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VISA MIESTO POLICIJA 
AREŠTUOTA.

. Federalis grand jury Cin- 
cinnati mieste apkaltino vi
są policiją dėl suokalbio su

PALIOKAI NORĖJO UŽ- ; degtinės šmugelninkais. Be- 
IMT ŠIRV1NTUS. ; veik visi naktiniai detekti-

“KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

1‘renuaierata meta**:
Amerikoje ................................... 12 O0
Kanadoje ir Lietuvoje ..............13.00

Prenumerata pusei autp:
Amerikoje ................................... 11.25
Kanadoje ir Lietuvoje ..............11.50
Apskelbimų kainų klauskit laiiku.

Kn-ipiantiea su kokiais nors rei
kalais adresuokite:

“KELEIVIS
255 Braad«a>-,

Telephone:
So. Boston 506-M.

Kelias Valstijas.

Lietuvių-Lenkų Gin 
čas Išrištas.

807 ŽMONĖS UŽMUŠTI 
IR 2,939 SUŽEISTI.

Nuostoliai siekia $18,000,- 
000. Tūkstančiai šeimynų 

.pasiliko be pastogės.
Pereitoj seredoj vakarų 

valstijose kilo baisi vėsula, 
tornadu vadinama, kuri nu
šlavė nuo žemės veido kelis 
miestelius, užmušė 807 žmo
nes, sužeidė 2,939, ir pridarė 
apie $18,000,000 blėdies.

Daugiausia nukentėjo II- 
linois valstijos pietuose 
miesteliai West Frankfort, 
Centralia, Murphysboro ir 
Parrish. Visi šitie miesteliai 
randasi minkštųjų anglių 
kasyklų apielinkėse ir juose 
gyvena daug lietuvių, todėl 
nėra abejonės, kad daug nu
kentėjo ir musų žmonelių.

Miestely Parrish, kur buvo 
apie 500 gyventojų, išliko 
tiktai 3 žmonės sveiki; risi 
kiti buvo arba užmušti, arba 
sužeisti;

West Frankfurte iš 11,000 
gyventojų užmušta buvo 
apie 250.

Murphysboro miestely 
tornadas sugriovė naują mu- • 
ro mokyklą, kurioj žuvo 
apie 200 vaikų. West Frank
furte taipgi viena mokykla 
buvo sugriauta ir apie 200 
vaikų užmušta.

Miestelis Dorgham Mis- 
souri valstijoj likosi visai 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus.

Lentos ir balkiai iš su
griautų namų De Soto mies
tely lėkė oru 55 mylias ir 
krito net Fairfieldo apie- 
linkėj.

Žmonės kurie da išliko 
gyvi Murphysboro miestely 
pasakoja, kad tornadui už
ėjus, čieli-namai kilo nuo že
mės ir lėkė oru kaip skied-
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Metai XX

įsai Kryžius teikia joms pa- 
i šalpą. Šimtai sužeistų išvež
ti į kitus miestus ir suguldy
ti ligoninėse.

ANGLIAKASIŲ STREI
KAS WEST VIRGINIJOJ.

Mainerių unija nori išves
ti streikan 1 balandžio visus 
angliakasius West Virgini
joj. Šiaurinėj valstijos daly
je, kur angliakasiai organi
zuoti, streikas eina jau nuo 
Jacksonvillės sutarties pasi
rašymo. Dabar gi unija ban
dys išvesti streikan ir tuos 
angliakasius, kurie dirba ne 
unijinėse kasyklose. Unija 
nori suorganizuoti tos valsti
jos angliakasius, nes iki šiol 
West Virginija buvo vienati
nė valstija, kur da žydėjo 
vergija.

PRIE MUNŠAINO TAPO 
UŽMUŠTA MOTERIS.
Mums prisiųsta iš anglų 

laikraščio iškarpa sako, kajl 
North Scrantone tapo už
mušta lietuvė, tūla Micks 
(gal Mikšienė, Mickuvienė), 
ir kad dėl jos užmušimo po- v ,

1 licija areštavo Stasi Jukins- Buvo užpuolę mūsiškių pa- ,ir seržantas 
kį. Esą da keli žmonės areš- sargybą ir paėmę ne- palaikymu slapto degtinės
tuoti kaipo liudininkai. i l»>»ven trw kareiviu*. biznio ir visi turėjo užsista-

Užmušėjystė įvyko Jono; .........
Kleino namuose bekeliant; vintų lenkai užpuolė lietuvių 
balių prie munšaino. Beger-! pasienio sargybą ir atstūmę : 
darni svečiai pradėjo atsi-Į ją užėmė jos poziciją, 
minti senuosius savo nesuti-Į Vėliaus'lietuviai susitvar- 
kimus ir Jakinskis kirtęs , kė ir puolė lenkus kontrata- 
Micks’ienei per ausį. Mote- , komis. Lenkai tapo nuvary-j 
ris griūdama pataikiusi ti atgal, tečiaus jiems pasise-

Dar Vienas Antausis 
Popiežiui Francijoj

• •

i

laisvėn tris kareivius.
Pereita sąvaitę netoli Šir-

.vai, dieniniai patrolmanai I IŠRADO BOMBĄ ORLAI- 
.•------ yra kaltinami V1AMS NAIKINTI.

ityti kauciją kaipo užtikrini
mą, kad ateis i teismą.

NUŠOVĖ SVETIMĄ PA
ČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ.

Patersone pereitą sąvaitę 
.buvo šitoks atsitikimas. Mė- 
! sos kompanijos agentas

; smakru į stalo kampą ir tuoj kė paimti neteisvėntrfe Jfe-|Noonan pasiėmė svetimą 
{mirusi. Valdžios daktaras tuvių kareivius. Pasitraukę! Pačią i*‘I 
apžiūrėjęs pripažino, kad lenkai pranešė, kad iei lietu- “3 vi
mirusi.
apžiūrėjęs pripažino, 
griūdama ji nusilaužė kaklą 
ir dėlto mirė.

Tai ve, prie ko veda gir
tuoklystė.

30,000 RUBSIUVIŲ 
LAIMĖJO KOVĄ

Apie 30,000 moteriškų 
drapanų siuvėjų New Yorke 
laimėjo nuo 10 iki 15 nuo
šimčių daugiau algos ir $10 
apdraudos į sąvaitę laike be
darbės, vienok bedarbis ne
gali gauti daugiau kaip $120 
apdraudos bėgyje vienų me
tų. Į bedarbės fondą moka 
15c savo uždarbio darbinin
kai, o 2 S darbdaviai. Šitą 
sutartį pasirašė su unija 
dviem metam 175 taip vadi
namos “skebinės” dirbtuvės, 
prieš kurias darbininkai 

. streikavo, ir 300 unijinių 
j dirbtuvių, kuriose streiko ne
buvo.

12,000 ANKLIAKASIŲ 
KANADOJ NEDIRBA
Toj Kanados daly, kuri 

i vadinasi Nova Scotia, dabar 
Įeina sunki kova tarp 12,000 
: angliakasių ir British Em- 
j pire Steel korporacijos, ku- 
i riai priklauso anglies kasyk-

ros- . . , i los- Pasibaigus sausio mėne-
Netoli South Greenfieldo, Sy angliakasių sutarčiai su 

Mo., tornadas nukėlė nuo ta kompanija, pastaroji no-

i

A , . . iia Kompanija, pastaroji no- 
gelezinkelio visą traukini.; rėj0 numušti algas. Anglia- 
Keliolika žmonių buvo uz-Į kasiai nenusileido, ir naujos 
mušta. I sutarties negalėta padaryti.

Štai kiek kur buvo užmuš- Angliakasiai pasiėmė įran- 
.. ... kius ir apleido kasyklas, Da-

• nu’<cnt®Ju"Ibar 12,000 žmonių su šeimy-
‘ ... ____ inomis nedirba ir jų padėtis

labai sunki. Kompanija atsi
sakė jiems duoti valgį iš sa
vo krautuvių. Daug šeimynų 
badauja.

ta žmonių:

šių 150. Į
Parrish, III., iš 500 gyven-;

tojų tik 3 išliko sveiki.
West Frankfurt, III., nu

kentėjo apie 250.
Murphysboro, III užmuš

ta apie 180.
Carmi, III., užmušta bei 

sužeista 150.
Princeton, Ind.„ apie 100, 
Griffin, Ind., 130. j
Vėsula ėjo palyginamai iš savo narių tarpo 6 komu- 

siauru ruožu, tartum ranko- 
ve, tai pakildama nuo že-l 
mės į orą, tai vėl nusileisda
ma. Ir kur tik ji nusileidę, 
tenai žemė, maišėsi su.dąn- _____ _____________
gum. Lūžo medžiai; teleto- rūpinus dėl duonos^stokos, 
nų stulpai, griuvo triobos, ir Maskvoje ilgiausios eilės 
viskas kilo sūkuriais j pa- žmonių stovi prie kepyklos 
dangės. Ore iš tolo buvo gi«- nuo ryto iki vakaro laukda- 
dėt baisus užimąs. Vietomis mi duonos, ir vakare dauge- 
tvyskėjo žaibai ir trankė lis jų grįžta namo nieko ne- 
perkunas. Su tornadu ėjo gavę. Kaimiečiai taipgi ne- 
juodas kaip naktis debesys turi duonos, nes rudenį val- 
ir jo užimąs buvo neapsako- džia javus rekvizavo ir par- 
mas. davė į užsienį. Dabar ta pa-

Tūkstančiai šeimynų da- ti valdžia liepė nupirkti už- 
bar gy vena laukuose be pa- sieny 370,000 tonų javų ir 
stogės ir Rnudnna- 242,000 tonų miltų.

BULGARIJOS PARLA
MENTAS IŠMETĖ 
KOMUNISTUS.

Kovo 20 d.. Bulgarijos 
parlamentas nutarė išmesti

ČEPULIS NUBAUSTAS 
Nenorėjo mokėt $100 pa

baudos, tai užmokėjo $250.
V. Čepulis iš Wakefieldo 

šiomis dienomis turėjo užsi
mokėti Cambridge’aus teis
me $250 pabaudos už mun
šaino darymą. Pirma jis bu
vo dėlto teisiamas Maldene 
ir tenai gavo $100, bet jis 
nenorėjo šimtinės mokėti ir 
apeliavo į aukštesnį teismą; 
aukštesnis teismas ir baus
mę aukštesnę uždėjo. -

Apie tai praneša Wake- 
fielao dienraštis “Daily 
Item,” kurį mums prisiuntė 
vienas skaitytojas. Prisiųš- 
damas tą laikraštį musų 
draugas da nuo savęs pride
da šitokį paaiškinimą: .

Čepulis yra bolševikas. 
Jisai atvažiavo į Wakefiel- 
dą gyventi iš Lawrence'o. 
Apsigyvenęs čia jis nusipir
ko namą ir tuoj pradėjo 
munšainą pardavinėti. Poli
cija jį nutvėrė ir nubaudė 
$50. Bet Čepulienė smarki 
biznierka. Ji kitus gyvento
jus iš savo namų prašalino, o 
įsileido policmaną. Tada ji 
pradėjo vaikščiot po Wake- 
fieldą nosį užrietus ir girtis, 
kad dabar jiems niekas ne
galįs nieko padaryti, nes jų 
namuose poličmanas gyve
nąs.

Ir taip besigirdami tie 
munšaineriai vienam žmo
gui da nosį sumušė. Buvo iš
imtas varantas ir suimtas vi
sas “bravoras.” Maldeno 
miestelio teismas nubaudė 
Čepulį $100. Bet Čepulienė 
pasakė: “Kad ir be dresės 
pasiliksiu, bet policmanams 
nepasiduosiu!” Apeliavo j 
aukštesnį teismą. Ir čia pri
siėjo užmokėti $250.

Kas nori aukščiau savo 
bambos iššokti, tam visuo
met taip būna.

_______ _________ * j ir išsivežęs ją Į nuoša- 
lenkai pranešė, kad jei lietu- i Ką vietą pradėjo daryti ne
riai nepasitrauks iš Širvintų: propozicijų. Kada mo-
apskričio geruoju, tai jie, toris Jam_ pasipriešino, jisai 
paliokai, imsią širvintus ; išsitraukė revolverį ir nušo-
ginklo spėka. ‘ į vė ją, o paskui Įsikišo revol-

Lietuvos valdžia kreipėsi: veri burnon ir pats nusišovė, 
su skundu i Tautų Lygą, rei- i Moteris turėjo su savim ma- 
kalaudama lenkus sudrausti'žą mergaitę, tai si išlipus is
ir liepti jiems paliuosuoti su- automobiliaus pradėjo ant 
imtus lietuviu kareivius. kelio žaisti: kiti žmonė- va-

Iš Tautų Lygos buklūs žiuodami turėjo sustoti ku-
kelio žaisti; kiti žmonės va

I

nistų atstovus.

RUSIJAI TRŪKSTA 
DUONOS.

Sovietų valdžia labai susi-

VOGDAVO IŠ MUZĖ- 
JAUS GYVATES.

Port Elizabethe anądien 
buvo nuteistas mėnesiui ka
lėjimo vagis, kuris vogdavo 
tenai iš gamtos muzėjaus 
gyvates. Tarpe žolės ir krū
mų tame muzėjuje yra apie 
600 visokiu gyvačių, ir kai 
kurios jų labai nuodingos. 
Nakties laiku šitas vagis įlip
davo į muzėjų per vartus, 
prisidėdavo į maišą g; v čių, 
o dieną atnešdavo jas atgal 
į muzėjų ir parduodavo.' Jis 
sakydavo, kad jis prigaudo

V1AMS NAIKINTI.
Londono laikraščiai pra

neša, kad Anglijos karo ek
spertai dabar daro slaptus 
bandymus bombos orlai
viams naikinti. Šita bomba 
dabar tik esanti išrasta ir tu
rinti tokią ypatybę, kad or
laivio metalas ją traukte 
prie savęs pritraukia. Syki 
ji bus Į orlaivį paleista, tai 
tam išsisukti jau nebus gali
ma: kaip lakūnas nemanev
ruotų, bomba jį pasigauna ir 
sprogdamas sunaikina.

UŽMUŠĖ DU PLĖŠIKU.
Steleville, Mo.—Prie vie

tos banko atvažiavo aūtomo- 
bilium 5 banditai. Vienas 
pasiliko automobiliuje, o ke
turi Įnėjo i vidų, užrakino i 
seifą tarnautojus, surinko 
pinigus ir pabėgo, šerifas

Ženevoj dabar pranešama, dikį nuo kelio atimti ir tik suorganizavo būrį piliečių 
kad šitas ginčas tarp lietu- tuomet pamatė, kad auto-įįr leidosi vytis. ~ 
riu ir lenku esąs jau išrištas. Į mobiliuje guli du žmonės i tapo nušauti,

—----------- ■ negjnri.
TARPTAUTINIS GIMDY
MO KONTROLĖS ŠUVA-Į STUDENTŲ RIAUŠĖS j sužeistas.

runAi

Du plėšikai 
du suimti, o 

penktas pabėgo. Iš šerifo 
pusės vienas pilietis buvo 
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KLERIKALAI PAKĖLĖ 
PARLAMENTE MUŠ

TYNES..

ŽIAVIMAS.
Kovo 25 d. McAlpino ho- 

tely Ne\v Yorke atsidarė 
tarptautinis Gimdymo Kont
rolės suvažiavimas, kuris tę
sis iki 29 kovo. Suvažiavi
me dalyvaus beveik vieni 
daktarai ir biologai. Aistę-, 
vai atvažiavo nuo daktarų 
draugijų iš Anglijos, Franci
jos, Belgijos,' Vokietijos ir 
kitų šalių. Amerikos daktaru 
bus apie 600. kurie atstovaus 
beveik visus šios šalies uni
versitetus.

MEKSIKOS KRERIKA- 
LAMS NESISEKA.

Pereitą nedėldienį Meksi
kos mieste Guadalajara ka
talikų kunigas suoiganizyo 
protesto demonstraciją prieš 
valdžią. Ant gatvės policija 
demonstrantus areštavo ir 
suvarė kalėjimam Pats ku
nigas irgi buvo uždarytas. 
Ant rytojaus kunigą ir kitus 
klerikalus teismas nubaudė 
už ardymą mieste ramybės. 
Žmonės tuo tarpu padegė 
arei vyskupo Alvarado na
mus.

KUB0J.
■ -- ■ * 4

Klibos mieste Havanoj į 
studentai įtaisė demonstra-; f
ciją ęrieš prezidentą ir norė-į Juozas Statskis, 18 metų 
jo įsiveržti į jo namus. Po-'amžiaus lietuvis vaikinas, 
licija pradėjo šaudyt ir 8 i kuris buvo kaltinamas nušo- 
studentai tapo sužeisti. Iš po- į vime tūlo George Travelene, 
licijos pusės du buvo sužeis-! šiomis dienomis likos ištei- 
ti.Y Isintas. Jis turėjo užmokėt

-------------- 'tik $100 pabaudos už nešio-

STATSKIS PALIUO- 
SUOTAS.

ti. -

ITALIJOJ NERIMAUJA i Įima revolverio.
DARBININKAI. -------------- -

Paskutinėmis d ienomis • KUNIGAS tScnoiic
Italijoj pasidarė labai nėra- ■ TA MALDOS^PRIE

New Yorko episkopalųmu. Metalo ir automobiliui
■ pramonėj sustreikavo apie . -
'100,000 darbininkų, reika- kunigas Carl Reiląnd pasa- 
laudami daugiau algos ir kė pereitą nedeldieni pres- 
trumpesnių darbo valandų, i bažnyčioj ant
Žinios iš Romos sako, kad; Hfth Avė., kad melstis prie 
dabar tas streikas jau bai- 1 ligonio visai nereikia, nes 
giasi, bet užtat rengiasi i daktarai yra pnrodę, kad 
streikuoti audimo pramonės | ligos paeina ne nuo Dievo ir 
darbininkai. maldos ligoniui neturi jokios

_________ i reikšmės.
BLAIVININKAI NORI “IŠ

DŽIOVINTI” ANGLIJĄ.
Anglijoj prasidėjo smar

kus blaivininku judėjimas. 
Šiomis dienomis Londone 
buvo slaptas suvažiavimas,

Bet atstovų didžiuma parė
mė Herrioto valdžių prieš 

Romos politikų.
Franci jos parlamente per

eitą sąvaitę buvo karštas su
sirėmimas pirmeivių su kle
rikalais. Premjeras Herriot 
aiškino valdžios nusistaty
mą linkui bažnyčios. Jisai 
aštriai kritikavo Francijos 
vyskupų ir kardinolų išdavi
kišką atsišaukimą, kurstan
tį tikinčiuosius žmones priėš 
valdžią. Tame atsišaukime 
vyskupai su kardinolais ra
gino katalikus bankierius ir 
fabrikantus daryti ant val
džios spaudimą ir protes
tuoti prieš panaikinimą 
Francijos atstovo prie Vati
kano.

Klerikalai visą laiką truk
dė Herriotui kalbėt, bet ka
da jisai pasakė, kad dabar
tinė krikščionybė yra ne 
Kristaus krikščionybė, bet 
“krikščionybė *< bankierių ir 
fabrikantų,”;. tai klerikalai 
tiesiog pasiuto. Jie pašoko 
ant kojų ir mušdami kumš- 
eiomis į stalus pradėjo taip 
rėkti, kad reikėjo pertrauk
ti parlamento posėdį. Kiti 
atstovai pradėjo įdukusius 
klerikalus stabdyti, ir parla
mente kilo muštynės, per ku
rias ne vienam buvo apdau
žyti antausiai.

Kada lermas aprimo, 
premjeras pabaigė savo kal
bą ir parlamento didžiuma 
išreiškė jam pasitikėjimą. 
Už jį balsavo 327 atstovai, 
o prieš—95. Tuo budu val
džios politika prieš Romos 
juodvarnius tapo užgirta ir 
“šventam tėvui” duota da 
vienas skaudus antausis.

Tas yra visiems žinoma, 
bet iki šiol kunigai da ne- 

I drįsdavo tokiu dalykų skel- 
| bti.

I 
>

SUČIUPO 2,500 KEISŲ 
ALAUS.

Harrison. N. J.—Pereitoj 
subatoj valdžios agentai čia, 
pagavo ant gelžkelio stoties 
kelis vyrus kraunant iš trokų 
į vagonus alų. Kada valdžios 
agentai prisiartino, šmugel- 
ninkai išsitraukė revolve
rius. Prohibicininkai taipgi 
išsitraukė revolverius ir pra
sidėjo šaudymas. Vienas 
šmugelninkų tapo sužeistas 
ir kiti pasidavė. Pasirodė, 
kad vienas iš jų yra prohibi- 
cijos agentas. Trokai ir 
alus buvo konfiskuoti. 
Alaus buvo išviso 2,500 kei- 
sų.

i kur dalyvavo atstovai nuo 
137 visokių blaivininkų orga- 
įnizacijų. Suvažiavimas nuta- 
I rė vesti kovą prieš svaigina- 
|mus gėrimus patol. pako! 
Anglija pasiliks visai “sau
sa.” I

IŠDEGĖ MILIONIER1Ų 
REZORTAS.

Floridos ąralstijoj pereitą 
sąvaitę išdegė Palm Beach, 
žinomas visoj Amerikoj re- 
zortas, kur žiemos laiku dy
kaduoniai suvažiuodavo va
saroti. Supleškėjo beveik vi
si hoteliai. Nuostoliai siekia 
$5,000,000.

UGNIS SUNAIKINO KA
TALIKŲ BAŽNYČIĄ.
Collinsville, Conn.—Per

eitoj subatoj čia sudegė Ro
mos katalikų bažnyčia ir vis
kas, kas joje buvo. Katalikai 
nusiminę, kad Dievas jų 
bažnyčios neišgelbėjo.

i MINIA IŠLAUŽĖ 
KALĖJIMĄ.

Norfolk, Va.—Kovo 21 d. 
minia įniršusių baltveidžių 
čia išlaužė apskričio kalėji
mą ir nulinčiavo juodveidį, 
kuris buvo suimtas dėl už
puolimo ant baltveidės mo
teriškės.

X

MIRĖ SOVIETŲ VADAS
AZIJOJ.

Telegrama iš Maskvos 
I praneša, kad pereitą savaite 
į mirė Nariman Narimanov 
Į trijų Užkaukazės sovietų res
publikų atstovas pildomam 
Centro Komitete. Jis buvo 
žymiausi? bolševikų organi- berdamas 33 darbininkus, 
zatorius Azijoj.

$100,000 UŽ UŽMUŠIMĄ
PLĖŠIKŲ.

Illinojaus legislaturos na
rys Kissinger Įnešė valstijos 
legislaturon sumanymą, rei
kalaujantį paskyrimo $100,- , ,.......................
000 kovai su bankų plėšikais japonų kapitalistai ruošiasi _______ ______ ..
toj valstijoj. Už sugavimą išnaudoti anglių ir žibalo Quebec’o apielinkej, Kana- 
ar užmušimą plėšiko turi šaltinius ant Sachalino salų, Joj, vėl buvo jaučiamas stip- 
but mokama po $1,000 do- ant kurių jie gavo koncesijų rus žemės drebėjimas, bet 
vanų. i iš bolševikų. nelaimių nebuvo.

I
i
♦

I trijų Užkaukazės sovietų n 
publikų atstovas pildoma

NUSKENDO LAIVAS SU 
CUKRUM.

Švedų laivas “Thyra,” 
plaukdamas su cukrum iš 
Kubos Į New orką, susikū
lė su Amerikos laivu “Ard- 
more” ir i pusę valandos nu-

ių pelkėse. Bet galų gale jis skendo. Apie 30 darbininkų 
buvo pagautas. ant švedų laive išgelbėta.

EKSPLIOZIJA ANGLIŲ 
KASYKLOJ.

West Virginijoj, netoli j 
Barackvillės miestelio, per-1 
eitą sąvaitę anglių kasykloj 
Įvyko ekspliozija ir užgriu
vo kasyklon įnėjimas, už-

Vienuolika lavonų jau išim
ta, bet kitų 22 d.: nepasiek
ta rašant šitą žinią. Galimas 
daiktas, kad visi bus žuvę.

I SUŠALO 3 ŽMONĖS.
Italijoj tokie nepaprasti 

1 alčiai, kad 20 kovo Milano 
įieste sušalo 3 biedni žmo- 
•ės, kurie neturėjo pastogės 

nakvynei.

JAPONAI IŠNAUDOS 
SACHALINĄ.

Iš Tokio pranešama, kad

PRASIDĖJO PA VA- 
SAR1S.

Kovo 21 d. oficialiai pasi
baigė žiema, o prasidėjo pa
vasaris.i 

i
VĖL ŽEMĖS DREBĖJI

MAS KANADOJ.
Pereitos subatos rylą

iš bolševikų.
4
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“Jeigu Amerikos liet u v 
ūpas prie Lietuvos šiandien y: 

■ atšalęs.*'
!

KADA KATALIKAS YRA 
GERAS KATALIKAS? j 
Ar žinot, kada katalikas 

yi\. geras katalikas? —Ta
da, kada jis duodasi kuni
gams “skusti.”

O ar žinot, kas yra kata
likas, kuomet jis nesiduoda į 
“skusti,” kitaip sakant, kuo-' 
met jis neduoda kunigams; 
pinigų?—Tuomet jis yra! 
gorilla!

Ar žinot kas taip sako?
Ogi pačių kunigų orga-j 

nas “Draugas.”
“Draugas" 34-tame nu-1 

mery prisipažįsta, kad kuni-į 
gai daugiausia katalikų “nu
skūra” per visokius savo 
“vajus.” Paskelbęs da vieną 
tokių “vajų,” kunigų laik
raščio redaktorius sako:

“Jau matau susiraukusį ‘fei- 
są,’ dejuojantį: 'Ak. kad jau 
tiems vajams galo nėra: skuta 
ir skuta’...

“Nebambėk. broleli. Kad ne
skustų, apželtumei taip, kad 
nebe i žmogų, tik į gorilla bū
tumei panašus. Norėdamas pa
doriai atrodyti, užmoki barbe- 
riui ‘kvoterį.’ Be geru darbų ir
gi surumbėtumėt nežmoniškai. 
Apsimoka nuskusti nuo savęs 
porą skatiku, kad vardas mums 
butu: lietuviai geri žmonės.“

Vadinasi, skirtumas tarp 
gorillos ir gero kataliko yra 
doleris. Kada parapijonas 
turi doleri ir kunigas gali 
nuo jo tą doleri “nuskusti." 
tai jis \i*a geras katalikas. O 
jei parapijonas dolerio ne
turi, arba turėdamas nesi
duoda dusių ganytojui “nu
skusti,” tai tuomet jis yra 
beždžionė, ir ne bet koks Į 
beždžionė, bet tikras GO
RILLA!

