINCAS BELMONTAS
P. O. 317. Beacon F\lls, Conn.

Pajieškau švogerių^ Antano Seižio 
ir Kazio Seižio, ir švogeritos Onos 
Pisarskienės. Prieš karą jie visi gy
veno Rygos mieste. 1906 metais jie 
išvažiavo Amerikon Turiu labai svar
bių reikalų prie jų. Jie paeina iš Pum
pėnų vai, Biržų-Pasvalio apsk. Pra
šau atsišaukti ant šio adreso;

ANTANAS RAGOLIS
Joniškėlio gatvė 28, 

Pasvalys, Lithuania.

Aš, Franas Skistimas, pajieškau 
Jono Loranto ir Karolio Loranto. 
Abudu paeina iš Suvalkų radybos. 
Mariampolės apskr. Mano adresas; 

FRANAS SKISTIMAS
30 William St., Waterbury, Conn

Pajieškau Mykolo Lukožiuno, gir
dėjau gyvenant apie PitUburgą Pa
eina iš Kauno reti, Ukmergės apsk., 
Barboriš’uti kaimo.

ANTANAS WILIMAVIčIUS i 
22 rbinrior St., C. mbridge, Ma««.

Pajieškau sesers Marijonos Noike- 
vič. gyveno N< w ) ork<> valstijoj ir 
brolio Stanislovo Norkevičiaus. difbo 
I^tpson kasyklose. Iš Lietuvos, Uk
mergės vai., Šatų parap., Damain'tj 
dvaro. Kas anie juos žino malon 
pranešti arhi pats lai atsišaukia.) 1 

J1EVA NORKEVIČ
202 Rice Avė.. Kenosha. VVis.

>

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

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

ŪKĖS! ŪKĖS!
Kurie norite apsigyventi tarpe lie

tuvių ūkininkų, jau laikas pradėti 
ūkių jieškoti. Aš, kaipo seniausias 
gyventojas, gerai žinau šią apielin- 
kę ir galiu prirodyti visokių ūkių už 
pigiausią kainą.

100 AKRU FARMA, juodžemis ir 
molis, geri budinkai, gyvuliai, padar
gai. parsiduoda už $6900.

80 AKRU FARMA, geriausia že
mė, budinkai, gyvuliai ir padargai, 
parsiduoda už $3500. >

40-AKRU FARMA. gera žemė, bl)- 
dinkai, gyvuliai ir padargai, parsiduo
da už $2400.

80 AKRU FARMA, gera žente ir 
budinkai. parsiduoda už $2500.

60 AKRU FARMA. budinkai jr že
mė. parsiduoda už $1400.

Visos ant išmokėjimo.
Klauskit pas:'

P. ANDREKl S 
Box 107. l’ent»ater, Mich.

(13)

Pajieškau Miko Glebaus, paeina is 
Pamūšiu kaimo. Onuškio valsčiau.-. 
Trakų apsk. Keliatą n.etų atgal gyvi
no Lynn, Mass. Malonėkit pats atsi
šaukti arba jei kas žinot, kur jis ran
dasi, malonėkite pranešti, busiu Už 
tai dėkingas. (13)

M. GLEBUS
Box 140, Maynard. Mass

Aš, Juozas šermukšnis, pajieškau 
savo brolio Jono šermukšnio. 1911 
metais jis atvažiavo iš Anglijos į 
Amerika. Taipgi pajieškau Juozo 
Ruškio. kuris 4 metai atgal gyveno 
South Boston. Mass. Turiu svarbų 
klausimą, .todėl meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: (13)

JOE ŠERMUKŠNIS
West Main St. R. D. Box 4 

Stroudsburg. Pa.

Pajiešknu n»i b-n’io Petro Prunc- 
kairio. norėčiau su juo susiži-
noti; Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešti, už ką 
busiu labai dėki-gns. Jis paeina is 
Užuraiščiu kaimo. (14)

ADOMAS MUTEJUNAS
521 ChnrJos St., Scranton, Pa

Pajieškau gyvenimui draugės nuo 
26 iki 32 metų amžiaus. Norėčiau, 
kad butų laisvų pažiūrų ir kad iš
skirtų juodą nuo balto, taipgi kad su
tiktų imti civilį šliubą. Aš esu 32 me
tų vaikinas, nevartoju jokių svaigalų. 
Malonėkit atsišaukti ir su pirmu laiš
ku prisiųsti paverksią. Atsakymą su
teiksiu kiekvienai; paveikslą sugrą
žinsiu ant pareikalavimo. Vyrai, mel
džiu nerasinėti. K. D. K. (15)

3029 So. Union Avė., Chicago, III.

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS MANE

K. BUTKUS
ĮSOJ W. Lerington. St 

BALTIMORE, M D

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs I’hiladelphijos, Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon 1922 
metais dėl IMK) šimtų Amerikos lietu
viu sanžiningai patarnavau nufotog
rafuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
darbą pradedant dzukijoj, baigiant Že
maitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triobios su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie
tuvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje. 1925 m., galėčiau pri- 

I siųsti prabas. Pamatę sampalus ga- 
I Icsit duot užsakymą. Pinigų ant ran- 

-----jkos nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįstu 
visą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdamas juo
kų, nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butų. (-)

V. J. STANKUS, Fotografas
70 N’n. 7th St.. F.*i«tnn. P«

IR

(-)

IŽDYK.y VAIKAMS.
Tiems, kurie padarys mums mažą 

patarnavimą, galės gauti dykai laik
rodėlį, skeitus ir daug kitokių daiktų. 
Prisiųskit savo adresą, o gausit pa
aiškinimą. (12)

C.RICKSON PRESS.
233 N. Clarion St* Philadelnhia. Pa.
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aptiekorius—35

MEDICINOS DAKTARAS

Jeigu / jus

TASTELESS CASTOR 011

Mokėk

- tuotos. Masu kainos že- 
kitų išdirbėję. Dykai su- 
kinimus. Reikalaukit ka- 

pasiuačnrp DYKAI (15)

; CHORO REPERTUARAS

t .. *

Vafet APSAUGOS BRITVA
AutoStrOD Kuri Pati Iisigalanda

Raznr VISAS PR1RENGIMAS $1.00 ir $.7.00
SV*2Or Parsiduoda visose britvų krautuvėse

vopngos operacijos
U ■ >K'. yr_ skirtingos įį

Sloan’s Liniment

Dr. LEO J. POIH)£R iš Petrojp’ado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odas. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Ilaymarket 3390
1 ALLEN ST„ Ccr. Chambers;SL. BOSTON. MASS.

Kodėl kunigų pakaušis 
plikas?

Visi žino, kad katalikų 
kunigai nešioja praskustus 
pakaušius, bet ne visi žino, 
kaip šita mada pas juos at
sirado. Taigi aš paaiškinsiu.

Vieną syki kunigui nusi
bodo su savo gaspadine bo- 
vytis, tai jis pasikvietė žy
dų rabiną i svečius ir pastatė 
kvortą očisčenos ant stalo. 
Besrebiant baltakę kilo tarp 
juodv įejų ginčas, kurių “vie
la” geresnė.- Kataliku tikvba<- * * 
geresnė, sakė kunigas, nes 
pas juos daugiau šventųjų. 
Neteisybė, sakė rabinas, pas 
žydelius daugiau šventųjų.

Pagalios jiedu nutarė ši
tą ginčą išrišti tokiu bud u: 
kunigas pasakys vieno kata
likų šventojo vardą, ir išraus , 
rabinui vieną plauką iš barz-

I*-'
lyt, ir aš vėl gavau vėjo, kad 

į lietsargiai nesutaisyti. Taiei 
Pyteįiui Cibukui reikėjo tri-,neJ^kęs kantrybės aš pasie- 
,iu dolerių, o jis turėjo tik du. miau visus lietsargius į glėbį 
Kūr gauti trečią? Paskolint ’f nuvežiau į miestą pataisy- 
jam niekas nenorėjo, o vog- G. Per ištisą dieną lietsargiai 
Ii jis bijojo. Taigi jis padarė Jitdšėj man išgalvos. Per pie- 
i aip: nuėjo į “panšapę” ant 
Brodvės ir užsistatęs pas žy
dą du doleriu pasiskolino

k;i.5O.
Dabar jis turėjo kišeniuie 

usantro dolerio pinigais, ir 
rasytę” nuo žydo ant $2. 
rsitikęs savo “frencą" Čali 

jisai pardavė jam tą Tąsy
tę" už $1.-50. ir taip iš dvie
ju dolerių Pyteris Cibukas 
dabar turėjo lygiai $3.00.

Atraskit. kas čia prakišo 
ilclerį.

Žydas prakišti negalėjo, 
įes už $2 jis davė Pyteriui 

tik $1.50. Pyterio “frentas,” 
kuris nupirko iš jo "rasytę,” 
irgi negalėjo prakišti, nes jis 
užmokėjo už ją tik $1.50, o 
nunešęs į “panšapę” gaus už 
ją $2.00. Išrodo, kad visi tris 
(M-lnijo. O visgi vienas iš jų britva vėl neskuta barzdos, 
turėjo prakišti.

tus aš užėjau į restoraną už
kąsti, ir išeidamas pasiėmiau 
vienos moteries lietsargį. 
pasivijo mane ant gatvės ir 
pradėjo protestuoti. Aš jai 
lietsargį sugrąžinau ir atsi- 

kad tai pasitaikėprašiau,
man išnetyčių, per klaidą.

Vakare aš atsiėmiau 6 pa
taisytus savo lietsargius ir 
važiavau gatvekariu namo. 
Tuo pačiu gatvekariu važia
vo ir toji moteris, kurios 
lietsargį aš buvau iš restora
no išnešęs. Ji pažiurėjo į 
mane šnairomis ir sako: 
‘•Kaip matau, tai tamstai 
šiandien sekėsi klaidas dary
ti “

DYKAI NUO PATIMTKU 
M0 KENCIANHEm .

