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56 DIRBTUVĖS TAPO 
UŽDARYTOS.

7 lakūnais, ir visi prapuolė Socialistu KoDVeil- 
be jokios žinios. Taigi Bre- t

• menas” yra pirmas orlaivis, 
kuris pei-skrido jūres iš Euro
pos į šią pusę.

Įdomus tečiaus dalykas, 
kad Bremeno miestas, kurio; 
vardu šitas orlaivis yra pa
krikštytas, atsisakė mušti la
kūnams pasveikinimo tele
gramą. Tokį pasveikinimą 
jiems norėjo siųsti miesto jos konvencija prasidėjo pe- 
valdybos vardu tautininkai įeitos pėtnyčios vakarą pra- 
ir liaudininkai, bet socialis- kalbomis New Yorko Opera 
tų, demokratų ir komunistu House. Žmonių buvo 5,00<>. 
balsais jų sumanymas buvo Kalbėjo Hilląuitt, Norman 
atmestas, nes “Bremeno” la- Thomas. teisėjas Panken. 
kūnai kap. Koel ir baronas kengresmanas Berger ir kiti 
fon Huenefeld esą monai - partijos lvderiai.

cija Pasibaigė
Ii SUDĖJO $10,000 AUKŲ

KOMUNISTŲ AGITACIJA 
FRANCUZŲ ARMIJOJ.
Prancūzų policija užklupo------------------------ -

Darbininkai metė darbą pro- komunistų mitingą ir suėmė 
testuodami prieš algų 

apkepo j ima.
Richardą Schullerį. kuris 
daugiausia darbavosi platin-

New Bedforde ši panedė-l(,a’nas, komunistinę propa- 
lį prasidėjo didelis audėjų gand^ kareivių tarpe. Jis yra 
streikas. Protestuodami dėl 1 eC1.(? ‘J11'1 n“elonalo atšto- 
numušimo 10 nuošimčių mo- ; a'/.Sportuotas Au-

strijon. nes jis Austrijos pi
lietis.kesties. 30,000 darbininkų : 

metė darbą ir 56 dirbtuvės Į 
turėjo uždaryti savo duris, j

Nors streikuot buvo nu-i 
tarta jau pereitą sąvaitę ir! 
visi žinojo, kad šį panedėli į 
darbininkai Į darbą nestos, 
tečiaus kai kurios audinyčios 
iš ryto atidarė savo vartus, 
lyg ir nieko apie streiką ne
žinotų. Paskui bosai paleido 
kai kurias mašinas arčiau 
prie dui-ų. kad išrodytų, jog 
(iii"bas jau eina ir ne visi 
sti^akuoja. Tuo budu norėta 
suvilioti streikuojančius dar
bininkus. Bet šitomis gudry
bėmis nieko nelaimėta. Nie
kas iš darbininkų prie darbo 
nėjo, ir bosfci buvo priversti 
mašinas sustabdyti. Apie 
pietus jie susėdo į savo auto
mobilius ir išvažiavo namo. 
Dirbtuvių vaitai tapo užda
ryti.

Po pietų įvyko masini? 
streikuojančių audėjų mitin
gas. Ūpas pakilęs ir visi tiki
si, kad streikas bus greitai 
laimėtas, jeigu tik bus vieny
bė ir niekas neis dirbti. Da
bar vienybė kuo didžiausia.

Audėjų unijos taiybos se
kretorius Batty perskaitė mi
tinge finansines kompanijų 
atskaitas, parodydamas, kad 
darbininkų algoms kapoti 
nebuvo jokio reikalo, nes 
kompanijos daro didelius 
pelnus. Viena kompanija per 
10 pastarųjų metų pakėlė sa
vo kapitalą $19,000,000. Di
videndų per 10 metų buvo iš
mokėta $47,000.000. Tuo 
tarpu darbininkams moka
ma vos tik po $10 ir $15 į są
vaitę. Retai kurie gauna po 
$20.

Taip yra dėlto, kad darbi-1 
ninkai neturi balso dirbtuvių 
vedime. O demokratija to 
reikalauja. Jeigu darbinin
kai gali balsuoti renkant ša
lies prezidentą ir valstijos 
gubernatorių, tai jie turi tu
rėti balsą ir savo dirbtuvės 
reikalų vedime, sako tarybos 
sekretorius Batty.

Jisai parodė, kad kompa
nijos meluoja, kuomet jos 
teisinasi, kad kompeticijos 
verčiamos jos turėjo nuka
poti 10 nuošimčių algų. Čia 
nėra jokios kompeticijos. jis 
sako. New Bedfordo audiny- 
čių kompanijos numušė save 
darbininkams algas susitaru
sios su kitų miestų audekli
nėmis, ir jeigu New Bedfor
do audėjai prieš tai neužpro
testuotų. tai tuojaus ir kituo
se miestuose butų algos nu
kapotos. Vadinasi, New Bed
fordo kova turi dideles reikš
mės ir kitų miestų audėjams laiviai, bandžiusieji iš Euro-

i _______________________

i VIRŠININKAS KALTINA
MAS ŽMOGŽUDYSTĖJ.

chistai. ir išlėkdami Ameri
kon buvo prisirišę prie savo

Thomas ir Maurer išrinkti
Partijos kandidatais šių 

metų rinkimams.
Amerikos Socialistų Parti-

Rz -X) NAUJĄ GELEŽIES 
KLODĄ.

Franciu., ri rasta naujas ir 
labai turtinga^ 1ožies klo
dą. *,*-*'di T' 
lio. ___

Ohio valstijoj, ten pat kur 
prezidentas Hardingas buvo 
gimęs. .Jo tėvas buvo protes- 
tonų kunigas ir norėjo, kad 
to? pačios profesijos butų jo 

jsunus. Taigi, pabaigęs pra
dinę mokyklą, jaunas Nor
man Thomas buvo atiduotas 
i Princetono Universitetą, o 
kai šitą pabaigė, buvo Įdėtas 
i l nion Theological Semi- 
naiy. kurią jis baigė 1911 
metai?. Tapęs kunigu Nor-j 
man 1 homas tečiaus greitai i 
per?iėmė socializmo mokslui 
ir jau kunigaudamas pradėjo 
skelbti socializmo teoriją. 
Bus jau keliolika metų kaip 
ji? dirba Amerikos Socialistų 
Partijoj ir buvo keliatą kai
tų jos kandidatu New Yorko 
valstijos rinkimuose. Jis yra 
puikus kalbėtojas ir gabus 
•ašvtojas.

jsunus. Taigi, pabaigęs pra-
I zllM A ___ 1___ 11 • ^.T
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Subatoje. 11 vai. ryto, finų 
socialistų salėj prasidėjo re-

i orlaivio kaizerio vėliavą, o guliariai konvencijos pose-
j ne Vokietijos respublikos 
vėliavą.

Čia matote Floridos mies
to Miami policijos viršinin
ką, kuris yra kaltinamas 
areštavimu ir žudymu savo 
priešų. -Jis vadinasi H. Les- 
lie Quigg. Jis ir išrodo ant 
skerdžiaus. Kartu su juo yra 
kaltinami ir kiti policijos tar
nautojai.

Vokiečiai Perskrido 
Atlantiką.

LAKŪNAI ESĄ MONAR- 
CHISTAI.

Bremeno miesto valdyba už
tai atsisakė telegrafuoti 

jiems pasveikinimą.
Pereitą sąvaitę vokiečių 

orlaivis “Bremen” perskrido 
Atlantiką. Jis pradėjo iš Ai
ri .jos ir taikė tiesiog i New 
Yorką, bet po 36 valandų ke
lionės pritruko kuro ir jis bu
vo priverstas nusileisti ant 
mažiukės Greenly salukės 
netoli labradoro. Kanados 
pakrašty, kur kitokių gyven- 
ojų nėra, kaip tik keliatas 

žvejų bakužių. Arčiausia ra- 
dio stotis randasi už 20 my
lių. prie kurios galima tiktai 
šunimis privažiuoti. Salukė 
visa apšalusi ledais ir laivais 
jos pasiekti negalima. Ji ran
dasi už 400 mylių i šiaurę 
nuo tos linijos, kuria vokie
čiai žadėjo lėkti: ko jie taip 
toli iš savo užbriežto kelio 
’škrypo, d a nežinia, bet ma
noma. kad apie labradorą 
kompasas pradeda veikti 
klaidinančiai ir suklaidina 
keleivius. Manoma, kad dėl 
šitos priežasties visi kiti or-

džiai. 170 delegatų atstovau
ja 34 valstijas ir 5 kalbine.-j ja 3

'federacijas. Lietuvių Socia- 
DIKTATORIUS DIKTA- distu Sąjungos atstovu buvo 

TORIŲ SMAUGIA. p. B Balčikonis iš
Žinios sako, kad Graikijos j Binghamtono. Išrinkus pre- 

susektas’zidiiumą, priimta dienotvar-sostinėj Atėnuose 
panagalininkų suokalbis pa- 
liuosuoti generolą Panaga- 
losą, kuris dabar sėdi Alenų 
kalėjime. Nakties laiku areš
tuota 11 karininkų ir paim
tas laiškas,, kuris parodo, 
kad gen. Panagaloso pati 
ypa paaukavus šuokalbiųin- 
kaifiS' 3<Mjj)00. drachmų 
($3;.90Oh

Generolas Panagalos 1926 
metais smurto keliu buvo pa
griebęs Į savo rankas Graiki
jos valdžią ir apsiskelbęs 
diktatorium. Paskui kitas 
diktatorius, generolas Kon- 
dylis, ji nuvertė ir uždarė ka
lėjiman. Pangaioso pati taip
gi buvo areštuota, bet vėliau 
paleista. Jos vyras iki šiai 
dienai sėdi kalėjime ir jo 
priešininkas Kondylis dabar 
nutarė išgabenti ji ant Kre
tos salos ir tenai uždaryti. 
Dėlto Pangaioso šalininkai 
ir buvo susitarę slapta jį pa- 
liuosuoti.

pos pasiekti Ameriką, žuvo 
paklydę ižšahisioj Kanados 
šiaurėj, rtt v .q i2 T abra- 
dorą beveik vi?ujineisiauc*u 
baisios audrus su sniegu. 
Pirmu ■Bremeno” bandė 
lėkti Au-erik-'!? 3 orlaiviai fu

Italijos Karaliui Buvo
Užtaisyta Pragaro Mašina

j 15 ŽMONIŲ UŽMUŠTA, 
40 SUŽEISTA.

PATARIA TEISĖJAMS 
MOKYTIS AUTOMOBI

LIAIS VAŽIUOT.
Austrijos teisingumo mi- Kita bomba buvo padėta ant 

nisteris išleido raštą, patar- gelžkclio prie* Mussolinio 
traukinį.

Ant Italijos karaliaus gy
vybės buvo padalytas pasi- 

jis išliko gyvas. Pragaro ma- 
šina. kuri buvo užtaisyta ant 

i jo galvos, sprogo su baisiau
sia pajėga ii-15 žmonių buvo 
užmušta, o 40 sužeista.

Tai atsitiko 12 balandžio 
ryta. Milano mieste, kur ka
ralius Viktoras Emanuelis 
buvo atvykęs dalyvauti paro
dos atidarymo iškilmėse. 
Ties ta vieta, pro kurią jis tu
rėjo važiuoti nuo stoties, bu
vo paslėpta į lempos stulpą 
pragaro mašina. Jos sprogi
mą reguliavo laikrodis. Ji tu
rėjo sprogti kaip tik tuo lai
ku, kuomet karalius važiavo 
pro šalį. Bet karalius prava
žiavo truputį pirmiau ir todėl 
jis išliko gyvas. Bomba spro
go truputį vėliau, ir nuo jos 
nukentėjo daugiausia tik tie, 
kurie buvo susirinkę kara
liaus daboti. Buvo užmušti 
penki kareiviai ir dešimts ki
tokių valdžios agentų, kurių 
tarpe esąs ir Pietro Ratti, ar
timas popiežiaus giminė. Su
žeistų suskaityta 40.

Sprogimas buvo baisiai 
stiprus ir sukėlė didžiausią 
paniką. Nors karalius išliko 
sveikas, bet jis taip nusigan
do. kad vos tik pasirodęs pa
rodoje tuojaus išvažiavo. Pa
rodos atidarymo programas 
buvo sutrumpintas.

Reikia pasakyti, kad kara
lius Umbertas, Emanuelio 
tėvas, irgi buvo panašiu bu
du užmuštas 1900 metais ne
toli to paties Milano. O 1921 
metais tame pat Milane. Dia
nos Teatre, bombos sprogi
mas užmušė 21 asmenį ir 70 

{sužeidė.
Dėl dabartinės bombos fa

šistai kaltina anarchistus, 
trečiąjį komunistų Interna
cionalą. ir bendrai visus sa
vo priešininkus.

Žinia iš Romos sako, kad 
kita panaši pragaro mašina 
buvo rasta ant gelžkelio, ku
riuo Mussolinis turėjo grįžti 
iš Milano į Romą. Už tele
grafo stulpo buvęs užsiglau
dęs ir žmogus, kuris buvo 
areštuotas ir dabar tardo
mas.

7 'damas visiems teisėjams mo-'
' kintis automobiliais vaziuot, 

nes neturėdami apie tai su- 
įpratimo jie nežino kaip kėsinimas. Ir tik per plauka 
.orientuotis sprendžiant by- ........... —
las. kurios kįla iš nelaimių su 
automobiliais.

VIŠTA DEDA ŽALIOS 
SPALVOS KIAUŠINIUS.

I

•Jus gal girdėjote apie viš-

ATVAŽIAVO “ANTRASIS 
MESIJOŠIUS ”

šiomis dienomis Ne\v Ydr- 
kan atvyko indas Džedu 
Krišnamurti. kuri turtinga 
senmergė Annie Besant re
mia savo pinigais ir vadina 

1 "antruoju mesijošium.” Bet 
i pats Krišnamurti vadina sa
ve “Didžio Mokytojo Balsu.” 
Jis aiškina, kad pasauly yra 
•nerdaug kunigų, perdaug 
į bažnyčių, perdaug jose tur
im. bet permaža tyros tiky- 
Įbos. Visos dabartinės tiky- 
'bos yra paremtos ant žmonių 
{mulkinimo ir pinigų gaudy
mo. todėl visos jos turi būt

kė ir pradėta darbas. Parti
jos pirmininku išrinkta V. L. 
Bergeris, o tarptautiniu sek
retorium — Morris Hillųuit- 
tas. Dalyvauja . du broliški 
delegatai, vienas nuo Belgi- 
ios Darbo Partijos, kitas nuu 
Meksikos Darbo Federaci
jos. Nedėldienio vakare de-į 
legatų garbei buvo surengta? 
didžiausis bankietas, kuria- 

jme dalyvavo 1,500 svečių ir 
|sudėjo rinkimų agitacijai 
$10.000 aukų. Aukotojų bu
vo nuo SI iki $1,500. Po tūk
stanti aukavo keliatas. Visi 
dainavo Internacionalą mu-* 
zikai pritariant, ir entuziaz
mas buvo kuo didžiausis.

Panedėli buvo renkami 
kandidatai ateinantiems pre
zidento rinkimams. Norman 
Thomas iš New Yorko vien
balsiai buvo išrinktas Parti
jos kandidatu į prezidentu?, 
o James Maurer iš Pennsyl- 
vanijos — Į vice-preziden- 
tus. Tūkstantinė žmonių mi
nia salėje pasitiko juos di
džiausiomis ovacijomis. 
Konvencija užsidarė šį utar- 
ninką. Ūpas visų pakilęs. 
Socialistų Partija kįla!

i
I■

t

I

• « • J C4 4 A t VI V, 1 V/ VV C4 17 1 V V 4 0

atmesto?. o \ įsam pasauk įs-jta kuri ^ėjo aukso kiauši- 

ir Dievas esąs tiktai vienas. I 
Musų Domas Visuomis irgi 
turėtų susijieškoti kokią sen
mergę su pinigais, kaip Kriš
namurti susirado.

I

KUBOS STUDENTŲ 
RIAUŠĖS.

Havanos universiteto stu
dentai pakėlė riaušes prieš 
universiteto seniūnų tarybą, 
kuri svarstė 45 studentų bylą 
dėl pasirašymo manifesto, 
kuris universiteto valdybai 
pasirodė ne etiškas. Atsinešę 
dideli balkį, studentai išmu
šė salės duris, už kurių buvo 
susirinkusi seniūnų taryba, ir 
išardė jos posėdį.

teigta tiktai Mena tik v a, ne? njus Tokios vištos žinoma, 
niekad nebuvo. Bet yra višta, 
ku» i deda žalius kiaušinius. 
Ji buvo atvežta net iš Čili 
respublikos ir dabar laikoma 
zoologijos darže Washing- 
tone. Čia matote to daržo 
viršininką Hollandą. kuris 
vienoj rankoj laiko tą vištą, 
o antroj rankoj jos keistą 
kiaušinį. Kiaušinis yra taip 
žalias, kaip žaliausia žolė.

38 ŠOKIKAI ŽUVO NUO 
EKSPLIOZIJOS.

\Vest Plains. Mo. — Perei
tos pėtnyčios vakarą eksplio- 
zija čia sugriovė svetainę, 
kur tuo laiku buvo šokiai. 
Katastrofoj 38 žmonės buvo 
užmušti ir 20 sužeista. Po 
tam kilo gaisras, kuris sunai
kino da 3 namus. Ekspliozi- 
jos priežastis neišaiškinta.

rKASYRA NORMAN 
THOMAS?

Norman Thomas, kuris ta
po nominuotas Amerikos So
cialistų Partijos kandidatu 
prezidento rinkimams, yra 
gimęs Mariono miestely, tinai sužeistas lakūnas.

i
ORLAIVIS NUKRITO 

MIESTO GATVĖN.
Airijoje, Dunburry miesto 

gatvėn nukrito orlaivis. Ne
laimės pasekmėj buvo už
mušta maža mergaitė ir mir-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereitą sąvaitę trijose at

skirose vietose buvo jaučia
mas žemės drebėjimas, bū
tent: Turkijoj apie Konstan
tinopoli, Bulgarijoj apie So
fiją, ir Peru respublikoj, pie
tų Amerikoj. Paskutinėj vie
toj buvo užmušta 10 žmonių.

KLERIKALAI MOKYTOJAI VEJAMI Iš MEKSIKOS

I
.vieksimi? konstitucija draudžia

, a.ižo. Šiomis die- 
teksikos. Paveikslas čia 

V<,f< įprasi ip

. -------- mokyklose skiepyti vaikams klerikaliz-
nm -...'.iKaių kurie šalies '
nu.i.a., lukkj niukyujjų teismas nusprendė iV n
parodu, Rdlp dax’ '1' ’ du u miistn tl] kl0”ilrqhl ** o t.- ? ■”»
VI cnetjpni

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
Maskvoje septyni biznie

riai tapo nuteisti sušaudyt 
Buvo kaltinama 42 žmonės ir 
byla ėjo 23 dienas. Penki iš
teisinta, kiti katorgon.

Leningrade taisant buvu
siojo didžiojo kunigaikščio 
Vladimiro rumus rasta dei
mantinė žvaigždė, platinos 
peiliai ir šakės, ir daugybė 
kitokių brangmenų.

Hutchinsono anglių ka
sykloje Pennsylanijoj eks- 
pliozija užmušė 4 mainerius. 

j I Ilinojaus valstijoj jau 
apie 10 anglies kompanijų 
pasirašė su maineriais sutar
tį, išpildydamos darbininkų 
reikalavimu?.

i Prancūzai nesuga'' to 
$5,000,000 sovietų aukso, 
kuris buvo išvežtas iš New 
Yorko, nes nakties laiku ant 
jūrių jis buvo perkrautas i 
kitą vokiečių laivą ir laimin
gai atgabentas i Bremeną.

MEKSIKOJ SUIMTA DA 
19 KATALIKŲ.

šiomis dienomis Meksiko
je suimta da 19 žmonių, kal
tinamų katalikų revoliucijoj- 
.Jų tarpe yra 7 moterjs. Aš- 
tuorri maištininkai buvo už
mušti susirėmime -u kariu- 
mene.

SAKO. DARBAI 
“GERĖJA.”

Da’bo Departamentas 
W\oningtone sako, kad dar
bai Amerikos fabrikuose 
pradėjo “gerėti” ir dirbančių 
-kaičius per kovo mėnesį pa
kilęs net... " 7 nuošimčio, tai 
yra, septyni žmonės ant tūk
stančio. Bet kiek yra bedar
bi’ roiias' Darbo Departa- 

22 nenori pasakyti.

) t
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BAŽNYČIA IR PASAULIO 
TAIKA.

Padėjęs šitokį antgalvi. 
Chicagos Klerikalų “Drau
gas” rasų:

“Visais amžiais ir šiandien 
niekas tiek daug nesirūpina iš
laikyti pasauly taiką ir ramybę. 
Kaip Katalikų Bažnyčia. Pra
tusiais trimis šimtmečiais visi 
popiežiai kilusius ten ir kitur 
tarp valstybių konfliktus dar
buodavos juos kokiu-nors budu 
išlyginti, kad tik žmones apsau
gojus nuo karo ir kraujo lieji
mo.”

Taip, liežuviu katalikų 
Kunigai labai rūpinasi apie 
oasaulio taika ir ramybę, bet 
larbais jie\isuomet remia 

karą. Kas gi nežino kryžei- 
•ių, kurie per kelis šimtme

čius deginu ir žudė Europą? 
<) kas tie kryžeiviai buvo? 
Krikščionybės platintojai.

Kas surengė šv. Baltra- 
niejaus naktį skerdynę, kas 

degino ir skerdė hugenotus 
Francuzijoj? Katalikų baž
nyčia.

Kas šiandien keiia praga
rą Meksikoj ir nori nuversti 
žmonių valdžią? Ir vėl ta na
ci katalikų bažnyčia.

Liežuviais katalikų kuni
gai kalba apie taiką ir ramy
bę. bet tegul tik kils karas, 
jie tuojaus laimins kareivius 
ir šventins durtuvus.

Laike didžiojo karo fran- 
cuzų kunigai piudė savo ka
talikus prieš vokiečiu*, o vo- 
Kiečių katalikų kunigai kui-s- 
te savo kareivius skersti 
francuzus.

South Bostone airių kata
likų kunigai beveik prie 
Kiekvienos parapijos turi su
siorganizavę vaikų kariume- 
.ię. Vaikai da snarglėti, o jau 
apvilkti militarine uniforma 
ir nuolatos pratinami ginklą 
vartoti. Keliatas savaičių at- 
bal, švento Petriko dienoje, 
ouriai tų vaikų parodavo 
miesto gatvėmis, ir su kiek
vienu buriu makleno Romos 
Katalikų kunigas. O koks gi 
to tikslas? Ar pasaulio taika 
ir ramybė? Ne, militarizmo 
tikslas yra ne ramybė, bet 
karas.

Kas ištikrujų karui yra 
priešingas, tas karei\ ių ne- 
ąuk ie.ia ir militarizmo negar
di na, bet visais budais sten
giasi jį išnaikinti. Taip džro 
-ociaiistai. Kur tik gavę pro- 
ją — Danijoj. Švedijoj. Lat- 
*ij°J — socialistai tuojaus 
bando panaikinti ginkluotas 
šalies spėkas. Duokit socia
listams daugiau galios — ir 
karu pasaulyje nebus. Bet 
d uokit katalikų bažnyčiai 
galios — prasidės nauji kry
žiaus karai. Juk popiežius ir: 
šiandien laiko prie savo rū
mų šveicarišką gvardiją, ne
lyginant kaip perekšlė vieta 
kiaušinį. Duokit jam dau- 

įau teritorijos ir savaranku
mo, o iš tos gvardijos išaugs 
: ieia armija.

Ko gi tuomet vertos kuni
gų pasakos apie pasaulio tai
ką ir ramybę, kuomet jie ši
taip garbina karo dievą?

Apie pasaulio taiką ir ra
mybę kalba ir Anglijos im
perialistai. ir Francuzijos 
militaristai. Jie šaukia net 
“nusiginklavimo” konferen
cijas Ženevoje. Bet kuomet 
sovietų Rusija pasiūlė jiems 
panaikinti visas armijas ir 
karo laivynus, jie atšoko, 
kaip verdančiu vandeniu ap
lieti.

Lygiai tokia “taikos skel
bėja” yra ir katalikų bažny
čia.

grįžus prie žvalgybos, Tau
ragės Įvykių vainikas nepa
ranku nešioti.

Nagevičius (jis komiteto pir
mininkas), buvęs kitą syk A- 
merikoje Balutis, Žmuidzi
navičius, Kaupas, J. Karo
sas. dainininkas Kipras Pet
rauskas ir keliatas kitų.

Kviesdamas amerikiečius 
Lietuvon, ta* komitetas jau 
atspausdinu n prisiuntė A- 
merikos lietuvių laikraš
čiams tam tikros literatūros. 
Viename laiške komitetas 
sako:

"Laisvės mums niekas nt-pa- 
d<>\ anojo. Ją reikėjo iškovoti, 
ir Jus toj kovoj dalyvavote ly
giai su mumis stipria moralinei 
paspirtimi, savo sunkiu darbu.I 
savo kruvinu prakaitu uždirb
tais ir duosnia ranka aukuotais 
turtais.

“laisve iškovojus reikėjo 
statyti valstybę. Ir čia kiekvie
nam žinksnv Jus geioėiote. Ju- 
su širdys. .Jūsų mintys buvo vi
suomet su mumis. Drauge var
gus vargome, drauge kentėjo
me. drauge ir džiaukimės."
“Naujienos” prie to pas

tebi :
“Taip, tas tiesa. Amerikos 

lietuviai be galo daug prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo ir išlaikymo. Btt 
tenka pažymėti, kad tie jų nuo
pelnai pripažįstama tiktai žo
džiais.

“Ar dahartiniai Lietuvos val
dovai skaitosi su amerikiečių, 
norais, reikalavimais ir nuomo
nėmis? Jeigu skaitytųsi. tai jie 
nesielgtu taip, kaip dabar el
giasi.

"Amerikos lietuviai tūkstan
čiuose mitingų išnešė protesto 
rezoliucijas prieš smurtininkus, 
1926 m. gruodžio 17 d. nuvertu- 
sius teisėtą demokratinę val
džią. bet ar i tai atkreipė dė
mėsi tie ponai, kurie pasigrobė i 
savo nagus valstybės vairą ?

“Ar Smetona ir Voldemaras. 
Plechavičius ir Daukantas pai
sė amerikiečių, kurie reikalavo 
konstitucinės tvarkos atsteigi- 
mo Lietuvoje, karo stovio pa
naikinimo ir krut ino teroro su
stabdymo?

“Ne. Ne tik nepaisė, bet net 
uždraudė Įvežti Lietuvon tuos! 
laikraščius, kurie reiškia tą mil-‘ 
žiniškos amerikiečių daugumos’ 
nusistatymą.”

Vistiek daugelis Amerikos 
lietuvių šią vasarą Lietuvon 
važiuos, nes tenai gyvena jų 
tėvai ir kiti giminėsi Bet ne
smagu jiems bus viešėti to-! 
kioj atmosferoj, kurioj jau
čiama diktatūros dvasia.

Į

LIETUVOS VALDŽIA IR 
AMERIKOS LIETUVIAI.
Lietuvos valdžia kviečia 

Amerikos lietuvius aplankyti 
šiais metais Lietuvą. Ameri
kiečiams priimti yra jau su- 
iaryta* i’- tani tikras komite

tas. į kuri ineina generolas

- - - -L
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Anglų mokslininkas Dr. J J 

H. Jeans išskaitliavo, kad’ 
jeigu galima butų toną ang-j 
iių taip sthlegint. kad niekas 
iš jų neatsimestų, tai jų 
energijos užtektų per šimtą 
metų visiems Anglijos gelž- 
keliams vai vii, visoms 
noms sukti, visiems žibu
riams žibini « kitokiems dar
bams dirbti. Dabar gi tono 
anglių vos tik užtenka vie
nai valandai ekspreso garve
žį varyt, nes beveik visa ang
lis užkaitusi dabar išeina su 
durnais į orą. Tas parodo, 
'kad žmonės da nežino, kaip 
suvartoti kurą be didelio iš
eikvojimo.