Tai ve, kaip “dvasiški tė
veliai” žiuri Į savo “ave
les” ! Šitą turėtų žinoti kiek- j 
vienas katalikas.

rašo jisai, “tai nėr.1 
kaltė lietuvių visuomenės. Li< 
tuvos visuomenė žino, kad Ii 
tuviai Amerikoje begalo da. . 
yra prisidėję prie Lietuvos \. 
stybės Įkūrimo ir jos susi 
rinimo. kad Jie yra daug auka
vę Lietuvai, žino, kad kuomet 
Lietuvos atstovu Amerikai bu
vo Jonas Vileišis. lietuviu ūpas 
buvo pasiekęs aukščiausio laip
snio. Ūpo nupuolimo ir atšai • 
mo prie Lietuvos yra kaltė kle
rikalų valdžios, kuri nesudai 
tinkamų aplinkybių atvyk i 
broliams amerikiečiams Lietu
von ir sunaudoti savo jiegas 
kapitalus Lietuvos naudai. Yr.i 
kaltė klerikalų valdžios, kur' 
atšaukė iš Amerikos Joną Vi
leišį. atsiuntė kademą p. čar- 
neckį. kuris suerzino žmones, 
išgriovė Vileišio įsteigtas nai - 
dingas organizacijas ir ats:..- 
mė lietuvius nuo darbo.“

veidmainiavimo. Tiki ar neti
ki. eik bažnyčion! O čia nuo iš
pažinties gali pinigais atsipirk
ti. Duok pinigų, busi geras ka
talikas! Juk ir pats papa yra 
daugiau atsidavęs politikos dar
bams negu dorovės ar religijos.

"Lietuvos žmonės užmiršta, 
kad mokesnių sunkią naštą ne
šant. bažnyčia nieko nemoka. 
Sudėk Lietuvoje bažnytinio 
turto vertybę, ir pamatysi, 
kiek noilionais vertinamo tur
to esti favorizuojama. nuo ku
rio mokesniai nėra imami, nors 
kunigai ir algas ima iš valdžios 
ir už apeigas apmokami esti: 
jie bažnyčioje biznį daro! Visi 
pirkliai, pramonininkai, ūkinin
kai moka, o bažnyčia sau šyp
sosi dėl jų naštos ir kunigai 
turtus sau krauja. Ar taip tei- ■ 
singa ir ar sveika tautai ? Juk • 
tai demoralizacija, o ne doro- džia yra kenksminga Lietu
vės kėlimas!“

Jungti dorą su bažnyčia 
yra pavojinga, sako D-ras 
Šliupas, nes—

“Religija gaišta, o dorovei 
reikia stiprėti. Nes'ykį girdžiu 
šnekant: 'jeigu žinočiau, kad 
Dievo nėra, tai vogčiau ir vi
sas nedorybes daryčiau.’ Ką 
tai reiškia? Matomai, bažny
čia avelių doromis nepadaro, o 
tik ibaidė laikinai būti gero- , 
mis. Ir tegul tik kunigas apsi-' 
vagia, apgauna ką-nors. sveti
mą šeimą suardo, patvirksta, 
ir tokios avys kreipiasi prieš 
bažnyčią, ir jų moralybė sveika 
dingsta!”

Tik pažiūrėkime, ką baž-

a-' asmuo tarpe kata- lai ir tarptautinėse konfe- 
plQcių unijoj, ir jo ko- rencijose. Tačiau šiandien 

en£ijoe tilpo keliuo-■ negalima konkrečiai pasa- 
i nsciuoee. pi-je tų ko- kyti, kaip toli nusiginklavi- 

> uncijų niekas nelie- mo idėja yra Įkūnyta gyve- 
;et. Bet, mat, “Lais- niman.
Jo spekuliuoti kata-į Mat kapitalistinis šių die- 

Komumstai sako, kad nų valstybių surėdymas ver- 
nereikia daug pul- čia jas nuolat naujų rinkų 

viena, tikisi ka- savo gaminiams jieškotis. Iš- 
atsigauti Kriaučių to kyla konkurencija, vedan- 
įr Katalikų parama; ti prie Įvairių tarptautinių 

> sems reikalinga. O ant- nesusipratimų, šie nesusi- 
, >akoma, kad “Laisvės”- 
‘tk;ius byla neužilgo pra- 
c-. tai bijo katalikus py

ti abar dar jie tikisi 
vieną-kitą liudininką 

Kaialikų; tas jiems žy
li i pagelbėtų ir jie dėlto 
taiikus vengia užkabinti.
Teko girdėti, kad “Lais-. .. ____________ r._ ___

vė'" manadžerius buvo pas tybių nusiginklavimą. Tok- 
nt kai" uos katalikus stubose sai • • i, • 
ir /ules pinigų, kad tik eitu 
’iudyri “Laisvės” naudai.

Katalikas Kriaučių*.

nesusipratimų, šie nesusi
pratimai, neišsprendus jų 
taikiu budu, veda valstybes 
prie pražūtingų kaių. O kad 
karą, atsitikus nelauktam 
reikalui, laimėti, kiekviena 
valstybė turi būti prie jo tin
kamai visuomet prisiruošus. 
Todėl šiandien nėra galimy
bės rimtai kalbėti apie vals-

Dabartinė kunigų val-
i
i
i
I

Kaip Lietuva Apmoka 
Skolą Amerikai.

(Iš aukštųjų koluarų)

sumoku,” Francija—“nega
liu mokėti.” Vokietija—“ne
galiu mokėti,” Italija —“ne
galiu mokėti," Rusija—‘'ne
noriu mokėti.” O Lietuvos 
ten nei šešėlio nėra...

Tik vienas Jonas Vileišis, 
matomai per klerikalų neap
sižiūrėjimą, Įleistas Ameri
kon kaipo pirmasai Lietuvos 

, atstovas—padarė naudos 
Lietuvai. Ir draugų ir para
mos visuomenėje ir spaudoj 
Lietuvai sudarė. Per ji Ame
rikos lietuviai paskolino ar 

Jsuaukavo Lietuvai apie 
$1,700,000, o viso vajaus iš
laidų jis padarė tik apie 

; $50.000. kurias ir padengė 
rodos iš perlaidų siuntimo.

• Vienok klerikalai jam kredi
to neduoda: mat. jis “bedie
vis,” “trepnas.” Klerikalų 
spauda išgyrė p. čamecki, 
kuris per visą laiką bonų 
pardavė ar Lietuvai surinko 
tik apie $250,000, o išlaidų 
padarė, sakoma, $325,000!

(Nedyvai, tai visi jautėme, 
kaip* jau ir Lietuvos žmonių 
mokesčiais sumokėtų pinigų 
klerikalai nespėjo Į Ameriką 
siųsti Čarneckio klikos už-

* laikymui. Visi pamename 
■tuos*laikus, kuomet prie Čar- 
Įneckio net bankai atsisaky- 
idavo Lietuvos Paskolos Bo
nų kuponus apmokėti. Bet 
Čarneckis klerikalas, todėl 
jis musų krikščionims “all 
right”...

Visokių kurjozų tie Lietu
vos atstovai iškrečia. Nese
nai atstovybė išbubnijo po 
visą Ameriką, kad “Lietuvos 
atstovas kalbės anglų kalba 
i radio Newarke.” Newarko 
lietuviai katalikai susirinko 
i savo svetainę, užsistatė ge
riausi aparatą ir klauso. 
Klauso—nieko negirdi. Tru
puti girdėjosi choras, bet at
stovo “spyčius” tikrai pasi
gailėjimo vertas. Jeigu New- 
arke nesuprasta—negirdėta, 
tad ką jau kalbėt apie “pla
čią Ameriką.” Bet per spau
dą Lietuvos pinigais pasigir
ti galima, kad kalbės.

žmonės kalba, kad kokia 
tai žydų draugija, besirūpi
nanti karo sunaikintų žydų 
namų atstatymu, kvietėsi 
kalbėt Newarkan katalikų 
Bizauską, o lietuvių katalikų 
draugijų sąryšys. Philadel- 
phijoj pasikvietė kalbėt at
stovybės sekretorių žydą 
Rabinavieių. Kunigas pirmi
ninkaudamas atkartotinai 
apgailestavo: “Labai gaila,

Amerikiečiams žinomas 
“stebukladaris” kun. Bučys 
Kauno “Lietuvoj" intervi- 
ruodamas tūlą studentą sa- 
vo“popieryno dokumentais," 
Į padanges iškėlė atstovą 
Bizauską už sumaningą Lie
tuvos skolos Amerikai sure
guliavimą. Ten jis gyrė Čar- 
necki ir, žinoma, šunis korė 
ant Vileišio.

Bet pasižiurėjus ne i kuni
giškus popierynus, skolos 
dalykas yra sekantis.

Sumušusi vokiečius Fran- 
cijoj Amerikos kariuomenė 
per savo Likvidacinę Komi
siją likvidavo, pardavė ir da
lino likusias nuo karo pre
kes : amuniciją, maistą ir 
abelnai viską, kas vargiai 
apsimokėjo atgal gabenti. 
Amerikos lietuviams prigel- 
gelbstint, inž. Naruševičius 
gavo Lietuvai tų prekių apie | 
$5,000,000 vertės. Pinigų už; 
jas nereikėjo mokėti, nes bu- į 
vo garantuota per specialiai 
sudalytą bendrovę “Vilnis” 
tomis sumomis, kurias Vo
kietija privalo sumokėt Lie
tuvai už sunaikinimą Lietu
vos karo metu. “Vilnis” ne
sumoka, Amerika gali jieš- 
koti tik iš Vokietijos.

Lietuva gavo konseiA ų, 
drabužių, puodų, šluotų etc. 
Amerika yra daug dovano
jusi tokių dalykų Lenkijai, 
Belgijai ir kitoms valsty
bėms, ir iš Lietuvos ji atmo- 
kėjimo neprašė. 1921 metais 
ta Lietuvos obligacija buvo 
galima visai lengvai likvi
duoti, bet Lietuvos ponai 
snaudė, matomai manyda
mi, kad Lietuvos arimninko 
sprandas reikia daugiau pri
lenkti.

Nusišmugeliavę Lietuvos 
klerikalai savo bizneriavi- 
muose su vokiečiais, atsiža
dėjo iš Vokiečių valdžios 
priklausančių karo nuosto
lių atlyginimo Lietuvos žmo
nėms. Kas ant to uždirbo, 
sunku pasakyti, bet tik viena 
aišku, kad Lietuvos klerika
lų žygis paliuosuot Vokieti
ją nuo karo nuostolių atlygi-1 
nimo Lietuvai yra daugiau 
negu nedovanotinas. Lietu
vos žmonės vis laukia karo 
nuostolių grąžinimo, bet ne-į 
žino vargšai, kad klerikalai! 
tą nuostolių grąžinimą kito-į 
kiu budu apėjo. Mažai nu- 1 
kentėjusios valstybės net pa
sipelnė iš karo, o' ugnimi ir 
kardu nuniokoti Lietuvos 
žmonės nieko negaus. Ir vis! 
ačiū klerikalų “gudragal- “Sltam^irtoktae Sieko 
viams. Mažiau nukentėjusi neturime iš Lietuvos atsto- 
Latvija nuo tos pareigos vo
kiečių nepaliuosavo, ir dėl 
to su latviais visi labiau skai
tosi. ?’

Laisvės Alėjoj, Seimo di
džiumoj ir kliubuose pernai 
buvo kalbama, kad Amerika 
pasipiktinusi tokiu Lietuvos

nusiginklavimas yra 
{manomas tik su sąlyga, kad 

I visos valstybės sykiu nusi
ginkluotų. Tokio gi palin
kimo daugelis valstybių tuo 
tarpu dar nepadaro. Per tai 
praktikoje visos kalbos apie 
nusiginklavimą mažai tepa- 
gelbsti nusiginklavimo idė
jos igyvendnimui.

Ištikrujų, šiam Įgyvendi
nimui yra reikalinga, kad 
visos valstybės, ir didelės ir 

; mažos, viena kitai pasitikė- 
■ tų ir susitartų visus kylan- 
i čius tarp jų ginčus atiduoti 
i tarptautiniam teismui spręs
ti. Iš viršaus pažiurėjus, at
rodo, kad tai lengva yra pa
siekti. Yra Įsteigtas jau ir 
tribunolas tokiems tarptau
tiniams ginčams svarstyti. 
Bet dalykas yra toks, kad 
dabar tam tribunolui pave-

Čigonų ir Ubagų 
Klausimu Lie

tuvoje.

; vos valstybei ir jos gyvento- 
I jams, nes kunigams visų pir
ma rupi ne savo šalies ir 
žmonių labas, bet Juodojo 

i Romos Internacionalo poli
tika ir biznis, 

j Pavyzdžiui,
“Mokesčiai tvarkomi netei-

i singai, nes ant kaimo gyvento
jų uždedama labai aukšti; dau
gelis negali užsimokėti ir iš to
kių išjieškoma su policijos pa
galba. taksavojant kartais pas
kutinę karvę arba arklį. Tu .< 
tarpu klerikalų įmonės, pav. 
ūkio bankas, ūkio banko iabri-į 
kas nuo mokesčio paliuosuoja- 
mi.“

Bankams, kurių didžiu
ma priklauso klerikalams, 

nyčia su savo dykaduonių leidžiama lupti už paskolas 
kunigų armija yra Lietuvai po 36<; įr iki 99';• palukio 
davusi: j metams. Todėl nei ukinin-

“Per 500 metų pas mus baž- kas, nei pramonininkas pi- 
nyčia bizni varinėjo, žmonės ; nigų pasiskolinti negali ir 
buvo suskurdę ir tamsus; ir šalies industrija negali kil- 
bažnyčiai neatėjo galvon apru-.tl. ... .
pinti bent vargšus prieglaudo-» Bet taip ilgai nebusią, p- i’jm- į 
mis. O pamestinukų ar netu
rime gana? Ir kažin ar maža 
pamestinukų, kurių tėvais yra 
kunigai? Jeigu yra kaip kur 
‘špitolės.’ tai ir ten kunigų ber
nai ir mergos užlaikomos esti 
parapijonų. ir už tą žmonių 
mylistą tarnauja už dyką ku
nigui jo laukus apdirbdami ar 
kitą tarnvstą eidami. Tikriems 
gi pavargėliams ‘špitolėse’ vie
tos nėra!

“Bažnyčia neva blaivybę 
platina. Kokia ten blaivybė ga
li būti, jeigu bažnyčios apeigo
se vartojamas esti vynas? 
Įstaiga, vartojanti svaigalus, 
negali būti bona fide Naivybės 
platintoja, o tik blaivybės kau
ke!“
Toliaus Šliupas nurodo, 

kad pas stabmeldžius lietu
vius dora stovėjo daug augš- 
čiau negu dabar, ir baigia 
šitokiais žodžiais:

!

“Moralybė be religijos duo
da tikresni paraminimą žmo
gaus sielai, negu velniūkščiai 
pekloj staugdami ar angelai 
danguje AHeliuJu giedodami. 
Baimė yra dvasiškais nuodais, 
kuriais užkrėtė mus bažnyčia: 
laisvamanybė gi su dorove gy- į 
do tuos dvasės puodus ir todėl i 
sėja palaimą/

Tad tegul ir būna dorovė 
sau, o bažnyčia sau. Mums gi 
reikia mažiau religijos, o kuo- 
daugiausiai dorovės ir mokslo 
šviesosI”

* * t •

bažnyčiai neatėjo galvon apru- tl.

Vietos savivaldybės tan
kiai daro nutarimų uždraus
ti įstatymo keliu čigonams 

i valkiotis, bet i tai valdžios 
nekreipiama jokios domės. 
Gi tuo tarpu pilni laikraščiai 
apie čigonų daromą vietos 

i gyventojams blėdi. Čigonai, 
i ištikto. tik valkiojasi, vagia, 
mindžioja ūkininkams pie
vas. suka, monija ir t.t.

Toks apsireiškimas yra- ,
labai negeistinas: išeina, Jama spiesti tik tokie klau- 
kad pas mus yra kokia tai , - - r -
nauja rasa. pomt tanen» d reikalingu jam

aprėdyti juos, iššerti jiems 
arklius ir t.t. Mano nuomo
ne. tas galėjo būti tik seno-. 
vės laikais, kuomet buvo 
žmonės necivilizuoti, buvo 
neapgyventų vietų. kur jie tl^uudniamT ki.T- 
sau galėjo trankytis, bet da- čams likvriduoti iki šiol dė. 
_mr. Kuomet visur su pana
šiais dykaduoniais, sukčiais, 
vagimis yra kovojama, tai

simai, kuriuos ginčijančios

atiduoti. Visiems kitiems gi 
klausimams valstybės pasi
lieka laisvas rankas.

Garsusis Ženevos proto- 
las, kuris kaip tik turėjo 
tikslo nustatyti taikius ke- 

: kivir-

i

DORA IR BAŽNYČIA.
Imdami iš neturtingos 

valstybės iždo riebias algas, 
Lietuvos kunigai aiškina, 
kad valstybė neprivalanti i 
jiems pinigų gailėtis, nes jie i 
esą visuomenės doros dabo- ' 
tojai. Jei ne kunigai, jei ne 
jų bažnyčia, tai žmonės iš
tvirktų, pasileistų, ir tada 
valstybei butų galas.

Šitoks žmonių mulkini- i 
mas išvedė D-rą Šliupą iš 
kantrybės ir jis “Šiaulių 
Naujienose” sušunka kuni
gams : Meluojat, bjaurybės!' 
Pažiūrėkit Į viso pasaulio 
kalėjimus—visur didžiausi 
nuošimti piktadarių sudaro 
katalikai.

Bažnyčia neduoda žmo
nėms doros, jis sako, nes—

“Patys bažnyčios atstovai, 
kiek įsitikinau Lietuvoje, nėra 
dorovės pavyzdžiais. Kur pasi
suksi, rasi kunigą girtaujantį, 
kazyruojantt, prie svetimų mo
terų lipnų, šykštuolį...“

Tiesa, kunigai sako: “Ne
žiūrėk kaip kunigas daro, o 
daryk taip kaip jis mokina.” 

Bet jų “mokinime” irgi 
nėra doros, sako Šliupas. 
Seniaus jie mokydavo caro 
ir popų klausyti, o dabar 
mokina keikti pažangius 
žmones, mokslą, senus prie
tarus palaikydami.

“Kunigu mokslas, theologi- 
ja, viena pastovėti negali, nesą 
paremta molio kojomis: seno
vės mysterijomis, prietarais ir 
burtais, ar baidymu velniais, 
peklomis ir t.t.

“Už tatai bažnyčia reikalin
ga ramsčių 
dorovės, nors dorovė purtosi ir ' ni mes nenorėjome spaus- 
kratosi nuo skelbėjų, kurie nė- ’ dinti, nes daug jame Mečia
rą patys dorais. Tad šaukiasi mų dalykų musų skaityto- 
pagalbos valstybės, policijos, jams jau žinoma, todėl pa- 
cenzuros, prievartos... Aišku, duosime tik Įdomesnes jo 
kodėl kunigai taip panūdo vietas.
skverbtis valstybėn: neatsilai-j Lietuvoj yra “begalo 
kydami prieš mokslą, jie užsi- daug gero,” sako p. Makaus- 
manė gyventojus smurtu vers- kis, tečiaus klerikalų valdžia 
ii prie nuduoto dievotumo, viską gadina.

ja negali susilaukti reikiamo 
valstybių skaičiaus ratifika
cijos. Kiekviena valstybių 

... i numato savo praktikoje to- 
pikius klausimus, kuriųspren- 

11\L1 ]̂\0ZneJure^ dimą bijosi padalyti nepri- 
iOut. \ietos. Valdžia turėtų klausomu nuo savo valios, 
•mireti. Kad tie negeistini per taj Macdonaldo ir Her- 
sveciai mus nelankytų. Tuo- irinfo darbn vaisiai nu. 

Nei gėdos tie lietuviški i met nebus tiek piešimų, vo-

•Makauskis tikisi, kad atei- i 
/nančiais rinkimais klerika-Į

• lai bus iš Lietuvos valdžios !tok;am privilegiruotam luo- 
. iššluoti. jtnui (jei taip galima išsi-
!====== |reikšti) ir Lietuvoj neturėtų'

Mušeikos! Mušeikos! i
- ---------:----- . ... jsveeiai mus neianzyzų. iuo- darbų vaisiai galj nu.

Nei gėdos tie lietuviški? ;ct nebus tiek piešimų, vo- iejtj niekais. pati anglų vy- 
komumstai neturi, nei nie- ?--mų n šiaip visokių įsnau- į Gausybė, paėmus Anglijoje 
ko. Kaip pradėjo kartoti rojinių. . . . ! viršų konservatoriams, da-
apie “mušeikas” Brooklynoi Nas link ubagų, tai y jų jjar kitaip žiuri i Ženevos 

protokolą, negu Macdonal- 
das. Galima sakyti, kad

Kaip pradėjo kartoti Mojimų.^

knaučių unijoj, tai nėra tam;yna nevienodų. Vieni no- 
•• ’ jroms-nenoroms priversti ei-galo. O i pėdas jiems pacla- 

įvė žioplas “Vienybės” re
porterio privapaliojimas! 
apie detektivus ir policiją. ; 
Kad nors kokis detektivasj 
ten butų buvęs. Gi kur tos j 
gaujos mušeikų? Reikia pa-i 
sakyti, kad viso labo buvo: 
tik du ..spešelai. Na. o bei 
spešelų neapsieina nei pati 
“Laisvė.” Jeigu jos svetai
nėje atsibuna kokis paren
gimas, tai būna ir spešelas. 
Kas tik užlaiko svetainę, tai 
turi turėti ir spešelus. Ką 
parytų “Laisves" spešelas. 
jeigu jos svetainėje kokia
me parengime imtų ir kas 
nors pradėtų ardyti tvarką? 
Žinoma, kad vestų laukan, 
o jeigu priešintųsi, tai gau
tų Į ragus.

Žmonės, kurie buvo tame - r c—--------------_AA AAA .
susirinkime (o jų buvo keli valkatas, o payargusiems 2,047,o00,000 litų, 
šimtai) matė, kad jokių mu-iseneliams steigtame prie- n

ubagauti, nors širdis Pb’|" anglų užsienių reikalų mi
ltą is eėdos, gailesčio, kad j - ■ ~ - - •
[jie yra visų apleisti; Įeiti gi.^'^

■ K a jngedami dubti pasi-: ,)rotokojo kĮausjmu jr vra 
įverčia ubagais ir -- ......................
i "šventas vietas,” I 
miestus... Tarp šio plauko 
ubagų tankiai būna vagių ir 
šiaip plėšikų arba jų sandar- 
bininkų, kurie besivalkioda
mi apeina gerus arklius, pa
siturinčius žmones, sužino 
kur kas padėta ir praneša 
savo sėbrams.

Į ubagų sutvarkymą val
džia turėtų kreipti ypatin- 

i • i a _ • _ * * — _
—tai šalies nekultūringu
mas. apsileidimas, su kuo 
reikia kovoti. | Klaipėdos krašto, apytik-

: Taigi nnikinkim čigonus1 riu apskaičiavimu siekia: 
ean.v k-šiaipoasivertusiusubagais* Žemė, 4,753,500 hektarų, 

susirinkime (o jų buvo keli valkatas, o pavargtiems 2,047,500,00(1‘litų, 
šimtai) matė, kad jokių mu-i seneliams steigtame prie- Mįslei, 872^206 hektarai, 
šeikų nei detektivu nebuvo ’paudas, reikalaudami vai- -,616,000,000 litų, 
ir tie žmonės tais sapalioji- 14 “ 1 - 
mais tik piktinasi. Bet tas 
“štofas” giliuoja tolimesnių 
miestų komunistiškom da
vatkom. Teko girdėti, kad 
nekuriuose miestuose jau

Mums buvo prisiųstas vai- prasidėjo aukų rinkimas dėl 
įstiečių liaudininkų atstovo tų apdūkusių komunistėlių, 
i p. Makauskio straipsnis, nu- Na, o komunistų lyderiams 
------------------------ t — šuniui muse —

ta iš gėdos, gailesčio, kad 
*• • • • A • 1 • A *

T

nisterio p. Chamberlaino 
i pozicija Ženevos 

eina po šjanc|ien priežastis to fakto, 
Įvkusiame š. m. kovo 9 

d. Tautų Sąjungos Tarybos 
posėdy nebuvo pastūmėti 
pirmyn antrosios nusiginkla
vimo* konferencijos šaukimo 
darbai. (“L. ž.”>

i

Į _ ___ , _„r_ ___
’gądomę. Ubagų klajojimas

i

I
I
I

{vairios Žinios

LIETUVOS TURTAI.
Centralio Statistikos Biu

ro žiniomis, Lietuvos turtas,

p. MAKAUSKIS KALTI
NA KLERIKALU 

VALDŽIĄ.

tai bažnyčia reikalin-'šviečiantis dabartinę Lietu- tas tai kaip šti 
ių. .Ji prisiplakė prie vos padėti. Ištisai tą straips- tiesiai j gerklę.

vybės.” Galite Įsivaizdinti 
sale ant scenos sėdinčio at
stovybės sekretoriaus padė
tį. Vienu žodžiu betvarkė, 
pilniausis nenormalumas. 
Tokia .padėtis gali būt tole
ruojama tik pas lietuvius, 

-u--. - • i- • i kur Lietuvai dirbantis išei-valdzios žygiu: paliuosa va-, vja j savo tėvynes VąĮt^žios 
mu Vokietijos nuo Lietuvos begėdiškai ignoruojami? 
reparacijų pareigų. Ir sako-; v • -
ma, kad dėlto klerikalaivo prispirti mušti telegramą rN^e. su planavimu naujos 
Bizauskui, Įsakant padarytsutartį skolos likvidavimo £į7 
reikalu. Na, ir padarė! Pri- ŪOO,OOO. Visą cymasą 
skaitė nuošimčius už praėju-si laiką, išskirstė ant 62 me- .Ke^° .skiltyse
tų mokėjimu, taip kad gau-, 
tos ir nežinia kaip suvarto-' 
tos ar parduotos šluotos, 
puodai ir paklodės kainuos

Nieko sau “business”! Bet 
tas klerikalams nerupi: Lie
tuvos artojas turi jiegos ir 
kantiybės, jo ir jo vaikų 
raumenys ir prakaitas atsa
kys!

