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Metai XIX

Lietuvos-Amerikos sutartis 
dėl prasikaltėlių išdavimo

ar kitokio turto klastingu Kaune Sužeista
budu ar priėmimas kokių: —---------------

nors pinigų, vertybės doku- 32 Žmones per 
mentų ar tokio turto, žinant, • _ „ ' v.
kad tai buvo i ‘ ’YlUU VI** » V _ _______________ _____________-

• {gauta, kada tokiu budu iš-
neteisėtai iš- Gegužinę Šventę.

POLITINIAI PRASIKAL
TĖLIAI NEIŠDUODAMI

Bet valdininkų žudymas ne
skaitomas politiniu prasi

žengimu.
Andai minėjome, kad tarp 

Lietuvos ir Suvienytų Vals
tijų valdžių tapo padaryta 
sutartis, sulyg kurios abiejų 
šalių valdžios pasižada iš
duoti viena kitai pabėgusius 
prasikaltėlius.

Dabar gavome platesnių 
apie tą sutartį žinių. Pasi
rodo, kad sutartį padarė su 
Lietuvos valdžia nepapras
tasis Amerikos pasiuntinys 
Colman, kuris specialiai tuo 
reikalu buvo atvykęs iš Ry
gos į Kauną. Už Lietuvos 
valdžią sutartį pasirašė Gal
vanauskas, o už Amerikos 
valdžią Colmanas.

Sutartis privalo būti Lie
tuvos Seimo ir Amerikos 
Kongreso ratifikuota, ir in- 
eis galėn tiktai tada, kada 
ratifikavimo raštais bus ap
simainyta. Tas apsimainv- 
mas taipgi turės būti Kau

ne.
Sutartis susideda iš vie

nuolikos (XI) straipsnių ir 
apima visokius prasikaltė
lius. išskyrus tik politinius. 
Tečiaus žmonės, nužudę ka
ralių ar šiaip kokį valdinin
ką, neskaitomi politiniais 
prasikaltėliais. Lietuvos 
klerikalai turbut tikisi įsi
taisyti savo karalių, jeigu 
jie tokį punktą į tą sutartį 
įrašė, nes kitaip kam gi jis 
butų reikalingas. Juk Ame
rikoje jokių karalių nėra ir 
niekad nebus; Lietuvoje da
bar irgi nėra karaliaus, tai
gi negali būti ir tokių prasi
kaltėlių, kurie galėtų kara
lių užmušti. Kam gi tad rei-' 
kėjo į sutartį i 
"žmonės nužudę arba kęsi- 
nęsi nužudyti monarchus" 
turi būt išduodami? Aišku, 
kad Lietuvos klerikalai gal
voja apie monarchiją.

Antras sutarties straips
nis išdėsto visus prasikalti
mus, kuriais žmonės kalti
nami arba jau nuteisti ir 
nuo teismo pabėgę turi būt 
išduodami, štai tas straips
nis, taip kaip jį "Elta” pa
duoda :

šios sutarties dėsniais tu
ri būti išduodami žmonės, 
kurie bus kaltinami ar nu
teisti vienu iš sekamų nusi
kaltimų: 1> Žudymas api
mąs nusikaltimus vadina
mus tėvažudybe (patricide), 
žmogžudybe (assassination) 
gyvybės atėmimas (mans- 
laugther), sąmoningas (vol- 
untary). nunuodyjimas ir 
vaiko nužudymas (infenti- 
cide). 2) Pasikėsinimas nu
žudyti. 3) Moteriškės išžagi
nimas (rape). vaisio išmeti
mo padarymas (obortion), 
sanguliavimas su jaunes
niais kaip 12 metų vaikais. 
4) Pagrobimas ar sulaiky
mas moteriškių ar merginų 
nemoraliniams tikslams. 5) 
Bigamita. 6) Padegimas. 7) 
Sąmoningas ir neteisėtas ge
ležinkelio suardymas ar tru
kdymas, kurs suda»*' pr<'

jų žmonių gyvybei. 8) Nusi
kaltimai padaryti jurose: 
a) Piratavimas, kaip jis pa
prastai suprantamas ir api
brėžiamas tarptautinėj tei
sėj ar įstatymu, b) pikta va
lia skandinimas arba suar
dymas laivo jurose arba kę- 
sinimąsis taip padaryti, 
maištas arba sąmokslas 
dviejų arba daugiau juri
ninkų ar kitų žmonių 
ant laivo plačiose jurose 
tikslu prieš kapitoną ar 
smurtu užvaldyti laivą, c) 
puolimas laive, esančiame 
plačiose jurose, su tikslu su
žeisti kūną. 9) (įsiveržimas) 
suprantamas kaipo aktas 
[įsilaužimo ir įėjimo į sveti
mus namus nakties metu su 
tikslu padaryti ten nusikal
timą. 10) Įsilaužimas ir įėji
mas į vyriausybės ar val
džios (public autorities) įs
taigas arba banką, banki
nius namus, taupomąjį ban
ką, pasitikėjimo kompani
ją ar į kitus nesiskiriamus 
gyventi namus tikslų ten 
padaryti nusikaltimą. 11) 
Plėšimas suprantamas kaipo 

•aktas priverstino atėmimo 
iš kito svetimų daiktų ar pi
nigų jiega ai* grąsinimu. 12) 
suklastojimas 'arba išleidi
mas suklastuotų dokumen
tų. 13) Vyriausybės ar val
džios (public authority) 
imant teismų, aktų suklas
tojimas, padirbimas, jų iš
leidimas arba apgaulingas 
tokių aktų vartojimas. 14) 
Dirbimas netikrų popierinių 
ar metalinių pinigų, netikru, 
viešųjų, nacionalinių, vals
tybinių, provincialimų. vieti
nių ar municipalinių, vyriau
sybės paskolų lakštų ar ku
ponų, netikrų valstybės ar 
viešųjų įstaigų antspaudų, 

į markių, spalvų ar ženklų ir

arba apgaulingas augščiau 
minėtų dalykų vartojimas. 
15) Pasisavinimas ar nusi- 
kalstomoji malversacija, pa
darytoji viešąsias pareigas 
einančiu žmonių ar saugoto
jų (deposimries) vienos ar 
antros šalies jurisdikcijoje, 
kada pasisavintoji suma yra 
didesnė kaip du šimtu dole
riu arba jų Lietuvos ekviva
lentas. 16) Kurio nors sam
domo. apmokamo ar dirban
čio kito naudai žmogaus pa
sisavinimas savo darbdavio 
ar viršininko nenaudai, ka
da nusikaltimas ar piktada
rybė baudžiama kalėjimu ar 
kita kuria asmens bausme 
abiejų šalių įstatymais ir 
kada pasisavintoji suma di
desnė kaip du šimtu dolerių 
ar ju Lietuvos ekvivalentas. 
17) Mažamečių ar suaugu
siųjų pagrobimas, supran
tamas kaipo pagrobimas ar 
sulaikymas žmogaus ar 
žmonių, kad išgauti iš jų ar 
jų šeimynų pinigus ar ki
tam kuriam neteisėtam tiks
lui. 18) Vagystė, supranta
ma. kaipo pagrobimas juda
mojo asmens turto arba pi

nigų dvidešimts penkių do

lerių, ar Lietuvos ekvivalen

to vertės. 19) Išgavimas pi

nigu. vpr+v6’niu dokumonfu

. L I ****** ***'£* Wj^Z*** » A **
rašyti, kad į ju išleidimas ar platinimas 

a urna L’O<1. * a ,• __ -r-

Vokietijoj numatoma 
koalicijos valdžia.

MIRTIES DEKRETAS 
VARNAI.

Varna Suvienytose Vals
tijose tapo pasmerkta mi- 
riop ir jos veislė turi būt iš
naikinta. Beveik kiekvie- 

; valdžia dabar 
skiria dovaną tiems, kurie 
užmuš daugiau varnų. Vie-' ___________
nas farmerys rašo is Ver- dėli čia sustreikavo Wyan- 

,monto valstijos, kad dabar dotte vilnų audeklinės audė- 
! varnos tenai kelia baisų jai. Streikas kilo dėlto, kad 
riksmą jos, girdi, turbut kompanija norėjo pavesti 
įskaitė laikraščiuose skelbia- .............................
imą joms mirties dekretą. 
: Bet juokas juokais, o var
nos ištikrųjų naikinamos, 
nes tai labai blėdingas gaiva
las. Jos naikina visų kitų 
paukščių lizdus, kiaušinius 
ir mažiukus paukščiukus, 
'kurie surenka nuo medžių 
į vabalus ir linksmina žmogų 
savo čiulbėsiu. Beto, varnos 
išrauja pasėtus javus, išne- 

iša viščiukus, iškapoja jau
niems gyvuliams akis, išne- 

įšioja cholerą ir kitokias li

gas.

»

Įgautoji ar priimtoji pinigų POLICIJOS VIRŠININKAS n,°.s .valstijos
ar to turto vertė yra dides
nė kaip du šimtu dolerių ar
ba jų Lietuvos ekvivalentas. 
20) Melaginga priesaika, 
arba melagingai prisiekian
čio papirkimas. 21 > Laiduo
tojo bankieriaus, takto- 
riaus, Įgaliotinio, tastamen-

PRIGĖRĖ DEGTINĖJ.

žmonės buvo užpuolę val
džios monopolį ir kilęs 

kraujo praliejimas.
Pereita subatą iš Rygos 

atėjo telegi*ama, kad šven
čiant Pirmąją Gegužės, ku

rtaus, globėjo, diiektoiiaus §vente> darbininkai už
kurios nors korpoiacijos pUOję valdžios monopolio 
kompanijos tarnautojo pjistvtuve jr pradėjo gerti 

ar kito kokio žmogaus dir-( - &
bančio pasitikėjimo pama
tais padarytasis apgavi
mas arba pasitikėjimo su
laužymas, kada išaikvotojo 
turto ar pinigų suma dides
nė kaip du šimtu dolerių. 
22) Nusikaltimas ir pikta
darybė prieš abiejų kraštų 
vergijos panaikinimo ir ver
gų prekybos įstatymus. 23) 
Mažamečių ar priklausomų 
vaikų sąmoningas pameti
mas ar palikimas be priežiū
ros. 24) Dalyvavęs, kaipo 
bendrininkas viename iš 
augščiau pažymėtų nusikal
timų. prieš ar po fakto, turi 
butf .išduodamas, jeigu toks 
dalyvavimas baudžiamas ka
lėjimu einant abiejų garbin
gų susitariančių šalių įsta
tymais.

Į

to vykintojo, administiato- Lietuvoje skaitosi valsty

ar 
ar

i degtinę.
Pribuvusi policija pradėjo 

vadžios degtinę ginti ir kilo 
riaušės, per kurias buvę su
žeisti 32 žmonės.

Negana to, degtinę begin
damas, policijos viršininko 
padėjėjas Radlin Įgriuvęs i 
kubilą degtinės ir prigėręs 
joję.

VISAM PASAULIUI SIŪ
LO PRIIMTI LOTINŲ 

KALBĄ.
Buvęs dabar Romoje "so

ciologinis kongresas” išreiš
kė pageidavimą, kad visas 
pasaulis priimtų lotinų kal
bą tarptautiniems reika
lams. Kongresas pažymi, Į 
kad tarptautinė kalba pa
sauliui būtinai reikalinga, 
bet iš visų gyvųjų kalbų nei Į 
viena negali būt tam tikslui i 
priimta, nes tam kliudo tau- { 
tų šovinizmas.

D-ras Zamenhofas vra su-:

PLIENO TRUSTAS VAIŠI
NA KATALIKŲ KAR

DINOLĄ.
Ateinančios pėtnyčios 

naktį U. S. Plieno Korpora
cija kelia didelę puotą Chi- 
cagos katalikų kardinolui 
Mundeleinui, kuomet jisai 
atvažiuos iš Romos i New

II

AUDĖJŲ STREIKAS.
Waterville, Me.—šį pane-

SOCIALISTŲ STIPRIAU
SIA PARTIJA.

penkiolikai audėjų 60 auto
matiškų staklių prižiūrėti, 
vadinasi, po keturias stak
les kiekvienam, žadėdama 
jiems mokėti užtai $35.50 Į 
sąvaitę: gi visiems kitiems 
audėjams davė tik po vienas 
stakles ir pasakė, kad darbo 
bus tik per 30 dienų. Darbi-' 
ninkai prieš tai užprotesta
vo ir visi metė darbą. Au
deklinėj dirbo 4o0 žmonių.

r atvažiuos iš Romos į Newj 

jYorką.~ ^Tisal 5ū~ ' plieno Į 
Jtrusto garbės svečias. Trus-! 
{to atstovas Farrel pasakė, 

kad jie kelia tą balių katali
kų kardinolui norėdami 
jam parodyt savo dėkingu- 

____ _________________ _ mą už jo vaisingą darbą tar- 
taisęs tam tikslui dirbtinę Pe trusto darbininkų Meksi- 
kalbą. žinomą kaipo ”Espe-;^°-le- Vadinasi, pats plieno 
ranto.” ir yra jau susitvėru- ti’ustas pasjsako, kad katali- 
si gana plati organizacija. { - bažnyčios tėvai dirba 
kuri veda už tą kalbą agita-i s^aTn^aus kapitalo naudai, 

ciją. Kodėl tas "sociologinis 
kongresas”

DAR 7 KARO LAIVAI 
PRIDĖTA PRIE 

SARGYBOS.
Pereitą sąvaitę Amerikos 

pakraščių sargyba, kuri da
boja šią šąli nuo degtinės 
šmugelninkų, padidinta da 
septyniais karo laivais. Pri
dėta da 7 naikintojai iš Phi- 
ladelphijos uosto. Taigi im
portuojama degtinė turės 
dabar pabrangti, nes sun
kiau bus ją Įvežti.

Nauji rinkimai duoda vil
ties, kad Vokietija 

susitaikys su 
aliantais.

Pereitą nedėldieni Vokie
tijoj buvo rinkimai žmonių 
atstovų i Reichstagą. Iš vi
so rinkimuose dalyvavo 15 
partijų, bet iš visų jų pasiro
dė stipriausia Socialdemo
kratų Partija. Štai, kiek ku
rios partijos buvo išrinkta 
atstovų:

Socialdemokratų
Komunistų 
Demokratų 
Klerikalų
Bavarijos liaudim 
Vokiečių tautin.
Liaudies laisvės part. 32

5
10
9 
4

išrinkta 465 atsto- 
Komunistai

99
61
24
62
15
96

Hanovery 
Bavaru 
žemės sąjungos 
Kitokių

Išviso 
vai. Komunistai sudaro 
kraštutinį kairiajį sparną, o 
Liaudies Laisvės Partija— 
kraštutini dešiniaji sparną.

Kadangi sociademokratai 
yra stipriausia partija nau
jam Reichstage, tai prezi
dentas Ebertas paves jos 
vadams sudaryti koalicijos 
valdžią. Jei socialistai šitą 
darbą prisiims, tai jiems 
teks pasikviesti dviejų kitų 
stipriausių partijų vadus ir 
su jais susitarti dėl ministe- 
rių kabineto. Koalicija tuo 
budu atstovautų apie 229 
mandatus Reichstage, pa
likdama apie 180 balsų opo
zicijoj. Valdžios opozicijoj 
tada pasiliktų patįs dešinie
ji reakcininkai ir komunis
tai.

Kadangi visos partijos, ku
rios tik žada ineiti koalici
jom stoja už priėmimą eks
pertų raporto dei Vokietijos 
repe racijų, ir kadangi tas 
partijas rinkimuose žmonės 
daugiausia rėmė, tai spėja
ma. kad koalicijos valdžia 
susitaikys su aliantais dėl 
"eiteracijų ir kad nuo šiol 
prasidės tvarkos vykinimas.

FORDAS PAAUKAVO 
$75.000 MOTERŲ 

ORGANIZACIJAI.
Automobilių fabrikantas 

H. Fordas paaukavo Ameri
kos Jaunųjų Krikščionių 
Moterų Susivienijimui (Y. 
W. C. A.) $75,000, bet pini
gus išmokės per 3 metus, po 
$25,000 kas metai.

ŠAUDYMAS LENKŲ 
ATAšĖS N AMUOSE.

Lenkų konsulato atašės 
Dattnerio namuose New 
Yorke pereitą nedėldieni at
sitiko kruvina tragedija. 
Pas šitą lenkų valdininką 
tarnavo už gaspadinę mote
ris vardu Placek. Ji turėjo 
gražią 16 metų amžiaus duk
terį. Į šitą mergaitę įsimy-iko lotinų kalbą, o ne "Espe- 
lejo tūlas Wl. f......................
34 metų amžiaus rašytojas. 
Bet mergina, matoma, my
lėjo kitą. Iš to piktumo ir 
pavydo Idzikowski atėjo į: 
lenkų atašės namus pereitą! ____ ____ _______
nedėfdienį ir keliais šūviais jdėldienį čia buvo nepapras- 

iš revolverio šitą merginą tas reginys: didžiąją miesto 

gatve buvo keliamas namas 
3 lubų augščio į kitą vietą. 
Darbas prasidėjo 8 valandą 
subatos vakare ir kaip pusė 
po 1-mos nedėlioję po pietų 
buvo užbaigtas. Tūkstančiai 
žmonių, kurie nedėlioj iš ry
to ėjo į bažnyčias, sustojo 
prie to namo ir pražiopsojo 
visą laika. Nereikėjo jiems 
nei mišių, nei pamokslo.: 
Prie namo buvo pakinkyti 
tris dideli traktoriai, kurie 
vo valiai jį traukė, o kelioli
ka darbininkų vis dėjo iš 
priešakio apvalus rąstus, li
tais rąstais namas ritosi. 
Visos elektros, telefono ir 
gatvekario vielos nuo gat- 

įvės buvo nuimtis. o kada na
mas tapo perkeltas, jos bu-i 

jvo vėl sudėtos atgal.

5-------- ----------------------------------------------------------- " v - ---------------------

Idzikowski. ranto,” telegramose nepasa

užmušė. Paskui jis atsuko 
revolveri i save ir pats nusi
šovė.

I

DU LENKAI PABĖGO 
Iš KALĖJIMO.

Iš Sing Sing kalėjimo 
New Yorko valstijoj pereitą 
nedėldieni pabėgo du lenkai 
kriminalistai. .Jonas Koros- 
ki ir Antanas Kaski. Pirma
sis buvo nuteistas ant pus
ketvirtų metų kalėjimai! už 
plėšikavimą, o pastarasis 
buvo pasodintas ant pustre
čių metų už atėmimą žmo
gui gyvybės. Jiedu buvo pri
statyti prie darbo ir nuo 
darbo pabėgo.

it

MERGOS JURININKU 
TARNYBOJE.

Ant garlaivio "Shristo- 
bal”, kuris pereitą sąvaitę 
atplaukė iš Panamos i New

kyta.

Romoj pasirin- KLIUKSAI ŽADA UŽMUŠ
TI TEISĖJĄ.

Woonsocketo mieste. Rho- ■ 
de Island valstijoj, teisėjas i 
Guillaum Myette gavo nuo į 

I
----------- --- i____________________ ____ _____  „________

NAMĄ PERKĖLĖ ANT Ku Klux Klano organizaci- įriTnc r.ATVK • _ ___ •__ ° -t ■ ...KITOS GATVĖS.
Bangor. Me.—Pereitą ne

jos grasinanti laišką. "Jei tu 
nesiliausi statęs save dikta
torium, tai tavo galva bus 
nutraukta." sako laiško ra
išy tojai. Teisėjas perdavė 
laišką policijai.

KVIEČIAI ATPIGO PER 
PUSE, O DUONA BEVEIK 

NIEKO.

Federalė prekybos komisi
ja Washingtone pradėjo ty
rinėti, kas palaiko duonos 
kainą. .Ji nurodo, kad po ka
ro kviečiai atpigo 50-55 nuo
šimčių. o duonos kaina nu
puolė vos tik 2 nuošimčiu. 
Aišku, kad kas nors kontro
liuoja miltų rinką.

COOLIDGE ATMESIĄS 
KAREIVIŲ BONUSĄ.
Kaip žinoma. Kongresas 

dabar išleido Įstatymą, kad 
buvusiems paskutinio karo 
kareiviams butų atlyginta 
už sugaištą laiką. Tas atly
ginimas vadinasi bonusu. 

i Tečiaus iš VVashingtono da
li--------------------x-------  prezi-

UŽDRAUDĖ SIUNTIMĄ 
GINKLŲ I KUBĄ.

Prezidento Įsakymu, per
eitą sąvaitę tapo uždrausta 
siųsti iš Suvienytų Valstijų 
i Kubą ginklus. Sakoma, 
kad Coolidge padarė tatai 
pačiai Kubos valdžiai pra
šant, nes pastaruoju laiku 
tenai kilo revoliucija, tai ne
norima. kad ginklai butų 
siunčiami revoliucionie
riams.

POLICIJA NEGAUNA UŽ
MOKESČIO Už STREIKO 

LAUŽYMĄ.
. Dover. N. H.—Tūlas lai

kas atgal čia kilo streikas ir 
vietos policija pasikvietė 
sau i talką policmanų iš Ha- 
verhillio ir Nashua, N. H. 
Už šitą "patarnavimą” lau
žant darbininku streiką im
portuoti policmanai parei
kalavo užmokėti $34.000. 
Miesto majoras atsisakė iš 
žmonių mokesčių tuos pini
gus mokėti. Negavę "pė
dės," tie policmanai išvažia
vo pikti namo.

I

i

SUNAIKINO $250.000
NETIKRŲ PINIGŲ.

_________________________ Pereitą subatą Washing-
Yorką. susekta tris mergi-Stone buvo naikinami netik-{bar pranešama, 
nas, persirengusias i juri-J
i oi Ką. susemia u is mergi-iimrc ‘'U . pi čtiir&aniei. p. v—
nas, persirengusias į juri-Jrieii pinigai, formos., dažai [dentas Coolidge no tuo įsta- 
ninkus ir tarnaujančias ant ir kitokia parafarnalija, at-.tymu nepasirašysiąs, nes 
laivo kartu su vyrais juri-Jmta per metus laiko iš ne- stambus kapitalistai bonu- 
ninkais. Nusikirpusios plau-, tikrųjų pinigų dirbėjų. Su-su i yra priešingi. Jie neno
kus ir vyriškai apsirengu-.lyg pažymėtos jų vertės, tų ri mokėti mokesčiu tani rei- 
dos, jos. žinoma, turėjo kar- pinigų buvo prisirinkę per kalni. O nonas (’ooiidge lie
tu su vyrais ant laivo dirbti, metus netoli $250,000. Visi nori prieš kapitalistų into- 

• valgyti ir gulėti. buvo sudeginti. resus eiti.

UNIJISTŲ MITINGE 2 
ŽMONĖS UŽMUŠTI IR 7 

SUŽEISTI.
( ’hieagos aiskrymo vežikų 

unija turėjo susirinkimą per
eitą sąvaitę ir tame susirin
kime kilo šaudymas. Kas ir 
ielko šaudė, rašant šiuos žo

džius da nėra sužinota, ga
na tik to, kad vienas unijos 
viršininkas, būtent Samuel 
Lilis, tapo nušautas, o kitas 
sunkiai sužeistas ir mirt 
kiek vėliaus. lengviau su
žeistų buvo 7 žmonės.

upę i Suvienytas 
šmugelio keliu.

I

SUGAVO 5 ATEIVIUS.
Ties Niagara Pails perei

gos subatos rytą buvo suim- 
i 5 ateiviai, kuriuos vienas 

Kanados farmerys jierkėlė 

uotu per 
Valstijas
Famerys buvo areštuotas ir 
uždarytas kalėjimam o su- 
mticji imigrantai bus de
portuoti. Jų tarpe yra vie
na moteris ir visi jie esą ge
ni aprūpinti pinigais.

BUVĘS POLICMANAS 
VIRTO PLĖŠIKU.

New Yorke ši panedėii 
buvo areštuotas Harry Bar- 
ow. buvęs Bostono policma- 
?as. -Ji kaltina užpuolime ir 
įpiplėšime žmogaus. Su 
•ks-nolicm»nu buvo ir kitas 
banditas. Tas laike užpuoli
mo buvo pašautas. Abudu 
banditai areštuoti ir iau pri
sipažino prie kaltės.



I

0 APŽVALGA
KUNIGAI SKUNDŽIA 

1)-RĄ ŠLIUPĄ.
D-ras šliupas buvo paskir

tas literatūros mokvtojum 
Šiaulių Gimnazijoj, bet dėl 
ligos turėjo savo darbą per
traukti ir išvažiuoti i Kara
liaučių, kur jam buvo pada-

i

I

I 
i 
i 

vių literatūrų h istoriją, be to • 
dar dėsčiau hygieną. Bendrai ■ 
galiu pasakyti, kad prieš .Moks
lą ir Etiką niekur n’esmi są
moningai prasižengęs...”

kesnius mokėti, karo 
nepripažindami g>" 
roję šienauja ar g?
no. iki vysk ipas ri« 
neįsakysiąs. Taigi ;• - < 
ignoruoja valdžią liatidi- 

s Liet
L 1 •

Nors į Dievą šliupas sako
si netikįs, bet jis tikis į "pri
gimtinę moralybę,” o jei Die- 

ryta operacija. Kunigai bu-;vas ištikruju yra—taip kaip 
. .z. l.-o/l C’liunoo k m . i i __ t-li iic inL 1vo nudžiugę, kad Šliupas po-kunigai skelbia—tai jis juk' 
operacijos gal jau neatsi-(negalįs ir Šliupo aplenkti.: 
kels. Bet jis pasveiko ir ke-'Todėl—kels. j... .. .._ j
tina vėl sugrįžti Šiaulių gim- 
nazijon mokytojauti. Kuni
gai nutarė užkirsti jam ke-: 
jią. -Jie apskundė ji švieti-; 

mo ministerijai ir žemaičių ’ 
vyskupui kaipo aršiausi be
dievi ir bažnyčios grioviką. 
Ministerija tečiaus šliupo 
neprašalino, tik gimnazijos 
direktorius parašė jam laiš
ką. uždrausdamas kritikuo
ti tikybą arba kunigus, štai 
tas uždraudimas:

' Kaltinti mane nusikaltime 
į ries religiją ir etiką nebūtų 
labai tiksiu. Be to juk ir pri
vačiame gyvenime svaiginan
čių gėrimų neragauju nuo dau
gelio metų, nekaziruoju, ir 
šiaip rodos kukliai gyvenu, 
nuolatos darbais apsikrovęs, 
su pilninga sielos ramybe.”