TIKRŲJŲ PATRIOTU ' 
DARBELIAI

Igai darbininkai! Musųparei- 
įga gelbėti badu mirštančius 
žmones, nes niekas kitas ne
gelbės darbininkų, kaip tik 
. patį* darbininkai turi gelbėti 
■ vienas kitą. Turėkime pas
igailėjimą nors ant tų mažų 
nekaltų kūdikių, kurių tėvai

ŠRį Dienų Meno Problemos

i

Texas valstijoj kliuksai 
sudegino 7 žmones.

Ku Kiu-x Kian— tai kars-‘šiandien kovoja už kąsni 
Amerikos į 

organizacija. Jų obalsis yra: 
šalin žydai, jucdveidžiai ir Pakasių šeipino Komitetas, 
•kitokie svetimšaliai! Ameri- kuris liko išrinktas atsibuvu-

iausių Amerikos patriotų į duonos.
Mes. streikuojančių ang-

Žmonių ideologija apie- jos vertybės. Jis atmetė ku 
žiama jų sociališkai ekono-rybos paslaptį ir naudoja*- 
mine būtim. Kadangi menas tais pat metodais ir priemo- 

fabrikantas

ka amerikonams! Kas negar
bina Amerikos vėliavos ir 
nepildo Įstatymų, tą nuplak
ti, smala ištepti, plunksno
mis apibarstyti ir išvežus Į 
laukus paleisti, arba ir visai 
nužudyti.

Pasiklausyki!, ką apie tuos ‘ 
ura-patriotus dabar papasa- Gelbėkime, draugai, kovo-

Presoiterijonų švietimo 
i komiteto sekretai e. Dr. H. 
H. Svveet sako, kad Ameri- 
rikoje iš 2(Hi studentų vos tik 
vienam rupi tikyba, kiti yra 
'indiferentai. Jis sako, kad 
čia nekalti nei studentai, nei 
Ameriko.- universitetai, bet 

'kalta pati bažnyčia. Ji aiški
na Dievą tokioj formoj, kuri 
apsišvietusiam žmogui išro- 
jdo perdaug vaikiška. Bet re
ligija kitokia ir negali būt. 
•Jeigu vaikiškumą ir nesąmo- 

• ne* iš jos išbraukti, tai ir re- 
: ligijos nieko neliks.

šioj konferencijoj. 26 d. va
sario. 1928 m. nuo 20 Įvairių 
draugijų atstovų, atsišaukia
me i visas Amerikos draugi
jas. kliubus, chorus, ratelius, 
bei pavienius gerus žmones. 

■ prašydami pagelbos dėl 
streikuojančių angliakasių.' 

kojo Pittsburgho teisme Cla- Jaučius angliakasius už duo-
• nos kąsnį, kas kaip galime, 

_ . _ __ aukokime patįs ir eikime
Texas valstijoj yra buvęs jų rinkti aukas per stubas. Au- 
66-to skyriaus narys. Aš pats kų rinkimo blankas 
savo akimis mačiau, jis sako

rence VV. Ludlow, kuris pats 
yra prie jų prigulėjęs ir

yra žmonių ideologijos dalis, 
aišku, kad ir jis nuo tosios 
būties .pareina. Čia gludi me
no filozofijos ir estetikos re- 
latyvumo pradas: naują me
nui formą ir turinį sukuria 

įtik naujas gyvenimas.
Marksistinei estetikai ir 

rupi ištirti šio kitimo fakto
riai ir priežastys, šioji esteti
ka nediktuoja ir nejieško tai-

nėrnis, kaip ir 
savo fabrike. Jis. kaip ir iab* 
-ikantas, išmoko branginti 
laiką ir taupyti energiją, va-, 
linas neproduktingai jos ne- 
eikvoti. Formalę meno kūry
bos techniką parėmė ekono
mijos dėsniu: kuo trumpiau
siu laiku, kuo mažiausiai iš- 
eikvojant energijos, paga- 
gamint kuo geresnių meno 
dirbinių ir kad tie dirbiniai 
butų efektingi, šiam reika
lui kūrybos kalvėj kausto- 
;omas žodis, kuriamos nau
jos formos. Juk musų amžiuj 
nevilkėti, kad ir geriausios 
medžiagos, viduramžio vie
nuolių sutonu. Iš kūrėjo rei
kalaujama pasiruošimo,tech
nikos ir erudicijos. Kūrėjas 
įprašo tik socialės vertės 
;vykius to ar kito luomo, ge- 
ai pažinęs aprašomojo fak- 
o socialinę būklę, šiandien 

"etas kuris bekeikia, kaip 
19-tojo amž., masiną, bet 
dengias ir jai literatūros per
sonaže suteikti vietos. Apra
šomi Įvykiai — svarbus, ba
zė — miestas^veikėjas — ne 
individas, bet — en masse, 
kolektyvas. Veiksmas—grei- 
as. kinematografiškas, efek
tingas. Veikaluose — ryšku 
tendencija, nes jais norima 
jadėti konstruoti gyvenimas. 
Nebeanalizuojama atskirų 
žmonių smulkių pergyveni
mų psichologiją, nebejieško- 
ma, kas ir kuo žmogų nuo 
žmogaus skiria, bet. atvirkš
čiai. žiūrima, kas ir kuo vie
ną su kitu jungia. Nors dar 
kai kuomet siužetai imami iš 
senovės, bet aprašomi jie da
barties fone. Meno kurinio 
tendencijoj gludi: arba im
perialistinis kapitalizmas, 
arba socialistine demokrati
ja. kas vidury—tuščia, mies
čioniška. Taigi, dauguma šių 
dienų meno problemų suves- 
:a Į formos bei jos suprasti- 
nimo problemą. Apskritai 
-akant. visi šių dienų meno 
bruožai paveldėti kapitalisti
nės industrijos amžiaus. Bet. 
anaiptol, nevisi šių bruožų 
taip staiga atsirado, kaip tū
lo manoma. Formalizmo 
problemą jau žinojo Aristo
telis. meno dinamiką ran
dam pas Homerą ir Lessingo 
kritikoj, konstruktyvių su
metimų pilna musų ir kity 
tautų liaudies kūryba, o Ur
ban izmą (miestiškumąi už
tinkant tūluose 19-tojo an ž. 
kuriniuose.

Bet vis tik visa tai čia m<>- 
iemizuota. apvalyta, refor
muota ir vis tik nauja. Nema
žiau žiūrima mene ir ideolo
ginės pusės. Vieni ranka ran
kon eina imperialistine poli
tika. kiti — nuo didžiojo ka
ro viesulo apsvaigę giedojo 
idiotizmą (dadaistai), kiti 
vėl — nusviro socializmo put 
sėn. Formaline meno pusė, 
kūrybos technika — visiems 
bendra: beveik vienomis ir 
tomis pačiomis priemonėmis 
naudojasi ir Marinetti, iš sa
vo vilos liaupsindamas duči 
Mussolini, ir Becheris, verkt 
damas prie Lenino kapo. Jos 
tinka ir Majakovskiin, ir 
Gilbo. ir Eschmied’ui ir kai
zeriui. Deja, ir šiuos forma
lius takus pramynė jiems 
daugelis jų pirmtakunų, nau
jų kelių jieškotojų.

Ideologija, kaip ir anks
čiau būdavo; yra tiek epo
chos, tiek autoriaus sociališ
kai ekonominės būklės aprė- 
žir.ma. <

Rašytojas darbitiinkas nie
kuomet neidealizuos nyks
tančių kapitalizmo formų, tą 
padalys tik koks miesčionis, 
kuriam už pinigus visviei 
kas rašyti; ar apie “Tamosįt 
be kepures,” ai apie vanago 
pešamą vištą, ar, pagalios, 
apie nutukusią kiaulę.

į 
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syklių, kaip rašyti, jai terūpi 
kiekvieną meno faktą ištirti 
istoriškai jo sociališkai eko- 
niminėse priežastyse, nes tik 
tosios priežastys tėra lemian- 

ičios. Bet ji, anaiptol, nenei- 
■ gia ir kitų priežasčių. Mark
sistinė estetika nėra norma
tyvus mokslas, ji nemoko: 
kaip turi būti rašoma, bet tik 
tiria: kaip buvo rašyta ir 
kaip dabar rašoma. 'Ji. rem
damos gausiais istorijos ir 
sociologijos duomenimis, nu- 
įrodo, kas auga ir plinta, kas 
menksta ir nyksta, kas turi

galima 
• gauti pas streikuojančių ang- 

kaip Ku Klux Klanu vyčiai Iiaka*ių šelpimo lietu\ ių ko
mitetą. Siųsdami aukas išra
šykite čekius ar money orde
rius kasieriaus vardu: J. Ga- 
taveckas, 1<>9 ( ress *t., (. at - 
negie, Pa., o siųskite fin. raš
tininkei E. K. Šiurmaitiene. 
315 Carothers avė.. Carne-• D gvventi. kam reikia *au zutigie. Pa.

Stre i k uo ja nči ų Angliaka
sių šelpimo Liet. Komitetą*:

Pirm. J. Miliauskas, 
Rašt. A. K. Sliekienė, 
Kasierius J. Gataveckas

sudegino Texas valstijoj 7 a- 
8 žmones. Vienas baltyeidis 
buvo sudegintas netoli Ter- 
rellen, Tex., kur kliuksai iš
vežė savo auką i laukus, api
pylė smala ir žibalu,, paskui 
uždegė ir apie 300 ar 400 
gopturuotų klansmanų žiū
rėjo apstoję, kaip nelaimin
ga* žmogus raitėsi liepsnose.

Kitą syki vyras vardu 
Smith buvo suimtas klans
manų ir teisiamas dėl neuž- 
laikymo savo šeimynos. K u 

•Klux Klano vyzardo Evenso 
•Įsakymu Smith buvo ištep
tas smala ir apibarstvtie-

Amerikos fabrikuose šian
dien prakaituoja 2.500,000 
vaikų tarp 10 ir 15 metų am-1 
žiaus. Jiems reikėtų da sėdė-’ 
ti mokykloj arba žaisti sau-itas sma’a *r 
lės spinduliuose, bet besotis P^un^snon,*s 
kapitalas su bažnyčios pa-! -Į R. Itamsey, antras bu- 
galba prirakino juos prie1 vus*s šitos patriotiškos orga- 
mašinos ratų. Kada anais nizacijos narys, papasakojo, 
metais buvo balsuojamas fe-*^a*P Ohio valstijoj kliuksai 
deralis i.-iatymas. kuriuo no
rėta uždrausti vaikų darbas. . 

i ta i Massachusetts katalikų ‘ 
kardinolas Įsakė visiems ka
talikam.- balsuoti prieš tą Įs
tatymą.
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Lietuviški Miestai 
Vengrijoj.

Kokiu budu Vengrijoj at
sirado miestai ir upės lietu
viškais vardais? O tokių var
dų tenai galima priskaityti i 
tuziną, o gal ii- daugiau. Pa
imkite Vengrijos žemlapį. 
ir palis persitikrinsite.

Netoli Vengrijos sostinės 
Budapešto via miesčiukas 
Pilis.

Truputį žemiau Į pietus, 
prie Dunojaus upės stovi to
kie miesteliai, kaip Be z d a, 
Darda. Kula, Apatin, ir tt. 
Paskutinio tiktai galūnė ne
lietuviška: bet galūnė gali 
būt atkritus. Apatin galėjo 
seniau* būti Apatinis arba 
Apatinė.

-j Toj pačioj apielinkė.Į ran- 
---------------, —’ dame ir daugiau vietų, kurių 

s neužilgo prisieis l*r tbudu išprovokavus pavadinimai turi netik lietu
višką skambėjimą, bet ir to
kią prasmę, kuri tik iietu-

įbuvo organizavę “nakties 
'raitelius.” žinomus taipgi 

i “mirties batalijomis,” 
kurių tikslas buvo terorizuo
ji gyventojus.

Negana to. jis sako, šitie 
“nakties raiteliai” provoka
cijos tikslais išdinamitavo 
savo bažnyčią Daytono mie
ste, kad gavus visuomenės 
užuojautos ir paskui sukurs- 
čius savo šalininkus prieš 

susekta/ateivius.

i

Prof. Charles E. Rogers 
sako, kad astronomijos mok

ysiąs dabar jau neabejoja, 
jog ant Marso yra tinkamos 
sąlygos gyvybei. Spektrosko- 
,po pagalba tapo 
kad ant Marso yra oro. ir Kitas liudininkas parodė, 
kad tame ore yra oksigeno kad Ku Klux Klano nariai 
ir drėgmės. Taigi labai gali- ;buvo siunčiami net Meksi- 
mas daiktas, kad ir gyvūnų ikon. kad sukėlus tenai skan- 
ant Marso yra. Išrodo, kad (dalą prieš Suvienytas Valsti- 

i teologams 
i’ašyti naujas šventraštis, ikarą prieš Meksiką, 
nes dabartinė jų Biblija sa-į Žydus ir katalikus Ku v t. _______ ____
ko. kad Dievas tik ant žemės' Klux Klano’ viršininkai liep- vių kalboj yra suprantama, 
gyvūnus paleido. 'davę "šaudyt kaip šunis.”

I

MAJUS GALUTINAI NU- 
SIMETA “TAURAGĖS 

VAINIKĄ.”
Pagarsėjęs Tauragės ko-' 

mendantas A. Majus rašo! 
apie Tauragės Įvykius taip:

“Aplamai imant, aš toli bu- • 
vau nuo jų. Iš tolo žiūrint ne-i 
ryškios yra atskiros smulkme
nos. bet užtat kartais daugr ryš
kiau atrodo stambieji bruožai, j 
Mano nuomone, išminties ten ( 
maža tebuvo. Ką darant, reikia Į 
išmintingai daryti ir atsižvelgti 
darbo išdavų. Dėl jų nukentėjo 
valstybė, valdžia ir tą sukilimą 
dariusieji žmonės, taip pat nu
kentėjo daug nieko nedai iusiu. 
bešališkų žmonių; kurie nuken
tėjo daugiau — tuo tarpu sun
ku objektyviškai. Įvertinti ir 
tai dar laikas parodys. Aplamai 
imant. Tauragės sukilimo išda
vas ligi galo dar sunku atspėti, 
numatyti.”

Toliaus jis aiškina savo 
pažiūras i žmogaus laisvę ii 
baigia šitokiais žodžiais:

“Dėl Tauragės Įvykių man 
uždėta, kieno akimis žiūrint 
garbės ir kieno—negarbės vai 
niką su šiuo aš metu pasibjau
rėdamas nuo savo galvos.”

Taip jis baigia savo “die
noraštį,” kuris tilpo 15-tame 
“Sandaros” numery. Reiš
kia, Tauragės didvyris pasi
lieka be vainiko. Žinoma, su

Amerikos lietu
vius Darbininkus I

!
i
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Lengvesnė skalbimo 
diena ir baltesni 

drabužiai
br I rinito ir virinimo

ĮKAITIMO ra kaip sverte
dabar: B<- tr rimo ir virinimo— 

tai e al<>':i; Ir aš jramiu * altes-iius 
ir šva -e-r, i. <ka!bimu< nejrJ pir
miau.

Mano visa paslaptis'tai Rinso pu
tos Jus niekad nematėt tokiu putų! 
•los paiiuosuo.ia pivva ir plotinas v- 
siškai. A.- tik išplaunu.

Sis sumalta iardrės muilas yra ir 
r-kor. irusi .-. Man tik jo reikia — 
nereikia muilo šmotu, čipsų arba 
pudrų. Ir tik bi.kutis Rinso padaro 
tokia- tirs as. metonuotas putas.

Ka aš daujriausia myliu, tai R.’ so 
švelnumą i-n- rkinant drabužius taip 
baltai be užg-avimo rankų. Rankoj 
nepalieka raudonos ir šiurkščios 
taip, kaip nuo kitų muilų. Drabu
žius tanpir.a. taipt'i, todėl kad ne
reikia jų trinti

Aną rtier.ą skaičiau laikraščiuose, 
kad '?2 skalbimo masinu išdirbysiės 
užeina Rinso .Jos turi žinoti' 

Rinso
Tai gransliuot a - muilas, kuris iš- 

mirkin. skalbinius balčiau.

Pavyzdžiui. vienas upelis. 
• kuris Įbėga Į Dunojų, vadi

nasi Bėga. Ar tas žodis turi 
kokią reikšmę madžiarų 
(vengrų) kalboj, aš neži
nau : bet musų kalboj io pra
sme labai aiški — bėgti, 
bėga.

Kitas upelis vadinasi Sza- 
-nos. Šamas lietuvių kalboje 
reiškia tokios žuvies vardą. 
Taigi galimas daiktas, kad 
lietuviai tenai gaudė kada 
nors šamus, todėl ir tą upeli 
tokiu vardu pavadino.

O štai dar keliatas mieste
lių: Perjamos, Mildos, Szar- 
vas, Szalonta, Fentele, Palo
ta, Beienys. Ar tai ne lietu
viški vardai?

Aš nesu nacionalistas ir 
nesakau, kad šitokie dalykai 
“pakelia musų tautą svetim
taučių akyse.” ar ką nors pa
našaus. Tie pavadinimai 
man Įdomus grynai istoriniu 
žvilgsniu. Jeigu tie varvi a i iš- 
tikrujų yra palikti tenai lie
tuvių, tai butų labai įdomu 
žinoti, kaip senai lietuviai 
tenai gyveno, iš kur jie buvo 
tenai užėję, ir kas juos pri
vertė iš tenai pasitraukti.

Knisikas.

Šių dienų menas — finan
sinio kapitalizmo rezultatas. 
O musų gadynę ekonomistai 
šiuo vardu ir vadina.

NeprošalĮ; manau, bent Į
i keletą cnarakteringesnių to
jo kapitalizmo bruožų pa
žvelgus. Jo pamate — viso
keriopų vertybių ekvivalen
tas — doleris. Jo vienintelė 
šventovė — fabriką, jo alto
rius— mašina, o jo visagalis 
Dievas — auksas. Bet tą, kas 
fabrike padaroma, reikia 
parduoti, vėl Į dolerius ap
versti : reikia rinkos. Jis. it 
kurmis, samdomųjų darbi
ninkų jėgomis rausias po že
mėmis, jieško visa to. kas jo 
fabrike preke pavirstų. Jei to 
jis neranda namie, tai aki
plėšiškai skverbiasi svetur.

Tuos pačius bruožus at
randame ir šių dienų meno 
srovėse. Dar gerokai prieš 
didi ji karą buvo pradėta ra
šyti romanai ir poemos su 
imperialistinėmis tendenci
jomis. Anglijoj — lordas Bi- 

, komsfild, Prancūzijoj—Psi
cham’, Vokietijoj — Otto 
Liudvvig, Italijoj — d’Anun- 
cio — vyriausi tos rūšies at
stovai. Jūrių ir sausumos he
gemonija. Įveikti ir atkeršy
ti vokiečių imperializmui, 
pakirsti Anglijos augimui 
šaknis, atgaivinti Romos di
džiąją imperiją — Jokie ats
kirų tautų keliamieji obal- 

1 šiai. Literatūros personaže 
atsiranda: kriminalinis ir po
litinis šnipas, ir imperialisti
nės tvarkos bei politikos reiš
kėjas — oficieris. Pastara
jam idealizuoti rašoma: ko- 
lonialiai. karo ir apskritai 
militariniai romanai su siau
romis šovinistėmis tendenci
jomis. Jis patsai vaizduoja
mas beveik asketa, industri
jos amžius modemus vienuo
lis misionieris, kapitalisti
niam pasauliui išganyti nau- 
jassalvator mundi. O tokiais 
romanais buvo užversta ne 
vien Europa.

Anksčiau menininkas, fe
odalo stalo svečias, gyveno 
mecenato rūmuose, vilkėjo 
antikos ar viduramžių toga, 
padalydavo išdidžią pozą, 

1 niekuomet nesikirpdavo 
plaukų, dažnai laukdavo 
“Įkvėpimo” ir niekam nepra
sitardavo apie savo kūrybos 
techniką, šių dienų, industri- 
jos gadynės menininkas su
prato. kad jis toks pat savo 
amato meisteris, kaip siuvė
jas, kurpius ar stalius. Jis — 
amatninkas, o jo kuriniai — 
prekės, kurios lygiai bus rin
koj parduodamos su kitų 
fabrikantų prekėmis. Jis nu- 

> si ima togą, nusi kerpa piau-

Balandžio mėnesyje jau 
sueina metai laiko, kaip 
Pennsylvani;; ir Ohio maine- 
riai randasi kovos lauke. 
Penki šimtai ūksiančių ang
liakasių badauja, taipgi jų 
moterys ir kūdikiai kenčia 
didžiausi skurdą, vargą, gy
vendami an* greitųjų sukal
tose šėtrose. Angliakasiai 

■ ;streikuoja ne todėl, kad ne
norėtų dirbti, bet kovoja už 

'geresnį duonos kąsnį. 
! Kadangi kasyklų savinin
kai pasiryžę sutriuškinti 

'streiką ir prievarta sugrusti 
darbininkus į kasyklas uz 
mažesnes algas, už kurias 

(darbininkai <u šeimynomis 
i jokiu budu negali pragyven- 
jti, tai musų privalumas gel- 
ibėti angliakasius kiek ga
dint. Nes jeigu angliakasiai 
j pralaimės, tai pralaimės ir 
i kitų ind ustrijų darbin i n kai. ______________ 

.Kasyklų savininkai turi savo “ -------------------------- ~
.rankose viską: samdo viso- NEVVYORKOKONTRAK- 
(kius mušeikas ir visokius vai- TORIUS AREŠTUOTAS, 
katas, kari smaugti ir visaip Floridoj oipo areštuotas 
kankinti biednus angliška-John M. Phillips. turtingas 
sius. Nevv Yorko politikieris ir kus, praveja mūzas, demons-

Taigi, draugai, jeigu mes Kontraktoriu*.
norime, kad angliakasiai lai- sako.

Valdininkai tratyviai apleidžia feodalo 
kad jis yra nusukęs macenato romus. Jis eina i 

mėtų, tai turime jiems pagel- nuo federalės valdžios apie gatvę, i lauką, kur verda gy- 
bėti toj sunkioj kovoj. Drau- $1,000.000,taksų. venimas, kur kuriamos nau-
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Kas skaito ir rato, 
Tas duonos nepraio. © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
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I Kas nieko nereikia, 

| To niekas nepeikia.

LAWRENCL. MASS. 1 Kristų neįtikėjo, o nukryzia- 
Tamsių žmonių mulkintojai. voj° Ji». ,n^ra paskandinti.

iš numirusių prisi- 
jie eis pas Jėzų su 
Tada Kristus pa- 
”O ką jus darėte

Juk visi mato, kad žydai 
daug aukščiau stovi už kata
likus, verčiasi visokiais biz
niais, nedirba sunkių darbų, 
o puikiai gyvena.

Tai nuo ko gi Kristus at
pirko katalikus? Ar nuo pek
los? Jeigu taip, tai kur ta 
pekla buvo: pas Ainošių, 
Kaipošių ar Pilotą? Jeigu 
Kristus buvo Dievo sūnūs, 
tai kam katalikai melsda
miesi sako: '‘Jėzau, sunau 
Dovido, susimilk ant musų” 
arba “Nazaranskas karaliau 
žydų, susimilk ant musų”? 
Ar tai Dovidas buvo Dievas? 
Ne! Jis buvo žydų karalius.

Bet apie šituos dalykus ka
talikams nevalia mislyti. Jie 
tik turi klausyti, ką mulkin
tojai jiems sako ir aukauti 
dolerius tų šventų melagių 
užlaikymui. Melagiai gi už 
visas ”afieras” prižada mul
kiams dangaus karalystę po 
smert. Bet jie patįs tos kara
lystes nenori ir kuomet ap- 
serga, tai ne Dievą i pagelbą 
šaukiasi, o bedievį daktarą, 
kad kelionę į dangaus kara
lystę atitolintų. Mat jiems 
nesinori skirtis nuo šios aša
rų pakalnės su visokiais ras- 
kažiais, auksu ir jaunomis 
gaspadinėmis. Broliai katali
kai. ar neteisybę sakau? Jei
gu nebijot grieko, tai pagal
vokite. Čia Augęs.

Kovo 27 <i. atvažiavo pas 
kun. Virmauską mulkinto
jas. Jis per savo pamokslą 
pasakė, kad kuris nori geru 
kataliku būti, tai jam neva
lia mislyti daugiau apie nie
ką, kaip tik apie katekizmą 
ir ką kunigas per pamokslus 
pasako. Kitaip niekas negali 
palikti geru kataliku. Girdi, 
Amerikoje katalikų tikėji
mas labai nyksta.

šitas katalikų mulkintojas 
pasakė, kad su čia augusiais 
yra pavojus: neina mišių 
klausyti, aie eina ‘‘football” 
žaisti. Girdi, kaip jie pamirs 
ir kūnas 
kels, tai 
football. 
klaus jų: 
ant žemės? Nėjote ant šven
tų mišių ale bulėmis žaidėte, 
tai eikite į pragarą, tegul 
velnias jodinės ant jūsų.”

Panašiai kada nors pasa
kys ii- Virmauskas savo para- 
pijonams, kaip jie neduos 
jam šimtinių. Jis nusiųs juos 
velniams ant spirgų, nes jam 
reikia pinigų ant trečios le- 
daunės ir anglinės. Jeigu 
Lavvrence’o katalikai nori iš
sprukti iš velnio nagų, tai te
gul pasiskubina su šimtinė
mis, nes dangaus advokatas 
pasiųs juos pas pati Liucipie- 
ri.

Mulkintojas - misionierius 
taip pat pasakė, kad kurie 
netiki katalikų tikėjimui, tai 
sėdi kalėjimuose, užmušinė
ja žmones, girtuokliauja ir 
yra didžiausi paleistuviai. 
Girdi, pažiūrėkime rfles Į 
protestonus, ir kas yra iš jų 
bažnyčių? Kunigai ženoti, 
kaip ir pats Liuteris, kuris ne 
su viena pačia gyveno, o su 
keliom.

Man rodosi, kad Liuteris 
atsimetė nuo Romos ne de! 
pačių, o dėl Romos popie
žiaus ir jo tanių ištvirkimo. 
Ir reikia teisybę pasakyti, 
kad tie žmonės, kurie pasekė 
Liuterį, šiandien yra laimin
gesni, nes jie ir moksle ir 
kultūroj daug aukščiau stovi 
už katalikus.

Tasai mulkintojas, tarpe 
daugelio melų, pasakė ir vie
ną teisybę, būtent, kad seno
vės mokslinčiai tik tiek teži
nojo, kiek šiandien žino ma
žas vaikas, pradedąs mokyk
lon eiti. Tai yra tikra teisy
bė. Bet dąbar pažiūrėkite, iš 
kur musų kunigai semia savo 
žinojimą? Ogi iš tų senovės 
mokslinčių-pranašų. Iš to 
galima padaryti išvadą, kad 
musų kunigai tik tiek težino, 
kiek maži vaikai. Jeigu ne 
progresas, ne bedieviai mok
slinčiai. tai musų kunigai ir 
šiandien ant asilų jodinėtų, 
kaip jų mokytojas Kristus 
darė.

Bereikalo tasai mulkinto
jas niekina kitus tikėjimus, o 
kelia savo katalikybę, nes 
faktai parodo, kad daugiau
sia žmogžudysčių, vagysčių, 
paleistuvysčių ir kitokių ne
dorybių yra katalikų tarpe. 
Kad suradus faktų, nereikia 
knistis nei į Liuterio laikus, 
užtenka šių dienų atsitiki
mų. Ką padarė bažnyčios iš
auklėtas Romanas? Dėl savo 
neištikimos pačios jis jauną 
gydytoją nužudė. Jeigu jis 
butų buvęs laisvai išauklėtas, 
tai nuo savo pačios butų atsi
skyręs. o ne svetimą žmogų 
žudęs. Ką padarė kun. Smui
ką su savo mergina? Ką pa
darė kunigai Macochas, Šmi
tas, Ričersonas?

Dabar pažiūrėkite Į švent
raštį, kuri tasai mulkius cita
vo pagal šv. Morkų: “Eida
mi po visą svietą apsakinėki
te evangeliją visam sutveri-' 
mui. Kas įtikės ir bus apkrik
štytas, tas bus išganytas. O 
kas neįtikės, bus paskandin
tas.”