Kur tuomet kunigo Bučio ! 
gėda girti Lietuvą žudan
čius klerikalus ir jų pastum
dėlius?! ‘ ' i

Nesenai mačiau “Litėraiy ! 
Digest” karikatūrą, kur prie ,
Dėdės Šamo sustojusi eilė ta ir pataisymas atsieis apie 
kalba: Anglija sako—“aš $10,000.

sudaro kurtažai ir komisijos.tižios šiuo reikalu atatinka-' Kitas nekilnojamas turtas, 
2,000,000,000 litų.'

Gyvuliai 1,000,600,000 lt. 
Pramonė, 5,896 Įmonių,

» • 
Transportas,’ 1,601 kilo

metras, 400,000,000 litų. z 
Viso, 8,664,100,000 litų. 
Vienam gyventojui išpuo

la 4,270 litų.
Lietuvos Pasiuntinybė 

Amerikoj.

Į inų Įstatymų išleidimo. Tik 
tuomet galėsim nurimti vo
gi mų ir ■ir plėsimu atžvilgiu, Pramonė, 5,89 

Ant Sk—is 600,000,000 litų.

ir apie tai pakalbėsime.
S—kis.

I

Nusiginklaviaas".

Nuo to laiko, kai didysis 
karas išraižė žmonijos kū
ną giliomis, sunkiai pagydo-

u

“Laisvė” jau kelintu kar-j _
tu rašo, kad, girdi, “ir kata- m omi s žaizdomis, nešiliauja- 
likai piktinasi tokiu socialis- ma kalbėti apie nusiginkla- 
tų ir tautininkų biauriu pa-/-imą.
sielgimu.” Kad piktinasi.' Kuone visų valstybių

INFLUENZA VĖL 
PASIRODĖ

Šiomis dienomis Amerikoj 
tai tiesa, bet pažiūrėkit kuo spauda atrodo’šiuo klausi- 'vėl pasirodė influenzos epi- 
jie labiausia piktinasi. Bro- mu didžiai susirupinusi. Ne- dcmija, tik jaunetokia aštri, 
oklyno Amalgameitų lietu- maža yra parašyta jau ir vi- kaip anais metais. Miršta 
vių skyriaus koresponden- šokių notų nusiginklavimo dabą? nedaug, bet serga pu- 

• tas pil. Montvila—tai žy-reikalais. Svarstyti tie reika- 'sėtinai. . \

PIRMAS PERKŪNAS
Lietuvai apie $15,000,000.' TRENKE Į KATALIKŲ 

! '.......... - BAŽNYČIĄ.
New Havene 19 kovo bu

vo užėjusi pirmutinė šių mė
tų perkūnija ir pirmutinis 
perkūnas trenkė j katalikų 
šv. Jono bažnyčią ant kam
po, South St. ir DavenpoTt 
Avė. Bažnyčioj buvo apie 
500 vaikų, bet jų neužgavo, 
tik vieną davatką pritrenkė. 
Bažnyčia tapo labai apardy-

Į



Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

BROOKLYN, N. Y. 
Ant rytojaus po komunisti

nė* revoliucijos.
Nors diena buvo graži ir 

oras malonus, bet komunis
tų revoliucija nenusisekė. 
Nenusisekimas aiškinama 
tuomi, kad girdi... buvo ne- 
daperėta. Nors didysis 
kumštininkas ir “kylą” gavo 
besėdėdamas ant Trockio 
kiaušinių, bet kas ten vel
nias buvo, kad nevisus “už
vertė” !

Jeigu tą nenusisekimą tik 
tiek Įvertinti, kiek teko ma
tyti savomis akimis, tai butų 
ne revoliucija, o tik komedi
ja, bet reikia daugiau kreip
ti domę į “pagirias.” O pa
girios tai buvo sunkios. Jei
gu didijį kumštininką po 
tam kas užkalbino ant gat
vės, tai jis tik atsakydavo: 
“neturiu balso.” Jam iš to 
karščio, atrodė, kad jis su
spenduotas ir negali gauti 
balso netik unijos susirinki
me,, bet ir ant gatvės, “Lais
vės” ofise, visose kitose 
draugijose ir pagalios ma
nė, kad jam ir su savo mo
terėle namie uždrausta kal
bėti ! Bet jam apie tai paaiš
kino draugas Asilaitis— ir 
jis po 4 dienų pradėjo kalbė
ti.

Draugas Fosterukas tapo 
spešelo tą pat vakarą nu
vestas policijos nuovadom 
čionai buvo nustatyta “be
lą." Reikalingas bėlininkas. 
Fosterukas klausia policijos 
viršininko, ar jis negalėtų 
pašaukti “undertakerį.” Po
licijos nuovadoj visi nuste
bo, kad žmogui tik apie akį 
biskį apjuodę ir jau šaukia
si “undertakerio”! Pagalios 
suprato, kad Fosterukas 
yra apimtas didelio karščio 
ir pats nežino—gyvas ar 
miręs. Jam paaiškino, kad 
jis dar gyvas ir teiravosi 
kam jam reikalingas “un- 
dertakeris.” Tuomet Foste
rukas paaiškino, kad jis no
rįs pasišaukti “bėlininką,” 
lietuvišką graborių p. Garš
vą.

Turbut už visus daugiau
sia nukentėjo—tai draugė 
Asilaitienė. Kuomet ji nuė
jo pas daktarą, tai šis atra
do, kad pilvas nudribęs (jo 
liudymas buvo “Laisvėj”) ir 
kurioj tai vietoj radęs, dide
lį pertrukimą... Remdamasis 
ta nepaprasta “rona” pata
rė surasti kaltininką ir tuo
jaus traukti teisman. Bet 
čion draugas Asilaitis paaiš
kino, kad toji “rona” ne nuo 
revoliucijos, bet jis žinąs ją 
ndb daug seniau.

Nei šis, nei tas atsitiko su 
drauge Spirklyniene. Aukš- 
tai koją keliant irgi gavo di- 
delį pilvo nudribimą. Ji ban
dė apsirgti, bet nesisekė. 
“Laisvė” per kelias dienas 
rašė ir rašė, kad draugė 
Spirklyniene sunkiai serga, 
bet vistiek ligos įkalbėti ne
pavyko.

Girdėjau, kad Bridžporte 
įvyko aukų rinkimas dėl nu
kentėjusių nuo revoliucijos. 
Yra geraširdžių žmonių; 
bet yra ir laimingų, kuriuos 
aukos greitai aplanko.

Prof. L. Širmis.

WATERBURY, CONN. 
Žinių žiupsneli*.

Kovo 8 d. buvo surengtas 
mass-mitingas prieš pasikė
sinimą nužudyti du darbi
ninkų darbuotoju —Sacco ir 
Vanzetti. Buvo lapeliuose 
garsinta, kad bus ir lietuvių 
kalbėtojų iš kito miesto, bet
žiuriu užeina ant estrados 
vietinis “komisaras” Kras- 
nickas, tai yra amžinas visų 
tarptautiškų prakalbų ir 
mass-mitingų pirmininkas. 
Apart jo niekas daugiau ne
pirmininkauja. Šį kartą jis 
pabėdavojo, kad lietuvių 
kalbėtojo negavo (turbur

“"T 'IVIS 8

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
bėti italų kalbėtoją iš Union 
City. Tas ir trumpai kalbėjo. 
Ant galo perstatė kalbėt Si- 

, mons, A. D. P. 15 distrikto 
organizatorių. Tas kalbėjo 
ilgiausia. Aukų surinkta 
$100.42 vedimui bylos.

♦ ♦ ♦

Tą patį vakarą buvo Mas
kvos garbintojų teatras. Bu
vo lošiama “Vagįs” ir 
“Knarkia Paliepus.” Publi
kos buvo nedaugiausia, ant 
“galiorkos” nebuvo nei gy
vos dūšios, o taipgi pas du
ris 7 eilės buvo tuščios.

♦ ♦ ♦

Vasario 15 dieną buvo su
rengtas koncertas Waterbu- 
rio Lietuvių Progresyvių 
Draugijų Sąryšio. Programo 
išpildyme dalyvavo dvieilis 
kvartetas po vadovyste J. 
S. Prašalaičio, p. Antanas 
Židanavičius — smuikinin
kas iš Bostono. Ponas Žida
navičius smuiką puikiai grie
žia. Toliaus p-lė Elena En- 
dzeliutė iš Woreerterio. 
Panelė Endzeliutė yra jau
na mergaitė ir jauna daini
ninkė, turi gražų ir aukštą 
soprano balsą. Jeigu ir to
liau ji lavins savo balsą, tai 
turėsime puikią dainininkę. 
Muzikos žvilgsniu koncer
tas pavyko puikiai, bet pub
likos buvo neperdaugiausia, 
todėl Sąryšys turėjo nuosto
lių. MaL tą patį vakarą kitoj 
svetainėj buvo magijos va
karas. Buvo atvažiavęs koks 
ten magikas iš Lietuvos, tai 
tokiu budu daugelis žmonių 
nuėjo pasižiūrėti jo magijų.

* * c
Vasario 22 d. buvo suren

gtas koncertas Vilijos choro. 
Minėtas koncertas buvo la
bai garsinamas. Apgarsini
mai buvo duoti spausdinti 
“Laisvei.” Taipgi rašė į 
“Laisvę” tam tikras kores
pondencijas iš Waterburio, 
kad tik geriau išgarsinus mi
nėtą koncertą. Nuėjau anks
ti ant koncerto, kad gavus 
kur atsisėsti. Įėjęs svetainėn 
žiuriu, kad visos kėdės nu
klotos lapeliais “Ką Davė 

• Ponų-Kunigų Valdžia Lie- 
i tuvos Vargšams?” Tuos la

pelius komunistai x visokiuo
se parengimuose platina. 
Tie lapeliai parašyti labai 

■ kvailai, turbut ponas Dėdėlė 
girtas būdamas juos rašė, 
nes blaivas nebūtų rašęs to
kių nonsensų.

Prasidėjo koncertas. Ati
darant koncertą sudainuota 
Internacionalas. Visur yra 
priimta dainuojant Interna
cionalą atsistoti, bet publika 
sėdėjo. Sakau, turbut čia nė
ra “sąmoningų darbininkų,” 
kaip; jie save vadina. Nagi 
žiuriu, sėdi p-nia Krasnic- 
kienė. Ji yra progresisčių 
maršalas, betgi dainuojant 
Internacionalą sėdi kupru- 
kę išpūtus. Reikėjo jai atsi
stoti, tai ir publika butų at
sistojus.

Dar turiu pastebėti, jog 
viena komunistiška porelė 
visuomet atsilanko ant kon
certų ir atsiveda porą vai
kučių. Tie vaikučiai rėkau
ja, kas daro nesmagumų 
klausytojams. Beto, jie atsi
neša kelis maišiukus pina- 
cų, tai braškina tuos pina- 
cus ir lukštus meta ant že
mės. Vadinasi “sąmoningais 
darbininkais,” o neturi su
pratimo, kad toks jų elge
sys neleistinas. Aš dabar 
da neskelbsiu jų pavardžių, 
bet jeigu ir toliaus tie žmo
nės su savo vaikais taip elg
sis, tai paskelbsiu jų pavar
des.

Programo išpildyme da
lyvavo “Vilijos” choras, 
Kriaučiūnas, Jokubonis ir 
česnavičiutė. Publikos buvo 
apie 80 žmonių.

♦ *
Vasario 24 d. LSS. 34 kp. 

buvo surengtas balius užga-

THOMAS, W. VA.
Iš mainerių gyvenimo.
Nora trumpą žinutę pa

duodu iš šios kolonijos, ypač 
iš mainerių gyvenimo. Vi
siems jau yra gerai žinoma, 
kad angliakasių unija jau 
senai čionai _ ’ * ,
todėl angliakasiams yra da
bar sunku atsilaikyti prieš 
anglies baronus. Algos jau 
senai yra nukramtytos iki 
žemiausio laipsnio, bet da-į 
bar ir vėl varomas kompani- i 
jos vajus darbininkų algų i 
kapojimui. Vadinami komp. 
užveizdos sušaukė angliaka
sių komitetą, kad priimtų 
kompanijos pasiūlytą pro
poziciją, jog patįs darbinin
kai sau algas nusimuša, o 
jeigu darbininkai algų ne- 
nusimuš, tai kompanija bu
sianti priversta kasyklas už
daryti. Pirmiausia šimta
procentiniai pabijojo ir pra
dėjo pasirašinėti, kad jie su
tinka algas nusimušti, o pas
kui išsigandę ir visi pasira
šė, kad ponai gali tiek algos j 1 
mokėti, kiek ponų loska. 
Ar tai ne puikus sumany- 

įmas! Kaipgi biedni darbi
ninkai begalės pragyventi 
su tokiomis algomis? O pra
gyvenimo reikmenys vis ki
ls aukštyn.

Pirmiaus šioje kolonijoje, 
kol buvo unija ir kitokios 
organizacijos, tai kompani
ja negalėjo taip darbinin
kams ant sprando joti, kaip 
dabar. Ar nereikėtų darbi
ninkams pradėti ir vėl pa-_______ __ r___ y ___ _
busti, ypač šimtaprocenti- žangios Bostono draugijos 
niams, nes ateiviai nieko veja laukan iš komitetų), 
pradėti negali. Jie stip- Jis staiga suriko: “Skerdy- 
riausia kovojo, kai buvo nės! Skerdynės!” Toliaus 
pereitais metais streikas, to- Plepys pradėjo plepėti, kad 
J"’ ...... J Kaune Vileišis su klerika

lais skerdžia bolševikus. Ir

nė, vedė g. ;ą tvarką savo 
namuose, u:?; t sunai ir duk
teris ją laba juodojo. Liko
si palaidota su bažnytinėm 
apeigom aru Lietuvių Tau
tiškų Kapinių.

Mirė Marijona Brunzienė
i’ Įr -•>kios ligos tu-

’ rėdama vos tiktai 27 metus. 
* Paliko vyrą ir dukterį Biru- 

tą 7 metų dideliam nuliūdi
me. A. a. Marijona buvo vy
ro mylima. Buvo ištikima ir 
dora moteriškė, užtai ją my
lėjo visi aplinkiniai kaimy
nai, ir labai daug publikos 
dalyvavo jos laidotuvėse. 
Likosi palaidota su bažnyti
nėmis apeigomis ant Lietu
vių Tautiškų Kapinių. Ve
lionę atlydėj us į bažnyčią, 
vyskupas Gritėnas atlaikė 
žėlabnas pamaldas ir ant 
pabaigos pasakė įspūdingą 
pamokslą, pritaikydamas 
velionei Marijonai.

Bačių Juozą*.

LAWRENCE, MASS. 
Komunistų vaikų koncertai 

ir Maikio Plepio dekla
macija.

Kovo 15 d. Lietuvių Sve
tainėj vietos komunistai pa
rengė vaikams koncertą su 
deklamacijomis. Žinoma, 
vaikai vaikiškai viską ir at
liko, iš mažyčių beveik nieko 
geresnio negalima nei norė
ti. Tarp mažų, iš už sceneri- 
jos išlindo ir didelis “boi- 
sas” su “deklamacija” — 
tai Maika Plepys iš South 
Bostono (tas pats, kuri pa-

dėl ateivius ir po šiai dienai 
labiausia persekioja. Su-____________________
prantama, ateiviai niekados prie tų skerdynių, anot jo, 
užpakaly amerikonų nepasi- prisidėjo ir socialistai, nes, 
liks, stos Į kovą reikalui ai- girdi, “Keleivis” tam tikslui 
ėjus. Kiek dabar algos gau- davęs 125 dol. Ant galo ta- 
sime, -dar negaliu pasakyti, sai demagogas pradėjo pra
neš naujos algos prasidės gyti auku “politiniams kali- 
nuo 15 šio mėnesio. Dabar,niams.” Girdi, aukokim pi- 
16 Distrikto U. M. W. of A. |nigus, paliuosuokim kaliniui 

iš kalėjimų, taip kaip Rusija 
paliuosavo, atidarydama vi
sų kalėjimų duris..;

Taip, Rusijos bolševikai 
atidarė kalėjimų duris savo 
draugams, visokiems caro či- 
novninkams ir kriminalis
tams, bet žymesnius darbi
ninkų klesos kovotojus, so
cialdemokratus ir socialre- 
voliucionierius jie ir šian
dien kalėjimuose žiauriau-

Unijos kaip ir nebeliko. Bet 
ponai distrikto valdininkai 
dar rodosi tebetupi pardavę 
ponams visą distriktą ir or
ganizuotus darbininkus.

Tai tiek šiuo tarpu iš Tho- 
mas ' '

MANCHESTER, CONN. 
Lietuviai žada pasistatyt 

sau svetainę.
Nors Manchestery yra ne

perdaugiausia lietuviu (iš
viso su So. Manchesteriu 
priskaitoma į 400), bet jie 
juda-kruta. Yra keliatas or
ganizacijų, katalikiškų ir 
laisvų, kurios veikia išvieno 
ir sutikime gyvena. Įvai
riems savo parengimams 
lietuvių organizacijos lig- 
šiol samdydavosi svetainę 
nuo, lenkų, bet pastaruoju 
laiku lenkai nutarė nepar- 
samdyti savo svetainės lie
tuviams. Toks kiauliškas 
lenkų pasielgimas lietuvius 
labai suerzino. Lietuviai ant 
žut-but nutarė pasistatyti 
nuosavią svetainę. Visos or
ganizacijos, katalikiškos ir 
laisvos, susispietė daiktan ir 
pradėjo darbą. Tapo su
tverta Kooperatyviška Lie
tuvių Bendrovė, kurios tiks
las yra pašlami lietuviams 
svetainę. Jau išimtas čarte- 
ris ir darbas pradėtas.

Kovo 15 d. buvo pareng
tos prakalbos, kad plačiau 
paaiškinti lietuvių visuome
nei reikalingumą svetainės. 
Kalbėtojum buvo pakvies
tas “Keleivio" redaktorius iš 
So. Bostono drg. J. Neviac- 
kas, kuris nuosakiai, puikiai 
ir jausmingai išdėstė svetai
nės naudingumą. Prie Koo
peracijos prisirašė apie 20 
naujų šėrininkų. Vadinasi, 
pradžia puiki. Reikia tik 
daugiau energijos ir pasi
šventimo, o už metų-kitų 
Manchesterio lietuviai turės 
nuosavią svetainę ir, anot 
kalbėtojo, prošepanams len
kams galės parodyt špygą.

Manchesterio miestukas 
gana gražus ir jis auga pu
sėtinai sparčiai. Statoma 
daug naujų namų ir lietuvių 
skaičius didinasi. Čia veikia 
ir lietuvis namų budavoto- 
jas draugas Dix, kuris buda- 
voja pavyzdingai gražius gy
venimui namukus.

Manchesterio apielinkėj 
yra pasiturinčių lietuvių 
farmerių, kurie vieni, jei tik 
norėtų, galėtų pastatyti sve
tainę.

Svečia*.

kolonijos.
Darbininkas.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis pasimi
rė šie lietuviai: Julija Baku-j siu budu kankina, 
nienė mirė po ilgosJr sun-i plepio “deklamacijai”
ki°?. tyrėjo 75 metus pjojo tįe ^urje priklauso 
amžiaus, paliko tris sūnūs .. .......ir dvi dukteris ir vyra Joku- °olsevlky partijai. Abelnai 
bą Bakuną. Visi trįs sunai imant, publikos šiame komu- 
gyveno su motina visą lai- nistų parengime buvo ne
ką. Motina buvo pavyzdinga daug, 
moteriškė ir geragaspadi-' “K.” Skaitytojas.

Gyvenimas Visuomet Yra Vertas Gyventi, 
Jeigu Seni žmones Jaučiasi Gerai

Kad būti sveiku, saugokitės 
kroniško vidurių užkietėji
mo. Geriausias liuosuotojas 

dėl senų žmonių yra Dr. 
Caldwell’s Syrup 

Pepsin.

BUTŲ didelė nauda seniems žmo
nėms, jeigu jie suprastų, kad 
didžiuma jų ligų bei nusiskundi

mų paeina nuo vidurių užkietėjimo, 
nes vidurių užkietėjimas su maisto 
nevirškinimu atsiliepia j smegenis, 
nervus ir j visą muskulų sistemą.
Atsiranda galv. ; . uiLjiraas, pradeda 1____ _ -
palieka nepakenčiamas. Jeigu jųš mokėsite apsaugoti savo žarnas nuo nuo
du, jus jausitės laimingesni, nes kuomet nėra jokių nesm.vgumų, senatvė nė
ra prikli.
Faktas yra, kad seni žmonės reika
lauja gero ir paprasto liuosuotojo. 
Dr Caldwell’s Syrup Pepsin maloniai 
veikia ir be gripų. Tai yra Egyptiškos 
daržovės senna sultys su pepsino aro
matu Vartokit ji nuolatos, o nereikės 
jums jokių kitų gyduolių.
Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin nėra jo- 
kis esperimentas seniems žmonėms, 
nes jis yra ant marketo per suvirs 
trisdešimts metą ir šiandien parsi
duoda daugiau negu kokia nors kita

varstyti skausnai. ir romatizmas

visai nekvietė) ir pats save vėnių vakare. Publikos buvo ’ rak "5
persistatė už kalbėtoją. Pa- daug, liks ir gražaus pelno. supratimą, ką mes sakome arba jusą 
sapaliojęs kiek perstatė Kai- šaukotiški*. su*TS>ŽIT,t1’ p««ro-

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMU DYKAI

; Yra dauc žmoni kurie visuomet ; 
norėtų pirmiau sbandyti, negu ; 
pirkti. Lai jie 'rpa šj kuponą, 
prisiunčia savoat ; >tdidiužamjnst 
nrisegia savo vardą ir adresą ir 
lai jie pasiunčia į ’p -H

I PEPSIN SYRi ? COMPANY
’ Montict ilo. III.
' o apiaikys dykai honką Dr. Cald- ! 
I velrs Syrup Pepsin paštu. Stam-
I p* nereikalinga Visiškai dykai.

BALTIMORE, MD. 
Du banditai užpuolė K. 

Liutkų.
'Kovo 9 d., 9 vai. ryto atvy

ko du jauni banditai į K. 
Liutkaus avalų krautuvę, 
101 So. Fremont Avė. Ban
ditai įėję į krautuvę pareiš
kė, kad jie nori pirkti porą 
čeverykų. Liutkus iš karto 
nieko nemanydamas parodė 
jiems apie 10 porų įvairių 
čeverykų, bet tuojaus paste
bėjo, kad “kostumeriai” 
yra gana keisti, nes mažai 
ką susiinteresuoja avalais, 
tik taip sau juos čiupinėja. 
Po kokios 20 minučių laiko 
jie staiga abudu atkišo re
volverius ir pareikalavo ran
kas iškelti aukštyn, kas, ži
noma, buvo ir atlikta be pa
sipriešinimo.

Banditai pirmiausia iš
kraustė kišenius, išėmė pi
nigus, kurių rado tik $14.00, 
nes Liutkus išsyk numatė, 
kad tie jauni vyrai gali būt 
piktadariai, ir todėl jis 
jiems nepastebint Įmetė tam 
tikrą sumą pinigų Į avalų 
baksą ir užmetė ant lenty
nos. Banditai atėmė laikrc> 
dėlį ir norėjo žiedą numauti 
nuo pirito, bet kad pastara
sis drūčiai stovėjo ant pirš
to, tai greituoju nepajiegė 
numauti, ir todėl paliko. Fo
tam vienas banditų perkir- 

,to drg. Liutkui galvą su švi
nine duja ir abudu spruko 
pro duris. Kadangi Liutkus 
nepavojingai buvo sužeis
tas, tai jis tuojaus išbėgo 
ant šaligatvio ir ėmė šaukti 
policijos pagalbos. Bandi- 
ditai, kurie buvo tik apie 20 
žingsnių nuo jo krautuvės,

■■■■J TTT "irrL.T.J"........

Kas nieko neveikia 
To niekas nereikia

CLIFFSIDE. N. J.išgirdę riksmą leidosi bėgti.Į CLIFFSIDE, N. J. 
Tuomet buvusieji ant gatvės I Atsakymas Jonui Pliuškiui, 
žmonės juos vijosi, kol tuo-!

pas kuri rado ir atimtus nuo 
Liutkaus pinigus, laikrodėlį r 
ir kišeninę knygelę. Šitas ne-

žmones juos vijosi, koi tuo-; -Keleivio” No. 11 koks tai 
šmeižia mane meluo- 

: damas, buk aš prirašinėju 
žmones prie 

kuopos 
mas juos,labas sutvėrimas pasakė vis

ką ir apie savo draugą. Po
licija nuvykus i ano namus

I

Sandaras 
nugirdyda- 

o kas nesira
do, tai prirašau savais iškas
ėjai*, kad tik butų didesnis

atestavo ir antrą banditą. skaičius narių. Bereikalo Jo- 
Taipgi ten areštavo dar du nas taip rūpinasi svetimais 
\jiu n v ieną moterį, kurie, reikalais. Aš noriu pasakyt 
y ra numatomi kaipo turinti , iam jonu, pliuškiui, kad jis 
ryšių su pirmaisiais. * J nei vienos eilutės savo ko- 

Liutkus tapo nuvežtas Į i respondencijoj neparašetei- 
Iigomnę, kur daktaras susiu-j singai. Sandaros kuopą su-

■ nas, kaip minėtas korespon- 
identas sako, bet aš. Net ir 
Tamošiūną aš prirašiau prie 
Sandaros. Taipgi aš minėtą 
kuopą ir atgaivinau, tik ne 
tokiu budu, kaip Jonas sako. 
Aš norėčiau, kad Jonas pri
rodytų, kur ir kada aš ką- 
nors girdžiau ir savais iš
kasėtais prirašinėjau prie 
Sandaros. Teisybė, vienas 
vyrukas prigavo mane me
luodamas, bet aš to nepai
sau. Tas vyrukas buvo išti
kimas lietuvis, bet kai pa
puolė tarp tokių Jonų, tai ir 

: pats persiėmė jų raugu.
Kaslink “mėnulio spindu- 

j lių,” tai ar nebūtų geriau, 
i kad Jonas parašytų apie tik- 
* ras tų “spindulių” lindynes, 

( Nuo 15 dienos kovo šioje kur ir pats “stiprybę”’se- 
apielinkėje anglių trasias Imia. Bereikalo juodinat ki- 
numušė darbininkams algas, tus patįs juodais būdami. 
Hecla Coal & Coke Co. pa-1 Veikiausia tas pats Jonas 
skelbė, kad angliakasių ai- į parašė korespondenciją ir 
gos tampa numuštos visame, “Keleivio” No. 10, kur tu- 
Fayelte County. Dieniniams i los moteris pavadintos iš- 
darbininkams bus mokama i tvirkusiomis. Deliai tos. ko- 

. vietoje $6.55 tik $4.55 ir vie- ’ respondencijos vietos lietu- 
toje $7.55 tik $5.55. Liode- Į viai labai pyksta ir visą bė
riams (mašininiams) vieta-idą už jos parašymą verčia 
je $1.12 mokės tik 85c., o ant manęs.. Aš tokių pliauš- 
licderiams po pikiais mokės : kalų nerašiau ir nerašysiu, 
$1.10 už karą. j bereikalo ant manęs rugo-

Nors čia ir taip jau mažas1 Jat’ Karsok**.
algas gaudavo angliakasiai, 
bet kraugeringas anglių trus 
tas jas dar labiau apkapojo.