I 
I 
i.Jis sako:

"Šiaulių Gimnazijos litera-'
* • • T

turos mokytojui Dr. Jonui šliu- ; 
pui.

"Tikybos mokytojo kunigo 
V. Mažor.avičiaus rasie iš 19-, 
24 m- kovo mėn. 8 d., parašy
tame švietimo Ministerijai ir 
žemaičių Vyskupui, yra nusi
skundimų, kad Tamsta savo 
pamokose ir paskaitose gim
nazijos sienose, užgauni krikš
čionių religinius ir etikos prin
cipus ir jausmus ir stengės 
diskredituoti musų dvasiškiją 
moksleivių akyse.

"Prašau Tamstą dabar po li
gos, stojant gimnazijos dar
ban, savo pamokose ir paskai
tose neliesti bažnyčios, tikybos 
ir dvasiškijos.

"Direktorius V. šliageris. 
"Raštvedis V. Sakavičius.

I

į

t

II 
šitaip pasiteisinęs, toliaus! 

šliupas ima kunigus nagam

ii

"Musų kunigai giriasi buvę 
caro įnamiais, ir esą pirma Ro
mos piliečiai, o jau paskui lie
tuviai, Lietuvos piliečiai! Tai; 
ne iš piršto išlaužiau, bet savo j 
ausimis girdėjau iš burnos ne.I 
vieno musų kunigų. Ar tai ne
ženklina, kari kunigija sėdi ant 
dviejų kėdžių, ir kad tik antro
je eilėje jiems terūpi Lietu
va?... ’

"Vienok šitie daugumoje ke- ‘ 
turkliasnikai, antraeiliai Lie- Į 
tuvos piliečiai dabar pirmą 
smuiką griežia valstybėje ir; 
jie, įsigiję žemės, dar alga< 1 
ima iš valdžios iždo, pasiskirs- ’ 
tę i valdininkų kategorijas. Ko
ki jie valstybinį darbą dirbą? 
Jeigu metrikus ir kitus civi
lius aktus rašo, tai jie tatai ne
už valdžios algą daro, bet ima; 
nuo žmonių nemenką mokesti, 
kaip galime visoje Lietuvoje 
įsitikinti liaudies pasiklaus!- ■ 
nėję. Tad valstybė moka virš 
vieno miliono litų kunigams be 
reikalo, duodama dovanas su 
skriauda musų liaudies...

"žemės turėdami ir iš 
džios algas imdami, daug 
jie atsisako kelius taisyti,

i

i

VU:

(

tą. ir laukia theokrai ■ 
voje Įsteigimo, kur v. 
Dievo parei !...

"Kada šalyje skur<k;-;
gas viešpatauja. p; > ’
pinigų nėra, jie spekui:-.! 
la Purickis, nevienu ’.’ už 
nis ar kitus partla\ ■ : 
liaudies iškaulyje pini.-' 
sienin dumia a la Fraiu 
čius, ar iš banku netiki-;. < 
kjumentais išgaun* pi
la šeilak&s, steigia nunki;.-. 
verčiasi pirklybu. Iviu:;. 
ratyvus, visur platinu:, 
organizaciją, netvaru... i. 
tikėjimą. Seime, m:' ;< ' 
se, užsienio atstovybe-e. 
versitatėje—visur nen.a. a 
nigų. Ir Amerikos lietuvius 
jie atšaldė nuo tėvynės, nors 
Amerikos lietuviai dirbo su di
deliu pasišventimu, rėir.v l::. - 
tos pastangas sunkiausiose va
landose moraliai, ekoi.. 
ir politiškai...

"Ne kas kitas 
Lietuvoje varžo
cenzūras užtarauja nebb ;i 
kaip Rusijoj kad popai d re 
yra; spauda—viešas žodis— 
vos kvėpuoja, mokytojai 'i.i':- 
nėjami ir skundžiami ir v: >- 
tų gujami. Mokykla per 
gus verčiama ne mokslo 
bet mokinių dvasinio p-t' 
mo bustyne...

"Konstitucija nuvertė
mus pas mus. tik n“—kimia ; 

luomas tu- 
teisių ten 
likti? 
bažnyči s 
valsrybė-

dvkaduonių perti i:': 
Bet regimai

kaip k
laisva

p

■

V

D

Be kitų nuostoliu, šaliai 
lauda ir dėl kunigu ’celiba-i 

\ iengungiavimo. Galėtų 
avo šeimas tverti ir gv- 

. r.’( ’c'.ip žmonės, vaikus sa
ugi ridami. o ne svetimas' 
• nas. teršdami-..

"Ir ažnvčios dalyvavimas 
rimuose atstovų seiman ne

ri iri be to, kad neraustu-
iiš gėdos dėl kunigu elgi

mosi...
"Tatai vis matydamas, argi 

A. senas Lietuvos kareivis, 
./riti liežuvi sukandęs tylėti? 

< aras pasodino Krestuosna už 
tavos žadinimą, nesistebiu, 

,-i Iškovodamas už Laisvę 
. tavoje atsidurčiau Šiaulių 
Baltojoje iš dėkos tų, kurie ca-j 

pėdomis seka,”

Šitoks klerikalų nac-halu- 
mas šliupą labai užgavo, nes 
kaip jis pats prisipažįsta, ji
sai kunigų savo pamokose 
visai nekliudęs, nors ir lais
vamaniu save skaitąs. Vadi
nasi, jis jiems pataikavo, o 
jie iš pasalų taikė jam peili 
j nugarą. Užgautas šitokia 
judošyste, Šliupas parašė 
gimnazijos direktoriui ilgą 
laišką, kur tarp kitako sako:

"Didžiai Gerb. Direktoriau!
"Mano sunki liga tur-but da

vė vilti mano šmeižėjams, kad 
nebegrįšiu gimnazijon ir tik 
išgirdę, kad sveikata taisosi, 
vėl griebėsi intrigų: mat, tik 
8-III-24 m. juodinimais nusi
kreipta švietimo Ministerijon 
ir net vyskupan, kuris ant ma
nęs jokios jurisdikcijos neturi.

"Nuo senai galėjau laukti 
tokio perspėjimo, koki Tamsta 
malonėjai man oficialiai pri
siųsti 28-11-24 m., nešą girdė
jau ir seniaus, kad kapelionas 
V. Mažonavičius gundė moki
nius skųsti mane Tėvų Komi
tetui, ir pats mačiau, kaip jis 
visur ir visuomet, ir pats ir per 
mokinius, šnipinėjo mano žy
gius, nors taip daryti, rodos, 
tikybos ir doros mokytojui ar 
bile mokytojui nepritinka. Gal 
būt gimnazijoje prie caro reži
mo popams ir kapelionams to
kia rolė mokyklose ir buvo 
skirta, kad sostą apsaugojus 
nuo ’kramolos,’ bet laisvai ir 
demokratingai Lietuvai siun- 
dymo ir šnipinėjimų sistema 
turėtų būti svetima dėlto, kad 
jaunuomenės auklėjimą gadi
na, o valstybę veda moralin 
supuviman ir pražutin. šnipi
nėjimas ar provokavimas tai 
despotų Įrankis, kad atsigynus 
nuo keršto skriaudžiamos liau
dies, bet nevartojamas ten, 
kur piliečių teisės konstituci
jomis ir įstatymais garantuo- ; 
jamos.

"Aš save skaitau mokslui i 
atsidavusiu žmogumi... Giliai 
studijavau religijos ir etikos 
dalykus, kaip lyginai nesveti
mi man medicinos ir gamtos 
mokslai. Tai. rodos, turėčiau 
žinoti, ką kalbąs gimnazijoje 
ar kur kitur- Gimnazijoje dės
čiau Anglų, Francuzų ir Lietu-

"Suprantamas dalykas, kad 
aš papratęs prie laisvės Ameri
koje, negaliu priimti jokių pan- 
čiojimų mano sielos Lietuvoje. 
Kada statomos yra sąlygos nu
silenkti kunigų politikai, aš 
gimnazijoje mokytojauti dau
giau neapsiimu: koks moky
mas. kada jautiesi nuolatos 
žvalgų sekamas?... Bet kada 
gimnazijai reikės šviesos nešė
jų. doros ir tvarkos palaikyto
jų, laisvės ir nepriklausomybės 
gynėjų, aš kaip ėjęs taip vėl 
eisiu darban su pasišventimu. 
Be sielos laisvės man nėra gy
vybės. sveikatos ir ūpo. O būti 
nudažytu, veidmainingu. Jau
nuomenę apgaudinėjančių mo
kytoju aš nemoku.

"Mokytojas tai moksleivių 
draugas ir patarėjas, o ne ap
gaudinėtojas ar 
būti. Toks tai 
tymas."

VISKO B1SKĮ.
Trockis sako, kad Ameri

ka ruošiasi prie didelio ka
ro. Ir savo vaizduotėj jis jau 
mato, kad Amerikos orlai
viai puola "revoliucinę Eu
ropą", sėdami ant jos galvų 
bombas su nuodingais gu
zais. Tiktai visiškas kapita
lizmo sunaikinimas galė
siąs išgelbėti pasauli nuo su
naikinimo, jis sako.

Bet tai yra tiktai žodžiai. 
Praktikoje Trockis pats yra 
jau kapitalistas ir \ įsa ko
munistu valdomoji Rusija 
grįžta prie kapitalizmo. Ge
rai yra pabarškinti ant re
voliuciniu stygų apie visi' 
ką kapitalizmo sunaikinimą, 
bet daug geriau yra sočiai 
pavalgyti ir gardžiai išsi
gerti. Tą mėgsta lygiai ka
pitalistai. kaip ir Trockio 
kompanijos tovariščiai.

s
š'toks klerikalizmo šėli- 

•r.o laikotarpis, kaip dabar, 
Lietuvoje yra buvęs ir se

suke šliupas. Tai bu- 
> tarpe 15G9 ir 1770 metų, 

kuomet Lietuvoje buvo už- 
iršpatavę jezujitai. To je- 

• 'V.i šėlimo pasekmė buvo 
:ia. kad vyskupai Masala

is ir Kasakauskas buvo pa
irti, kada kilo Kosciuškos■ 

aistas.

Dabar vėl juodoji Romos 
•miia atgijo. Ir todėl šliu- 
>.s klausia:

Ar aš neturiu graudenus 
varydamas, kad jėzuitizmas 

. : atgyja pas mus ir mėgina 
vesti viduramžiniais ke- 

,ri- į suirutę ir pražūtį? Ma- 
kaipo piliečio pareiga yra 

■ -ai perspėti bendruomenę ir 
. kad pražutin einame, 

■igtcmis spėkomis daryki- 
. kad anarchijos žvengtu- 

.■ ■ e. žmonių gyvastį ir tur- 
.erbtumėme ir kad Lietuva 
: i. tarptų ir plėtotusi!

"Dar syki paantrindamas 
tiežiu. kad gimnazijos sie- 

nenusikaltau nei prieš 
:-ią nei prieš Dorybę nei 

’ š Tautą. Toki užmetimai 
• _ k kristi ant galvos tų, ku- 
. ie ten sėja neapykantos ir 

tą sėklą, kurie kunigų po- 
skleidžia tarp jaunuo- 

- ir ažuot ką patys atsa- 
vaklžiai už savo nelabus 
s. drįsta mane valdžiai 

p ir dar bene kitus skun< 
sdinti.

I

/liaus.
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žandaras turi 
mano nusista-

šitas šliupo pareiškimas 
buvo išspausdintas II-tame 
"Šiaulių Naujienų” numery
je.

pareiškimas

ne- 
nu- 
sa- 
ka- 
už-

I no kaip susivaldyti su savo 
; priešininku, kurį jį niekina ir 
I purto... Francijos budai yra 
; naikinimo budai. Septyniolik- 
| lame šimtmetyje ji ugnimi 

naikino miestus ir kaimus, kad 
užtikrinus sau 'apsaugą’; o 
dvidešimtame šimtmetyje ji 
suardė Bure puikiausi pramo
nės ajiaratą visoj Europoj. 
Francija visuomet tokia.”

O dabar paklausykite, ką 
’raneuzų patriotai rašo 
\’ew Yorko magazine "The 
r,'rench Colonial Digest" 
įpie, Vokietiją:

"Pavojus iš Vokietijos pusės 
yra vienatinė priežastis, kuri 
verčia l'raneiją užlaikyti dide
le armiją ir gaminti karo me
džiagą. Francija nėra milita
ristinė. Francuzų liaudis 
kenčia karo, nes ji daug 
kentėjo nuo karų per visą 
vo Istoriją, o per pastarąjį 
rą neteko 1,400.000 žmonių
muštais ir 700,000 visiškai 5U- 
negalintais. Francijos žmonės, 
kurie moka mokesčius, mielu 
noru išrinktų į parlamentą to
kius atstovus, kurie stoja už 
griežtą ginklų sumažinimą— 
liet franeuzai žino, koks pavo
jus jiems gresia iš 
pusės, ir kad neišvengiamai 
vėl ateis laikas, kuomet jie 
bus priverst' da sykį stoti į ka
rą už auginimą savo tautos gy
vybės. Taigi franeuzai nusi
lenkia prieš militarinės parei
gos būtinybę ir moka karo rei
kalams mokesčius...

"Vokietija turi daug kulka- 
svaidžių ir karabinų, o eksper
tai tvirtina, kad ir armotų jai 
pavyko paslėpti pakankamai 
visoms divizijoms apginkluoti, 
duodant po 50 kanuolių kiek
vienai divizijai. Be to da vokie
čiai turi paslėpę daug ir sun- sutraukdavo į savo prakal- 
kių kanuolių. Tik vienoj dirb- bas tūkstantines minias, 
tuvėj buvo atrasta 6oO vamz- Bet tos minios ėjo ne tiek jo 
džių 
lems. Tas pats yra su oriai- žiūrėti, kaip jis blaškosi, šo
riais ir chemikalais, kurie yru kinėja ir drasko nuo savęs 
daromi Vckietijos karo tiks
lams netik pačioj Vokietijoj, 
l>et ir kituose kraštuose. Prieš 
taip aiškų pavojų, franeuzai 
turi ginkluotis...”

Tai šitaip i Vokietiją žiu
ri Francijos patriotai. Su
praskit dabar, kurioj pusėj 
teisybė.

Ne\v Yorko protestonų 
kunigas Guthrie, kuris Įve
dė savo bažnyčioj pusnuo
gių moterų šokius, prisipa-

iš Vokietijos'?!8'3- į0?
čios dienos jau baigiasi. 
Darbininku klesa jau pame
tusi bažnyčią, ir greitu lai
ku ją gali apleisti inteligen
tai.

Tas visai nenuostabu. Nes 
kokia nauda žmogui sėdėti 
bažnyčioje ir klausytis kvai
lu pasakų apie pragaro ugnį 
arba dangaus karalystės 
grožybes, kurių tikrumoje 
visai nėra ir negali būti?

užtikrinta, .ii 
nereikalauja, 
jokio biznio 

nes bizni jįKodėl kunigai kaipo 
ri įsigyti daugiaus 
kur luomų neturėtų

"Jeigu kunigai iš 
neišgyvena. tai ne 
reikalas 
maitinti. Bet regimai t 
pertekliaus nėra, jeigu dyg•- 
nauji zokonai vyrų ir m . 
taip kad rasi nepoilgam 
kunigų nemažiaus kaip šalies 
armija! Vis gi kareiviais ku
nigai armijon nestoja, o r- 
čiais jie neišgelbės šalies m. 
lenkų, rusų ir vokiečių- O c? 
podraug auga dykaduonių > v 
čius, pulkai davatkų ir u;-....'- 
kinų, nemažėja skaičius •?’/. 
ir driskių...

KAIP DU PRIEŠU MATO 
VIENAS KITĄ.

"Literarv Digest” ima iš
trauką iš vokiečiu ir francu- 
zu laikraščiu ir parodo, ko
kioj šviesoj tiedu priešu ma
to vienas kitą, štai ką vo
kiečiu "Rheinischer Beo- 

joachter” sako apie francu- 

z.us:

"Su Anglija susitarti lengva.
i Syki jos prekyba
• daugiau nieko 
i Bet su Francija 
j daryti negalima.
i tuojaus vartoja pavergimui ki- 
■ tų. Anglija sugyvena su kito- 
j mis tautomis taikoje, bet su 

Francija sugyventi negalima.
"Anglija ir Vokietija visur 

sutvėrė medžiaginį gerbūvį, 
kur tik jos turėjo kontrolę. 
Tuo tarpu Francijos imperia
lizmas viską naikina. Francu
zų kolonijos nevykusiai veda
mos ir nerangios. Didžiumoje 
jos teikia 
naujiems
lams—tai spėkos, bet ne tur
to šaltinis. Francijos viešpa
tavimo ambicija yra nepriso- 
linta ir be gėdos. Apie prakil
numą ji nieko nežino. Ji neži-

tiktai juodveidžių 
imperialistų tiks-

f

1

i

Į 
i 

val- t 
kur. 
nio-

h- kit

“ARGI Aš NEŽINAU,
— TAI GERIAUSIAS CIGA 
RETAS Iš BILE KADA 
PADARYTŲ!”

Tuštvbes žmonės mėgsta. 
Evangelistas Billy Sunday

105 milimetrų kanuo- evangelijų klausytis, kiek

SOCIALISTU EILES 
SPARčIAIAUGA.

Naujienos” daro socialis- 
apžvalgą ir

drapanas "su velniu best- 
mušdamas.” Kada i miestą 
atvažiuoja cirkas su beždžio
nėmis, žirafomis ir kitokiais 
keistais sutvėrimais, tai 
žmonės eina jų žiūrėti dau
giau da negu į Billy Sunday 
evangelijas. Bet jei cirkas 
stovėtų visuomet ant vietos, 
jis žmonėms nusibostų ir 
niekas neitų beždžionių žiū
rėti. Bažnyčia gi su visais 
savo kunigais da tuštesnis ir 
nuobodesnis dalykas, negu 
cirkas su beždžionėmis. Ar 
galima stebėtis, kad žmo
nėms ji nusibosta?

tinio judėjimo
sako:

"Paskutiniuose
Suomijos seimą
kratai turėjo geresnio pasise- - ....
kimo, negu kuri kita partija;
o komunistai kurie anąmet su- savo bukomis sutraukia la- 
skalde socialdemokratų organi- bai dau? žmoniu> jisai šau. 
zaciją, prakišo visą trečdali ' - ‘
vietų.

"Iš 200 atstovų Suomijos 
seime jau yra 60 socialdemo
kratų. -f

"Danijoj, kur dabar yra so
cialistinė valdžia, per paskuti- j 
nius rinkimus ėjo kova dau
giausia tarp liberalų ir social
demokratų. Pastarųjų plat
formoje buvo kapitalo rekviza
vimas valstybės skolų paden- Į 
C
žinkelių bei stambiųjų pramo
nių. Ir rezultatas buvo toks, 
kad socaldemokratai gavo 
460,845 balsus, laimėdami 71,- 
ooO naujų balsų; o liberalai, 
kurie griežtai smerkė socialis
tų programą, prakišo 49,000 
balsų.

"Danijos socialistai, turėda
mi parlamente 55 atstovus 
prieš 44 liberalus ir 28 konser
vatorius, gal valdyt kraštą 
tiktai su radikalų pagelba, tu
rinčių 20 atstovų.

Danija turi tiktai apie 3 mi- 
lionus gyventojų, bet socialde
mokratų partijoje yra 128,000 
narių.

"Belgijoje socialistų partija 
per 1923 metus Įgijo 10,000 
naujų narių. Pereitojo gruo
džio mėnesio gale jos narių 
skaičius buvo 632,307.
Taigi labai apsigauna tie 

žmonės, kurie mano, kad so
cialistai jau žlugę. ‘

rinkimuose i 
socialdemo-

Juodveidis magikas, pra-
X— - - — u

ja iš revolverio i antį, ir an
tis magiškai išnyksta, žmo
nės supranta, kad magikas 
■juos apgauna. Antis negali 
!juk išnykti. Magikas kaip 

nors ją paslepia. Bet jis pa- 
jdaro tai taip gudriai, kad 
įžiūrint iŠ šalies negalima 
pastebėti. Tame yra "trik
dąs,” ir tas "triksas” žmo
nes patraukia. Kuomet žmo-

xin.as vaisu oes skoiu paaen- nėg sužinos kaip viga tai pa. 
gimui ir nacionalizacija gete- L•• ‘ .;Vz>įsidaro, jie šito magiko štu

kų žiūrėti daugiau neis.

Kada krikščionių kunigai 
pradėjo savo bažnyčiose ro
dyt žmonėms raguoto velnio 
paveikslą ir kalbėti apie jo 
karaliją su amžinai lieps- 
nuoj’rfhčia ugnimi ir visuo
met verdančia smala, žmo
nės ėjo tų pasakų klausytis 
taip kaip ant "Juodojo Her
mano’’ štukų. Bet kuomet 
žmonės sužinojo,kad tas vel
nias yra pačių kunigų išmis- 
lytas, jie jau neina pamoks
lų klausytis. Vietoj raguo
to velnio, kunigai dabar pra
deda rodyt bažnyčiose nuo
gom kiškom šokančias mer
ginas. Pirma tokius šokius 
kunigai keikdavo, o dabar 
vadina juos "šventais.” Baž
nyčiai ir kunigams viskas 
.vra "šventa." kas tik eina jų 
naudai.
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BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai kriaušiuose.
Musų (lietuvių) kriaučių 

uniją komunistai jau taip 
nuganė, kaip prastas Lietu
vos ūkininkas pavasary savo 
karvę. Komunistai sulindę 
i unijos komitetą, nesirūpi
na pačios organizacijos rei
kalais, o vien tik varinėja 
biaurios rūšies komunisti
nes politikas. Ir štai rezul
tatas yra toks, kad iš suvirs 
2(KH) musų skyriaus narių, 
likosi vos 1000, ir tie patįs 
jau tik svyruojanti unijis- 
tai, nes faktas yra tas, jog 
dabar i susirinkimus atsi
lanko unijistų tik apie 50 ar 
60, kuomet pirmiau svetai
nės plvšdavo.

Beje, aš pasakiau, kad ko
munistai, sulindę i musų uni
jos komitetus, nesirūpina 
pačios organizacijos reika
lais. I r už šitą pasakymą, 
veikiausia, komunistai ims 
ožių balsais rėkti ir pasako
ti apie savo "nuopelnus.” 
Taip, taip, jus, vyručiai dir
bate unijos labui, štai visų 
pirma jus numušinėjote be
veik visose lietuviškose dirb
tuvėse darbininkams algds, 
meluodami kriaučiams, jog 
toks algų "nusimušimas" 
yra ir pas svetimtaučius. 
Rezultatas yra toks, jog ne- 
unijinėse dirbtuvėse darbi
ninkai uždirba jau daugiau, 
negu lietuviškose unijinėse 
dirbtuvėse. O apie darbo 
"pasidauginimą”, kurį jus 
kriaučiams Įkalbėjote, taip
gi nei kiek jo nepadaugėjo.

Tai viena. O antra, komu
nistai atliko "milžinišką dar
bą” sukėlę biaurią provoka
ciją kompanijų tvėrimo 
klausime. Užėjus bedarbei 
komunistai savo lygoje nu
tarė stoti už kompanijų 
tvėrimą kriaučiuose. Visų 
pirma, kad tą klausimą iš
kėlus, jie paskiria "drau
gus”: J. Hermaną, Marčiu- 
ką, W. Misiūną ir dar vieną, 
kurio pavardės* negalėjau 
sužinoti, idant jie skleistų 
tarp bedarbių šią minti ir 
nueitu j pildomosios kriau
čių tarybos posėdi reikalau
dami daieidimo kompanijas 
tverti (mat. pildomoji tary
ba, kaip dabar, taip ir tuo
met susidėjo beveik vien iš 
lygos komunistų ir jie butų 
galėję per šią ištaigą tokį su- 
manymą duoti, bet, mat, ne
smagu pild. tarybos vatdu 
tokią iniciatyvą teikti —Š.) 
šie viršminėti asmenys savo 
užduotį atliko: bedarbius su
domėjo kompanijų tvėrimu, 
i pildomąją tarybą taip pat 
nuėjo. Ir štai komunistinė 
kriaučių pildomoji taryba 
sušaukia bedarbių ir sau iš
tikimų draugų susirinkimą, 
kuriame nutaria tverti kom
panijas. Bet komunistai, pa
mate, kad šitokiame susirin
kime toks tarimas gali at
nešti jiems patiems blėdies, 
tad priėjus reguliariam uni
jos susirinkimui jie aticfevė 
šį klausimą vėl apkalbėti. 
Kalbant apie kompanijas 
reguliariam susirinkime, 
tuoj ir pasirodė komunistų 
šlykšti politika; mat, tiesiog 
jie kalbėti už kompanijas 
nedrįso, nes tai aiškus butų 
ėjimas prieš unijos taisyk
les, tad jie čia ir atsisėdo 
ant dviejų kėdžių—kalba už 
kompanijas ir prieš kompa
nijas. Pavyzdžiui, Jankaus- 
kus krypinėjo, krypinėjo sa
vo kalboj, ir galų-gale pasa
kė, kad jis Bendrojoj Tary
boj "faituojasi" už kompani
jų tvėrimą. Cemauskas (da
bartinis biznio agentas) irgijTada visi susirinkime nuta- 
kalba už kompanijas ir prieš (rė padvigubinti man algą ir 
ir baigdamas savo kalbą pa-1 pats tam pritariai, tik išsi- 
reiškia, kad, esą, jeigu nu- reiškia, kad dar ir dabar ne
tarsite kompanijas tverti, tai galėsit paliuosuot manęs iš 
jis irgi bus su jumis (vadi- dirbtuvės, nes dar perbiedni 
naši, su kompanijomis). Zu- esate mokėti pilną vargoni- 
bavicius tiesiog agituoja už ninko algą. O dabar kunigas 
kompanijas. Na, ir kuomet rašai, kad parapijonai buvo
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šitaip, tai susirinkimas ir 
nutaria oficialiai kompani
jas tverti,—ir po tam jos 
ėmė tvertis. Tačiaus, kiek 
laiko praslinkus, komunis
tai sumanė vėl tą kompani
jų tvėrimą sustabdyti. Ir 
štai 23 d. balandžio kriau
čių susirinkime jie per pil
domąją tarybą duoda įneši
mą, idant butų kompanijų 
tvėrimas sustabdytas ir pa
sižada kai kurias ir susitvė
rusias kompanijas išardyti. 
Žinoma, šitas jų įnešimas 
susirinkime irgi perėjo.