Tegul šitas mulkintojas at
sako: Kodėl žydai, kurie į 

WORCESTER, MASS.
Kristų* per. gavėnią elgetavo

Vietos lietuvių klebonas 
Jakaitis sumanė per gavėnią 
iš Kristaus pasidaryti gerą 
sau bizni. Prieš užgavėnias 
jis užsakė padirbti 2,000 ble- 
kinių karbonkų su Kristaus 
paveikslu. Tas karbonkas 
sykiu su laiškais jis išsiunti
nėjo savo parapijonams. 
Laiškuose buvo įsakyta, kad 
aplaikęs karbonką katalikas 
per ištisą gavėnios laiką turi 
mesti i karbonką po dešimtu
ką kasdien. Ar pavalgęs, ar 
alkanas, vistiek po dešimtu
ką turi paaukoti Kristui. To
ji karbonka per gavėnią turi 
būt pripildyta (telpa 50 de
šimtukų). o po Velykų turi 
būt sugrąžinta klebonui.

Ar daug karbonkų klebo
nas gavo pilnų, aš nežinau. 

I bet pabaigoj gavėnios tuščių 
jų matėsi pilnos gatvės. Net 
skaudu buvo katalikams žiū
rėti, kaip žydų vaikai spar
dė karbonkas su Kristaus pa
veikslu ir mėtė po visokias 
nešvarias vietas. Daugelis 
parapijonų šitokiu negražiu 
klebono bizniu labai pasi
piktino. Kiti tiesiog sako, 
kad klebonas išvarė Kristų 
per gavėnią elgetauti, kad po 
Velykų jam parneštų gerą 
krūvą pinigų, už kuriuos kle
bonas vėl galėtų pasivažinėti 
po Lietuvą. Skaitytojas.

nieko gera negali paueKti, ; 
mes žiūrėsime kaipo į demo- » 
ralizatorius.

Pietų dalyje savo laiku gy
vavo apie 8 pašalpinės orga
nizacijos ir visos beveik su 
tokiais pat tikslais. Jų tarpe 
buvo senesnių ir jaunesnių 
(gyvavimo metų skaičium), 
biednesnių ir turtingesnių 
(skaitant jų iždus), šiandien 
to visko nėra. Jos visos liko
si sucentralizuotos- į vieną 
stiprią draugiją po viršminė- 
tu vardu, šita organizacija 
turi apie 1,500 narių ir apie 
$45,000 pinigų; prie to turi 
puikų namą, kurio vertę iki 
paskutinio cento man suro- 
kuoti gal 1r nebūtų galima. 
Bet visokių pakraipų veikė
jai žino, kad Liet. Taut. Sve
tainė yra gana didelė ir gra
ži, kurios savininku šiandien 
yra viršminėtas Kliubas. Jei
gu šiandien tokį namą reikė
tų pastatyti, tai be $100,000 
nei nepradėk' O reikia pasa
kyti, kaa dar tik suviršum 
desėtkas metų kaip svetainė 
pabudavota ant penkių lotų.

Kliubas turi puikią ateitį, 
nes yra dedamos pastangos 
įtraukti jaunimas į musų or
ganizaciją — ir reikia pasa
kyti, kad pasekmės gana ge
ros, nes mes turime jau su
viršum pora šimtų jaunuolių 
čia gimusių ir augusių, ir su 
kiekvienu susirinkimu jų 
skaičius auga.

Šiais metais suėjo lygiai 
25 metai nuo to laiko, kaip 
likosi suorganizuotas Liet. 
T. P. Kliubas. Paminėjimui 
to jubilėjaus buvo surengtas 
iškilmingas bankietas, kuris 
Įvyko balandžio 15 d.

Balandžio 22 d. musų jau
nuoliai dailės mėgėjai statys 
teatrą. Los geri artistai, visi 
čia gimę. Veikalas gana ge
ras — “Valkata.” Patartina 
visiems atsilankyti. Tas pri
duos musų jaunuoliams ener
gijos dirbti ir ant toliaus. 
Pradžia lošimo 6-tą vai. va
kare.

Paskutiniame susirinkime 
buvo atsilankę pora ameri
konų, kaipo delegatai nuo 
streikuojančių angliakasių ir 
prašė finansinės paramos. 
Nutarta savo brolius prole
tarus paremti su auka iš ka
sos $50.00 ir ant vietos susi
rinkime nariai sudėjo $16.- 
50. Viso $66.50. Musų bro
liams angliakasiams aukauti 
niekas priešingas nebuvo: 
nei biznieriai, nei darbinin
kai — visi esantieji sutiko 
susirinkime, kad reikia pa
aukauti maineriams. Tas pa
rodo, kad šiandien žioplių 
nėra. Žmonės žino, kur ir kas 
reikia atlikti.

Manau, kad šį kartą už
teks.

J. Rutkauskas, vice-prez.

PHILADELPHIA, PA.
Iš Lietuvių Tautiško Pašai- 

pinio Kliubo veikimo.
Nors daugelis musu did

miesčio lietuvių veikėjų myli 
tankiai pakritikuoti asmenis 
veikiančius viršminėtoj or
ganizacijoje už silpnas ypa
tybes. bet reikia atvirai pasa
kyti visiems, kaip organi
zacijos nariams, taip ir prie- 
teliams, kad žiūrint iš orga
nizacinio taškaregio pieti
nės dalies Philadelphijos 
pagelbinės organizacijos, 
šiandien yra pavyzdžiu kaip 
Richmondui. taip ir šiaurinei 
daliai. Geros, konstruktvvės 
kritikos mes nebijome ir net 
pageidaujame, nes iš tokios- 
kritikos kaip ko galima pasi
mokinti. Mes visuomet busi
me dėkingi tiems organiza
cijos nariams ir prieteliams, 
kurie mumis kritikuos, jeigu 
tik jų kritika neš bent kiek 
naudos pačiai organizacijai. 
Bet i tuos kritikus, kurie mo
ka viską sukritikuoti, o patįs

SCOTTVILLE, MICH.
Tris lietuviai nuteisti už 

munšainą.
Vincas ir Leonas Stakė- 

nai, taipgi jų švogeris Vladas 
Galvedis buvo teisiami fede- 
raliame teisme už darymą 
munšaino. Vincas Stakėnas^ 
kuris buvo teisiamas jau ant
ru kartu, gavo sunkiausią 
bausmę. Jis turės atsėdėt vie
nus metus ir vieną dieną fe- 
deraliame Leavenvvortho ka
lėjime ir užsimokėt 800 dol. 
piniginės bausmės. Leonas 
Stakėnas nuteistas užsimo
kėt 1000 dol. piniginės baus
mės. Jeigu jis šitos bausmės 
negalėtų užsimokėti, tai tu
rėtų atsėdėt šešis mėnesius 
pataisos namuose Detroite.

Vladas Galvidis nuteistas 
užsimokėti 300 dol. pinigi
nės bausmės arba atsėdėti 3 
mėnesius kalėjime.

Tai matote, kokiais dar
bais pasižymi musų broliai 
lietuviai. Neveltui daugelis' 
svetimtaučių lietuvius vadi
na butlegeriais.

Aš nuo savęs irgi duodu 
tokiems lietuviams papeiki-

Jums patartina pasirinkt geriausia

f

mą. Jeigu vieton munšaino Mainerių šelpimo Komi- 
platinimo jus. užsiimtumet tetas nėra pasistenkinęs vien 
apšvietos platinimu, tai bu-, tik ant blankų aukų rinkimu.
tumet pagirtini piliečiai ir vi-. Jis ruošia ir parengimus. Pa- 

* J. i veizdan, balandžio 1 d. bu-
Lietuvių ūkininkų čia gy-' vo parengtos prakalbos. Kal

vėną pusėtinas būrelis, bet! bėjo V. Vitukinas — vietinis 
nevisi iš ūkininkavimo sau ’ v " ’' ’ ”
pragyvenimą daro. Čia yra 
dvi pašalpinės lietuvių drau
gystės — viena katalikų, o 
antra neva progresyvių. Bet 
labai gaila, kad iš tų progre
syvių tarpo atsiranda daug 
butlegerių, kurie netik sau. o 
ir visai draugystei daro gė
dą. Ūkininkas.

si jumis gerbtų.

ir L. Pruseika. Prakalbose 
aukų surinkta $54.33. Beje, 
Laisvės Choras iš Hartfordo 
padainavo veltui. Padėka 
jam už tai: Balandžio 14 d. 
buvo surengta puiki vakarie
nė Lietuvių Svetainėj.

Komiteto susirinkime kilo 
mintis, kad perdaug neišleisi 
pinigų dėl visokių parengi
mų ir kitų dalykų. Nutarta 
kreiptis i Draugijų Sąryši, 
kad suteiktų Liet. Svetainę 
veltui. Sąryšio susirinkime 

j.a(l buvo nutarta Liet. Svetainę 
duoti veltui clel susirinkimų. 
Apie tolimesnį veikimą bus 
pranešta vėliaus.

V. J. Valaitis.
Mainerių Šelpimo Komi- 

įteto sekretorius.

NEW BRITAIN, CONN.
Lietuviai pavyzdingai šelpia 

streikierius mainerius.
Visiems vra žinoma, l.„„ 

minkštųjų anglių kasėjai jau 
metas laiko streikuoja, kad 
tik galėjus išlaikyti uniją ir, 
unijinę algą. Pradžioj kovoj 
mėnesio New Britaino lietu- * 
vių draugijose kilo sumany
mas sudaryt Komitetą šelpi
mui mainerių. Jau 9 d. kovo 
šešių draugijų atstovai laikė 
pirmą susirinkimą, kuriame 
tapo nutarta atsikreipti i vi-j 
sas draugijas. Tas komiteto i 
atsikreipimas buvo v isų 
draugijų maloniai priimtas. 
Draugijos netik išrinko at
stovus dalvvaut Komiteto 
posėdžiuose, bet ir skyrė iš 
iždų pinigų, taipgi ir nariai 
susirinkimuose ‘aukojo po 
keletą centų. Po tam, kiek 
vėliaus, buvo antras posėdis, 
kuriame pasirodė, kad jau 
virš 10 draugijų tam darbui 
pritarė. Balandžio 2 d. buvo 
trečias posėdis, kuriame pa
sirodė, kad jau bene visos 
draugijos prisidėjo, nes skai
tome 16 draugijų, be skirtu
mo įsitikinimų ir pažvalgų.

Kad to Komiteto darbuo
tė butų žinoma plačiai visuo
menei, tai paskiausiame po
sėdyje nutarta ir Įgaliota 
Mainerių šelpimo Komiteto 
sekretorius V. J. Valaitis, 
kad kartas nuo karto praneš
tų per laikraščius, ką Komi
tetas veikia, kiek aukų su
renka ir kiek jų išsiunčia 
maineriams. Taipgi kurios 
draugijos po kiek aukojo ir 
kurie atstovai po kiek ant 
blankų surinko aukų. Čia su
minėtos draugijos skyrė iš 
savo iždų ir jų nariai susi
rinkimuose sumetė sekamai: 
Švento Jurgio draugija 
$3.01. švento Juozapo dr-ja 
$3.40. švento Andriejaus 
dr-ja $4.67. A. L. T. Sanda
ros 32 kp. $5. S. L. R. K. A. 
109 kp. $5. L. N. P. Kliubas 
$6.95. Birutės Moterų dr-ja 
$10.00. Šventos Onos Mote
rų dr-ja $13.65. Ant blankų 
rinko aukas šie draugijų at
stovai: P. Naunčikas $1. A. 
Neverdauskas $4, V. Jokv- 
mas $4.06, A. Gurskis $6.60, 
Z.-Jesekas $7.75, V. Matule- 
vičia $8.00, J. šiupšinskas 
$10.50, J. Aukščiunas $11.- 
25, J. Salaveičikienė $11.70. 
J. Mačiulis $14.35, V. Masio
nis $14.50. Streikieriams pa
siųsta sekamai: pirmame po
sėdyje nutarta ir pasiųsta 
$44.55; antrame — $39.78; 
vėliausiame — $137.00. 

CLIFFSIDE, N. J. !] 
Iš lietuvių judėjimo.

Jau tūlas laikas “Keleivy-į 
je” nesimato jokių žinučių išj 
šios kolonijos, rodos, kad čia ] 
lietuvių visai nebūtų. Šioje 
kolonijoje priskaitoma apie 
pora šimtų lietuviškų šeimy- i 
nų. Čia gyvuoja švento Fran-i, 

jciškaus draugystė. SLA. 70 
įkp. ii-Amerikos Lietuvių Ne- , 
prigulmingas Piliečių Kliu
bas. Dar randasi keletas įvai
rių pažiūrų kuopų. Lietuviš
kos inteligentijos nėra. Lie
tuviai gyvena pasiskirstę į 
dvi partijas: sandariečius ir 
komunistus. Lietuviškos baž
nyčios nėra, todėl neturim ir 
lietuviško mulkintojo. Bet 
kožną metą prieš Velykas iš 
kitur atsibalado ja su atbulu 
kalnierium biznierius, kuris 
viernoms avelėms VilnelesI 
apkerpa, žinoma, už darbą 
gauna gėią atlyginimą. Bet! 
tas atbulkalnieris mato, kad; 
kas metas jo avelių skaičiusį 
eina mažyn, kas reiškia ir’ 
mažiau dolerių i šventą kiše
nių.

Dabar biskis apie čia gy
vuojanti Kliubą. Jau trečias 
metas kaip čia gyvuoja A. L. 
N. P. Kliubas. prie kurio pri
klauso visokių srovių žmo
nių. Kliubas viešame veiki
me nėra pasirodęs, apart da
linimo pašelpos nariams. Pi-

reiškia pasalpme organizaci
ja ir rašosiųjrie Kliubo. Štai 
' 5 d. balandžio Įvyko susirin
kimas, kuriame prisirašė 4 
nauji nariai.

Kliubo svetainėje laiko su
sirinkimus sekančios drau
gystės: švento Franciškaus, 
Sandaros 45 kp. ir Moterų 
Jėzaus Vaikelių draugija. 
Svetainė yra duodama dova
nai. Komunistuojančios kuo
pos laiko savo susirinkimus 
pas komunistą skiepe.

Darbai čia eina pusėtinai, 
bet darbas gauti yra sunku. 
Mat, čia tik skersai Hudson 
upės New Yorkas, tad is 
New Yorko daug bedarbių 
atvažiuoja darbo jieškoti, 
per tai ir iš vietinių nekurie 
negali gauti darbo, kurių tar
pe randasi ir lietuvių. Bosai, 
matydami tokias minias be
darbių prie dirbtuvių, neiš
pasakytai persekioja dirban
čius darbininkus, nekurtose 
dirbtuvėse net ir algas nu- 
mušinėja. Mat čia darbinin
kai neorganizuoti.

Lietuviškų biznierių skai
čius čia vis didėja. Visi lietu
viai beveik vienodą biznį už
laiko. Nekuriems biznie
riams nekaip sekasi. Jie me
ta kaltę ant lietuvių, kad lie
tuviai pas savuosius nesilan
ko. O vietiniai lietuviai bė- 
davoja, kad visų biznierių 
negalima aplankyti.

Balandžio 22 d. švento 
Franciškaus draugyste ren
gia paminėjimui 20 metų gy
vavimo linksmą balių N. 
Carrelles Svetainėje. Nors 
minėta draugystė turi šventą 
vardą, bet nariai nėra verčia
mi prie bažnytinių pareigų.

Visų Draugas.

\

•t

vadovaujant kom- 
Stasiui Šimkui, 

choras labai pui-

RACINE, WIS.
Iš lietuvių draugijų veikimo.

Balandžio 1 d. buvo svar
bus SLA. 100 kuopos susi
rinkimas. Tarp kitų dalykų, 
buvo nutart suruošti ateinan
čią vasarą draugiškas išva
žiavimas.

Kovo 25 d., vietinei San
daros kuopai pasidarbavus, 
buvo suruoštas puikus kon
certas. Programą išpildė gar
sus Chicagos lietuviu choras 
“Birutė,” 
pozitoriui 
“Birutės” 
kiai dainuoja.

Po koncerto svečiams bi- 
rutiečiams buvo patiekta va
karienė. Buvo ir šokiai. Va
karienę gamino p. Vilavičie- 
nė. o daugiausia tikietų iš- 
kalno išpardavė p. Čapienė. 
Koncertu, šokiais ir vakarie
ne visi buvo pilnai patenkin
ti. Varde rengėjų ištariu ačiū 

; visiems, kurie prisidėjo su 
[darbais prie šio buvusio kon- 
I cerio ir visai dalyvavusiai 
publikai. Dėkingi liekame 
birutiečiams už jų didelį 
prielankumą mums. Lauksi- 

!me tokių malonių svečių vėl 
kada nors apsilankant. Gai
la. kad tą pačią dieną lietu
viai katalikai meldėsi už 
nuodėmes bažnyčioje “ekst
ra” pamaldose ir jiems nete
ko išgirsti linksmų “Birutės” 
dainelių.

Dabar vėl laukiame žymių 
svečių, būtent p. Vanagaičio 
su “dzimdziais” atvykstan
čio ir kunigo X. Mockaus su 

i prakalbomis. Laisvamaniai 
ruošiasi su iškilmėmis Moc
kų priimti.

M. Kasparaitis.

......... ,........ . 
nigiškai Kliubas viršija be-Į 
veik visas čia gyvuojančias; 
draugijas bei kuopas, išsky-j 
rus šv. Franciškaus draugys-Į 
tę. Reikia pažymėti, kad iš 
vietinių lietuvių randasi to
kių, kurie bando Kliubą su-i 
griauti arba jam užkenkti,! 
kiek tik jie gali. Kartais jie Į 
nesigaili savo sunkiai uz-- 
dirbtų dolerių praleisti, kad j 
tik nuo Kliubo atkalbinus' 
narius. Laikui bėgant pa
skelbsime jų pavardes ir kas! 
jie per paukščiai, jei nepasi-j 
liaus varę savo darbo.

Kadangi Kliubo turtas vis 
didėja, tad Kliubas yra nu-į 
taręs mokėti nariams 6 dole- 
lius ligoje ir 109 dol. pomir- žmonių, jų tarpe ir du lietu- 
tinės. Nors čia yra daug agi- viai: Alexander Evans ir 
tari jos prieš Kliubą. bet ne-|William Bagdonas, 
kurie lietuviai supranta, ką Skaitytojas.

PITTSBURGH, PA. 
-Blaivybės agentai užpuolė 

North Side.
Balandžio 3 d. būrys blai

vybės agentų, pasidalinęs į 
dvi partijas, iškratė nužiū
rėtas vietas North Side. Kon
fiskuota daug svaigalų ir su
areštuota apie pora desėtkų

Apie darbus ir lietuviu 
gyvenimą.

Darbai šiuo tarpu čia eina 
pusėtinai gerai, bet iš kitur < 
atvažiavusiems yra sunku 
darbas gauti. Harvester 
kompanija diroa visu smar
kumu, dienomis ir naktimis. 
Žinoma, darbininkams algas 
nukapojo, net visgi dirbanc 
galima pragyvenimą užsi
dirbt. Prie šitos kompanijos 
dirba pusėtinas būrelis lietu
vių. Kiti yra išdirbę po 20 
metų. Lietuviai daugiausia 
dirba foųndrėse už mokle- 
rius. Paprastiems darbinin
kams moka į valandą nuo 38 
iki 45c. Molderiai uždirba 
tarpe 5 ir 7 dol. į dieną. Dau
gelis bosų gavo “kiką,” nes 
sako buvę butlegeriai. Nauji 
bosai labai spaudžia darbi
ninkus ir stengiasi padaryti 
kompanijai k uod augiausia 
pelno.

Lietuvių skaičius čia pusė
tinai auga, nes daugelis jų 
atvažiavo iš Lietuvos. Ypač 
daug privažiavo jaunų mei - 
ginų ir vaikinų.

Vietos lietuviai turi čia 
dvi pašalpos organizacijas— 
SLA. 278 kuopą ir Lietuvos 
Sūnų ir Dukteių Draugiją. 
SLA. kuopa gyvuoja jau ko
kia 15 metų, o Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija susitvėrė 
nesenai. Tveriant šią draugi
ją buvo visokių kalbų, nes 
kiti manė, kad Liet. Sūnų ir 
Dukterų Draugija bus komu
nistiška. Vienok nieko bai
saus ligšiol nesimato ir jeigu 
visi dirbs teisingai, tai drau
gija augs ir bujos.

Vasario 4 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija pa
rengė balių su programų. 
Nors ne viskas išėjo gerai, 
bet tai tik pradžia. Reikia ti
kėtis, kad toliau viskas bus 
geriau. Būrys tot ontiečių ir
gi į šį parengimą atvažiavo. 
Užtai jiems ačiū.

Grinorius.

BROOKLYN, N. Y. 
Pranešimas.

L. S. S. 19 kuopos extra 
susirinkimas atsibus balan
džio 20 d. t. y. pėtnvčios va
kare, po numeriu 141 Grand . 
st., Brooklyn. N. Y. Kviečia
mi seni nariai, kurie privalo, 
atsivesti naujų narių prisirari 
švti. Sekr. P. Tiškus. ..

DU METU KENTĖJO NUO 
VIDURIŲ KATARO IR ; 
KATRO-LEK IŠGYDĖ.

Gerbiamas Pone Aptieko- 
riau:

Šiuomi trokštu viešai iš
reikšti širdingą padėkavonę 
ir pripažinimą Ponui Ap-* 
tiekoriui Wojtasinskiui. išra
dėjui labai pagelbingos gy
duolės. kokia yra Katro-Lek, 
kuria as visiškai išsigydžiaū 
nuo Vidurių Kataro, kroniš- 
ko užkietėjimo ir daugelio 
kitų kentėjimų, kurių jokios 
gyduolės neprašalino. Ir štai 
tasai stebuklingas Katro-Lek 
išgydė mane, todėl man yra 
malonu pasiūlyti jį visiems 
kenčiantiems.

Velijantis Maciej Filip 
5031 VVorth St.. Frank- 

ford, Philadelphia. Pa.
Reikalaukite tų puikių gy

duolių kiekvienoj aptiekoj 
arba rašykite, tiesiai išdirbė- 
jui, W. Wojtasinski Drug 
Co., 114 Rrighton St.,Boston, 
Mass.. Įdedant $2 už vieną 
bonką arba $5.50 už tris bon- 
kas.

ATYDA! ATYDA!
Kurie turite lotus Ycunį-sto^n*. 

Newton Kalis. I.orain, Salėm. Ohio ar 
Sharon, Pa., arba Cleveland, Ohio - • 
mes jralim ant jūsų loto pastatyt na • 
mą. Darbas trvarantuotas. Statyk na
mą, turėsi nauda. Tuščias lotas neduo
da naudos. Jei nenori nam« statyt, pa
ti savo lotą mainyti ant musų gatavo 
pastatyto namo. Matyk mus arna ra
šyk, gausi platesnes žinias.

LILY BLOG. €O.
6712 Vade Pa-k w., Cleveland Ohio
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Kaip Vadinti Aortoj““ 
rijos Sostinę?

i ir negalėjo atsiminti.; 
į kur jis išmoko. Atmintis pra
dėjo pamažu jam grįžti. Jis 
'pamatė, kad čia kas tai ne- 

, Itvarkoj. Pripuolamai jis iš- 
Aust rijos sostinę arba gal-iginlo tariamai žuvusio šve- 

dabar varlina- do pavardę, ir jam pasirodė

SVEIKATOS KAMPELIS.
va nuėsti mes 
me Viena.

Kada skaitant laikraštį to-

“STEBUKLINGOS1OS” 
LIGOS.

Paskutiniu laiku labai 
... <laug rašoma apie Teresą 

jimus, jis nuvažiavo Svedi- \eumanaitę, kuri gvvena 
parašytas su didžia ia ai°n Pas.tariam?.i žu.v^‘° sve’ Vokietijoje ties Valdzasu so- 
1 . mziaja do gimmes n- cia Ylsl pazi- džiuje -Konnei-sreuth.

‘ s baritaiko^. no. Tokiu budu susulare Ja- lai yra paprasta 
kiK^mpt ^ai nem^oni.Padėtis: sve- kaimo siuvėjo 29 metu duk- 

‘ ‘ iomTiž g?.™ (lulele tė. bet jos liga pasireiškė tiek
pulkininko pensiją, neteise- jdomioje formoje, kad ją 
tai apsivedė ir neteisėtai is- pradėjo laikyti stebuklada- 
tekėjo jo žmona už kito vyro. re 0 kurie net šventąją. 
Ir švedas ir jo žmona iš ne- Susidomėjimas ja toks dide- 
teisėlų vedtbų susilaukė ds> kad ėjo jos lankyti mi- 
vaikų. Dabar teismams bus njos žmonių, kai kada po ke- 
darbo. kol jie šitą mazgą is- šimtus, o kai kada net po 
narplios. ;kelis tuksiančius žmonių per
— ="------------- Idieną. Gandas apie ją pasie-

;kė ne tik Vokietijos tolimus 
kraštus, bet ir Ameriką. Iš 
Amerikos siuntė jai pinigų. 
Laikraščiuose rašyta apie ją 
ne mažiau, kaip apie kokius 
svarbius pasaulio įvykius.

Iki 20 metų amžiaus apie 
jos gyvenimą nieko ypatingo 
pasakyti nebūtų galima. 20 
metų būdama labai išsigan
do gaisro metu ir nikstelėjo 
sprandą. Nuo lo laiko pradė
jo blogai valgyti ir miegoti, 
nebedirbo, save laikė sunkia 
ligone. Po to greit labai su
silpnėjo regėjimas. Būdama 
nedarbinga, gaudavo pašal
pą. Kartais negirdėdavo. Ne- 
apleisdama lovos — pragu
lėjo šonus.

Gydėsi labai blogai. Gero
je klinikoje prasidėjusią ligą 
gal ir butų pagydę. bet kada 
buvo liga užleista, neteko 
vilties pagydyti. * Gydytojų 
patarimais nesinaudojo. 
Lankė ją tik kunigai. Prieš 
ligą mėgdavo^ skaityti apie 
šventųjų gyvenimą. Jai labai 
įstrigo į galvą jos patrankos 
Teresės gyvenimas. Pradėjo 
jai ro<lytis. kad su ja kalbasi 
Kristus: iš pradžių kalbėjosi 
vokiškai, paskui semitiškai.

stigmatus, kaip ir Teresa. Jis 
tą demonstravo mokslininkų 
ir gydytojų tarpe. Jis pade
monstravo* stebuklą verkti 
kruvinomis ašaromis, kryžių 
iš dviejų kruvinų lazdų ant 
krutinės. Leido prikalti kiau
rai ranką, ilga vinimi prie 
stalo. Ištraukus vinį nesima
tė žaizdų nei perkalimo vie
tos. Laikė rankas ugnyje 12 
sekundų ir nepasiliko jokių 
apdeginto ženklų. Šitas dar
bininkas reiktų pripažinti 
dar stebuklingesnis, nes su
lig noru ir užsakymu gali pa
rodyti savo kūno ištikro įdo
mius savitumus.

Skelbiama, kad dabar Te
resa pagijo ir neberodanti 
savo stebuklų. Kad ji pagijo, 
tam tikėti negalima. Kaip ji 
buvo pairusių nervų isterikė, 
taip ir pasiliko. Ne taip jau 
greit nuo šitos sunkios ligos 
pagyja. Bet kad jos liga nu
stojo tokiais stigmatais. kaip 
čia aprašyta reikštis, tai tas 
gali būti. Reikėjo tik tam 
nors autoritetingam asme
niui subarti ir sudrausti ją, 
“stebuklai" galėjo išnykti. O 
po paskelbimo žinių prof. 
Evaldo, galėjo tas atsitikti.

gailestingosios seselės, kad 
sektų, ar ji neapgaudinėja. 
Seselės per 14 dienų apgau
dinėjant nenutvėrė, šlapumo 
tyrimai rodė, kad ištikro kai 
kurį Taiką ji nevalgė. Bet vie
nu metu šlapumo savybės 
taip pasikeitė, kad reikėjo 
manyti, jog buvo valgiusi.