Angliakasiai čia yra neor
ganizuoti, todėl kompanijos 
ką nori, su jais ir daro. Net 
ir dabar, kuomet tos ubagiš
kos angliakasių algos tapo 
dar labiau apkapotas, pas 
angliakasius nesimato jokio 
pasipriešinimo. Mat, 1922 
metais, pasidėkavojant U. 
M. W. of A. prezidentui po
nui Lewis, jie streiką pralo
šė. Taigi dabai* nenori nei 
kalbėti apie streiką, nes bijo 
visiškai i bado nasrus papul- 
tk ‘

Kompanija iš angliaka
sių tiesiog tyčiojasi. Tą pa
čią dieną, kuomet algos ta
po numuštos, kompanijos 
krautuvė pakėlė kainas ant 
produktų ir reikalingiausių 
darbininkams daiktų.

štai kokios dabar yra pro
duktų kainos kompanijos 
krautuvėje: Tuzinas kiauši- mą jiems teismas paskirs.

vo perkirstą galvą, pareikš
damas, kad žaizda nepavo
jinga. Dabar drg. Liutkų gy
do Dr. Bronušas ir sako, 
kad sužeistasis tuojaus bu
siąs visai sveikas.

Kovo 18 atsibuvo bandi
tų teismas. Po trumpų ka
mantinėjimų abu banditai 
prisipažino prie kaltės, už 
ką teisėjas nuskyrė jiems 
baudą po 12 metų kalėjimo. 
Banditai yra da jauni vyrai, 
turi po 27 metus amžiaus, 
niekur jie nedirbo, mato
mai, gyveno iš plėšimų.

Korespondentas.

HILLCOKE, PA.
Angliakasiams numušė 

algas.

nių 75c., svaras sviesto 65c., 
svaras steiko 45c., svaras 
norčepo 50c., kenai grašių 
45c., vyšnių, pyčių po 55c. 
Unijistai angliakasiai palie
ka šią apielinkę ir išvažiuO’ 
ja kitur darbo jieškoti.

Pasaulio Vergu.

ALBANY, N. Y. 
Margumynai.

Darbai pas mumis visai 
silpnai eina. Iš visų dirbtu
vių darbininkus atleidžia iš 
darbo.

Šiame mieste lietuviai gy
vena pasiturinčiai. Didžiu
ma turi savo namus, o kaž
kurie ir farmas. Vietos lietu
viai gyventų dideliame suti
kime, jeigu ne kunigas Sut
kus, kuris lietuvius tankiai 
supiudo. Gal būt nei vienas 
lietuvių kunigas taip neuž
siima pletkų ir šmeižtų pla
tinimu, kaip musų šatkus. 
Daug nekaltų žmonių jis ap
šmeižia ir išniekina. Užtai 
visi vietos lietuviai jo nemy
li. A. M.

nas taip rūpinasi svetimais

CAMBRIDGE, MASS. 
“Burtininkas” belangėj.
Pastaruoju laiku kas tai 

pradėjo naktimis plėsti lie
tuvių krautuves. Išplėšė J. 
Bagdono, J. Saulio ir tūlo 
Juodžio. Kadangi krautuv- 
ninkai paprastai su pinigais 
būna atsargus, tai plėšikams 
reikėjo pasitenkinti prekė
mis.

Niekas nemanė, kati čia 
lietuvių darbas. Bet štai po
licija kur tai susigaura čia 
gerai žinomą “burtiiiinka” 
Gurskį ir jo kamarotą tūlą 
Ivanauską. Gurskis Uų tas

“Keleivio” redakciją 
dos knygos” pirkti.

Kuomet padaryta krata 
jų kambariuose, tai rasta, vi
sa manta, kurią jie buvo pri
sivogę.

Dabar tie “meistrai” tupi 
belangėj ir laukią, kokį liki-

burtininkas,” kuris 
. buvo nuvažiavęs į 

,“juo-

* « ♦

Ir vėl viena lietuvaitė bė
doj. Merginos, bukite atsar
gios su vaikinais, ypatingai 
su svetimtaučiais. Ką jus 
jiems duodate, ką’ ne, bet 
nors savo sunkiai uždirbtų 
centų neatiduokit!

Viena Cambridgietė pa
darė tokią klaidą. Ji įsimy
lėjo į tūlą svetimtautį. Pas
tarasis gana il^ai nedirbo,
nueidavo prie dirbtuvės 

įdės dienoj merginą pasitik- 
, ti, o ši atiduodavo jam veik 
į visą pėdę. Tas tęsėsi gana 
ilgai, taip kad ji apskaitliuo- 
ja įdavusi jam apie 500 dol. 

Į Dabar tas vaikinas apsivedė 
su kita.

* ♦ ♦
I

Pastaruoju laiku po sta
bas pradėjo vaikščioti “Vil- 
nes” agentas, jieškodamas 
naujų prenumeratorių. Kad 
laikraščio agentas eina už- 

v 9 S *1 x *

I
ii
i

I rašinėdamas laikraštį, tai 
nėra nieko keisto’, bet tik aš 
abejoju apie “Vilnies” nau
dingumą darbininkams.

Taika*.

I



Jei šunes turėtų dūšią, tai ir Biurui per visus mėtos, pa- 
,... * .. rodOt kaj 2,381 mirčių 1924 

met. ouvo 4.27 nuošimčiai 
kiekvienam milionui tonų 
iškastų anglių, sulyginus su 
3. ,4 nuoš. 1923 m., kuomet

jiems juk būtų reikalingi du
sių ganytojai, kad saugotų 
juos nuo velnio.

—Čia tu ir vėl klysti, tėve. 
Pas šunis negali būt parapi-
«. —- 
dūšias.

—Kodėl? •
—Todėl, kad šunes pinigų 

neturim Kur gi tu rastum to
ki kunigą, kuris norėtų ga
nyti dūšias be pinigų?

—Gal būt, Maik^kad 
<įįą ir, tavo teisybė

L.D.L.D. DRAUGŲ 
ŽINIAI.

jų, vistiek kad jie ir turėtu buvo 2.458 mirtys. 1924 iš- Knyga “Stebuklai ir Paalap*
kasta 558 milionų tonų ang
lių. nulyginus su 657 milio- 
nais 1923.^^

, kasyklose 
; siekė 
lioną tonų, 
nuoš. už 1 
mių skaiči 
žėjo. bet pi 
nuo eksplio«ijų.
anglių kasyklose visoje šaly- 

'je nelaimių skaičius pasi
daugino nuo 3.46 nuošimčių 
iki 4.03 už kiekvieną milio
ną tonų iškastų anglių 1924 
metais.

10 “didelių” nelaimių— 
.u ateivams Į.vra nelaimių, kur 5 ar j 
iš $400 už idau/au žmonių buvo už-

»•

vartų Žinoti Įei 
gų Taksų Moky

tojams.
—

Federalis ineigų taksų is- 
atymas duoda piliečiams ir; 
ipsigy venusiems ateivams I 
>aliuosavima

•įai sumaišo 
aprūpinimą su kitu, būtent. 

“Šeimynos galvos” aprupini- 
ną, ir neduoda užlaikomųjų 
įsmenų paliuosavimo. Dau
gelis tokių atsitikimų bu\o 
pranešta Foreign Language 
nformation Service ir ta 
>rganizacija gavo sekanti

■ atsakymą iš Bureau of Inter-
i katalikų kunigas ir garsus nal Revenue, Washington, 
I astronomas. Bet čia ne kata- D. C.
likybės nuopelnas, tėve, nes Laiškas angliškai atspaus- 
ne katalikybė Koperniką dintas, nes reikalui esant,
. - * - -------------------- ----------- o--------------------- ----------------- ------------------------r — -3

įmoksiąs. Katalikybė tiktai laikraščio ir parodyti taksų 
trukdė Koperniką. Popiežius kolektoriui.
jį buvo net Ryman pasišau- Foreign Language Informa- 
kęs ir norėjo uždrausti jam tion Service, New York 
daugiau rašyti. Mat katali- “ 
kų bažnyčia tuomet tikėjo, 
kad žemė yra plokščia, kaip 
blynas, o Kopernikas aiški
no, kad ji yra apskrita, kaip 
kamuolys. Todėl popiežius 
skaitė Koperniko raštus 
klaidingais esant ir liepė 
jam išsižadėti to mokslo. 
Tas padarė Kopernikui la
bai daug apsunkinimo ir vė
liausiais savo gyvenimo lai
kais jis buvo jau paliovęs 
rašyti- Taigi negalima saky
ti, kad Kopernikas pagarsė
jo kaipo katalikas. Jis pagar
sėjo ne kaipo katalikas, bet 
kaipo mokslininkas. Ir jei 
jis nebūtų buvęs katalikas, 
jei katalikybė nebūtų jį 
trukdžiusi, jis butų pagarsė
jęs daug daugiau. Taigi ma
tai, seni, kad tokie žmonės, 
kaip Kopernikas, tai argu
mentas ne už katalikybę, 
bet prieš katalikybę.

—Na n ka fn Mailro na ūmiu ;a a, o ką tu, . laike, pa from t^e taxpayer, 
sakysi apie Naujorko steito - - - - K -y
gubernatorių Smįthą? Jis d cj hf f
yra didžiausio steito guber- nr in„, 
natonus, o betgi jis katali
kas.

—Lygiai tą patį reikia pa
sakyti ir apie jį, tėve. Jis už
ima augštą vietą, bet tai ne 
dėlto, kad jis katalikas, bet 
kad jis gabus politikierius. 
Jeigu jis nebūtų katalikas, 
tai šiandien jis stovėtų daug 
augščiau—šiandien jis butų 
Suvienytų Valstijų preziden
tas. Kaipo politikierius ir 
kapitalistų pataikūnas, jis 
buvo kapitalistų labai pagei
daujamas į šalies preziden
tus, bet demokratų konven
cija negalėjo jį pastatyti 
kandidatu dėlto, kad jis ka
talikas.

—Kalbėk, Maike, kaip 
sau nori, o tesybė vistiek 
bus mano. Ve, gazietos ra
šo, kad koks ten mokytas 
anglikas netikėjo į dusią, 
ale kaip dvasia šventa ap
švietė jam protą, tai jis pri
pažino dūšią netik žmogui, 
bet ir šuniui. Na, ar čia ne 
mano teisybė?' Juk aš vi
suomet sakydavau, kad dū
šia yra.

—Reiškia, ir tu, tėve, ti
ki, kad šuo turi dūšią?

—Kaslink to, Maike, tai 
aš da abejoju. Man išrodo 
lyg ir navatna, kad danguje, 
kur gieda aniuolai, kartu ir 
šunes lotų. Kitas dalykas, 
tai aš da negirdėjau, kad 
butu kur Simu naraniios

ty»” jau atėjo, 
šiomis dienomis esameiu unn-i;,, šiomis dienomis esame 

aPlaik* nuo “Kultūras” Ben- 
drovės is Lietuvos Ui-

/J1: kianią knygą: “St ,ir 
Paslaptys.” Autorius šio* 
puikios knygos yrą N. Rū

šis veikalas yra

a su 1
||tuą| Nefįi- 

^■sui

bė įvairiausių stebuklų.’ I po pabėgėliai nuo laivų. 280 
n----- i—•“••—'atsitikimuose aplikantai bu

vo įleisti* laikinai, kaipo sve- 
Ičiai. 7 atsitikimuose apli- 
j kantai yra buvę pirmiau ne- 
įleisti, bet vėl įvažiavo be jo
kias inspekcijos. Trįs apH- 
rantai įvažiavo klastingai ir 
keturi buvo įleisti kvotos įs
tatymų nepaliesti, kaipo 
svetimų šalių atstovybių na
riai. ,

Iš 7,033 aplikacijų pareiš- 
kiančių norą tapti piliečiais, 
101 iš jų po ištyrimo atrasta, 
kad yra įvažiavę neteisėtai; 
92 iš jų buvo jurininkai, ku
rie turėjo persėsti ant kitų 
laivų arba pabėgo, ir 60 bu
vo svečiai. Tos visos aplika
cijos perduotos Imigracijos 
Biurui, kuris išduos depor
tacijos įsakymus. FLIS.

Pavyzdžiui, kelių kareivių 
iečiu/galai pradėjo šviesti. { 
SaMfmjoj vieno raitelio,] 
kuris tikrino sargybinius,. 
savajrni užsidegusi ranko
je lazda. Juros pakraščiuo-
se atsiradę kažin-kokių ug
nelių; ant dviejų kareivių 
skydų pasirodęs kraujo 
prakaitas. Saulės . dydis 
staiga regimai ėmęs mažė
ti. Pagaliaus buvęs ir tokis 
stebuklas: katžmogžudžiai 
įėjo j Rymo ciesoriaus Do- 
nųcijano ramus, varna antbąkinas. šis veikalas yra 

„ kaipo dapildymas minčių ianos garsios knygos ‘T*| tupėdama .
Tamsios Praeities j Šviesią Kas gerai, tai gerai. Tatai 
Ateitį.” Knygoje “Stebuklai EasakoJa ri'menų istorikas 
ir Paslaptys” autorius labai | Svetomus- 
vaizdžiai piešia apie įvairius ..................... .......
stebuklus pasaulyje, čia jis I tų stebuklų autorius duoda 

prasimanytas pasakas-pada- 
vimus ir ilgainiui tas pasa
kas paverstas į stebuklus. 
Autorius plačiai kalba apie 
visuotiną tvaną ir labai vaiz-ityti, nes musų j 
džiai prirodo, kad visuotino lyra pripasakoj 
tvano pasaulyje niekuomet [stebuklų, ir kai 
negalėjo būti. Biblijos pasa
kas jis sukritikuoja remda-

anos

vaizdžiai piešia apie įvairiu*

—Maike, nusiimk kepu
re t

—Kodėl?
r-0 ar tu neskaitei, ką ra- ... ______ __ ___r____ _______ , __________  ____ ,

šoAnusų švento Juozapo ga- pakėlė. Jį pakėlė svietiškas galima laišką iškirpti iš 
zieta “Darbininkas”? 1 ’ ’'’’ 1 '

—O ką ji rašo?
—Ji rašo, Maike, kad visi 

garsus žmonės, tai vis kata
likai ir kad juos rėkia pavo- 
žot. O aš, vaike, irgi katali
kas, dėlto tu.ir prieš mane 
privalai nusiimti kepurę.

—Jei “Darbininko” re
daktorius taip garbina kata
likus, tai tu, tėve, kreipkis 
pas jį, o gal jis tau ir rankon 
pabučiuos. Aš gi prieš tave 
kepurės nekelsiu, tėve, nes 
aš katalikų negarbinu.

—Bet tu vistiek turi pri
pažinti, vaike, kad geriausi 
žmonės yra katalikai.

—Tas netiesa, tėve.
—Kaip tai netiesa! Tik 

tu pasiskaityk musų švento 
patrono organą, o pamatysi, 
kad tiesa. Tenai ir vardai 
paduoti visų garsių katali
kų, pavyzdžiui, prapesorius; 
Birbynė, prapesorius Lekt- 
rika ir taip toliaus. O kur 
da tėvas Kapucinas? Kur 
švento Kazimiero seserų ma- 
kademija? Arba paimk 
Saubostono bartenderį 
Juodnugarį, kuris vienas iš
beria dvi kvortas munšaino, 
ir nepasigeria! Ar tu misli- 
ni, kad bedievis galėtų tiek 
pakelti? Bet tai neviskas, 
vaike. Lietuvoje būdamas 
aš pažinojau berną, ką per 
Ražancavos atlaidus išmu
šė 12 žydų. Arba paimkime 
davatką Brigydą, ką mano 
laikais Žemaitijoj gyvenda
vo; ji, vake, laike didžiau
sio purvyno andaroką pasi
kėlus apeidavo nuogais ke
liais 9 kartus Kalvarijos 
stacijas! Bet kur čia visus 
garsius katalikus ir surokuo- 
si?

—Tas tai jau tiesa, tėve. 
Lietuvoje kiekviena davat
ka katalikė ir kiekvienas 
špitolninkas katalikas. Tai 
yra tikras katalikybės pro
duktas. Kur tik katalikų 
bažnyčia yra įsivyravus, te
nai davatkų visuomet yra 
pulkai. Bet ar tuo galima gė
rėtis? Juk davatkos, špitol- 
ninkai ir visokie brostvinin- 
kai, tai žemiausis ir tam- 
siausis visuomenės sluogsnis. 
Tai yra tas elementas, kuris 
už dyką tiktai darbininkų 
duoną ėda. Naudos iš jo vi
suomenei nėra.

—Tai valuk tavo rokun- 
dos, Maike, tai pas katali
kus garsių žmonių visai nė
ra?

—Aš to nesakau, tėve. 
Gali būti vienas-kitas ir iš 
katalikų pasižymėjęs. Pa
vyzdžiui, Kopernikas buvo

City.
Gentlemen:

Replying to your letter 
of March 2 in reference to 
$400 credit for dependents' 
allo\ved resident aliens, you 
are informed that such cre
dit is provided under section 
216 of the Revenue Act of 
1924. Such credits for de
pendents apply to citizens 
of the United Statės and 
resident aliens alike. It is 
immaterial whether suęh de
pendents reside in th.etni- 
ted Statės or abroad. A re
sident alien with children 
obroad is not thereby entit
led to credit as the head of 
a family, būt he is entitled 
to the $400 credit for each 
dependent child under eigh- 
teen years of age as well as 
for other dependents, other 
than husband or wife, re- 

iceiving their child support z provj_
ded the dependent is either

or incapable of self support 
i because mentally or physic- 
ally defective, even if such 
dependents live abroad. 
(See Articles, 302,303 and 
304 of Regulations 65). A 
resident alien with a wife 
living abroad is not entitled 
to the joint exemption, būt 
this does not affect his right 
to claim the $400 credit for 

’ other dependents living ab
road. Verytruly,
(Signed) Graham B. Nichol 
Head of Information Div. |

iVidaus Departamente 
Pranešimas.

Nelaimingi atsitikimai Su
vienytų Valstijų anglių ka
syklose 1924 metais buvo 
priežastimi 2,381 mirčių,— i 
sako Vidaus Departamentas, 
■pasiremdamas ant Kasyklų 
Biuro statistikų. Tos skaitli
nės parodo 77 mirtis mažiau 
už 1923 metus, kuomet buvo 
2,458 mirčių.

Vienok Kasyklų Biuras 
parodo, kad sumažėjimas 
mirčių skaičiaus 77 mirtimis 
1924 metais nesumažina 
mirčių skaičiaus už kiekvie
ną milioną tonų iškastų an
glių.

Sutrauka visų raportų, ku
riuos valstijų kasyklų in- 
sr»pktoriai pridavė Kp«vklu

I

Į šituos ir tūkstančius ki

išrodinėja senovės žmomų| rimtus įrodymus ir pilniau- 
’ šia nušviečia kalbamus da

lykus. Aš manau, kad šitą 
Įmygą turėtų kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė perskai
tyti, > nes musų tėvai mums 

ję daugybes 
kalbamoj kny- 

j mes kaip tik randam at- 
ui į visus stebuklus. 

Tekiu budu pasiliuosuojam 
o» bereikalingų prietarų,

ŠVINTANT...

ciu. Kietųjų anglių kasyklos **?*tj^-
tu> ėjo 40 nelaimių ir minkš. moksl,n,"s

Kad vaizdžiau 
draugams vertę ka 
knygos ir ant kiek ji yra 
geidi, aš čia padarau ištrau* 
ką nuo vieno puslapio:

“Senovės knygose — ię 
krikščionių ir nekrikšeio-

• « • ___ • - • T '

tu jų—145. Minčių skaičius 
tą mėnesį buvo 3.26 nuošim
čiai kiekvienam milionui to
nų iškastų anglių minkštųjų 
anglių kasyklose, ir 5.59 
nuošimčiai kietųjų anglių 
kasyklose, arba 3.58 nuošim
čiai per abi kasyklas, sulygi
nus su 3.26 nuošimčiais už 
gruodi. 1923 m.

niais.
ix»| kurie musų protą varžo nuo 

tolimesnio vystymosi j pa
V

SKIRTINGA DALIS.
Rože žydėti tau lemta— 
Man gi nuvysti usnia, 
Perlais sagstytis tau reikia— 
Man gi liepsnoti ugnia!.
Vargšu našlaičiu užgimęs
Aš dai- nežvilcąi žvaigąįęs—
Nėr man pastogės, nei nąmoį
Žunu prakeiksmo aide. . ______ ____________ —-

_ X.. .. ... K-. ZI jos vietose atsitiko daugy-

Šitą taip puikią knygą L. 
D.L.D. • nariai gaus veltui, 
tik turės užsimokėt savo mo
kestis į LDLD. iždą už 1924 

niu—yra pasakojama apiel?-”?1 ir ,Pati knygabus 
daugybę stebuklų-, PilAos į^41”* Į“ Praeltus n?et“s‘ 
stebuklingų pSkojimų •Į™’**1-. kuopų organizato- 
net tos knygos, kurios krapinta, kad jūsų
tos tų laikų šviesesnių, taupos nanai užsimokėtų 
žmonių. prideramas mokestis, taip

“štai, pavyzdžiui, apie 
kokius stebuklingus nuota
kius pasakoja rymėnų ra-

-*»• . •• T • ••

Aušra sušvito. Rytas visą 
pasaulį savo šviesiu rubu 
dengė. Kaip gilus dangus, 
taip ramus rytas, taip gar
džiai pušynas kvepia. Aplin
kui tyla... Tiktai miške aukš
tųjų medžių viršūnėse pauk
ščiai vienas antram apie nu
liūdusį, skausmuose pasken
dusį Jurą šneka ir žali lape
liai pritardami jiems šla- 
mia: “Paskutinis tau, Jure, 
toks gyvenimo rytas.”

Stovi rusų kazokai ir lau
kia išblyškusio Juro mirties: 
vienu akymirksniu nusiųs jį 
galingojon savo Viešpatijon.

“Atsitrauk, mirtie!... Pa
leisk mane iš žiauriųjų gran
dinių ir neduok nuskęsti sa
vo juros gelmėsna” — išsi
veržė iš jo sunkiai alsuojan
čios krutinės. “Maniau, no
rėjau gyventi... dabar žusiu 
gyvenimo nepažinęs. Perbė
go viena gyvenimo banga 
nei liūdnos širdies nepalie
tusi, nei naujo aido dvasioj 
nesukėlusi. Kad gi nors kokį 
žymesnį šešėlį butų paliku
si baltoje gyvenimo drobėje! 

jO dabar—nieko. Apmirusi 
dvasia... atšalusi širdis..; ir 
vien trumputės gyvenimo 
minutėlės.” Taip skundėsi 
Juras iš jautrios sielos gel
menų ir plaukė skunda į 
tolimą žydrią padangę.

Dėjos! Veda Jurą kazokai 
marguoju, žiedais pasipuo
šusiu sodu į plačią, gilią 
duobę ir trokšta, lyg užjaus
dami, atimti, beširdžiai, ' 
jam skausmą, atimt brangią 
gyvybę.

Paskutinį kartą Juras pa
žvelgia dar j ošiantį pušyną, 
pakrypusią grįčiutę, lyg ro
dos, nori jiems sudiev pasa-

pat-pasirūpinkit gauti naujų 
narių į LDLD. Visų kuopų 
sekretoriai prašomi yra pri- 

švtojAs Titai Livijus. ’ • ,.sa)vo t> krus adresus,
' “ ‘Garsiajam Kartage- *“d pasiųstos knygos 

nos vadui Hanibalui puo- sėkmingai pasiekti.
• • ~ " ------ -- Visus čekius rašykit mano

vaiidu, o laiškus ir visą ko
respondenciją. siųskit drg. 
K. Matuliauskui, 515 No. 
Cartolton Avė., Baltimorę, 
Md. ' ■>;

' Kuopos, kurios norite 
gauti knygų dėl platinimo, 
galit gauti pas musų knygių 
P. Raškinį, 141 Grand SL, 
Brooklyn, N. Y. Dar randa
si pas mane keli desėtkai 
egz. knygos “Iš Tamsios 
Praeities į Šviesią Ateitį.” 
Pasirūpinkit įsigyti šią pui
kią knygą, kurie dar neturi- 

| te. Taigi, draugai, prie dar
bo! Kaz. Liutkus,

LDLD. Ižd.
101 So. Fremont Avė., 
Baltimorę, Md.

:» »
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<nos ............
lantRymą, Rymo impen-

Pavasariui Švintant.
Prasišiepė saulė pavasario burtais, 
Apsidengė auksu pakalnės, kalnai... 
Išlindę ištroškę šviesos iš bakužių 
Pagarbinti šaulėš seneliai, * vaikai.
Ir'mario kantrioji dvasia pasiilgus 
Nemirštamos laimės, be galo džiaugsmų. 
Skrajoja po blizgančius spindulius ilgus 
Ii- tako neranda išskristi iš jų...
Liepsnojusios meilės pirmosios vaizdai 
Atgimsta—ir perveria širdį...
Jaunystės verpetai, prašvilpę niekais, 
Krūtinėj sukyla įširdę...
O, jeigu dienelės pražuvusios grįžtų 
Kartu su pavasario vėjų kvapais!
Ne vienas nupuolęs‘kovon pasirįžtų, 
Kad saulėn pakiltų jaunystės sparnais.
Jaučiu, kaip pavasario saulė kaitriau 
Vis žemės pašones kutena ir šildo, 
O dvasioje mano troškimai gyviau 
Naujus siekimus išaugina, išgvildo...
Kentėsiu, kovosiu—vis tiek kada nors 
Įžengsiu į dievišką, amžiną rūmą, 
Kur broliai palaimos dainoms uždainuos, 
Atskleidę gyvenimo slaptąją durną...