Na, dabar įsivaizduokite, 
ar gali būti kur nors dides
nė provokacij’a, kokią čia 
sulošė komunistai? Patįs 
kompanijų iniciatoriais bu
vo, patįs už jas propagandą 
vedė, o dabar jau reikalau
ja kompanijų tvėrimą su
stabdyti ir net kai kurias su
sitvėrusias žada išardyti. 
Juk tai didesnio unijos na
rių piudymo negali būti! Ar 
gali rastis šiek-tiek protau
jantis darbininkas, kuris 
šitiems šarlatanams-komu- 
nistams tikėtų ir jų klausy
tų? Juk tai reikia didelio 
mulkio, kuris nesuprastų jų

Dar"vieną "dideli dalyką" 
komunistai pas kriaučius 
norėjo nudirbti, tai Kriaučių 
Neprigulmingo Kliubo pini
gus išeikvoti. Mat, viršmi- 
nėtas Kliubas turi apie 
818,000 ir komunistai jau se
nai ant tų pinigų dega. Ir j 
ve, užėjus bedarbei, komu
nistai toki"gailestingi"pasi-; 
darė, kad kriaučių susirinki-( 
me duoda įnešimą, idant 
tuos Kliubo pinigus išdaly
ti biedniems bedarbiams. 
Bet kriaučiai čionais tuo
jaus suprato, kad tas komu
nistų įnešimas turi tikslą ne į 
bedarbių reikalus, o "Lais
vės” bylą su kun. Petkum, ir 
tokį jų įnešimą atmetė, o 
nutarė suvargusiems pasko
lą duoti iš Kliubo pinigų. 
Reikia pažymėti, kad kriau
čiai dar neužmiršo komu
nistų darbuotės ir "pašalpos 
dalinimo” lokauto laiku. -Juk 
ir po šiai dienai kriaučiai 
nežino, kiek tada komunis
tai išeikvojo unijos pinigų, 
nes Jankauskas finansų 
knygą prapuldė, ar kur lient 
užslėpė.

Tai tiek šiuom kartu. Ki- 
tą-syk. parašysiu daugiau 
apie komunistą žulikystes 
kriaučių unijoje.' sp.

NASHUA, N. H. 
Irgi teisybės vardan.
"Keleivio" No. 17 tilpo ko

respondencija iš Nąshua, 
kurioje kun. Daniiinas atsa
ko Viską Žinančiam ant jo 
užmetimų. Kadangi kuni
gas mano, kad aš esu tasai 
Viską Žinantis, tai savo at
sakyme ir išlieja ant manęs, 
kaipo muzikos studento, vi
są tulžies kartybę. Kadangi- 
kun. Daniunas savo atsaky
me daro man neteisingų 
priekaištų ir vietomis visiš- 
cai apsilenkia su teisybe, cai 
ai bus leista ir man tarti ke- 
iata žodžių.

Rodos 1921 metais, kuo
met aš dalyvavau chore ii’ 
mokinausi muzikos, kunigas 
pakvietė mane eiti vargoni
ninko pareigas. Aš apsiė
miau grajiti mišias per koki 
laiką už $8.00 Ir kada baž
nyčia likosi ištaisvta, tai 
paskutiniame parapijos su
sirinkime pats kunigas 
džiaugėsi, kad aš nemažai 
sučėdijau parapijai pinigų 
ir darbą geriau atlikau ne
gu už 75 dol. vargonininkas.

Ku nieko neveikia 
To niekas nepeikia

Vien tik vyčių prašomas bu- 
>' vau apsiėmęs vadovauti jų 

I dramatišką ratelį, kurį 
[tamsta iškrikdei tik penkio
mis dienomis prieš persta-

• tymą teatro.
Tamstos siūlymo tverti 

■ti nauja chorą ir pasiimti 
savuosius aš nemanau pri
imti. Jeigu aš savuosius 

’giedorius pasiimčiau, tai ir 
dabar bažnyčioj nebūtų kairi 
giedoti.

Tamsta sakai, kad kolek- 
[tuodamas pas studentą ir jo 
'šalininkus neužeisi. Tas pri- 
'klauso nuo tamstos valios, 
i Aš niekam savo durų neuž- 
i darau, neuždarytus jos ir 
[tamstai. Tik galbūt tamsta 
'nedrįsi pas mane užeiti.

Tik meldžiu tamstos ne- 
maiŠyt manęs su Viską ži
nančiu, kuris rašė šiame rei
kale pirmutinę kiresponden- 
ciją. Aš atsakau už save, o 

i Viską žinantis, jeigu matys 
(reikalą, galės tamstai atsa- 
i kyt už save.

.J. Tamulevičius, 
buvęs varg.

priešingi mano algos pakėli
mui. Taigi, gerb. kunige, 
malonėk paaiškinti, kurie 
parapijonai buvo priešingi 
mano algos pakėlimui?

Toliaus sveikas rašai, kad 
tamsta studento neprava- 
riai. Jeigu taip, tai aš neat
sisakiau. Tai kodelgi neda
vei man nei vieno mėnesio 
išbūti, kuomet parapijonai 
padvigubino man algą? Tas 
parodo, kad tamsta, kunige, 
buvai man priešingas ir da- 
bar kaltini mane streiko su
kėlime. Čia tai jau tamsta 
klysti, nes aš jokio streiko 
nevadovavau. Teisybe, vie
name choro susirinkime bu
vau, kur tamsta klausei gie- 
dorių, ar eisit giedot prie 
naujo vargonininko. 1 ik 
vienas pakėlė ranką. O kuo
met tamsta klausei ;..... ..
kartu, tai niekas 
rankų ir visi tvlėio. 
tai čia mano kaltė? O kas-hna, tamstai nėra ko bijotis, 
link susirinkimo mano stu-Snes kurie nepatinka, tuos 
boj. tai aš jo nešaukiau, tą tamsta iš svetainės išvarai, 
gali paliudyti visi choristai, j mat, tamsta esi vyčių ”gene- 
Patįs giedoriai suėjo išreikš- rolas.” 
ti man simpatiją, nes suvirs Kaslink tvėrimo "bedie-i Redakcijos, šiame
per trejus metus su jais gra- visko ’ choro, tai aš jo ne-; klausime ginčų daugiau ne- 
žiai sugyvenau, už ką jie ir tvėriau ir nemanau tverti, talpinsime.

i dovaną man įteike. Kaslink 
h^ygų, tai aš išeidamas savo 
knygas pasiėmiau, o choro 
palikau. Choro viršininkas 
atėjęs pas mane paklausė 
ar aš ir choro knygas pasiė
miau. Man atsakius kad ne, 
tada choro viršininkas pasi
kvietė dar tris giedorius ir 
nuėjo knygas pasiimti. Ir 
kamgi tamsta, kunigėli, 
zauniji, kad du giedoriai 
bažnyčios knygas pavogė? 
Kokias knygas? Gal mišių 
knygas nuo altoriaus? Man 
rodos choras turi tiesą savo 
knygas pasiimti, nes jos 
jam priklauso. Kai antrą 
nedėldieni giedoriai nuėjo 
giedot, tai pats choro pirmi
ninkas ir vėl tas knygas nu
sinešė. Tai už ką gi mane 
įkaitini? Kur gi čia tamstos, 

antruIkunigėli, teisybė?
nekėlė! 'Poliaus tamsta rašai, kad 
Na, ar (vyčiu nėra ko bijotis. Žino-

• i
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NORTCOOD, MASS.
Kunigo išleistuvės ir kiti 

dalykai.
šv. Jurgio parapijos para- 

piionai surengė išleistuvių 
vakarienę išvažiuojančiam i 
Lietuvą kun. Taškunui. J tą 
vakarienę buvo sukviesta ir 
keliatas svetimų kunigų. 
Kaip pradėjo tie svečiai 
Norwoodo aveles graudinti, 
tai kaip mat avelės ir sume
tė 300 dol. savo buvusiam 
ganytojui ar.t keliones. Gai
la ir keista darosi žiūrint, 
kaip skurdžiai parapijonai 
pasiturinčiam kunigui pašal
pą teikia.

Teko girdėti, kad kun. 
Taškunui yra siūloma "pro
fesoriaus” vieta prie Lietu
vos Universiteto. Kadangi 
dabar Lietuvoje yra klerika
lizmo gadynė, tai ir nestebė
tina. kad tamsintojai švietė
jų vietas užima.

Parapijonai kalba, kad i 
vietą Taškuno busiąs paskir
tas garsus keikūnas Gar
mus. Jeigu taip Įvyks, tai 
Nonvoodas taps garsiu 
miestu.

dentas apie mano apykaklę 
nesvajoja: ji buvo sveika 
ligšiol, pasiliks sveika ir ant 
toliaus. I peštukų kliubus, 
kur argumentuojama kumš- 
čiomis, aš nesilankysiu.

V. G.
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Namams
Daiktai

uz Leibelius nuo

STANDARD

KRAUTUVĖS
NEW HAVEV. CONX.

PROVIDENCE. R. I.
49 Aborn Street.

I

DYKAIDYKAI
Kiekvienai šeimvninkei reikia pieno ir cukraus
ruošiant šeimMv.ii valgi ir kiekvienai šeur.yainkei

nesnmčiame.

NE RANDASI PO NUMERIU
89 Fnend St

KITOS PREMI JŲ
FAI.L RIVER. MASS.

arti Bedford St.

DYKAI
šie Visi Reikalingi

Tik dėl Gegužės. Birželio. Liepos ir Rugpinčio

9-nių Kvortų Pilkos Palvvos Puodas
dėl Kepinio, Preservų ir v irimo

už 50 lomeliu

rėkia puodu, indu, stiklą ir puodeliu. Kuriuose
valgi gaminti, šeimyninkės perkančios musu ru
giu kondensuotą pieną gpli gauti šitas reikmenas 
visai be kaštu vien taupant lėibeiiąs nuo Uėšiniu.
Dovanos, kurias matot čia ant paveiksio. galima
gauti vien tik musu premiją krautuvėse. Paštu

SPECIALIS PASIŪLYMAS
Jei išrašysi šio apgarsinimo kuponą ir nuneši jį ; arčiausio
dovanų krautuvę, žemiau nurodytais antrašais, arba pri
siusi mums, tai gausi Paveiksluotą Dovanų Katalogą ir
ypatingu dovanų kortą, kuri skaitysis už 10 leibelių. Bus
priimama tik viena tokia korta nuo vieno pirkėjo duodan
čio 40 ar daugiau leibelią. Gile musų Dovanu Krautuve 
apmokės šitą kortą su bile kitais leibęliais nuo šitų blė
simų. Jej Tamstų mieste nėra krautuvės apmokėjimui ši
tų leibelių ir Ypatingos Dovanų kortos, tai prisiųsk jas
mums, kartu su numeriu dovanos iš Paveiksluoto Dovanų 
Katalogo, ir mes ja prisiusime Jums be iškašėių.

MUSU PREMIJŲ KRAUTUVĖ BOSTO

rti Haymarket Snuare
v.ž 4<» leibelių

14 3rd Street 10> Temple Street.
arti Crown Si

BRUMIEPORT. CONN.
10-> Congresie Street,
arti Main St. arti nastiington SL

Mes nuoširdžiai kviečiame atlankyti bile kurią virš pami
nėtą Premijų Stot; Su ar be leibelių upžiurėti didelį ir gra
žų pasirinkimą visokių reikalineu ir pagražinančių dova
nų, kurias galite gauti vK'si dykai už sutaupytus lei’—lius

(<ol brangiu dovanu.

lx»rdon s Premium (,.o„ ]nc. 
I i Street. N. Y. C.

kuponas tari būti perkeistas j 15 
dienu nuo virš paduotos datos

ulės Dtnanų Kortas

ELIZABETH. N. J.
Blogi komunistu darbai kįla 

i aikštę.
Keli metai atgal "Keleivy

je" buvo rašyta, kad Eliza- 
eethe komunistai ardo šei
mynišką gyvenimą. Buvęs 
komunistų lyderis Plungis 
jau atsidūrė teisman ir teis
mas priteisė duoti po 5 dol. 
ant savaitės užlaikymui 
mergaitės, kurią jis užgyve
no su buvusia savo gaspadi- 
ne Bistriene.

Kol Plungis buvo komu
nistas, tai tie dalykai buvo 
slepiami, nes. mat, tokia jau 
pas komunistus disciplina— 
visomis išgalėmis slėpti blo
gus savo "draugučhi” dar
bus.

Bet štai Plungis apsivedė 
su karšta katalike, prisirašė 
prie Siaurusaičio parapijos 
ir apsigyveno Bayonnėj. Ko
munistai (buvusieji jo drau
gai) nutarė užtai jam šposą 
iškirsti. Jie sukurstė Bist- 
rienę užvesti prieš Plungį 
bylą, ką minėta moteris ir 
padarė.

Tegul "Laisvė" dabar pa
sidžiaugia buvusio savo 
draugo darbeliais.

Nesenai "Laisvė” prikišo 
socialistams tūlą Sebeckį, 
kuris buk tai "sudraskė” 9 
metų mergaitę. Ištikrujų gi 

į Sebeckis yra uolus komunis- 
it.iškos ”Vilnies" agentas, ir 
' "Vilnis" jam yra net dovanų 
davusi už gerą pasidarbavi
mą. O juk visiems yra žino
ma, kad socialistai "Vilnies"

I

Netaip senai "Keleivyje" 
netruko korespondencijų 
apie visokius galus, bet da
bar korespondentai užmigo. 
Mat, "Keleivio” redakcija 
pareiškė, kad šmeižiančių 
korespondencijų daugiau ne
talpins. Nejaugi nėra kas ra-

išyti be vpatiškų užsipuldinė
jimų? Juk Norvroode ne
trūksta visokių žinių-žine- 
lių, kurias į laikrašti pasiun
tus butų kas pasiskaityti. 
Galima karts nuo karto pa
kedenti ir musų senbernius 
(teisingai, be šmeižtų), taip
gi aprašyti (irgi teisingai) 
komunistų manevrus. Jeigu. 
senieji "Keleivio” korespon-Į 
dentai ir toliau snaus, tai aš > neplatina. Reiškia Sebeckis 
jų vietą užimsiu. Netrukusi Vra komunistų draugas. Se- 
"Keleivyje” paskelbsiu tokių.bcckio byla dar tęsiasi, 
svarbių žinių, nuo kurių! Bar vieną Elizabetho ko- 
Norvccodo padangė sudre- j munistų lyderi žada čiupti 

žemaitis. j už panašius prasižengimus. 
----  Poetą.

SO BOSTON, MASS. I ---------------
"Laisvės” korespondentas į BRIDGEVILLE, PA. 

meluoja. ils SLA. 90 kp. susirinkimo.
"Laisvės” No. 81 tilpo ko-! Balandžio 13 d. SLA. 90 

respondencija iš/So. Bosto-! kuopa turėjo savo mėnesinį 
no, kurioje yra prirašyta ne-'susirinkimą. Nors susirin- 
sąmonių. Tarp kitko ten kimas buvo garsintas per 
pasakyta, kad keturi sanda- ^Tėvynę," i>et narių neper- 
1 iečiai paėmę V. GegužĮ už daugiausia atsilankė. Mat, 
apykaklės ir išmetę laukan 90 kuopos nariai gyveną

[iŠ savo kliubo. Tai yra gry- visose Brfdgėvillės apielin* 
nas melas. Niekas V. Gegu- kėse ir jiems ne taip pąran- 
žio už apykaklės neėmė ir ku. pribūti į susirihkimtLS* 
laukan nemetė. Dalykas dė- Kaį-kuriems nariams, 
josi štai kaip: vien4 kartą ’ "autiems tolimesnėse apie* 
užėjus man į sandariečių linkėse, reikia netik busass 
kliubą teko ten susiginčyti važiuoti, o ir peštiems gerp- 
su sandariečiais apie komp. kas galas paeiti. Todėl šia- 
M. Petrausko nuopelnus, me susirinkime dalyvavo 
Kadangi sandariečiai garbi- tik 31 narys, nors kuopoje 
na komp. Petrauską kaipo randasi apie 120 narių. t 
kokį dievaitį, tai aš tyčia Aptarus kuopos reikalus 
pradėjau juos erzinti, sakv- buvo rinkimas delegatų f 
damas, kad Lietuvoj yra busiantį seimą. Delegatais 

išrinkta J. Kazlauskas ir S. 
Bakanas, abudu gana darb
štus SLA. nariai. Pildomo
sios Tarybos rinkimų pasek
mės sekančios: ant prezid. 
S. Gegužis 21 balsą, T. Dun
dulis 6 bal., Dr. A. L. Grai-

kad 
įžmonių daugiau, muzikoj 
į užsitarnavusių už Petraus- 
• ką, o vienok jų niekas taip 
negarbina. Tuomet kai-ku- 
rie sandariečiai, ant manęs 
įtūžę, pradėjo mane vadin
ti skebu ir kitokiais vardais. 
Ant to aš jiems atsakiau, čiunas 0. Ant vice-prez. V. 
kad sandariečių tarpe ištik- Kamarauskas 23 bal., A. 
rujų yra skebų, o aš esu uni- Metelionis 2 bak, J. K. Ma- 
jistas ir tą galiu prirodyti, žiukna 4 bal. Ant sekr. P. 
Sandariečiai negalėdami ar- Jurgeliutė 22 bal., K. Stepo- 
gumentais prieš mane atsi- navičius 5 bal., A. Lesniaus- 
Laikyti. atidarė duris ir pa- kas 1 bal. Ant iždininko T. 
i’eika-avo, 
neleisčiau, 
riau.

Beto, "Laisvės” korespon
dentas pranešė, kad V. Ge
gužis pradėjęs lankytis Lie
tuviu (suprask, komunistų) 
Kliuban ir kol-kas esąs man
dagus. Bet jeigu, girdi, pri
sieitų su juo susikirsti ir 
argumentais negalima butų 
atsilaikyti, tuomet keturi 
vyrai imtų jam už apykak
lės.

kad aš ju kliubą Paukštis 20 bal., B. Salavei- 
ką aš ir pada- čikas 3 bal., P. Kasparas 2 

balsu. Ant iždo glob. Danie
lius 14 bal., Jočionis 2 bal., 
Raginskas 6 bal., Kazakevi
čius 7 bal., Overaitis 11 bal., 
žemantauskas 4 bal. Ant 
daktaro kvotėjo Biežis 7 
bal., Klimas 11 bal.. Montvi- 
das 8 bal. Ir didžiuma narių 
balsavo už panaikinimą 
Prieglaudos Namo Fondo 
sujungiant jį su Našlių ir 
Našlaičių Fondu.

Bridgevillictis.• *Lai "Laisvės” korespon-
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

“Nordikams” 
pasiskaityti.

ir pareikalavom, kad jie su
grąžintų mums dešimtinę 

, .. atgal, ba iš tos plytos niekas
Maike, ko tu taip neišeina. Jie mums atrašė, 

kad ta plyta esanti gera, 
tik reikia drūčiau su ja muš- 

; tada pasirody
sianti liepsna ir iš tos lieps
nos išeisiąs velnias. Well, 
sako zakristijonas, reikia 
da patrajyt. juk pinigai vis
tiek jau užmokėti. Ale, sa
ko. muškim vienas kitam, 
ba kaip pats sau muši, tai 
nenori drūčiai mušti ir už
tai velnias nepasirodo. Aš 
nenorėjau su tuo sutikti, ale 
iškada buvo penkių dolerių, 
tai nešinorėjo tą plytą nu
mesti be jokio pažitko. Tai
gi išsigėrėm ant drąsos, už- 
degėm katino vuodegą ir, 
kalbėdami "hokus-pokus,” 
pradėjom su ta plyta mušti 

i į kaktą. Nuo

. ...i
pylėsi iš akių kaip iš kros-

—Tegul bus pagarbintas,

Maike!
—Sveikas-gvvas, tėve!
-Sei, ? 

žiuri į mane?
—Aš žiūriu, kad tavo kak

ta išrodo apibraižyta, tėve, ti Į kaktą; 
Turbut potamsiai vaikščio- "* x: — 
damas atsimušei į sieną?

—Ne, vaike, aš tyčia su 

plyta kaktą sau sumušiau.
—Na, na! Kaip tai galėjo 

atsitikti ?
—Ogi vis mat durnumas 

kaltas. Mano kūmas zakris
tijonas išskaitė andai vienoj 
gazietoj, kad velnias parsi
duoda,’ir nebrangiai, vaikę, 
už 10 dolerių. O naudos esą 
labai daug: jis prineša pini- : 
gų, snapso ir padaro ką tik- • 
tai nori. Jei tau patiko ko-p 
kia merga, tai tik pasakyk 
jam, ir ji tuojaus bus tavo. 1 
Taigi apkalbėjom. kad užsi- viens kitam 
moka šitokį pagelbininką kožno kirčio kibirkštis man 
parsitraukti. pylėsi iš akių kaip iš kros-

—Ir nusiuntėt 10 dolerių ?;nies. kada su kačerga ją pa- 
—Jes, Maike. sudėjom po'“"1“’ 

penkinę ir nusiuntėm legis- 
ruotoj gromatoj. Neužilgo 
atėjo per ekspresą didelė 

. raudona plyta ir pridėtas 
prie jos paaiškinimas, kaip 
su jos pagalba iššaukti vei- 

.nią. Reikia, girdi, suduot 
: ja tris kartus į kaktą ir sa
kyt: "Hokus-pokus, hokus- 
pokus, hokus-pokus.” Tuos 
žodžius iškalbėjus, pasirody
siąs juodas boisas su ragu
čiais, ir ką tik jam liepsi, tą 
jis padarysiąs. Taigi aš nie
ko nelaukdamas rėžiau sau 
tris kartus į kaktą ir pradė- 
jaus kalbėti "Hokus-pokus.” 
Ale nepasirodė joks boisas. 
Atkartojau tą ceremoniją 
da sykį, ale velnio vistiek 
nematyt. Mislinau, kad jis 
bijosi mano dirmavoto ro
žančiaus ir škaplerių. Taigi 
nusiėmiau brostvą, nukabi
nau nuo sienos švento tėvo 
abrozdą. išpyliau šventintą 
vandenį į sinką, ir kada jo
kiu šventablyvasčių stuboj 
neliko, pradėjau iš naujo da
ryti "hokus-pokus.” Susi
daužiau visą Kaktą, ale pik

ta dvasia vistiek nepribuvo.
—O ką darė tavo kūmas 

zakristijonas, kada tu sau 

kaktą prosinai?
—Jis, vaike, žibino žvakę 

iš juodo katino vuodegos pa- ', 
darytą. Kada velnias nepa- tu taip kalbi? 
sirodė, tai aš jam tą plytą' —Ne, tėve, aš į tokius da- 
padaviau. Sakau, juk ir tu lykus netikiu. Aš ir tau sa- 

dėjai penkinę, tai tu irgi kiau, kad tu netikėtum ku- 
mušk sau kaktą su plyta, o nigų pasakoms apie velnius, 
aš katino vuodegą palaiky- Į Jei tu butum man patikėjęs, 
siu. Olrait, jis sako, ir paė- tavo kakta šiandien butų 
męs plytų kaukštelėjo sau sveika.
tris kartus į labonę. Bet vis-1 —Jes, vaike, tu teisybę 
tiek niekas neišėjo. Tada kalbi. Jei bučiau tavęs pa
mes p«*/išėm į lietuvių our Klausęs, tai nebūčiau sau 
tininku ura”gijx eni-narą kaK’n< susimušęs.

\ ra žmonių, kurie tiki, kad jie 
priklaus* išsvajotai Nordiku įla
ši-," tai ra lokiai žmonių veislei, 
kuri turį mėlynas akis, sv tesiu.- 
plaukus ir kuriai yra lemta įiespa- kO! 
Jauti ant “žemesnių” tautu. Pašiep
damas šitą kvailystę. ’’Collier s 
i.iaga.-ioas 12 balandžio numeryje 
išspau-diįvi feljetoną "Uho's Nor- 
<>ie \i>»T." kuri iats čia perspau.-- 
etinėm. kad ir mūsiškiai "nordikai 
Kalėtų pasiskaitj ti.—Kcd.

Dėdė Henry, kuris mano 
turis savo g i si ose “nordiku 
rasės” kraujo, skaitė aną 
vakarą laikrašti. Staiga jo 
veidas apsiniaukė ir padė
jęs laikrašti i šalį jis tarė:

—Ar tu matai, ką tas ki
niečių generolas Pekine iš
kirto?

—0 ką? Žmogų užmušė? 
—paindomavo Stubbs.

—Nieko panašaus — at
sakė dėdė Henry.

—Jis iškirto tokį moder
nišką ir tokį civilizuotą špo
są, kad baltam žmogui net 
baugu darosi, kad nežūtų 
mūsiškė Nordiku rasė. Tik 
pamislyk. tas kiniečių gene
rolas Dzin Sing atpvškėjo 
fordu ties Amerikos amba
sada tokiu greitumu, kad 
parmušė stovėjusį tenai po- 
licmaną. o kada policmanas 
pradėjo prieš tai protestuo
ti. tai šitas generolas iššoko 
ir davė jam tokios pylos, 
kaip kad jis butų tikras 
Nordikas. Dėl šito įžeidimo 
Amerikos vėliavos, Anglija 
su Japonija likos taip suju
dintos. kad tuojaus užėmė *£

! , lR‘p.??U’rk,0 ?les sPsi:'Paistą, kad jie yra prastes-
;aui'>im. asayhs jau visai nes veislės, bet ateina žinių, 
net>e..>A>. kokiame mes uz- kad ir jie jau pradeda reika- 
aiigom. Man buvo baisiai Jauti užmokesnio už darbą. 
>.<auuu. tuomet porto-rikie-IAr tu girdėjai kada tokį da- 
ciai privertė mus andai at- lyką? Tais laikais, kuomet 
saukti tenai musų guber- Nordiku veislei ėjosi gerai, 
natorių, kuris jiems nepati- jokia žemesnė tauta nedrįso 

bet as niekad nesitikę-;kelti tokio klausimo, kaip 
jau suplaukti. tokių laikų, atlyginimas už darbą, 
kad geltonveidis kinietis —Aš mačiau, kad Siamas 
drįstų pakelti savo ranką jau turi amerikoną savo pa- 
prieš ]>olicmaną. Tik pa-‘‘—~ ’
lauk, o išgirsi, kad ir armė
nai nori su mumis susilygin
ti. kad ir pas juos yra tokių 
banditų kaip pas mus New 
Yorke arba Detroite.