Sedtvėk diržo—išvengi po* ri” arha kokiu nore knygų užši

!?P;)AC1.OS. plapao 
. . jr„ skirtingos n n-f 
'• yla išlaukinės gv- 
<>;a»ėios pne kūno ii 
-.įpripi.-t;.; toms kūno, 
n-s reikalingu Neturi i 
ei sprenzmų. Nenusien- 

“J Kavi.»«- Tukstan-, 
uuskau,mis gydosi nų. 

...;n» nu.> darbo ,r j 
. ’-uei sicokiu budu išai- I 
tos Kaip muiaatas—leng, 
-l angos. Už jas gauta 

'. Įteiroj. Grand Pnx i 
« J^rbingas parai-

■ mos L •pozicijoj. San 
esąs atsitaisynio yra: 

..i lgiau nereikia devėd 
įrodys n ui pasjųsdį. 

au istsrdynrai vū-^kai 
iv v.. X ųsū pin.gų, tik parašyk 
1-! 1 tBORATORlKS *’*

{.|-x • - cidic. St. Vuuta. .Ma. I

KENOSHA,WU.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

sakyt, gali kreiptis prie musu 
generalio agento. Ji# patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:—.
JOE EUOHIS 

North VVest Hotek Roon 15, 
Keaosha, Wis.

• ______________________. _________________

{DRAUGYSTĖ DIDŽIO UE- 
| TUVOS KUNIGAIKŠČIO

Sulinkę ir be formos nuo 
Reumatizmo

VYTAUTO.
P. O. Box 177,
SL Charles, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
I'irmsėtiis Juozapas Misevičius, 

, 11,7 Wast Main St..
St. Charles, 111. 

Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 
585 išest 5th St.

St. Charles. Iii. 
Nutarimų Kast. J. Stanislov&viėius, 

193 Vest Statė St.,
Si. Charles, iii.

Tartų Rast. Mykolas Sablickas, 
P. O. Dox 3 12,

St Charles, UI. 
Iždininkas Antanas Kimontas, 
_ 105 Vest Main St.,

St Charles, III. 
Knygius Kazimieras Tamošiūnas, 

42 Vest Valnut St.,
Si Charles, III. 

IŽDO GLOBĖJAI:
Justinas Kukuraitis,

112 Vest 5th St.. 
St. Charles, III. 

Jonas Sadauckas,
164 Vest Indiana St.,

St. Charles, Iii. 
Boleslovas Alekna.

158 Monro? St,
St Charles, III. 

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas, 

110 Vest lllinois St,
St. ( baries, 

Bronislovas Einoris.
117 Vest Main St _ 

St Charles. 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauekas,
41 Vest t»th St., 

St. Charles, III. 
Romualda Gricių nas,

85 Vest Main St.,
St Charles, III. 

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis,

P. O. Bos 324, 
St. Charles, 1)1. 

Liudvikas Gruožis.
R. first, Rox 10.

, St. Charles, Iii.

Pabandykit šitą žinom* gyduolę nuo reumatizmo
jų ir turtingų kraujų ir prašalina 
bakterijas, kurios gamina skausmą. 

Sustyrimas ir sutinimas Yuojtiu 
prašalinamas, skaudėjimas apsisto
ja. jsigykit tą palengvinimų šian
dien. Pas visus

centai.

Štai .greitas, tikras palengvini
mas nuo seniausiu ir skaudžiausių 
reumatizmu.

Uždėtu! švelniai biskutį Sloan’s 
Jo stimuliuojančios sudėtinės nu
siunčia greitai šviežų kraujų į 
skaudama vietų ir pereina per vi
sus raumenis. Ta. padaugina nau-

Prašalina
Skausmą!

■

%

*

I

III.*

III.

Uršulė.—Tai ne šuo, bet I

už

sistok veidu į tą pusę, kur lietsargius, bet visi buvo su
saulė nusileidžia.

PE-RU-NA
Sava S t ūboj

*
v
*

v
%
%
%

%

laužyti ir mano pati vis i i-

!

Dabar ji Vrsuo- 
met Išliko 

Kelias Benius

Septyni plaukai už sep- didžiausiu nusistebėjimu:

j turėjo užsidėjusios nauja;

t

;c:

I

Kieta barzda.
Burdingierius. — .Mano

Gaspadinė.—Eik jau eik' 
Aš vakar atidariau keną sai - 
ciinkų su tavo britva ir ji pjo
vė labai gerai. Nejaugi tavo 
barzda kietesnė už keną?

Ką reiškia geri vaistai.
Vienas lietuvių daktaras 

iSouth Bostone gavo šitokį 
i laišką nuo vienos pacientės 
iš kito miesto: “Visų pirma 
-.akau tegul bus pagarbintas. . —*•.-----
su tamstos atsakymu ant ^as tenai virtuvėj taip d r 

. — *. 1_____to rn_ i_ a *_  _ * i

Smarkiai rašo.
Ponia.—Uršul, pažiūrėk 

ras- 
kosi? Turbut šuo už duru

\ 'IMS MUZIKOS 
LEIDINYS

h;:i.:.i Metams $2.0o
-;r-< >r 3-čias— 

-ų) jau atspausdinta
ĮTALPA:

;:<> Įkainiui“—Maršas 
;.n: kvart arba chorui* 

:utė” (Merginų kvar- 
a: . . borui)

\ . rėn” (Lygiems bal-

‘'-•J Dienų” ir “Bėda” 5 
kvartetui arba cho- 2 

Kaina 75c. V
s duodamas didelis J 
nuošimtis '
BAČIULIS ?

Si\ta >t.. So. Boston, Mass. S

i amžių ir amen. O dabar aš
|2
į re, . --------------

.^..ą^auaą ic prisiuntei buvo tikrai - . .
dos; paskui rabinas pasakys pamačlyvos. Pirma aš jau ii-, virėja rašo laišką pas savo 

- - vaiko negalėjau suvaldyt, o mylimąjį.
•di.bar ir savo vyrui kailį iš- 
j periu. Aš noriu, kad man , 
'pi isiųstum da vieną bonką.”

apznaiminu, brangus dūkta- nor* ine’li i vidų, žiūrėk, 
kad tos liekarstvos ka kad Jis durM nesudraskytų.

vieną žydų šventąjį, ir išraus 
vieną plauką kunigui iš pa
kaušio, nes šis barzdos netu
rėjo. Kurio plaukų bus išpeš
ta mažiau, to bus geresnė ti
kyba.

“Plaukas už šventą Kazi
mierą,” tarė kunigas, ir iš-,

Nemalonus skelbimas.
Jauna pora nusipirko sa- 

--------------- ' ’vo kūdikiui vežimėli, ir iso- 
Prasta aptieka. (line i jį mažiuką vežėsi na-

I musų kaimyno aptiekapraeiviai, kuriuos 
________o_7 _ _ ūžė jo aną vakarą dvi kirpta-; V* Ąe(*P sutiko, žiurėj‘o į 

rovė žvdui iš barzdos viena plaukės papliauškos, kurios Juos jf .juokėą. Jaunavedžiai 
plauką._______________ ‘ j turėjo užsidėjusios naujas ' įgalėjo suprasti, ką tai reis-

“Plaukas už karalių Dovi-' skrybėlės po dolerį ir gal už,kia- ?et kada parvazavo na- 
dą, tarė rabinas, ir ispese .. , - .
plauką iš kunigo pakaušio. lr tankiai gromuluo- į--vp-1”'7 ""f“Du plaukai'užP šv. Petrą da.n20s “čiujing gam,” pasi- A^imeho kortos, ant kurios 
ir Povilą,” tarė kunigas.

“Tris plaukai už šv. Leibą.
Icky ir Maušą,” tarė rabinas.

tynis brolius miegančius,"
tarė kunigas.

-Visi .plaukai uį visus Na ka’tu -a-nt'to
Šventuosius: sunko įsejęs iš jr *; 
kantrybės rabinas ir griebė kia knvga

~"“ija kunigui už čiup-j — '

a koki nikelį dažu suteptu ant' -110’ Jie pamatė, kad krau-; 
nosių, ir tankiai gromuluo- j įninkąs nenukabino nuo' 

Du DlarkaTnž'^Pet'ra‘dsmos “čiujing gam,” pasi_1 vežimėlio kortos, ant kurios; 
.. .. . . * . sakė norinčios pažiūrėti į te- ^uvo padėtas stambus užra-

Įlefono knygą. Aptiekorius šas“Tai musų pačių pada-; 
’ i joms knygą padavė. Povą- ras- 
llandėlės viena jų sušuko su

I

44Ar tu žinai, kad jos var- • 
do šitoj knygoj visai nėra?! •' 
” * . . . i?

jie drįsta mums rodyt to-

visa sauja kunigui uz ciup-j Tuor?et tos jaunos leidės
. t ixi-i su panieka leptelėjo telefo-

Nuo tos dienos katalikų no knygą ant stalo ir užrie- 
kumgai pradėjo nešioti pli- tusios savo miltuotas nosiskus pa Rausius,. ir nuo tos sako- 
dienos visi jie nekenčia žy-^ «Ąr ngra ^ja kur pirmos 

- -j^klasos aptiekos? Mes norim
Kun. Gazpadme. gaut gera telefono knygą,

! kūr musų draugės vardas
H <9yra?

I * ------------------------------------

Geografijos žinovas.
Mokytoja.—Jonai, ką ten 

nosį krapštai! Ar žinai, ku
rioj pusėj yra vakarai? At

LYG AUKSO ATRADIMAS
Sako. Trijų Sųvaičių Bandomas 

. Pertikrino Jų.
Ponia Mary H. Thomas, Box 1»>5, 

(Vest Point, Ga.. rašo:
1 “Po ėmimui jūsų puikio.- Bulgariš- 
kes Žolių Arbatos per tris suvaitos.!

; atradau, kad taip lyginai kaip jus s, 
kote, ji yra gera dėl pilvo, inkstų, k 
penų ir pataisymui kraujo. Aš es 
tiek užganėdinta, joge: rašau prašj 
dama dar vieno bakso Bulgariškų Žo
lių Arbatos. Ji yra puiki ir musų visa 
šeimyna ją geria ir visi jaučiamės, 
lyg butume auksą atradę.