Vyt. Montvila.

A f

Varguolių Dama.
Sėsk, drauguži, prie šalelės, 
Padainuosim mes abu: .
Kaip žmoneliai kenč’ vargelį 
Irdaugumas miršt’ badu.

Kaip turtuoliai juos kankina, 
šunio vietoj laiko juos, 
ApšVietą tarpr jų ndikina, '"A*4 
Smerkia žūt bafeiute varguos.

Padainuosim ir kad pančius 
Vargo žmonės greit nutrauks, 
Kad per vargus ir per kančias 
Jie sau laimę iškariaus.

Kad aušra naujos gadynės 
Jų padangėj užtekės, 
Atsidus liuosai krutinės, 
Ir daugiau jie nebkentės.

Slrriaėhfc.

m—-a- paskutinį kartą ap-
vITVV glėbti, pabučiuoti...

; Gailu pasidarė Juro raso
tam beržynui. Jis, lyg kaspi- 

i nas juoduose mergelės plau
kuose, rasa pasipuošęs, vai- 

’ toti ėmė nustodamas numy
lėtosios širdužės, ir gailiai 
kartojo liūdną rytmetinę 
maldą... Ir miškas, ir obelės 
vaitoja, skundas oro bango
mis plukdo už pušyno į toli
mą kraštą,—dejuoja, kad 
Juras nekaltai kazokų ran
kose žūsta...

Nusiminimo prislėgtas 
Juras apsvaigsta, blaškosi 
jo dvasia, nerimsta... kažko 
K” ” o ir nesuranda, kažko 

a ir nesulaukia; kažko 
trokšta if nepasiekia...

Atsipeikėjęs truputį žen
gia jis paskutinį žingsnį link 
duobės.

Trinktelėjo šūvis ir pas
kutinį kartą Juras išvydo 
paraudusį dangų. Užsidegė 
kruvina saulėtekio ugnelė. 
Sudrebėjo garsai savo auk
sinių spalvų tonais ir viskas 
paskendo tamsumos vilnyse, 
tik pušyne aidas kartojo 
“švintant žuvo Juras” ir nu
tilo amžinai...

“Žuvo jis...” plaukia gar
sas per žalią mišką ir pla
čius laukus. Viši paukščiai 
gieda linksmai, tiktai Onu
tė Juro kapą savo 
ašarom dieną ir n *

Darbo Sekretorius Davis 
praneša, kad dabartiniu lai
ku Darbo Departamento 
Natūralizacijos Biure randa
si T,960 aplikacijų tų, kurie 
nori tapti piliečiais, ir ku
rias pridavė svetimžemiai 
nelegaliai atvykę į Suv. Val
stijas. Šios aplikacijos pri
duotos nuo rugpiučio 15, 
1924 m. ir aplikantai tvirti
na, kad ne atvyko į Suvieny
tas Valstijas laikotarpyje 
nuo birželio 3d., 1921 m. 
iki birželio 30 d., 1924 m. 
sulyg imigracijos 1921 ir 
1922 m. kvotinių įstatymų. 
Iš tų visų aplikacijų, 1735 
priduotos Imigracijos Biu
rui, kuris ištyręs dalykus iš
duos deportacijos įsakymus, 
ir su liekamomis aplikacijo- 

daroma.
i parodo,

-**&*.. r miąbos taip pąį daroma.
> ■ Tie atsitikimai parodo,

------ •‘ĮkdkiUš budus ateiviai pa- 
<rl naudoja, kkd užbėgus už 
v akių imigracijos įstatymams. 

11,249 atsitikimuose jieškoji-
mai laivų manifestuose ir 
imigracijos rekorduose ne
parodo, kad ateiviai butų 
buvę legaliai įleisti. 412 at
sitikimuose aplikantai atvy
ko kaipo laivų darbininkai 
ir buvo įleisti arba laikinai, 
kad persėd us ant kito laivo,1 
arba nuvo užrekordunfi kai-

-4 *
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keleivis s

Sveikatos Kampelis;
UJU L1GV PRIE- Į dinius, pradeda vegetuoti, ir 
M* KAIP JOMIS į sužeistasis suserga. Minėti

UŽSIKREČIA-
Limpamomis arba infek

cinėmis ligomis vadinamos 
ligos, kurias iššaukia mikro
bai, įsiveržę į žmogaus ar 
gyvulio organizmą. Tie mik
robai, misdami gyva kūno 
medžiaga, išdirba nuodin
gus organizmui produktus ir 
sudaro tuos visus reiškinius, 
kuriais pasižymi limpamo
sios ligos vaizdas.

Visos kitos priežastys tik 
priruošta susirgimui dir7ą, 
yra tai blogi ir ankšti kamba
riai, badavimas, prigimtas 
silpnumas, persidirbimas, 
peršalimas ir t.t. (peršalimas 
vra omus atvėsimas, o ne 
bent kokia liga), žodžiu, vi
sa, kas silpnina—palengvina 
mikrobų įsiveržimą.

Kiekvienai infekcinei li
gai yra jai specifikas mikro
bas. Įsitikrinama, kad liga 
tų mikrobų būna iššaukia. 
Dirbtiniu budu išaugintus 
mikrobus pavartoję gyvu
liams, gauname susirgimus, 
panašius į žmogaus susirgi
mą.

Žmogus turi išorines ir vi
durines apsigynimo priemo
nes: sveika oda beveik ne
praleidžia nei vieno mikro-1 
bo; rodos, LL..4 —-— ....
d ž i ūmos mikrobai, kuriais niams mikrobams, kitaip sa- 
užkrečiama žiurkė, jeigu nu- kant, imunitetą, 
skustą jos odą trinti džiu- i Sergančių vidurių šiltine, 
mos mikrooi*ganizmais. Tai cholera, dizęnterija^ir.LLjUŽ- 
galima aiškinti ir tuo, kad ’ ’ J
padaroma žiurkės odoje 
įdrėskimų, per kuinuos pa
tenka kunan mikroorganiz
mai ir žiurkę užkrečia. Svei
katos gleivinės su mirgančiu 
epiteliju ilgi apgina organiz
mą nuo mikrobų įsiveržimo, 
bet; silpniau, negu išorinė 
oda. Ašaros ir nosies glei
vės mechaniškai prašalina 
mikrobus. ; . .., ,

Vidurinės apsigynimo laikyt: 
priemonės yra tam tikri nar- t””’”” 
vėliai organizme ir kraujo ■ '
serumas. liau seka4 keliai, kuriai* už-

Patogeniniai mikrobai, sikręuia nuo vienas kito^ 
įsiveržę kunan ir radę ten Artimiausias keliaą-^-tąi 
patogias sąlygas, veisiasi, tiesioginis su ligoniu susidu- 
nuodyja organizmą ir ardo rimas, tikriau su medžiaga, ’ 
narveliu funkcijas. turinčią savyje mikrobų. Su-

Mikrobų įeinamieji kunan teršiant rankas ir nesilaikant 
vartai yra įvairus: įsidrėski-'atsakomo švarumo, šiltinės I 
mai, išbėrimai, vabzdžių choleros ir kruvinosios 
įkandimo vietos ir Lt. Be to, mikrobai gali patekti su v 1- 
oda, akių, nosies, burnos, gju jr gtrimu į oiganizmi. 
žarnų, kvėpavimų gleivinės Užsikiifimas galimas ir li- 
gali būti mikrobų įneinamie- gonio nešvariais skalbini-'s.1 
ji vartai. Džiumos ir juod- piaujant skalbinius upė ‘e, 
kraujinės mikrobai pereina semiant vandenį užteršti is 
per odą ir kitas gleivines, indais ir Lt., galimaj-nąiG.o- 

*’ ’• -* jantis tuo vandeniu* i-
krėsti. Likę indy sienelė; * 
mikrobai užkrečia įpiLn į 
tuos indus pieną, sriubą;ir <t.; 
Vaikščiojant po užterštą > > 
mę, galima kojomis nunešti 
į rinką, kame parduoda 
maisto produktus, ir 
ryti juos užkrečiamus. L r- ą _ • • v • • * 1 • •*

skrepliams mikrobai dulkių Į 
debesimis pakyla kambaryje 
ištikus skersvėjui, arba ne- ' 
tinkamai grindis šluojant. 
Tokiu oru kvėpuojant gą'-Į- 
ma užsikrėsti. Gatvėse 
tose vietose, veikiant saulės 
spinduliams, džiovos bacilos

APSIVEDIMAI

ir k i-
Didžiausia Arbatos ir Kavos / 
Vertybė Amerikoj Šiandien*'

Dvi jaunos merginos, viena 19, «nt- 
i ra 21 metų, nori susipažinti su Ame- 
* riko* lietuviai* vaikinais. Norinti ar
čiau sus^pažintij-ali rašytu _

i TEODORA Sl. -žtTE
Vytauto gatv. 35, Mažeikiai.

Lithuania.

bet pavirsta tam tikrais maz
geliais, taškais, kurie atgyja 
tik patogiomis augimo, i

, . ti, gatvės dulkės nesudaro
eeiiais, taškais, kūne atevja užsikrėsti džiova,
tik patogjmnb aupmo S« y- į ft. infekcinių li- 
gOn’l!‘‘ -i, “(kilimą mikrobų &butent. vabz_ 
pnsitaikė ir paprato^eirtis bužiųj-pirmoje vietoje 
žmogaus ir gyvuho oręamz- pamihėti musę. Ji,

vWjakioJĮąima, nuo užkrės- 
cinc liga žmogus ir gyvulys,daiktų tūpdama aht vai- 
ĖK.ipe irtit A™ kojomis, spar- 

(na

cine liga žm<
yra šaltiniai, is kurių išeil 
kitų žmonių užkrėtimas. •

Netik ligoniai, bet ir svei-

E

lį

i

•j

(naiš, snukeliu platina infek- 
| cines ligas. Taigi musė labrii« t . >• Cines 1 <ugJ inuNr mu< 4

,^1 lengvafgali platinti šiltinę,
platinti užkrėtimą: neretai 
atsitinka, kad pasveikę as
menys ilgai išlaiko sa ~ ‘ 
patogeninius mikrobus, pav., 
persirgusių difteritą burno
je ilgus mėnesius laikosi dif
terito lazdelės.

Lengvi sirgimai irgi nema
žai prisideda prie limpamų
jų ligų platinimo: ne kartą 
sergantieji šiltine ar chole-. 
ra, kuri pasireiškia viduria
vimu ir dįzenterija (kruvi
noji ) patys:nesijaučiaisergą,

džiovą ir tt.
Kiti vabzdžiai, prisigerda-

Vieno Svaro Pakeis LiTeuraiaeKaves $.59 
Pusės Švara Pakelis La taraite Arbatas .45

(Bile rūšies)
ABUDU $104

Jums Patartina Pasirinkt Ger
W. S. UU1NBY CO- 291 ATLANTIC AVĖ. BOSTON.

TKil

IaTouraine Tea and Coffee
laiko savoje m« sergančjo infekcine liga la. Jei ka.... ____ _ __________ o------------- as nors taip jaučia- perdaug ir gąrai juos-su-

žmogaus ar gyvulio kraujo, si, turėtų gi e........................
; įguldami žmogui, stačiai įlei- prie gydytojo, 
įdžia tų užkrėtų po oda. Čia Z. __
i priklauso utėlės, blusos ir t.t. limo priežastis yra netinka- 
Jrodyta, kad pasikartojančią mas valgis. Gal kartais per- 
šiltinę perneša blakės. daug valgoma arba valgisšiltinę perneša blakės. ____ _________ ____ .

Dr. P. Kairukitis. nėra tinkamas, arba pergreit

I----------------------- - ---- ■ - II ■
Pajieškau apsivedimui merginos ur

bi našlės be vaikų, nuo 25 iki 42 m. 
amžiaus. Geistina, kad butų ūkininkė 
ar šiaip pasiturinti. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą, kurį ant 
pureikalavinio sugrąžinsiu. Atsaky- 

I mą duosiu kiekvienai. Aš esu vaikinas 
,38 metų, pasiturintis. (13)

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

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
! lis bevaikės našlės, tarpe 27 ir 30 nie- 
I tų. Aš turiu gerą darbą. Katrai ne- 
į linksma vienai gyventi, meldžiu atsi
šaukti ir savo paveikslą prisiųsti.(13) 

i J. MARKOSKl
1009 Bluff St.. Flint, Mich

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės ne senesnės kaip 35 metų, 

i be skirtumo tikėjimo ir tautos, bile 
: protinga ir rimta. Našlės su daugiau 
kaip 2 vaikais neatsišaukit. Aš esu 
36 metų, nevedęs, darbininkas. Ar
čiau norinčios susipažinti malonės 
prisiųsti ir pavei1 šią. (13)

F. VAITKEV1CIA
175 Merrimack St., N Woburn, Mass.

Pajieškau Klifurdo Babiliaus, gy
veno Philadelphijoj. Iš Lietuvos Skruz- 
dinės kaimo, Eržvilko vai., Raseinių 
apsk. Jis pats malonės atsišaukti ar
ba kas apie jį žino teiksis pranešti, 
yra svarbus reikalas.

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

■itai kreiptis kramtyti.
;x. Apart netinkamo valgio, 

Dažniausiai skilvio nema- yra dar kitų skilvio nemali- 
mo priežasčių. Taip vadina
ma liga appendicitis yra 
viena; dažnai ji yra pradžia 
vėžio ligos viduriuose. Inks
tų ligos prasideda su skilvio 
nemalimu; taip pat ir kepe
nų ligos turi artimus ryšius

valgoma. Atsižvelgiant ant
SKILVIO NEMALIMAS kiek skilvis yra skriaudžia- 

Škilvio nemalimas g<ili mas stebėtina dar, kad jis

Pajieškau savo moters Barboros 
Grekšienes, po tėvais vadinosi Degu- 
taitę. Paeina iš Tauragės apsk. Kvė
darnos parapijos. Girininkų kaimo. Ji

tnn tarnu* kitim bud priežastimi bile kokios dirba, žmonės pripratę skil- su skilvio nemalimu.
n prikimšti netinkamais, Atsižvelgiant į tas 

Kimu Gali atsirasti ir vinis-PIR fEln! lsegzami- valgiais ir kuomet skilvis ne- jingas ligas- kul.ių p 
lai sveikų asmenų, kurie ga-!"8™1* . bėgai, du bu. ia. a sakomu sis žcnklai: vra skil..„ „
Ii būti patogeninių mikrobu kuomet skilvis nenori pri- kad skilvis uemala. Kad ap- ma]imas, galima paklausti—, 
nešiotojais, būtent: difteri- “J111 v»U«jo, kuomet atsirau- sisąugojus nuo tokių aplin- koJel nesurasti ligas |aiku I

— • - - • • ■■ ■• —— jaučiama skausmas kybių, reikia reguliariai vai- kuoract jos pasiro<Io. kuo-I
lomet skilvis nem t-igyti tinkamus valgius, ne- met jas galima dar išgydv-I to, šiltinės, choleros ir Lt.. u*.

• Tokie nesusirgę asmenys j^lvy, tuomet
išimti sudaro turi atsparumą patogeni-* - - • •! . __ . 1_?a'

krečiamoji medžiaga randa
si išmatose (Šiltinė ęali ras
tis ir šlapume): džiuma ir 
džiova—skrepliuose; deta
ntu, influenza—nosies, bur
nos gleivėse; raupais—odos 
šašuose, opų pūliuose ii’ Ut.

Tokiais keliais ąiikrgbąi 
papuola oran. Vieni iš
tuojąus nyksta (sifilio mis-* - 
robai), o kiti, pąpuolęį yan- “ 

7; denį, į drėgną žemę, ga ‘ 
j laikyti atgijimo sai 

trumpesni ar ilgesnį laiką.
Tiek apie šaltinus;. . To- 

Kon eolro* Valiai Vi iriai A llžm

papuolu į y,
i žeme, gali iš- 

savybę lt

oda, akių, nosies,

išVažiuodama su Juozu Pelitu. Pasi
ėmė su savim mergaitę Paulina, šešių 
ir pusės metų.

Atsižvelgiant i tas pavo-1 
jingas ligas, kurių pirmiau- 

skilvio ne-

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25 ir 35 metų senumo. Nesvarbu 
kokio tikėjimo ar be tikėjimo Geisti, 
na. kad galėtų kalbėti angliškai. Aš 
esu vaikinas 40 metų, negeriu ir nerū
kau. Myliu mokslą, dailę, muziką ir 

surasti merginą, kuri jau norėtų ap
sistoti ir dailiai, meiliai, ir sveikai sa
vo namuose gyventi. Meldžiu 
merginų rašyti laiškelius.

B. BERB1S 
Gen. Dėl. Main P. O.

Pittsburgh,

visu 
(15)

Pa.

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

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

— Iti? Kodėl laukti taip ilgai, 
. !kad sužinojus tikrai kokia 

'skilvio nemalimo priežastis, 
■tiktai gale atrasti, kad kokia 
! nors pavojinga liga yra jau 
i išsigalėjus ir jau nebeišgy- 
jdoma? Kad apsisaugojus
• nuo tokios padėties, reikia 
! dažnai lankytis pas gydyto- 
Jją. Jei bus atrasta, kad 
! skilvio nemalimas yra tik 
; pradžia kokios nors pavo
jingos ligos, tąsyk bus gali- 
ima ją išgydyti ir prailginti 
gyvenimą. Bet jeigu tik spė
si, ^ali įspėti negerai, ir jei

• skilvyje rasis votis ar vė- 
> žys, brangiai turėsi atsily
ginti už klaidą.

i Aišku, kad kuomet skilvis 
nemala, tam yra priežastis,

• ir taip-pat aišku, kad tinka- 
i gydymu tą priežastį gali- 
; ma panaikinti. Niekuomet 
nesiprątink imti Įvairius.

i vaistus po valgio, kad apsi
saugojus nuo skilvio nemali
mo pasekmių.

l •

ių Rekordas j
1.

V

Tegul būna šokiai jūsų namuose šį vakarę, šiuom: yra du valcai' 
iš tėvynės, kurie palinksmins jus. Jų tobulas ritmą- linksmina šo
kikus. Columbijos pardavėjas su mielu noru pagros ši rekordą ir 

visus žemiau minėtus rekordt s dėl jūsų. Klauskite Columbijos ka
talogo Lietuviškų rekordų.

12017-F

12016-F

E-7«25

Church Ųuintct 
(SVEIKA MARIA 
(RĄŽANČIUS
KTriškas Bena* 
(MARSEILLAISE 
(MarM* Atminiaiai 1917 
(■a.
(PLAUKĖ ŽĄSELE PER 
(NEMUNĖLI 
(NORIU MIEGO. 
(DAUS MIEGO

16001-F Joną* Raaaaamkan 
Tenorą* 

(ŠVINTANT AUŠRELEI 
(ŠERIAI ŽIRGELI

j 16006-F Juazan SuiMauskas
«

S A L-

I

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 paveikslą. Atsakymą su-
teiksiu kiekvienai; paveikslą sugrą
žinsiu ar< pareikalavimo. Vyrai, mel
džiu nerašinėti. K. D. K. (15)

3020 So. Union Avė., Chicagb, DI.Čia yra jos paveikslas.

Pereitą metą gavau laišką iš Chi
cagos, kad ji yra mirusi Chicagoj. 
Laiškas buvo be rašejo antrašo. Kas 
apie ją žinot,-gyvą ar įnirusią, ma-! 
lonėkit man pranešti; už pranešimą 
skiriu 15 dolerių dovanų.

riA^piERASFrR^^SM r ■ v»®toj, biznis išdirbtos gerai '
-28 Clark Place, Elizabeth, N. J. ; devynis metu*. Du partine riaine- 
‘ ~~ j sutinkame, užtai parduosime nebran-

Pajieškau pusbrolio Petro Prunc- giai. J. PELAN1S
kaičio. laibai norėčiau su juo susiži-, 258 Ne; 13th SL. Philadelphia, Pa.

PARDAVIMAI

Parsiduoda Reatoranac

nori. Meldžiu atsišaukti arba kaą apie
jį žinote, malonėkite pranešti, už ką | PARSIDUODA BUČERNE 
busiu labai dėkingas. Jis paeina iš i Kas myli gerą biznį turėt, lai krei- 
Lzuraiscių kaimo. (1<)•---- • -• ....

ADOMAS MUTEJUNAS
521 Charles St., Scranton, Pa

piasi tuojaus. Noriu važiuot Lietuvon. 
MRS. M KANCER1ENĖ

71 Warwiek St- Newark, N. J.

Pajieškau ANTANO VISGAUDO. 
Girdėjau, kad gyvena Cambridge, 
Mass. Jo sūnūs 4 metų amžiaus ran-

GREITAM PARDAVIMUI
5 kambarių namas su storu ar be 

štoro, buėernė ant bizniavęs gatvės.

Choleros mikrobais galima 
užsikrėsti tiktai per bumą. 
Peidus choleros jnikrobų po 
oda — nesusergama. Tuo 
tarpu, įleidus gyvuliams po 
oda tetanus’o mikrobų—jie 
mirtinai susėrga. Kita mik
robų dalis, kaip difterito,už
ima kaip ir vidurį, nors irgi IJU JUw uz.ni^><*i..^ *•- «-, 
turi mėgiamąsias vietas, per davėjai, čiupinėdami nešvą- 
kurias patenka organizman, riomis rankomis maisto, pro- 
pav. mindolinės liaukos, duktus, per juos perduoti a 
akių, nosies gleivinės ir Lt. mikrobus. Štai kodėl ,d»au-

Iš kur imasi patogeniniai džiama pardavinėti vaidus, Į 
daržove^siaučiant dizenteri
jai ir LL Susergama ne dol 
to, kad tie vaisiai ar daržo
vės savyje turėtų užkratų, 
bet dėl to, kad jie gali būti 
užkrėsti. Valgant nesuno
kusius vaisius gadinami vi
duriai, o tat silpnina opęa- 
nizmą kovoje su mikrobais.

Ore gali veistis patogeni’ 
niai mikro* * išmetajpi ko?- 
sėjimu, < nu sergan
čių džiova, jperitu^ kokliu
šų, influenzJNt užkrėsti svei
kus. Tokių budu įpikrųna* 
patekę oran, po l-2 valant 
nusileiC" ' ‘ *

mikroorganizmai? Atsaky
mas apie kai kuriuos iš jų, 
paviršutiniai imant,gana len
gvas: pav. stabo mikrobai 
vegetuoja žole mintančių gy
vulių žarnose, o vadinamo
sios dujinės kilmės—bend
rai gyvulių ir žmogaus žar
nose. Iš ten su išmatomis pa
puola į žemę. Taigi jy daž
niausiai yra dirbamoje že-
puola į žemę. Taigi jų daž
niausiai yra dirbamoje že
mėje: dirvoje, daržuose, so
duose.- Sužeidžiant kūną že
mėtais daiktais, galima su
sirgti tetanus’u ar gangrena.

Taikos metu tomis ligomis 
suserga gana retai. O Karo n

_____ 1
leidžia žemyn ir tampa

• • ometu, kada kovos lauke už- nepavojingi. Yra, tečiau, pa
duodamos gilios žaizdos že- togeninių mikrobu, kurie iš- 
mėtais durtuvais, šoviniais, tisas sąvaites gali išlaikyti 
jų skeveldromis—susirgi- gyvybę. Tai liečia, džiovos
imu gana dažni. Sužeistieji 
ištisas valandas lieka be pa- 
pagalbos, tuo tarpu tetanus 

puolę giliai į organizmo an-
gangrenos mikrobai, pa* 
alę giliai į organizmo au-

4
4

•t 16007-F

16005-F

Baritonas 
(GĖRIAU DIENĄ 
(GERIAU NAKTf 
(ESU ANTSIO-SVIETO
(TĖVYNĖS 
(SVAJONE
Kazy* J. Kriaučiūnas 

Tenoras
(Dl L ĖLĖ 
(GODELĖS
A. Vanagaites, V. Dinei
ka ir J. Olšauskas 
(DZIMDZI-DRIMDZI 
(FUTBOLAS 
(A. Vanagaitis 
(Monologas

16009-F Jonas Kuteni*. Basso 
(STASYS Liaudie* Daina 
(OI. MERGELE

16000-K Kastas Sabonis 
Baritoną*

(J BERŽYNĄ EINA 
(ONA
( ATVAŽIAVO SVETE
LIAI

16003-K Stanislovas Bagdžinskis. 
Armonikos Solo

(MADR ALKA l’OLK.A 
(PASE ARK A POLKA 

16002-F Columbia Lietuvių 
Orkestrą

(VESTIA H MARŠAS 
(KLERNETO POLKA 
Lietuviška Orkestrą 

“Kaunas”
(VIENA MERGYTE 
(Vaitas 
(MERGUŽĖLE. EIKŠ 
(PAS M \ NE
J. Plieniunas ir 

P. I.ušnakoji* 
(L AK U N \l 
(ŠOKIKAI 
(SIBYRO NELAISVĖJ 
(LEKC)J \ Iš BIBLIJOS 
(Lušnakojis
Armonika Solo, Jgrajino 

Čigoną Mikas 
(LIETUVIŠKA POLKA 
(PER VIRVUTĘ. Paika

E-7173

E-7869

i

FLIS.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Juozas šermukšnis, pajieškau 

savo brolio Jono šermukšnio. 1911 
metais jis atvažiavo iš Anglijos j 
Ameriką. Taipgi pajieškau Juozo 
Kuškio, kuris 4 nutai atgal gyveno 
South Boston, Mass. Turiu svarbų 
klausimą, todėl meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

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

Stroudsburg. Pa.