Kunigai ir šiaip tikintieji 
buvo linkę aiškinti visus ši
tuos Teresės ženklus (stig- 
mais) viršgamtiškaiš apsi
reiškimais.

Katalikų bažnyčiai yra ži
noma apie 300 stigmuotų at
sitikimų. iš kurių 60 buvo pa
dalyta šventaisiais. Ja tvru- 
sis profesorius aiškina jos 
stigmas, kaip visiems gydy
tojams. o net ir ne gydyto
jams, gerai žinomos ligos, 
vadinamos isterija reiški
nius.

Šita liga — isterija kartais 
iš tikrųjų pasižymi tokiais 
stebėtinais reiškiniais, kad 
ne sykį ir gydytojas apsigau
na. Juo labiau, kad isteriš
kieji ligonys yra dideli veid
mainiai.

šita liga pasireiškia įvai
rios rūšies priepuoliais, dali- 
nais apakimais, paralyžiais, 
kūno dalių nejutimais ir tt. 
Dažnai nereikia duoti jokių 
vaistų, užtenka gydytojo, 
kuriuo ligonis pasitiki, žo
džių—ir ligonis pasveiksta, 
ir baisiai veikiantis ligos 
pažymis pats išnyksta. Žino
ma. tas nereiškia, kad- tuo 
pačiu išnyksta dirva Vėl pa
našioms ligos žymėms pasi
reikšti. O liga pasireikšti ga
li labai keistai. Tokie ligonys 
labai pasiduoda įsikalbėji
mams. žmonės sako: ligą įsi
kalbėjo.

Moteris, senai ištekėjusi, 
neturi vaikų. Noras turėti 
vaikų vis didėja ir žadina 
vilti'. Staiga pradeda reikštis 
visi nėštumo pažymiai. Pasi
siuva naujagimiui rūbelius. 
Pasiraošdama gimdyti eina į 
ligoninę ar pasikviečia gydy
toją. jaučia gimdymo skaus
mus ir dideliausias būna nu
sistebėjimas visų, kada gy
dytojas išaiškina, kad tai bu
vo nėštumas įsikalbėtas, bet 
ne tikras. Rodos, nėštumo 
pažymiai surišti su didelėmis; 
kūno atmainomis, kurias pa
stebi ir ne gydytojas, o vis 
tik tokios atmainos gali pasi
rodyti vien dėl įsikalbėjimo.

Arba vėl pavyzdys. Trijų 
gydytojų kompanija vaka
rieniauja vienoje šeimoje. 
Vienas gydytojas tik ką švie
žiai matęs choleros atsitiki
mą. kitiems gydytojams nu
pasakoja smulkiai choleros 
simptomus ir kiek galėdamas 
redo gestais. Visa tatai mato 
šeimininko žmona. Išėjus 
svečiams, žmona suserga 
kaip tik cholera. Jinai ve
mia, viduriuoja, traukuliuo- 
ja, visai, kaip cholera ser
gant. Net prityręs gydytojas, 
nepasiteiravęs kas buvo 
prieš tai. apsirinks ir gydys 
nuo choleros, tuo tarpu, tai 
’steriško žmogaus atvaizduo
ti choleros simptomai reika
lauja visai kitokio gydymo.

Greičiausia, panašiai yra 
ir su ta Teresa. Jinai skaito 
šventųjų gyvenimus, daug 
galvoja apie Kristaus kan
čias. Kunigai, su kuriais jinai 
pasipažįsta, vaizdus pagili
na. Jos neivai suirę. Įstrigęs 
giliai tikinčios vaizduotėje 
Kristaus kančių ir žaizdų pa
veikslas pasireiškia jos kūne 
matomai kitiems.

Kad gali kartais žmogus 
verkti kruvinomis ašaromis 
arba iššaukti ant savo kūne 
žaizdų, tokių atsitikimų yra 
aprašyta ne maža. Nesenai 
“Lietuvyje” buvo aprašytas 
iš vokiečių literatūros paim
tas atsitikimas taip pat labai 
įdomus. Aukšt. Silezijos ka
syklų darbininkas Povylas 
Diebel gali visai savarankiš
ką./ iššaukti tokius pačius lianų.

šita pavardė gerai žinoma.
Kad galų gale išaiškinti jį 

’ jo- 
švedi-

ki vardu pamatai vidury sa- i . • * T • • ;11., ,^.„„1... J kankinančius baisius abejkinio, tai da nesunku supras
ti. jog tai yra miesto vaidas,

< jis
no. Tokiu budu susidarė la-

" Nors
lai yra paprasta mergina,Bet kada jis 

kinio ' pradžioje, j 
kiekvienas žodis rašoma iš 
didžiosios raidės, tai kartais 
gali but daug neaiškumo.

Paimkime šitokį pavyzdį:
“Viena žinių agentūra prane

ša. kad Austrijoj buvo -markus 
žemės drebėjimas. Viena tas ži
nias užginčija."

Pasakykit dabar, kas tas 
žinias užginčija: ar Viena ži
nių agentūra, ar miestas var
du Viena?

Yra ir kitas miestas, kurio 
vardas tankiai skaitytoją su- 

; kontūzija. Tai Japonijos sos
tinė Tokio. Paimkime šitokią 
; žinią:

“Oficialės žinios iš Tokio sa
ko. kad tenai viskas ramu. Bet
’Times" korespondentas tvirti-
na. kad revoliucionieriai užėmė
\ isą miestą. Tokio žodžiams ne
reikia tikėti."

Na. supraskit dabar, kam
nereikia tikėti: Tokio įmes- lr žmonfe? ■ oi ne. ne viįi. 

ar t.°ic.la,m žmogui, kaip žmonės „astaatė sau tam- 
J įmes o korespondentas? L, mui-us. troškius kalėjimų 
Ai >a paimkime toki saki- poįemįu5i kur veltui skver- 

. v. . biasi pavasario dvelkimas, žinios >ako. kad i okuhamos 1 ....
mieste kilo revoliucija. Tokio Kiu* amžiais skamba gelė- 
m irsto žmonės prieš savo vai- žiniai pančiai. retežiai. Kui 
džia nekils." įdieną iš dienos kankinasi

Kaip šitokį pareiškimą iš- lakstančiai žmogiškų laisvų 

žmones čia kalbama? Tokioj . prosĮję laisves. išblyško- 
kaip Yokohama. ar tokio. veidais sunykusios esy- 
kaip pats Tokio? , . ... •Taigi, kad išvėng-us tokio' .zm0P?#- '•'« pavydėdami 
neaiškum.,. man rodosi, kad vienas kitam, v.em kitus k.sa 
Tokio ir Vienos vartus'rites 1 arozln'> žiaurumo kalėj.- 
turėtume rašyti kitaip. Gal mUx 
Japonijos g____ --r—t c 
tume vadinti Tokiją, o Aust-', 
rijos — Viednium. taip kaip 'o. 
lenkai jį rašo? — Vietinius ir 
Tokiją.

Šitą dalyką turėtų apsvar
styti mūsiškiai kalbininkai.

Aš—neknftdninkaa.

PAVASARIS.
i

I Tvirtais galingais žings
niais, saulės žvilgniais tirp
dydamas žiaurios žiemos nu- 
kaustytus pančius — ledų re
težius, — žengia pavasaris.

Kur eina, ten nyksta sun
kus, tamsus žiemos sapnai.

Ir visa, kas pilna ramaus 
džiaugsmo, siekia jo gyvy- 
bės:

' Ir gamta ir paukščiai, ir
kad tai yra nepaprastas dai
ktas. Tečiaus stebuklo čia vi
sai nėra. Juk laukiniai pauk
ščiai visuomet deda spalvuo
tus kiaušinius, o betgi niekas i 
nesako, kad tai stebuklas. 
Višta irgi paukštis.

j —Na. gerai. Maike. jeigu 
i tu toks kyti-as, tai išvirozyk 
I man. kodėl socialistai katali- 
■ kų nepripažįsta, bet kaip tik 
'apserga. tai tuojaus eina į 
katalikų ošpitalį gydytis?

—O kas tau apie tai sakė, 
•tėve?

—Nevermai. kas man sa
kė. Aš mačiau “Dabininke” 
parašyta. Jeigu katalikų 
mokslas nedaro stebuklų, ta: 
pasakyk tu man. kodėl jų> 
einat pas mus gydytis?

—Nesikarščiuok. tėve, nes 
nėra reikalo. Jeigu socialis
tas buvo nuvežtas katalikų 
ligoninėn, tai iš to da nėra 
katalikų mokslui jokio kre
dito. Nes ligoniai tenai gydo
mi ne maldomis ar stebuk
lais, bet medicinos mokslo 
įgytais patyrimais. 0 ar tą 
darbą atlieka katalikai, ar 
protestonai. ar laisvamaniai, 
tai nedaro jokio skirtumo.

—Ale visgi katalikams 
reikia pripažinti unarą. kad 
jie tokią labdaringą vietą už
laiko.

—Jokio čia unaro katali
kams nėra. tėve, nes jie tą li-

—Tegul bus pagarbintas. 
Maike.

—Labo ryto, tėve! Šian
dien tu jau linksmesnis išro- 
dai.

—Jes. Maike. truputį link
smiau ant širdies, ba mano 
vaiskus gavo iš Montellos 
linksmą naujieną.

—Ar parapijonaį kunigą 
išvijo?

—Kokia čia butų linksmy
bė, vaike, jeigu kunigas butų 
išvytas'.’ Iš tokios naujienos 
reikėtų verkti, o ne linksmin
tis.

—Tai kas gi tenai atsitiko, 
tėve? ; ■. •

-Kunigas sveiksta.
—O kaip jo akis?
—Orait, vaike, jau 

dolerį matyt.
—Aš ir maniau, kad taip 

bus. O tu. tėve, jau buvai vi
sai nusigandęs.

—Tai vis Dievo galybė, 
vaike. Kada bomasbomui iš
muša akį. tai jo akis būna 
juoda per visą mėnesį: o kai 
katalikas kunigui dūrė į fei- 
są. tai nors ir akulioriai su
trupėjo. ale akis vistiek ol- 
rait. Matai. Maike. o tu vis 
sakai man. kad stebuklų nė
ra ant svieto!

—Jeigu tavo kunigas ne- 
apjaks. tėve, tai tu dėkok 
daktarui, medicinos moks
lui. o ne Dievui. Kad ne me
dicinos pagalba, tai dušiu goninę užlaiko grynai biznio 

........................ ‘ tikslais.

o

gali

asvti Kirui p. t»aii .. ... . •srilvauueJį iralėj V/nąs kuam atima lausvę.

■ Kodėl ne visiem lygiai at
eina pavasaris, saulės spin
duliai nelygiai šviečia?

i Tvirtais galingais džiaugs
mo žingsniais žengia pavasa- 

.„AOMHrim.' T ir Me™ ta>T>
_____________  akmenų žolele žeista, o muro 

'________akmenvs žaliomis pelėsiu

Gyvas Numirėlis. apkaItus
langus tiesiasi išblyskusios 
rankos, ištroškusios kratinės 
gaudo vėjo nešamą tolimo 
pavasario atbalsį... kvapą. 
Žūsta rūsyje tiek jaunų, stip
rių galingų pajėgų. Rete
žiuose nyksta tiek jaunu jė
gų. kurios galėtų griauti 
skurdo pasaulį, versti iš pat 
pamatų ir kurti naują.

Pavasario saulės spindu
lys įsiskverbia per mažutį 

Kadangi buvo kaista, tai visi langelį į tamsų kalėjimo 
sėdėjo nusivilkę. Staiga pra- kampą, kur sėdi išblyškusiu 

Senai, tar
dami čia rado sudegusiame ties ta vieta miną ir ji galinti but kalėjimo troškiu oru 
name apdegusi kūdikį, kuris kiekvieną akimirksnį sprog- kvėpuoja, krūtinė sunkiai al- 
galėjo but kelių dienų po gi
mimo.

Anglijoje nesenai buv*. ši
toks atsitiki n a.;.

Vienas švedas dar prieš 
žarą išlojo anglų kariuome- 

:arnavo anglų kolonijo
se. o dižiojo karo metu kari
ninko laipsny, kovojo prieš 
vokiečius. 1918 m. vakarą 
franeuzų fronte jis sėdėjo 
apkasuose ir kortavo su pul
ko vadu ir kitais karininkais.

ganytojas ta akimi dolerio 
daugiau turbut jau nematy-

-

—Nesisprečyk. Maike. ba
gausi lupt.

—Už ką?
—Ogi užtai, kad į stebuk

lus nenori tikėt.
—Kad stebuklų nėra.
—Kaip tu gali taip sakyt. 

Maike! Argi tu neskaitei ga- 
zietose. kad Vašingtone yra 
atvežta iš pietų Amerikos 
tokia višta, ką deda žalius 
kiaušinius?

—Kad višta deda žalius 
kiaušinius, tai nėra jokia 
naujiena, tėve. Ot. jeigu dė
tų keptus kiaušinius, tai tuo
met galėtum sakyti, jog tai 
stebuklas.

—Maike. tu iš seno žmo
gaus fonių nedalyk. Kada aš 
sakau, kad višta deda žalius 
kiaušinius, tai aš nemynynu 
žalius kaip neiškeptus. ale 
žalius kaip žaliai numalevo- 
tus. Ar dabar supranti?

—Reiškia, tu. tėve, kalbi 
apie žalios spalvos kiauši
nius?

—Jessa. \ įsvd deda tokius 
kiaušinius, kaip uirišių fla- ______ r ___t
gė. Jeigu lai nėra stebuklas, sąvaitę Vokietijoj sustreika- si ved ė ir gyveno sau ramiai, 
tai pasakyk. Maike, kaip tu vo 26,001) geležies ir plieno Vieną karta jam netikėtai 
gali šitokį prajovą kitaip is pramonės darbininkų, " 
virozyt? u’’"dauja didesnės mokė;

—As tau pasakysiu, te\ e, ties i.< savo dąrba

RADO SUDEGUSI
KŪDIKĮ.

Bangor. Me.—Vaikai žais-, nešta, kati vokiečiai pravedė veidu "vaikinas.

ti. Karininkai meta kortas, suoja, spindi beviltis žvilgs- 
griebia kiekvienas pakliuvu- nys be laiko pasenusio žmo- 
sius po ranka rubus ir bėga. gaus. 
Bet nespėjo pabėgti. Mina T'"

Ji griebėsi gydyti kitus. Tė
vui nukalbėjusi reumatizmą, 
vienam klierikui kaž kokią 
kaklo ligą ir pati pagijo nuo 
aklumo.
“Kristaus 
žaizdos": 
po vieną 
nės. Šitų žaizdų atsiradimo 
pradžia nėra aiški, tik pas
kutiniu laiku žaizdų vietoje 
šašai.

' Visų daugiausia visus ste
bino ir traukė dėmesį jos ek- 
-tazo priepuoliai, kurie pra
sidėdavo kiekvieno ketvirta
dienio 11 —12 vai. nakties ir 
tęsdavosi iki penktadienio 1 
vai. dienos. Ekstazo priepuo
lių metu atrodydavo, kad 
Teresa pergyvena visas Kris
taus nukryžiavojimo kan
čias. ' Jinai išblyškusi, jos 
akys pusiau primerktos, vei
das reiškia dideliausi skaus
mą. ji sėdasi lovoje, rankas 
ištiesia ir pasilieka sėdėti su 
ištiestomis rankomis, rankos 
tarytum jieško pagalbos, per 
12—13 vai. ekstazo kas 10—

Atsivėrė penkios 
nukryžiavoj imo 

delnuose ir kojose 
ir viena ant kruti-

Bet nespėjo pabėgti. Mina Už kokį nusikaltimą atė- 15 m. iš akių teka kruvinos 
sprogo ir visi žuvo, išskyrus mė laisvę jam žmonės, ką jis ašaros, kurios rieda per vei- 
švedą. Jis liko, bet sprogi-jiems padarė? dą, išdžiūva irsukrešaziš

Keistų nusišypsojimų su- kaktos ir galvos kai kurių 
žadina saulės spinduliai iš- taškų ištyška kraujas, kaip 

erškėčių vainikas,

AFRIKOS MAURAI UŽ
MUŠĖ 5 EUROPIEČIUS.

Iš Kasablankos (Moro
koji pranešama, kad netoli mas visiškai jam atėmė at-
Kolomb-Becharo būrys mau- mintį.
ra užpuolė 5 europiečius, ku- Beskubėdamas jis susikei- blyškusiam veide ir ant pri- kad butų ant jos galvos už- 
rie buvo išvažiavę tenai au- tė su puiko vadu savo rūbais, dėtos prie lupų rankos ištiš- dėtas erškėčių vainikas, iš 
tomobilium pasivažinėti, ir Pulko vadas žuvo. Kadangi ko kraujas... neilgai kankin- jos penkių žaizdų pasirody- 
visus juos užmušė. jų niekas iš veido nepažino, sis. gal jau neilgai ir gal tas davo po kiek skystimo pana-

----------------- tai ju asmenvbes reikėjo nu- saulės spindulys paskutinis‘.šaus i kraują.
UPĖ IŠMETĖ MOTERIS- statvti iš rastu rūbuose po- laisvo pasaulio svečias. I Dėl to viso jinai yra vpa- 

KĖS LAVONĄ. pierių. Tokiu budu švedas Saulėtos pavasario oro dingoję globoje vyskupo ir 
Charlesto\vn. N. H.— Ant buvo paskaitytas pulkinin- bangos skverbiasi pro akme- kunigų. Jos sueina aplankyti 

Connecticut upės kranto čia ku. o žuvęs pulkininkas— nu sienas, pro geležinius lan-į daugybės svečių.
rasta išplautas nežinomo.' švedu. . gus ir lydi jas tai džiaugs-, 1927 m. liepos mėnesį ga-
moteriškės lavonas. Mano- Švedas buvo vedęs, o pul- mas. kūdikiška geresnio ry- vo leidimą ją aplankyti prof. 
ma, kad moteris yra prigerti-kininkas — ne.
si per buvusį andai potvinį.

VOKIETIJOJ SUSTREI
KAVO 26,000 DARBI

NINKŲ.
Berlino žiniomis, pereitą

Švedo žmo
na, sužinojusi apie vyro mir
tį, ištekėjo už kito, o taria
ma.' pulkininkas, grįžęs An- 
glijon. kur neturėjo nei gimi
nių. nei pažįstamų, nes buvo 
kilęs iš Kanados, išgijęs ap-

Evaldas, pasistengė ją ap
klausti ir. kiek leido apysto- 
vos. ją tyrė. Jinai šitam pro
fesoriui nusipasakojo, kad 
nuo 1922 metų nieko kieto 
nevalganti, o nuo 1926 m. 
visai jokio maisto nebepri-

»

Jie pakliuvo į ranku švedų lai- 
*s- kraštis. Jis su n»u*istebėjimn 

Į pamatė jis moka šve-.

tojaus viltis, tai keiksmai 
prakeiktųjų.

Sklysta garsai prakeiki
mu tų amžinų kalėjimų kan
čių, prakeikimu tų jėgų, ku
rios gali laisvam žmogui lais
vę atimti.

Galingais saulėtais žings- iminėjanti, išskyrus komuni
niais žengia pavasaris, o ka-ją ir tik tiek 
Įėjimų murai žalsvomis pelė- reikia užgerti priėmus ko
siu akimis žiuri i saulę.

Pušaitė

vandens, kiek

i uniją. Ji sveria 35 kilogra
mu Ruvn pristatyta x rie jos

ŠIRDIS IR SPORTAS.
Sportas yra labai geras ir 

sveikatai naudingas daly
kas. Bet kaip ir kiekvienas 
geras, o blogai vartojamas 
daiktas kenkia, taip lygiai 
neretai pakenkia ir sportas. 
Labiausiai pakenkia sportas 
širdžiai. Nuo sporto žmohės 
gauna kartais širdies išsiplė
timą. kas sudaro nesmagumų 
tolimesniam žmogaus gyve
nime.

Ne visiems išsiplečia šir
dis. nuo sporto: ji išsiplečia 
tiems, kurie turi įgimtų šir
dies silpnumą, kurių širdis 
buvo ligų nusilpninta/nors 
tas nusilpnėjimas nebuvo 
aiškiai pastebimas: kurie 
sportuodami labai lenkty- 
niuoja. jaudinasi, per smar
kiai sportuoja, ir tt.

Iš visų esamųjų sporto ru
siu labiausiai kenkia širdžiai 
dviratis, toliau eina futbolas, 
toliau kitos sporto rųšys.

Širdies plėtimosi ženklai 
vra šie: žmogus pajunta oro 
roškimą. pasidaro sunkesnis 
ilsavimas. užeina širdies mu
šimas ir nesmagumas kai
riam šone. Vėliau atsiranda 
priepuoliai, atrodo lyg širdis 
nustotų plakusi: žmogus jau
čiasi lyg nuvargęs, nervin
gas. užeina galvos svaigi
mas. Tikriausiai širdies susi
judinimą nuo sporto galima 
oažinti tik peršvietus žmogų 
Rentgeno spinduliais ir iš- 
natavus širdies didumą.

Kad sportininkas nepa
kenktų širdžiai, turi duoti 
stirti save specialistui. Be
tonuojant pajutus kokį 
nors n e.-m a gumą su širdžia, 
•eikia tuojaus kreiptis į spe
cialistą. Bet ir nieko nejaug
iamas. kiekvienas sportinin
kas turi bent vieną kartą per 
metus duoti ištirti savo širdį.

Kas jau sugadino savo šir- 
lį besportuodamas, tas turi 
mesti sportą ir vengti to viso, 
kas širdį dar labiau plečia, 
ai yra: daug gėrimo ir di
lesnių susijaudinimų.

Niekas neturi gerti skys
čių daugiau, kaip 8 dideles 
•tiklines per parą ir nedau
giau kaip du stiklu ant syk. 
Alaus nei kitų svaiginančių 
’ėrimų gerti visai negalima, 
aip pat stiprios kavos, arba- 
os ir šokolado. Galima gerti 
>ieną. sriubą, vandenį ir tt.

Nuo gilių susijaudinimų, 
susinervinimų širdis taip pat 
rali išsiplėsti. Dėl to nervin
ai žmonės paprastai ir nepri- 
eidžiami prie ragtynių, r*es 
abai jaudina.d. Gyvenimas 
įmonių su sugadinu* širdim 
:un o’it’ ramus, lygtu., regu- 

Dr. J. Žemgulys.
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I įdomios Žinios. 20, o tuo tarpu Anglijoj, 
Olandijoj ir Švedijoj — 7-

MERGINA, KURI MIEGO- bėm, bet daugiau brutalumu 
JO 28 METUS. bei grąsinimais. Grasinimų 

Šiomis dienomis Kentucky i"'la>„'mote.š
valstijoj mirė senas farmerš !>er didelisilpnabudiskumą.

Lietuviai Daktarai ir 
Amerikos Uetnvią 
Daktarų Draugija.

vardu Godsey. Pats Godsey 
nėra niekuo įdomus, bet jam 
.mirus laikraščiai iškėlė fak
tą, kad jis buvo brolis tos 
merginos. kuri be pertraukos 
išmiegojo 28 metus. Ji vadi
nosi Susie Godsey ir savo lai
ku buvo pagarsėjusi visoj 
Amerikoj kaipo “Mieganti 
Gražuolė." Istorija tokia. 
Susie Godsey buvo 8 metų 
amžiaus mergaitė, kaip ji 
rpsirgo drugiu. Buvo pa
šauktas jaunas daktaras, ku
ris davė jai kažin kokių vais
tu. Kokie tie vaistai buvo, 
niekas nežino, gana tik to, 
kad jų paėmus jauna ligonė 
užmigo giliu miegu, iš kurio 
jos niekas negalėjo išbudini 
per 28 metus.

Žinios apie tai paplito po 
visą šalį. Pažiūrėti miegan
čias merginos žmonės va- 

.. žiavo iš arti ir toli. Grįžo jie 
didžiai nustebę ir giliai isiti- 
Kinę, kad mei'gina nieko ne
apgaudinėja. bet tikrai mie
ga ir negali atsikelti.

Ir taip tas miegas tęsėsi 
per 28 metus. Tiesa, nebuvo 
jis tolydus. Mergina pabus
davo kartą į dieną ir kartais 
apie tris karius į naktį. Bet 
pabudus niekad nėra išbuvus 
ilgiau kaip 7 minutas. Tan
kiausia ji pabusdavo tik ko
kioms triins-keturiomsminu- 
torns — ir paskui vėl užmig
davo.

Tėvai turėdavo ją prižiū
rėti kaip mažą kūdikį. Jie 
buvo neturtingi žmonės ii* 
negalėjo daug pinigų dakta
rams leisti, bet jie darė ką 
tik galėdami, kad jos miegą 
pertraukus. -Jie buvo nuvežę 

• ją sykį į St. Louis, kitą sykį į, 
Nashville. Tenn. Abiejose 
vietose daktarai ją tyrinėjo, 
bet negalėjo suprasti kas jai 
darosi ir kaip jos miegą pra
šalinti.

Tūli žmonės kalbino tėvus 
atiduoti ją kur nors į teatrą 
ar kitokiu budu rodyt ją pub
likai už pinigus. Garsusis cir
ko savininkas Bamum buvo 
nuvykęs ir siūlė tėvams di
delius pinigus, kad jie leistų 
jam rodyt jų miegančią duk
terį cirkuose. Bet tėvai su tuo 
nesutiko.

Ir taip Susie Godsey pra
miegojo visą savo gyvenimą, 
ir po 28 metų miego mirė. 
Tai buvo apie 50 metų atgal, 
ir visi jau buvo apie tai už
miršę.

«

APSIVEDIMAL
Pajieškau suauirusios merginos ar

ba našlės, tarpe 30 ir 45 metų, katra 
mylėtų vesti gražų gyvenimą. Prašau 
su pirmu lai&ku prisiųsti ir paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo grąžinsiu at
gal. T. M. 117 >

423 Sheridan st., MeKeesport. Pa

Noriu susipažinti su tokia mergina, 
kuri sutiktų apsivesti. Merginos, ku
rios tuomi interesuojatės, malonėkite 
atsišaukti. (17)

P. O. Box 1576, Detroit, Mich. Ii ■■■ ■■ ■■ — ii
Pajieškau ąpsivedimui 

skirtumo tikėjimo ir pąąvalgų. tarjie* 
30 ir 40 metų amžiaus. Atsišaukite Uis 
kurioms reikia draugo. Kurioms nerei 
kia — nerašinėkite. <I7)

P. CA HELIS
193 Grand st., Box 54. 

Brooklyn, N. Y.

tuviai nebereikalauja sve
timtaučių gydytojų-chii-ur- 
Rų ar dentistų maldauti pa
tarnavimo. iFtai netik Chi
cagoje, bet kiekvienoj dides
nėj lietuvių kolonijoj jau 
randasi vienas kitas lietuvis 
gydytojas. Na ir gerai daro 
lietuviai reikale atsikreipda
mi pas savuosius. Tuom su- 
taupina ir pinigų ir sąžinin
gą patarnavimą gauna.

šiandien Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija išaugo 
didelė ir galinga intelektuale 
jėga: jun susispietė geriau
sios medikų-chirurgų ir den
tistų spėkos. Draugijos pas
tangomis nuveikta dideli 
kultūriniai apšvietos darbai, 
lyginai ir labdarybės srityje 
nepasiliko užpakalyje.

šiems metams tapo išrink
ta nauja valdyba, kurion įei
na energingi-darbštųs na- 
jriai:

Dr. M. T. Strikolis, prezi- 
, dentas. • .,

Dr. P. Z. Zalatoris, vice- 
. prezidentas.

Dr. C. K. Kliauga, iždinin- 
. kas.

Dr. A. L. Graičunas, sek
retorius.

Draugijos valdyba jau ei- 
- ., i na savo pareigas. Numato-

daugunia šarvo pavardes taip nepaprastai svarbus kul- 
L x-*v ...u* suamerikonino ir nuo lietu- įiuros * apšvietus ir labdaiy-
du svk padaugėjo^ '3^ kad jie lietu-j|)gs darbai.

; amerikoninimąs

MOTERIS UŽNUODIJO
300 ŽMONIŲ.