> Bulgariškų Žolių Arbata pagelbsti 
prašalinti šalt: tuojaus. Tik imkite ją 
karštą prie* gulsiant. Parsiduoda i iž 
sur aptiėkose. 35c., 75c.- ir $T.'26.

PASTABA: Jeigu jus norit dide
lės mieros šeimyniško bakso, tai pa- 
iųskitenan $1.25. Adresas: H. H Vr>n 

Sehlick, 45 Marce! Building. ■ 
Pittsburgh, Pa. ' •

Neteisingas įtarimas.
Mes turėjome namie šešis

Mes ' 
bam i 
portuo 
m e v 
ik ą rt 
rankomis 
dirbt as
Itališkas

Akorcinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 
.lėtu gvar.1 
•h-snės ne;., 
eisiant pa" 
a.o_,o Kuri

RI A TT \ S ERES ELLl & CO.
S17 iilue Kand Avė.. Dept. 4".
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Nenustok Vilties
Naudok Salutarą

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO. 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JŲŠ TURITE UŽK1ETSJ1MĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ. NUSTOJIMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ. SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ. IR T. T.

“S AL UT ARAS BITTERS” PAGELBĖS
| TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU
GRĮŽK PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS“ PAS SAVO APTIEKORIŲ. ARBA I§ MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEM1CAL CO.
639 WEST 19TH STREET, CHICAGO. IL L.

LIETUVIU LAISVĖS 
MYLĖTOJU DRAUGYSTĖ 

WAUKEG.AN.ILL.
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABIUS 
726 McAllister Are.

2) Pagelbininkas KAROLIS D LMS A 
716—8th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ 
838 So. Jaekson -St.

4) Turtų Sekr. ANT. SAUUČKA 
810—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 <5o. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenos Avė.
7) Knygiąi K. AMBRAZIUNA8

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

< 11—8th St. 
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court.

i
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PUIKUS 8-nių DIENŲ { 
LAIKRODĖLIS

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

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

Išrodo kaip paukštis, bet
Vienas juokdarys parsive

žė iš Amerikos j Lietuvą pa
pūgą ir išmokno ją sakyt: 
“Ar nori peklon?” Vieną 
dieną šitas paukštis išskrv- 
do ir nulėkęs keliatą mylių 
nusileido ant ūkininko sto-i 
go. Tokio gražaus paukščio 
ūkininkas kaip gyvas da ne
buvo matęs, todėl pristatė 
prie stogo kopėčias, kad ji 
pasigavus. Paukštis išrodė 
visai nebaukšttis ir ūkinin
kas prislinko prie jo jau kaip 
tik imti. Bet kuomet jis ištie
sė ranką, paukštis staiga iš
sižiojo ir prabilo žmogaus 
hftlflii *

“Ar nori peklon?”
* Ūkininkas jau ir ant ko

pėčių nepataikė, tik nusirito 
kaip maišas pelų ii- plumt 
ant žemės.

“Tai tu matai, kūmai,” 
kalbėio jis paskui savo kai
mynui, “o tie cencilistai šne
ka, kad velnio nėra!”

Ponia Oscar Gray, R. F. D. No 2, 
Bos 19, Nichols, Iowa, trumpai ir aiš
kiai rašo apie savo bandymų patyri
mą ir linksmų pabaigų: ”Aš turėjau 
labai serijoziškų vidurių suirimą ir 
kentėjau neapsakomų skausmų. Var
todama PE-RU-NA ir MAN-A-UN, 
aš palikau sveika ir stipri, ir dabar 
visuomet savo stuboj laikau kelias 
bonkas tų gyduolių.”

Ponios Gray patyrime nėra nieko 
naujo ir įdomaus. Jos visi nesmagu
mai paėjo nuo kataro. Per daugiau 
kai pusę šimto metų PE-RU-NĄ- yra 
žinoma po vigų pasaulį kaipo geriau
sia gyduolė nuo kataro ir katariėkų 
ligų-
Pirkit PE-Rl -NA Ule kur. taM«(m- 

•e arba skyalaj farmpj.
Priaiųskit 4 centus įtampomis i 

PE-RU-NA COMPANY, Colanša*. 
Ohio. reikalaudami Jnygelės apie ka
tarų.

BE JOKIO KOMEN
TAVIMO.

Štai laiškas, prie kurio nereikia jo
kio paaiškinimo: “Manchester, Conn , 
!'ox 93, Vasario 1. Aš rašau Jums, 

.kaip aš pasveikau gerdama Trinerio 
Kartųjį Vynų. Aš buvau vedusi per 15

V netų ir visų laikų jaučiausi geni:. 
~ Bet štai vienų sųvaitę aš buvau pa-

• kviesta į vestuves. Farėjus iš vestuvių 
aš apsirgaM ir nuo to laiko negalėjau 
pasveikti. Aš bandžiau visokias gy
duoles. ėjau ant operacijos, vienok 
repagijau p«r ištisus penkis metus. 
Tada vienų dienų mano mergaitė, 
parėjus iš mokyklos, sako man: "Aš 
mačiau apskelbimų Trinerio Karčiojo 
Vyno.” Nors aš daugiau į gyxii»les 
•.'.etižUšjau, vienok bonkų nusipirkau. 
Tuojaus, kaip tik aš išgėriau vieną 
bonkų, pasijutau geriau. Paskui 
'retdama Trinerio Kartųjį Vynų per 
o mėnesius aš pasijutau taip gerai, 
kaip pirm ligos. Mano vyras ir duktė 
•nano, kad nieko nėra geresnio, kaip 
Trinerio Kartusis Vynas. Su pagar
ba Mrs. Francis French.” Jeigu jus 
kenčiat nuo pilvo ligų, kaip tai nuo 
prasto apetito, užkietėjime, svaigulio, 
galvos skaudėjimo ir abetno nusilpimo, 
pabandykit Trinerio Kartųjį Vj-na.

Atsitikime reumatizmo ir neural
gijos pabandykit Trinerio Linimenta, 
o atsitikime peršalimo imkite Trine
rio Sedativų nuo Kraulio. Jeigu jūsų 
aptiekorius arba gyduolių pardavėjas 
šių gyduolių neturi, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, Chicago, III.

dk.nump
66

YS»99

s »• - ’s
.»>»;>

►
»»
»■»
»»
»»>»>>>
>>>J
>
.9
9
9
9
*

“Trijų Metą Kanklių Knj* 
£a.“ už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

‘' i K

“Trijų Metą Kanlclią” Pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 

Kaunas, Lithaaaia.

lyrai išvalytas Castor Oil 
? aria; ;. taS medicinos reika- 
• Be kvapsnio. Stinru-
r,as :r tyrumas nepakeičia- 
n:a,«. BP skonio >ir neatsi- ' 
duoda Imkit Keiiojtr’s. Sų- 
P-n^a1 I-aborato-

Jeigu / jus ..'-nžmykėtumet mums 
$25.00 už laikrodėlį,. Jus ncfcautumet 
geresnio kai šis. Tai yra 8-nių. dienų 
laikrodėlis; kurį reikia užsukt tik kas 
aštuohios dienos.Puikiuose sidabruoto 
nikelio viršeliuose, septynių akmenų 
judėjimas, rodo laikų teisih‘gųi ir ga
rantuotas ant 20 metų. V|rtas*yTa ma
žiausia $15.00, bet mes per trumpų lai
kų nutarėm juos parduot tik po $€.95. 
Su šiuo laikrodėliu mes prisiusime 

(jums rankovrnius guzikus, puikų ni
kelio retežėli, labai gerų cigarų ir 
cigarėtų uždegėjų ir puikų žiūronų, 
per kurį matosi puikios aktorkos įvai
riose pozose. Prisiųskit tik 25c. staro- 
pornis persiuntimo lėšoms, o $6.95 už
mokėsit, kai daiktus aplaikysit savo 
namuose. Užsiganėdinitnas gvaran. 
tuotas arba pinigai bos sugrųžinti. 
Siųskite užsakymus tuojaus, šiandien. 
Adresas:'___ (14)

PRACTICAL SALES CO.
1219 Narth Irving Ave^ Dept-1*3 

CHICAGO, IŲL.

i ' np

fa BIUOUSNC

BEECHAMS
kaip

ETNOLOGIJA (šerno), apdųryt. $4, da 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, da 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta 81.50, da 
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta 41^0, dabaT tik 75c. 
GYVULIU PROTAS, apdaryta,$2, dabar tikti.
KAIP GYVENA AUGMENYS. Apdaryta 81M dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŠODYNtUS. apdaryta $1.<25, dabar tik GOė.
18 ANGLU KALBOS LEKCIJŲ 85, 0abaa tik 12.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

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

$3, dabar tik $1.50.
TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdanrta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta <7, dabar tik <3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAvGAT AMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik >1. 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta |1. dabar tik 50c. 
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1- 
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta 62, dabar Mk $1- 
PORTUGALU MINYšKOS MEILIŠKI JLAIŠKAt. apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10. 
TIKRI JUOKAI, nudaryta $2, dabar tik |1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 76c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik 
CMINUA. apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta M 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLi

... tik

|%TOJTMAS, apdaryta 75c 

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

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Fm! Avene, - Chicsft, Illuaii



KAS GIRDĖTI LIETUVOJE 
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) 
*****^*********^********^**^***^^**********A**AAAAAAA4yWMWWWWWWWWVWWW^M< 

iki sočiai paėsti, bet kurie 
sako, kad iki šiol mokėjom 
be ponų pamokymų gyventi, 
mokėsime ir toliau. Nėr ką 
sakyti—tikri gudragalviai.