-tu duiiud -* metų einiluir .
dasi pas mane, o motina serga ir gal Biznis geras. Gera proga bučeriui, tu- 
neišgys. Malonėkit atsišaukti ar ži
nantieji jam praneškit, kad pasigai. 
lėtų savo sunaus ir paimtų pas save, 
nes kitaip bus atiduotos j bėdnuju 
prieglaudą. (14)

ROŽĖ ŠALAVIEJUS i
113 Ames St., Montello, Mass. Į

~ i
Motina jieško sunaus Jono šauču-. 

no. seniau gyveno Cleveiand, Ohio 
Kauno rčd., Ukmergės apsk., Kovars- 
ko vai. Daugcnpių kaimo. Aš buvau 
Lietuvoje ir turiu daug gerų žinių. 
Kas apie jį žino malonės pranešt ar
ba pats lai atsišaukia. (14)

EDVARI)AS MEšKAUSKAS
1345 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

rinčiam šeimyną. Klaust: (13)
JOS JANKAUSKAS 

4IV La«rence St^. Lo«elL Mara.

FARMOS

' ŪKE
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (16) 
JOSEPH GERIBA 

Scettville. 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
Bot 64. McNaughton. Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Petro 
Angos. Prieš karą jis gyveno Chica- 
goje. o dabar nežinau kur dingo. Bu
vo paimtas kariuomenėn, gal žuvo 
karo lauke. Jei gyvas, meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji malonėkite pra
nešti šiuo adresu: (14)

J. STANKEVIČIUS
21 Eagle St., Amsterdam, N. Y.

Pajieškau Miko Glebaus, paeina i: 
Pamūšiu kaimo. Onuškio valsčiaus 
Trakų apsk. Keliata metu atgal gyvo 
no Lynn, Mass. Malonėkit pats atsi
šaukti arba jei kas žinot, kur jis ran
dasi. malonėkite pranešti, busiu 
tai dėkingas. M. GLEBUS

Box 110. Maynard, Mass.

si

U K ES! ŪKĖS!
Kurie norite apsigyventi tarpe lie

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

109 AKRU KARMA, juodžemis ir 
molis, geri budinkai. gyvuliai, padar
gai. parsiduoda už $6900.

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

46 AKRU .FARMA. gera žemė, bu
dinkai. gyvuliai ir padargai, parsiduo
da už $2400

80 AKRU FARMA. gera žemė ir 
budinkai. parsiduoda už $2500.

60 AKRU FARMA. budinkai ir že
mė. parsiduoda už $1100.

Visos ant išmokėjimo. Klauskit pas: 
l». ANDREKUS 

Box 107. Pentwater. Mich.

Pajieškau Marijonos Jončaitės, Gir
diškės parapijos. Amerikon atkeliavo 
prieš karą pas tėvus ant farmų. Pa- 
jieško giminės iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba žinantieji malonėkite 
pranešti šiuo adresu: (14)

J S. MARTIN
1111 So. 50th Avė., Cicero. II..

E-7016

f

mikroorganizmas. Kai kurie 
džiovininkai skrepliais išme
ta per dieną iki 7 milianių 
mikrobų. Jeigu bus spjauda
ma ant grindų, tai iSdžiiivas

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
MES UŽLAIKOME VISUS COLUMBIA IŠDIRBYSTĖS

'.■< t MA FONUS IR REKORDUS.
Lietuviški Rekordai pagaminti žymiausiu artistu dainininkų, 

muzikų ir monologistų.
Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 

garsinami, bet visu* kokie tik lietuvių kalboje yra išdirbo. »š 
visos apiclinkcs n- iš tolimesnių vietų galite kreiptis pas mu* ir 
gausit gerą giui r .avimą. Taipgi užlaikau lietuvišku Rolių delei 
playe, pianu. Pagaminta žymiausių artistų dainininkų naujau
sio- dainos ir šokiai.

Reikalaudami Mašinų ir Rekordų arba Rolių Katalogo, pri- 
stųskit už 2c. šlampa

GEO. MASILIOMS
W BROADWAT, —s— so. BOslON, MASS,

Tel. So. Boston 1456 J.

Pajieškau dėdžių lAJono ir Jono 
Liutkevičių, prieš karą gyveno 232 
Kirst St., Eiizabeth, N. J. Paeina iš 
Joniškėlio vai.. Biržų apsk. Kas apie 
juos žino malonės pranešti arba pats 
lai atsišaukia.

PR A NAS V A1CIE K A USK AS 
Stasiuku dvaras. Joniškėlio vai. 

Biržų apsk., Lithuania.

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

ANTANAS ŽUKAITIS
51 Notre Danio Avė., Dayton, Ohio

Aš, Petras Vasiliauskas iš Lietu- 
-os, pajieškau savo dėdžių Petro ir 
Joni Vyšniauskų. Pirmiaus jie gyve- 
no Baltimorę. Ohio, o dabar nežinau 
kur. Prašau atsišaukti arba kas apie 
juo* 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 

apie jį, lai kreipiasi ant šio adreso: 
JOHN BUTAUSKY

1132 Jeffcrson St., Gary, Ind.

Pajieškau sesers Marijonos Norke- 
'ič. gyveno N "■ Yorko valstijoj ir 

. brolio Stanislovo Norkevičiaus, dirbo 
I^ipson kasyklose. Iš Lietuvos. Uk- 

‘ mergės vaL Šatų parap., Damainių 
dvaro. Ka* apie juos žino malonės 
pranešti a’hi pats lai atsišaukia.

■ JIEVA NORKEVIč
2112 Pi<e Avė., Konnshs Wi°.

Pajieškau savo brolio Juozapo An
tanaičio, paeina iš Kauno red.. Telšių 
apsk., Zerčnų vai., Medingėnų kaimo. 
Turiu prie jo svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite man pranešti, busiu 
dėkingas.

VLADAS ANTONAITIS 
820 Bank St.. Box 66.

Waterbury, Conn.

laitai 
(14)

Pajieškau draugo Felikso Mašnea- 
ko. kuris paeina iš Lietuvos Kauno 
rėd.. Utenos apskr,. Tauragnų vai., 
Untilgės kaim.. Aš gavau laišką nuo 
tamstos sesers Onos. Yra labai svar
bių žiniC apie tamstos ūkį Lietuvoje. 
Prašau atsišaukti ar kas apie jį žino 
prašau pranešti. (14)

LIUDVIKAS l.IPINSKAS
119 So. 7th St., Kenmore, Ohio.

PARSIDUODA FARMA
74 akrų žemės, netoli Scranton, Pa, 

prie lietuviškos purhauzės. 14 raguo
tų, du arkliai. I kiaulės, visos maši
nos. Kaina 8,500; įnešti $4000. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku. 
Pardavimo priežastis—liga (14)

JOHN G. PATTERSON 
R. D. 3, Faetaryville, Pa.

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

FRANK MINSKĄ" 
Rose Lodge, Oregon.

(14)

i

Pajieškau Juozo ir Motiejaus Jan- 
čausko, Lizdų kaimo, Merkinės para
pijos; Jokūbo Skripkiuo—L/ruskinin- 
kų kaimo. * Turiu .-varpų reikalą iš 
Lietuvos. Kas apie juos žino malo- 

I nė* pranešti arba pats lai atsišaukia. 
POVILAS AMŠIEJUS (151 

91 Wnrrick A”<*. Wa*hingtr>r P«

PARSIDUODA FARMA
Michigan valstijoj, IO akrų, su sta- 

ku arba be štoko, geri budinkai, »tu- 
ba ant cimcntinio pamato, su skiepu, 
labai gražioj vietoj, prie žvyrinio ke
lio. arti Hart miesto, upelis bėga ar
ti triobų Miško 6 akrai, rugių 10 ak. 
rų, kviečių taipgi įsėta. sodas didelis 
ir valingas, būna daug visokių vai
sių. Parduosiu p:gi*i, >>€s turiu dvi 
farma.-. tvde: .•■ų piiverstas parduo
ti Ats.^uau ąreito., .ie» jau laikas 

-,ni ūkė* d’rbt. J. JUŠKA 
. ?„ 1, H ‘RT MICH.
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Prižiūrėkite Nesveikas Rimeiiis

II

savo paveikslą.
dvasiškas tėvelis 
artistą, kad nu- 

paveiksla. Artis-

AMERIKOJE
Pas kryžkeles nėra kryžių.
Nei šventų balvonų: 
Ir žmonės čia be vyžų 
Ir be kapišonu.
Kaip čia miestą privažiuoji. 
Bokštų nematyti.
Tiktai fabrikų be galo
Yra pristatyta.
Valdžia algų kunigėliams 
Čionai ir nemoka:
Kas pas juos nueina,
Tas ir užsimoka.
Ir per kučias čia kitaip—
Nėr šieno ant stalo: 
Pieną, mėsą visi valgo.— 
Kaip kas sau išmano.
Nieks i dangų čia nežiūri, 
Kad jam ką išmestų: 
Kožnas dirba ir galvoja, 
Kad ką nors išfastų.

W. D—čius.

/

Pažino
Vienas 

užėjo pas 
pieštų jo 
tas liepė kunigėliui atsisės
ti, ir tuojaus jo paveikslas 
buvo gatavas. Bet kada ar
tistas pasakė, kad šitas pa
veikslas kainuos $20. dva
siškas tėvelis atsisakė mo
kėt. “Šitas pateiksiąs i ma
ne visai nepanašus, ir aš jo 
neimsiu.’’ teisinosi kunigas.

•‘All-right,’’ sutiko artis-' 
tas, “jei tamsta manai, kad 
paveikslas i tamstą nepana
šus, tai gali jo visai neimti."

Kada kunigas išėjo, artis
tas pritaisė prie jo paveiks
lo asilo ausis ir išstatė ji lan
ge. Neužilgo Įpuola Įniršęs ; 
kunigas ir šaukia: “Kaip 
tamsta (Įrišti mano paveiks
lą su asilo ausimis rodyt: 
žmonėms? Išimk ii tamsta ' 
tuojaus, nes as policiją pa- kkmsia Kelly 
sauksiu. 1

Bet artistas 
kad jis negalis to padaryti, i ___

•! 1 * • • ♦ t. ♦ A • , - • j n jj aruu »ugr4Z,inti »>u-'ų pxm^ua, jr.nes paveikslas išstatytas ant taip apie tave, tu prakeikta S1 Jus butumet neužganėdintas, lieke- ■* ’ • -x — . .... i menduojamas, garantuojamas ir par
duodamas per vista aptiekorius.

Geriausias Receptas Dėl 
Sustiprinimo Silpnų, 

Nusidirbusių Vyru 
ir Moterų

Tuk>tančiai Randa Stebėtinų l’a- 
lengvinitną ) Keliatą Dienu

Jei Justi gydytojas dar nėra užsu- 
" ’ _ is Jūsų ap- 

1 tiekorių šiandien ir nusipirk:: bor.ku •a. __\t__________  riri__  X.",...*
v _ _ veikmę ir

'.'o • • . i . ' pajiegą nusidėvėjusiems nervams irSei, miStei*. K3S mnn DU- . raumenims. Jis budavoja raudona. • 
tu, jei aš pasakyčiau, kad kraują, stiprius, patvarius nervus, 

‘ • -i’L ..t 't__ • . i "’bsu stebėtinai nautdina jų ištvermę.
lU esi Žlibo apuoko Z\ ainis J|S suteikia gaivinantį miegų, geru 
SUDUS?*’ apetitą, puikų virškinimų, reguliari

..rr v,.»......... vidurių veikimą, gausiai entuziazmoTaU DUtų UZtai šeši me- jr ambicijos. Jei Jus nesijanėiat kaip 
nėšiai kalėjimo,*’ atsakė ka- reikiant, pabandykit jį. Jis nieko Jums 
rinirtVoc ‘ ne^a‘nuos jeifru Jums ir
IluinKub. • Jis yra malonus priimti ir Jus tuo-

I “O kas man butu, jei aš jaus pradėsit jaustis geriau. Imkit 
ik tai namkk-ėinii t.ain?”U} fter ke,ia^ aier“> *r nesijaus:: 
lhiai pamisiy CI<IU taip. . ąeriau, ir neatrodysit genau. nuneškit

’ ’AuSln Kcl’y. , atlikusią pakinko dalį pas Jūsų ap-
i -‘I-y nomiclvma n i n no. ! tiekorių ir jis sugražins Jums Jūsų 

.... I. pamiSiynią mekO ne i pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone gera,
paaiškino, butu, sako kanmnkas. ; žinodami ką jis padarys dėl Jūsų, pri- 

tai as tiktai mislvsiu i sako v’s’*‘nss aptiekoriams gamriuo-, -Na, Ull a. U K Idl inibiyMUĮ ti jį arba sugražinti Jūsų pinigus, je.

Geriau nesakyt.
Airių kariuomenėj vienas į 

karininkas labai nekęsdavo; 
kareivio Kelley. Vieną dieną į 
j*' mankštymosi karininkas 
:’ieHė kareiviams užsirūkyti . _ , .
n- pasilsėt. Prie karininko ' kęs j» dei Juš^ neikit p* 

į tuomet prisiartino Kelley ir . te. Jis vaninasi Nuga-Tone. N 
:’>ako: ' .! ^one sugrąžina gyvumą, veiku

t
i

e

pardavimo ir turi stovėt pa- šunsnuki.”

Abudu geri melagiai.
I Susitiko du farmeriai, vienas 
iš Kanados, kitas Įš Maine’o val
stijos, ir pradėjo vienas kitam 
meluoti.

—Kad tu žinotum, kaip pas 
mus šalta, tai tu tuojaus pavirs
tom Į ledą—sako kanadietis.— 
Pas mus taip šalta, taip šalta, 

’ kad žiemos laiku negalima susi
kalbėti: kaip tik žodi ištari, tai 
ir užšada ore. Ar šuo loja, ar 
muzika griežia, ar karvė bliauja, 
nieko negirdėt, užšąlą visi bal- 

i sai. Užtai pavasari, kai viskas
II
:

kol ji kas nupirks.
•‘O kiek tamsta už ji no- 

— paklausė kunigasri?”
Artistas pasakė dvigubai 
daugiau negu pirma, ir. ku
nigas užmokėjo. “Aš taip ir 
maniau, kad tamsta tuojaus 
savo paveikslą pažinsi, kaip 
pridėjau prie jo ilgesnes au
sis,” pastebėjo artistas pri
imdamas pinigus.

Kaip ių kelinės išrodė?
Vienas musų draugas pa

pasakojo šitoki atsitikimą, i__ _____ r______ __ ____ _
Jis nuėjo anądien i Bostoną atšilsta, tai kad pradeda oras vi- 
nusipirkti porą^ kelinių ii’? šokiais balsais kalbėti, kad pra- 
pradėjo žiūrinėti apie lan-jdeda bliauti, grąjiti, lot, tai tik 
gus. \ ienam lange jis matė stovėk ir klausyk. Tai matai, ko- 
išstatytą šitoki skelbimą: ję>e įUna pas mus šalčiai!
“Jei tamsta .manai^ pirktis( —g, taS nieko!—sako
kelines, tai pirma užeik mu- Maine’o farmerys.—Ot, pas mus 
SU pažiūrėt. ! kad šalta, tai šalta. Kai išpili

Bet kada jis užėjo krautu-. viedrą verdančio vandens, tai 
vėn, tenai visos pardavėjos taip greit užšąlą, kad ledas būna 
buvo moteiys. Vietoj keli-* 
nių, jisai nusipiiko šepetį ir' 
išėjo.

iv!

I
I

Tčvehs:—Ar negalėtum parodyt 
n»»n kelią į Pilviškius? i
> Davatka:—Kad -armata, tėveli. Da- 
bar tik padlaga < ploviau, tai mano 
keliai bradini.

/ I

Jau kad namas, tai namas.

Vincukas nubėgo pas kai- 
mynūs pasigirti, koki puiku 
namą jo tėvas nupirko. Gir
di: “Padlagos padarytos iš 
kieto medžio, lžingai iš stik
lo, o ant stogo yra didelis 
kaminas ir ant viršaus bus 
da vienas daiktas uždėtas.”

“Tai kas jau tenai bus už- 
dėtas?” paindomavo kaimy
nas.

“Aš girdėjau papa šian
dien sakė mamei, kad jis da 
užtrauks ant jo morgičių.”

da karštas.

|i

r tv te1

Saigas New Yorko
Valstijos Pataisos f AKI Vi|

Namu Kentėjo 10 atfe"to *. j* av visame teisingai

Metų nuo Kataro ė

KENOSHA, W1S.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

vi” arba kokiu nors knygų užsi- 
sakyt. gali kreiptis prie musų 

>. Jis patarnaus 
isame teisingai ir greitai.
Jo adresas:— (-) į

JOE EUOčIUS
N«rth Weat Motei, Rooni 15, 

KmoeJia, Wis.

T-RU-NA

-r.nc

aries S. Many, J2 Vater 
-’. N. V, rašo: “Aį turč- 

• er io išbandžiau
• uao.ių, išleidau daug pini- 

r.egelbčj Vieton tai 
a blogyn. Mano akys bu- 
:.'utekėię, mano nosis su-J* 

' . u kvujia ir aš jausdavau- 
jsvalgęs. kad kartais turėda- 

n«»rs prisilaikyti, kad ne- 
Kuomct aš sunaudojau

• snikų Pe-ru-r.a, aš palikau 
..e itatąio, svaigulys pra- 

.- eugiau jis manęs nekar.ki- 
■..'Uomet lai.::'.: Pe-ra-na sa- 

:r kuomet aš jaučiu šalti, 
erių po b:skį šių gyduolių, 
•nar. daug gero."’ 

š:t tiktai originalių ir ttk- 
u Pe-ra-na, kaipo geriau- 

Ka’aro ir katariškų nesmagu- 
< y.-., garsios per suvirs pert- 
rr.ts metų.
mieste gyduolių paradvėjas 

:-r.a tablecuose ir skystoj

: CHORO ttKRTUAMS |
I

S

•*

r

f
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MĖNESINIS MUZIKOS 
LEIDINYS

Kaina Metams $2.00 *
No. 1-mas, 2-ras ir 3-čias— 

. mėnesių) jau atspausdinta
ĮTALPA:

"Liaudies Dairiui“—Maršas 
< -y:am kvart arba chorui) 

•šienapiutė’’ (Merginų kvar- 
te":i arba chorui)

"T.'vyaėn” (Lygiems bal- 
samsi

• V ažiavau Dieną” ir “Bėda” 
1 ?;a>y:am kvartetui arba cho- 
ra. Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
nuošimtis

A. BAČIULIS
42! Sixth St.. So. Boston, Masą.

I

Ligoninėj.
Jaunas daktaras, tik pabaigęs 

mokslą ir nuėjęs ligoninėn prak
tikos darbo pasimokyti, napiovė 
ligoniai koją ir klausia pabudu
sio ligonio:

—Na. o kaip tamstai patinka 
mano operacija, ponas profeso- 

i nau? , . / ;
—Operacija bobų gera, jei ne- 

‘ butų padaryta klaida—sako pro
fesorius. ;

—Kokia klaida ?
—Tamsta nupjovei man svei

ką koją.

TEISYBE TURI BŪT 
PASAKYTA

Gyduolės per amžius buvo darom"- 
slaptu budu. žinojimas buvo paslėp
tas už. tylėjimo uždangos. Bet tūla-Į 
laikas atgal Dr. Ilugh Cabot, deka
nas Michigano Medikalės Mokyklos 
Universiteto, padarė sekantį praneš;-- 

i mų: “Medicina slepia savo šviesų per; 
daugelį metų. Bet mes turime teisy- 

. bę žinot. Mes parduodame gyduoles 
■ publikai ir todėl mes turim pasakyt 
i publikai, iš ko gyduolės yra padary
tos. kad publika žinotų, kaip jas var
toti." Per 35 metus teisybę sakė pub
likai Joseph Triner Kompanija. Tri
ni rio Kartusis Vynas, ta puiki pilvv 
gyduolė, visuomet yra patikėtina 
sergant pilvo suirimais, kaip tai tu
rint prastų apetitą, užkietėjimą. 
pustų pilvų ir kitokius nesmagume- 
Trinerio Linimentas nuą reumatizmo 
ir neuralgijos, Trinerio Sedativa.- 
r.uo Kosulio—visų šitų gyduolių for- 
mulos nėra sekretas. Tik atsakanti-; 
siu gyduolių išdirbimas ir sutaisyma.- 
padarė jas garsiomis. Jeigu jus ne
galit gaut jų savo kaimynystėj aptie- 
kose. rašykit pas Joseph Triner Corr.- 
panv, Chicago, III.

JO MOTERIS IŠGELBĖTA
REIKALAUJA DAUGIAU

P. B. Loder, iš Lamar. Pa. raš":
’ “H. H. Von Schlick, President. 

Marvel Products Co., Pgh, Pu.
"Gerbiamas Pone: Aš siunčiu pir.i- 

-us užsisakydamas dar tris baksus 
lulgariškų Žolių Arbatos. Mano pati 
artaja ją per kelis metus ir ji išgel- 
>ėjo jai sveikatą. Mano pati suko, 
ogei ji negali būti bv šios puikios 
gyduoles. Bulgariškų žolių Arbatų 
ra puiki gyduolė nuo Vidurių užkie- 
ėjimoj reumatirirfo. pilvo ir inkstą li
tų, taipgi sutaiso' kraujų. Ji prašali- 
:a šaltį, -kuomet imama karštų prieš 
gulsiant.

Visi aptiekoriai ją nardančia se'- 
psųtiems žmonėms po 35c.. 75c. i. i 
G .25.

PASTABA: Jeigu norit didelio jt-i-j 
-nyniško baiso, prisiųskit man ?1.2-V. 
Adresuokit man: H H. Von Si-hlick,l 
>residerrt, 45 Marvel Building, 
’ittsburgn, Pa.

DARBUTUS VYRAI gali uždirbti 
įuo $50 iki $100 į sąvaitę parduoda 
n i gvarantuotus vilnonius siutus vėr
ės $40 po $23.50. Lengvas darbai, ne
reikalingas patyrimas. NaudokitėsPutę turi pridėt. „ r _____

KostumerisSei, Džianai, >ri>ga. Rašykit šiandien, o gausit ri
, . , , . . _ . . *. -ros reikalingumus su paaiskinima:.-penki dolenai uz bonką šitokios į .-įsai dykai ABNER JONĖS 

degtinės yra perdaug! ' ‘ “ *’ “
Butlegeris:—Bet pigiau nega 

įima, nes aš pats ją perku ir vi
sada pusę pridedu.

Kostumeris:—Pridedi
vandens.

:ms reikalingumas su paaiškinimais

į 3O7W. Vaa Sarva, L-2, Chicago, III.

pusę

APSVIESK1T SAVO 
NAMUS.

. .Atvežkit arba ataiąakit j lietuvių 
dirbtuvę tuos daiktu*, katruos aeri- 
te, kad butą perdirbti. Mea apdirbant 
n visokiai metais. Nikeliu, Sidabru, 
Variu ir Misingiu. Automobilio dalie 
ir rtubos .daiktus, .pečius, .kranus, 
lempas, bresines lovas .ir .visokius 
daiktus padarom kaip naujus. Lietu
viškoj dirbtuvėj dirba tiktai parinkti 
ir išlavinti lietuviai. Darbus padaro- 
me gerai, greitai ir už prieinama 
kainą. (18)

M. T. DUMS A. Savininkas.
ATLAS ELBCTBO-PLATING 

KORKS
.'>•13 Melrese St., Philadelphia. Pa.
Tel. Jefferson 4134.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS. 

Nedėrek diržo—ttvengk pa- 

vojingM operacijos 
stuaHto limpančios plapao 
PADUSKAlTfeS yra skirtingos nuo 
parišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimų toms kur.o 
dalims, kurioms reikalingu. Neturi 
jokių šniūrų nei sprenžinų. Nenusien- 
ka ir neatsiramia į Kaulus. Tūkstan
čiai iiomis paduikaitėmia gydosi na
mie, nesutrukdsmi nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei iitokfa bodu išsi
gydo. Minkštos kaip moėautas—leng
va pridėt—nebrangios Už jas gauta 
auksinta medalis Romoj, GranJ I’rut 
medulis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Pansmos Erpozieijoj, San 
Francisco. procesas staitairymo yra 
natūralia ir dsugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui viriškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. <-)

PLAPAO LA BORĄ TORI ES 
3058 Stnart’s St. Loais, Mo.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO. 
P. O. Bok 177, 
St Charles, Iii.

VALDYBOS ANTRAŠAI: 
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

117 \Vest Main St., 
St. Charles, III. 

Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 
5š5 We.»t -’>th St.

St Charles. III. 
Nutarimu Rast. J. Stonislovavičius, 

19:5 Wcst Statė St.,
St. Charles, III. 

Turtu Rast. Mvkolas Sabliekxs, 
P. O. Box 342.

St. Charles, 
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 V. est Main St..
St. Charles,

Knygius Kazimieras Tamašiuna: 
42 Vest \\alnut St., 

St. Charles, 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis,
112 Vest 5th St..

St. C harles, 
Jonas Sadauskas, 

164 Vest Indiana St..
St Charles, 

Boleslovas Alekna^
158 Monroe*St-, 

St Charles, 
LIGONIU KOMITETAS: 

Juozapas Stancikas,
110 Vest lllinois St, 

St. Charles. 
Bronislovas Einoris,

117 Vest Main St. 
St Charles, 

REVIZORIAI KNYGŲ:
Kazimieras Arlauckas,

44 Vest 6th St.,
St Charles. TU. 

Romualda Gričiunąs,
85 Vest Main St.

St. Charles, III.

I !

Tos Geros gyduolės greitai prašalina 
visus sustyrimus ir skausmus 

yra sugadinti nuo perdidelio 
niankštinimusi— prašalinu nuo
dingas dalis susidariusias iš 
persidirbimo.

Sustyrę muskulai atleidžiami. 
Skausmas apsistoja. Greitai jus 
pajusite stiprumų ir žvavunta. 
Nusipirkite butelį šiandien—35 
centai pas visus aptiekorius.

Suteikite nesveikiems ir skau
damiems raumenims greitį gy
dymą <u Sloan’s

Dėkite švelniai Jums nerei
kia rūpintis apie trinimų. Lini_ 
mentus pats per save atliks rei
kalingų darbą. Jo stimuliuo
jančios sudėtinės siunčia šviežų 
krauju, per visų skaudamų vie
tą, atitaisant raumenis, kurie

Sloaris LinimentPZ±,-

Iii.

MARŠALKOS:
Petras Kišonis,

P. 0. Bos 324,
St. Charles. III. 

Liudvikas G ruošis.
R. first. Bos to.

St Charles, 111.

Itališki Antikai
Mes idir-

že-1 
su
ka-

p-.-ia. s:us
pasaulyje.
Ant 10
>:ų g va rantuotos. Musų kainos 
. ■ •?< negu kitų išdirbę jų. Dykai 

'rikiam pamokinimus. Reikalaukit
■-leg.o kurį pasitmčiam DYKAI (15) 

Rl'ATTA SERENELLI & CO. 
617 Blue Island Ave_, Dept. 47, 

Chicago. Ui.
1

.