Fouke, Ark. — Užpereitą 
sąvaitę čia sunkiai apsirgo 
300 žmonių, kurie dirba miš
ko darbus. Išpumpuota šuli
nys ir vandeny rasta apie 
svaras aršeniko. Tuojaus pa
aiškėjo, kad tuos nuodus ne- |alp Amerikos lietuvių, 
senai buvo nupirkus tūla j Rodos dar tai'nesenai vi- 

T.vnn 7A mzifni _ 1___________________________ f

ir "tuzino suskaityti su uni
versiteto mokslo laipsniais, o

PAREIGOS IR TĖVO
MEILE.

Franeuzų laikraštyje “Ma- 
tin” randame štai kokio klai
kaus atsitikimo aprašymą:

Geležinkelio ruože tarp
įFlers ir Doufori tarnavo jieš- ... . «
mininku tūlas Andreux. Yaikai Pardavė mišką prieš

Musų visuomenė nėra ga
nėtinai painformuota — su
pažindinta. kokia galinga in
teligentijos spėka išaugo

moters, be

Mrs. Lynn, 70 metų amžiaus Amerikoj negalima buv 
moteris. Spėjama, kad ji no- ■ . • . -
rėjo atkeršyt tiems,, kurie ____ ______  _ ___
kerta buvusį jos mišką (jos §įan(|ien vienoj Chicagoj tik

Apie 12 valandą dienos ties J°s nor$L 
jo budele prasilenkdavo du 
raukiniai. Maž daug tuo pa

čiu laiku jiešmininko žmona 
siųsdavo savo sūnų su pietu
mis vyrui.

Vieną dieną vaikas, kaip 
paprastai, bėgo pas tėvą šo
kinėdamas nuo vieno pabė
gio ant kito. Jau buvo arti 
budelės, bet staiga parpuolė! 
taip nelaimingai, kad nega-! 
Įėjo atsikelti. Matydamas tai 
tėvas norėjo eiti jį prikelti, 
bet tuo metu buvo duotas 
signalas, kad ateina greita
sis traukinys. Negalima gaiš- 

reikia perkelti jiešmą.ti: reikia perkelti jiešmą.j 
nes kitaip gi-eitasis traukinys > 
susidurs sueitu traukiniu, ei- į 
narčių priešinga kryptimi.

Suprasdamas padėties rim
tumą. nei kiek nemanyda
mas, tėvas šoka atgal, perke
lia jiešmą ir kol spėja pri
šokti prie sunaus, atūžęs 
traukinys vaiką sutriuškino.

KAIP ŽMONIJA AUGA.
Koks tai anglų mokslinin

kas apskaitliavo, kad išviso 
[pasauly iki šiol gyveno — 
46,627,843,975,075,845 žmo
nės, arba kiekvienai žemės 
pėdai teko 5 žmonės.

1480 m. Anglijoj buvo tik 
3.700,000 žmonių. Dabar 
viename Londono mieste du 
sykiu tiek gyvena.

Francuzija turėjo 12*2 
milijonų, o dabar turi 3 kar
tus daugiau. Vokietija ir Au
strija turėjo 10'milijonų, 
dabar turi arti 100 milijonų.

Rusijoj buvo 21 2 milijonų, 
dabar yra 140 milijonų. Ispa-' 
Inai tik <
italai keturis syk. Tas rodo, 
kad romanų tautos menkai 
tevystosi, o germanų bei sla
vų — smarkiai didėja. Visoj 
žemėj 1800 m. buvo 775 mi
lijonų žmonių, o dabar yra

medicinos-chirurgijos ir den- 
tisterijos srity gerbiamų dak
tarų medikų ir dentistų ran
dasi 58 lietuviai. Kurgi dar 
advokatai, inžinieriai, archi- 
tektoriai, chemikai, aptieko- 
riai, menininkai, artistai, 
mokytojai, komersantai, lai
kraštininkai ir tt.

Žingeidu butų ne vienam 
sužinoti, kiek ištikrujų ran
dasi šiandien Amerikoje su 
universiteto mokslo laipsniu 
profesionalų. .

Iki šiol man pasisekė su-: 
rinkti visoje-Amerikoj medi
kų ir dentistų 126. vienok čia 
ta skaitlinė^ nepilna. ?Iat

suamerikonino ir nuo lietu-į turos. apšvietos ir labdary

.raun.invs tbūti iunuhv. - ....
Traukinys tuoj buvo sustab-j milijonai.
dytas ir viskas paaiškėjo.

Franeuzų Respublikos pre
zidentas apdovanojo And- 
reaux garbės legiono ordenu. 
Apdovanotas karžygis tėvas, 
kuris savo sūnų paaukojo, 
kad išgelbėti daugelio žmo
nių gyvybę. Tečiau motina 
nelaimingą tėvą vadina savo 
vaiko užmušėju.

KAIZERIŲ REZIDENCIJA 
NUSIDAŽĖ RAUDONA 

SPALVA.
Rinkimuose į Potsdamu 

savivaldybę didelį laimėji
mą turėjo socialdemokratai. 
Kova ėjo tarp nacionalistų ir 
socialistų. Kitos grupės buvo 
silpnos.

“Forverts,’’ pažymėda
mas socialistų laimėjimą 
Potsdame, rašo, kad “pava
sariui artinantis juodasis 
Potsdamas nusidažęs raudo
na spalva.”

Potsdamas buvusių kaize
rių rezidencija visuomet bu
vo dešiniųjų tvirtovė. Social
demokratai gavo 9 naujas 
vietas. (Pirmiau turėjo 5). 
Nacionalistai prarado 6 vie
tas, dešinieji 2 vietas, ūkio 
grupė 1 vietą.

BEDARBIŲ ESĄ 8,000,000
Taip vadinamas darbo mi

nisteris Davis užginčijo, kad 
Suvienytose Valstijose yra 4 
ar 5 milionai bedarbių, kaip 
opozicija tvirtina. Pono Da- 
viso “žiniomis,” bedarbių 
nesą daugiau, kai 1,874,050.

Bet senatorius Shipstead 
sako, kad Davis meluoja. Se
natoriaus apskaitliavimu. be
darbių dabar esą 8,000,000.

PARSIDUODA PUIKI 
VIETA.

40 akečių žemės, tarpe dviejų eže.ų, 
akeriai prie pat ežero, augu gražus 

’J 
didelis smalinis ke- 
iabai pigiai, tik už 

pagal eže-

medeliai, labai puiki vieta. 11 mailių 
nuo miesto, eina 
lias. Parduosiu 
$(,*HH). Aš mieravau lotais 
rą. išeina 28 lotai, po 50 pėdų pločio ir 
po 165 pėdas ilgio Man duoda už lotą 
po 3U0 dol. Aš nenoriu lotais parduot, 
bet noriu viską sykiu išleist. Nepra
leiskite šio gero bargeno. 119)

1.EON STANKEVIC1A
HIAVATHA, MICH.

i GERIAUSIOS FARMOS!
New Jersey valstijoj, aplink didelius 

' miestus, aš turiu visokių farmų. dide- 
[ Ini ir mažu. Platesnių žinių klauskit 
pas: TON Y M ARK L N AS 117 )

j Box 71, Sand Brook. N. J.

PARSIDUODA FARMA
190 AKRŲ ŽEMĖS. 70 akrų dirba

mos, lygios, apvalytos nuo akmenų įr 
derlingos, gaunama 70 tonų šieno. 

__  ~ " i 10 kambarių "stovo” stuba. 2 
■alėtų dirbti stubos darbą ir apie na- Varnės ir < kitokie budinkai, 30 karv .ų 

------ j jr veršių, 3 arkliai, daugybė vištų, vi- 
: šokios mašinos ir įrankiai, pieno 
[ parduodama už 100 dvi. per sąvaitę. 
. Tik 3 minutes eiti Į miestuką ir gelež- 
| kelio stotį Turi but parduota tuojaus. 
: Kaina tik Rašykite laiškus an-
igliškai. (191

MRS. VVASHBCRN
i Box 278. Saratoga Springs, X. Y.

Reikalavimai
REIK ALINA; \ SC Al GUSI MER- !

GINA ARBA NAŠLĖ be vaikų, kuri Puiki
į ,i mus. Gyvenimas aut vietos. Meldžiu 
: atsišaukti. (16)

MRS. D. KAR1TON
99 Paųujnock avė.. \Vindsor. Conn.

KAM REIKALINGAS 
GERAS VYRAS?

Kalbu lietuviškai, angliškai, rusk
'enkiškai
>as linksmus žmones ant ūkės. Mo u 

augint daržoves, kvietkas. visokių 
vaisių medžius įėiepyt: 
vau iš vidav9 ir oro, 
muliavoju; dar'oą padarau tjėiai. !>' 
vas ir nerūkau. Esu nevedęs, nus.bo- 
b>; .-u Tmk.-mais ž.iii/mėmis norėčiau

• 'tyvent. nepaisant didelės -mokesiies. 
t Ka n toks rejkalir.ga-. rašvl i' < 17) 

nr.umioHN.'KiN
24 <»read st.. • Ū«r^*ter, Mass. ........... ..... .. ......... __ ___

—< tik $5,$i,4, jmokėt $2,300, o kitus ant

I

ui, 
galiu dirbt prie biznio arba 

.nūs žmones ant ūkė 
kvietkas.

namus patai- 
pvpieriuoju ir 

-1' ' ’*!::i-

vių tautai yra žuvę. Ir t'kis 
pavanižin 

apsireiškė visų profe: i jų 
mokslo šakose, ypač tarp čia i 
gimusio i 
jaunimo.

Norėtųsi čia uors dalinai.[pradžia jų profesijoj, lyginai 
toli nepilnai, supažindinti sueiti i artimesnius santikius 
musų lietuvišką visuomenę I.-u chicagiečiais lietuviais,

Kadangi šiais paskutiniais J 
s metais daug naujų daktai-ų; 
užbaigė pasekmingai mokslą 

, . , . . į ir daugumas jų tapo nariais
ir mokslą baigusio . Liet. Dakt. Dr-jos, tai: 

; • i pasveikinimui su laiminga;
................ ‘ ‘ -................ I 

I
I
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i- su lietuviais daktarais ir me-'Draugija rengia banketą su
dikais ir dentistais ir sykiu Į programų ir šokiais. Banke- 
su Amerikos Lietuvių Dakta-'tas atsibus Ne\v Bismark 
i-ų Draugija, jos siekiais, tik-viešbutyje. 171 W. Randolph 
siu. kultūrine, apšvietos dar- st.. gegužės 6-tą d. Tikietus 
buote ir tt.. bet gaila laikraš-’reikia įsigyti iš anksto ir juos 
čio skiltyse užimti vietą per-(galima gauti pas Amerikos 
daug ilgam straipsniui. Lietuvių Daktarų Draugijos 
’ A merikos Lietuvių Dakta- narius. A. L. G.

MOTERIS PAJIESKO 
DARBO

Prie namu ulbi ant farmos; 
na-!e su vaikais. Kam reikalinga, 
.-išaukit. ANNA AB.

253 Broad* av. So. Boston. Mass.

esu
at-

PARDAVIMAI
PIGIAI PARSIDUODA 
PENTŲ KRAUTUVE.

Savininkui mirus pigiai parsiduo>!p 
jH-ntų, sieninių popšerų. langams stik
lų ir kitų dalykų krautuvė. Galima 
pirkti su namu ar b - namo. Vieta ge- 

-bizni.- išdirbtas. R-j ėdasi < 1$)
3$ R. It. avr, Bridgeport. ( <mn.

Klauskit pas MRS. D. PI.UKJEN’E 
670 Broad st.. Rridgeport. Conn.

ra

SUNKI BAUSME KOMU
NISTŲ AGITATORIAMS.

Romoje tapo sunkiai nu
bausti tris komunistų agita
toriai. Komunistas Parodi, 
buvusis laikraščio “Unitą” 
direktorius, gavo 21 metą ir 
6 mėnesius kalėjimo, o du ki
ti gavo po 16 metų ir 8 mėne
sius kalėjimo. Atsėdėjus ka
lėjime jiems atimama visos 
pilietinės teisės per 14 metų, 
ir per 3 metus turės būti po 
policijos priežiūra.

KURIOS MOTERIS KERŠ- 
TINGESNES.

šį painų ir gana savotišką 
klausimą italų kriminologas 
Ferriani išsprendė paprastai. 
Paneigęs daugybę gražiosios 
lyties mažiau reikšmingų 
skirtumų. Ferriani visas mo
teris suskirstė į dvi grupes: 
gražiąsias ir negražiąsias. 
Paskui peržiurėjo kriminali
nės policijos žinias apie nu
sikaltimus su moterimis, pa
darytus dėl meilės santikių 
pavyduliavimo. .Jam rūpėjo 
išaiškinti, kuriai iš tų dviejų 
grupių daugiausia nusikalti
mų tenka. Negražiųjų mote
rų grapė pasirodė nepalygi
namai kriminališkesne. Taip 
iš 20.gilinančių laiškų sun
kiomis pasėkomis, 19 buvo 
rašyta negražiosios” gru
pės mote;*ų. Iš 16 tos rūšies 

% grąsinimų žodžių. 14 tenka 
neabejotino negražumo mo- 
temps. Grąsinimų tesė
jimu mažiausiai pasižy
mi negražiosios moterys. Iš 
16 nusižudymų tik 2 tenka 
negražiojom. Psichologui šie į Antruoju kovos veiksmu 
skaitmens labai daug paša- yra higienos pažangumas. 
:« . bet ne nebyliai jie ir pa- Kiek svarbų vaidmenį tenka 
prastam žmogeliui. Jie sako, suvaidinti higienai, matyt iš 
kad negražesnė moteris, ga- to, kad Europos rytų kraš-

■is progos meiles santikius tuose, kur higiena yra labai 
‘-Uuaryti, stengiasi palaikyti dažnai problematiška, kas- 
juys ne gero jom savo ypąty- met miršta iš 1.000 asmenų

Dideli Bargenai 
Iš Didelio Štoro

LANGŲ SIETAI
1 1 dratų colyje roliuose 100 Įiėdq ilgio. 
Galvanizuoti ...................3'2c. už pėdą
Kaperiniai....................... 5J,c. už pėdą
Tai yra tankus ir geri sietai apsisau
gojimui nuo uodų.

JUODI 12 MESH 2%c. pėda 
ŽEMOS KAINOS ANT 
DRATŲ TVOROMS

Dralai paukščiams. 2 colių skylės. 150 
)>ėdu ilgio roliuose:
Plotis: 36" 18"
Rolis: $3.00 $1.25

i-ų Draugiją įsikūrė birželio 
9-tą d., 1912 tm.. tai jau su
virs 15 metų. Prie draugijos! 
priklauso žymesnioji dalis 
lietuvių daktarų medikų ir 
dentistų. Draugija Įsikūrė 
tam tikram reikalui atsira
dus. Tuose laikuose, kreke 
riai, š 
Lietuvis daktaras žmonių r.>; . 
akyse stovėjo prastai. Mati ši - 
atsisakė stebuklingai gydyti, j 
Būdamas idealistu, doru ir I atsišaukti, 
atsidavęs mokslui, jis nėra \.
biznismanas, jis nemoka išldoj. ’ i 
žmogaus nelaimės sau pelną E ’ • 
daryti. Ir jis greit isitikino.; paji< >kau tikru nu.-broiiu j »r, ir

- * Pranciškaus Remenčiu. Raseinių <>'>;■.
Jonas išvažiavo į Ameriką iš G.uzdJš- 
kės d-am. o Pranciškų- po jaDonu 1 a- 
ro Mieli broliai atsiliepkite. As ts : la
bai pa-iilg-s jn-ų. nes kaip tiktai ma
ži buriami tr-i "atėmė. Jau -iA metų 
kaip matėmės. Bukite geri, kas žinote 
apie juos praneškite jiems, uz. ką ta
riu ačiū.

K A ST A NT A S RE M E N« IU «
140 Manhattan avė., Brooklyn, N. Y.

LAWRENCE, MASS. 
Lietuvių Atydai.

KATRO-LĖK galima nu
sipirkti p. -J. J. Urbszo ofise, 
lol Oak street. La\vrence, 

Mas<. <1«>

FARMOS! FARMOS!
Pirk farmą šitoj didžiausioj lietuvių 

kolonijoj A menkoji .
SO AKERIŲ ŪKĖ. geriausia žemė, 

nauja “Bungalou" stubą. didelė barnį 
ir kiti budinkai. visi geri • -<xlna- ir 
vi.-okiu uogų, 2 arkliai. 6 karvės, kiau
lės. vištos ir visokios mašinos, kas tik 
reikalinga prio.ukė:. 2 nwitės nu<> m>e- 
-t<>. lietuvių so>ie-.iii<>j. Kama už viską

. lėngvų Niąekėjimų.
KITA 10 AKER1U LKĖ. pu-ė dir

bamo.- žemės, kita pusė nii-ko. Upeli* 
tel a per ūkę, sodną- maišytas, v.si 
budinkai gerame stovyje, 4. mailės nuo 
miesto. Kaina tik $),‘M>) (mo
kėt. <> kilus ant i-m< kėjiino. Jeigu ši
tos dvi ūkės nėra pugar lamstų no rą. 
aš turiu daug visokių kitu, labui pigio- 

i mi., kainomis. Ylhšyk arba ‘važiuok 
pa-: (17)

Al> VM-^L-XMK.\L'SKlš . 
I*«ęplc Stale liąnk, ..

m įtrrviL^E. Mfi it. :
ą . __ ‘ __

i

I
NAUDOKITĖS B 

PROGA! ,
Gera proga pirkti “Moving tįs pardavimo 

Picture Theatre Norwoode.
Biznis gerai išdirbtas, bet sa- *<'’ei|>kitč:

. . . . . ku*. o įraukite

ucse laikuose, KreKe- n . IICaVA IVM A 1 j kum suma
šundaktariai 'bujojo.' f AJltSKvJlnlAl [kaipo pirmas mortgičius.

1

1 PARSIDUODAFARMA.
1 1 6o akrų žimit-s. '25J akini Uit Lamos, u 
, likusioji ganyklą, ir geras .miškas, 20 

.kordų malkų tmkiVstą ir luinberio vra.
I ).>0 vai<d»ių medžių sodnas, per ga- 
' nykias bėgantis vąpduo, jncikiai ž.e- 

mej dirbti, malkom ; 
katvįs, I aryly 
kambarių narrr.

tš, maudynė, -iita

piauff inžina*. 2 
t kiaulė, 12" vištj). $ 
. ijtfto ynedze* grin- 

____ _ s vipduo ir štymą 
šiluma. Didelė bitinė ir vi št įninka.- dėl 
į"‘_ I. !,, gerą x ieta, vaistas auginti. 
Vi<i kiti budinkai gėri, prie gero kelio, 

■s iki S'erling. Priežas- 
nėra kam ant farmos

o 
inokėii- 
•i-r lais

vistb.

1 ir pusė mailč'

dirbti Prašo si7'»i. įmokėti *1590, 
likusioji suma b-ngvo 

[Biznis gerai išdirbtas, bet sa- ["”• Kreipkitės pa- -avinioke 
vinmkas nusenęs ir nori par-[ mrs. erini es Kaunienė 

įduoti. Parsiduoda už $19,- *»">ing junetion. m»-s.
’nežtiKdki PARSIDUODA26AKRŲ 

$9,000.00. Likusi suma bus FARMA
( Geri bailink ii. naminiai įrair :ai, 

4 karvės, 2 arkliai, vištos, .le-l us, 
įrankiai. Kaina $329o Jnešti ifcStKHl. o 
likusius po $150 mokėti ant metų. Tu
ri būti parduota pirm balandžio 26 d. 
Rašykit MR. IHlUGLAS,

Herkimer. N. Y. (18)

ŽMOGAUS GYVENIMO 
AMŽIUS KAS DVIDEŠIMT 

! METŲ DIDĖJA V1ENE- 
RIAIS METAIS.

Statistika praneša žmoni
jai linksmą žinią: nežiūrint, 
kad šių laikų žmonės inten- 
singiau gyvena ir vartoja 
daug narkotikų — bendrai 
imant, ilgiau gyvena už ank-' 
styvesnių dešimtmečių žmo
nes. Tas mažėjantis- mirtin-J 
gumas aiškinamas tuo, kad j 

i kas dvidešimt metų v idutinis! 
baltos rasės žmogaus gyveni- Į 
mo amžius iškyla vieneriais'

• metais. Ir jei£u ir toliau taip j už pinigus.
' busią, tai busimos kartos ga- Tj ra* baltas kad. aliejus, terpetinas. 

lės pasiekti ilgo amžiaus. 'plieninės to< kos ..
Priežastis to reiškinio pir

moj eilėj žmogaus organiz
mo atsparumas, kiurio dėka 
nuveikiama užkrečiamos li
gos. Todėl džiova vis tampa 
lengvesnė ir mažiau neša au
kų. Nors pastebima daugiau 
vėžio ligos apsireiškimų ir 
kitų naujų ligų.

60” 
$5.00

727
$♦.25

JUODA SIETAMS MALIAVA 
95c. UŽ GALION U 

ETATINĖ B^LTA MALIAV A 
$1.69 UŽ GALION U

QUEEN ANNE MALIAVA 
$2.25 UŽ GALIONĄ

I 16 spalvų ir balta. Tikrai gera maliava

... $4.98
TŪKSTANČIAI BARGENŲ 

GELEŽINIUOSE DAIK 
TUOSE IR MALIAVOSE

DAR VIENAS GERA*: 
PIRKINYS

MES NUPIRKOME TAVO- 
RĄ K1NG HARDWARE IR 
PAINT CO. IS SO. BOSTUN

Vietinis l’ri>tatymab Dykai 
Telephone Hancock b 105—6106

SOUTH END 
HARDVVARECo 
1095 M ASHINGTON ST„ BOSTON 
, Arti Dover St. Ei. Stotiem.

Ir jis greit įsitikino.: Paji< 
kad jei nebus jokios atramos 
prašalinimui blogumų, tai jis 
bus nustumtas į šalį. Kad tą 
viską prašalinus reikėjo vie
nybės, spėkų, organizacijos. 
Reikėjo žmones šviesti, mo
kinti. blaškyti Įsigyvenusi 
prietaringumą žmonėse. To 
vienas nepadarysi. Tuo tiks
lu ir susitvėrė-Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugija. Po 
to dalykai žymiai greit page
rėjo. Krekeriai, šundaktariai 
jau kiek nuslopinti: liaudyje 
prietaringumas sumažėjo: 
daktarai sugyvena 
geriau: pasidalinę švietimo 
liaudies darbu — vieni gyvu 
žodžiu, kiti per laikraščių 
skiltis šviečia—mokina liau
dį sveikai gy\enti. Žmonės 
kas kari vis su didesniu pasi
tikėjimu kreipiasi prie lietu
vių daktarų, nors lietuvių 
daktarų skaitlius auga ir au
ga. Žmonės kas kari vis dau
giau ir daugiau pamyli lietu
vius daktarus ir reikale krei
piasi prie lietuvių daktarų ir 
neapsigaunu. Greit įsitikina 
kad gerą ir sąžininga 

įiiavimą gaurai 
j Tarp lietuvių .daktaru ne
maža, pasirodo ii’speciali 
bes sotyje nemenkos spėkos. 
Pafojingiausias ir labai li
pias opei acijos lietuviai dak
tarai daro ir geresnes pasek
mes turi, negu kad seniau 
svetimtaučiai dalydavo. Rei
škia, turime specialistų m<- 
dikų-chirurgų ir dentistų ii’ 
(ai ne vieną, bet keliolika 

Šiandien amerikiečiai lit-

n Gasoline Station ant šteito 
kelio Norwoode. šešių ruimų 

it>stuba su visais įtaisymais. 
’ Parsiduoda labai pigiai.

i
i į

Į
Į

i

A. K. NEVIACKAS 
1122 Wa«hington Street, 
Norvood, Maaaachusetts. 
Telephone Nonvood 1009.

FARMOS

rajieskau švojrerio Kazimiero Na
vicko. paeina iš Kauno rėdybos. Šiau
lių apskr.. Grousėiu parapijos. J >"j 
kaimo. Taipgi pajieškau draugo .* ’ -k- 
so L nkevičiaus. iš Panevėžio ap-kr.. 
Pasvalio ;.re-teli<» Meldžiu a’s:š>ukti 
arba zcwn:i-.ii r.ialonč-IZt? nra»-š_;i. 
už ka bu-iu labai dėkingas. i 17)

JONAS i.L'STAVIčIUS
Dox 125. Rlock Lik, Pa.

žymiai Pajieškau gininių ir draugų. Pum
pėnų parapijo-. Panevėžio apskričio, 

e-u Stebcii u kaimo. (17)
r.RoNIS BANALIS 

1«: Dav .-t.. So. Norwalk. Conn

PARSIDUODA FARMA
5o akrų žemės, 30 mailių nuo Bosto

no, labai gražioj vietoj, 30 akrų gra
žaus miško, likusioji žemė laukai ir 
ganykla Daugiau kaip šimtas vaisi
nių medžių, 9 kambarių stuba, didelė 
barnė. v ištūnok ai. ledaunė pilna ledo, 
gera- pastovas padargams sudėti, te
lefonas. elektra yra netoli, galima 
įvesti, vienu žodžiu sakant, geriausia 
vieta farmeiiauti. Priežastis pardavi
mo -- turiu kitą biznį ir todėl negaliu 
apžiūrėti farmos. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės per laišką, duosiu visiems 
atsakymą. Mano antrašas: (15)

ANTANAS \BROMAVICIA
33 Taft si.. Upton, Mass.

GERAS BARGENAS.
110 AKRU KARMA geriausios Cvr.- 

neetieut žemės. 6" akrų išdirbtos, li
kusioji žemė ganykla ir miškas. 3"00 
kordų malkų, gera 9 kambarių stul<, 
didelė barnė su sienų, 3 melžiamos 
karvės, pora arklių vertės $550.00, 100 
vištų, visi nauji farmos įrankiai.- ve
žimai. karietos, pakinkai, didelis vai
sių sodnas, geras vanduo, arti gero 
marketo. Kaina už viską $3>oo, įnešti 
$1.500. Pirkit šią farmą dabar. Rašy
kit angliškai. (18)

N. U EISLER
I nrasville. New lx»ndon. Conn.

PARSIDUODA 2 FARMOS
Viena 1" akerrų ir nauji budinKa., 

ganykla aptverta, per ganyklą teka 
upelis, visa žemė pievos. Antroji far
ma 4 akeriai. prie pat miestelio ir įtei
sino, naujas namas ir barnė. ir stato
mi vistininkai. Mainome ant namų ar
ba štoro mieste.

A. MICKEVICZ
South Road. Bedford. Mass.

Mes. motinėlė ir tėvelis Marė ir An
tanas Novarssai. pajieškome savo my
limos dukrelės Malvinos Novarskai- 
tės. kuri mumis apleido 1926 na., liepos 
•nčnesy. Brangi Wiusų dukrele, sugrįž
kit; pas -avo tėvelius, mes tave esam 
iabai pasiilgę- Sugrįzkie musų mylima 
dukrele, tau bus visko pilna, ko tik tu 
•orėsi, nes mes daugiau neturim duk
relių. kaip tik tave viena, 
dukrele. 1---- . .
ba kas apie ją žinote, malonėkite 
mums pranešti žemiau paduotu antra
šu. Mu.ų dukrelė yra geltonų plaukų, 
mėlynų akių. auKšto ūgio, amžiaus 15 
metų. Kas pirma, praneš, tam ski 
riam 50 dol dovanų. (18)

ANTANAS NOVARSKAS
>.’> Eunkerhill st., La v. rence, M&s..

FARMOS
I.IETVH KOLONIJOJ

Katrie manote pirkti farmą. maty
kite mumis ir mu.-ų koloniją. Rašykite 
tuojaus. (16)

PU I LUPS & MATTIX
R. 2. ISox 83. Scottville, Mich.

I

MUNŠAINAS NUODAI!
Didžiausia žmonijos nelaimė, kokia 

tik gali būti pasaulyje. Atpraski.ne 
nuo munšaino su vaistiniu vynu. j;s 
suteiks linksmumą ir sveikatą. įmauk 
Įx»ra doienukų laiškam Atsiųsiu vy i.ą.