Pusbutelių agitacija.
PRIENAI. Blaivybės sąvai- 
tei užėjus, pasipuošė “blai
vybės” smuklės. Vasario 1 
dieną Prienuose ant “blai
vybės” smuklės durų iška
bintas plakatas, eglių šako
mis papuoštas, su parašu: 
“Dieve, laimink blaivininkų 
smuklę, tą labdaringą įstai
gą ir joje geriančius! Valio 
blaivininkų šventė!” Žyde
liai aplink vaikščiodami gal- 
vas kraipė ir iš džiaugsmo 
rankas trynė, mat manė, kad 
blaivininkai per savo šventę į 
tikrai palaiminimą išprašy
sią (mat, žydai nuomoja 
smukles), bet pasirodė, kad 
čia ne blaivininkų darbas, o 
kokių šposininkų, nes polici
ja atėjus pagražinimus nu
traukė. Vasario 5 d. minima 
smuklė vėl pasipuošė nauju 
obalsių: “Artinasi svieto pa
baiga, o tai tikrai įvyks va
sario 6 d.; prieš pabaigą 
svieto reikia gerai blaivinin
kų smuklėje išsigerti, nes už

I

Metaliniai pinigai* 1 Maleckas, Zigmas Liužinas 
Nauji metaliniai pinigai, ir Pranas Zajančkauskas.

Lietuvoj jau pasirodė apy- Į ----- — - —
vanoję. Piliečiai patenkinti, Ii Dotnavo# ž. U. Techniku* 
kad nors kartą gaus nusikra-4 m° niekinių gyvenimo, 
tyti nelemtų popierinių 
draiskalų.

į Audros »u perkūnija išga
dino davatkas.

PIKTONIAL (Šiaulėnų val
sčiaus). Sausio 14'd., 12 vai. 
naktį pakilo audra su perkū
nija. Davatkėlės savo namus 
šlakstė šv. vandenių, o kitos 
net per naktį kryžmais gulė-

I nėra pažymėta laipsnių iš fi
zikos ir visuomenės mokslų 
Direktorius j 
nitii: arba laikyk ekzaminus 
išf fizikos ir visuomenės 
mokslų, arba kraustykis iš 
gimnazijos. Mokinys mėgino 
teisintis, kad jam iš tų daly-

Mokykla yra tam, kad iš
leidus gyveniman jau apsi
švietusius, visapusiai išlavin-

žmones"........ : (pažymiai) ir jeigu direkto-
Tą matydama Dotnavos r.iusįu?!H

STIPRUMO BUDAVOTOJAS
Jūsų stiprumas daugiausia paeina nuo maisto, kokį 

vartojate. Jei jus esate silpnas sveikatoje, jus turit var
toti toniką, kuris užtikrina daug maisto sykiu su gyduo
lėmis. *

SCOTTS EMUM 
budavoja kūną ir suteikia s veikatą, kuomet nieks kitas 
nepagelbsti. Jis turtingas, maistingas, atsako kūno silp
numo reikalavimams ir turi būt vartojamas nuo
lat kasdien. Dėl jaunų arba cenų, ne stiprių kaip pa
prastai, mes rekomenduojame Scott’s Emuision.

Scotl & Bownc, Bloomfield. N. J. 24-69

avinuku.', visapusiai ISiavin-  ----------- - —- - - v į
tus ir sveikai galvojančius kų yra ganėtini laipsniai

** utuiyuaina ootnavos ..--v.--.-.-..-....-...-, ;
moksleivija nuo pat mokyk- atvežtų is Šiaulių, bet di- j 
los pradžios pradėjo rupin- rektorius nesutiko: mokinys 
tis savo savistoviu lavinimu- prašė paskambinti telefonu, 
si, kuriam, reikia pastebėti,;bet direktoriui ne jo laipsnio __ i • it . • . • n m nragulininm ir

los pradžios pradėjo rupin- rektorius nesutiko; mokinys 
ą • A YX A O 1/H YVĄ Iii II ♦ 1 t ZA 1 /\ r ZA VA 1 lBurtams tiki.

Gudžiūnų valsčiuje jau-' 
nos pilietės B. naujai girnų-;

paskutinio 
nesnės bobelės tuojau pra-j eis ‘ __________
dėjo tyrinėti kūdikio nera-į . Gražio, vietos 
mumo priežastį, ir atrado, j BUKT0S DVARAS (Liud- 

'u! vinavo vai.). Buktos dvaras Jauna „u.-.....
! riampolės į Krosną. Prieš 
karą dvaras buvo išnuomo- 

itas ir gražiai sutvarkytas. 
Jame veikė garinė spirito va
rykla. Karo metų dvaras li
ko apgriautas, keliatas tro
besių sudeginta. Dvaras tu- 
•ėjo apie 900 margų lauko. 
Dabar gavo visai kitokią iš
vaizdą: liko išparceliuotas, 
oalikta tik, rodos, 300 mar
šų, kuriuos nuomoja B. Pa- 
;i spirito valykla jau buvo 
sugriauta, bet dabai’ atstaty
ta ir veikia. Buktos dvaro 
daugiausiai gavo mažaže
miai ir dvaro darbininkai. 
Bet daugelis dar neturi trio- 
bų nei gyvulių, o ir su duona 
įtriuka.

Dvaro laukas ir pats dva
ras yra apsuptas iš trijų šo
nų, gražiu žaliuojančiu miš
ku ir vinguojančia Šešupės 
srove, kuri raižo viso dvaro 
laukus. Vaizdai labai gra
žus. Už kokios pusės kilom, 
nuo dvaro, per Šešupę pada-- 
rytas tiltas’. Tiltas nuo karo 
laikų buvo netaisomas, nors 
vokiečių valdžios buvo pri- 
gabenta iš Kalnyno miško 
medžių, kurie tiesa, ilgai be
gulėdami išnyko. Dabar til- 
.tas pereitais metais padary
mas naujas betoninis. Gražus 
naujas tiltas, krumuoti upės 
krantai, netoliese miškas, 
garinė lentpiuvė, kitoj pusėj 
—dvarelis—visa tai duoda 
malonaus akiai įspūdžio.

• \

jkad patrynus krūties pien
moteriškė. Ulių ,s^
sius, taip ir padare, o bobe-; 
lės įžiūrėjo, kad ligos prie
žastis butą kokių tai šerių, 
kurių, žinoma, nebuvo. Pas
kui tuos nebuvėlius šerius 
begydydamos,. kūdikį viso
kiais tepalais ’betrindamos, 
vos į kapus nenuvarė. Tokių 
tai d'ar esama moterėlių.

Kitiems pavyzd is.
Devinduonių piliečiai, Gu-

sfer*j3 pusbuteli džiunų vai., susitarę suorga- 
oOO dienų atlaidų. nizavo laiškų ir laikraščiu

Lai Lietuvos visuomenė įpristatymą stoties ir į sto- 
nemano, kad Prienų miestas fajp sutvarkius pašto ga- 
nuo kultunngo pasaulio at- vimą, atsirado daugiau laik- 
silikęs. Anaiptol. Pažanga raščių skaitytojų ir negirdė- 
įr čia, sparčiais žingsniais tj nusiskundimų dėl pašto 
pirmyn eina.... As manau, įvėlinimo .Geras pavvzdiski- 
kad bus neprašau šiek-tiekj^ems 
ir apie jo politinį gyvenimą ; 
parašius tuo labiau, kad da
bar turim rinkimus į vietos' 
savivaldybę (pereitų metui 
rinkimai buvo panaikinti), k . . . - v - R - 
Be* įvairaus plauko ‘■katali-ĮPįf1"”” 5%
kų" sąrašų, pastatyta L S.-^
D. ir am™ So'.Ivaruo-
dminkų sąrašai. Bebaigiau- * ‘ z •.
čios savo dienas Darbo Fe- ;5 ' _______ 3
deracijos šulai nebežino ko! 01x2:1,.;
tvertis. Nekurie iš jų šulų,; . . .
kaip antai K. Š. vaikščiojai , Biržų vai., Mintogąilij^ioi 
pas darbininkus, su Įkertais T
ir tokiu budu mano balsų 
prižvėjoti, bet kaip girdisi 
kalbant: "Kodėl neišgerti už 
galutiną federantų suiri
mą”... Be to giriasi, kad iš 
Darbo Federacijos gavę de
šimts tūkstančių litų agitaci
jos tikslui. Jeigu taip, tai bu
teliukų agitaciją gali plačiai 
varyt. Laimingos kloties!

Gražus amželis.
Indrėnuose, Tauragės ap

skrities, pradžioj šių mėtų

dvaro pilietį J. Rprkaltą. 
j jam jojant apie 7 vai. vak. iš 
: Biržų užpuolė plėšikai ii 
apiplėšė. Biržų apielinkėj 

i panašių naujienų ir daugiau 
: girdėti.

Javus vagia. ą 
PADAUGUVOJE (Kauno 
apsk.), prie praeitų metų ne
derliaus prisidėjo šių metų 
javų vagystės. Jos atlieka
mos labai paprastu budu.

’Pajūtę, kuris ūkininkas 
turtingas kviečiais ir suuodę 
svirne aruodo vietą, palenda 
ir prasigręžę skylę, prisilei- 
džia kiek reikiant javų ir už- 
kišę skylę, vėl nepastebėti 
prapuola. Nukentėjusių yra 
keliatas ūkininkų, kurie pa
darė pas įtariamus kratą, 
bet kviečių nerasta, {tariami 
tardomi. •

Nusižudė dėl meilės.
Lebeikių dvare, Ukmer

gės apsk. sausio 25 d. nusi- 
nuodvjo 20 metų amžiaus 
mergina Markaučkytė. Nusi
žudymo priežastis—nelai
minga meilė. Mat, tą dieną 
buvo atėjus pas savo jauni
kį, reikalaudama, kad ją 
į vestų, bet jaunikis ją išvarė, 
ilsėjus už durų, išgėrė karbo- 
liaus esencijos ir čia pat prie 
jaunikio durų pasimirė.