I

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

VAUKEGAN. ILL.
Vaidybos ArUraiąi:

1) Pirmininkas VINCAS G.ABRIS |
726 McAllister Ate.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA 
716—8th St

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ
S38 So. Jackson St

4) Turtu Sekr. ANT. SALIUČKA ; 
810—8th St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—•8th St.

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Libcrty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court

I

I

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjat visokiem gydytojam bilų 
išmokyt Brangus ^kaimyne, aš pasakysiu
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimų per 20 metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoin, J. Baltrūno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia laipsni gydymui visokių ligų, kurie yni taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet :r Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojum J. Ba.itrėno Riteri, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraujų ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO

J. Baltrėnas. Prop.
2500 VV. Pershing Rd, Chicago, III.

Pulkus plaukai turėtų būti kiek vieno s 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir aa-kinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju pri<^- 

Prižiurę kit gerai savo plaukus ir 
vos odą pirm, negu te paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
Lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
Savo vaistininku šiandien, arba 75c 
tiesiog per pcitą iš laboratorijos.

F. AD. klCHTER & CO. 
Derry & South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.
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PUIKUS 8-nių DIENŲ 
LAIKRODĖLIS

v

iI
"Trijų Mėty Kanklių Kny- 
£a.” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

Trijų Mėty Kanklių* pre- j 
numerata du doleriai ir pi- < 
n ig u s siųst pašto Money ;
Or ier’iais šiuo atnraŠu: I

MIKAS PETRAUSKAS ; 
laisvės Alėja, 60. <

Kaunas. Lithaania. ;

l
lyrai išvalytas Caaror Ofl 
yadarytaa medicina reika
lais. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tytvnas nepakeičia
mai;. Be ekanio ir neatsi- 
dnnda. Imkit Kellogg*8. Su
piltas Laboratorijose. .

Foį BILiOUSNE-S S
VARTOK rr

BEECHAM'S HLLS 
la’iuoSaviniui vidurių, su- 
tabdymui kvaitulio ir gal

vos skaudėjimo. 
Nėra Kokunelio 

. 25c. ir 6Oc. oa.uiuka'

BEECHAM’S 
i PILLS

<

♦

Jeigu jus užmokėtumet

I 
F.

I___  mums 
$25.00 už laikrodėli, jus negautumėt 
geresnio kai šis. Tai yra 8-nių dienu 
laikrodėlis, kurį reikia užsukt tik kas 
astuonios dienos-Puikiuose sidabruoto 
nikelio viršeliuose, septynių akmenų 
judėjimas, rodo laiką teisingai ir ga
rantuotas ant 20 metų. Vertas yra ma
žiausia $15.00, bet mes per trumpų lai
ka nutarėm juos parduot tik po $6.95. 
Su šiuo laikrodėliu mes prisiusime 
iums rankovinius guzikus, puikų ni-į 
kelio retežėli, labai* gerą cigarų ir 
cigarėtų uždegėją ir puikų žiūronų, 
per barį matosi puikios aktorfcos įvai
riose pozose. Prishjskit tik 25c įtam
pomis persiuntimo lėšoms, o $6195 už
mokėsit, kai daiktus aplaikystt savo 
namuose. Užmganėdioimas gvaran. Į 
tuntas arba pinigai bus sugrąžinti.: 
Siųskite užsakymus tuojaus, šiandien. 
Adresas:_________________________ (14)

PRACTICAL SALES CO. | 
121» North Irving Aro, Dept 193 i 

CHICAGO, ILL. Į

Nuo visų pilvo ir žam ae»> 
marumą, kuri* meta* no 
daMuaoįrimo uWĄo geremiio 
Kūdikiams ir vaikam vdra, 
kaip • . -j

Mrb.
9TMJ*
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Lietuviukai ■ Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm St., kur rasite visokiu naminių vaistų, šaknų r.uo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenč.iusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitikių 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 į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrą, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai.

Telefonas Haymarket .3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON. MASS.

♦ • > >—------------------ ,<,)»,------- -- —

Mokėk Pusę . 
Ne Daugiau!

4

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta 34, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (Šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta 11.50,. dabar ti 75c. 
GAMTOS PAJU9GOS. apdaryta 81.50, dabąt-tik 75c. 
GYVULIŲ PROTĄ®, apdaryta $2, dabar tik 31.
KAIP GYVENA ATGMENYS, apdaryta 31.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
2ODYNRLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ 35, dabar tik $2-50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

$3, dabar tik 11.60.
• 13 UETUVTŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES Lekcijų 

$3 dabar tik Al 50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS.
LYTI& MOKSLAS, apdaryta $7. dabjr
NEMATOMI PRIMAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik 31. 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. z 
BEN-RUR, apdaryta $2, dabar tik *1.
MEILE IR DAILE, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGA 1NYŠKOS MEILIŠKI LAIKKAL apdaryta S 1.50, 

76c.
RAISTAS. $2.25, dabar tik $U0.
TIKRI JU . apdaryta $2, dabar tik $1- 
VELNIO BAt YCIA. apdaryta $1.60, dab 
VIENUOLYNO SLAPU “ 
CHINUA,;
Iš MANO A1
MOKSLINIO SOČIA- 

dabar tik 35c.
Pinigus siųskite: mųney order arba dolerius Totfatniotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit (*)

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. PhI Avene, - Cbioji, lUiitis

dabar tik 31.

apdaryta $!•»>,
/

ipdaryta 11.60, dabar tik 78c. 
____________ YBtS, apdaryta *2, dabar tik $1. 
apdaryta SI. dabar tik 60c.
ATSUtlNlMV. apdaryta Ū dabar tik |1.
1O SOCIALIZMO B8IPLETOJIMA8, apdaryta 75c.

•-
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikražčių.

Titas tapo visiems matant be- greičiausia išimti jam paten- gruodžio 28 <1., 1924 m. Nr.l 
nešamas į aną pasaulį. Atsi- tą prieš švent s. nes galėsiąs1166. Protokolas Nr. 2 sura- 
rado di-ąsuolis koks tai A. gerai pas pelr.yti. Tuo laiku šyląs 1925 m., sausio 20 d., 
eumakovas, šoko į Šešupę, Pupisodžirus kaime mirė už kirtimą valdiškame Ber- 
ir kokia 200 žingsnių plau- ūkininkas Nedžinskis. Kuni- natonių miške, 28 ir 30 kvar-

I nes galėsią*1166. Protokolas Nr. 2
L Tuo laiku šyląs 1925 m., sausi

ginklų, šovinių ir išplėštų 
daiktų. Plėšikai kalėjime.

Iš kunigų darbuotė*.
Pradžioje 1915 m. Svėda

sų valsčiuje, Vilkanių kai
me, mirė ūkininkė Janulio- 
nienė, ir mirdama paliko ant 
rankų kamendoriaus kun. 
K. šimošiaus 490 aukso rub
lių, kad tuos pinigus atiduo
tų sunui. kada tasai sugrįžš 
iš kariuomenės. Sūnūs grįžo 
1918 m. ir, žinoma, prašė, 
kad kunigas grąžintų pini
gus. Bet kur tau! Kunigas i 
pinigus geriau myli negu 
gaspadinę, ir neatidavė. į. 
tą laiką šimošius tapo pa
skirtas klebonu Dūkšte 
(anoj pusėj sienos dabar) 
ir ten žmones lupa prisimy
nęs. Kreiptasi i Žemaičių 
vyskupą: nors kun. šimo- 
šius gaunąs iš musų valdžios 
algą, bet. skolą atimti nei 
vyskupas nerandąs galimy
bės. Pranas Janulionis ir: 
šen puldinėja ir ten, bet pa- ir Varno, kaip girdėti, kilo 
sėkmių nesimato. dėl nepavedimo žentui iš

Tokią istoriją man pats-dvaro gauto lauko. 
Janulionis papasakojo. Kiek 
yra Lietuvoj tokių kunigų, i 
kurie svetimą turtą prisisa
vinę yra, statistikos neturi
me: bet pravartu butų, jei
gu žmonės ėmę užrašinėtų 
atatinkamus faktus ir skel
btų laikraščiuose. Tai reikia 
padanti; nesą žadama yra 

dintiTo dar ir pensijas iš vai- dekanatui." Esą* paaiškėję 
džios iždo skirti. Tik viešu- buk prof. Dovydaitis, par- 
mas blogų darbų tesustab- duodamas iš savo asmeni- 
dys musų krikščionis seime nes bibliotekos (ir dėl jos 
nuo eikvojimo valstybės eina gandų) Universitetui 
turto! J- Šlp. knygas, pasiųlęs prof. Vag-

--------------- I neriui, kuris Universiteto 
vardu tas knygas norėjęs 
pirkti, padaryti sąskaitą ant

' - - ... Į

įtęs, pagavo skenduolį jau gui užmok ita 120 litų už lai- taluose, sumoje 209 lt. 80 c. 
negyvą ir išnešęs ant kranto dotuves. Prižadėta mirusį Pėdsakai iš miško visuo-i

Pasmaugė uošvį?
LAUKELIŠKIAI. Vasario 
12 d. Durnelių kaimo gyven
tojas Juozas česnavičius, 
apie 2-3 vai. po pietų, atvy
ko i valsčiaus raštinę ir kiek 

' pabuvęs išėjo. Paskui apie 
:7 vaL atvykęs ir radęs raš
tinėje tik viršaičio pagelbi- 

ininką pareiškė, kad šiandien 
arklys užmušė jo uošvį Var- 

,ną. Užklausus, kodėl pir- 
miaus nieko nesakė, teisino- 

įsi, kad buvę daug žmonių, 
j tad nenorėjęs sakyti. Ant 
rytojaus atrado, kad Var
nas yra užsmaugtas; kaltė 
krito ant žento česnavičiaus, 
nes j'uodu tiktai dviese buvo 
namie, česnavičius areštuo
tas.

Vaidai taip česnavičiaus

t 
t

—atsupo ir tokiu budu nuo 
mirties išgelbėjo. Ant ryto
jaus išgelbėtasis vaikas jau 
sveikas gatvėje bėgiojo, o 

išgelbėtojas dvi dienas sir
go: nes mat pusėtinai per
šalo ir smarkiai nusikanki-
no.

Vietiniai žmonės sako, 
kad jis jau nevieną Šešupės 
bangose skęstantį ištrauk
damas nuo baisios mirties 
esąs išgelbėjęs.

Kaip Lietuvoj vystosi 
blaivybė.

Šiaulių apskrities 
čiuose f j
traktierių, 12 aludžių ir 8 
krautuvės. Valsčiuose: Gaš- 
čiunų, Klovainių, Kruopių, 

Radviliškio, Sta-

Profesorių nesusipratimai.
Pastaruoju laiku Kaune, 

ypač universitetinėse sfero
se, daug kalbama apie inci
dentą tarp dviejų profeso

rių. Prof. Vagneris viešai 
nepadavęs prof. Dovydai- 

. . čiui rankos, dėl ko pastara-
kunigėliams ir algas padi- sjs įsižeidęs ir pasiskundęs 
dinti, o dar ir pensijas iš vai- dekanatui.* Esą paaiškėję, 
džios iždo skirti. Tik viešu- buk prof.

met atveda i kleboniją. Da-' 
rant kratas, randama tik su-Į 
kapoti] žalių malkų: berži-j 
nių, alksninių, eglinių, ąžuo-j 
linių. Malkos slepiamos ja-j 
vyne, užrakintuose sande-* 
liuose, rūsyje po namu. Kle-i 
bonas žmonėse leidžia kai-' 
bas, girdi, miškų administ-j 
racija atėmusi iš bažnyčių 
ir dvarų miškus, ir dabar 

__ ___ žmones gali be nuodėmės 
žmonės kalba: štai tau lai- kirsti mišką.

palaidoti. Atvežus galan 
Miroslavcs niest. lavoną, 
laukė pi'-įtinkant kunigo. 
Bet pasirodė, kad kunigas 
su žydu nuvažiavę Alytun 
išimti žydui traktieriui pa
tentą (valstybinės degtinės 
parduotuvė), žmonės pasi
piktinę kunigo pasielgimu, 
patys be kunigo nabašniką 
palaidojo.

Dabar visoje apielinkėje
• --***<vc**^wr . OVČll VC* V*

j kai, kunigai, vieton į laido-; 
tuves, už kurias pinigus ima, 
vyksta miestan patentą žy-

> vals- dams išimti, o žmonės per 
iki šiol įsteigta 20, kiaura diena palieka jo lauk- _ , 3 tL

šiaušės,
čiimų, Šiaulių, Vaiguvos ir 
Žagarės kol kas nėra syaig. 
gėralų įstaigų, kas labai pa
girtina ir įrodo kultūringu
mą tų valsčių gyventojų, 

i Užvis daugiau įsteigta svai
ginančių gėralų įstaigų Jo- 

| nišky, Papilėj ir Tryškiuose.
Jonišky įsteigta net 5 trak
tieriai.

Įdomu žinoti, iš ko suside
da šių trijų valsčių Tarybos, 
kurios taip lengvai duoda 
leidimus girtybei platintu

Stebėtina žiema.
ŠIAULĖNAI. Iki sausio 1 d. 
sniego nei šalčių nebuvo. 
Sausio mėn. buvo purvynas 
ir vasario 2 kartu buvo upės 
užšalę, 10 d. sausio pasirodė j 
žąsys ir gandrai, pradžioj . 
vasario mėn. minkštieji me-į 
Ižiai jau skleidėsi, 10 d. 
jiulbėjo vyturys, 11 d. pasi
rodė uodai, 15 žąsys jau 
skraidė ir takai buvo sausi, 
12 d. kalnuotus laukus aria, 
1(5 d. mergaitės ėjo basos i 
Šiaulėnus. 18 d. Serbentynės

t

VAIKŲ REIKALAVIMAS
Astuoni iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

kaulus arba kitoje formoje neužtektinai maisto, jie rei
kalauja ir turi turėti cod-liver oil kasdien formoje 

scons Mira
Tai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės, kurios išsidirbo 
i stiprumą. Jos taipgi turi savyje daug vitaminų, 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų. 
Duokite savo vaikui Scott’s Emulsion.

Srott & Bowne. bloomfield, N. J. 21-5.5

Herbačauską išvaro iš 
Kauno.

Kauno komendanto nuta- 200 litų, tuo tarpu, kai kny- 
rimu prof. Herbačauskas iš- gos kainavę 100 litų; esą 
siunčiamas iš Kauno 1 mė- tuo budu abudu “uzsidirb- 
nesiui laiko. Mat. rasta, kad šią” po 50 litų. Prof. V agne- 

ris pasipiktinęs tokiu p. Do- 
fvydaičio pasiulymu ir da- 
i bar nepaduodąs jam rankos. 
Incidentui likviduoti deka
natas pasiūlęs trečiųjų teis
mą, bet p. Dovydaitis po to
kio pasiūlymo nutilęs, kas ii 
davė progos įvairiems gan
dams ir kalboms, tvirtinan
čioms, kad p. Dovydaitis 
tikrai daręs tokį negražų pa
siūlymą.

Universitetas, kad nenu- 
i kentėtų jo garbė ir autori- 
i tetas, turėtų šį dalyką ištir- 
• ti ir išaiškinti.

—į Skęstantį vaiką išgelbėjo.
1MARIAMPOLĖ. Prie šio
kios ar tokios upės gyve-

jis pavojingas visuomenes 
tvarkai asmuo (Prieš kuni
gus eina).

Žydai traukiasi iš
Lietuvos...

Vasario 19 d. Palestinon 
išvažiavo 150 žydų, dau
giausia jaunimas. Abelnai 
emigracija iš Lietuvos Pa
lestinon žymiai padidėjo. I

Laisvamaniai.
ALYTUS. Vasario 2 d. Aly
tų atlankė gerb. dr. J. Šliu-

“Lietuvos inteligentija 
_“J—Nežiū

rint blogo oro, kuris trukdė 
L________  „ ’ ’ . . \
klausytojų buvo pilnutėlė 
salė. Gerb. prelegentas gavo 
gausių aplodismentų. Opo
nuoti nieks nedrįso.

Policijos vadas p. Les- 
niauskas, beaiškinant dr. 
Šliupui laisvamanybės idė
ją, pareikalavo tikybos ne
liesti, baugindamas kokiu 
tai baudžiamojo statuto 
straipsniu. Toliau paminė
jus prelegentūi apie laisva- 
manybę, policija pareikala
vo to žodžio neminėt. Teko 
padėkuoti ir vietos klebonui 
už vykusį paskelbimą iš sa
kyklos apie suruoštą paskai- 
^Be to įsisteigė L. E. K. 

Draugijos Alytaus Skynus. 
Skyriaus valdybon išrinkta: 
pirm. Misiūnas, vice-pirm. 
Kmieliauskas, sekret. Regi
na Misiūnienė, ižd. Kazys 
Seilius ir knyg. Jadvyga Mi
siūnaitė.

pas, kuris laikė paskaitą te- 
ma: J . . ~
ir jos uždaviniai.

'•'y  ---------- # t TklVFO <»* » v.-

žmonėms atvykti paskaiton, j nant? visai nenaujiena nu
skendimas. Bet gražu yra 
matyti žmogaus pasišventi
mą, "kad jis savo gyvastį sta- 

itydamas pavojun, skęstantį 
!—žūvantį išgelbsti. Vasario 
114 d. į Šešupę įkrito 3-jų me- 
j tų amžiaus vaikelis Leonas 
Mosi javaitis ir bangų pagau-

I
i

Sulaikyti plėšikai.
KRETINGA. Pastaruoju 
laiku apskrity gauja plėšikų 
užpuldinėjo važiuojančius 
ir papildė daug plėšimų. Va
sario 8 d. pastangomis Šiau
lių kriminalės policijos pun
kto Kretingos rajono yald. 
Radionovo gaują pasisekė 
sulaikyti. Plėšikais pasirodė 
esą: P. Noreika, K. Baupšis 
ir J. Šemeta, visi iš Skuodo. 
Laike kratos pas juos rasta

Per savo gražumą—pražuvo 
KURŠĖNAI. 1924 m. pava
sarį Gružauskas aukavo 1 h. 
žemės, kurį gegužės 1 d. ap
sodinta medeliais. To parko 
globojimą pasiėmė "Lietu
vai gražinti dr-jos’r skyrius. 
Dabar mietai, prie kurių pri
raišiota medeliai, baigiami 
laužyti; daug medelių žu
vę : tvora neaptverta.

t

Krikščioniška koperacija.
KAUNAS. Pereitą sąvaitę 
Įvyko taip senai krikščionių 
lauktas krikščioniškų kope- 
ratyvų kongresas. Vadinasi, 
dabar Lietuvoj kaip ir kito
se gyvenimo srityse, ir ko- 
peracijoj turėsime krikščio
nių ir bedievių. Pirma tik 
buliai, vištos ir kitoki gyviai 
buvo krikščioniški ir bedie
viški, dabai- ir pipirų ir sil
kių taip pat turėsime krikš
čioniškų ir bedieviškų.

I

■

Kunigas, vieton į laidotuves, 
vyksta žydui patentą 

traktieriui išpirkti.
Miroslavo kunigas (krik

ščionių demokratų) koope
ratyvo vedėjas, griežtai nu
sistatė žydams neduoti trak
tieriaus, prašė atiduoti tą 
“gešeftą” kooperatyvui. 
Prašymas buvo patenkin
tas; tačiaus nežinia kodėl 
imta ir “gešeftas” perduota 
žydui FinkėBtemui Jošujui. 
Tas žydelis jau ramybės ku
nigui nedavė, vis prašė kuo-;

Oi.

Nelaukit-
Naudokit Colgate's

I šžiūrėk įkerai dantis ir dantįs užžiurčs 
jas. Užleisk juos, ir visokių rusių negero
vės gali prasidėti/
Colgate's saugiai prašalina priežastj dan- - 
tų gedimo, taip pagelbėdamas užlaikyti 

dantis gražiais ir sveikais. Ir šalip to, gar
dus Colgate's skonis yra malonus naudoji
mui po kožno valgio, ir pirm eisiant gulti

25c
Didelė* Mieroe

Plėšikai skundžiasi, kad 
bankuose maža pinifų. 
Pastaruoju metu Kaune 

žymiai pididėjo banditiz
mas. Šančiuose pačioje di
džiausioje Juozapavičiaus 
gatvėje, kame nuolat kur
suoja atrobusai, siaurasis 
traukinėlis, kur stovi sargy
biniai kareiviai, įvyko drą- Butkus sėjo žirnius. 19 d. 
sus banditų užpuolimas ant matė pempes ir ant alksnių 
Liaudies Banko. ižirginai jau žydėjo.

Vasario 21, apie pusę 7 
vai. vakaro, kuomet Banke 
tedirbo 2 tarnautojai, įėjo 
jaunas vyrukas, kuris pasi
vadinęs save darbininku 
prašė, kac iš jo priimtų ke- 
liatą mihc įų vokiečių auksi
nų į einar ijį sąskaitą.

Tamau : jai tik nusišyp
sojo atsak darni, kad tie pi
nigai ne.i i i vertės. “Milio- 
nierius” i ėjo, bet už pusės 
valandos <• ėjc dar su dviem 
ginkluotais “klijautais” ir 
prikišę br arungus prie tar
nautojų k ;ktų, pareikalavo 
atidaryti įasą. Tarnautojai 
atidarė ks ;ą, kurioje tebuvo 
tik 30 do erių. Banditai iš
reiškė sa,o nusistebėjimą, 
kad bankai dabar mažai pi
nigų teturi. Pareiškę, kad 
nors jųjų "tėvas” (batka) 
Stukas nušautas, tačiau jie 
eis jo pėdomis nieko nebijo
dami, plėšikai išėjo. Bandi-' 
tams pasišalinus, tarnauto- Į 
jai iškėlė triukšmą, į kui*į' 
subėgo policija.

Kriminaiė policija iš nu-’ 
rodytų tarnautojais fotogra
fijų sprendžia, kad vienas 
plėšikas—Stuko padėjėjas 
Tamošiūnas, o antras Stuko 
brolis 19 metų’amžiaus. Tre
čio fotografija nepažinta.

Tuojau buvo pranešta vi
soms policijos ir karo da-

NUMAŽINTOS KAINOS

! Į LIETUVĄ
VA2IVOK1EE i LIETUVĄ IR SUGRJ2K1TE

' PAEOGIA UN TED SEATES LINIJOS* LAIVU
trečia klesa. Numažinta kaina kelionės tarp New Yorko ir Kauno 
į abi pusi tik $203. (S.S. I.eviath ui laivu į abi pusi—$215.). Prisi
dėkit prie specialės ekskursijos, kuriai vadovaus p. Jonas W Liūtas 

........................ laivas l.eviath: n išplauks Gegužės 23 dieoų. P. 
bagažus, pasportus ir prigelbės muitinyčiose b. i 
reikaluose. Pas.matykite su vietos arentu arba

UNITED STATĖS LINES
Ne* Vork ( įlv 

Bosion. Mass.
Managing ooerators for 

UNITEDSTATĖS SH1PP1NG BOARD

i abi pusi tik $20:

tLuth) ir kurios
Liūtas prižiūrės 
kituose kelionės 
rašykite

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

45 Broad»ay
75 Stato Street

203
Lai PAIN- 

«XPELLERIS 
Praveja Skausmus! 

Trinkite greitai taip, L 
stebėtinas linimeatas persi sunktų 
per odą į pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai. 
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigea normali 
kraujo tekėjimą gjslomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite. kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

IŠPARDAVIMAS IŠ 
DIRBTUVĖS.

DRŪTI IR ILGAI LAIKANTI NAU« 
BOILERIAI IR SUSIDĖJIMO

Padirbti 
ekstra drū
tai, sunkus, 
tikro vario, 
su 5 colių 
tikro brasio 
dangtukais. 

Guminiai 
gasketai ra
ndasi tarpe 
dangtuko ir 
keno. taip 
kad oras 
neįeina le
ngvai išva
lomi. Nėra 
sriubų ke
puraičių ir 
nėra sulieti 
iš vieno 
šmoto. Ne- 

, nudegsite rankų nuimant dangtį,
(lėliais pataBlSV patėmvję Dangtukai gali būt lengvai nuimami, 
ymnmi ^tnti kuri*? HP- Tai yra Praktiški visiems naminiamsžmogų U epe Siuu, Kuris ne- Niekur jus negausite taip
stojo ir buvo nušautas. Pa- pigiai tokių gerų boilerių ir kenų,

lims apie užpuolimą. Sargy- Į 
buliai ties intendantūros san-'

KENAI.
JI

i**» 
2*50

žmogų liepė stoti, kuris ne-
_ ____ ~ _ __

int And«nturn< kaip P35 mūs. .Jie laikys visų, gyveni biroue tai esąs inienaaniuros. mjį keno parodvta di^tuvės kai 
kareivis.

Plėšikai gi nesugauti..

Kunigą* žagia Rkišką. I

SPIRAKIAI turi keistą kle
boną kun. Dargužą. Jei 
prastas žinbgts vagia mišką, 
tai dar galima suprasti, bet 
jei klebonas, žmogus inteli
gentas, važiuoja į valdišką 
mišką ir kerta sauvališkai, 
tai atrodė labai ir labu keis
ta. Kun. Dargužiui yra jau 
surašyti keturi protokolą; 
už sauval šką miško kirtimą. 
Protokoks Nr. 40, surašytas 
1924 m. rugsėjo 20 d. už kir
timą valdiškame Bernatonių 
miške, 30 kvartale, sumai 
42 It, kuriuos klebonas 
Dargužas sumokėjo geruo
ju. Protokolas Nr. 41, sura-

nos. Prisiųskit money orderį arba ėe-
• ki, tuoj apturėsit saugioj; skrynioj.
• Reikalaukit katalogo dykai- <-i

HOME MANI EACTURING CO.
• 321 W. Chicago a»e- Dept. H-6

CHICAGO. ILL.

GenuineWnRoders 
Silver SudarBori

ŠANKIAUSIAS 
KELIAS

v

Iš NEW YORK t
('KAUNĄ * 

IR ATGAL (
Sa S.V.taksomis

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

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

i kalno.