P. STANLEY (17)
231 A Sha^mut avė.. Bostaa. Mass

I

FARMA
PARDAVIMCI ANT (.RE.TI J(
Jt-itru jieškai bargenų, nepraleisk si- 

i- Nes tuoj bus parduota pi- 
’ ‘ : (1<) 

JOSEPH GERYBAS 
SCOTTVILLE, MICH.

. , .... Nebijokit tos progos, _ .
busi visKuom patenkinta. Ar iriai- Rašyk arba važiuok pas:

pąj.i-Kau .-avo dėdės Mykolo Sim 
kau-'-.” lauragė.- aps.. Skaudvilės vals
čiau*. tuo laiku jisai ir jo levai gyvent, 
Adakavo* dvare uz kalvų Mykolas bu
to labai garsus magikas t»j apieiinkėj. 
Kaip Amerikoj gyvena jau yra apit j 
■> metai. Man labai butų žingeidu su - I 
zim>ti j" likimą: gyvas ar miręs yra. 
Taipgi man teko girdėti, kad buk jis 
"j vena St. Louis. Mo., po numeriu 
2100 N. Broadvvay. bet su laiškais nė
ra galima -u.-irašyti. Kas man praneš 
:aišKučiu žinutę, tam suteiksiu dovanų 
• Kileivi" met n - (48)

JO11N GRIGALIS
l ‘ Mule St.. 1L.mmund, Indiana

FARMOS MANO KOLO- 
NOJOJ

Kurie norite įsigyti gera farma. 
kreipkitės, i mane Mano kolionijoj yra 
4 pieno faktores. Daugiau informaci
jų norin’, klauskit laišku. (17)

W. MESKACSKAS
R F. No. I CORRY, PA.

PARSIDUODA 147 AKRU 
FARMA

Ant vieškelio netoli miesto 
deiio ligonbučio 2 >m» ų< r-, 
barių namas ir kiti 3 budinkai, 
vė_, 1 arkly., •iš’’?. įr^rkia 
ner į.., • žir ai K. 
$l,iWrt'. I ri, žj.sti. pardavirr.c 
amžius. Kašykit angliškai.

MR< I EECOM INt 
Į Bo'. 1*1 '»aratoja Snrrnys

a.'tl (II 
:»r> 
kar

sena*
(19)

N. 1

i

EKSTRA!
Per 30 dienų Dovana

1 tuzinai dailiau ’U iiitkams
popierų ...........................

Naujas didysis Sapnininkas 
apdarytas ......... ..............

2 baksai Treja n kos............
\ i-ką imant kartu tikta. ..
Ir paveikslas is kares ____

voje visai uz DYKĄ. Ad.er_3k:t. <1'1
J YERUSEVICILS

B<>\ 6s. tair^ėncv, Masa.

S1.IH,

$i.»«
X i .00
3CJ.0C 

□ko Lietu-

ISĖJh N Al' »AS

“RIMBASJI

IR 

t-l t J.

•f'r • I.- ,il .s A ■> 
D.Ut.'l

. i_«i 7h..i 
butiaj. platai 
ir .savo -nt. ,są

“R I M B A S”

■ i’A» tinsi . 
JECtl.’.

.1 .... ' •<-<•
n>:

'i- JI

I Betempi T’’
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j Humoristika
I *•k—S==  ■»JL-= . ■ . . - . . M ---1 ,

Moteris girtuoklio atžvilgiu. į
Moteris yra svaiginantis pro

duktas. sūri blaivybės šalininkai 
dar nedasiprotėjo uždrausti na
muose laikyti. Mano patyrimu, 
moters svaiginimo ypatyl»es su-l 
lyg metu yra sekamos:

Mergaitė iki 16 metų—van-Į 
duo.

Mergina nuo 16 iki 20 metu—Į 
-aidus vynas.

Nuo 20 iki 25 — mediciniškai 
iegtinėlė. :.tsidu<xianti sent: što-

Jonukas: Mamute, ar numiru
sio žmogaus tik mėsa eir.a i dan
gų, o kaulai ./a-ilieka ant žemės’.

Motina: N--. nikeli. viskas sy
kiu eina

Jonuką- : l ai kodėl musų dak- 
tar> ofise šio i tik žmogaus kau
lai. • me<os nėra ?...

fu.
Nuo 25 iki .’'><> —munšainas; 

du sykiu vary Uis i.
Nuo 30 iki 35—splitas.
Nuo 35 iki 4"—naminis alus.
Po 4’> metų moteris tik tiek ‘ 

vaigina. kiek maslionkos. šito- 
tio amžiaus leidė tinka kimi
ai už gaspadinę.

<k-

Į
L

LIFE’S
LTTTLĘi

\ iena šliubo neužtenka.

COULDN’T OUTDO HIM

The s-. coe Ik a ųnarter of a <-«ntury 
.u a backwo«Mis eeciiuu. A br«.k

< ■ tavn motorist was trying to tnakc 
<-•<>!'vvrsation wi:h tbe faraser sero*- 
* ■ fence wh<> vvjts havftig rro«Me with 
1. - nioti ing niaehioe.

■ \That Kine o? a maehine Is ihat?” 
a-k- U ti.c fariner.

’ Tha*. i> te automcMle.’* replied t h.. 
"Antį vrbat <j<> y*u eall tha: 

i: .-i- lilne i>f yours?”
■ <‘h.” replioi t be farmer dN’itste.l- 

ly. ■ tliat is an ati’.M»owhay, imt 
w-ll’L’*

**W* (oda t" «xeiaitu«d 8bU'1i. W " 
h;i<! conte up ju»t !u ttine u> see >• ir' 
••kihiuisūjtf $.30 fvr aa anclųua:eil • 
”\\hat in Hcaven’s naue are you l- r 
li>X Hiat old wre. k for?”

■ \Veil,'* eicp:a!ae<t Suuth. "įuy " 
Ik aMiained every tirae »he bas '
mit wv haven'i a car. I can’t af.-l 
» car, būt by having rbat thinį. : 
"<Hft ryu and wonr need any upk.-. • 
iu the garage, rte’ll be able to - 
we h.-ne a car aud tbere’U be no ■! 
'<• go Jaro any further detalia.”—c:.;- 
<sg<> Natra.• t

r

Her £tęrnify BeneAt
A votaor. came before a persi./v 

'•ointulttee and stated tbat eite 'g'- 
»>vkiną her “eterniry” beneflt.

‘•J'our what. madatn?*’ ąeeried thy 
HmlraMB.

"My •eternity' beneflt," abe reaf- 
firmed.

"My dear tromsn, •eternity* me.ins 
ytoir ’i»ei*after.”’

**Yes, sfr; thafe wb*t I'm her.- 
after.”

ii

Ituves jaunavedžiams:
—Jus gi pranešėte, kad i šliu- 

įbą atvažiuosite rytoj'.’
Dovanokit, kunigėli, gal ga

lėtumėt duot šiiubą šiandien; 
mat. ryt mums visokios kliūtys.

—Na gerai, ši kartą dovano- 
s:u, \ t kitą syk atvažiuokite 
’aiku.

Klebonas atvvku iems i jung-
Editorialas.

I f
&

Vienos gazietos redaktorius 
pasakė:

Tūli mandragalviai kritikuoja 
mane, kad aš prastai vartoju 
gramatiką. Well. tam yra tt,is 
-varbios priežastys:

Visų pirma, aš geriau jos ne 
moku.

Antra, jeigu aš pradėčiau is 
gramatikos kalbėti, tai pusė iš

jus nesuprastų, ką aš kalbu.
Tr-ėia. jeigu aš mokėčiau pa

gal gra n-'tika rašyt ir kalbėt, tai 
aš šiandien <1 >'lx’-iau Bostone prie 
"Keleivi<>” mii.k. Humoristikos 
redaktorius, ir itis durniai, ne 
tektumet geio >»'<► irrnto.

DRAUGAI DARBININKAI, 
SKAITYKIT IR PLATIN-

KIT “KELEIVI”

KNYGOS UŽ PUSE KAINOS
4

iš ko sutverta moteriškė.
Senovės indiečių padavimas 

•ako. kad pasaulio kūrėjas, norė
damas padalyt vyrui draugę, be* 
matydamas, kad visa medžiaga 
išsibaigė, susimąstė.

Paskui paėmė jis mėnulio ap
valumą. gyvatės miklumą, aug 
menų vijoklių graciją, lengvą žo
lynėlio drebėjimą, aksomini gėlės 
minkštumą. plunksnos lengvu
mą. verianti balandėlės pažvel
gimą. saulės spindulio skaistu
mą, praeinančios audros ašaras, 
vėjo nenastovumą. zuikio bailu
mą. povo- puikumą, plieno kietu
mą, medaus saldumą, tigro žiau
rumą. ugnies karštuma, ledo šal
tumą. papūgos iškalbingumą ii 
meilumą, katės neištikimybę ir 
klastingumą — ir iš to mišinio 
sutvėrė moteriškę.

TAKI* DRM (iii .

The Temptation
"bstėver induced you to niarry 

inyway. if I’m so di^tastefnl r.i 
> ii ’ he .-kėd ti.-r.-elr,

I think it v :is thr ads,~

II e what?”
i :••• advertisemetits. The
i oargains, you know. I

m. e! : !»e s.» lovely ’o go to tiie de- 
■ . - • :-:.r storos snd buy ice pfct» fo«- 
< : y : K-ents and 25-cent egg hesterr 

' du«n to 14 cents. aud so oti. 
• < ">i •**. I had no ūse for that sort

- • .- ."tig as 1 retnained s aule.l'
Practical Propoeal

(tiervously)—l‘<i likę.
-- . . :lie worid. Kilty, to tuarrj

bet 1 don't kiiov li<>w tu j»n>- 
|-.-e.

T

Onutė: Tik pamislyk. vos 10 
minutų su Miku kalbėjau ir jis 
pavadino mane kvaila.

Mariutė: Argi taip ilgai jam 
'••nė tai patirti?

-—Kokios profesijos vaikinas 
tau geriausia patinka?

—Man geriausia patinka but- 
iegeris.

— Kodėl?
—Nes jis daugiausia pinigu 

turi.

Medicinos mokslas Lietuvoj.

(lydytojas teiraujasi. Ix»bulės 
įpie jos senio sveikatą — kaip 
ton jis?

—šiaip taip, daktare, besilai
ko. Tris su dideliu vargu prarijo 
gyvas, o dvi teko iškepti — ne- 
icistengė gyvų praryti.

Taip bobulė a’sakė i gydytoj-; 
kiausimą. bet gydytojas tokio 
i-.s atsakymo nesuprato.

—Apie ką tamsta kalbi, bobu- 
e? —jis pasiteiravo.

—Na gi apie tas dėles, kurias 
p nas daktaras buvote išraše...«

Malonu prisiminti.

Sena davatka atlieka išpa
žinti.

—Ką .sugriešija'i ? — klausia 
kunigas.

—Pamaąiap blogai aštuonioli
ka JiatUr... Rąžančių kalbėdama 
dštuoiris kartus sužiovavau... 
Vargonininko žmona iškoliojau 
vieną kartą.

— Ką daugiau padarei? — ne 
nmaudama- klausia kunigas.

—Su Jonu rugiuose buvau...
— Ir tu. tokia sena. jx> rugius? 

i—nostebo kunigas?
—Kunigėli, tas buvo, kuomet 

aš-turėjau aštuoniolika metų...
— Tai šventvagystę! Kiekvie

ną-penktadienį eini išpazijities ir 
iki šiai diduti tą nuodėYnę slėpei ?

^—Neslėpiau. — kaip tik papil
džiau. taip ant rytojaus per išpa
žinti n pasisakiau...

—Tai kam dabar ji kartoji?..
—4). taip sau. kunigėli... Malo

niu prisiminti... —- aiškino dievo
baiminga davatka.

Ar žinot kad:

Suplyšusi dolerinė dar verta 
šimtą centų, bet suplyšę.- ar.da- 
rokas jokios vertės neturi.

Kai kas mano, kad mėnulio’ 
šviesa esanti kenksminga auga- 
ams.

Netiesa: ta šviesa kenksmin
ga tik malonioms porelėms.

V E DUSI U KASI K A L BĖ JIM A S.

Vyras: Tik mandagumas man 
neleidžia pavadinti tave pusgai- 
-*e.

I’ati: O aš esu perdaug gerai 
-auklėta. kad galėčiau pasakyti, 
jog tamsta esi tikras asilas.

Poniška tarnaitė.
• Ponia: Ona. ar tave kasdien 
reikės prikelti?

Tarnaitė: Ne. Tik tada, kai aš 
poniai busiu reikalinga.

Padarė daug nuostolio.
—Šis žmogus padarė man pon

us tūkstančius dolerių nuosto
lio.

—Kokiu bud u?
—Neleido man vesti jo dukte

rį. kuriai skirta 5.000 dol. paso- 
gos.

Tegul dabar jis rūpinasi.
r. —Jonai, kaip tau ne gėda 
Kiek jau laiko, kaip paskolinai 
•JDO dol. iš Jurgio, o atiduot ir ne
manai ?

— Aš jau pakankamai prisirū
pinau. kaip man pasiskolinti, 
dabai lai jis pasirūpina, kaip 
juos atsiimti.

she re

I

hause- 
th*»ugh!

i

Ik (erjoying <>per. fire)—Wlmt time 
you !<.ve hesC.

sh.* itetpfully)—why dor*t you ex- 
periacnt and fin<! ont?

PASIRINKITE KNYGŲ UŽ $10.00 VERTĖS, 0 
AUŠROS KNYGYNUI PRISIUSITE TIK $5.00

VISAS ČIA GARSINAMAS KNYGAS GALIMA PIRKTI U Z PUSĘ KAINOS 
PERKANT NEMAŽIAU KAIP UŽ $10.00 ANTSYK, TAI YRA ISSIRINKIT 
SAU KNYGŲ UŽ $10.00. O AUŠROS KNYGYNUI PASIUSKIT TIK $5.00.
ŠITAS DIDELIS NUPIGINIMAS TĘSIS TIK IKI BALANDŽIO (APRIL) 25 
DIENAI, 1928 M. TODĖL NEPRALEISKIT PROGOS, NUSIPIRK!! GERIAU

SIŲ MOKSLIŠKŲ SAU SEKAMŲ KNYGŲ

K r’y (prompriv aud pmctimdly)— t 
- . i right. tteOHse. You*ve tiii- 
uitniue; no\v «<> io father.

rOOK HIM OFF H/S FEET

one w<mderful
įlįst

— rhere s
ont the Itntfan conntry 

.’.i-t :ook me off roy feet.
i - < r —And w i:>t n:is tbat?
!'• nrist—its earthtiuakes.

Perfection
Doth beaotifu! *nd dumb

M y r«wr. true leve mušt be;
Brauti fui, so I’; love her—

Ano d .rri-. sn she’J Jovė me

Tht Doc Providu an Alibi
The d.vtor baving 

f.ir-lined

-aid lito 
l.orceny.

•‘.x’ot esaetl' 
“ratber a
I 'h-uk.
noiM take somed'ing warm imn'i-.i;n:r-
ly. and An h!« wny cnt he took tu;, 
oi ereoat.”

rrcorered Iii- 
rarment wa« reloetant t-- 

againsc the culprit. •T.ut. 
fH>hcerosn. "it ws< a ca*e of 
wa*n’t it?” 

returned the <lo<;tor. 
of misairtierstr.ti-liuu.

Y<m sėt*. I roki ruy patii-nr h-

Overheard
- s ;bey-r.tr to oor sėt?*’ sheasked. 

\< • gare the fad a jar.
■ y - raised bis h*ad as be m»ldly 

«a*d:
*T do when bare a war.”

♦

I

Elderized
>!• •' »-r—Helen is possessed.

- 11 never he «ati«fie<i antil ahe
linę the sriek of an. airplane.

■ at: --—Trr and persnade her tha: 
cet good pntctlce by hsndling 

-:iek of a broom.

S

t t

A t thc Cinema Palaet
Q —Wbere bare you tx^>n ai! after- 
-n?
V—At the movfnj pietnre honee.
*.—Wiiar was the pietnre?

A.— I rotikhTt fin<! out. They nevęr 
aroun-1 to showinį U.

A Full Lite
■'!<■- Cruaap scetns to rakė a

• <• asnre in nnticipating trotrtde.
y. < • you see in that avay «i»e man 

-'—- •< enley tr.any «<rrnws that nėr 
. re n y rome to .her.”

The Apex of Depreciation 
•Tl.ink of 
l>i‘->-:aiion

The Football Game
G<-rtk-—V. hy i!i<! >1o-y* stop >• 

?n<l knoek tiitn d•■rvn as aooa ;t» b<- 
t«wi«ed the hall?

I >ick—Recnnse be rvas tryiug ser 
a gonl.

Gertie—Bu; isn’t tire objeet of rh>- 
®*me to liet gisds?

įtiek—Ves. t.n: ,e'< on the o:*r>- 
šitie. He w.-ts u..inu lite vvroiig ney — 
povnrtis ti>* tvreo" u»>tl.

; ė-rtie—ĮVeii. i d.Hi't *ee why tbey 
srwmld k no. k hii. donų to teil ■> 
lirai.

knot k h i m
Every»*w!y :

She OBVIOUS

v t»J!t Won'.| ynų <R>, Gert. lt yon 
■r tired ont <■“ tbe chorus?”
•Oh! I I'd ctr<» np the stage.”

s Lietuvi*!- \nsh* ir Anųlu-Lieluvių Kalbų 
žodynas, šitame žodyne randasi visi angliški ir lietu
viški žodžiai. Prie kiekvieno angliško žodžio kabėse 

ra pridėta tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, taip
gi žodžiai paženklinti kursyvomi.- kitaromis prie ko
kio gramatikos skyriaus ji.- prigu i. Knyga labai di
delė. formatas »Xt». Pus! 1274. apdarai labai drūti, 
šitas žodynas, tai yra tikras namų žinynas, tai yra 
knyga be kurios negali apsieiti nei vienas inteligen
tiškas lietuvis, nes jis reikalingas kiekvienam mo
kytam ar paprastam. Kaina.................................. $P2.0«>

šerno—Ki.»ktgija. arna mokslą- anie gyvus
tus. Su paveikslais, pusi. 147 ........................................5

šerno—Gamtos Pajiegos ir kaip s jų naudotis. 
Puslapvu 23x. Gražiuose apdaruose......................$1.75

šerno—Nematomi Priešai ir draugai žmonių. 
Puslapių 113. Kaina .......................................................

šerno—Hygiena. arba mokslą apie užlaikymą 
sveikatos. Kas ją -u atyda perskaitys, pataikys apsi
saugoti nuo visokių ligų, užlaikyti ėielybėje savo 
sveikata, pailginti savo amžių ir užauginti sveikus 
ir tvirtus vaikus Pusi. 132.......................................... r>°

J. IIgaudo—Amerikos Pilietis. Pamokinimai kaip 
tapti Suvienytų Valstijų piliečiu. Sutrauka Suv. Vai. 
Kn.istitucijos ir moterų balsavimo teisės, p. H4. .2;>

J. Laukio—žinynas. Knyga žinių iš mi’olocnjos. is
torijos. etnografijos, geografijos, astronomijos, arit
metikos. medicinos ir kitų mokslu t ei jų šakų rinki
nys visokių patarimu apie sveikata, budus gydymosi, 
vaistus. įvairių nurodymų amatnirkams. aki r inkams. 
• laržirinkams. seimininkams ir kitiems p. 392 $3.(K>

KI. Jurgelionis—Mįslių Knyga. Pusi. 162. $1 Oi
J. Laukio—Naujas Pilnas Orakulas arba burtų, 

monų ir visokių paslapčių knyga Taipgi praktiška 
f. C. St. Germain Deirražinystė. su paveikslais, i ra 
tai didžiausia ir praktiškiausia menų knyga, burtų ir 
delnazinystės <fortune-tellingi mokslų. Formatas 
6x9 colius Puslapių 414. Gražiai apdaryta .. $3.5»)

.1. Laukio—Paslaptis Magijos bei Spiritizmo švie
soje moksle. Puslapių 262........................................ $1.<IO

J. t iskoškos—Tikri Juokai. Yra tai rinkinys dau
gybės gardžiu juokų.........................................................

(Ir. Basanavičios—Iš Gyvenimo Lietuviškų X ėlių 
b -i Velnių. Puslapių 470 Gražiai apdaryta .. Sž../* 

f)r. J. Basanavičiau-—Lietuviškos Pasakos įvai
rios. Puslapių 2SO. Apdaryta ............................ $2 25

Istorija Suvienytų Valstiją Šiaurinės Amerikos 
nuo atradimo ir dar prieš atradimų Amerikos iki 
1*96 metu. Pusi. 364. Gražiuose audimo apd ..

S. Matulaičio—IHi Keliom J Tolimą šiaurę, 
žingeidus ir naudingas aprašymas iš kelionės Į 
rinj poliusą <Su 17 paveiksiu). Pusi. SS............

L>r. E. Loeb—Kultūra ir Spauda, čia aprašo

do visokius silpnus, kokie tik žn. ■. ui pnsi.»upi.u<ej 
gali. Chicago, Iii. 1S95, pi. 2n.>. Popieti s viršui .»:> 
Audimą apdarais ................................................. $l»0

J. šilieėio—Vokiečių Okupacija Lietuvoje, bu iri) 
paveikslų: tekstas ietuvių ir anglų kailon.i-. Kasto 
žodžiu ir paveikslais vaizduojama vokiečių viespatu- 
vimą Lietuvoje. Kaunas, 
formato.

Ur. F.

it! A hunęlrerf per eent 
in v ’up in one sbort

Z
■e ynu hrldng abont?” 
■en<e platės.”

A TO E DANCEK

i
t

' \Vhat kinti of a dancer h he?”
• A rno dnncer—Judjrtng from 

r.iositeą toes.”
I

Pats save nubaudė.
Jonas:— Tas šelmis Jurgis iš

sivežė tavo pačią. Jeigu ii pagau
si. tai turbut smarkiai ji už tai 
nubausi ?

Mikas:— O kam dar.j i bausti? 
Juk jis pats save užtektinai nu
baudė.

An Aneient Probltm
wi . - \>nh th® oc*«n bl»e,
H* b* č hK tro4ihjei» .šame as you; 
r\ ♦•••?« Rnd (inr? be drove tb> 

fovn.i nl.ice to park.
9

II

I

Angelt
'.’np dnn't Invarisbly #y.

It’s furn v.
T b*v stay ai: snd labor tn suj-ply

The menėj.

Purpoa*
Jerrj—T.mr wife fone? Rather 

i<H)e«<iD;e. eli.
F"-?.!—5ot «• si!. I’ve placc<l th* 

!ow«t «pe*kpr in her chsdr, nn<1 it‘< 
1.4 - ehe.iper !n th^ way of nonrisli- 
Oe'ti*.

Track CiMtr
Rotty—Po you have any green lir- 

-tickK?
Itrag-Store derk -Green llpsti<-k<7 
r>tty-Tr»; a ralirosd man .« gotr.g 

la'cali on ęte tontetr.TTrfght 
l'oSldef.

To « On< Spėt
mm) you msrry hj op!(e nf n»y 

irnnbte?” t
' h ftr

* F'aJIiag halr.."
"Yon Marline boy! To how mnchf

Two Credita
Burti—1’11 g ii> liesinai'! credit 

getiing me a nice engngenient ri»s.
II by—I ezpeer that’s Fhnt the 

Jetveler nt’ him. t«w».

for
T/i« Moro DMcalt

Toni—l'»ii n-ere .ifratd you d neves 
lake ;o poker.

.Rili—Yeah, an-1 nnw Itm flfraid FU 
n*ver take from lt.

1922, puslapių 196. Didelio 
"Kainu ........................................................ $3.50

_.. .. MalulaicHi—Tei-iagos Paslaptis. Knyga 
skiriama tik moterim- ir merginom-. Su paveikslais.

31. Kaina.......................................................... 25
Fizika. -"5 dalį- vienoje knygoje. 

___  __ _ skysčiai, dujo:
II dalis—Magnetas ir-elektra. III dalis—šviesa.
-a.-. dar!>a- ir energija. Tilžėje. 1923 m 
Apdaryta ..........

Beecher-Sto« e-
noje knygoje Tilžėje, 1921. pusi

l>r. J. šliupo—Gadjnė- įlėktos Viešpatavimo Lie
tuvoje. ::-čia- tomas (Lietuvių Tautos Istorija >. Chi
cago. Iii. 1969, pusi. 552. Aįdaryta ......................$3.50

tmbrazėjaus—lenkiškai-Lietu' iškai-Ru-iška- Žo
dy na-.. Puslapių 552, apdaryta —........................$5.60

K»n. K. Prapuolianio—Lenkų Apaštalavimas Lie
tuvoje Nevv York. 1919, pusi. 2t>4....................... $1.00

Jekanto-Durio—Imtinų Kalbu- \ adovelis. 1 ir_2 
ikiiis ir Lotynų Kalbu- Sintak-ė. I’j-i. 430. apd. $4.50

L Busilo—Matematikos. \ dalis kartu Kaunas. 
1922. puslapių 515. Kairia ......................................$3.50

J. I lomijunaii io—Lietuvių Kalbu- Gramatika. Nau
ja- pertaisytas leidimą.-. Kaunas, 192:;, p 129. .90

J. .lablinskio—\ argo Mokykla, kalbos mokslo rei
kalui. Dalis I. Tilžėje. 1922. pusi. 206...................$1.25

J. Jablonskio—Vargo Mokykla, kaltos mokslo rei
kalui. Dali- II. Tilžėj.-, 1921. pjsL 320................. $1.50

J. Ilgūno—Buhalterijos Vadovei'-. Elementąrini- 
kursa- komercijos mokykloms I ilžėje. pi. 194. $1.00

I'. Klimo—Lietuviu Kalbos Sintaksė. Kaunas, 1921. 
puslapių 56..........................................................................

P. Mašioto—Algebra, ltalis I ir 11. Tilžėje. 1923. 
puslapių 164 ............................................................  $i.0C

.1. Murkus—Lietuvių kalbos vadovėlis. I'im>a-ai ir 
antrasai kalbos mokslo laipsniai (1—II pradžios mo
kyklų skyriams). Tilžėje, 1921. pu.-l. 151...................96

J. Murkos—Lietuvių kalbu- vadovėlis. Iii ir I\ 
kalbos mokslo laipsniai. Tilžėje. 1921. pi. 191. $l.o'>

J. tiurko—Vaikų darbymečiui. III d Knygos Iii 
ir IV pradžios mokyklų.-- skyriui. Bele ristika ir gam
ta. Tilžėje. 1922. pusL 4(<7....................................... $1.75

J. Murkos—Vaikų darbymečiui. I'. dalis Krašto 
mokslas ir kiek geografijos, puslapių 2$3.............$1.25

švenėioniškio—Meilės Laipsniai. Kaip pras dėjo 
meilė pa- 'vairias tautas — vyrų prie moterų ir mo
terų prie vyrų. Smrtyki&MKro moterų ir vyrų žiloj 
senovėj, viduriniuose amžiuose ir nūnai. Žingeidi 
knyga. Brooklyr., N. V. 1917. pcsl?3lf'. ąp<i. . . $2.50

T. J. Kufinsko—16 Kri-tų. Šioje knygoje yra apra- 
■šyta. icad.ant žemės buvo ne vienas, pet JO Kristų, ir . 
kąd tiek na t t»ųv> mčtinų švenčiaustų. kad RitJija 
yra -e viena, et iš vi - - jų yra 27 Bibljjo-: Taipgi 
šitoje knygoje-yra aprašyta nuo ko paeina Veiykbs. 
Kalėdos. Ve’nias ir kitos įvairtyiybčs. Pabaigoje šitos 
knygos yra surašyti vfsi pbpiežiu praleeikimaj. 11*20. 
puslapių M, Chicago, I’l ...................