—Kas diena ateina 
nauju žinių apie Nordiku 
veislės smukimą. Po visą 
pasaulį žemų tautų žmonės 
taip kelia savo nosį aukštyn, 
kad prakilniajai Nordiku 
rasei jau negalima tarp jų 
gyventi. Dešimtis metų at
gal anglas, kuris taip pat 
priguli prie viešpataujan
čios Nordiku rasės, galėda
vo įgrūsti egiptėnui gerklėn 
visą savo ranką ir išlupti iš

tarėju. Galimas daiktas, 
. kad greitu laiku Korėja pri- 
jsiųs kokį kumštininką, ku
ris drįs stoti prieš musų mė
lynakį Jack Dempsev. Tik 
žiūrėk, kaip filipiniečiai el
giasi! šokinėja po savo salą 
taip, kad ir gerai mokant 
šaut sunku į juos pataikyt. 
,X. l • — • • w •• • 9

įle. kad jie nori nepriklauso- 
’ mybės, kurią mes jiems pri- 
Į žadėjom. Bet argi užsimo

kėtų mums būti Nordikais, 
'jei reikėtų pildyti visus pri

žadus? Kur gi tada butų 
musų viršenybė?

—Kuba irgi nepatenkinta. 
. ____________ ___ ______ _ j Ji mano, kad ir ji turi kokių

jo dantų visą auksą, bet da-i tenai teisių, kurias aukštes- 

bar egiptėnai iš tolo jau j nė civilizacija privalo gerb- 
kanda. Įti. Aš tau pasakysiu, kad

! —Jeser, brangus i

išvijo iš Egipto anglus ir sa
kosi jie turį 
spausti savo
(ir 1 '
Kairo mieste jie turi jau sa
vo ištvirkimo epidemiją ir 
tikėtų spekuliantų prie I

vis'

i-__:------ s H-----
i Šokinėja ir šaukia visa gerk-

—Jeser, brangus mano j j*’ Nordiku kraujas šian-
tubbs. egiptėnai jau beveik (’ien butų toks, koks jis bu- 

• —- • - - - w seiliaus, tai ant Kubos
tokią*pat teisę jau išsodinti musų ka- 

. _1 mužikus, kaip f?lviai .ir Pamokytų kubie-
• kita viešpataujanti tauta. C1?s kaiP ,rel^ia- Arba pa-

vo seiliaus, tai ant Kubos

. Arba pa
mislyk apie Honduraso re
voliucionierius, kurie sukilo 

j<-i_ visai nesiklausę musų čalio 
. . . ' T-111 rrl-’raliaus Tuto grabo, žodžiuo leidimo! 

sakant, jie pradėjo jau Iv-j Taip, Nordiku raseJ 
- .• j gresia pavojus. Negana kad........ - . ... . gintis aukštajai Nordiku c.--elilesn^ Jautos pradeda 

tris Kynų provincijas ir pa- vilizacijai. ... ;sprukti iš po musų kontro-
—Kafrai pietų Afrikoj ir lės. bet latinai ir slavai pra-

maišai, ale velnias vistiek 
nepribuvo in gana. Kada at
sikėlėm ant rytojaus, kaktos 
musų buvo sutinusios kaip 
paduškos, plyta buvo tru
kus pusiau, ir tik tada mes 
supratom, kad tie burtinin
kai mus apgavo. Sugrąži- 
nom mes jiems tą plytą ir 
parašėm legisruotą groma- 
tą, kad prisiųstų mums pi
nigus atgal, ba kitaip bus 
sureštyti. Ale jie mums at
rašė. kad pinigų negali da
bar grąžinti, ba plyta jau 
suskaldyta. Jie sakosi gali 
mums padaryti loską ir pri
siųsti naują plytą.

—O kurgi tie burtininkai 
gyvena?

—Čikagoj, vaike.
—Bet ąr žinai, tėve, kad 

tau nevertėtų tos dešimti
nės labai gailėtis. Juk moks
las kaštuoja pinigus. O tu 

Įsu savo kurnu gavai labai 

gerą lekciją už tą dešimtį 
dolerių. Kada aš tau saky
davau, jog velnio nėra, tu 
man netikėdavai. Tau vis 
rodėsi, kad velnias yra, nes 
taip tave kunigas išmokino. 
Dabar jau tu netikėsi, kad 
velnią galima nusipirkti, 
kad ir pats kunigas tau ji 
siūlytų.

—Tai gal ir tu, vaike, 
prie tų sukčių priguli, kad

ke»ė Opiumo kainą. utį įdiinoi ii oiavai ya.<»-
—Taip, mielas mano Stu- laukiniai Kongoje dar prisi- deda pamėgdžiot musų civi- 

= lizaciją. Štai, čeko-slovaki- 
Į joj jau kilo grafto skanda
las. Į kurį esą įvelti visi žy
mesnieji valdininkai ir poli
tikieriai. (Lietuva irgi turi 
šmugelninkų kunigų, taigi 
ir ji neatsilieka nuo Nordi- 
kų kultūros!—Zec.) O grai
kai verčia savo kabinetus 
laukan vieną paskui kitą, 
tartum jie butų tikriausi 
Nordikai. Net francuzai 
pradeda sekti nordiku pa
pročius. Vienu žodžiu, priei
nam prie to. kad Ne-nordi- 
kai jau pradeda pralenkti 
Nordikus.

—Klausyk — atsiliepė 
iStubbs—kas gi tie nordikai 
yra per vieni?

—Vai—sako dėdė Henry 
—seniaus Nordikais vadino
si tokie žmonės, kurie galė
davo kitus apiplėšti ir pa
bėgti. Bet šiandien Nordi
kais save skaito tiktai tie, 
kurie nenori Įsileisti Ameri
kon daugiau ateivių, kad 
neužterštų jų mėlyno krau
jo...

Columbia

I

!

MUZIKA iš TĖVYNĖS 
JAI JUMS PRI

RENGTA.
Ištikrujų esi laimin

gas jeigu turi phono- 
grafą. Nes šį mėnesi 
išėjo begalo gražių 
muzikos šmotelių, ku
riuos gali nusipirkti. 
Jie niekuomet jums 
nenusibos.

Ypač Jums patiks Rekordai 16002F — 
"Vestuvių Maršas” ir "Kiernato Polka,” 
taip pat 16003F—“Madralka Polka” ir "Pa- 
skarka Polka. Pirmoji yra įgrajita geros 
oTkestros, kita gi gero armonikos muzikan
to. Abudu rekordai yra labai tinkami šo
kiems.

Paimk šį listą pas Columbia krautuvnin- 
ką šiandien ir nusipirk šiuos puikius rekor
dus. Jeigu dar neturi phonografo, tai nusi
pirk Naują Columbia. 
phonografų.

10

vieną

coliu 75c.
Vestinių Maršas

• I Kiernclo Polka
Columbia j 

.Orkestrą

I .Madralka 
10003F! P^arka

Sianislatv
Armonika.;

švintant Aušrelei 
šeriai žirneli
•Tonas Ramanauska.-.
Tenorast
I Beržyną Eina Ona 
Atvažiavo Sveteliai 
Kastas Sabonis. 
Baritone

Gul šiandieną 
Sveika:-. Jėzau Mažiau 
«ias. Jonas Butėną-. 
Basso

l’fiOOZF

16001F

16000F

E7256

Lietuv ių

l’.ilka
Polka
Basdzyn.-ki.

iš geriausių

AcIi'iiH. iš Virbaliaus 
I Kauną. K. Vesyiis ir 
I'. laišnakojis.
(’i'inic i)uct
V i'i l.ipo. Visi Lipo.
Se<n :
T repukas, šokis 
I .’Ptuvišk;, Orkestru 

l”Kaunas”

Du Broliukai Kunigai 
E73V1 *’vr Tamsi? Naktelę

Hrooklyno Mi.šras 
Kvartetas

'os Tik Mėnulis 
E7178 ;

Brooklyno Mišras 
l Kvartetas

Ka Močiute i’adarei 
Kaip-i tiražus. Gražus 
Salom Staniuiiute ir 

i Ona RudauskaitČ 
I Biezis ,

COLUMBIA PHONOGKAI’II CO.Ml'AM. Ine.. NEM >ORK

E780-J

E7093

E7603

GRAMAFONAI IR REKORDAI.
51 ES UŽLAIKOME \ISI S ( OIJ MKI \ įsi 

(iRAMAFONUS IR REKORDUS 
muSTmoSS. ŽymiaUsi« Minininkų.

.Musų Krautuvėje galite gaut netik tuos Rekordus, kurie yra 
garsina.ru bet visus kokie Uk lietuviu kalboje vra išdirbti, »š 
-visos apiehnkes ir is tolimesnių vietų galiu- kreiptis pas mus ir 
gausit gera paterr.avimą. Tinpg, užlaikau lietuviškų Rolių delei 

'SS.'nU W“ų
ir R“,r",J •**,Wi’-i-

GEO. MASIUOMS
233 BROADHAY. , - SO- BOSTON, MASS.

r«. So. Boston 1-loC J.

kad jos neperka naujausios 
mados andarokų ar skrybė
lių. Jei kas šitą atjaustų, tai 
tik biznieriai, kurie iš madų 
mainymo daro sau biznį.

Moterįs turi labai keistą 
psichologiją, visai kitokią, 
negu pas vyrus. Vyrai apie 
drapanas nedaug paiso. Bi
le drabužis švarus, ir gerai ; 
o ar jis brangesnis, ar pi
gesnis, ir ar jis šįmet pirk
tas, ar penki metai atgal, vy
rui nedaro jokio skirtumo. 
Visai kitaip yra su moteri
mis. Jei Agnieška eidama 
ant šokių nusipirko naują 
šlebę, tai jos draugė Uršulė 
neis ant tų šokių už jokius 
pinigus, jeigu ji negali taip 
pat naujoj šlebėj pasirodyt. 
Ji skaito sau pažeminimu 
neturėti naujos šlebės. Ji 
jaučiasi prasčiau ir tuomet, 
jei ji žino, kad jos draugės 
žiebė yra brangesnė. Ji ne
žino, kad pasauliui vistiek 
pat, ar jos dresė kainuoja 
$50, ar $15; ar ji pirkta šį
met. ar keliatas metų atgal : 
ar ji juoda, ar ji balta.

Jei moterįs žinotų, kaip 
mažai jų drapanos žmonijos 
gyvenime reiškia, jos paskui 
madas nesivaikytų. O visgi 
turės ateiti tas laikas, kada 
mados turės būti panaikin
tos. Drapanų tikslas yra 
tiktai pridengti kūną nuo 
šalčio arba karščio. Kito
kios reikšmės jos neturi ir 
žmogaus vertybės negali nei 
pakelti, nei nuimti. Žmogus 
yra vertinamas sulyg proto 
išlavinimo, o ne sulyg drapa
nų iškraipymo. Aptaisykit 
kuolą šilkais ir auksu, o jis 
vistiek bus kuolas ir jo nie
kas dėl tų šilkų negarbins. 
Taip pat yra ir su žmonė
mis. Aprėdykit kvailį bran
giausiais kailiais ir brilian
tais, o jis vistiek bus kvai
lys. Tuo tarpu Tolstojus 
vaikštinėjo basas ir papras
ta miline sermėga apsivilkęs, 
o betgi jį garbina visas pa
saulis.

Uršulės ir Agnieškos šito 
nesupranta.

Prof. Gnaibo.
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Redakcijas Atsakymai.

A. Rimkui.— (1) Kada 
lietuvių kalbon buvo įvestas 
raštas ir kas pirmutinis pra
dėjo lietuviškai rašyti, tikrų 
žinių nėra. Raštas buvo 
vartojamas jau senovės Lie
tuvos kunigaikščių raštinė
se, bet rašoma buvo ne lie
tuviškai, o gudiškai. Vysku
pas Valančauskas anaiptol 
nebuvo pirmutinis lietuvių 
rašytojas,, nes pirm jo jau 
lietuviškai rašė Simonas 
Daukantas ir kiti. (2) Loti
nų kalba kalbėdavo senovės 
Romos aristokratai; šian
dien jau nėra tokios tautos, 
kuri kalbėtų lotiniškaj. (3) 
Tamsta klausi, "kokiu budu 
žmogus gali pasidėti savo 
vardą ant U. S. popierinių 
pinigų?” šitas klausimas 
mums nelabai aiškus. Ant 
popierinių pinigų paprastai 
būna tik dviejų žmonių pa
rašai, būtent, iždo sekreto
riaus ir kasininko. Jei tams
tai einasi apie tuos vardus, 
tai jie išspaudžiami kartu 
su kitu raštu, tai yra, mu
šant pinigus ant spausdina
mų mašinų. O jei tamsta 
norėtum žinoti, kaip galė
tum savo vardą padėti, tai 
tą galima parašyti plunks
na kaip ant paprastos popie- 

ros, nors mes nematom, 
kam tai galėtų būt reikalin
ga. Pinigas eina iš rankų į 
rankas, ir jei visi pradėtų 
ant jo savo vardus rašyti, 
tai jį taip suteptų, kad ant 

galo ir pažinti jo nebūtų ga

lias butų, jei moterįs staiga'mečius žmones Lietuvoje

atsiliepė

Andarokai vėl 
bus trumpi.
Šią vasarą bus vėl nauja 

mada ant moteriškų drapa
nų. Andarokai bus trumpi, 
8-12 colių nuo žemės. Šita 
mada ineina "galior.” nuo 19 
gegužės. Languose matysi
te naujos mados andarokus. 
Buržuazija keičia tas madas 
po keliatą kartų ant metų, o 
publika, lyg avių būrys, se
ka jas. Pernai nupirktos 
drapanos išrodo da kaip nau
jos. bet moterįs meta jas i 
kampą, nes jos jau išėjo iš 
mados. Jos pirks naujos ma
dos. Ateis ruduo, vėl bus 
nauja mada, ir vėl reikės 
pirkti naujas šlebes.

Visa tai daroma dėl biz
nio. Jei mados taip tankiai 
nesikeistų, moterįs taip tan
kiai drapanų nepirktų. Betylima. (4) Žinią apie šimta- 
kas butų, jei moteris staiga'mečius žmones Lietuvoje 
■liautųsi madų žiūrėjusios? mes paėmėm iš Lietuvos 
i Ar manot, kad jos tuomet šaulių organo "Trimito.” 
(negautų sau vyrų ir turėtų Paduodamas tokių žmonių 
likti senmergėmis? Ar ma-'skaičių, "Trimitas” nepada- 
not, kad pasaulyje turėtų vė nei jų vardų, nei vietų, 
įvykti kokia katasrofa? Ne- kur tokie žmonės gyvena* 
butų nieko panašaus. Pa- todėl ir mes negalėjome ši- 
saulis ir domės neatkreiptų, tokių informacijų paduoti.

LIETUVIAI IR 
SPORTAS.

Iš visu dalykų Amerikos 
plačioji uublika užvis labiau
sia rnėgia sportą. Ir žymes

nieji sportininkai, taip vadi
nami čampijonai, yra labiau 
mylimi ir gerbiami už patį 
prezidentą.

Ir apsimoka būti sporti
ninku. Kuomet Suvienytų 

Valstijų prezidentas gauna 
į metus šimtą tūkstančių do
leriu. tai geras sportininkas 
padaro du arba tris sykius 
daugiau. Kas nežino kumš
tininko Dempsev, kuris iš 
biedno, nuskurusio bernioko 
patapo milionierium! Tokią 
pat laimę atrado ir beisboli- 
ninkas Babe Ruth. Sakoma, 
jogei pusantro miliono yra 
vertas ir ristikų čampijonas 

Strangler Le\vis, kuris apie 
13 metų atgal pametė moks

lą teisių universitete ir pra
dėjo galynėtis. Advokatu 
būdamas galbūt jis ir ligšiol 
butų skurdęs, o dabar—yra 

nemažas turčius. Senis 
Zbyszko irgi yra milionie- 
rius—ir tą visą turtą susi
krovė besigalynėdamas. Ki
tas lenkų drutuolis Stasia- 

kas tris metai atgal buvo 
svietui nežinomas ir sunkiai 

dirbo Detroite gurno fabri
ke už 30 dol. savaitėj. O da
bar už vieną persiėmimą su 
Leivis'u Bostone gaus apie 
•5 tūkstančius. Ir reikia žino
ti kad Stasiukas yra papras
tas. nemokytas jaunuolis.

Kodėl lietuviai jaunuoliai 
negali būti tų laimingųjų 
sportininkų tarpe? Kūno 
sudėjimu ir tvirtumu lietu
viai gali lygintis su bile vie

na tauta. Jeigu kokie nusu- 
sę italai arba graikai išsila

vina ir palieka garsus spor
tininkai, tai juk lietuviams 
yra tas daug lengviau pa
siekti. Reikia tik sportu už

siinteresuoti, ji pamėgti, o 
nauda bus daug didesnė, ne

gu dirbant tvankiame fabri
ke.

Ir tiems lietuviams, kurie 
iš tikros širdies pamėgo 
sportą, sekasi gana puikiai. 
Taip mirusis lietuvių kumš
tininkas Billy Miške buvo 
garsus visoj Amerikoj ir 

šimtus tūkstančių gavo už 
savo patarnavimus. Antras 
lietuvis kumštininkas Shar- 

key (turbut Šurauskas) vos 
tik pradėjo kumščiuotis, o 
jau pagarsėjo po visą Ame
riką. Jau kalbama, kad jam 

yra proga patapti pasaulio 
tas reiškia 

lietuvis 
(užmiršau jo

čampijonu—o 
milionus. Trečias 
kumštininkas 

pavardę) yra Dempsey’s 
partneriu.

Tą patį galima pasakyti 

ir apie lietuvius ristikus. 
štai paimkime kad ir ”gri- 
noriu” Požėlą. Pernai jis 
atvažiavo iš Europos Chica- 

gon ir į pusę metų uždirbo 
daugiau, negu bile vienas 
kriaučius sunkiai dirbda
mas uždirbo per 10 metų. 

Kiti ristikai, kaip tai stu
dentas Sarpalius, Zanavi

čius, Žilinskas, Juška, Ka
marauskas ir daug kitų ir
gi turi gero pasisekimo. 

Juškai tik reikėjo gero ir 
sumanaus menedžeriaus, o 
ligšiol jis butų patapęs pa

saulio čampijonu, nes tvir
tesnio kūno sudėjimo žmogų 
vargiai rastum visų ristikų 
tarpe.

Lietuviai sportininkai, 
dalydami sau gerą pelną, 

nemažai prisideda ir prie 
Lietuvos vardo išgarsini

mo. štai kad ir apie Požėlą 
amerikonų spauda nuolat 

rašo kaipo apie "stebėtiną 
geležini žmogų iš Lietuvos." 

Pats mylėdamas sportą, 
aš noriu, kad. ir musų jau
nuomenė susidomėtų juomi 

ir. kam yra lemta, naudotų
si proga iškilti iš vargą ba
los.

Sporto Mylėtojas.

garsina.ru


Lawrence’o Pažangiosios 
Visuomenės žiniai.

St. Kairio atviras laiškas.
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gi, jei nurodysit kito, ne P. 
liameikos antrašą.

Tiek faktine paaiškinimo 
ir kartu apyskaitos. Kadan
gi p. Rameikos man mesta 
kaltinimas nesąžiningai .-ii- 

ninigus, tai siūlau
■ ' ' *
ta jų 44,984 auksinai 50 ska- varto jus
tiku, nes 515 auks. 50 skati-' Prašau lamstų: Suraski- 
kų bankas paėmė už per- te Kaune ar is viso Iaetu- 

sitintimą pinigų. Pinigai vi
są laiką buvo laikomi ?;anke 
ir iš ten imami, komitetui 
nutarus, šelpimo reikalams. 
Kadangi pats didysai karo 
vargas Lietuvoje buvo jau 
prabūtas, tai susitarus su 
aukautojais buvo nutarta 
šelpti prisiųstais pinigais 
vargingiausios biednuome- 

suimtus i prie- 
tinkamai glaudąs, dažniausia visiškas

Buvo kreipiama

as, 
tuomet vargingiau- 

Buvo skiriama tti prie
glaudų vaikams, kurios buvo 

ąžininga>“ sočiai- laikomos
nizacijų.

Pinigai buvo išmokėti

‘ Laisvės” numerv sausio 
12 dienus, 1924 melų tilpo 
straipsnis "Nors sena, bet 
skaudi žaizda,” p. A. -J. Ka- 
meikos pasirašytas, kuria
me minimas Rameika kalti
na mane, nesąžiningai su
vartojus mano vardu išsiųs
tus 1920 metais, lapkričio 
26 dieną 740 dolerius arba 
45,500 auksinų. Tie pinigai 
buvę surinkti “Lietuvos šel
pimo Fondo" Lawreneo sky
riaus ir pasiųsti man. kad nes vaikus, 

-’uos — 
nurodymams, našlaičius.

' voje porą Tamstos ištikimą 
žmonių ir paveskite

i vietoj patikrinti
! Tamstoms dabar 
įTai nebus —

išdalinčiau
aukautojų ______ ________ ___________ , . _ „
Aukautojai norėjo, kati jų domės i Vilniaus našlaičiu 
pinigais butų sušelpta la- kai|>o 
blausia nukentėjusi Lietu- sius, 
vos biednuomenė.

Tas
demokratų šulas (suprask 
Kairys)—rašo p. Rameika

VV

jiems 
tai, ką 
pranešu, 

sunku padalyti, 
nes ir bankas, ir sušelptos 
Įstaigos daugumoje y ra 
čiame Kaune. Ištyrimas pc> 
dės pašalinti abeji.iimus, j 
jie yra pas aukautojus, i 
kartu bus atitaisymas to 
skriaudos, kuri man daro
ma. Nes galima kaltinti ma
ne ir tuos asmenis, kurie da
lyvavo komitete, uz nt.un: i- 
numą ar susivėlinimą atsi
skaityti, bet niekas neturi 
teisės Įtarti mane, kad Le:n 
vienas centas pinigų butų 
prilipęs prie mano delno. 
Tuo tarpu Tamstos, tylėda
mi po p. Rameikos paskelb
tojo rąšinio, darotės mesto 
kaltinimo dalininkais. Pa
dorus klausimo pastatymas 
reikalauja, kad bet koks 
kaltinimas tik tuomet !>utų 
keliama, kai dalykas bus jau 
ištirtas, 
feisė mane ne tik 
isklausęs, bet net 

sęs.
Dabar kelialą 

Kameikai. Kas davė Tamstai 
teisės, drebiant purvu mane, 
kartu drėbti socialdemokra
tus išviso? .Jog pinigai bu
vo pasiųsti mano vardu, už 
jų suvartojimą moraliai ir 
juridiniai esu atsakomin- 
gas tik aš—lai kam tamsta 
pripini čia socialdemokra
tus? Ar gi tamstai neaišku, 
kad jei, sakysim, komuuiszų 
tarpe atsiranda kartais pro
vokatorių, mokamų 
viešojo turto 
šiaip žmonių 
mis rankomis.

•gi galima vaginti visus ko- 
jriuinistus? Nežinau, kurių 
partinių pažiūrų esi tamsta. 
i)et turbut ir sveikas sutiksi, 
kad partinėj kovoje taip pat 
reikia laikytis švarių prie
monių.

O kas < 
mane šmeižti? Kokie pas ČČ, 
Tamstą buvo prirodymai 
mano nesąžiningumo, kuo- iiregon č?v 
met tamsta rašei savo strai- 'u>- IuriU pr,<‘ 

kad tuomet;PsnelJ Laisvėn .'Ką tamsta apie jį
i padarei bent išaiškinti daly- •“

“ » • 4 4 _ —2 '

pažangiųjų orga-

—nei kiek negeriau pasielgė taip: 
su musu pinigais, kaip kad 
pasielgė daugelis prabastė- 
tūlių su kitų fondų aukomis. 
Praslinko jau tris metai, 
kaip ponas Kairys tuos pini
gus nuo musų nulaikė, o at
skaitas prisiuntė tik ant 
i5.900 auksinų, kuriuos iš
dalinęs kokių ten mokyklė
lių vaikučių perkėlimui. O 
kur 30.500 auksinų? Nors 
mes siuntėme laiškus, reika
laudami susirašinėti, bet jo
kio atsakymo negauname. 
Pasirodo, kad St. Kairys so
cialdemokratas ir “sąžinin
gas” žmogus, o nei per plau
ką nesiskiria nuo prabaštė- 
iių... IJctuviu visuomenė tu
rėtų gerai žinoti, kad "Ke
leivio” ir "Naujienų” pučia
mas burbulas apie Lietuvos 
socialdemokratus ir Ameri
kos suiudošėjusius socialis
tus yra tik dolerių gaudy
mas, o ne biednuomenės są
žiningas aprūpinimas.

Tiek stambiųjų kaltinimų 
iš p. Rameikos rašto.

Viešai mane kaltina, vie
šai ir atsakau. Dedu savo 
laišką amerikiečių laikraš- 
tin, kad žmonės f '
nimas aukas, gautų paaiški
nimo jiems rupimu klausi
mu iš pirmojo šaltinio. At
sakau vos dabar, nes jau vi
sas pusmetis kaip esu išva
žiavęs iš Kauno ir gyvenu 
Perline. Tik mano draugų 
dėka gavau minėtą Lais- nesugebėjome, 
vės” straipsneli apie š. m. užėjo atostogų metas ir ko- 
x asario pusiauji. Kol susi- miteto

1921 m. liepos 9 d. ’'AgrG- 
ii< nujos” d-jos prieglaudai 
Vilniuje 1900 auks.

Tos pačios d-jos prieglau
dos skyriui Surdegy (Pane
vėžio aps.) l(MM) auksinų.

192? m. liepos 18 d. „Agro
nomijos” prieglaudai Vilniu
je 3600 auks.

Spalių 20 dieną Moterų 
Globos Komiteto prieglau
dai, Kaune 10,000 auks.

1922 m. rugp. Ik d. Mote
rų Globos Komitetui, Kau
ne 10.000 auksinų.

Iki 1922 metų rudeniui 
tuo budu buvo išeikvota 25,- 
000 auksinų. Nebuvo sku
bintas! pinigai išdalinti (bū
to, kad tuo metu vaikų glo
bojimas Lietuvoje jau buvo 
apsitvarkęs, dalinai valsty

bės rūpinamas, 
artesnių mums

gi kitokių 
organizaci

jų. kurios butų tuomet 
pusios darbininkiškąją 
suomenę. neturėjome.