Plėšikai sulaikyti.
TURŽĖNAI (Kauno apsk.). 
Laikraščiuose buvo rašyta, 
kad plente nuo Jonavos ligi 
Turžėnų plėšikai puola žmo
nes. Energingomis Jonavos 
policijos pastangomis pasi
sekė tų plėšikų gaują sulai
kyti. Pas juos kratos metu 
rasta daug pavogtų daiktui 
Plėšikai pasirodė esą: Juo
zas Bartašius, - Jeronimas

Ir sekmadieniai* “kulia.”
Vienas Topeliškių kaimo, 

Mariampolės apskr., jaunuo
lis, grįždamas is bažnyčios 
gerai įsišildęs, užsuko pas 
savo prietelį į svečius. Ten t 
radęs keliatą nepalankių 
"svečių, taip; pat gerokai Įši
lusiu, pradėjo peštis, šeimi
ninkas visus išprašė lauk. 
Paskiau atėjęs maldininkas, 
nusitvėręs spragilą, pradėjo 
savo draugus kulti per kur 
pakliuvo—prekulė vieniems 
galvas, kitiems šonus, kitus 
bendrai apkūlė.

“Gudragalviai.”

Didžiuli Viq Pavijingą Ug* pasideda b 
Į Priežasties Vidarų
* Kad apsaugojus šeimynos stei- 
; katą, visuomet laikykit po rifnka 
i bonką Dr. CaWweirs Syrup Pep- 
srn. Gera dora visuomet pagelbės 
reikale.

APIE visų Hgu prasideda
nuo vidurių užkietėjimo. Ncre- 
iruliaris ėjimas laukan padaro 

daujf negerumų žarnose. Vietoje kad 
i maistas butų suvirškintas, jisai pra- 
i deda jūsų viduriuose puti, platinda- 
' mas nuodus po visą jūsų šistemą per 
kraują, tokiu budu paliečia jūsų šir
dį ir smegenis.
Deliai šitokios nenormalčs padėties, 
jus atsiduriat pavojun, r\es ligos suka 
apie jumis Kuomet jūsų kraujas da
linai yra užnuodytas, jūsų apsigy
nimo spėka būna labai susilpninta ir 
jūsų sistema tuomet paliekama iigų 
perti malonei. - :

r •*

mokytojai nelabai pritaria.
Kairioji moksleivija su

sispietė į “socialiams moks
lams tirti sekciją." kuri gy
vavo ištisus du metu ir atli
ko daug svarbaus darbo..

Bet iš mokytojų pusės, 
ypatingai žemės ūkio minis- 
teriu tapus kun. Krupavičiui, 
mokytojai visi pakito, o ypa
tingai direktorius A. Rukui- 
ža virto “šventu” kataliku, 
pradėjo lankyti bažnyčią ir 
mokinius varyti, nore pir
miau jis buvo bažnyčios 
priešu.

Kusų laikais buvo priėmęs 
rusų tikėjimą dėl vietos ir 
putė į rusų caro ragą, tik 
dabar virto geru kataliku ir 
įvairiais budais smaugia 
kairiąją moksleiviją, o atei
tininkus globoja. Neleidžia 
rengti paskaitas, nors visai, 
moksliniais klausimais. Pav., 
prašant, kad leistų laikyti 
paskaitą prof. Vabalui-Gu- 
daiciui tema: “Psichologijos 
esmė ir uždaviniai,” atsakė, 
kad negalima, nes tas esą 
mokiniams nereikalinga.

Už tiesos žodžių skelbimą 
dėka p. d rektoriaus A. Ru- 
kuižos, draugui V. M.—kui 
buvo sumažinta elgesys me
tinis iki 3. Sako, mokytojo 
žodis šventas ir prieš jį ne
valia kovoti.

Besikui iančiam “Kultū
ros” būreliui, mokytojai da
rė visokiausias kliūtis, ir 
leido trimis mėnesiais vė
liau, nei ateitininkams, ir 
tai išbraukdami iš įstatų 
“griešnus” žodžius.

Pereitų metų spalio 13 d. 
beminint penkiametes Tech
nikumo sukaktuves A. Ru- 
kuiža barė mokinius, kodėl 
jie neina bažnyčion su len
kais muštis (Dotnavos apy- 
inkėj daugiausia lenkų gy

venama) ir sakė, jog tai yra' 
kiekvieno susipratusio tau-! 
tiečio pareiga. Mat, jis parsi-; 
davęs kun. Krupavičiui, ne-1 
žino nei kaip patarnauti, kad 
tik likus kuriamoje Ž. U. 
Akademijoje, kurion pa
kviesta daug kunigų ir fede* 
rantų profesoriauti. Tad ir i 
kuriamoje akademijoje klę-Į 
rikalizmas nori įsigalėti ir Į 
išauklėti katalikiško jonuli-' 
statymo asmenis. -

Pažangiajai, moksleivijai 
visa tai matant' reikia sūri- 1 
spiesti vienon krūvon ir pat

i reikėjo, o jo prašalinimo, ir 
, neskambino. Mokytojai per 
, “ekzaminus” labai jį kriti- 
. kavo, ypač iš visuomenės 

mokslo. Galop mokytojas 
paklausė: “kokia valdymosi 
forma Austrijoj?” Mokinys 
atsako, kad čia ne. visuome
nės dalykas ir to nėra vado- į 
vėlyje pažymėta. Bet nieko 
negelbėjo; išnešti mokytojų 
rezultatai, kad mokinys ne
išlaikė “ekzaminų” ir turi 
.'.pleisti gimnaziją. Mokinys 
dar mėgino protestuoti ir 
siūlė išrinkti mokytojui iš 5 
klasės kokį nori mokinį, su 
kuriuo mokinys L. P. galėtų 
daryti konkuisą, bet moky
tojas atsakė: “Čia prizo ne
gausi.” Ir sudiev mokykla!

Taip (lėliai savo socialde- 
mokratiškų pažiūrų turėjo 
L. P. apleisti gimnaziją, tik
tai gražioje “ekzaminų” for
moje.

Lietuvoje tokie faktai ne- 
benaujiena.

Kas kita Mokytojų Prof. 
Sąj. Seminarijoje. Ten, anot 
mokinių žodžių, tituluotasis 
Pranckietis nedidelę rolę lo
šia. Sako, kad pamokų metu 
tarp mokinių ir tituluotojo 

įkarštu diskusijų atsiranda. 
Tituluotasis Pranckietis buk 
nebenorįs ten nei kojos kelti 
į tų “bedievių, cicilikų” kla
ses, bet buk privertęs jį pats 
vyskupas skelbti “krikščio
niškąsias dogmas.”

'' Gražus musų pavasarinin
kų “darbeliai,” ar ne?

Tomas Čiomas.

i1
1

DRAUGAI! 
Skaitykit ir platinkit dar 
✓ bo žmonių laikraštį 

"KELEIVI”

I

I

i

i

scatyti organauota ‘ jiegą 
prieš besiplečiančią ųietųvo-

NUMAŽINTOS KAINOS

Į LIETUVĄ
VAŽIUOKLE 1 LIETUVĄ IR SUGRJŽKITE
PAEOG1A L’NITED SEATES LINIJOS LAIVŲ

(S.Š. Leviathan laivu į abi pusi—$215 ). Prui-
trečia klesa. Numažintu k'hina kelionės tarp New Yorko ir Kauno 
į abi pusi tik $20L. ,----- . .
dėkit prie specialės ekskursijos, kuriai vadovaus p. .Jonas W Liūtas 
ll.uth) ir kurios laiv ’ • -*- - " ’ .... '

• Liūtas prižiūrės 
kituose kelionės 
rašykite

45 Broadaav
75 Statė Street

s Leviathan išplauks Gegužės^23 dieną. P. 
bagažus, paspirtus ir prigelbės muitinyčiose txi 
reikaluose. Pasiniatvkite su vietos agentu arta

UNITED STATĖS LINES
New Y.irk City 

Boston. Mass. 
Managing operators for

UNITED STATĖS SHIPHNG BOARI»

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI- j 
PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGŲ 

PRIEŽASTIS. f
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, sa

vo gimtinės krašto tamsumą ir prietarus sklaidydamas..
Taigi, Naujų Metų dovanoms parsiųsdink savo gimtinės artimie

siems“KULTŪRA”
Mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės 

žurnalą « >
Su jo priedais—knygomis:........................

1) Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
“DAIGAI”

2) V. Boelse Žmonijos Kilmė, (su paveikslais.)
3) M. Berno žmogaus kova su gamta, (su paveikslais.)
4) Sodžiaus Kalendorių 1926 metams, didelį ir turiningą.

“KULTŪRĄ” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
žymesnieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Radaguoja P. 
Bugailiškis.

"KULTŪRA” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie
tuvoje 20 litų (2 dol.), pusei metų 12 litų (1 20 c ), Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol.

Be to gera dovana knyginčliams "Kultūros” kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 1J)21 m. neįrištas 2 
dol., įrištas (2 tomai) 2 dol. 40c., 1923 metų—60c.. įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1924 ni. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c., įrištas (3 tomai) 
4 doleriai.

Pinigą^ geriausiai siųsti per paštą money orderiu.
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS" BENDROVE

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

Kuomet jus jaučiatės išpustas, imkite vieną Šaukštu Dr. CaMwėll\ Svnin 
Pepsin, o iš ryto pajusit palen^ftiijnu Daugelis, kurie nuolat jaučia vidu
rių užkietėjimą, apsaugai lai ima dožą sykį į sąvaitę i -• ■ . .• .
Žmonės, kurie žino’, pasakys jumaj kad Syrup Pepsin" tikrai yra Jtaiki vidų 
riu evduolė. kuri nrašalina iš viduriu nerviną _ .

je kuniginę reakciją- 
Studentas.