J. (>. Sirvydu— Attiios Siaubimas' t iet'nvi klas
tai-. Knyga aprašo ka- : uvo Hunai, is kur ji" atėjo, 
kokias ir su kuomi vedė kares, kaip teriojh nekaltus 
žmones. Romėnus. Gudu.-. Gaius. Slavus, o daugiau
sia- lietuvius. Cleveland. Ohio. pusi. 2f**. Ap<l. $1 ■>”

K. S. Karpa'iėiavs—Kas slepiasi už žmonių .pasa
kų. Knyga nušviečianti dalyku- Ril lijoje paminėtus, 
kaip antai: Didijį Tva a. į-griovima -ler'cho miesto, 
sunaikinimą Sodomos ir (rrri.n s miestų. AlaižK'- 
šiau- stebuklinga pe:--kle;d<mą Raudonųjų Jūrių ve
dant žydu: iš. Egipto. K"jų. apie Kryžiai:- reikš
me. apie žmonių religiją, ir tt Cleveland. Ohio. 1919. 
pusi. lis. Gražiais audime'apdarais...................... S1.25

Siniano Daukanto—Lietuvos Istorija r.uo Gedimi
no I). L. K. iki 1 iublino Unijai Knyga II. Plymouth. 
Pa.. 1899. pusi. 531. apdaryta............................... $4.60

Labo—žodynas angliškai-lietuvtškos kalbos. 
(Dalis f D. čia rasi visus angliškus žodžius išguldy
tu- lietuviškai. Prie kiekvieno angliško žodžirr kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžiu- angliškai tarti, 
taipgi kiekvienas žodis paženklintas kursyvomis Išta
romis prie kokio gramatikos skyriaus ji- priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Chicago. III.. 1915, pus
lapiu *3.>. Audimo apdarais.................................... $6 56

Irojanovskin—Gamta ir Jo- Reiškiniai. 4 dalis vie
noj knygoj, apdaryta. Su paveikslais. PI. 303 $.3.00

Dr. J. Etiagerin ir M. LMnermozos—IJeitrvos Pra
monė. Įdomu- aprašymas Lietuvos fabriku ir dirb
tuvių. -u paveikslais, Kaunas. 1923, pusi. 161. dide
lio formato......................    $3.00

Fenerbachas. 12 jo spalvuotų paveikslu ir aprašy
mą- jo gyvenimo bei kūrybos............................... $1.75

Lietuvos Įstatymai. Sistematizuotas Įstatymų, In
strukcijų Rinkinys. Šita knyga naudinga tiems, ku
rie nori susipažinti -ir Lietuvos įstatymais, bei visa 
šalies tvarka Didelė knyga. Kaunas. 1922. puslapių 
1031. apdaryta. .. -...................................................... $1.00

Popovo—Ka- Tai yra Religija? Knygoj parodoma 
religijos atsiradimas, vystymosi ir veikimas nuo pat 
P’rmpradinlo žmogaus iki musų laiku. So. Boston, 
5’uss.. 1906. puri. 380. apdaryta........................... $3 00

Magiškos Kazynn- su lietnvišku išgitMytnit. $|JWt
K. VidiLausko—Esperanto kalhem vadovėli!*. Pus

lapių 190. Apilaryta. .................................... $1.75

Puslapių
Inž. b. šalmui

I dalis—mechanikos pradt: šiluma, 
ga- 

pusl. 172 
... $3^50

Pėdė- l'«»mo Trobelė. 2 tomai vie-
’ isj. apdaryta S2.50

$2X5 
Labai 
šiau- 
. .4D

_____ _____ ____ _ _ kokia 
svaTha turi spauda kultūroje, kokią svarbą turi laik
raščiai ir knygos žmonių gyvenime, ar kitaip sa
kant: koki jų laikraščiai, tokie ir ių žmonės yra. La
bai naudinga perskaityti kiekvienam. Pusi. h»3. .fki

T>r. Vinco Pietario—Iš Mano Atsiminimų. Su au
toriau- paveikslu. Telpa čia trumpa i-iografija l»r, 
V. Pietario. I Apie save. II. šeimyniški atsitikimai. 
III. Žiuriai-Gudeliai. 1\. žiunų-Gudeliu apvgarde-. 
V Apie Sudariją-Suva)kiją. VI. Pašešupių balsai ir 
VII. T apė- gyvenimas ir mirties • pagal senų žmonių 
pasakas. Chicago. Iii.. 190->. pusi. 301. Apdar. $2.00

Prof. P. 11. Chantepie lle La šaaseye’fl—Tikėiimų 
Istorija. Knyga didelio formato, )i<SG pusi. .. $10.60

šerno—Ethnologija aron istorija apie žemė- tau
tas. Su paveikslais. Gražiuose audimo apdar. $4.0o

šerno—Geografija arba žemės aprašymas Su pa
veikslais. Pusi. !»'►!). Gražiai ap<iarvta.................$3.50

Prof. R. Vipperio—Trumpa Senovės Istorija. .Su 
paveikslais senoviškų liekanų ir 5-iais spalvuotais 
gražiai- z.emiapials imajx>mi.-| Pu.-I. .".05. Apd. $2.50

Pr. Siūleli* —Svieto Pabaiga, kas neri oasižinoti 
kada bu- -rieto pabaiga, tegu! perskaito šia knyge
le. Chieago. III.. 1902. puslapių 31» ............ .26

I)r J. šliupo—Lietuvių Pratėviai .Mažoje Azijoje 
nuo senovės iki jie pateko p<> valdžia Persu Pusla
pių 2*3. Gražiuose audimo apdaruose......... .. S2.00
Į l>r. A. Bacevičių-—Gamtos istorija. Knvga su 
daugy be paveikslų, žuvių, žmonių, medžių. aKtueKų 
ir tt. pusi. 209. Gražiuose audimo apdaruose. $1.50

Prol. K. Protnyk’o—Akyvi Apsireikimai sviete, i 
kuriuos žmonės nuolatai žiuri, bet jų nesupranta. Su 
7 naveikslais. Puslapių 79................................................4<l

I>r. \. J. Karaliaus—Barbora l'hryka arba Klioš- 
torius ir Jėzuitai, šitoj knygoj yra aprašytas gyvvni- 

■as Barboros l’brykos. Krakovos karmelitų ktiošto- 
riuj. Puslapių 118. Kama ..............................a.............75

šerno—Paėjimas Organiško Svieto. Kr.vga aprašo 
tvėrnnąsi visu gamtos sutvertų daiktų. PI. 137. .75

I)r. L. Graičiaao—Sveikata arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikata. Pamatinės žinios iš anatomijos, fi
ziologijos ir hygienos. Knyga apima šiuos dalykus: 
Valgi- i’- kas iš jo pasidaro. Valgy mo budai ir viri
mas Virškinimas. Fermentacija. Cirkuliaciją. Kvė
pavimas. Kūno pelėiai ir judėjimą-. Inkstai ir oda 
Dirk-niai (nervai). Pajautimai. Sveikata ir liga. Pa
razitai. Kaip ištobulinti huną, baisa. Kūdikių prižiū
rėjimas Džiova. Kaip mnsios ir kiri vabzdžiai užkre
čia žmones ligomis ir kaip nuo jų apsičiaugoti. Su 
daugybe paveikslėlių visų kūno sąnarių ir visokių 
vabalu, kurie ligas gimdo. Chicago, III., 1911. paid. 
339. Drūtuose audimo apdaruose............................. $2.56

l.ietiivšikas Sapnininkas, surinktas iš daugelio 
svetimų sapnininkų ir sutaisyta- pagal tikrą persiš- 
kai-egintiška sapnininką, su daugybe paveikslų ir ap
rašymu planetų atspėjimo ateities Oriausiai išrul-

Pinigus sykiu su knygų užsakymu siuskite šiuo adresu

“KELEIVIS ” RAŠO TIK TEISYBĘ. SKAITYKIT IR 
PLATINKI? J| TARPE SAVO DRAUGŲ.

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Habted St, Chicago, IU.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespondentų ir U Lietuvos Laikraščių.)
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12 ILGARANKIŲ.

SU KUO SUTAPSI, TOKIU 
PATS PATAPSI.

Kovo mėn. 5 d. revolverio 
šūviais nušautas 19 metų am
žiaus jaunikaitis, Savickas 
Antanas, gyv. Šeduvoj. Da
bar kriminalinė policija su
rado piktadarį ir patraukė jį 
atsakomybėn. Visa ši trage
dija įvyko prie tokių aplin
kybių : kovo 8 d. vakare nu
žudytojo Savicko tėvas Juo
zas (krautuvininkas), užda
ręs savo kiautinę ir pavaka
rieniavęs drauge su suriumi, 

. nuėjo gulti. Nusirengęs savo 
drabužius padėjo ant kėdės, 
gi viršutines kelnes, kuriose 
buvo pinigine su 1.000 litų 
pinigų ir h airiais dokumen
tais, .pasidėjo po pagalve. Jo 
sunu* Antanas tą vakarą pa
sisiūlė levui prieš užmig
siant paskaityti laikraštį. Su 
šiuo sunaus pasiulymu tėvas 
>utik<. ir beklausant skaity
mo užmigo. Bemiegodamas, 
lig ir sapne, pajuto, kad iš po 
jo pagalvės ištraukė kelnes 
su pinigais. Nubudęs po pa
galve ištiesų pinigų jau ne
berado, o sunaus nebuvo vi
siškai kambary. Be to patik
rinęs kitus savo daiktus ra
do, kad iš komodos paimta 
20d auksinių rusų rublių. Tė
vas labai nustebo dėl šio su
naus poelgio, tuo labiau, kad 
visą laiką sūnūs buvo pavyz
dinga.' vaikas, bet vos tik 
pradėjo draugauti su Kaziu 
Nordonu, pasidarė kažkoks 
neramus. Nordonas neturi 
gero vardo ir buvo visų žino
mas kaipo įtartinas asmuo. 
Savicko tėvas žinojo, kad jo 
sūnūs draugauja su tuo tipu 
ir kad jis kurstė sūnų vogti 
levo pinigus. Tėvas draudė 
sunui su juo draugauti, bet 
Nordonas taip mokėjo jauno 
Savicko sielą paveikti, kad 
šis nežiūrint į tėvo pareiški
mus. tęsė ir toliau draugystę. 
Nordonas nužudytąjį įkalbi
nėjo visą laiką išvogti nuo 
tėvo pinigus ir su jais bėgti į 
Kanadą. Įkalbėtas Nordonc 
Savickas tai padarė, bet deja 
paėmęs pinigus ir atnešęs 
savo geradariui pats žuve 
nuo jo rankos. Nordonas nu
žudė Savicką, iškratė kiše- 
nius, paėmė pinigus ir pasi
slėpė, bet tečiau neilgai jam 
teko laisvėje gyventi, nes tą 
patį menesį buvo sulaikytas 
ir padėtas kalėjimam Sulai
kytas Nordonas įvairiais bu
cais stengėsi savo kaltę nusi
kratyti, bet jam tai. nevyko ii 
jo darbelis yrą kibai aiškus.

BIAURIAI SUVILIOTA 
MERGAITĖ.

Šiomis dienomis į p. Intri- 
ligatoriaus lentpiuvės konto
rą Nemuno kranto gatvėje. 
Kaune, užėjo jieškodamu 
tarnystės p-lė K. Buvę tuo 
laiku kontoroje tarnautojai 
Leizeris šuntupis ir Abra- 
mas Vilkovičius tarnyste 
duoti pažadėjo, tik prašė už
eiti vakare.

Nurodytą vakarą, panelė 
K. atėjo į kontorą ir čia šitie 
du tarnautojai ją išžagino. '

Kaltininkai sulaikyti ir pa
sodinti Kauno sunkiųjų dar
bų kalėjime.

Kvota baigiama ir byla 
bus perduota Kauno apygar
dos teismo valstybės gynėjui 
patraukti kaltininkus teismo 
atsakomybėn.

I LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Šėta (Kėdainių ap.). Šiais Gerbiamieji:— 

metais ir pereitų metų pasta
raisiais mėnesiais Šėtos apy- raštyje ekskursijom i Lietuvą L, 
iinkėj pasitaikydavo gan i vu Aųuitania gegužės 30 <1.. dau 
dažni vogimai. gelis skaitytojų rašytus mar

, Pavogdavo ūkininkams: i gavo iš pašto atgal ne
! karves, arklius, kiaules, iš
plėšdavo klėtis ir tt.

Šėtos policijos pastango
mis vagystės susektos ir tar
dant išsiaiškino nemaža va
gilių gauja, kurioj figūruoja 
net kai kurie aplinkinių kai
mų ūkininkai ir keletas Šėtos 
žydų, viso apie 12 asmenų.

“Kompanijos” nuveikti 
darbai: pavogta dvi kar
vės, keletas avių, 4 arkliai, 
apie 15 cent. sėklinių dobilų. 
300 cent. kviečių, keletas 
centnerių nemintų linų ir da
rant kratą rasta 18 karvių 
odų.

Reikale skelbiamos Jūsų laik-

I

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
ŠNIPINĖJIMĄ.

Mariampole. Kariuome
nės teismas nagrinėjo pil. 
Miliukevičiaus Juozo bylą. 
•Jis kaltinamas šnipinėjimu 
lenkų naudai ir teikimu ži
nias apie Lietuvos šaulius. 
Be to, įrodyta, kad Miliuke- 
vičius turi gerus santykius su 
kitu lenkų šnipu Gudeliaus- 
ku, kuris yra pabėgęs Lenki
jon ir figūravo Suvalkuose 
33 lietuvių byloje liudinin
ku.

Kariuomenės teismas Mi- 
liukevičiui priteisė 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

NUODIJIMOSI EPIDE
MIJA.

Vilkaviškis. Kovo mėnesį, 
pavasariui artėjant. Vilka
višky prasidėjo tikra nuodi- 
jimosi “epidemija.” Kovo 5 
dieną pil. Ema Reinertaitė. 
25 metų amžiaus, išgėrė acte 
esencijos. Nugabenus ligoni
nėn, gyvybė liko išgelbėta. 
Nuodijimosi priežasties ne
nurodė. Kovo mėn. 10 d. nu
sinuodijo pil. Elzė Belevičiu- 
tė, 19 metų amžiaus, išgėrusi 
praskiesto muilo akmens. 
Nugabenta apskrities ligoni
nėn po 2-jų valandų mirė. 
Laiške sakosi, nusinuodijusi 
dėl sunkių gyvenimo aplin
kybių.

Įteiktus. Kodėl? Todėl, 
laiškai laivo adresuoti tik mano 
pavarde Į 25 Broadvay. Nev 
York. -Šiame didžiuliame name, 
kur telpa greta Cunard Linij<» 
dar kelios dešimtys įvairių fir
mų su šimtais patarnautojų, laiš
kanešiai manęs nežinojo ir laiš
kus, grąžino rašytojams.

Apgailestaudamas ši nesmagu 
ivvki. prašau skaitytojų adr> 
suoti laiškus arba stačiai į Cl 
NARD LINE, arba mano vardu 
šiaip: P. Bukšnaitis. Cl’NARf- 
LINE. 3 č’lass. 25 Broadvav 
New York.

i Reikšdamas pagarbos ir d< 
ikingumo žodi, liekuosi.

NUP1OVĖ NOSIES GALĄ. Į P. BukšnaitL.
Mažučiu Kaime, Vilkaviš-t-----------------------------

kio apskr. pil. Pr. Ruočkus, VAŽIUOJANČIUS ŠĮMET i 
uždengęs stogą, užlipo su LIETl'N Ą AMERIKIECII S no 
gerai išgaląstų dalgiu nuly- rėčiau susieiti Lietuvoje ir nusi
ginti stogo apačią. Bet nety
čia paslydo kopėčios ir vai
kinas bekrisdamas dalgiu 
nusipiovė nosies galą. Dėl to. 
sako, daugiau stogų jau ne- 
bed engsiąs.

>
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PASIKĖSINIMAS NUŽU
DYTI MOKYTOJĄ?

Alytus. Kovo 12 d. Aly- 
aus gimnazijoj franeuzų 

■calbos mokytoja, p-lė Meje- 
raitė dėstė savo pamoką, 
staiga—suvis’. Kulka perėjo 
>er du lango stiklu, užgavo 
nokvtojos plaukus ir įstrigo 
klasės lentą. Mokytoja liko 

tveika. Piktadariai pabėgo.

TRAUKINYS SUTRAIŠ
KĖ VAGONŲ SUKABI- 

NĖTOJĄ.
Kovo mėnesi, Šančiuose 

per vagonų manevrus pa
kliuvo tarp rampos ir garve
žio vagonų sukabintojas Žu- 
’is Kazys, 51 m. amžiaus.

Žuliui suspausta krūtinė. 
Suteikus geležinkelių ambu
latorijoj pirmą pagalbą Zu
is nugabentas miesto ligoni

nėn. kur kovo 13 d. mirė.
Žulis tarnavo Lietuvos ge

ležinkeliuose nuo 1927 m. 
Velionis paliko žmoną ir 2 
vaikučius.

pažinti. Iš to noriu praplatini sa
vo žinias apie Amerikos lietuviu 
ir Ameriką, ir taip toliau.

Kas nuo to neatsisakytu, pr;. 
šyčiau suteikti man žinią.

Su pagarba.
Leonas Vitkauskai.

Laikraštininkas-rašy to ,a> 
Antrašas: Kaunas, iki parei

kalavimo.

GYVENK IR NORĖK1
200 metu atgal Williain Oldvs 

rašė: “Gyvenk ir norėk, gyveni
mas trumpas ir praeinąs.” Ne
leisk. kad blogas apetitas, ne
virškinimas ir užkietėjimas gy
dytų tau ūpą. Griebkis Trinerit

. Karčiojo Vyno, kurs tikrai ir 
greitai pasalina visus tokius tru- 
beHus. Malonus imti. Visose ap
tiekose. Rašyk Jos. Triner Co.. 
1333 So. Ashland avė.. Chicago. 
Iii. ir gausi sampalą dykai. Įdėk 
10c. pašto išlaidoms.

NEMOKAMO BAMBALO
KUPONAS.

Vardas 
Gatvė . 
Miestas E 3

YANKEE

Aukšto Gerume
Žemes Kainos 

Patikėtino Vardo
ir

Garsios Garantijos

- -Tėte, ar a® galiu eit pačiuži 
net.’

—Eik. Bet jei nusisuksi spran
dą. tai ir namo nepareik.

DIDELĖ PAVASARINĖ 
EKSKURSIJA j LIETUVĄ 
Be jokio persėdimo tiesiog 

Į KLAIPĖDĄ 
Laivu LITUANIA, 

GEGUŽĖS 29 D., 1928.
šios Ekskursijos vadu bus pla

čiai žinomas savo darbais buvęs 
Lavvrence Lietuviu Ukėsu Kliu- 
b<» pirmininkas p. Julius Savin- 
čius. Reikia žinoti, kad šiais me
tais bus daugybė Įvairiu Įvykiu 
Lietuvoje. Bus iškilminga De
šimties Metu Sukaktuvių Lietu
vos Neprigulmybės šventė; bus- 
Tautos Dainų Šventė; bus De
šimtmečio Ūkio Paroda, o taipgi 
dus Amerikiečių šventės Diena.

Taigi, visi tie. kurie norėtų ap
lankyti savo gimtinę bakūžę, sa- 

i 'o senus tėvukus, brolius, gentis 
ii. draugus, o taipgi pasigėrėti 
pramogomis musų atgimusios 
tautos, kreipkitės pas mane be 
lokio atidėliojimo. nes keliaujan
čių vra daugybės, reik atitinka-

I

inai prirengi vietas ir dokumen- 
itus. Todėl pasiskubini it.

J. J. t'RBšAS
101 OakSt. Tel. 9850.

LA\VREXCE. MASS.

DAUG KELEIVIŲ VAŽIUOJA 
1 RYTI S IR V AKARI S

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šįmet, daug keleiviu važiuota 
netik i Europą, bet ir Į kitas ša
lis. Pavasaris yra patogiam- u s 
kelionei laikas. Hamburg Aroe- 
rican Linijos laivai plaukia Į ’, i- 
sas pasaulio šalis ir suteikia ge
riausi patarnavimą keleiviams.

SkausmaK ii 
Pietlėn 

'.rūbelių
Greita Praša

linama su
Santi= Midy
Cep ule*

Parducdzma 
visose 

vaistinėse

J. J. URBSZOS
DIDEDĖ PAVASARIO EKSKURSIJA

LIETUVON
4

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išdirbam 
r importuoja- 

me visokiu ri
siu rankomis 
dirbta.® 
Itališkas 
Akordinas 
reriausias 
vasau! v re. 
Ant 1’6 
metu gva-
•antuotos Musu kainos žemesnės, 
iru kitų išdiri*ėju. Dykai suteikiam 
mokinimus. Reikalaukit katalogo, 
rį prisiųnėiam dykai. (-)

ri att \ sicreneuj & CO.

DIDELIS GAISRAS.
Vilkaviškis. Kovo 23 d. 

apie 3 vai. po piet Sardokų 
kaime, 5 kil. nuo miesto už
sidegė ūkininko Adomavi
čiaus Jono kluonas. Esant di
dėliam pietų-rytų vėjui gais
ras smarkiai ėmė plėstis ir 
pasiekė net kitus 3 ukius iš 
eilės, kurių sodybos buvo net 
nuo 350 iki 500 mtr. tolumo 
viena nuo kitos.

Iš viso sudegė: ukin. Ado
mavičiaus Jono kluonas, 
klėtis, tvartas, javai, Įvairios 
ūkio mašinos, 2 arkliai ir kiti 
smulkus gyvuliai; ukin. Ar
mino Pijaus — mūrinis tvar
tas, kluonas, kluonelis. ark
lys, 3 raguočiai, 7 avys, 15 
kiaulių, javai, kuliamoji ma
šina ir kiti ūkio padargai: 
ūkininko Sauko Jono — su
degė visi trobesiai su visu 
inventorium ir javais, išski
riant gyvulių ir ūkininko Ne- 
niuro Vinco — tvartas ir 
kluonas su javais. Iš viso 
nuostolių padaryta apie 
180,000 litų, iš kurių tenka: 
Adomavičiui — 70,<HM» litų, 
Arminui 50.000 litų, Saukai

40.000 litų ir Neniurai — 
apie 10.000 litų. Turtas buvo 
teapdraustas tiktai ūkininko 
Pijaus Armino ir tai tik 
7,000 litų sumoj.

KERTA ŠIMTAMEČIUS 
ĄŽUOLUS.

Airius. Kovo 3 d. Miškų 
valdyba padarė ekskursiją

Varėnos . raiškų urėdiją: 
Daugų girininkiją, apžiūrėti 
kertamų Kolesnikų girioje 
šimtamečių ąžuolų — magi- 
kanų, kuriuos pereitais me
lais valdžia pardavė užsie
nių firmoms.

Kertami ąžuolai šiaip sor- 
tiruojami: storesnės ir dai
lesnės dalys skiriamos lentų 
ir faneros gamybai, o iš 
trumpesnių ir dalių čia pat 
vietoje daromi bačkoms šu
neliai.

Ąžuolai gana stori: nuo 
12 iki 11 o mtr. diametre ir 
nuo 200 iki 250 metų am
žiaus. Visus darbus atlieka 
vietiniai ir apylinkių gyven
tojai.

NUŠOVĖ.
Radviliškio miestely 

šautas A. Aduškevičius 
metų. Šūvis paleistas pro lan
gą. jam esant bute, šauta iš 
kariško šautuvo. Nužudymo 
priežastis dar nežinoma, 
žmogžudys jieškomas.

nu-
27

RASTAS LAVONAS.
Ant kelio Biržų apskrityje 

rastas nušauto žmogaus la
vonas. Pas užmuštąjį rastas 
pasas tečiau jame įskaityti 
galima tik paso savininko 
vardą — Chaimas — Leibas. 
Pavardė neaiški.

Spėjama, jog užmuštasis 
yra Biržų m. gyventojas, pir
klys. ir buvo nušautas api
plėšimo tikslu. Plėšikai nesu
rasti.

}

K

I KANADĄ
Atitrauksiu Jusu gimines, pažįsta

mus, kaip vyrus, taip ir moteris ar 
merginas iš Lietuvos į Kar.ada. Mano 
patarnavimas yra sąžiningas, saugu®., 
greitas. Mano patyrimas laivakorčių 
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mane atsitraukė sa
vo gimines yra man dėkingi už maro 
rūpestingą patarnavimą, kaip mergi
noms. taip ir visiems keleiviams pa
mpinu geras, apsistojimui vietas Ka- 

., nądoje. Maną patarnavimas ar kaino* 
liTvakorčią yra pigesnės, Segu kitą 
agentų. Dėlei platesnių informacijų 
visad kreipkimės,mąjįe.šipo adresu

ALEKANDER S. LEVIS 
Teurist Agent (-)

45 Vtadsor St., Montreat, 
P, Q„ .C«n*da.

Šios gyduolės praialma ink
stų ir pūslės trubelius.

štai yra didžiausia pągelba kenčiu • 
tiems nuo inkstų ir pūslės trutieliu 
didelių skausmų nugaroje, tankaus pa 
budimo naktyje, praradimo stiprumo 
ir energijos, nusiipuaib nervų, galvos 
skaudėjimo, svaigetio it panašių simp
tomų. Nuga-Tone stimuHoja ir stipri 
na visus neriu* ir raumenis, suteikia' 
jėgos ir stiprumo visiems svarbe®- 
niems kūno organams ir pataiso ab:-J 

• ną sveikatą
.\lr. John ( ha.®e. iš Kelly. La. rašo 

"Aš buvau visai nusilpęs jau tūlas 1;p 
kas. Turėdavau atsikelti tris ar ketu

- - . - ,------------ s pu®
darbą, prašalina užkietė- l“-' N’"> pradėjimo va -<>•

t-— -i —;  . . uerai
£T’‘- 
■■I

UŽMUŠĖ VAMZDŽIU.
Kariuomenės teismo sesi

ja Alytuje kovo 15 d. nagri
nėjo p. J. Liaukonio. kilusio 
iš Veisėjų valse.. Uolonių k 
kriminalę bylą.

Jis kaltinamas buvo tuo, 
kad 1927 m. spalių mėn., no
kiamas nužudyti Leipalin
gio valsčiaus. Sankonių kai
mo gyventoją jt. Šerkšnių, 
smogė galvon geležiniu vam
zdžiu. Už tai kariuomenės 
eismas p. Liaukom nubaudė ti( 
10 metų sunkiųjų darbų ka
tėjimo.

I

i
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1014 B’ue l«land av. Dpt. SO. ( hieazo

VALIO!!

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

.Art musu popu!.ariu laivų 

new yokk, Atnar mini 
BAMBUBC. DrCMCTLAMO,

CLSVELANB.
ąVTFTFHALlA, THUB0M1A

Nepalyeinama® švarumas ir 
patarnavimu- visose kienose. 
Personaliai lydimi i Europą 

i®v ažiavimai.

Iš IR J

LIETUVĄ 
l'ER BREMES \ 

ant didelio Vokiečiu laivo 

COLUMBUS 
arba kitais šio® Linijos 

laivais
TIK AšHOMAS 

DIENAS 
Puikios kajuto- Trečiai 

Klusai—Tiktai
Steitrumia;

pa.® vietos agentus arba 
*>.'> Statė St.. Boston. Mas®.

NORTH GERMAN ,

LLOYD

TIESIOG I KLAIPĖDĄ BE PERSĖDIMO
Ekskursiją lydės žinomas Lawrence ir apielinkės 

veikėjas, buvęs Lawrence Lietuvių Ukėsu Kliubo 
Pirmininkas p. JULIUS SAVINČIUS

Baltico-Amerikos Linijos

LAIVU “LITUANIA"
GEGUŽĖS 29-tą, 1928

Platesnių žinių suteiks ant užklausimų

J. J. URBSZO
101 O AK STREET, LAVVRENCE, MASS.

VALIO!!