šcl-

Tuo tarpu 1922 metų i i- 
<teni auksino-markės kursis 
pradėjo urnai kristi. Liepos 
mėnesy doleris buvo skaito
mas dar apfe 300 auks., .gi 

sudėję mi- rugsėjo mėnesy jau ai ie 
1600 auks. Kuomet bir o 
įvestas litas ir spalių 9 o ie
ną gavome likusius 20,500 
auksinų pakeisti litais, tega- 
verne viso 89 litus 13 pentu. 
Anksčiau iškeisti ar išda
linti likusius pinigus dėlto

PAJDEŠKOJIMAI APSIVEDIMAI FARMOS

V 004*4 *V
rašiau su Kaunu ir gavau iš Kaune, 
ten paaiškinimui reikalingų p • 

davinių, ;

daugumos nebuvo

I aCK4U v-U* -L-.'—---------
ten paaiškinimui reikalingų T.abai ęai|a ka(I • 
davinių, atėjo oatandzio rfais norais sul.inkti pinigai 
pradžia, ka rase p. Ramui- uusiau neteko ve,.tfc. ,
ka anksčiau Vilny, negu- kioi paI|ėi.v minimu laikui 
vau patirti, nes ypatingai atsidūrė Lietuvoje ne vieni 
nesidomiu p. Rameikos lite- Javvrenco ’* - - - --i._.. 1

Lietuvoje ne vien 
_____  lietuvių aukos. 
Visa eilė net gešefto Įstaigų j 
ir daugumui privačių asme-! 
nų. jų tarpe ne vienas musų 

faktinoji pačių, liko su beverčių mar- 1 

P. Ramei- kiu gniužtais rankose.
Litais paversti likučiai su 

p r i k lau somai s n uos i mč iais 
1924 metais sausio 1 dieną 
sudarė 93.30 litų ir tie pini
gai komiteto nutarta pasiųs
ti Vilniun Agronomijos 
prieglaudai, nes ten dabar 
vargas vėl padidėjo. Galuti
na apyskaita aukautojams 
dėlto susivėlino, kad liku
sioji suma dar praėjusią va
sarą buvo nutarta pasiųsti 
Vilniun, bet nutarimas nebu- 

parti.ios. tik buvo išpildytas ne iš mano 
—j,— ‘ s. Gi p. m. rudeni

dalinimas neduoti] gavau išvažiuoti Vokietijon.' 
‘ ..y-I-------- *. Visoms musų išduotoms

laiku bu\'O sumoms yra atatinkami pa-

I lUOIUVim v* -- ---------- --
ratiniais gabumais, o "Vil
nies” visai negaunu skaity

ti.
Pirmučiausia, 

viso dalyko dalis, 
kos pasiųstus 45,500 auksi
nu gavau, kiek atsimenu, 
1921 metų pradžioje. Ka
dangi pinigai buvo gana di
deli, nesiėmiau jų dalinti 
pats vienas ir nutariau su
daryti iš trijų asmenų komi
tetą, i kuri pakviečiau p. Fe
liciją Bortkevičienę. Seimo 
narį iš liaudininkų frakci
jos. p. .Juozą Pakni. vieną 
Lietuvos Banko direktorių, 
ir pats Įėjau. Rinkau žmo

nes ne vienos 
demokratinio krypsnio, kad priežasties 
pinigų ‘ --j--*..

progos Įtarti šalingais esant. 
Apie tai savo k”'’n
oranešta ir p. Rameikai. kvitavimai. 
Kadangi mums nevisai aiš
ku buvo, kas reikia šelpti, 
padarėm aukautojams satyi banke, j. Paknio sąskaitų!, 
pasiūlymų, su kuriais iis y,-. 779 (saį.IiJlita |,:tai(1 x<. 

iRameika -Red.l pagalios „, iki „a^utinja,,, cent ■ 
>utiko. *__ --------- j'"" ” _..i_ „...........
išėjo keli mėnesiai. Gautie- jais atsiskaityta 
ji pinigai buvo iš karto pa- pateisinamais dokumentais, 
dėti Lietuvos Prekybos ir Likusius dokumentus komi- 
Pramones Bankam Kaune. ietas gali tuoiaus prisiųsti 
ir buvo ten laikomi kasiniu- aukautojams, kaip tik gmis

Juozo Paknio vardu- pranešimą, keno vardu ,-ei-
* * ~ * - T =•! .•_

pranešta

Pučkai? Pleiskanos?
I’ri.-iųsk savo adresą, gausi dykai 

nc.adingus paturimus kaip išsigvdyt. 
L. VULKAN

1199 E. 71st St.. Cleveland. <lhlo.

1‘uji'.-
arba . .a-lės b 
3V metu. Aš 
to anie šešis 
nierginas ats:šauk.:. l'O

A. NAVICKi
Rulite 2, . w;i;e Sur.miitt. l'a.

. !<;: u a P ive<..n'ui 
vaiku. '.<■

• su 2S m- tų 
t:jksraru;:u

l KĖS PARSIDUODA
akru, '•pi” JO uirbatnob lygios; 

•s. Didelis miškas
• ;;(m> kortu kietų medžiu dėl mal- 
tr pušnį dėl lentų, apie 100 tuks- i 

tanėių ;-ėdų. 7 kambarių stuba, 2 ku-[ 
tė.--. ai:t "stato ruad." 2 mailč-s i mies-l 
l-.iką ir fabrikus. U'pcris teka per . 
fnrnia ir ra-’-lasi vi.Mikiu zuvu. 
r.;-, tik $2.:d'O, Įinokėt $1.9t*». 
f;.ima yrą du syk tiek verta.

A>. Joną.- Kuė:r<k.-.'. pajieska-j sa- 
švoge-riu .Antano i.- Kazimieru 

.■•-:u!1.į. Pcrnorąvv.- vaisė.. JuoOziu 
Laimo. Girdėjau, kad Antanas tar- 
t-avo Amerikos kariuomenėj. M-.-I- 
u.'.i-u atsišaukti šiuo adresų:

DINAS KU<■ iNoR.AS
• - ?ETRt>.\!‘ STANfllUKĖ 

XIeL<-an avi-.. Detro-t. Mieli.

v<»

O p. Rameika nu
manęs ne- 
neužklau-

žodžiu v.

Pajicš‘ia-i pusbroliu A::<iriaus Jcn
• ių>‘.o. tksgd-.-riu Laimo, Sųvakų r-.d. 
I-.;s apie jį ži-iot’-. malonėkit ųrartš- 
t;, už La teisiu labai dėkingas.

JONAS YURCl KOMS
V. O. Bt>x Jih’er Ureek, f*«*.

G-'d . u .'-i-v.-ist> sau gyvetiin--, drau
gę, arba n,‘.-t,-rį, su kuriu butų gar- 
n-a liuusą. la'miaga ir ineti'-nišks gy- 
Mn:m» turėt. E u 2|; metų 
kl , P:-.vc:l.-1o i.ereikaia
jn laiškus n- s’isipąž: 
kiančio-, >i.dor.ėaite plačia 
s :’i apie save i.-<:>-.'i1':-ti; visos 
pasiliks oas ma-'e kam grabe.

P. S. MITKUS
i-ilo So. Mapleaood av. Chicago. Iii

cinu
A l>U*U įZ

; mechaiii- 
uju, kelia;

:i 't*.. : •
ir drą- 

ži'ios 
119»

21M>
Ik- akmenų že;
<4 P i t*
kų :

Ka:-
Šitu

Pajieškau !.- -•, Jucze Guigos, pi 
il u* iš Pąsva io. 16 metų jau Kinksi 
kej. Kas žino arba jis pats tegul ai 
liepia.

t>NA GEIGAITĖ • j.aį kiurti.
■S WinsK»w M Cambridgv. Mass1,,,.. ap.. ;Ve.-

agentų, 
vagilėliu ar 

su nešvario
ji dėlto ar

f’ajicškau draugūs eiti pa: ti:er;;:i -• 
, į į biznį. Gali atsišaukti b, skirtumu 

i našlės ir merginos, kati ir neturi::.'O j 
i pinigų, biie tik mokėtų bi.-kį anglį. - 

i. Jeigu sutiktume, galėtu- 
..... __ _ .sti. Bizniui yra gera pru-

- tga. galima lengvai dirbant pinigų už-.
Aš. Vincas I>mnbi.-:us-<as. pajieš-' ■ * K

kau -avo brolio Antano Dumb:ausz.o.| ”• Z‘ (,ar»oo<i, a. J.
patina iš Suvalkų rėdybos, Z'-ipiąkai ' 
parapijos, Lekėčių kaimo. 1!W<; :t.e 
tais jis gyAUiu alidlsnū, 
anglių kasykloj. Aš, Vincas 
levas Mykok,.- atvažiavom į .'lichigar.
1 musu tėvas ir mot it a jau 
niro, 
žinoti. cei;g'A 
Ji gu ka- ap.e 
piS.iesLi.

\\ 11.L1AM
Bos 121.

ONA GEIGATTĖ

li
tai as nvretiaų su tavi.ir s.azi- 

broli, ą.šišuuk. 
liaete, m-i'lziu ati-
V.

I’aj’eška-j ansiveJimui merginos 
p.. arpe 2” ir 2-5 tnet'.i amžiaus. $u p,»

j., pp.zy<mu laišk i m:<l.'!?"S t'iusti paveik.-- 
Įia, kur; a.; pareikalavimo giąžinsiu 
kiekvienai. D. S.

Bo.x žų7. Ei:n Gr> vi. Vi". X a.

Pabėgėli-, iš Rusijos Vasiias Ana 
ki. ka:-*- gyvena pc adresu: Gab 
vo, V/th St"”<•*. Ri-Jetzky No. 
L'ų-garta. p.-ijiesKu Viuct-ctu Muc 
ku. ;s 19V7-U metais išvadavo is 
ic:.us i Suvienytas Valstija.-.

I

Da.-ieskau t-vi. r Ir.ių 
arba našlės, nesenesnės J 
esu vaikina:- ■>» 
loeekit- alsišauKti ir paveiksiu 
z■ atsavvmą duosiu kožnai.

Wm. ( .. Bėx !S

I rr.e: gir:
5 metų, j

i> metų. Merginos įi.a 
;>n

a;

7 5

■ aič
*•*•0,1 yirdi°s
X. ii-■ biedns. !>■

* v.ijfcinas

A^sumption. Ui.

i

duvė tamstai teikės vr*^s karų, t.y. i;>jj m. gj’.c‘ su lŪ-i’.idur.o-l’oniužio d’.-art. Ltnku
: val.-ė^ Šiaulių apsk. išvykus 

laD njeiais 
Anbei devn.

su akrų. :;•> dirbamos žemės, 
ganykla ir miškas. 7 kambarių 
ba su šiluma, elektros sviesa ir bė
gantis vanduo, ir kūtė. 12 karvių, 2 
arkliu-, vištininkas. tr> v.štu. 2 antys. 
•" žąsys, vežimas, bogė, pakinktai il
ki’i fanuos įrankiai, viena inailė į 
miestuką, prie "statė :oad." Pienjr 
parduoda kvortom, paranki vieta, nes 
miestuky randasi fabrikų,- ■ 
šia audeklinės. Parduodama 
otri. įtnokėt $3.*-,ki.

A. IV AS.
I i U Tremont St.. Kuom ūl s,
Tei. Main t>-167.

kita 
stu-

daugiau-
Už Ss.- 

i19;

Uostoji

LIETI VIV LAISVĖS MOLĖTOJU
DKAICasTĖ. M Al KEGA.N. 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Vincentas Gabrio,

72l> McAHi-ter Avė.. \Vaukegan, 111. 
Pagelbinirka.. Karulis Dimsa,

7li> Sth St., \Vaukegan. UI.
Užrašu rast Konstantine Tautvaiš,

12!s So. Lir.coin St.. N. Chicago, III. 
Turtų r:;st. Antanas Salucka,

Siu sth St.. kVaukeuan, Iii.
Iždininkas Kazimieras Vaitekūnas, 

72U Sth St.. \Vaukegan. Iii.
Iždo globėjai: Jurgis Petraitis, 

t-i>7 So. Jackson St., \Vaukegan, 111.;
Kristupas Pačiuiis,

S ‘2 So. Prese: tt St.. \Vaukegąn, III. 
Knygiai: Ambraziunas.

819 So. I.ir.eoln St.. \Vaukegan, 111.; 
Juozapas Lingevičia.

lllu Porter St.. VVaukegan. Iii. 
Maršalkos: Andrius Keikus,

PC? S. Victoria St. N. Chicago, III.; 
Jonas Jokūbaitis,

17 Picidilly Court, V.’aukegan. Iii.PARSIDUODA 1 \RMOS HART- 
FORIž. CONN. APIEL1NKĖJE

Gerai įsitėmykil tas fermas.
Aš turiu ant pardavimo gerų far- 

n-:: po visus miestelius Hartfordo a- 
p.’eiinkėj. arti mokyklų, storų tabaki
ni,: farmų. Už. tabaka gauna po -10 
i;- (šie. už švara, ant metų padaro po 
.$:',t-<ui ir $7000 už tabakų. Karvių l'ar- 
ir.ase daro --yvenimą iš pienu, gauna 
i. , s-žo->. S:,t/o' ir po jū<W <lok>r:ų į mė- 
nc>i už pieną, (..era žemė, geri budin- 
l.al. vanduo ir elek’ra stubose ir bar
ni .-e. kaikuriosc stubose yra ir sty- 
mas. maudynės, šiltas vanduo ir visi

■ įtaisymai, b'armeriai daro pinigus ir 
gražu gyvenimą. Kainos nuo $401,0 
ik' *2ū.i>,i</. Jmokpti reikia nuo $1000 
iki si*',ooo. Kas norite pirkti fannas. 
tai nieko nelaukdami atvažiuokit pas 
mane, o as -Jei kiekvienų rupinsiucs 
kaip

Karmos
■ kėj prie 
’V mdsor, 
lkilton. 
toi burv.
-.iii-. ~ 
lin.
Lašt Ilarr.pton, 
ci'.e.-tėr. Simsbury.

ū252S?SH52SHS25BSB5B5a5HSa5a2525?U

Lietuvis Optometristas 8
In

■

Išcg-zaminuoj J akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis a ti tiesi nu 
ir amblyopiškose lakiose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.
J. U PASAK ARN'IS O. D.
447 Broadway, So. Boaton. Mana

Pajū-skau psived-imui merginos 
aiba na lės. ”uo 25 iki metu, g<- 

i’ gero protu, nors ir 
skirtumo.' Aš e»u :;•? .neri 

i'armervs. geras ga.-paoo- 
rius.. Platesnes žinias suteiksiu per 
laistą. Meldžiu rašyt ir paveiksiu 
piisiųst, kurį art pareikalavimo su
grąžinsiu. M. J. W. (2”>

Celarv i'arr.i. M’atcriuu, Neb.

j
o aš Jei kiekviena 
alinta geriau nupirkti tariną. i 

■•ardas! Harttardo apielin- 
m "čhSS: I 

Rcckville. Bloomfield, Glas- 
U’apping. Suffield, Tariff- 4 

Broad Bruok. K»’nsingto!i, Be r-i B 
Uit .hfic.’d. Andover, Norvvicl’.

Nc\v Britam. Col- 
New l.ondon. Aš 

turiu pardavimui farmu prie visų tą 
miesi 
g i:.u 
ka.

, j:.m,
Amerikon gyveno _,isl 

Wash.. o paskui carf 
, < >r<-g. Dauur nežinau; 

jo labai svarbų iei-' 
kala. Todėl meldžiu atsišaukti, a:

_į -Jnot malonėsit pranešt i I 
šiuo aui'Cs.u: Juozui Simona:cių;, 

•k>x .Lamas. A ast:.

REIKALAVIMAI
Telefonas 5U2'W,

Dr. A. Gorman-Gumauskas
dį LIETUVIS

Valandos: nuo
jt nuo

i <2 nuo

rAJIF.ŠK M r\RT\ERIO J 
KRIVI ei V BIZNI.

Vi;.-:: i■■ ■••■riliu apsidirbti, nes i 
b.ii daug da’bo biznis geroj viet 
•<• v -kas gerai taisyta. Jeigu kui 
r.určtų gslčt’i ' isą nupirkti, l’iat; 
ne- informacija- suteiksiu per lai 
ka arba vpat:škai.

JURGIS DAGILIS
4->S No. Main St™ Bristol. Conn.

teini ir miestų. Kas norite 
in formai ijų, taj kreipkitės

dau- 
laiš- 
(21)

kui pirma, kaip tamsta pasi
ėmei niunksnos viešai mane, 
plūsti? Tamsta mini, kad.y 
esate rašę laiškus, esate rei- 

! kalavę susirašinėti. Bet nuo 
j 922 metų aš iš tamstos, 
kiek tik galiu atsiminti, ne
su gavęs nei xieno laiško, 
r'su 'visuomenės darbe jau 
apie 25 metus: per tą laiką 
gavau ne kartą turėti reika
lo su visuomenės pinigais. Ir 

(tamsta, p. Rameika, esi pir
mutinis žmogus, kuris man 
primeti nesąžiningai sunau
dojus visuomenės skatiką, 
primeti sėdėdamas anoj van

denyno pusėj, neturėdamas 
nei vieno kaltybės prirody

mo. Ar gi taip gražu daryt, 

p. Rameika? Užmiršk tams
ta valandėlei savo paninę 

p; iklausomybc, pasirokuok 

su savo sąžine ir tuomet- 

tark savo žodi, kaipo doras 
nereikalauju 

pasitikėjimo 

avansų. Palauk tamsta su 
savuoju žodžiu, lig dalykas 
paaiškės: busiu tamstai dė

kingas. jei iš savo pusės pa
raginsi savo draugus, kad 

priimtų ir Įvykdytu manaji 

pasiūlymą ištirti reikalą vie

toj. Bet tuomet turėk tams

ta drąsos riešai atšaukti 
lai, ką tamsta riešai esi apie 

mane paleidęs dabar.

(Pasirašo) St. Kairys.
I J V. 24

t

žmogus... Aš 

iŠ tamstos

Visas pinigu iš
mokėjimas yra pažymėtas 
L. Prekybos ir Pramonės

Kol susirašinėjom Iš-15,000 auks. su aukauto- 
i su visais

dėti Lietuvos

'• »0. M * ww-—  ,—     -^7
viliamoji sąskaita 779. Idė- kja jie siųsti. Busim dėkin-

Pajieškau Juk'ub> Jovarausko, I-Iii 
n. gyveno Ncw ¥orke. Kas apie j 
žiru malonė pi.encšt’.

I .rTON’OR A PONI Z AUS KIENĖ 
PosilgiSuų kaim.. Gaivcnių vai.

Ukmergės apsk., Uitiiuanid. Į

lyjieškau Varliuos Baronaitės, G> 
tauciu kaimo. A'.-ilialninkų parapijos.' 
Pirmiau-' ji gyafr.o Boston. .>ia> .. 
pu vj’rui pavardė nežinoma. Turiu 
į i pranešti labai svarbų reikalą 
Lietuvos. M'-Juziu atsišaukti avbu 
pazi-'tami lai nraneša busiu dėkinga.

PAULINA KAZlLIUiNAITK
!0>7 S. Clifto: Dark avc. Chicago. !•:.

švogciio Stanislovo S^a 
Ukmergės a j- 

val., Gclogalų s.»- 
jis gyveno Ansonii. 
paiieškau pusbroliu 

Meklž u 
jeigu kas apie 
----- 1 prane.sri. 

■aibių ži.rių iš L:e- 
it»', 

MYKOLAS PUSVASKIS
2i1 Fernor Si.. Bhiladelphia, Da. ■

[•ajiebkau 
siuno. Kauno rėdybos 
skričio, Balnikų 
•ižiaus. Seniau 
Conn. Tatj. z 
Mykolo, Viktoru ir X ir.co. 
visus atsišaukti arba j 
juos žinot malonėkite man 
Švogvriui turi i 
tuvos.

KEIK ALINGAS GERAS 
KRIAUCll S.

Darbas ant visados gerai mo
kančiam kotus siūti ir visokį 
kitą darbą. Mokestis nuo $3-5 
iki -$45 savaitėje. Malonės atsi
šaukti šiuo adresu: (1'3)

W. MATl'SEVICZ
200 E. Main St.. Plymouth, Pa.

PARDAVIMAI

r.i.

K. BAKSHIMSKIS 
007 Main St- Korr.i 2)0 

HARTFORD, CONN.
:J-V2W

BROLIAI LIETIMAI:
PARDUODI' IARMAS. Pragyve

nau čionai 11 metų ir suprantu kokia 
farma geriausia. Varmų turiu viso
kių ant lengvų išmokėjimų su budin
tais >r -odais-. orie vardinu, kur gali
ma žvejot. Ne, vienas doleris ne- 
ditigs, kurį jmokčsit uz farma..

Klauskite:
A N TA N A S M A C 1U N A S 
R. 1. Box oi, Irons, Micii

I

<2V)

DENTISTAS
10—12 dieną; 
2—5 po pietų;
6—S vikare;

Nedėliomis nuo 10—12 dieną.
705 N. Malu et. karnų. Broad si.

MONTELLO. MASS.

TELEFONAS 1037

MEDICINOS DAKTARAS

C. J. MIKOUUTIS

I’ajieššau a'.•> til.ro urulio Tuno 
Grigaliūno, girdėjau gyvena 
C.nicaga. Turiu prie jo svatbų 
kalą, meldžiu at-'.saukti.

ANE?.! r.UIVEDlENĖ
’.jų.i Bonra X’ Clevelanri. <>hio.

apa.
i vi- 

t 2Vį

Dajie-»kau su' o brolio \'inco Ser
bento, paeina is Topeliškių Laimi 
Si-ns-oo vais aus. Mariampuies sio- 
.: i;c->. Jis pats i:r at-išuukia arba 
.•eigų kas apie ji žinote, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

ONA SERBENTAlTE
: OI3 W. :;s Pk. Chicago. III

man 
< z:i >

PARSIIH ODA < EVLinKU 
KRAUTI Vk NomVOOUE

Biznis gerai išdirbtas, randami ge
roj vietoj ir daug metų laikomas, 
('asinauiioait gera proga. Kas 1>u- 
, Irina.-, tas laimės. S-vir.it >;u: (19)

A. S.MO1.SKIS & MAčlS
1J05 \Vashington. st. Norw<»od. Mass.

FARMOS! KARMOS!
Lėtučiais apgyventoj kolonijoj. 

Ne\v Jersev valstijoj, netoli Nevvarko, 
turiu pardavimui ISO farmu. didelių 
ir mažu, nuo ?2.<»0i> iki $30.000. Kiek
vienas gali pasirinkt kokia jum pa
tinka. Platesni” žinia klauskite.' 19) 

tony Markūnas
I»iv II. Sergeanlsviilc. N. I.

Valandos: nuo 2 iki 4 po piety, 
nuo 7 iki 8 vakar*

107 Summer St, 
LAVVRENCE, MASS.

U,; 
rų i
■ i si 

t
Vi?:
nr.

.pas:

PARSIDUODA
;ri gere 1-oT'M RA IJl. STU

Riz: ■- i-’L-hi.: Jaugiau kaip 
L-i ir .i-t-i labą; gera. aut trak- 
lO-rul. i>->'indam na-įdaryti ge- 
igyver.imą. pagirtina nu-ioiik- 
•rni. I.’-t-r. i i t daug, o ,'ou>- 
to lietu-..,, le n :•< i ruso ne-a. 
ners .duoda uz prieinamą kai- 
I:.. ?': > ž.ini” norint

PARSIDUODA FARMA
l'Hl akru žemės, gero miško ir <i:iu- 

lybė vaisinių medžių; geros ti lobos; 
tarpe " lietuviais apgyventų miestų 

L<>\v,-'!io. Ijuvrenco ir Nashua. Ta: 
geriausia vieta pardavimui ukes pro
duktu. Lietuviai norinti įsigyti pui
kia larmą. kreipkitės pas savininką. 
Daugiau informacijų suteiksiu per 
laišką. J. Z1BOIJS (19)
Gumpvs I’ound Rd.. Pelham. N. H.

I

N

► Tel. South Boston 3520
J Residence Aspimvall 087J

: S. M. Puišįvte-Shallna
LIETU V R MOTERIS 

ADVOKATĖ
36t> Broad'Aay. So. Boaton, M*m.

Eooin 2.

„■aus..i> 
(19/ 

; onn.

PATARMĖS MERGINOMS
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sanjterienė.

Knyjra papuošta tam tikrais pa 
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, pri
dėdama naudingų patarimų ir mote 
rims.

Kurios da šitos knygos neturit 
tuojaus užsisakykit. .Ii kainuoja $1.09 
Pinigus 
orderį, 
laišką.

TIK PATRINKU JUOMI
Kuomet jus kankina skaitdx ataka* 

rmnuatiškų skausmų, t užpila ncu- 
nlsiia, *tr^ndiegiis. skaudami syna- 
r 41 jt nnrfkulki—r.*-4i"*akt«nu’« 
|»al**n<vifii:i:rfs p it iru a tvirtai 
nant 6u

Ona Ui bana. iėiutė 
to. Kauno 
pajieškaj 
kaus, pirm 
jt>. Jis pae.na 
parapijos. Gudaičiu sodo: 
lės Onos Cemauskiut-Z-s. pirm 1<> me
tų gyveno Sprirgfielde— K«-tavo pa- 
lapijos, Luknėnu sodos, ieigu apsive- 
iius tai jiu vyto oąvardės nežinau; 
Onos Scdaitčs. Plungės paraudės, 

s, gyveno <‘hieugoje; 
iniu’.ės. Plungės pa- 

. Rulaitn odos, gyvenu Chicagn- 
Jie palįs malones atsišaukti arba 
anie juo.- ' n> teiksis prar -.-ri. <

■<>N \ rt:i;AXAXTi (UT(> -22) 
V,’, t'aj’el-,- -1-. "altilPure, Dif.

Plungės mie— 
rėd.. 10 metų Amerikoj, 
pi:, broliu Juozapo Juod
is įlietu rj-veno (Jiiicag •- 

iš. Kauro rėd.. lictavos 
pussese-

7”i rizaičių 
l’eironės Krijeli 
ta?)

i ’
Kaunas, Donelaičio g-vė 39. . I

i ■
i..

WATEKB( KY, CONN. 
Kambarys išsirandavoja.
\ ienam arba dviem vyram, 

laisviem ir negirtuokliam. inte- 
ligentiikiem. Kreipkitės po num. 
£»:) Congress Avė., pirmo lubos.