» ■■■■■•r 1
Nepriėmė į gimnaziją deliai 

politinių pažiūrų.
KĖDAINIAI. Pavasarinin
kai įkūrė suaugusiems gim
naziją, kt rios mokytojai yra 
tie patys Valstybinės Gim
nazijos nokytojai. Dabar 
ten gyvu< ja trįs klasės (III, 
IV, V). Š ai koks gražus bu- 

; vo ten pa . asarininkų darbe
lis. • ■ * *
" Mokinas L. P. pabaigęs 3 
klases Šiaulių suaug. gim
nazijoj, atvažiavo į Kėdai
nius ir Įstojo ĮIV klasę. Vi
sose Kolainių mokyklose 
kapeliorj uja jo dėdė diako-

Iš NEW YORK 
Į KAUNĄ 

IR ATGAL
So S.V.taksomis

Puiki proga jums siūloma ap- - 
lankyt seną tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siunčiami iš Hambur
go į jų važiavimo vietą, po prie
žiūra kompetentiškų kondukto
rių.

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar- 
kymų'. L'žsisakykit vietą iš- 
kaino.

i
j

Deliui reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES

131 Statė S L, Boston, Mana.

Nusa-Tone
20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

v — ...-------y 1 epsm Iicrnr yra .puiki viriu- —-
' Nors karvės šiaudg pa^i
neturi—bet užtai jų seimi- prasideda pavojingų Hm, ^Įu^Tia^SlJlODaS-^ HCkietlS.

............. ’ ——5------------- — - " visokiĮ titulų Pranckieu-““gudrus.” Sasnavoj,
” 1 1 i

iii
Mariampolės apskr., vidury. _
SaUSiO mėn. agronomas įaiKe ca]dweirs Syrup Pepsin tokia žema 
paskaitas Paskaitų klausė- kaina, kad paprasta dora kainuoja 
si daugybė ūkininkų, nuo jų n€dau,riau kaiD wna centa- D*upe- 
neatsiliko ir moterys, kunos 

'daugiausia įdomavosi vištų 
ukiu. Bet atsirado ir tokių 
“gudragalvių, daugiausia 
Mauskės lankytojų, kurių 
karvutės neturi net šiaudų

ir£

nedaugiau kaip vieną centą. Dauge
lis žmonių džiaugiasi gera sveikata 
pasidėkavojant tikta, tam, kadltAf- 
latos vartojo Dr. Caldweil‘» -Byrfap 
Pepsin. Jie vartoja j j nuo vidurių 
užkietėjimo., maisto nevirškinųąo, 
ricmcns ėdimo, drebulio, šalčid. kw-» 
timo ir kitokių nesmagumų. Jis ne
turi narkotikų, nei kitokių kenks
mingų priemaišų ir maloniai veikia 
kaip ant mažų, taip ir didelių.

KLPpNAS VIENOS BONKOS 
hiBANDYMUI DYKAI

T ra riaug-.-žmonių, kurie visuomet 
' terminu išbandyti, negu
; pirkti Lai jie iškerpa kuponą, 
-prisega prie jo savo vardą ir ad
resų ir lai prisiunčia j

PEPSIN SYRLP COMPANY 
.Monticell*. -1W.

! o anlaikys dykai bonką Dr. Coli-' 
; well’8 Syrup Pepsin paštu. Stare- 

pa nereikalinga. Vnoikai dykai.:

tis pažine jo savo sūnėną mo». 
kinį L. P. kaipo rimtą sočiai-i 
demokrata. Užtat pasitaręs j 

j su S G. direktoriumi sugal- 
ivojo, kac! "cicilikui” moki
niui L. P. ne vieta “šventoj” 
kleriKališkoj gimnazijoj. 
'Bet vėl bėdos, kuo paąire- 
' miant prašalinti? Nagi, atsi- ■ 
minė, kad mokinio liudyme

.vojo, kad “cicilikui” moki-

LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ 

PER BREMENA
Trečioj klenoj tik steitrum
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkiamų

32 Broadwav. New York. < 
arba pas vietos agentus.

iai

PINIGU • NESIŲSKITE
Tik tuoj iiraiyliite ir pri»ių«kite že- 

niau paduotą kuponą! Tai visa. k*. 
turite daryti, kad gavus pafaant^rmui 20 
dienu gydymą pagalba No,. Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuria reguliuoja ir stifhU- 
liuoja kūno funkcijas ir pagelbsti sutemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. •

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra re i kalinga sveiko ir re ‘ 
krau,o padarymui. Tai Geležis raudonina^ 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Ton« 
taipgi turi vaistą formoje Fosforo elemento, 
kur.s labai svarbią role lošia musų kone. Prią| 
viso to Nuga-Tone dar turi Setis kitus nau* 
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jami geriausiu viso pasaulio daktaru prtgMMo 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuria 
daug kartą buvo iiraiomas ir bėgiu trim eleitanChl - 
suviršum metą davė geru rezultatą. Tūkstančiai 
ir moterų labai giria Nuga-Tone, nes tas vaistas autelM . __
jiems geresne sveikata. Nuga-Toas yra tikrai vstotas Ir tewi pag^bMl Jutą
atsitikiass, priesagai jis jums m4 ręstą nekaiauaus. #

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kone funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą perina apetitą ir priprlbsti 
virGummoi. Nuga-Tone paialina vidurių užkietėjimą ir ponu, prutąlma blogą Avaną 
ir sukenima nuo liežuvio, pahuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą. kari 
purvu vrs apneša nuo virdurlų užkietejimo ir kitų ligą- AspTone yrstrienas pui
kiausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga Tdąe 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni himtagemi ir paiuslte. 

.kad veria yra gyventi. , -
VFIlt ITF 41ANDIF.N! Tuoj iiraiykite ir pasiuskit* kuponą. Md 

gslėtute Ir jus isbandyte Nuga-Tone^gerumą. Jis 
jreidė -svo genimą tukstanėiams vyrą ir moterų—leiskite įrodytiI ja n*B*ūgwuą jusaa. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamiritute, Nuga-Taae yra pardaviasjlasea taipgi ap. 
tiekose tuo supratimu ir sutartimi, kad jis turi pstenkiati jus, arba piaipai grąžinama 
žiūrėk sutarti ant kiekvieno paketuks. *

nonomnon^jo DIENŲ BANDYMO KUP0NAS-*ww***w** 
NATTONAL LABORATOKY, Dept. Litb. S04 >»»• 8. Wabasb Ave^ Cblcago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man ii 
išUidan *r ••'jlys*- j°l 
jum-* 00, jeiuu -------------------
nctnokėUic.
Vardas.........r........... :. . . .* ą ;.

Gar v ? Ir ?Co. arba R. F D-....................

Miestas. . . .......................................

J,*/ iibanymui N u -Tone JO dieno pėi’o
>K aš vartosiu jį 20 dieną ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsiu 
ribės, tai likusia paketuko dalį aš sugražinamu Jums ir nieko

•
....... .  4 ‘
.....t

* i....... V* kili.

«



v ! Drg. Grigaiti* žada

Vietinės Žinios
balandžio pradžioje rytų 
valstijose žada . lankytis 

Per vieną naktj pavogė 39 “Naujienų” redaktorius drg. 
automobiliu*. .Grigaitis. Nėra abejonės,

Iš pereitos subatos į ne- kad jis bus ir Bostone, todėl 
dėldienį Bostone buvo pa-, šios apielinkės socialistams 
voęta nuo gatvių 39 automo- reikėtų ta proga pasinaudo- 
biliai. Vieną pavogtą auto^ti ir surengti bent keliatą 
mobilių policmanas pastebė- prakalbų, 
jo apie Forest Hills ir rekvi-: 
zavęs vieno piliečio sedaną: 
pradėjo vytis, kartas nuo 
karto paleisdamas į bėgan- ___ _________ o________
čią mašiną šūvį. Tečiaus va- Naujosios Anglijos Lietuviu 
gys išsisuko iš kelio ir dingo. Dainininkų Draugijos svar-' 

bus susirinkimas įvyks šia
me nedėldienyje, 22 d. kovo.

Dainininkų Draugijos 
su* trinkimas.

Naujai suorganizuotos

Siūlė $50,000 kyšį.
Valstijos policija ties Ply- Sėtuvių Svetainėj. So. Bos- 

niouth ui 
šmugelninkų iškraunant iš 
laivo ‘ _ 
Vienas šmugelninkų pasi-

užklupo partiją įone-, Susirinkimas prasidės 
...r r g vai. pa pietų. Kviečiami 

degtinę ant kranto.(dalyvauti visi dainininkai.
® ‘ . muzikai ir visi damų ir mu-* iviiao eiuuu cmnmų mcroa- ; •> i • •

šaukė policijos saržentą Ma- Į mylėtojai, 
honey į šalį ir išsitraukęs iš: f 
kisemaus pluoštą pinigų ta
rė : “Štai, čia yra 50,000 do
lerių. Imk visą šitą pluoštą, K°Y,°’ ® Vav 
tik palik mus ramybėj ir nie- vl° t

kam nieko nesakyk.” 7------- . -7
Bet sąržentas kyšio nepri- ■ prašomi atsilankyti pa

ėmė ir visus šmugelninKus; skiltu laiku, 
areštavo. -----------

i Ant kampo Dorehester 
Į Avė. ir M t. Vernon St. aną 
savaitę trokas užmušė vaiką.

! Vaikas buvo ant kojinių ra
tukų ir įsikabinęs į troko už
pakalį važiavo paskui jį. 
Staiga jis kažin kaip paslydo 
ir pateko po troko ratais.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Ateinančią pėtnyčią, 20 

*. vakaro “Kelei- 
>” name bus LSS. 60 kuo- 

! pos susrinkimas. Visi drau-

Taipgi buvo ir asmeniniu už- Matf.r Ut*rijra Sapratima*. išsirandavoj a garadžii s
n rl kas «imdo pašau- ant 35 Mercer St.. So. Boston, Mara,
r įaustai nuotiiira, tai per- ‘ ..............

išsikasdavoja gakadžii s

Vogtus automobilius par
duoda po $10.

Policija sako, kad Bosto
ne vagiami automobiliai yra 
siunčiami į Providence’ą ir 
tenai parduodami. Providen- 
ce’o miestas dabar esąs di
džiausia vogtų automobilių 
rinka. Tenai gerą vežimą ga
lima esą nupirkti už $10. 
Vienas vaikas pavogęs ir 
pardavęs vienam “perkup- 
čiui” 3 automobilius už $30.