DR.HUMPHRKYS’
M

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš Ncw Yorko:

S.S. “ESTONIA” Bal. 7 
S.S. “LITUANiA” Bal. 28

J Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $132.50

į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdytit $4^50 apsimo

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

Kreinkitės-
BALTIC AMERICAN LINE 

9 Broadway. New York 
ar prie savo agentų

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

131 Statė St.. Boston, Mass.

LLOYD
LAIVAKORTĖS I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ 

PER BREMENĄ
Trečioj klesoj tik steitrnmiai
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji 'j; 12 mėnesių, neturi jokių ap- 
sunktnlni*

32 Brnedtfajr,. New York. 
arka pas .vietų* .agentus.

I Vdet APSAUGOS BRITVA
AutoStrop K uri Pati Išsigalanda

yIS..S PRIRENGIMAS $1.00 ir $5.00 
OR rz Rarsidu<^a visose britv^. kravtmėM
Sharpent Itttlf

■ i T------------- fc ........................................................:--■■■ r i--------- r ■
■l ■ ------------- ,;■?■■■■■ 1 ■;t >7, es

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI
PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGŲ 

PRIEŽASTIS.
Jos geresnei tvarkai ir pažai pai pagrindus priruošti padėsi, sa- 

gimtinės krašto tamsumų ir prietarui 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 jaunim ii lavintis žurnalu 
“DAIGAI*’

2) V’. Boelse Žmonijos Kilmė. ( u paveikslais.)
3) M. Berno žmogaus kova su ;amta. (su paveikslais.)
4) Kadžiam Kalendorių 1926 mitams, didelį ir tariningų.

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

“KULTl’RĄ” su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie
tuvoje 20 litu <2 dol.), pusei metų 12 litų (1 20 c.), Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol

Be to gera dovana knyginėliams “Kultūros” kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 1924 m. neįrištas 2 
dol., įrištas <2 tomai) 2 dol. 40c., 1923 metų—6Oc., įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1921 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c., įrištas (3 tomai) 
•4 doleriai

Pinigai geriausiai siųsti per paštų money orderiu.
ADRESAS; Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS” BENDROVE

99

Greita Pagalba Nuo

INDIGESTION

SEIMININKES: sui jun.s srera 
■a nusipirkti tikrą ROGERS ŠI
LINĘ CUKRINĘ, puikiai, išda. 

topgi 12 Ropers’Sidabrinių iaukštu- 
tokių, kaip parodyta ant paveiks

lėlio—labai nupiginta kaina. Sis *•-
tOKOias
taikos tėl?eiU) 1924 m., spa-įduoda po 5 dolerius, bet mes nuta- 
lių 25 d Kr. 134 Protokolas
Nr. 56, surašrtas 1924 m. įdėdami avišką sAc. įtampomu r«- 

’ -...................... - * ■ ū persiuntimo lėšų, o $2.W
_______ iit pastoriui, kai cukrinę ir 12 

!, šaukštuku aplaikysite savo namuose. 
________ tinimas gvarantuotas arba

šyląs 192 : m, spalių 8^d,ftž ^bri..^. ------- .. .
Kirtima Vlddiskainę bintą, kurioje telpa. 2 svarai cukraus,
toniy miš :e, SO kraUle/SU- f“ 
mai 13 lt. 80 centų. Sis pro
tokolas pasiųstas Kupiškio

i-. 134 Protokolas
Nr. 56, surotas 1HZ4 m. j ...............' -------- “
gruodžio 7 (L už kirtimą vai- 
aiškame .Jematonių miške, ^Xtuk 
28 kvartale, sumai 147 B. ’’wPąnėdi
30 c. Protokolas pasiųstas ! w^tkrn trading company 
Kupiškio taikos teisėjui w’’

i

1 9
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Vietinės Žinios
Žvėriška motina.

Tūla lietuvė nuo Silver 
streeto šį panedėlį atėjo prie 
Norcross mokyklos durų 
ant D St. ir laukė, pakol iš
eis pietų jos maža mergaitė. 
Išėjus mergaitei ant gatvės, 
šita moteris puolė ant jos 
kaip žvėris ir pradėjo kudi-

nešė beveik visus langus.jj®8 $10,000 už paviliojimą 
Nelaimė atsitiko dėl neatsar-, iš jos vyro.

j gurno elektrinių darbininkų.1 
kurie mainė tenai gazo švie- 

| sas į elektros šviesas ir pali
ko vienam kambary atdarą 
gazo dūdą. Kambario durys 
buvo uždarytos ir tenai pri
ėjo tiek gazo, kad kuomet 
Magnusonas atidarė vakare 
duris ir uždegė degtuką, pa
sidarė didžiausia ekspliozi- vin^ pikčių 
ja.

k j mušti, tusyti ir sukyt ran-1 P- Valukoni* negalėjo rasti !.f 
kūtes, net baisu buvo žiūrė- teisme teisybės.
ti. Susirinko didžiausis pul- Petrui Valukoniui pasitai- 
kas vaikų ir suaugusių irfkė nelaimė. Važiuojant iam j*
žmonės pradėjo baisiai pik-Į 
tintis, bet niekas nenorėjo 
kištis. Įdukusi motina nusi
varė mei-gaitę namo, visu 
keliu ją mušdama, ir jiaskui 

" da ant gatvės girdėjosi, kaip- 
ji ją kotavojo namie. Net j 
svetimi vaikai ant gatvės 
pradėjo verkti iš gailesčio, i Valukonis išlipo paimti/t

Šitokia motina turėtų būt troko numerį, pasirodė, Ka< 
uždaryta kalėjiman ir per 
kokią sąvaitę turėtų būt taip 
daužoma ir spardoma, kaip 
ji daužė ir spardė silpną sa
vo mergaitę. Gal tuomet ji 
suprastų, kaip baisus daiktas 
yra mušimas.

Mušti mažus vaikus, tai 
tamsių, sugyvulėjusių kata
likų paprotys. Pas juos net 
ir priežodis yra: “Už vieną 
muštą duoda dešimtį nemuš
tu.” Bet tai yra melas. Kul
tūringi ir šviesus tėvai savo 
vaikų nemuša, ir jQ vaikai 
būna daug geresni negu tie, 
kuriuos muša.

Mušimas yra netik neti
kęs būdas vaikams drausti, 
bet podraug ir žiaurus, ne
žmoniškas būdas. Suaugęs 
žmogus gali ir pats 
nuo užpuoliko gintis, ir gali 
policijos pasišaukti,—ir tai 
jam baisu pasidaro, jeigu 
kas nori jį mušti! O dabar 
paimkite mažą ir silpną kū
dikį, kuriam motina yra 
vienatinė pasaulyje užtarė
ja ir apgynėja—kur jam dė
tis ir kur pagalbos šauktis, 
kuomet šita motina užpuola 
jį didžiausiu įnirsimu ir mu
ša be jokio pasigailėjimo?

Tėvai turi būt savo vai
kams draugai, o ne ty’onai. 
Švelnus apsiėjimas ir gra
žus pavyzdžiai iš tėvų pusės 
išmokys ir vaikus švelnumo 
bei paklusnumo. Mušami ir 
koliojami vaikai visuomet 
būna pikti ir užsispyrę. 
Žmogaus tokia jau prigim
tis: kuo daugiau jį bausi, 
tuo daugiau jis priešinsis; ir 
atbulai: kuo daugiau jį my
lėsi, tuo daugiau jis tave 
klatfeys. Taip yra su dide
liais, taip yra ir su vaikais.

GRAŽUS

TEATRAS!
Į Atidaryk Uitais Haris!
i Pradedant vienutėm ir taiigiaht mi- 
j lijonais žmonių, trokštančių rojaus 

ant žemės, bet nežino kaip tas duris 
rtiHr'ti. S ui proga, naudokitės! 
u.. inus doleris atneš tūks
tantį į metus Išmok mintis koncent
ruoti, kvėpuot ir valgyt, ta I tag injų 
stebuklai lUs jūsų žaislu, t uostančiai 
vyrų ir moterų tai jau pdtyrė, patir
si ir tamsta praktikuo lamas psicho
logiją Krei. k.l.-s pa.(->

. K 7ViLLs
176 BcLedere St, San Francisco. Cal.
Prisiųsdamas vieną dol.-ri ulba už 
5:W O dtrį. o s»s j..m- ...
siu oi daug'au negu vertės.
Imk riziką už tą maža pinigą. (-)

g PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

| P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

sg Su eiki* geriausi patarnavimą. Reikale molon?!:lt 
| kreiptis.
| OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
lO 820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.

Abraitienė prie kaltės ne
prisipažįsta. Ji sako, kad 
Lazaras buvo atėjęs pas . 
su reikalais tiktai sykį ii iš
buvęs pas ją tikini nuo 6 iki 
10 valandai. Nuo 1922 niv-. 
tų ji jo jau nemačiusi, noi > 
ji prisipažįsta, kad ji buv<- 
su juo keliūtą kartų ant “mu- 

j nuėjus.
Bet Lazarienė saku, kad 

ji nutvėrusi savo vyrą su Ab- 
raitiene keliatą kartų. Syki 

i sugavus juodu McNaiy 
Parke, o kitą syki pasitikusi 
savo vyrą vidurnaktį išei- . 
nant iš Abraitienės namu.

šitą žinią išspausdino 
/‘Boston Post” 20 kovo.

vi KOMEDIJOS ‘
" hA!.rlEC,<) BERNU”

APTIEK ORI iŠ’
t :yių Moterų Apšvietus 
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KOVO MARCH 28 D., 1925
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lietuvių SVETAINĖJ ’

hani|M- I ir Siher Stfc. So. n—
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u. i: ir Sihrcr SU, So. 

atsilankęs, galės ne tik 
_ijt praleisti, bet ir prisi- 

c. kiek kas norės. •
> pirmas tog* linksmas per- 

So. Bostone Todėlei kvie- 
lietinius ir lietuvaites 

ti.
komitetas. ;

ESI BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo^inks- 
tų ir nervų ligų virš 20 metų.

Esu turėję* patyrimo ligoni
nėse ir klioiškuese kvartaliuose. 
gydant sergančius. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3 TREMOM’ ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Uly tupia Thealre Building 
R-iom 22

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTŲ DARBININKU PERKASI SAU Vi- 
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS, PLl MBINGA, 
ELEK1K1K1NILS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulygiulut musų kaina* su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė, kurią turėtų aplankyt kiekvienų* darbininkas ir kiekviena šei
ny ninkė.

South End Hardware Compeny
1995 MASHINGTON STREET. BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5363 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

su šeimyna automobilium 
ant Columbia Rd., iš kairio
jo šono kažin koks bomas 
davė jam troku į automobi
lių, sudaužė visą mašinos 
šoną ir bemaž ko neapvertė 
ją aukštyn kojomis, šeimy
na labai persigando. Kada

. pasirodė, kad 
blėtų su numeriais ant to 
troko visai nėra. Paprašius 
jam parodyt laisni ir regist
racijos kortą, bomas atsakė, 
kad jis jau 18 metų važinė
jasi. bet jokios registracijos 
nei laisnio nėra da turėjęs. 
Valukonis tuomet paklausė 
kaip jis vadinasi: bomas at
sakė, kad jis ir savo pavar
dės nežinąs.

Valukoniui reikalaujant, 
bomas sutiko nuvažiuoti su 
juo į policijos nuovadą. Va
lukonis atsisėdo į jo troką ir 
j’iedu nuvažiavo. Važiuo
jant į troką įlipo da vienas 
bomas. Trokmanas pasuko i 
tuščią gatvę ir sustojęs tenai 
liepia Valukoniui lipti lau
kan. Girdi, neturiu laiko į 
policijos nuovadą važiuoti. 
Kada Valukonis prieš tai už
protestavo, bomas išsitraukė 
revolverį ir kilto jo kotu 
Valukoniui į galvą.

Besigrumiant, bomui iš po 
skverno iškrito blėtos su nu
meriais, kurias jis, matoma, 
nelaimei atsitikus buvo grei
tai nuo savo troko nukabi- 

inęs. Valukonis dabar už 
blėtų, o bomas neduot. Vis 
dėlto Valukoniui pasisekė 
blėtų numerį įsitėmyt ir už- 
sirašyt. Ištraukę iš jo tas blė- 
tas bomai nuvažiavo ir Va- 
lukonio kepurę savo troke 
nusivežė.

Visą šitą atsitikimą Valu
konis raportavo policijai ii 
padavė blėtų numerį. Bomas 
buvo sugautas ir ant ryto
jaus Roxbury’o teisme turė
jo būt byla. Bet Roxbury’o 
teismas bylos nežiūrėjo, pa
aiškindamas, kad ji priklau
so Dorchesterio jurisdikci
jai. Nuėjus gi į Dorcheste
rio teismą, bomas pasirodė 
policmanams esąs pažįsta
mas ir jie paliudyjo, kad jis 
esąs “good fellovv,” ir teis
mas paleido ji be jokios 
bausmės.

I

Ima teismus nagan.
Automobilių, registruoto

jas Massachusetts valstijoj. 
Frank A. Goodwin, pradėjo 
be pasigailėjimo akėti teis
mus ir perti kailį teisėjams 
už protegavimą visokių suk
čių ir vagių. Pasiremdamas 
pačių teismų rekordais jisai 
parodė per laikraščius, kad 
vagys pagauti su pavogtais 
automobiliais būna teisiami 
ir paleidžiami liuosi be jo
kios bausmės. Girtuokliai 
suimti jau kelintu kartu gir
ti važiuojant automobiliais 
taip pat paleidžiami be 
bausmės, arba su labai leng
va bausme. Žinoma, nevisi 
prasižengėliai tokie laimin
gi. Kartais žmogelis visai 
mažai nusikaltęs būna labai 
aštriai nubaustas. Bet jeigu 
prasikaltėlis yra teisėjui ži
nomas, arba jei jis pasiima 
artimą teisėjui advokatą, tai 
jau kalėjiman jam eit nerei
kės. Aršiausis tuo žvilgsniu 
esąs Quincy miestelio teis
mas, kur kriminalistus gina 
advokatai teisėjo broliai. 
Goodwinas reikalauja, kad 
Quincy miesto teisėjai butų 
prašalinti nuo savo vietų.

Iš organizuojamos Daininin
kų Draugijos, sakoma, išeis 

pišššš...
Teko girdėti, kad iš orga

nizuojamos Dainininkų 
Draugijos niekas neišeis. 
Mat, organizacijos vežimą 
susirinko traukti “gulbė, ly
deka ir vėžys.” Vieni šitą 
sumanymą idealizuoja, ke
lia į dausas, kiti traukia i 
vandenį (kur šlapia), o tre
ti, kai vėžiai, repečkoja at
gal.

Iniciatorių tarpe buvo 
skelbiamas ir smuikininkas 
Židanavičiaus vardas, bet 
jis. kol kas, dar nei viename 
susirinkime nedalyvavo ir 
savo nuomonės neišreiškė, 
šiaip ar taip sakysime, o 
gerb. Židanavičius čia butu 
svarbiausioji figūra.

Girdėjęs.

SPORTAS PARDAVIMAI

Juška lengvai paguldė 
Kubos čampijoną.

Praėjusi ketvergį Grand 
Opera House musų čampijo- 
nas Juška lengvai paguldė 
Kubos čampijoną Orlando. 
Tas buvo atlikta Į 14 minu
čių. Italai Labriola su Tara- 
maschi susimušė ir buvo po
licijos perskirti. Stasiakas 
du kartu iš eilės paguldė 
farmeri Stevens.

Lewis stos prieš du.
Buvęs pasaulio čampijo- 

nas Ecl. Strangler Levis šia
me ketverge Grand Opera 
House stos prieš du. Į va
landą laiko jis apsiima pa
guldyt italų čampijoną Lab
riola ir Niek Cutheries. 
Mums atrodo, kad jis i tiek 
laiko nepaguldys vieną Lab- 
riolą. Stasiakas risis su di
desniu už save milžinu šve
du Ale.x Lunden iš Kalifor
nijos. O Frank Dutcher risis 
su Spiro Karavas.

Balandžio 16 d. Bostone 
risis naujasis pasaulio čani- 
pijonas Wayne Munn. Kas 
bus jo oponentas, dar neži
noma.

PETRAS BARTKEVIČIUS.
kuris yra geriausiu laivu 

agentas, ši metą nevažiuos i Lie
tuvą. bet jo vietą užims j>-iė 
Ona Turauskiutė. kuri išvažiuos 
i Lietuvą Birželio 6 dieną, ant 
didelio ir patogaus laivo "S.S. 
Roterdam.’’

Tokiu budu p-lė Turauskiutė- 
bus palidovė ir prižiūrėtoja visti 
pasažieriu. kurie bus pirkę lai
vakortes nuo Petro Bartkevi
čiaus, 678 No. Main St., 
Montello. Mass.

FRANCIS COWLEY
STOGDENGIS IR METALO 

DARBININKAS.
Dengia stogus blėta, kaperiu, ak

meniu ir žvyru su smala. Patyręs ant 
pataisymų. Adresas: ’ iltji
28 Leyland St.. arti Uphams Co.-. 
Dorchester. Tel. Rosbury I417.VV.

PENTORIUS
Jackus J. Starkus 

Ofisas: 350 Broadvay 
Tel. So. Boston 0212

Atdaras vakarais '111

DARBŠTIEMS VYRAMS 
PROGA.

Jeigu užsiimi ką nors par 
davinėti ir nori sunaudoti 
savo liudslaiki, kad turėti iš 
to naudą, rašyk laišką mums 
klausdamas informacijų.

Biznio vedėjas
F. W. TIKNIS 

Am. E. Gar. Co.
339 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

REIKALINGI patyrę aulų daryto
jai ir tcnnis darytojai. Kreipkitės j 
POLISU E.MPLOYMENT OFFK E 

103 Staniford St.. Boston, Mass.
Te). Haymarket 5433. i H|

I
i

\‘;-'ll>! ODA Nauja Keturbalsė 
Aoiucrtma. Klauskite <131

INAS ROKAS 
l.a-rence St. Brighton. Mass. s

PaKsIDUODA KRAUTUVĖ 
ais tavorais, kaip antai 

virtuvės dalykai ir t.t. Biz-i — 
• per 9 metus. Savininkė 

. jot i kitą miestą, todėl par- į V 
nikiai tik SI AAA

I
II
i

tavorais. Kaip antai
N

T
■.i> i*r 9 metus. Savininkė' 

pigiai, tik už"$1.600.
pas:

. \LA VALAVIČIŪTĖ
Market St.. Brighton. Mass.I<»

SELF SERVICE LUNCH
Parsiduoda Kittredge's Valgykla

17. Bro-dnay. So. Boston. Mass.
_ . prieš 12 metų, geriausioj

a: Biznis geras, parsiduoda
N : t platesnių žinių klauskit

j;.. . K-.-.trėdgesz

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia 

322 fiOLBROOK AVĖ.. 
DETROIT. MICH. 

ADYNOS:
12-2. 0-8

1 —

i

Ve!)!?
ta <iv

3b l

TIK.RAI PIGIAI.
a ,.\ės ir 2 šeimvnų 1 : kamb; 

.... >u visais intaisais < impre. 
puikiausioj vietoj Citj 

marių, parko ir karų. 
Š125 į mėnesi, savininkas' 

. ’.odel parduoda už $10,700.
\ : ' BARGENAS. 3 šeimynų 

d namas, su visais impro- 
-. piazais ir t.t Taipogi vie-- 

... ..Ižių. geroj apielinkėj. Kai-, 
is.'.od

A. ‘I V A S 
Broad^ay, So. Boston. Mass.

i

PARSIDUODĄ bekernė 
Ant kampo C ir Bowen gatv. 
Kreipkitės į “Keleivio” ofi
są. 2">5 Broadivay, South 
Bosu m. Mass.' (15)

i »
i
i
i

I

Strand Tailoring Co.
JEIGU NORI turėti gerą siutų, 
tai ateik pas mane ir persitikrink. 
Aš pasiusiu pagal naujausią madą.

Taipgi taisoni senus drabužius, 
išvalo^ ir suprosinam. Padarom 
kaip naujus.

308 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

(25)
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a
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>77? <?
Custom
Tailorin

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintu Jūsų 
gražią išvaizaą, tai 
duokit pasiūti juos

A. S1MOKA1ČIU1
SIUTUS IR OVER- 

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

A. S1MOKAITIS
344 Broadway,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.

1
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j > TeL South Boston 3520 <
<J Residence University 1463-J '

: S. IL Puišiiitė-SkallM
I LIETUVĖ MOTERIS
i ADVOKATĖ
I ]66 Broadvay, So. Beetoa. 1
i Reom 2.

užsiganėdiaimą. *
Pas mus gausite' * 
tikras europiškas • 

pu-J

1
e

•t
♦
s

PLUNKSNAS. Pilkus, Padurkas 
Patalus, Kaidras ir visokias lovų irčd- 
nes. parduodam pigiausiai. KretpKitės 
ypatiškai arba rašykit:

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojain

.
Pas mus gausite
1 
plunksnas ir 
kus.teruolojasPenteris ir

Karpenteris ir taisau viską, 
kas tik reikalinga prie namų

Kaina prieinama. Darbą 
užtikrinu. (17)

33 GREEN STREET 
BOSTON, MASS.

j Tel. So. Boston 50fi-W J

DAKTARAS ;
Ė A. L. KAPOČIUS;
V LITI VIS DENT1STAS <

£ VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną < 
uo 2 flu 9 vak <

NEDALIOMIS: Į 
iki 1 v. po P*** ;

► Seredomis iki 12 dieną. J
* Ofisas "Keleivio” nnme. J
► 251 Brnadway, tarpe C ir D St. ‘
* SO. BOSTON. MASS.

e

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

t 
I 
I

TeL: Richmond 1419 J

Dr. David W. Rosen j
Kalba Lietuviškai. Lenkiška4

i 
' į: 

g

I

I

Rusiikai.
GYDO CHRONINIAM 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS.

Nuo 
Nuo 
Nuo
831

IB

S *kl 10 ryu>
2 iki S dianą
7 iki 8 vakar* 
HANOVER 81.

BOSTON. MASS.

i

DR. J. MARGUS
UETUVlžKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretąų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St„ Boston. Maaa. 
(Prie Hanover St.)

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

1 ■ ■■■■« ■

t7525aS2S252S2SZS2K525e5252S252S<
rv
a Lietuvis Optonetristas S

i Išęgzaminuoju akis, priskiriu S 
i akinius, kreivas akis atitiesinu {S 
j ir amblyopiškoąe (aklose) aky- Į“ 
J se sugrąžinu šviesą tinkamu m 
| laiku. g

J. L. PASAK AR NIS O. D. g 
j 447 Broadnay. So. Boston. Mass » 
^252525252S25252S2S2S252S2S2EaSa^

Rheumatism

i i
I
»*

!I
i

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės bonką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs j tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen-

Tel. South Boston 1000

| Dr. J. Landžius Seymeur
LIETUVIS GYDYTOJAS

772 Broadnay, So. Boston. Mass.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare

Ir aš

į

TCLEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS
1 C. J. HII0LA1TIS
/ Valandos: nuo J iki 4 po pietų, 

nuo 7 iki 8 vakaro

* 107 Summer St,
LAWRENCE, MASS.

1______________________________________________________________

■ J Ttlefonaa 4II2*W, $

’ Df. A. Gorman-Gumauskas 
j. LIETUVIS DENTISTAĖ 
iValandiM 10—12 d»ona;

niK 2—5 po piotų: 
ft—0 vakar*

4 Nadrliomia niao ’h- 1? divno 
1 79$ N. Main at. kamp. Bruad «

. MONTELM1. MASS »,

t

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plasterių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jj prašalint. Jis yra 
kranjaje ir jus turite vyti jj lan
kau.

tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės______________________________
panaikina skaudžius dieglius,muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą.

■■.as o025

ADVOKATAS
JOSEFH REDER

117 Bay Statė Building,
LAVVRENCE. MASS.

\ isokie patarimai yra 
duodami dykai

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodvt į vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jų* nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų / / / > /f
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite JP///^7r r

" jutuojaus. Z

REGULER1S $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir tnes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesninčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pal 
»ee lieroe bateli, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį. Bis butelis 
?3<-J*tau«timo ir sapakarimo sunkus ir mes turime užmikčti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Todėl jąs privalote prisiųsti išlaidoms, e 
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertės buteli dykai. Priimant »e-

PIRMA LIETUVIV AGENTŪRA 
GAMDENE.

Parduodam stubas. farmas, lutu-. 
o’JČemes, teatrus, hotelius, ant leng
vų išlygų. Išdirbam visokius doku- ' 
mentus. Teisingas patarnavimas, pa-, 
.□pinam mortgičius. Inšiurir.am na
mus ir fomičius. Kreipkitės pas H6'- 

TAMULEVIČIA IR VIGELIS
I2V1 Thurman St, Camden. N. J. 
Deli 'Phone 4245-M. Keyston 209-13

ekspliozija namuose.
Darbininko Magnuso na-i . . O f *

VARDAS-----------

MIESTAS --------

VALSTIJA -----

Gatvė s?
R. F. D.------------

9 iki 
I iki 
7 iki 

1S<»
SO. BOSTON. MASS. 

r-» So Bnvioit 2831
muoae Everette jvvko smar-'Marę Abraitienę, gyvenan
ti gazo eklpliozija, kuri sun- čią po No. 18 Sheffield St.

\ M. r. roSKŪHIGIS

įozija, kuri sun- cią po A'o. 18 bneįiieid ©t.,
4 žmones ir i«- Rosfindale, reikalaudama iš

KUHN REMEDY CO., n»s Mii».ak«o Aro. CHiCAGO.

GYDYTOJAS 
VIDURINIŲ LIGŲ 
valandos-

!1 ryte 
3 po piet 
9 vakare 
BROADVAY

JPR1SIVSK KUPONĄ 
Remed^Cow 

DepL B. W.
Aš toriu Romatizmą ir no
riu dolerio vertės buteli 
Kohn’o Rheumatišką gy- 
4oohą kaip paskelbta. 
Siunčia 25c. pemiuntimo 
lėtoms, rupakavįmo ir LL

Lazarienė reikalauja iš Ab 
raitienės $10,000 už pa vi

liojimą jos vyro.
M. Lazarienė, kuri gyve

na So. Bostone po No. 7 
Hatch St., apskundė teisman

baltimorieciams 
žinotina.

RUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
i 'A ĮSA U SENUS. REIKALE KREIP- 

1TĖS PAS M.-'NE
K. BUTKUS

1H<»5 W. Lesington, St. 
PAI.TIMORE, M D

J
I