(19)

->0K N

galima atsiųsti per money 
arba įdėjus popierinį doleri ; 
Adresuokit taip-
MRS. V. RADAVKH (—) 
Ellnood avė- Balliniore. Md

i»
ir«. S. ' P^t. Biure.

ir tvoja - "
rinanti -J ,aui is-*i.Kl-i-ižiji’’ :*■ -Lj'i- 

malonu*

KAS NORI RŪKYT 
puiku tabaką, tas tegul kreipiasi 
pas mus. (21)

Et KOPA BOUK CO.
I)EY ST. XEW YORK.,

t
.»A

• ianvt \i»-tų. kuri »
• ni 

turint po rj.hk4 tok j t:krų jųtęalbą. •(
Pain - Expelleri« tikr.ii ir 4

• jum*, kaip jix-i fMtrlI* .»
• tu **iii : *iK-4i4ii<'’.i'it ž i«” • • į • -
, Dp-tų. \ iMiiutMt t laikykirc jo 

furunkioj** vietoj*.
• 35c. ir “(k.-, t.i botrui sptiek

- F. AD R’CHTER & CO.
. 104-114 So. 4O> Se. Rrooldr-. N. Y.

■Ai

..•--e 
bonką

i J



; »

6 ♦

DYKAI

Honr- Supply (nmpany ’ 'Lhiane S t., Dept. ’ 612. Xew l«*k City.
Ponai: Prisiųskit tran pilna paaiškinimą apie pažadėtą jųsų 26 ka- 
vaikų setą dykai.

Vardus ir pavardė
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už Chevrolet
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Ceri Dantjs 
(iera Sveikata

.*•1 
:.rx>3

t i..
-i i

1 y m 
*ai>ap 
kiltu.

yra
:t:i m

ĮUthl. šulo-. -trn'P«nius kas ią- 
’aiię ir pasidėk ateičiai.

dibhon Peniai
s ne-

%ate s

ir lodei

kUDIKIv
GEROVĖS SKYRIUS

Įkė kvotinio—nuskynė 
draustą vaisių, nors jis 

; kiek nebuvo geresnis už ki
ltus. o dar ir driežais apsivy
niojęs. Ir šiandien iš musų 

■nei kiek ne stipresni kovoto
ja’—vieni kitus barame, bet 
patis vis savotiškai darome. 

"Nerūkyk” sako ir tas. ku
ris vos nastovi ant kojų ir 
cigaro tiršti durnai verčiasi 
iš burnos, kaip iš kokio vul
kano. Taigi ir apsvaigęs nuo 
narkotine kilioms pataria 
jų nevartoti. Iš to matome, 
kad narkotinas naudojamas 
ne iš nesupratimo, bet iš va
lios silpnumo. O tokiu Įpro
čiu netik neturim ko didžiuo
tis, bet ir trumpiname savo 
gyvenimą.

Nebandysiu čia daryti pla
čių išvedžiojimų nei ką nor> 
mokyti, nes tam mano 
plunksna peisilpna: noriu 
tik tarti keliatą žodžių apie 
tą i akis durianti faktą, kad 
rūkymas daro žmogui blėdĮ 
netik trumpindamas jo am
žių. bet taip jau ir materia
liu žvilgsniu. Pavyzdžiui, 
kiek iš rūkymo priežasties 
Z_2_ ų. kiek atsiranda 

T> . iš gaisrų priežas-
lJ?5!~!Ites, kiek ašarų išliejama.

■ kiek susižeidžiama. kiek gy
vasčių žūva!

Keliatas mėnesių atgal 
Neyv Yorke tapo palaidota 
pagarsėjusi savo gražumu ir 

! viena iš žymiausių judomu- 
jų paveikslų artistė panelė 
piartha Mansfield. Nekal- 

ibant jau kokią širdgėlą ken- 
įčia jos artimieji giminės ir 
įjos mylimasis, bet taipjaugi 
ir tolimesnieji pažistami ap
gailestauja jos ir judomujų 
paveikslų mylinti plačioji 
visuomenė. Ant visų judo- 

. . . .. muju paveikslu ištaigu žerė-
so įvairių rusių manais, ku- jo m-hllos elektros šviesos, 
rmos galima pirkti vasaros geduik, ženklas ios
laiku, ^e maųai, jei neapi-,Įajč|otuvių dienoje, žodžiu, 
p. >ę u jei atsakančiai y ar- ; s)1,)urtė Amerikos visuome- 
to.iami, yra labai geri ap- ne. Ir kas I)riežastis tos 
sa igojimui. orabuzių nuo.ankstybos mirties? 
landžiu. Jie neturės jokios; ( Uartha Mansfield buvo 
v-; e> jei dianuziai .-u h.an-:vos 03 amžiaus). Ku-
g mis nis 1 iuo> įdėti, nes ne kvrna?... Sulig Skelbiamu 
Jd r^izmus. Jei bent kiekjan?kj Į2ikra^iuose žinių. 
a|,ipljfrę, noij! n labai ma-į^j.į ?jansfiekl degant ciga- 

į retą nuo degtuko užsilieps- 
dėti. ne« kandis 1 juosjpoj0 ;os scenos kostiumai ir 

j ii apdegė mirtinai. Panelė 
Mansfield buvo pasiekus toj 
profesijoj aukšto laipsnio. 
Ir štai, vos užbaigus lošti 
veikalą, atsisėdo i savo 
brangu automobilių pasil
sėt ir iš rukvmo priežasties 
atsitiko nelaimė.

Šis pavyzdis tai tik vienas 
iš daugybės.

Taigi, jei šis atsitikimas 
suptu tė visuomenę ir pagim
dė tokių dūsavimų ir apgai
lestavimų, tai kodėl nepalie
čia visuomenės širdies ir ne- 
stmuilo drausmas ”Neru 
kykT? Ar negeriau butų 
žmonijai atsižegnoti su tuo 
prakeiktu narkotinu, negu 
su gražia ir mylima ypata? 
Ar nebūtų geriau, jei butų 
narkotinos laidojimui užiel> 
tos mėlynos šviesos ir ją 
amžinai palaidoti, o p-ię 
Mansfield pasilaikyti savo 
tarpe9 Kas vertesnis, ar 
musų mylimųjų bei musų 
pačių gyvastis, ar šis narko
tinas. žmogėdų pramanytas? 
Pagalios, kurių ašaros mum*' 
brangesnės, ar vargdienių ir : 
našlaičių, ar tabako indus- 
trialistų?!

Tad—ar rūkyti?...
J. S-tis

I VISOKIE PA TARIMAI.
KAS DARYTI, KAD Už 

GAZA NEREIKĖTU TIEK 
DAUG MOKĖTI.

Dideliuose miestuose 
Amerikoje žmonės valgyt 
\erda ant gazinių pečių. Tai 
yra labai didelis paranku- 
nias^moterims, ypač vasaros 
metu, nes nereikia vartoti 

nei malku, nei anglių, ir ne
reikia kaisti prie karšto ge
ležinio pečiaus; nereikia 
taipgi laukti pakol tas Įsi
degs—tik atsukai

kiaušinukai greičiau išsipe- 
įi. Labai šiltuose namuose 
aplinkybės joms lygiai prie
lankios, kaip vasara taip ir 
žiemą, šeimininkė turi netik 
prižiūrėti vartojamus dra
bužius. liet turi specialiai 
r» Įsirengti prie atitolinimo 
hlėdies. kurią kandjs jiada- 
)<>. kada reikia vasarai pa
ved visus vilnonius drahu-

A. - Oe

Jungtinių Valstybių Agri- 
i -duros Departamentas tu
ri išleidęs knygute užvardin
ta F. B. 1353, Clothes Moths 
an l Their Control (Drabu- 

: • Kandis ir Jų Kontrolė), 
rių galima pareikalavus 
’.iti L’. S. Department of 
rikulture. Washington, 
C. Toje knygutėje apra- 

na Įvairus budai drabu
ži ■ apsaugojimui.

veikia visuomet drabu- 
'> s užlaikyti švariai, nuo- 

iuos šepečiu išvalyti ir 
' įes s;

. usinukai labai švelnus ir

t

■

Tė\ai neturi pavelvt vai-
l.ams užk**sii ju dantis.
kadangi taip darant. ;
pakenkia savo sveikatai.
Tėvai turi mokinti j
va Iv t i jo dantis su Coi-

< reum. nes ( olKait’>
turi savyje jokiu kenk
•mnęu vaistu.
nuvalo dantis saugiai i
P’utai. Pirkit jiems triu-

Ne Sunku Mokėt
kraną, 

pridėjai degtuką, ir liepsna 
dega. Tai yra gazas. kuris 
yra daromas iš deginamųjų 
anglių ir ateina Į namus tam 
tikromis dūdomis, lygiai 
taip, kaip ir vanduo.

Tečiaus nežinodami kaip 
gazą vartoti, žmonės kar
tais perdaug jo išvartoja ir 
gazo kompanija tada pri
siunčia didelę Hilą, kartais 
nuo $3 iki Sl Į mėnesi.

Naujosios Anglijos Biu
ras Visuomenei Informuoti 
praneša, kad bilos už gazą 
būna didelės dėl sekamų 
priežasčių:

1. Moteris uždega gazą ir 
eina puodą ruošti. Gazas tuo 
tarpu dega ir didina bilą.

2. Moteris nukelia vieną 
puodą nuo ugnies ir palieka 
gazą deganti, nes neužilgo ji 
ketina kitą nuodą dėti. Ga
zas tuo tarpu dega ir didina 
bitą.

3. Nedideli puoduką mote
ris uždeda ant didelio degtu- 
vo. Be lokio reikalo daug 
gazo išeina pro šąli ir. žino
ma. padidina bilą.

k Puodams užvirus šeimi
ninkė gazo neprisuka. Jis 
dega be reikalo visu pilnu
mu ir didina bilą.

l)el paminėtų čia priežas
čių per mėnesi susidaro dv i- 
guhai didesnė bila.

Kad bilos už gazą butų 
mažesnės, minėtas Biuras 
duoda sekamu patarimų:

1. Prie kiekvieno krano
yra tam tikra prietaisa orui 
nustatyt. Taigi ji turi būt 
taip nustatyta, kad liepsna . ...
butu mėlyna, tada ji daug įsigauti.................
karštesnė ir mažiau išdega Paprasta vimojimui po- 

gazo.
2. Mažesni puodą visuo

met reikia statyt ant ma
žesnio degtuvo, taip kad 
liepsna nelaižytų aplinkui 
visą puodą, bet degtų tik po 
apačia.

3. Reikia žiūrėti, kad deg
tu vai (bumers) stovėtų ne 
žemiau, kaip colis arba pus
antro nuo puodo apačios. .

4. .Reikia žiūrėti, kad deg- clus spausdinant. Tas netie- 
tu^ai visuomet butų švarus, 

kad gazo kranas butų neuž- 
sikimsęs ir kad oro -vaivos 
butų neužaugusios.

*5. Puodą nukėlus, visuo
met patartina gazas tuojaus 

užsukti.
6. Puodams užvirus, gazą .

reikia tiek prisukti, kad tik gautų. Kad užmušus kirmi- 
virimą palaikyt. Reikia ži- nykus, kurie kartais galėjo 
not, kad syki vanduo pradės Ji’ 
virti, tai jau jo karščio dau
giau nepadidinsi ir virimo 
nepaskubinsi, kad ir kažin 
kaip didelę ugnį keltum. Ant 
didelės ugnies tiktai vanduo 
greičiau išgaruos, puodas 
greičiau liks sausas, bet nei 
mėsa, nei kas kitas greičiau -
neišvirs. O kadangi y-erdan- tetų išeiti, nes kitaip jis nie- 
čio vandens karštis visųo- ko negelbės, 

met būna toks pat, nepaisant 
kaip smarkiai ar po valiai 
jis verda, tai visuomet bus 
geriau, jei pradėjus puo
dams virti, ugnis bus pri- 
■pūkta. Tuo budu išdegs ma
žiau gazo ir bus mažesnė bi

la.
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š. ietys juos iššukuoja, 
k' • gerai išvalyti kampus. 
s‘ les ir kišenius. Jei dra’ou- 
ži '.ose, kurie esti padedami 
v. sarai, yra kokių plėtmų, 
1 ’idis tuojaus i juos imimės.

Vi’
sr

Ir os nuo kandžiu apsaugo 
ji s. jei jie nebus per vasara , 
vrrtojami, suvynioti juos; 
tuojaus i popiera ar sudėti 
i tam tikras skrynias kur 
kt: nelis negalėtų Įsigauti.

deveik visi yra susipažinę

gaisrų 
\r i našlaičių

; DĖL APRŪPINIMO

helę šiandien.

Ki.ksu nori turėt automobilių, 
kivi, v ienas xali užkimoiėt už Chevrolet.
Kiekvienas jeaii turėt Chevrolet.
Jus jfalite nusipirkti Uhfvrukt. kaip ir kiekvieną būtinai 
rcikalineą daiktų. Gal nėra nei vienos ieimvaos ik tūk- 
-taučlo. kuii užni> kėlų už namą visus pinigus iškalno, 
jie išmoku randumiu
Chevrolet salite nusipirkti <.aip pat. kaip ir namą. Jūs 
išmokėsite už jį hevažioėdaai:. Tai yra geriausias “jves- 
■in’inas” kiekvienai šeravnai, kadangi jis pagerina juma 

iekimus. sutaupys laiką ir padarys visas vietas, 
toli už miesto jūsų žaidimo lietomis, kas sū

ri!:.,tą ir linksmumą ’ifai šeimynai.
t pardavėjas yra srt: jūsų. Reikalauk jo paro- 

ui. kaip hn-va: jį galina įsigyti, naudoti

’ drabužiai bus gerai šepe- 
♦ iššukuojami nors kas dvi 
vaiti. abejojama, ar kan- 
■ prie ju kabintus. Syki

pi?ra yra gera, arba keli 
la.kraščio lapai. Kandis per 
įvpierą negaii Įsigauti. Del
io, jei vilnoniai ir kitokie 
(lalykai vra nuo kandžiu pa- 
1 mosuoti, galima juos suvy
nioti Į vyniojamą popiera 
arba Į laikrašti. Yra toks 
įsitikinimas tarp žmonių; 
kad kandis prisibijo rašalo, 
kuris vartojamas laikraš-

sa. Bile popiera, jei nesu- 
plyšus, yra gerai. Tiktai 
reikia galus gerai užlenkti, 
kžd kandims nebūtų galima 
irėplioti per juos.

Drabužius taip suvynio
tus galima padėti be baimės, 
kad kandjs Į juos kada isi-

užsilikti, galima vyniojant 
pridėti naftalino. kuris juos 
tuojaus užmuš.

■ Svarbiausias dalykas var
tojant naftaliną. ir jei nori
ma, kad jis kandis užmuštų, 
tais tas, kad drabužiai turi 
būti taip suvynioti ar padė
ti, kad neftalino garas nega-

F.L.I.S.

AR RŪKYT?...
Xuo pat kūdikystės vis 

girdime persergėjimą—"Ne
rūkyk!” Netik tėvai taip 
persergsti, bet ir šiaip jau 
suaugę ir prityrę žmonės. 
Bet ar nerukom ? Kuo dau
giau draudžiama, tuo mes 
stengiamės daugiau rūkyti.

Anot legendų, Adomui ro-

KAIP IŠNAIKINTI
KANDIS.

Drabužiu kandjs padeda 
kiaušinukus. kurie išsivysto juje buvo valia naudotis vi- 
i kirminukus, ėdančius dra- —■ 
bužius. Tai gali atsitikti bi
le metu sezone, bet artinau- 
ties šiltam orui, kandis pasi
daro labiau veiklios ir jų

Nevisuomet kūno skaudė
jimą vadink -’reumatizmu. 

i Kartais tas yra pasekmė 
sugedusių dantų ir patarti
na eiti pas dentistą.

« * e
Saugokis nuo skaudžia

mos gerklės. Kartais yra 
ženklas užkrečiamų ligų 
kaip tai difterijos ir škarle- 
tinos.

sais puikiausiais vaisiais, 
tik vienas vaismedis buvo 
uždraustas, liet Adomas vis 
sukinosi apie tą uždraust^ 
vaismedi, ir pagalios neišlai- miegoti.

1 MOTINŲ IR. JŲ 
L^kCdikių sveika

I
I
i
I
t

Kūdikio Drapanas, 
nos turi būti padarę 

. .t : šiltinu: n patogu 
jninas niainvmas.:

.u. idar.t kūdikis butu.
• an:s. >K:i<t;kL> piitogi-u, 

jo drapanos y ru šil-;"
>er-ut*»š. Jei kudiSiu?' 
;: š;aiVap;.3į o jei ne—jo.
• ha.'. :a*a mėly--

T..: aę.-feu.rt kūdikį,-
1 ostAraj-tą sveiką putą.

. i..rni ininiyse tikslus,: 
siekt’.; l«trr,-:, aosuU-J.

■ ■■.o. :r ualaiS'iiis*^ vie-1 • I
ITllU.'l.S. •

turi būti IrtF>ms-,j 
kūdikis turėtų užtekti-j

• ti.- ir kvėpuoti.

Dalos
. •yriau.-i* dt-lis -kūdikio * 
t ;ri paganiiEti u uukš- 

suir-riunėios materijos, ir 
duuf, taip kad butų 

’ ; Jii su-
a a.- -’u-lamr.a. -»aš reikia 
; ua'.u.,!ie vandenyje su to
ru. k-iraime nėra nieko ėdat- 
6a~ku: išgręžti geisi, iAJžio- 
prav-'Ji'iti pirm vartojimo, 
kitų | 
vir.t:

.. nekalb 
-S-T.-ama, 
iž’us kvark _

Kūdikio1
C-iar.t kūdikį 
ounos kelių. 

. per 1 01, 
n N.;k:j 
< permainyti 
:uri _ ,__

:r iiaoM. kad kud&i-s- .galėtų 
jaio sąnarius, ži -mos meni 

ii :>u'i ’■ minkšto, lengvo fla- 
artia panašiu? mutorijos. apa- 

'. •i'jn.'.r i -u ,-iidu. Vasarą ge- 
•. rruu. -• J- yra minkštos rau.4»- 

• n; s-.o gatį ^utį palikta at- 
,331'1010.

u. Ja
■ -<o.' 
tori'J . -i <

,'< rmalnya jei jo. 
-u.-lamtia. -»as i 
ame vandenyje

.^Tręšti zeiai, iAdžio- 
pirn; vartojimo, 

draoaan niekados netei- 
kudĮkio kambaryje, te- 

t- jau as>i'--------- 5—
ifcr p&i
P-
Tapredytn.-.s • • 

paguldyti jį

pasramina- 
iia nesveikas

'. k

Iii* 
reikia )>a?u:dyti jį 
ir drapanas vilkti 

s ant kūnu, o ne per 
eikia visas kūdikio dm 

Naktiniai marški- 
:• ai il"e$>Bi oi .-uieniniua.

v :- lakstančiai kūdikiu 
: •'-."Ingos domė<' metuo.'e 

r šešiolikos. Jiems rei- 
..a.-’s ypatingai drutina. 

muisto, kuris padarys 
-. vikriais ir pagelbės 

•o-. Tėvams šitokių 
..i rekorneti'iuojasi Dor- 

1‘ier.as. Padarytas iš 
-’jrrivšęto puikiausio pic- 
as'o- cukraus, jis nedape- 
i-reiiai ruriebina ir išau- 
d.-ro jį .--veiku ir stipriu.

<1: •lis suteupymas pn- 
i.oiųkiai ti:.kainai su- 

: nes tada jie geriau
ir vra pigiau paiai- 

’šu. negu išgydyti jį 
vaikams resomer.- 

s ■> du šaukštu Eagie 
rim’s. ketvirtadaliai • 
nder.s. Gaii šita for- 

•t; .nrba Paryčiais ar- 
. S-i e. r. i raikai

•':2:> su ginger
• t!»i suplaktu

• U.

■ <■' iH-voiku i>a.< atneša 
• h l'”j njutino'ns. Jus ąt- 

Uuby Tale milte- 
: a •■j’.-'-P’u ju«u kūdikiam.-*. 

' -r iii -kuru yit nušutus ar 
( • -rat-’s Daby Tale nnite- 

r ek'tr.enduoismi daugelio
> t'-ri ju-i.

❖ $

Perdaug miego kenkia Richmond. Va.—ši pane- 
sveikatai kaip ir neužtekti- dėi.i čia sudegė dideli gyvū
nai. Augęs žmogus turi pp tvartai. Liepsnose žuvo 
kasnakt astuonia> valandas vienas žmogus ir lt?5 arkliai 

ir mulai.

»r 4

tTnf. Michinn.
Superior Secian - • • fž65
Suprrior Cv-rmercial Chassis 365
Superior l.ight Delivery - . - 465
Utility Exfrcss Truck Chassin 550

v.

" Mctor Company, Detroit, Mich*
•••’ Cco-.-toi Msftjrs Ccrporaroju

Kaino* f h.
oerior B.^icVer • - $4^9

T<xax ing - - n‘»5
ui Cour<* -

s ..•ngcrCoupe 7'5
i"i J. t r DcJies ari u.7 CVose*/ A/jJeZs

Puikiai 
Pasirėdęs Jaunikaitis. į

Jei negali žindyti sa
vo kūdikio, duok 
jam Eagle Pieną, 
maistą, kuris išauk
lėjo daugiau stipriu 
ir vikriu vaiku negu 
visi kiti kūdikiu mai
stai krūvon sudėti.

Tūkstančiai motiną 
liudijo jo vertę kai
po kūdikiu maisto. 
Gydytojai rekomen
duoja ji dėlto. kad 
jis švarus, saugus ir 
lengvai kūdikiu su- 
virškontas.

Nėra jokio abejonių 
apie jo grynuma ar
ba puiku rezultate 
Eagle Pieno dėl 
dikiu penėjimo, 
visados grynas 
šviežias.

Kū-

Jei nežinai kaipJet nežinai kaip var
toti Eagle Pieną, 
prisiūsk mums šitą, 
paskelbimą ir mes pa
stosime jums penėji- 
jimo instrukcijas. Kū 
dilrfu Knygą ir kito
kias brangias irfor- 
nacijas dykai.

THI BORDEN C0M5ANY 
B«fd«nMdOewYctk

Nuvargę, Nenuoti žmo
nės Randa Naują Sma

gumą Nuga-Tone
Jis Atlieka l>r.rbą ir Atlieka 

Ji Greitai.

Kraejps nrivruo turč-j GeE.ies i 
I.'ei'vai Fosforo. Xu"a-T«»ne suteiki 
Geležį Kmi.iui ir F.sfora Nervam- 
.Ii vra moksliškas Kraujo ir Nervų 
•Ij iavcG’.ias. Tai yra stebėtina, kaip 
•-ivicai Nupn-Tone su^važnia iryvtt- 
nus. jiegą ir energija r.upaolusiėm.' 
itįvamii ir kūno auliniams. Taiso 

uraują. ir dvoJa stėlctinų 
pašvajunią nervams. Suteikia gaivi- 
•uifi’.į miegą, ircra apetitu, tinkama 
jip. iojialą. .JfęKųligyr. vi.lurrą vcikl- 
mii, ivadi.i ina' en’tirz'.uiYui " arabici-( 
jg.- Jei j;’S nrsijpMė'i.t k.iin reikiant, 
tai pats <ief ssvo Jaim turit išbandyti 
j:.’ Jums nieko nekainuos, jei ncpagėl- 
bėf.i. Jis 5ra ina'or.ns imti ir iųs 
piAdėsit jaustis gerk i! tuojaus. Jei 
jas-.Į gydytoja- da- nėra užrašęs jo 
dėl jusū. tai eikite pas aptiekoriij ir 
ruiipirkit bonkutę Nuga-Tone. Ne , 
imk ‘jka-.to. Imk jo per keliatą dienų 
ir jeigu jų;> fo to ncsiiau.-it geriau 
i.- neatrhdjuit geriau, nunešk atliku- 
s*ių dali pakiuko pa> sptiekorių ir jis. 
1-tgnižina jums jurų pinigus. Išdirbė
jai Nuga-lone i.vako visiems aptieko-! 
ri-rns (^rantuoti ii ir sugruz.inti tuoj 
pinicus! jei neužganėdintos. Rei.o- 
rnenduojamas. grirantuojanuis ir par- 
duodarnas per visus apliekoiiu.i.

CaHt dėvėti naujai ^uprrvvtą siutu: Stikliniai iibanėins ėn-orykn<: 6 • .
pirštų nagui guli būti puikiu: r.unalivuot.. Ir Jyzui, švari;i Vchius, I

— ;» i jūsų gaiva pilnu :»!• r« — t-l tas m g.<-. :... \ . *<
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F. AD. RICHTER & COW 104-114 So. -4tK SU Brooklyn. N. ?

KIEKVIENAM
Kiekvienas ralį šaut dykai 26 kaval- 
kų Stolavs Sėt?'su -ilojers pirklybos 
ženklu, rusidedahti K" 6 šakių. 6 pei
lių. 6 maži? ir 6 dideli:} šaukštų, 1 
jaukite Jei cukraus ir I pciiio svies- 
t‘ai,?į’aj yra tokia proga, kokios nie
kados neb&salauksit pauti dykai šį 
ęia/.tt Sidabro Setą tarsiu pi^klv- 
tos ženklu "ROGERS & URO." 
Raštiška garantija išdirbėjo yra pri
dek’ su kiekvienų. setu. šita puikų ir 
gražu setą mes duodant?

DYKAI
Kiekviora motelis, duktė ar vyras 
gaii visa tai rauti, be jokio cento. 
Vi-a ko mes reikalaujame, supažin
dink su musų Prabinkties ir Dovanu 
prekėmis, nurodytomis musų katalo
ge, save draugus; tu kiekvienas guli 
padaryt’, nes prityrimo visai nereikia. 

Buk pirmutinis savo mieste ir 
gauk vislią. Nėjai šuok. Išpildyk čia

pridėta kunana ir tuojuus- Mt|*k ji mums.

HOME ŠUPPLY COMPANY
131-133 DU ANE SIRKET, _ DtpU 612. NEW YORK CIT Y.

Adre 8? ................................... ......................................................................................
Miestas....................................................... Y aisti ja............................................
.. .. r.-TgagąęĮKĘSggyggaęggl_____ i. i.J.1.1



R F L F T V T S

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

irią išriš daug i
energingiau, negu musu Už-!kur 
jsienių .VIinisteriia.”

;i kunigas gavo per nosf. 
^LAKIUOSE 16 kovo po pa-

rimčiau ir | kaime vestuvės pas našlę N., to pradėjusi Riaukti atgal, 
miic.i i’u šeimininkei pareikala-Paaiškinama tai žemės pla-

------- :x~:____________________ ;Alrypimu iš paprastų 
Mat, čia visi gerai j vėžiu, dėl ko ir visi vandeny- i .--____ i_i _____ I • .k.:.-, : i•.__

žmogžudžiai nuteisti mirtin 
KAUNAS. Kovo 27 d. Ar
mijos teismas nagrinėjo 
d v iej ų žmogžud žiu—Žemai
čio ir Daltuvo bylą, kurioj 
jie kaltinami nužudyme Pa-, 
nemunės gyv. Markuzo ir 
sužeidime jo dukters.