Plėšikai pašovė žmogų.
Pereitoj subatoj ant Sil- 

ver SL du jauni plėšikai už
puolė, 55 metų amžiaus airi- 
šį. . Tas nenorėjo pasiduoti, 
tai banditai jį šovė ir pabė
gi* Sužeistas, airys buvo nu
gabentas į Carney ligoninę. 
'Tai vis katalikų darbai, nes 
So. Bostone gyvena dievo
baimingiausi airišiai. Jie iš
tolo prieš kunigą ir prieš 
bažnyčią nusiima kepures, o 
susitikęs juos patamsiai, tai 
tik saugokis, kad nesumuš
tų ir neapiplėštų.

Londone griežė, o 
Bostone šoko.

Pereitos nedėlios vakarą 
Bostone, kaip ir visoj Ame
rikoj, per radio puikiai gir
dėjosi šokių muzika (jazz), 
siunčiama iš Hotel Savoy, 
Londone. Daugelis žmonių 
Bostone šoko sųlyg tos mu
zikos. Programai pasibaigus, 
Bostone aiškiai girdėjosi, 
kaip ant Anglijos parlamen
to laikrodis mušė 12 valandą 
nakties.

Apvogė rubsiuvių 
organizaciją.

Pereito nedėldienio naktį 
vagįs įsilaužė į rubsiuvių 
amalgameitų unijos ofisą po 
No. 885 Washington St., iš-, 
ardė seifą ir pavogė $1,400 
pinigų. Tai buvo mėnesinės 
narių duoklės, surinktos per- 
eitoj subatoj. Kažin, ar tai 
nebus tik saviškių darbas?

Svarbus debatai.
Utaminke, 24 d. kovo, 

Bostone įvyks svarbus de-> 
batai temoj: “Ar žmonija 
verta, kad jos labui dirbti?” 

Garsiausis Amerikos ad
vokatas Clarence Darrow 
sakvs NE! 0 garsus moksli
ninkas profesorius Scott 
Nearing sakys TAIP! Katro 
bus teisybė?

Debatai bus laikomi Sym- 
phony Hali, ant Huntington 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare.

Sudegė 6 arkliai.
Transportacijos kompani

jos arklydėj Charlestowne 
pereitą sąvaitę kilo gaisras 
fr ugnyje žuvo 6 arkliai, i 
Nuostoliai apskaitomi į $15,-1 
,000. _______-. .. .........

sipuolimų ant nekuriu ypatų.
Pagalios įsikarščiavę dis- 

kusantai aprimo. Pradėta ei
ti prie paties dalyko, būtent 
ar yra reikalo tverti Daini
ninkų Draugiją. Visi susirin
kusieji tvėrimui tokios drau
gijos pritarė ir užgyrė.

Užsibaigus abelnam ap
kalbėjimui. susirinkusieji 
skirstosi. Pasilieka tik tie. 
kurie nori prie Dainininku 
Draugijos prisirašyti. Pasili
kusieji kalba apie draugijos 
vardą ir kol-kas palieka vai 
dą: “Dainininkų Draugija.” 
Toliau seka prirašinėjimas 
narių. Prisirašė šie:

Juoz. Navadauskas, 
P-nia Kubilienė.
Bron. Simanavičius, 
Elena Žilinskaitė,
J. Steponaitis, 
Alar. Žilinskienė,
Pov. Apšiega, 
Mat. Biekša,
B. F. Kubilius, 
A. AI. Sinkevičius, 
Kris. Trainavičius.
Viso prisirašė 11 narių.
Renkamas liglaikinis ko

mitetas. Pirmininku išrink
tas M. Biekša: sekretoriai: 
Simanavičius ir Bačiulis.

j\ j e
V \ knygelę. Kalba labai

\ vgs proiaupn-tj^, darbi.’ 
i y ipkaiuuvjau.u

'Medicho. Parašė Z. Alek-
■-1........................................

A. GU.MAUSKAS <121

Lietuvis Barberis
Reikalauja Pusininko.

Jeigu ir nvinoka to amato, tai bus 
isniokini.-: tiipn plaukus ir Ssusti 
barzdas. Daug v-iiki ir mergaičių at
eina pas mus. tad ir mergina ariu* mo
teris galėtų mokintis. (12)

D. GALINIS
So. Boston. Mass

Graborius ir Balsamuoto jas
UNDERTAKER

SUTEIKIA GERIAUSI PATARNAVIMĄ
I’ll

ba.

Moi»ilod»i n DtMaieaciįua. — gwj.
. - hm daugybė naujų, labai

. .« <••• .*'gų monologu ir dėklą- j
?.:a t 'OKuį* t*mi>»:; darbininkiš-Į ISO'j Setenth St. 

uūtiskoa. humoris-1 ——------------------------—y —
.kamJ M rDADAUICLV

U‘ Traka vt.MėK.em* ap į Fl. U Ii ADU W Oft I 
.a.-.- .ima, Laluiuu. ItMicer- i

25c.! Penteri# ir Popieruotojaa 
Arba* Karpenteri* ir taisau viską, 

r 2“*°^ kas tik reikalinga prie namų
: Kaina prieinama. Darbą 
• ažtikrinu. (17)

33 GREEN STREET 
BOSTON, MASS.

Kur Musų >Mi*i Gyvran?
n rinč mas,

’tr.vpsinė. Knygą labai pą- 
r,Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c 

\ihilmui. — Tragedija trijuose ak- 
.. -e. \ e i k ala* perstata nužudymą 

AKKpandra II. Labai puikus ir
• n. scenoj p^rstatomaa
t e; jLii.ii.'.......... •••••••••••••..., 25c.

O. S S.” arb* tliabinč likilaė. — ■ 
\ .<■: akto farsas, labai juokingas ! 

perstatj-mui. Kaina .... 15c.' 
i 

l'jpartni Žiedas ir keturios kitos 
ap; -aM's: 1) Neužsitikintia Vyras;' 

. žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 
’ii-'.a. Jo^e nurodoma kaip žmonės 
i-a:ka: tiki į visokius prietaras, 
l,urr'iS tu ..................................... 15c.
Socializmas ir Religija. — Labai įdo

mi knyga šituo svarbiu klausi
ne. .4 pusi............................ .. .......... lOę

■r

Ii

Strand Tailoring Co.
JEIGU NORI turėti gerą siutų, 
tai ateik pas mane ir persitikrink. 
Aš pasiųsiu pagal naujausių madų

Taipgi taisėm senus drabužius, 
išvalomu ir suprosinani. Padarom 
kaip naujus. (25 i

308 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Ant 2-rų lubų, arti D SL 
Savininkas M. J. NECIACKAS

D. A. ZALETSKAS
983 CAMBRIDGE ST.. E. CAMBRIDGE, MASS. 
Telefoną*: Prospect 0415-M.

i

Dr. M. H. Landau
Specialistas Visokių 

Veneriškų Ligų
18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 1436
■•v* l*****n»W *

Kas gali būti Šios draugi- 'malonėja”, arba kaip buvo nukirsta 
jos nariais? /'’• ',unui s*1**- Drama viename:

Dainininku Draugijos na- "a"as-vta sy»*us angių rasti- 
nais gali būti abiejų lyčių i 
asmenys, 
žvalgų. Taipgi gali prigulė
ti dainininkai ir ne daininin
kai. Dainininkai dalyvaus 
koncertų pildyme bei persta
tyme veikalų, o ne daininin
kai skaitosi rėmėjais ir gali 
dalyvauti peratatymuose bei 
kituose parengimuose. i 

Sekantį dainininkų Drau-’ 
gijos susirinkimą sušauks: 
komitettas jam nužiūrėtu 
parankiausiu laiku.

Susirinkimas užsib dgė 
10:15 vai. vakare.

J. Steponaitis. 
; --------- t (Pirmojo susirinkimo sekr.) •

Ant Chauncy streeto aną 
rytą banditas išmušė krautu
vėj dideli langą ir pagriebę į 
iš lango $450 vertės vovei-ų i

Daktaras A VVilliam Reb- 
stein iš Rosbury tapo nuteis
tas iki trijų metų kalėjimo 
už darymą moterims nelega
lių operacijų.

Somervillėj tapo apiplėš
ta Atlantic and Pacific Tea 
Co. krautuvė. Du ginkluoti 
banditai nusinešė $240.

kailių apsiaustą pabėgo. ‘ į

Aną seredą ant Boylstor. 
St. vagis įnėjo skrynių krau- 
tuvėn, surakino savininkui 
rankas ir atėmęs iš jo $32 
prasišalino.

Aną seredą ant Boylstor. 
St. vagis įnėjo skrynių krau

I

nam vertėtų perskaityti. ........... 25c.

be skirtumo pa- j'i*1'** Balsai. — Puiki knyga, daugy
bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 

graėi,:. spalvuotų paveikslų. Popiera 
perą :r ?pauda graži. Parašė J. B 
Smehtorius. 221 pusi. Popieros 
apdaras ....................................... 31.0c

ViSO.' SURAŠYTOS ČIA KNYGOS
YRA GAUNAMOS ML’SV 

KNYGYNE.

KELEIVIS” 
255 Broadway,

So. Boston. Mass :
!I 
r 
L i; 
L

PARDAVIMAI

SPORTAS
Malcevičius primušė

Labriolą.

PLUNKSNAS. Bukus, Paduškas 
Patalus, Kaldras ir visokias lovų irėd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipsitės ' 
ypatiškai arba rašykit:

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdiniiną. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pu- . 
kus.

European Feather Co.
25 Lovrell Street. Boston. Ma.»a.

PARSIDUODA
FORNIČIAI «

:ger sftrvdma mašina, j 4

Tel.: Richmond 141* J

Dr. David W. Rosen j
Kalba Li*tuviškaL Lenkiška* »•< 

Rusiškai. $
GYDO CHROMAM AS i* 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS.