METAIS KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ
Be Jokiu Persėdimų

B AL TIKO * AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejam 

Apvaikačiojimui. t

NUO PILVO LIGŲ 
Yra naujausia ir geriausia 

žolių gyduolė
KATRO-LEK

t> • n i-i Kas- »uieaavau atsrKeiti tns arReguliuoja pilvo liauki} ris kartus naktyje ii nriciastie< 
darbą, prašalina užkietė- N"<* pradėjimo t-
•• *1 • titra-Tone, a< mituti labai ere ra i.jima9 skausmą ir svai^ulj Nuęra-Tone padarv man labai daug tf’

* , r9-" Nuea-Tom- suteik® iėjnms tas pa-
i čia.® pa«ekmes arba jums rjekainuo® 
I nieko. Visi aptiekoriai jas pardavinč 
, ja Pirmas butelis patvirtins savo ">• 
I rūmą. Het tiktai gaukit Nusra-Ton<-. 
' Pavaduotojos netinka.I
i
Ii

galvos, 
nuramina nerviškumą, 
sutvirtina miegą, 
pagelbsti virškinimui, 
prašalina rūgimą ir gazus, 
pataiso apetitą, 
panaujina ir budavoja 
raudonus kraujo kūnelius, 
budavoja tvirtumą kūno, 
palaiko energiją, 
paskatina kepenis ir inks
tus prie normalio darbo, 
prašalina mėšlungį, 
prašalina katarą nosies, 
galvos, pilvo h* žarnų.
Rekomenduoja gydytojai 

ir aptiekoriai.
KATRO-LEK reikalauki

te aptiekose ir pas agentus, o 
jeigu jie neturėtų, tai neim
kite kitokių gyduolių, o rašy
kite tiesiog pas išradėją, W. 
Wojtasinski Drug Co., 114 
Brighton st., Boston, Mass..H

A/A A iš New York į 
J Kauną ir atgal 

ffllfl (Pnde o- X 
“ w įeigų ) ak.»t»s.4

HMA EKSKURSIJA 
Lietuvių Judamųjų 

Paveiksiu Korp.
IŠPLAUKĖ 

Bakndžio-Aprii 17 <L 
Laivu “UTUAN1A” 

Ekskardjai vadovavo 
JONAS K. MILIUS

I

AlTffiA HSA8KUA
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS 2-rą DIENĄ
Laivu “ESTONKA”
Ekskursijai vadovaus
Antanas Kandrotas

Savaitiniai lėptaaktniai.
Pinigu® per-iunčiam greitai 

ir žemom;* rafomr<.
Dėl sugrįžimo le;dimų ir kitų 
inlermaciįų r .ausktt pas vie
tos ager.tuš arba 

taftrtMi line I 
l’nited American I.ine«. Ine- I

G »• n erai B
131 Statė 3trwt Battan I

TRECIA EKSKURSIJA
“NAUJIENŲ”

GEGUŽĖS 29 DIENĄ
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus

44'

t 
I 

Naujienų” Atstovas

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIU 
Birželio-June 16 dieną
Laivu “ESTON1A”
Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

t

r

II
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PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS 7: valo ar-'^arsa-o HmAa;i

Ka- v .® daaea - da'ie** - va .. ^.a-icyti ®a
v-• n® a*l-a sau i :v .<►'"•—'•»*:•. a o-
:a na-Ta-zas. xau * - «v* :a. "j . -r-. -• -.-žtc

rr.a>.-;us ;®?u<iž:u® i- i ■et-jvoE.
Ta® vaz a-rma® - j Ktaip< a Pa’- I ---jo'

b* ; .u pv ; - rj* da - art .*Lg aolinkv-r.R, •■rs t—a-.- . - r vį ■ _®<a
r-Tar--

Patartina r
dėti, tart -ta va- ~
ek®k«rrijn iš Afnrriko® taestar j Kla.n^ca.

Ž •om Krrjpk lė® : V irto® Vrrtvta a" . B«-ndrv..*

BALT1C AMERICA LINE
8 Bridęe Street. New York, N. Y.

* 1

l

sau I
•v* •;&.

f -
linktų

M i antučių. žaizdą ir kitą
REAR BRAN'D SALVE (Groblew<*io) 

Su®tabdo ®k»u«t»tą ir azgydo žaizdai tea 
i 2 ar 3 dienu Kaita 

GROBL£W3KI ft CO, PTy»o«t*. Pą 
GYDO ir GYDO u GYDO—tat •atoeiaT
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I
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3421 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL 

Tel. Boulevard 848$

ATSAKYMAS LIETUVIŲ ferencija. Vieta bus paskelb
ta vėliaus.

Bostono socialistų konfe
rencija.

Ateinantį nedėldienį, 22 
d. balandžio, bus Bostono ir 
apielinkės socialistų konfe
rencija. Laikas: pradedant 
10:30 valandą iš ryto. Vieta: 
American House. 56 Hano
ver st.

Kviečiami dalyvauti visi, 
kas tik pritaria socialistų ju
dėjimui. Kalbės adv. Roe- 
wer, kuris tik ką sugrįžo iš 
Socialistų Partijos Konven
cijos Ne\v Yorke, ir kiti kal
bėtojai. Be to. konferencijoj 
bus svarstoma šių metų rin
kimų kampanija ir svarbiau
si socialistų reikalavimai, 
būtent: nacionalizuoti ang
lių kasyklas, apdrausti dar
bininkus nuo nedarbo, už
drausti teismams duoti in- 
junetionus darbininkų gin
čuose su kompanijomis, ir 
sustabdyti mažinimą kapita- 

jumš pristatyčiau fakte apie i n‘,j7' ‘ukšu‘p“a-
ų šmugely Jei norite fak-;liu ti 
tu, tai prašau kreiptis pas ta __________
pštį žmogų, kuriam iąs tuo-'pirmoj Gegužėt Sventė bui 
niet neleidot tų faktų palo- apvaikščiojama Dorchestery 
dvt. As jokių faktų neturiu ir į D -aj niekad nesakiau, kad juos1 B?*?."1’ ^oal.stų o>gąm- 
turiu: aš tik parašiau, kas ?ac,Ja,?-1'r,eLal’^'k.s.c"^P.,A' 
buvo Kliubo susirinkime kal
bama. Ar bus dabar aišku?

Tamstos tvirtinau i 
tamstų komisija dariusi tyri
nėjimą ir suradusi, jog salė 
buvusi atiduota numalevot 
uz pigiausią kainą. Bet klau
sykit, vyrai, kas bus, jeigu aš 
gausiu tepliorių, kuris numa- 
levos ją daug pigiau? Jei tik 
sekančiame susirinkime 
Kliubas nutars malevot salę 
šią vasarą iš naujo, tai Kliu- 
bietis apsiima parūpinti tep
liorių, kuris numalevos už 
žemesnę kainą, negu buvo 
užmokėta pereitais metais.

Norėčiau atkreipti gerb. 
komisijos domę da į vieną 
faktą. Kada anais metais sa
lę valdė socialistai ir J. G. 
Gegužis buvo kasierium, tai 
salė buvo palikus beveik be 
jokių skolų, jei neskaityti 
$5.000 morgičių. Viskas ėjo
si gerai. Bet vėliaus sanda
riečiai pradėjo skverbtis į 
valdybą. Socialistai nesi
priešino ir užleido sandarie- 
čiams gaspadoriauti. Nuo to 
laiko salės skolos netik ne
mažėjo, o pradėjo didėti, ir 
nuo $5,000 pakilo iki $14,- 
000. Daugiau jau nebegali
ma nei gauti. 6 turto peržiū
rėjimo komisija nesenai ra
portavo. kad namas kas me
tai duoda pelno. Tai kur gi 
tas pelnas dingsta? Delko 
skolos eina didyn? Gal ko
misija malonės šitą misteriją 
paaiškinti?

Butų taip pat labai įdomu, 
kad šita komisija ištirtų ir 
paaiškintų, kas šaukė tuos 
slaptus susirinkimėlius San
daros saliukėj, kui* buvo tar
tasi apie Lietuvių Salės rei
kalus. Kokiais tikslais jie bu
vo šaukiami ir apie ką juose 
buvo kalbama? Juose daly
vavo ir pašalinių žmonių.

Kliubietis.

PILIEČIŲ KL1UBO 
KOMISIJAI.

Gerbiamieji'
Jus reikalaujate per “Ke

leivi,” kad aš pasakyčiau, 
kuo aš rėmiausi rašydamas, 
kad Kliubo boseliai pasidali
jo pinigais su salės “pento- 
rium.”

Visų pirma, aš noriu jums 
pasakyti, kad jus jieškot ne
pamesto dalyko. -Juk aš savo 
korespondencijoj netvirti
nau, kad salės boseliai pini
gais dalinosi. Aš tik pasa
kiau, kad žmonės taip kalba. 
O apie tai ir jus patįs gerai 
žinot. Juk manau, kad jus da 
nepamiršot, kaip viename 
Kliubo susirinkime atsistojo 
vienas narys ir pradėjo išmė
tinėti salės “boseliams,” kad 
jie “šmugeli” daro. Jus ne
leidot tam žmogui kalbėti 
liepėt jam “užsidaryti bur 
na," ir jūsų srovės pirminin
kas atėmė jam baisa, o da-' 
bar jų> reikalaujat, kad taksų, kuomet darbi-

I

PIRM.) KART.) BI S RODOMI AMERIKOJE.
IALTILaIAI. Nepraleiskite progos, pamatvkit kaip Lietuva šiandien atrodo. Pamanykit dabirt iiy jus tvarką, 
kariumenę. sportininkus. Amerikos vyčius dalyvaujant Pavasarininkų Kongreso Iškilmėse, D-ru Brur.dzos laido
tuves, kurį nušovė amerikietis Jonas Romanas. Lietuvos-Lenki jo.- demarkacijos Linija ir žmonių gyvenimą 
prie linijos. Taipgi visus Lietuvos miestus ir miestelius, vi.-ą tą miestų judėjimą, žodžiu sakant, praleisi: 3 
valandas laiko kaip Lietuvoje ui mažą mokestį

NAUJI ĮDOMUS JUDAMI PAVEIKSLAI

BI S RODOMA SEKANČIOSE VIETOSE:
BALYNDŽIO 19 1>.. AUŠROS VARTŲ PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ. YVORt ESTER. MASS.
BALANDŽIO 2V D.. f’ARAPUINĖJ SVETAINĖJ. NORHOOD. M ASS.
BALANDŽIO 21 ir 22 DD„ PARAPIJINĖJ SVETY1NĖJ. CAMBRIDGE MASS.
BYI.ANDžlO 23 l>_ LIETUVIU SVETAINĖJ. STOUGHTON. MASS.
BYL YNDŽ1O24 I>_ PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ. LOMELL. MASS.
BALANDŽIO 25 D., SO.BOSTONE. CONGRESS HALL THEATRE,

220 Broadway. Kampas C Street. Pradžia 6:30 iki 11 vai. vakare.
BALANDŽIO 2* l>. POB.UNYTINfklE SVETAINĖJ. IIARTI'ORD, CON.N.

Rodys ir aaūkiaa U. G. Ll KšIS.

SPORTAS
Iš lietuvių sportininkų 

krutėjimo.
•Juozas Komaras pereitą 

sirgo ‘‘lumbago’’

I

I

CAMBRIDGE, MASS.
N Yl JAS NĄMAS 3 ŠUMY NV su vi-

- naujausios mudu.- įtaisymais, iš 
priekio ir užpakalio dengti piazai, 
daug žemės dėl garudžių, gražioje ig 
p:, rankioję vietoje, Jne.-ti reikia tik 
.52 5. ai. Klauskite K. SIDABRO

Real Ėst ate Ofise
( ambridge St_ Cambridge, Mass.

Tel. University 9138

i

PEIMLA' DR.MARGERIS
j Gydytoja* ir Chirurgą*

AKLIEJI, KRUVINIEJI. VI
DURINIAI IR PLAUKINIAI 
HEMOROIDAI PAGYDOMI.

Kam kentėt, kuomet REM-

per 17 metų. • 
Paklauskit savo

Jis žino, kad RE51-0LA išgydo 
hemuioidus (pilės).

OLA pagelbėjo ir išgydė kitus {

aptiekorių. J 
" ‘ : J

------------------- ♦ 
HENRY TH AYER R CO.. INC. t

CAMBRIDGE, MASS. •

SPECIALISTAS NERY’f 
KRON16KU LIGŲ PER SU
VIRS 25 METUS. VISOS GY
DUOLĖS SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDYMAS ELEKTRA 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
M SCOLLAY SQUARE 

BOSTON.
OLYMP1A THKAIRE BLOG.

ROOM 22 
VALANDOS: DIENOMIS ano 
9 iš rvto iki 7 vakare. 
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 IH 
1 diena.

iI

I 
I i
i

I

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. D.
447 Broadway, So. Boaton, Maaa

Tel. South Boston *52* 
Residence University 1463-J. 

Si N. hižhitį-Skallia 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
M6 Broad" ay. So. Boaton, Maaa.

Room 2.

P.J.Akunevičius
Lietuvi* Graborius

Suteikia geriausį paskutinį 
patarnavimą Už pilną pagTabą 
galima apsieiti <u $80 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiaus. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyveninio adresas: 

820 E. 6-th Street.
SOUTH BOSTON. MASS. 

TeL: So. Boaton 4480.

LIETUVIS DENTISTAS
VALANDOS:

Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietį) 
Nuo 6—8 vakare 

Nekėliomis pagal susitarimą.
TW N. Main St kamp. Broad SL

MONTELLO, MASS.

SUDEGĖ BACK BAY : 
STOTIS.

- . I I

Sužeista 25 žmonės; nuosto
liai siekia $1,000,000.
Pereitu nedėldienio naktį; 

ležinia iš kokios priežasties’ 
Back Bay stotyje kilo gais
ras. kuris siautė per šešias ^vaitę 
valandas ir jau rodėsi, kad < <rėndiegliu). todėl praki- 
ugnagesių pajėgos bus per- ‘o ristynės su garsiuoju Mc- 
silpnos jį sustabdyt Back ^^d- . t 
Bay yra žinomas kaipo “mi- 
lionierių distriktas.” kur yra 
daug brangių hotelių ir 
apaitmentinių buildingu. 
Kuomet ugnis ėmė plėstis ir 
iš visų miesto pusių pradėjo 
lėkti gaisrininkų mašinos, jų 
triukšmas ir skambinimas 
sukėlė iš miego visą distrik- 
tą. Baimė apėmė visus ir iš 
kai kurių hotelių svečiai bu- 

' vo jau pradėję bėgti.
Gaisrą gesinant buvosp- 

‘ žeista 24 ugnagesiai ir vienas 
gelžkelio sargas. Nuostoliai 

į apskaitomi į §1.090,000.

SIENŲ P0P1ERA 
PUSE KAINOS 

14c. popiera—7c. 
30c. popiera—15c. 
40c. popiera—20c.

Puikios patrinoš dėl kiek
vieno kambario jūsų šluboj.

SPECIALĖ MALIAVA
5 svarų cut Shellac—$2.75 

. už galioną
40—40—20—$2.65 už gaL 
Spar Varniai*, waterproof, 

$2.65 už galioną.
Gatavos maliavos, baltos ir 

! spalvuotos—$2.00 už galion. 
'Pristatymas dykai.

B & D WALLPAPER CO.
į 2150 Washington St, Boston

Netoli Dudlev St.
Tel. H ahlands 1321.

mos Gegužės Šventę Well- 
ington Auditorium salėje.

" . Kalbės adv. 
Bearak ir “New Leaderio” 
redaktorius James O'Neal iš 
New Yorko. Po prakalbų 
bus muzika ir šokiai. Įžanga 
50 centų asmeniui. Tikietus 
galima gauti socialistų orga
nizacijos ofise, 21 Essex st. 
Dalyvaus visų tautų socialis
tai. Visa tai bus utarninke, 1 
gegužės vakarą

i.',i Dorchestenje. 
n . -v

Strytkaris apvertė auto
mobilį.

Stuart ir Berkeley gatvių 
kertėj vieną vakarą pereitą 
sąvaitę strytkaris užbėgo ant 
automobiliaus. kuriuo važia
vo 4 žmonės, ir sudavė jaml 
tokiu smarkumu, kad auto
mobilius apsivertė ratais 
aukštyn kelis kartus ir kra
chas girdėjosi labai toli. Vi
si keturi žmonės automobi- 
liuje buvo sunkiai sužeisti ir 
nugabenti ligoninėn.

Tulas laikas atgal ant Con- 
jordo kelio buvo rasta nužu- 
lyta Mis.- Marguerite I. Ste- 
vait. jauna mokytoja. Skro- 
limas parodė, kad ji buvo 
iau nėščia. Dabar dėl jos 
mirties tapo areštuotas F. H. 
KnoYvIton. jaunas Framing- 

,hamo biznieris, vedęs vyras, 
I su kuriuo nabašninkė buvo 
nusidėjus. -Jis kaltinamas pir- 

įmo laipsnio žmogžudystėj.

Pereitoj ,'ubatoj Siough- 
tone Juška su Komaru per 
pusvalandi grūmėsi kaip du 
levai. Išėjo lygiomis.

Jack Ganson šiame pane- 
dėlyjc- labai gerai pasirodė 
Worcesieryje. Jis su Malce- 
v. iezium grūmėsi per ištisą 
valandą laiko." Išėjo lygio
mis.

Šioj sereiii'.i ėampijonato 
.Ustynėse Naujoj Bostono 
Arenoj, kur grumsis Lewis 
-u McLeod. -Juozas-Komaras) 
vsitiks su garsiuoju švedu 

C harlie Hansen.
Balandžio 30 d. 

haikey dar kartą gaus pro-’ 
ą atitaisyti -avo vardą. Jis 

tumščiuosis su gaišiuoju 
rancuzu -Jack Delaney.

•Jack

PARDAVIMAI

i

Dr.Med. Leo J. Podder iš Petrogrado
Speciali-tas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai. Telefonas llaymarket *399
1 ALLEN ST.. Cor. Chambers St.. BOSTON, MASS.

A J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

Tel. South Boston 1662 — 1373.

REAL ĖST ATE 
Ant Pardavimo

v I LIETUVĄ 
ir atgal

Kas socialistų veikiama.
Balandžio 24 d. Bostono 

socialistų organizacijos sek
retorius drg. Lewis kalbės 
Harvardo ir Radcliffe stu
dentų susirinkime apie socia
lizmą.

Balandžio 27 dieną tas 
pats kalbėtojas kalbės New 
Bedfordo Centrai Labor 
Union mitinge apie bedarbę 
ir apdraudą nuo bedarbės.

Gegužės 6 d. Faneuil Hali, 
Bostone, Kaip pusė po dvie- 
iu. socialistai saukia masini 
mitingą bedarbes klausimui

“Markyzas” Repertory 
Teatre.

Šią sąvaitę Repertory Te
atre yra vaidinama smagi; 
anglų rašytojo Noel Coward 
komedija “The Marąuise.’’ 
Londone ir New Yorke šitas 
veikalas turėjo didžiausio 
pasisekimo, todėl manoma, 
kad jis patiks ir Bostono 
publikai, kuriai jis pirmu; paaiškėjo, kad-ta eksplio- 
kartu dabar yra rodomas. L j ja kurj sausio mėnesi West 
Svarbiausis tame veikale K a tone užmušė 6 žmones, 
bruožas yra kontrastas tarppJUV(> kilusi iš munšaino kati- 
seno ir jauno amžiaus. bu-j|o. Grand iurv dabar apkalti- 
tent, tarp motinos ir jaunų ;no (jei įos 3 inlones. 
jos vaikų.

į—----------- j

Statybos kompanija, kuri 
kasa Dorchesterio tunelio 
pratęsimą, reikalauja iš teis
mo injunctiono. draudžian
čio ios darbininkams strei
kuoti ir trukdyti darbą. J į ■ *. pį *

kuriai jis pirmu: Paaiškėjo, kad-ta eksplio-

!

Koncertėlis.
Pereitos nedėlios vakarą 

suvienytomis spėkomis “Ga-'i 
biją” ir “Kanklių Stygų Or-Į 
kestra” davė koncertėlį, Lie-i 
tuvių Salėje.

Programas buvo nevisai 
prastas. Choras, jei butų di
desnis, galėtų, žinoma, dar 
geriau pasirodyt. Kanklių 
orkestrai vadovauja jauna 
lietuvaitė p-lė Jesinskaitė. 
Jos pačios džiaziškas gyvu
mas su pustuziniu kitų mer- 
maičių sudaro orkestroje gy
vumą.

Bėda tik, kad neužtektinai 
atsilankė ausų klausyti šito 
koncerto. Gal kitą syki bus 
daugiau. Reporteri*.

VALGY KLA-RESTAlRACIJA
Gera proga dei geros lietuves gas- 

tadinės. Biznis eit a gerai. Vieta labai 
>atogi. Renka nedidelė. Parduos ant 

lengvų išlygų. Prašo tik £1.200. Cash 
?50o. Matyk: Ambrose. 395 Broad" ay. 
Rcim 2. Tel. S. B. 9897.

KĖPY M. Y-BAKERY

■

i

So. Bostone, parsiduoda kepykla su Į 
namu arba be - amo. Rizni.- išdirbtas! 
per 20 metų. Miris šeimynoje verčia j 
parduoti. Duo- g> -as išlygas Namas i 
via be mortgičių. Prašo .58.'.hmi už vis- į 
ka svkiu. Mat'k: Vmbro^e. 395 Broad- 
« ay. Tel. S. R. ••’»97.

CITY PO1NT
3 šeimynų p<> kambarius. Visi įtai

symai. Atskiros -tymo šilumos. Vieta 
gera, netoli nu" 1 St. maudynių. Pra
šo kl4,<XM.i. C a-u: Matyk:

AMBROS T. Ą'i Brnud«ay.
Room 2. Tel. So. Bu*ton 0*197.

“Keleivio” namuose yr* 
3 liuosi kambariai.

Nuo 1 d. gegužės “Kelei-: 
vio” namuose bus liuosi 3 
puikus kambariai su visais 
patogumais, švariems žmo
nėms gera vieta. Pageidau
jama be mažų vaikų. Plates
nių informacijų galima gau- 
ti “Keleivio” ofise.

PARSIDUODA
Kampinė mur ■ •• stalių. 15 kamba

riu ir krautuvė, karštas vanduo, toile- 
tai ir gcsas. Kaina

M J. FORD
292 C Street, Sz». Boston. Mass.

■ C. SASNAUSKAS
Pentie u. Popieriuoju. Baltinu Lu

bas, dirbu riauki Karpentcrio Darbą ir 
pataisau v.ką prie namo. (15)

363 'Y indsor SL. Cambridge, Mana. 
Tel. I’orter 1115-YV.

I

MUZIKOS AKADEMIJA

Gubernatorius Fulleris pa-! 
reiškė, kad “antraeilių džia- 

t . .bų” jisai nenorįs. Jeigu jis
rišti Kalbės f rossv.aith. Me i nebusiąs nominuota* i pre j 
Bride, Levis ir adv. Bearak |(iCl4LUs,‘tai į vice-piezidentu*

Birželio 3 d. Bostone bu& jioai visai nenmv^ią.' ITtaU*
J

Birželio 3 d. Bostone bus jisai visai nenmy<ią.' 
visos valstijos socialistų kon- the spirit!

srarari
.2 Cll Y M BERS ST.. BOSTON. ■ 

Gydo Vengriškas Ligas. _ H 
valandos:— Kasdien nuo 8 iki ■

10. nuo I iki 3 ir nuo <> iki 8. M 
Nedėldien;ais nuo 9 iki 12. H

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

S-ie-.-įalistas slapty ir kroniškų li
gų n.ot< ru ir vyrų, kraujo ir odos.

Taipgi reumatizmo.
?•>( Manoter St„ Boston. Room 7.
i .: Richnv-nd (JGGS, Rox. 1'94-J. 
\ landus: \’o>> 9 ryto iki S vakaro. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų.

,■ 11 —

Tet So. Boston 3**-W.

DAKTARAS

A.LKAPOCIUS
LIETUVIS I»EXTIST.AS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dien* 

Nuo 2 iki 9 vak. • 
NEDALIOMIS: 

iki 1 v. po pietų

Seredomi- iki 12 dieną 
Ofisas “Keleivio” name.

251 Broad" ay. tarpe C ir l» St,
SO. BOSTON, M ASS.

I

SO. BOSTONE
DVIEJU ŠEIMYNŲ .ampini- na
rna- ir krautuvė -u Įtaisymais.

ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ namas su di
delių kiemu, elektra, gesas. skal- 
bynės.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ medinis namas 
3-4-1 kambariai, su įtaisymais.

UŽLAIKAU 
LAIVAKORČIŲ PAR
DAVIMO IR PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ.

NAUJAS DVIEJU 
namas su nauiav-iais 
gražiau.-ioj vietoj, a 
Roa<l. "

ŠEIM Y XV
įtaisymai.-, 

nt Marine i

INŠIURINU tik Massa- 
chusetts valstijoj nuo ug
nies ir nelaimės automo
bilius, fornišius, gyvastį, 
namus, stiklus, • sveikatą 
ir panašiai.

MEDFORDE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
vieta dėlei dviejų garadžių ir nau
jausiais įtaisymais.

READVILLE
DVIEJU ŠEIMYNŲ namas, su 
įtaisymais, vištininkai. ir daug 
žemės.

RANDOLPH
AšTlONIl K Y.MBARU nama> 
su vi.-u fornišiuini, ir šeši akeriai 
žemės.

PARDUODAME ANG
LIS IR MALKAS.

Pristatome netoliau kaip 
12 mailių nuo Bostono.

TURIU
Daugybę namų, farmų ir 
krautuvių ant pardavimo 
ir mainymo, kurių čia ne
galima suminėti.

v-
E. BRIDGEWATER

KARMA 50 AK ERIŲ žemes. 22 
karvės, 1 bulius. atklys ir 10 kam
barių stuba. y ra visokių farmos 
mašinerijų

GALIMA KREIPTIS 
ypatiškai, laišku arba per. 
telefoną.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vak.

ŠTAI KĄ MIKAS
KORINAS PASAKOJA..

Patariu žin nėms neturin-j 
tivms gerų darbų fabrikuose, eiti! 
gj vent ant ūkių arčiausia miestų 
ir miestelių, kaip galima. Galima 
daug maisto (Kisigaminti namie. 
Turintiems gerai kapitalo su kuo 
pradėti galima gerą gyvenimą 
padaryti ir dar turto ant farmų 
nusidėti. Aš sakiau ir rašiau ke
liolika metų atgal, kad spekulia
cija ant real estate pasibaigs su 
nuliūdimų. -Jau taip ir yra. Aš 
nepardaviau namų dėl invest- 
ment per keliolika metu ir da
bartės neparduodu. Bet mielu 
noru gatavas patarnauti pirki
me farmų arba farmelių. Norin
tiems budai oti taipgi yra mano 
amatas. ViNi ūnėtais reikalais

t

*
i

Duoda profesionales pamokas 
ant visokių instrumentų, kaip ve 
piano, smuiko, saksofono ir tt.

Užlaiko visą eilę instrumentų _____ __ ___ ________
ir muzikos reikmenų pardavimui.'rašykite };rba atvažiuokite, visa-1 
409 Broaduay. So. Boston. Mass da gausite žmonišką patarnavi- 

Tel. S. Boston 1079
— ir —

ha m p. Ikacon ir Broadtva;
Chelsea. Te* lšll.

i
I

ma. i ūsų pažįstamas.
MICH AEL CORAN 
1471 Tumpike St„

5. '•touphinn Ylas-

(16)
i

iietavilka Aptieki
Mea ažiaikoae HmM* Tatat* 

ir laka*
Nuo Reumatizme. nasilpaėiim* 

strėnų, kraujo valymo, nna alaptin- 
rų ligų, kosulio. patrakime, ate. 
Taipgi ožlaikom Dielią i* Lietuvos. 
Patarnavimu* kmigerianrius. |vai- 
rio* partraukto* ii Lietu-
vo- Vai«tų prl«h>nriam ir per 
paštą. Masą Aptieks teMra toj pa
čioj vietoj.

los SALĖM STREET, 
terslU.N. MASS

SUN PROOF PENTAS
NEBIJO LIETAUS NEI SAULĖS SPINDULIŲ 

NUPENTYK SAVO NAMĄ SU

Pattoris

I

Tatefanaa *1SM

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. Mikolaitis
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet*, 

nuo 7 iki 8 vakare.
197 SUMMER STREET, 

LAM RENCE, MA8S-

i

O JI SU NAMAS ATRODYS K Yll’ NAUJAS Už PENKIl METU.
Me» užlaikėm popiera* visokią <<pahų dėl *ienų karmabių ir Pami

šius dėl grindų. Taipgi užlaikom šakių, grėblių, lopetų ir ka- tik rei
kalinga prie darbo daržų; dratu* dėl tvorų ir sietu* dėl lanrų.

SPECIAL: Kvorta varnižio ir brušis už 95c.
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