Iš kaltinamojo akta mąs
tyt, kad 1923 m., liejies mėn. 
Daltuvas ir žemaitis (Pane
munės gvv.) Įsibriovė i pil. 
Markuzo parduotuvę (Pane
munėj ) tikslu apvogimo. 
Markuzas išgirdo ir pradėjo 
šaukt. Vagys neišsigando ir 
per langą iš revolverio šovė 
Į Markuzą, kuris tuojau nu
krito; ta pat kulka Įlindo 
net Į dukters krutinę. Kita 
sesuo išbėgo laukan šaukti 
žmones pagelbon. žmogžu
džiai norėjo ir ją nušauti,; 
bet revolveris neiššovė ir ji i 
tuo tapo išgelbėta.

Bet ji tuojau juos pažino. 
Rytojaus sulaukus ji nuvy
ko i policiją pranešdama 
apie žmogžudystę. Policija *- — “ — “ ' * - • ir

mo, svarstant antruoju skai-Įma^^ buvo viesas pranesi- 
tymu Vid. Reik. Ministerijos įmas- klausė apie Sei-
eiatus, netikėtai priėmė kun.;m0 darbus. Atbėgo ir kuni- 
Stef)onavičiaus pasiul\Tnu i^.as Kuodys. Darant prane- 
katalikų kunigijos suskirs- 
L.ymą valdininkų kategori
jomis, suhg kurių kunigams 
bus mokamos algos.

■vus. neprašytieji visi išsi- netos iškrypimu iš paprastu 
iskirstė. ?' ‘ '* * * ’! ’ ’..........................
'žino, kad už nepaklausymą’nai kiek nusvirę i kitą šoną, 
panašiam atsitikime gręsia 
kalėjimas.

Patartina butu ši pavyzdi 
jiesekti visiems keliantiems 
vestuves, kad atpratinus mu
sų jaunuolius nuo taip ne
gražaus "kriakininkavimo”

’J

žmogžudžius areštavo 
pristatė Teismui.

Teismas iššaukė anie 15 
liudininkų, kurie stengėsi 
darodyti, kad tai nebuvę jie, 
nes tą naktį jie nakvoję pas 
tėvus. Taipogi stengėsi da- 
rodinėti, kad atrastas ant 
jų švarkų kraujas esąs jų 
pačių, nes pora dienų atgal 
jie susimušė su tėvu ir susi
kruvinę. Po gynusio juos 
adv. Požėlos kalbos, valst. 
gynėjas savo didelėj kalboj 
darodė, kad jie kalti. Po 
pertraukos teismas juos nu
baudė mirties bausme, kuri 
turi būti Įvykdyta per IG 
dienų.

*T>ersikrikštyjo’* įsimylėjęs.
Kaune šiomis dienomis 

Atsitiko sekanti istorija. Pil. 
Becalkas Įsimylėjo i žydų 
panelę ir ilgą laiką su ja 
vaikščiodavo. Panelės tėvai 
•raudė su tuo ponu vesti, 
įes jisai buvo „krikščionis.” 
lie prižadėjo jam, kad jeigu 
"persikrikštys” Į žydų tiky
bą, tuomet jie sutiks daryti 
.■estuves. Becalkas sutiko ir 
u t nuvažiavo užsienin 
krikštytis” Į žydus (žydų 

krikštvmas yra surištas su 
sunkiais higienos uždavi
niais). Atvažiavęs ”persi- 
krikštyjęs” " cielu žydu” su
žinojo, kad toji panelė jau 
apsivedė su kitu žydu. Da
bar vargšas eina ir galvoja, 
ką daryt! Sako, kad vėl no
ris iš žydų Į katalikų tikybą 
pereiti. Tai vėl turės "krikš
tytis.” štai kiek darbo sau 
pasidarė.

Šimą Seimo nariui N. Rad
žiui žmonės su Įtempta tyla 
klausėsi, girdėjos tik dusą- papročių. Neprašytiems sve- 
vimai. Ot, sako, musų krikįj- čiams užtenka tiktai praneš- 
čionvs ką daro. Priėjus kai- ti, kad išsiskirstytų. Nepa- 
bėtojui prie nurodinėjimo klausius, 
Kristaus Įpedinių-kunigų 
darbų rinkimų laiku primi- jai ir tokiems pagal 511 str, 
nė, kad Lietuvos kunigai gręsia iki 3 mėnesių kalėji- 
šaukia pasilipę ant bačkos mo arba piniginė pabauda 
ir bažnyčiose grasindami iki 1200 litų.
pragaru verčia parapijie-Į Turint šiame atvėjuje ge- 
čius pasiduoti krikščioniškai ras teises, reikėtų jomis ir X • w Y • 1 Ta*į naudotis.

Nepavykusi katastrofa.
(JONAVA. Važiuojant siau-

Y

reikalinga duoti
pareiškimas vietinei polici-

Ar tasai fenomenas buvo 
kitose upėse, dar neteko su
žinoti. Klaipėdiečiui dėl šio 
atsitikimo buvo bepradedą 
nerimastauti. liet 
tikina, kad tai esą atsitinką 
dėl pasikeitusios mėnulio 
įtakos, ir tiktai vieną kartą 

rodoma i tai, kad pavojaus 
iš juros pusės nesama.

žinovai

----------------- --------------------------------- w —

per 49 metus. Ypatingai nu-j 
i fol L'.lrl » kO A i11 o |

Popiežiaus delegatas— 
lenkystės apaštalas.

Žinunai Cigarų
Kiupo supratlyvi vyra', užtai ru

ko Nauiol.ų Cig irus. kad pačių bro
liu Jori ir Petro Naujoku yra .suma
niai padaryti iš geriausiu Havanos 
tabako, irrp-žiai dega, malonus rūkyt 
ir dūmas puikiai kverda. Uruliai lietu
viai, kurie dar tų cigaru ik žinot, tad 
Visur lietuviškose užeigos-,. Restora- 
nuose. Kiiubtsose. Cigarų šloreliuose 
ir dra ugvsčin Salėse rekiuiausite ir 
rūkykite po vardu:

JONO—JOIIN’S CIGARS 
aJa Petro Naujoki po jo centų ciga
rą. o rūkant džiaugsitės. Kad rukai 
gcr$ cigarą. Vytauto po 15 centų di
desni. Imant baksais atsieina daug 
nigiaa. Cigarus išsiunčia per pasta 
i kitus miestus privatiškai ir bizr.ie- 

uas. Reikaiaukit prekių suraso ad- 
suojant:
Naujokų Cigar Factorv 

231 Dia ision Avė., 
Brooklvn, N. Y.

Verta paremti broliu- lietuvius, ju 
uuuucr "a^jaa -j - - . >- t-.-arai labai gėri. Agentai visuose
kalbėtojo prašydamas duotiT"1,v* 
jam kalbėti, bet kalbėtojas;?Ubt0^ " pasigird* .n ar-, ,20)
pareiškė, kad galima duot i h11;7 Mdes.vs, tartum tiltas----------- ----------------------------
paklausimai, o jeigu norima/1utl-.Prau.eJ£s.^Te
kalbėti, tai reikia paduoti', Keliauninkai išsigandę ne-į 
policijos viršininkui pareiš-j/ezi.U01®’ ^ur ^tis, visi bė-; 
kima ir sekančia savaite bus -eo xa?onŲ. vieni saukė- 
galima mitinguoti? ‘ (vagonas su malkomis uzsi-( 

Negavus kalbėti davė ke-!(.ie^®S’ veikiai paaiškėjo, 
iius ^klausimus, bet jie bu-’J°? antras g*yvezio va-i

YdlUVlUJU XXUV- . .

laikraščio "Lais- dvs neklausė rimtai, bet tik p1

idėtas šlykštus feljeto- kuris su juo turėjo ilgus de- ;l)!‘iež?.sus: vagonas u^nu-j 
J - & at_Įvo uz statines, kuri, sugriu-į

;dama po vagonu, nustūmė
Kuodžiui nuo

i 

i

I 
I

partijai, kitus šmeiždami— 
nebalsuokit už valstiečius 
liaudininkus, nes jie su
griaus bažnyčias, išnaikins .. .
tikėjimą... priminė ir (tenai iuo-,u Regeliu 4 kilometrą 
stovinčio) kunigo Kuodžio I3’?“ ““O Jonavos yra medi- 
žygius, kuris irgi prieš rin- p1’'J1 ^rp augstų kalnų, 
lamus puikiai kas šventadie- Pa-'tatė vokiečiai.
ni mitingavo bažnyčioj ir ra- .ta.s. .Ja.u gero-jai ,aPse", 
gino žmones balsuoti už 111;”^ n kiekvieną valančią be- 
numeri. Tie žodžiai sugrau-, ''az!uojant įsukti katas- 
dino širdį tenai stovinčiam H^ta. s. m. kovo 6 dieną, 3;

Tiltas jau gerokai apse
i *: važiuojant gali ištikti katas-:

- kunigui, ir jis pradėjo per|\'aL važiuojant iš Ukmergės. 
’Įžmones grūstis artyn prie}/.^113'®”' .vos pavažiavus]

i

Didelė Ekskursija j Lietuvą
Rengia Sekio ir Drbšos Agentūra, 24 Gegužės, 1924

Didžiausiu pasauly United Statės Linijas laivu "Leviathan” 
tiesiai i Klaipėdą, ši ekskursija bus asmeniškai prižiū

rėta mušti agentūros nario JONO SEKIO, kuris sykiu su vi
sais lietuviais 21 d. Gegužės važiuoja i Kauną. Tas jau duo

da pilną užtikrinimą saugumo, patogumo visiems lietu
viams. Taigi kas tik manote keliauti j Lietuvą, tai tuoj atsi
šaukite asmeniškai arba laiškais į musu agentūrą.

Taipgi, kurie norite atsiimti savo gimines iš Lietuvos i 
Ameriką, tai kuogreiėiausiai kreipkitės prie musų agentūros. 
JONAS SEKYS būdamas Kaune ir kitose visose Lietuvos 
dalyse patsai apžiūrės visus keleivius ir kiek galint paleng
vins visų kelionę iš Lietuvos Į Ameriką, ypač senų tėvų va
žiuojančių pas vaikus, moterų su vaikais pas vyrus, sūnų ir 
dukterų pas tėvus ir t-t.

Mes siunčiame pinigus j Lietuvą Litais ir Doleriais. Musų 
kursas yra pigiausias: 100 litų už $10.50. Ant didesnių su
mų duodame didelius nuleidimus. Padarome Įvairius Pūdy
mus, daviernastis, ir t.t.

Visad kreipkitės pas mus asmeniškai arba laiškais šiuo 
adresu: SEKYS &URBSZO
101 OAK STREET, LAWREN€E, MASS.

Skausmas 
RAUMENYSE 
Gėlimas 
SĄNARIUOSE 
Reumatiški 

skaudėjimai

CUNARD
AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į AMERIKĄ” 

Lietuvos kvota jau yra pasi
baigus, bet dabar laikas prisi
rengti prie naujos kvotoj, kuri 
prasidės liepos 1 c., 1921 m.

Alus-i ofisas Kaune pagelbsti 
išgavi;, paspirtus, vizas ir pri
rengia juos tuojaus kelionėn.

Nėra reikalo h.ukti tiem,-, ku
rie turi Cunard tikietus. Njs 
laivai išplaukia iš Europos kiek
viena savaitę.

Cunard tikietni vra geri dėl 
keleivio ant AQl 1TAN1A. BE
RENK ARI L ir MAURETAMA 
Grek-iausis jūrių patarnavimas 
pasaulyje.

Dėl informacijų 
prie mus vietinio 
prie musu ofisų.

Cunard Line .
12G Štate SU v 
Boston. Mass. X

Atlyginimas už šmeižtą.
Kovo 31 d. Kauno Apygar

dos teismas nagrinėjo bylą 
Vytauto Bičiūno, buv. re- iius paklausimus, bet jie bu-'Ju" a,nras gf.-'ez.o va-, faktoriaus krikščionių de-vo kabėtojo atremti/ Kuo-^J“ malkomis nukrito; 
mokratu laikraščio ”Lais- dvs neklausė rimtai, bet Ukp1 . ...__ jvė,"’ kurio Nr. 186 1920 m. tikslu klaidinti kalbėtoją,! Paskui paaiškėjo kritinio I 
.^;,0 ;jLlL v,....-o priežastis: vagonas uzklnu:
nas, šmeižiantis Mariampo- batus, bet atyykusis su 
lės Rcalės gimnazijos moki- stovu P. Daniušis, (tave pa 
nius ir jų tėvus. Gimnazi- klausimų kunigui Kuodžiui J1 1 
jos mokiniu tėvai ir patys nesugebėtų jo atiemti. i ti?,T,T’V7’Ck¥
mokiniai apskundė ”Lais-panties diskusijoms prisi-Į PLOTOJ LIETE VOJ. 
vės-’7 redaktorių teisman ir artino prie kunigo pilietis Norim a traukinys issprog- 
bvia imliojo vesti advoka- gal apie 60 metų ir pirštu dmti.

<< _____ u_i______ i.—Gplzkpjv tnm Tfm>Tiimn ir
ka. Byla tęsėsi trejus metus, "juk tamsta, kunigėli, patsai Dūkšto buvo rasta padėtos 

mu Vytautas Bičiūnas pri- už trečią numeri, prie lange- Po kelių dienų tokios me- 
oažintas kaltu ir nubaustas lio neateikite...” Kunigas džiagos buvos rasta ir tarp 
2sąvaitėm arešto ir užsitno- matydamas, k^d žodžiui vie-rtgnalmo ir svencioneliv. 
keti 1600 litu piniginės bau- tos nebėra, pasiskubino pra-?flatvt kaž kieno nonma 

r -.............. • — ................... « -«------ traukinys

Išgabenus iš Kauno lenkes- Vyniota ir M Markaus- baksnuodamas i šoną sakė? Gelžkely tarp Ignalimo ir 
benediktines vienuoles , ro- ka g la t trejus metus. ______ 1. K ’T
dos.turėjo jau dingti ir ten- ?askati-u ?tdsmo sprendi-sakei, kad kas nebalsuosit sprogstamosios medziago;
benediktines vienuoles, ro-

kų ”p!iacuvka.” Tuo tarpu 
kaip tik priešingai—lenkių 
nėrą, o lenkiškoji ’ piiacūv- 
ka” kaip buvo, taip gyvuoja:
Irstai kodėl. Apsigy*®o atsėdėti kalėji- sišalinti. Pasilikusieji kalbė-Sprogdinti
Kaune popiežiaus delegatas' ne oĮnėnesius.’ Ko, kad vietinis kunigėlis ne bent tiltai.
Latvijai, arcivyskupas Zec
chini. Ir tai jis neleidžia baž
nyčioje jokių pamaldų lietu
vių kalba laikyti.

Žinotina, kad benediktinių 
vienuolynas, kaipo tokis, vra 
Romos išimtas iš Žemaičių 
vyskupo žinios ir atiduotas 
valdyti Zecchiniui. Tačiau 
Zecchini privalėtų valdyti ir 
tvarkyti tik vienuoles ir jų 
vidujinę vienuolyne koply
čią jeigu jos tenai butų, bet 
jokiu budu jisai neturėtų 
kištis i bažnyčią, kurią lan
ki kauniečiai—ar jie butų 
lietuviai, lenkai, vokiečiai ar 
kiti koki. Taigi; noroms ne-, 
poroms kyla klausimas 
Įgaliojo Zecchini šeiminin
kauti- Lietuvoje ir palaikyti 
čionai lenkų "ojčiznos ’ rei
kalus ?

■kas

kreipkitės 
agento ar

--------------- gerais darbais, ne Kristaus į
Icenku spauda grasina karu, mokslu, bet trečiu numeriu ( 

Čeku laikraštis "Karatui flan^ atidaryti nore
Listy” iš balandžio 3 d. Įdė
jo tokią žinią:

Lenkijos-Lietuvos santy- RUMOKŲ DVARAS (Vil
kiu Įtempimas. kaviškio apsk.) Kovo 20 d.

Didžiojo karo aukos.

kiu Įtempimas. kaviškio apsk.) Kovo 20 (l.
Diplomatų vietoj kalbės iš Rumokų dvaro atgabeno 

karo štabai?
Nemalonus santykių Įtem

pimas tarp Lenkijos ir Li(s 
t u vos paaštrėjo po to, kai 
Tautu Taryboj Klaipėdoj 
klausimas buvo išrištas Lie
tuvos naudai, taip kad dalis 
lenkų spaudos jau atvirai 
kalba apie pralaimėjimą, 
kuri reikės pataisyti ginklu 
rankoj. Esama taipgi nuo
monių, graudinančių vyriau
sybės sąžinę, betgi dominuo
ja kerštas prieš "nieko ne
reiškianti” perdrąsų kaimy
ną, kurs išdrįso triumfingai 
l?ergalėti Europos Tribuno
lo akvvaizdoj didžiąją Len
kiją. ‘

Aštriau 
Varšuvos 
nv,” kuri 
mą Įvaro r_______ _ ____  . . ____ ,____
vos Ministerio Pirmininko Toks darbininko likimas be 
Galvanausko kalba, kurioj tautos ir tikybos skirtumo, 
jis pasakė, kad iškovojus ----------------
Klaipėdą, reikią dabar dar (teras pavyzdys, 
iškovoti‘iš Lenkijos Vilnių. ŠAČKAI (Vilkaviškio aps.). 
Minimas laikraštis štai ką šačkų kaime, pas pilieti š. 
rašo: vasario 27 d. buvo didelės

"Galvanausko pareiški- vestuvės. Kaip visur, taip 
mas, tai tiesiog Lenkijos ir čia. pagal sena paproti, 

1 “* . Jokio Vii-pradėjo rinktis iš visos apie-
niaus klausimo nėra ir ne- linkės per 6 kilometrus ap-

Punsko vargai lenkų 
valdžioje.

Vietiniai gyventojai lenkų 
valžios nepaprastai spau
džiami. Ypač tą priespaudą:
jaučia dvasios srity. Už-! 
drausta lietuviškas įžodis, i 
knygos, laikraščiai, net mai- | 
daknvgės persekiojamos,; 
kaip kad buvo rusų caro lai- j 
kais. Jei ir pakliūva koks: 
laikraštis, tai' bijomasi ir 
skaityti, nes -nežinia kada • 
gali užldupti žandaras^ oį 
tuomet suėmimas, tąsymas, 
tardymas, mušimas, ši Dzū
kijos kampeli ištiko aršesni, 
negu caro laikai, čia rusų 
žandaro darbą lenkai dar 
puikiau atlieka.

štai. Ožkinių kaime (Pun- 
Į punde- sko vai.) nesenai buvo susi- 
menkus rinke nas seniūną kaimo vv- •v . . ‘ *- . - . . _ »

Itališki Armonikai
Mes išdirbame ir importuojame 

šokių rusiu rankomis dirbtus 
ITALIŠKUS ARMONIKAS.i

yra geriausi armonikai sviete 
Ant 10 metų gvsrantuoti. Musų kai
nos žemesnės uegu kitų išdirbę jų. 
Dykai suteikiam pamokinimus. Rei- 
kiiiauk katalogo, kurį pasiunčiam 
DYKAI. (22)

I’u jaus prasišalins nuo Tavęs, 
kai,4 tik nusipirksi buteliukų

BE A R BALSAM 
(M• 'škos Ba I sa mo j 

įr vartori pagal nurodymą, kaip 
ir daugelis tūkstančiu kitų ken- 
t-.-’".: i vartoja. Jeigu
negausite tuos vaisius pas vie
tini aptiekorių aria pardavėja, 
pri-iusk mums 25c. ir 5c. už pa
siuntimą. mes tuojaus išsiusime 
buteliukų Belsamo. (23)

Centrai Drug Co.
24 E. Centre Street. Dept. KeL 

SHENANDOAlf. PA.

ii!*1 (HARRIMAN LINE)

4

RUATTA SERENELL1 & CO. 
817 B1m Iiland Avė, Dept. 24.

Chicago. 11L

AMERICA UNK
Trumpas ir tiesus kelias, per 
Rotterdama, į ir iš visu kraštų.

LIETUVOS
Sųvaitiniai išplaukimai. Puikus 
paranku mai.

Mes pagelbstim išgauti rei
kalingus dokumentus (šelpimo 
afideivitus). Musu reprezentan
tai aprūpina pasažierius visu 
kuom, nuo pradžios iki pabai
gai kelionės.

Kūnas ir laivų išplaukimus 
pasiunčiam ant pareikalavimo.

Delei rezervacijų ir informa
cijų kreipkitės prie bile vieno 5 
vietinio agėnto arba i r
HOŲLANP AMERICAN L1NB J 

C 89 Statė Street, Boston, Mass. <

Į Vilkaviškio stoti keliatą 
. šeimynų "vilenskų.” Keliau- 
. ja jie Į tas gimtines vietas, 
: karias turėjo apleisti prieš 
i 8 metus. Buvo pripratę prie
• naujos savo tėviškėj. Jau- 
; nesnieji iš ateivių spėjo su- 
i sigiminiuoti su vietiniais. 
, Liuosai kalba lietuvių kal

ba. Dabar po 8 metų reikia
. tiems nelaimingiems pergy-
• venti dar kartą tą, ką jie
■ karta jau pergyveno bai-
• siais 1915 metais.
■ liūs susirišo savo 
; daiktelius, tėvai ašarodami rai. .Jie vartė nežinia iš kur
palieka* savo

• dukteris, atsisveikina su nieri. Netikėtai užėjo lenkų 
rntraja tėviške ir grįžta. Ko žandai ai. i

, da belaukti! Nuomuotają ir ėmė teirautis, kur žmonės 
dvaro žeme iš jų atėmė, dar
ko nėra. Grįžta... Bet ir ten 
jų laukia liūdna pastogė.

1LA1WRGA^1ERICANLINE
>

TRUMPIAUSIS KELIAS i

L1ETDVĄ
Laivai išplaukia kas- savai

tė. (Nėriausi musų laivai
"Recolute." "Reliancc.” 

*"\lhert Ballin.” 
"Dentsehland"

veža I. 1! ir III klesų pasažier 
rius. Taipgi populeriai laivai 
"Moimt ėlay." "t teveiand." 

"We*tphr.l;a.“ "Ransa" ir 
"Thuringia.”

UNITED AMERICAN LINKS 
"JULIUS ROTTENBERG.

2G0 Hanover St. Boston. .Mas*. 
arba pas kitus agentus.

$ 
i-

Ir vėl Romaną nubaudė.
Balandžio mėn. 2 dieną 

Kauno I-mos nuovados tai
kos teisėjas, viešame posė
dyje išnagrinėjęs baudž. by
lą dėl apkaltinimo Jono Ro
mano sulig 532 str. 2 d. B. 
K., tai yra Įžeidime valdi
ninko, einančio savo tarny
bos pareigas, pripažinda
mas apkaltinimą išrodytti ir 
remdamasis 119 str. K. P. 
S. ir 21. 53 ir 2 d. 532 str. B. 
K., nusprendė: Jonui Roma
nui uždėti tris paras arešto, j 
jo gyvenamoje vietoje, o 
sprendimą paskelbti teise proVokavimas. 
apskusti 2 sąvaicių laike . - 
Kauno Apygardos teisman. įjUS Perdaug didis erzini- linkui neprašyti svečiai 

------;—;— . mas tuo klausimu gali Len- dinami "kriukininkai.” 
Lietuvos kunigai—-ne kum- kijoje sukelti naują klausi- bangi vestuvėse jau pakan- 

gai, bet valdininkai. mą, būtent Kauno klausimą, karnai buvo prašytų svečių,
Balandžio 2 d. Seimas kr. To betgi klausimo imtųsi tai šeimininkas kriukinin- 

demokratų bloko balsais, ne- jau nebe musų diplomatai, kams nedavęs nei sušilti, pa
laukdamas Ministerių Kabi- bet musu generalis štabas, reikalavo tuoj "bėgti” namo, 
neto nusistatymo pareiški- kurs Lenkijos garbės klausi- Netrukus vėl buvo Marduku

gai, bet valdininkai.

už visus išsišoka 
”Kurjer Poran- 
tiesiog j pasiuti- 
paskutinė Lietu-

mas tuo klausimu gali Len-

ištekėjusias gautą "Lietuvos Diįvos"’ mi
sų meri. Netikėtai užėjo lenkų 

nutvėrė laikrašti j 

ji gavo. Nesužinoję, laik
rašti paėmė ir nusinešė. Ke
lioms dienoms praslinkus, 
atėjo vėl policija, suėmė vi
sus kaimo vyrus, nuvarė Į 
Suvalkus, iš ten senesnius 
nagaikomis apmušę paleido, 
o jaunesniuosius dar savai
tę išlaikė kalėjime. Taip len
kai žiauriai pasielgė su vi
su kaimu vien tik dėl nekal
čiausio liutuvių turinio laik
raščio. - .

- - » vadinami "kriukininkai.” Ka-

riai užganėdinti visur. Rašyk šiandien 
reikalaudamas Pargenu Knygos ir 
plunksnų sampalų. (—)

American Feather & Pillow Co. 
Dept. G. Nashville. Ten n.

KLAIPf.DOS KRAŠTAS. 
Akmenės upė teka atgal?
Klaipėdoje vieną rytą bu

vę matyti nepaprastas feno
menas. Apie 5 vai. 56 nrin. 
ir 40 sek. pastebėta, kad Ak
menės upė kelioms minu
tėms sustojusi ir tada išlė-

4

NAUJŲ PLUNKSNŲ LOVOS 
Gauk Didelę Bargeitų Kny
gą Dykai npie naujas, sa
nitares plunksnų lovas, 
paduškas ir patalus. Mu
sų išdirbystės kainos nu
žemintos. ?Ies duosime 
jums misų plunksnas 
ant 10 dienų išbandynrai 
ir apmokėsime jiersiunai- 
mo lėšas. M n:-ų kostume-

RMAN
LLOYD

LAIVAKORTĖS 
j ir iš visu dalių 

LIETUVOS 
per 

BREMENĄ 
Ant naujų puikių laivų 

MI NCHEN—STUTTG ART— 
(OLUMBUS 

arba ant kitų vienos Liesos lai
vų. Labai pagerinta trečia Lie
sa, su uždarytais kambarėliais ■' 
de! 2 ir 4 vpatu. 
IŠPLAUKIA KAS SAVAITĖ 

Autorizuota Linija dėl Imig
rantų per Lietuvos Valdžių. 
Reikalaudami laivakorčių ar 
informacijų kreipkitės prie vie-; 
tos agentu arba į

NOftTH GERMAN LLOYD
192 Washington S t.. 