Nuo
Nuo
Nuo
831

PERSIKĖLE j NAUJĄ VIETĄ

S Tel South Boston 4000

| Dr. J. Landžius Seymour I
/ LIETUVIS GYDYTOJAS |

» 772 Broad* ay, So. Boston, Maaa. /

S VALANDOS: I
£ ■ Nuo 9 ryte iki 9 vakare. ✓

S— --------------------------- -------- ———

ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS (ydymui kraujo, inks
tų ir nervų ligų virs 20 metų.

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

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROW.

Skersai Hanover Street ’ 
BOSTON, .MASS., :

P. J. Akunevičius 
LIETUVIS GRABORIUS 

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale molonėkit 
kreiptis.

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

i

I

I D R. J. MARCUS 
urruvuKAs gydytojas 

Specialistas aekretaų ir chro- 
niMcų vyrų ir moterų ligų.

18 Parattater St. Boatoa, Maras 
(Pri* Hanover St) 

TeL Richmond 668. (-)
Valanda* nuo 9 ryto iki 8' rak. 
Nedėldieniais Iki 4 vai po piet.

i

Olympia Theatre Builidingt 
Room 22 t ,

-

8 dn 10 ryv. 
t iki S dianą
7 iki 8 vakaro 
HANOVER ST. 

BOSTON. MASS.

Room 22

; Singer
gera lova, grdžus setas ir į 
daug kiiok4ų_gbrų rakandų. ’ 
Parduodam dėlto, kad pir- i

.r* -r-

Praėjusiam ketverge ris- kom mažesnę stubą ir visi: 
itynės užsibaigė beveik šer-.rakandai nereikalingi.
i X

meni mis. Ukrainos ir Ameri-
tuvėn, surakino savininkui |-os armjjos čampijonas Joe
rankas ir atėmęs iš jo $3ž Malcevič tokiu
prasišalino. smarkumu

viedė italą Labriolą galva
i grindis, kad pastarasis vos i

Iš organizuojamosios Daini
ninkų Draugijos susirinkime Labriola visą vakarą išgulė- 

Organizuojamosios Dai 
nininkų Draugijos susirinki 
mas įvyko seredos vakare 
11 cf. kovo, Lietuvių Salėj' 

Šiam vakarui tvarkos ve 
dėju buvo išrinktas Bron. Si 
manavičius, o raštininku J 
Steponaitis.

Pirmininkas, paaiškinę 
susirinkimo tikslą, pakvie 
tė žymesniuosius kalbėtoju: 
pareikšti savo mintis link 
organizuojamos Dainininkt 
Draugijos. Pirmiausia pa 
kvietė A. Bačiulį pakalbėti 
po jo sekė visa eilė kitų ka! 
bėtojų: p-nia Kubilienė, 
Tulys,- Kubilius, Navadaus- 
kas* Steponaitis, Šliakys ii 
patsai pirmininkas.

Po to daugiau kalbėtoja^ 
vardais nebuvo iššaukiami 
o kalbėjo užsiregistruodami kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val- 
balsus.

Čia kilo daug ginčų, nes i:uciJa Paėm® kai? Li*tuva n
- - - kos paliuosuota iš po caro valdžios ir

kaip ji buvo apskelbta respublika, 
['ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 

1 j parodo dabartinės Lietuvos rubežius 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri- 
čius. Tai yra vienatinė knyga, kur' 
parodo, kaip gimė Lietuvos Respubli
ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
svarbesni dokumentai: Steigiamoje 
Seimo nutarimai, taikos sutartis su 
bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais >r u. 
Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuris apšviečia visą Lietuvą 
iš lauko ir iš vidaus. Kaina .... 31.00 
Drūtais audeklo apdarais..........31X0
llkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarą rioiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. Pusi. 23........................... 10c.
\ merikoniškos Vestavės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
.estųves. Juokinga ir lengva per- 
slatymiii. Para-Ū Iksas. PusL 24 TOe.

Mi P. STASIS
3 Freeman SL,

Arlington, Mass. 
Tel. Arlington 2572-W.

PARSIDUODA NAMAS^ik su pasauliu neatsiskyrė.

jo be sąmonės ir tik pačiame t01, ;
| vidurnaktyje atsipeikėjo.

—
i Šiame ketverge risis Juška.

Šiame ketverge Grand 
Opera House bus labai įdo
mios ristynės. Risis trįs po
ros žymiausių ristikų: Juška 
su Orlando, Stasiak su Far- 
mer Stevens ir Labriola su 
Taramaschi. Pastarieji du 
risis už Italijos čampijonatą.

South Bostone, geroj, vie-

parsiduoda už $10,000. įmo
kei $2000. Savininkas

•J. YANUŠAS
359 \V. 4th St., So. Boston. 

Tel. So. Boston 0936-J.

Į
1

3 TELEFONAS 1037

X MEDICINOS DAKTARAS

i ‘KELEIVIO’

PARSIDUODA i 4
ant 148 Broadvay. So. į 3

Mass. Biznis gerai išdirbtas. 14 
pardavimo—turiu kitok;l3 

JOHN ADAMS, j •

PARSIDUODA Nauja Keturbalsč; 
Koncertina. Klauskite (13) j

JONAS. ROKAS
10 Laorence SL, Brightoa. Mass.

i

restorana 
Boston 
Priešą: 
bizn'.

N AMAS PARSIDUODA 
■nyrių namas So Bostone, po

- KNYGOS.

vieni kalbėtojai pareiškė, 
kad visiškai bepartyvės or 
ganizacijos iki šiol niekam 
dar nėra pasisekę palaikyti, 
taigi ir organizuojamoji 
Dainininkų Draugija pati sa 
vaimi liks kokios nors parti 
jinės pakraipos. Kiti kalbė
tojai tiesiog patarė nei ne 
vargti dėl suorganizavime 
panašios draugijos, nes to 
kia draugija jau esanti, bv 
tent “Gabija,” kurią reiki 
tik pasistengti palaikyti bt 
partyve. Kiti kalbėtojai įre 
dinėjo, kad “Gabija” yr. 
partyvė draugija ir todėl 
daugelio žmonių yra nemė 
gi am a.

Ginčuose buvo liečiama i 
nereikalingi klausimai kai 
tai, bažnytinis choras, bolše
vikų choras, vyčiai ir t. p.

<r I '.a ni>arius šeimynai. Kreipkitės ; 
pa E. helgrimanas

13 st- Se. Boston, Mass.
(12»

i Lietuvos Respublikos Istorija ir žem- 
! lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip 
nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir

džią rėmė ir gynė; kaip pankui revv-

PENTOR1US 
Jackus J. Starkus 

Ofisas: 350 Broadtvay. 
Tel. So. Boston 0212

Atdaras vakarais

KOSULYS
y "i en simptomas ir gali
vi? . oent kokiame laike. To- 

atvejyje

Severą’* 
Coufh 
Balsam ■

suteiks greit# paiengvinirr^, 
Taui yra lengvas būdas apsi- 
saugojimui nuo daugelio pa- 
'■ojinjų ilgų.

I Gauna

Kaino*; et, ir W «t.

XV F . J W 1

CEDAH • 1 » • N A

I C. J. NUOLATOS
£ Valaadoa: aao 3 iki 4 p* pietą, 

■o* 7 iki 8 vakaro

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

I

=H==S5=X==

LIETUVIS 
GRABOfittTB 

(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: (-)

ADOMĄ M AITKUNĄ 
(WAITT)

25 Eaterprise St.. Tel. 674«-W 
Montello, Mass.
Ofiso vieta:

5-30 N. Main St- Brockton, Maaa. 
Tel. 1023

S. 1 Puffiutė-Shtllna ; 
LIETUVE MOTERIS

ADVOKATE J
3** Brcadvray, So. Boston, Mos*. '

Room 2. 1

Tek South Boston 3520
Residence Univcrsity 1463-J. 1

Ii

Iėegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesino 
ir amblyopiškose (aklose) aky. 
se sugražinu švies* tinkamu 
laiku.
J. L PA*AKARNIS O. b.
447 Broad*ay. So. Boston. Maaa i

| M. F. POStmiIfilS \
2 GYDYTOJAS g
2 VIDURINIŲ LIGŲ *
[VALANDOS: S

9 iki !1 ryte 
1 iltį 3 po piet 
7 iki 9 vakare

3S9 BROADMAY
SO. BOSTON. MASS.

Tel. So. Boston 2831j MSMftANSšAPANMVAHSMM

i

!

i

T«lafon«a *113*W.

Oi. A. 6*iMR-GvMKktt
LIETUVI8 DENTISTAS 

Velaadoo: nuo 10—12 <H*aa.
nuo 2—S po pietų; 
nuo 8 vakare;

NedeHoMb ano 1*—18 dfa

7M N. Maia ati kamp. Broi 
MONTELLO. MA0M.

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSETH REDER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

41" Bar Statė Building, 
LAMRENCE, MASS.

TeL So. Boston 50*-W

DAKTARAS
AL KAPOČIUS

LITUV1S DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

9 vak
NEDĖLIOMĮS: 
iki 1 ▼. po pietą 

Seredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadnay. tarpe C ir D SL
SO. BOSTON, MASS. •

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų*

.SOUTH END KRAUTUVĖJ, KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TUK- 
STANCIAI UŽGANĖDINTU DARBININKŲ PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS, GELEŽINIUS DAIKTUS, PLUMBINGĄ, 
ELEKTRIKINIUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musą kainas sa kitą krautuvią kainomis. Tai yra krau
tuvė, kurią turėtą aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena bei- 
myninkė.

South End Hardware Company 
lt»5 WASH1NGTON STREET, BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5332. arti Dover Elevated stoties.

Jeigu norite, kad rū
bai nesauadintų Jura 
gražią Išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. 81MOKA1Č1UI
SIUTUS IR OVER- 

KOi'US siuvame ant 
užsakymo, visokiomis 
madomis. Taipgi taiso
me ir ižprosinam.

A. S1MOKAIT1S
344 Brnndvray,

1 laiptus augštai.
SO. BOSTON. MASS.

t

fine
Custom 
Tailorin
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