... . Boston. Mas*.

Neimkit kitokio, kaip ūk eu .ifao 
oaveikalu. Zi

Ralutaraa ligas gydo, '
Tai daro ne iš pavydo;

Teikia kiekvienam sveikatų, 
Kurs tik vartoja Sai u tarų:

Salutarų Bite r j žmonės vartoja jau 
per 15 metų nuo visokių pilvo ligų ir 
gėrisi jo stebėtinoms pasekmėmis, 
kadangi neranda jam lygauk, nei už 
n viršesnio. Paaistengk įsigyti jo 
butelį, o mes ažtikrinam, kad sa juo- 
nii nesiskirsi, kol gyvai busi, 
tik vidurių nesmagumų jautų kreip
kis prie savo aptiekoriaus reikalau
damas tikro Saiutaras, o jei jis netu
rėtų, kreipkis tiesiai prie išdirbėjų 
priduodamas savo aptiekoriaus adre
sų. adresuodamas šiaip:

SALUTARAS
DRUG & CHEMICAL CO, Inc,j

Dept. 18 Į
1707 flalsted St.. Chicago. IIL

: SUNKI LIGA. !
’ Dažnai išsivysto iš, įsise-J 
I nėjusio šalčio. Miliūnai’
> žmonių kozna žiemą mir-
* šta nuo paprasto persi- 
, šaldymo. Jei uzsišaldę*
> tai greičiausia nau<i<>k .T 
‘ Ualtrėno Svvikatos <»elb->r 
, toja. Apart to, dar galitejf
> gauti sekančias gniuOles:, z- 
J 1. Kraujo Valytojas, ku-' 
» ris išvaro šaltį ir sušihk p
> kraujų. ______________________ _

2. Krištolais Čerauninko Aliva, išvaro šalti, išvalo skilvi rr grobiK ‘ 
, 3. Inkstų Gyduole, kori išvaro šalti iš inkstų ir strėnų. ,
1 4. Mincrahška gyduolė drl maudynės, ištraukia iš viso kūno šaltį 1
! ir visas nesveiku raus. Sitų gyduolių kaina 1 Ronka $1JH). Tos ]
> gyduolės yra geriausios, nes daktarai ir slaogiotojos (Nurrc) ti- <
* krina ir liepia naudoti tokiuosegydymo atsitikimuose. Reikalaujant ' 
J ir pinigus prisiunciant iš kalno, mes gyduoles išsiunčiame į visas da- ]
> lis Suvienvtų Valstijų. • <
I SVEIKATOS GELBĖTOJAS-DKEG CHEMICAL CO. !
> J. Baltrėnas. Erop. <
; 25tH) VV. PERSHfNG RD, CHICAGO. ILL. ]

r~
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• | • v* • [ Burdingierius gavo 6 mėne»!kitų gerus sumai1.

VlCfilflfiC 71 nIne s‘us kalėjimo. riampulėje dabai■ lOVAlVO olllIvO* p.,e tuj^ Antanucci, kuris laisva mokykla.

” mes prie jos
Padėkime past; 
kuris ilgai stovė- 
musų jaunimą, o 
kartu ir mus. Su 
kų rinkimu Bos: • '
kauju 5 doleriu.'. ; • 
ma neturtinga <!a 
Aš mapau, kad a. ■ 
mane turtingesni

A. \ ėliutmi'K

Nl’Slžl DĖ DEI. KEPALO 
DUONOS.

VVorcestery buvo areštuo
tus tūlas Krikor Jundama- 
nian užtai, kad paėmė kepa
lą duonos iš krautuvės. Teis
mas jį išteisino, nes paaiškė
jo. kad .Jundamanian yra be 
darbo ir turi užlaikyti šei
myną iš keturių vaikų ir pa
čios. Tečiaus šitas atsitiki
mas jį taip prislėgė, kad ke
lias naktis jis negalėjo už
migti. o paskui užsidarė vir
tuvėj ir atsukęs gazą už
troško. Moteris ir keturi 
vaikai paliko našlaičiais.

AMERIKIEČIAI UŽDIR
BA I DIENĄ $200.000.006.

Mechanics & Metais Bank 

Ncyv Yorke apskaito, kad 
Amerikos žmonės kas dieną 
uždirba $2.00,000.000. iš ku
rių 180 milionų jie kas die
ną praleidžia, o likusius 20 
milionų kas dieną sutaupo. 
Per 1923 metus ši šalis turė
jusi pajamų iš viso $70,000.- 
000,000.

Pas 1
gyvena Bostone ant Erne-;ir 
raki streeto, buvo burdingie- 
rius vardu l-'antasia. Vieną 
vakarą jis pradėjo taikytis 

!prie gaspadinės. Bet gaspa- 
dinei tas nepatiko ir ji pasa- 

: kė apie tai savo \yrui. Vy
ras užtai supyko ant bur- 

idingieriaus ir liepė jam tuo- 
įaus išsikraustyti. Bet bur- 
uingierius nenorėjo pasiduo 
ti: jis išsitraukė revolveri ir 

i pradėjo savo šeimininkui 
itrrasjnti. Tas pasišaukė po
liciją. Burdingierius tapo 
areštuotas ir teismas paso
dino jį 6 mėnesiams į kalėji 

mą.
Taigi nevisuomet ir bur

ti ingieriams sekasi.

i

4
72 METI TĖVAS SI SI- 
LAVKĖ 24-TO VAIKO.
Middletoun. Conn.—Čia 

gyvena Angele Magnano. 
kuris turi jau 72 metu ir 24 
vaikus. Paskutinį vaiką gar
nys atnešė jo pačiai pereitą 
sąvaitę. Kažin, ar nelaiko 
jis burdingierių?

SUGAVO 6 LAIVUS SU 
ŠNAPSU.

Į Xew Bedfordą pereita 
sąvaitę tapo atvaryta 6 lai
vai su degtinės šmugeliu. 
Sakoma, kad Amerikos pa
kraščiu dabar plaukioja di
džiausis šmugelninkų laivy
nas su degtine.

PAVOGĖ Už $60.000
BRANGMENŲ

Washiivtone likos apv_ og- 
ta Kanados bankierių susi
vienijimo pirmininko Taylo- 
ro žmona. Jai pavogta už 
$60.000 drapanų ir visokių 
brangmenų. Kai kurie 
brangakmenis buvę nupirkti 
iš Rusijos caro kolekcijų.

Aukos Alariampolės Rcalei 
Gimnazijai.

Mokslo Draugijos įstan
gomis So. Bostone buvo su
rengtos prakalbos ir renka
mos aukos Mariampolės Re- 
alei Gimnazijai. Kalbėti bu 
vo pakviestas adv. Bago- 
čius. Aukavo šie asmenis:

Adv. F. J. Bagočius
J. Gegužis
A. Veliuoniškė
A. Stankevičia 

(Clinton. T11J
P. Brazaitis
K. Kazlauskas
A. Navickiutė
•J. Januševičius
K. Timinskas
J. P. Raulinaitis
M. Manelis
J. Jankauskas 
Vaigauskas
P. Pavidis
Julius Samson
Adomas Bedėjus •
A. Bačiulis
Povilas Sarafinas
A. Umikas
K. Petraitis 
Galiackas
Mažuika
J. Belikevieius
A. Jankauskas
P. Gabriunas
K. šunskis
Smulkiais surinkta 
Jš toliaus prisiųsta

$10
5.00
5.00

1.00 
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00
1.00 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.50 
.•50 
.50

5.50. 
13.00

Viso labo • 855.00

Visus pinigus M. Draugi- 
i jos kasininkas d. 31. Mane
lis išsiuntė Mariampolės Re- 
alės Gimnazijos direktoria- 
tui. Visiems aukavusiems 
Mokslo Draugija taria šir
dingai ačiū.

M. D. Komitetas.

Automobiliams jau nėra 
vietos Bostone.

Buvo laikai, kuomet mes 
žiūrėdami į buržujus dū
saudami sakydavom: ’’Tie 
žmonės laimingi. Turi sau 
automobilius, ir kur nori,, 
tenai sau dumia.”

Šiandien jau kitaip yra. 
šiandien jau automobilistai 
dūsauja ir sako, kad laimin
gi tie žmonės, ka neturi au
tomobilių. Nes atėjo laikai, 
kad automobilių jau nėra 
kur dėti. Ant gatvių vidur- 
miesty automobilių statyt 
jau nevalia, 
pastato, tai 
randa policmano prisegtą 
”tagą,” kad reikia 
teismą ir užsimokėti bau 
mę. Baudžia kada 
važiuoji, ir 
sustoji. Kur 
dėti nuvažiavus su juo 
atrą. tai klausimas, 
laikraščių reporteriai 
bar visaip riša. Sako, 
gus atsiveža subatoj 
pačią į teatrą ir 
tikietą ant balkono, kad pi
giau apsieitų, o kada išeina 
iš teatro, tai randa jau "ta- 
gą” prie savo automobiliaus 
prisegtą, kad reikia užmokė
ti bausmę užtai, kad nepasi
ėmė su savim automobiliaus 
Į teatrą. Todėl vieni pataria 
teatru savininkams pakelti 
sėdynes, kad publika po ana- draugė Purenienė. ir kartu 
čia galėtų vežimus pastatyt, su kitais socialdemokratais 
o kiti pataria automobilių kovoja už <....................
kompanijoms įrašyti prie 
savo instrukcijų paaiškini
mą. ką daryti su automobi- 
lium, kada žmoges atvažia
vęs i Bostoną nori sustoti

Kaip tik kas 
sugrįžęs jau

eiti į 

:s- 
greitai 

baudžia kada 
automobiliu

kuri

Vaiku vakarėlis payri.u 

gerai

Pereito nedėldiei 
ra Lietuvių žinyu< 
Mokslo Draugi "- 
vaikų vakarėlis. AL 

vadov
. 1

h.

pigintos. Nuleisdami I 
dolerio ant smulkiosios 
s, pardavėjai sakosi - j.' 
tai i- savo kišeniaus,;' ‘ ‘ 

prie kasyklų anglis ne- “'d 
itpigusi, bet nuo 1 ge- 
ii da pabrangusi apie jut 
• i i e •!»». r 117 :ais ant tono.

tas

s r gtv- 
iZEiV $ H'“ 
ll\ DU!, a 3 5

)»v

♦ ' z 
✓ 

z z z z z
PAMAUK SAVO KAIMYNO į

1. Neviackui
’aikai sulošė su dar 
Šokiais veikalėlį 
Dienos.” Ant gai< 
nu šokikių pašoko 
žiuliui vadovauja 
•horas sudainavo 
įų. Viskas išėjo g-, 
sirinkę tėvai gale 
Ižiaugti. kad Mok.-i 
gija taip gra’žiai n. 
vaikučius.

Lir
O(>

ir

1‘<{1 P-

šio M

Cambridge'iaus >ociaii-u 
apvaikščiojo Gegužinę 

šventę bendrai su 
komunistais 

Cambridge’iaus 
pirn

ti _
darbininkai, pirn.i .;

i nuo suskaldymo !.>>.. 
j'lė savo solidarumą < ’ 

apvaikščiodami Geu:i
; šventę. Socialistai
! su komunistais

i -engti prakalbas. P;' 
larbo jie pakvietė ii- 
kitas vietos progresyvt> 
ganizacijas.

Prakalbos įvyko 4 
lūžės. Kalbėjo J. \\ X.

įkas ir M. Plepys. Dai 

Laisvės Choras. Pu 7
i buvo virš 200. Kaip prax; 
bos, taip ir dainos pa 

į <zerą Įspūdį į kiaušy? / 
Aukų Lietuvos pol'Tm’

! kaliniams surinkta 25 
su centais: Aukos tai 
dalytos tarpe abiejų tr 
ijų pagal iškalno padas', 
rengėju sutartį.

Bendras darbas ir -• 
rūmas visuomet neša . 
resnius vaisius.

I

i
I

Moteris, neatsilikim su 
aukomis.

Važiuodama gatvekariv 
aną vakarą pamačiau lietuvį 
skaitant "Kel.” Aš jį užkalbi 
nūs klausiu, ką jis mano apie 
Mariampolės Reale Gimna-i 
ziją? Jis sako, amerikiečiai 
turėtų remti tą mokyklą 
kiek tik kas išga... __________
tą patį klausimą kai kurioms 
moterims pastačiau, tai jos 
tapo nustebintos. Alat, mo-, 

įterims kitokie reikalai rupi.!

I

Nusišovė jaunas smuiki
ninkas.

Esau Moses. jaunas sa. 
kininkas, kuris gyveno ; 
Poplar St. p<> Xo. 18, iš 

i pereitos nedėlios vakara 
j stogo ir nusišovė. Jo dr;. 
• gai sako, kad jis buvo :<■ 
.talentuotas muzikantas. X 
įsižudvmo priežastis nežii 

ma.

$300 bausmės už neprižiiu 
jimą kiaulių

Ja mes Harvey i 
to\vno turėjo

Cha- 
uzsimo . 
užtai. . : 

k tau ii 1 1 
ns įtais\. 

Deda-■ UGpU 4 A L4C?UUL/1J1LVC, «U(lt^ IJUJ” : •
terims kitokie reikalai rupi.:'? ias 11 gerti. 
Joms reikia naujų skrybe- pinna <]> -u\o p ; 
lių. šilkiniu pančekų ir viso-iu tik $_•). net 
kiu blizgučių. f\ o į augstesni tei

Sesutės, gana mums sva- C'-2 Pakę*ė P*’1 
joti apie tuštybes. Laikas $7o: :lls apeliav' 

stoti ir remti tokias įstaigas, 
kur musu jaunimas gu.. 

į apšvietos įgauti. Mes jau 
da- vargome tamsybėj gana. Te- 
— ‘,“2 “i:.“ -žj

z:~2. Ir tegul musų 
draugai virai laiko mus Iv-' 
giomis gyvenimo draugė
mis. o ne lėlėmis dėl pasi
linksminimo. Vyras dėvi tą 
pati drabužį kelis metus, o 
pažiūrėkime, ar jis gyveni
me ne pirmesne vietą uži
ma už mus? Ar mums ne
linksma girdėti, kad Lietu
vos Seime sėdi moteris,

:ali. Bet kada ?309, pabandęs
turėdamas 
pasirūpino 
"žmoniško"

150 
joms 

tvarto

mą. ii 
!aU"T 

$75: jis apeliavo <!a 
čiau ir gavo $100: da’ <• 

i • • -
alės aPe*lavo 1 augseiaus!

* mą ir gavo $300 užn -j

H.

žmo- gul musų vaikai daugiau už 
savo, mus žino.

nusiperka

Atpigino anglį 50 centu 
ant tono.

Bostono anglių kom. 
jos atpigino smulkiąją . 
lį. vadinamąją "pea 
50 centu ant tono. 
stambesnės rasis pas

už darbininkų pa- 
liuosavimą? Jai. matomai, 
nerūpėjo tuštybės, jeigu ji 
galėjo patekti i Seimą.

Negalėdamos kol kas nieko 
kita nu\ eikli, remkime nors

<■ .< $7.500.00 koYai su 
uodais.

i'no sveikatos deput
atas gavo ’’ 
bK) kovai

. oras Curlev 
naikinti uodus be 

ailėjimo. nes tai esąs 
s brudas. Kokiu budu 

k: tos departamentas 
uodus naikinti—ar 

- iš kulkasvaidžių šaudy- 
ar nuodingais gazais 

':<ins—tai koI kas da ne- 
,'kelbta.

iš miesto 
su uodais, 
at'-jdo rei-

gtt

: . nobiliiK sužeidė lietu
vių laiką.
Rroad\vay ir I St.

> iiereitą sąvaitę au- 
ilius parmušė Joną 

i ką, 7 metų amžiaus Iie- 
; vaiką. Vaikui tapo su- 

kairėji koja, sužeis- 
- -makras ir veidas. Au- 

ilium važiavo tūlas 
nk A. Meaney.
a dieną So. Bostone bu- 

tomobilių suvažinėt: 
i-o 3 vaikai.

SPORTAS. i

Juška paguldys Bailey?

klausimą stato vis:! 

’ai sporto mėgėjai. Jei- 
■;.; :ner Bailey atsilaikė 

s Siekel i, prieš Eustace 
i.isė karšią pirtį Stasia- 

'. lai kaip Juška gali jį 
Vienok Juška drą-

*■ I
-ako, kad jis milžiną 

■".eri paguldys. 
Plynės bus šiame ket- 
- Bostono Arenoj, kur j 
2: risis Lewis su Stasia- 

■ ž pasaulio čampijonatą. j 

:■ dvi poros garsių risti-

: . AI.INi \S RFKERIS
keu lietuvišką duoną 

. •■ •::. aukit tuojaus. 
■!. VEKSIASKAS

-r«n Si.. Camhridjie. Mass.

tarp !u ir 20 me- 
• mokintis biznio 

.Y S (19)
So. Boston. Mass.

PARDAVIMAI
ilSIDCOD Y IORNIČIAI

.. S '■. . įbariu. Parsiduoda 
. ai iš iežastiys savininko 

i Liet >. Norintieji gali
• •'.•rta. Rand-i p:C>. (

.62 fhird St. (antros lubos)
So. Bo>i->n. Mass.

- ;i»r<»D \ VOTORCYCLE
. parrid'ioda nigiai.
• St.. ( onbridec. Mass.
■; lubv... Suite 6.

■>.<:M i.iJ.(>. MASS.
: da <4ji n.iraai. vienas 6 se:- 

visur po 3 rui 
name yra elektros 

. šiltas ir šalta- 
.-115 Į mėnesi. 

Kreipkitės šiuo 
M. D.) <201

kampus Canlon st.) 
>1 A SS.

a.< d-, i;
' iažajam

. •. v*
..dės: nei;*

•a F>igia 

f S. M. i 
r St. <: •
,XTEl

>t ODA GROSERNf. IR
s J. ■ ž SM" 1. Įplaukia per są- 

I.ys^ n a.'C) galite gauti 
■ .o n' ‘.t. arba galit što-

- ' "amu. (20)
\ si.. S<>. Boston. Mass.

IBY PROGA RI TI BVČERK
• '‘Goda h

ras.
. iietm

• pirkti

.. i

„ , J, ____ v •
>u ernė ^c-roj vietoj. 

>;zr:< išdirirta.' 
u apgyventa vieta 
ra prieinama luu- 

•a. Priežastis 
< pardavėjas.

. ;. (21)
T. Lkr-ten, Mass.

ais. uite 
; sa . Kili. - 
p3t‘U’!' K1 ’■

Dviejų šeimynų Namas 
NETOLI I NION sųt YKE. 

SOMERY K.l E.
Su vi jus moderniška - ita:s\nr..<
steibeli.’. užpakalyje. Kai: u ss..">‘a'.

'1,500, kitas inorgvėius su 0
Klauskit: 

HENRY ROSEN 
22 'Y i'coti'in A<e. Somcrvillc. Yla>s. 

Telefonas: 711' W. Z
______ _____ ___ __________ __ ‘---------------

zz

į
T«‘lcphone: So. Boston 223S ?

<r 
imohčt 
įuošimėiu.

P YRMPl OD\ LYBY!
• KOSERNĖ p •'v ainų
lieta apg;.venta lietuviai.', 
.arpe didelių dirbtuvių, 
nuormacijų kla '.'krte.

J. VALASINAS
I llojie St.. Bi loklju, N. Y

gera 
kuiną, 

randas: 
Plausimi 

i22>

I KOM AS Mi i I. YNE
Dengia ir TaiM>

sb-i’u. vario. hl.-t>» ir žiyro stogus 
Taipgi p-tyi.inina ir pritaiso lynas 

Darba ant kiautų sti yų orižitui as
meniškai. Y is;:> dalbas .rva''a:ituvias.

Tel. Caaibridge 2::t*l-M. <21.
1'7 Hampshire St. ( anibridge. Mass.

STOGDENGĮAl (ROOFERS)
Per 3i» metų užga.iėdinai.i kiek\ ie- 

ų.‘. kbstuinerj. mes gvarautuojam 
guar<i’t«>e) savo dalbą visados.

Kreipkitės i (21)
I.ITHl YNI YN YGENt Y

■ •61 YV. Bruad'vay. So. Boston, Mass. 
I'el. So. Boston

NASH KARAI
IR KOKĮ PASEKMINGĄ PATARNAVIMĄ JIE SUTEIKIA K1EK- 

Y1ENA.ME REIKALE.
KAINA NUO $1055 IKI $2375.

REIKALAUKIT KATALIOGO ARBA UŽEIKITE PASIKALBĖTI. 
MES Di OSLU PRIEINAMIAUSIAS SĄLYGAS JUSU REIKALUI. 

MES TAIPGI .MAINOME IK ANT NAUDOTU KARU.

CITY POINT G ARAGE—DAILEY’S MOTOR SBOP
PYRSIDl'OD.Y (1IAS B. DA1LEY ' TAISO

4^1 BROADVVAY 628-6:54 Eourth St.

SOUTH BOSTON, MASS.

•f 
• 
I 
I 
I 
•

MEDICINOS DAKTARAS

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

I l'elefonas iiaymarket 339U
f 69 CHAMBERS STREET. BOSTON. MASS.
i
-

J

i

EKSPERTAS LAIKRO
DŽIU TAISYTOJAS.

Ta:<au visokius laikrodžius S:eni- 
iii..s ir Kišeninius prieinamiausią 
ali.a. Ke'kale k reiokitės š ’ i adresu; l 

( HAS VINGRYITIS <25- 
«« G ST.. So. BOSTON. M ASS.

,4, A

(22>,

< * Tel. So. Boston 506-YV <

DAKTARAS t

i; A. L. KAPOČIUS i

DR. J. MARGUS
LIETI Y IŠK AS GYDĄ TOJ Yft 

Specialistas sekre'uų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

IS I'armentcr Si„ Boston, Mmh. 
(Prie llanovcr St.I

Tol. Richmond 668.
Valandos nuo 9 rytu iki 8 
Nedėldieniais iki 4 vai r>o

(-> 
vak. 
piet.

DARI YRĄS

G. GEOSGIADE
Iš Paryžiau* I nivcrsitelu
Atidaro gydymo ofisą ix» 

numeriu
4S0 BOYI.STON S I .. BOSTON 
Specialistas nervu ligų, Kraujo 

ir romatizmo.
Ofiso valandos:

Nuo 11 ;Ki i2 ivte ir. 
nuo 1 iki ko*’ po pietų. 
Nedėk: ieniais:
Nuo 11 iki 1 po pietų.

< 22 >

HTKUS KAMPAS
ra uk - grnsernė su za 

>•> ki ir mėsos par 
di.’ • i -avaitę u.

■ ta vora.- ir geri Z 
su invento

rių .neriu
Boslun. Mass. 
:2w-M.

t

izkose.

SRIMŲ?

AR ESATE

NUO MES'

'•?. RAPIDS, 10 W A
y*ĮY«~Xite. '. . . _ ■,

Bargenas Mdiavu ir Geležinių Daiktų
Gatavai sumaišytos maliavos, gorčius
$3.00 vertės žalios niėhnos maliavos, gorčius .
Geros rūšies baltos maliavos, gorčius.................
$5.00 vertės Dupont grinuii varnišis. gorčius .
B. H. grindų varnišis. gorčius.....................• •.. .
Specialės kainos ant Boston White l.tad. Tvro 

ir Tarpetino
žemos kainos ant sietu languose, taipgi ant dratiniu tvo

rą. vištininku ir hudavojinio įrankiu.
Oralinės vinys $3.15 kegutė

. . $1.75
.. s 1.25 ;
.. $2.25

. $2.50 :
.. $1.39 : 
Aliejaus ;

South End Hardware Co.
10»5 WASH1NGTON ST. BOSTON, MASS.

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURIU LIG V
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
1 iki -t |«> piet
7 iki 9 vakare 
:Wl BROADYY Y Y. 

SO. BOSTON. MASS. 
Te!. So. Boston 2831

► LITI VIS DENTISTAS <
► VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieni' ’

► n e;
’ 1 v’ po pieU <

► Seredornis iki 12 diena. 1

► Ofisas "Keleivio” name. ’
► 25I Broad'vav. tarpe C ir l> St. «
► SO. BOSTON. MASS. J

<

►

MOTOR CARS

I

naujų Buickų 
iki S30O0. Var

nos

dyti. <
gal; le: 
musų 
greitai 
(license t 
mobiliu.

Kaina 
nuo SlO't 
totos ir perdit-tos ma. 
nu<> $100 iki S120C.

ir labai greitai išmokinamParduodame ant lengvų išmokėjimų 
važiuot:.

Taiin i narduodam batarėj :s. radio ir viskius automobiHų reik
menis: tajerus. lubas ir t-t. nlyiau. '’egu kur kitur mieste galima 
pirkti. Taisomo mašinas neb-arųriai dr atsakančiai.

Ekspertai mekanikai padaro ištyrimą (tęst) ant mašinų ir ba- 
turėjų visiems dykai. (21)

MOTOR SALES COMPANY
BUICK SALES AND SERVICE

441-445 E. Broadway, So. Boston, Mass.
’lcl. So. Boston 0376 ir 1370

Į

Tel.: Richmond 14) v Z

Dr. David W. Rosen |
iKalba Lieruviškai. Izrktekv ii Ž

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS.

8 At
2 iki
7 ikj
H YNOVEK ST.

BOSTON. MASS.

LIGAS.

Naujų ir Senų

‘arduod.-. ranjus Buick 

utomobilius su šešiais 
brikais (torrr.ozais). pui
kiausio-. tvirčiausius ma
šinos a:.t kelio. Galima su 
Buick lonjrvai pradėti va
žiuoti ir lengvai sustab- 

Nemokantis važiuoti 
įtvai išmokti ir su 
pagelba galima 

gauti leidimu, 
važiuoti aute-

Nuo 
Nuo 
Nuo
121

10 ryto.
3 dieną.
8 vsk»r«. i

Dr. H. M. Landau $
(.Y DYTOJ YS IR
220 li.ino’cr Si..
p. :. i ‘.-yčy:. e 
vidurių ■</’:. T 
j >. .-k L h>. i f Kitas
Valandos: nuo ? ryte iki 8 vak.

NedĄl<!:enia:s: nuo 3 iki I 
Telefonas Re i.mond 0380

< HIKl'RG AS 
Bontnn )h»s. 
veneriškų i> 

ogi gydo krau 
iigas. •

c
i

’N 4 ‘

Z Z Z Z z z z 
; 
z 
* 
z z z z z 
i 

! 

✓
a:

PERSIKRAUSTYMO IŠPARDAVIMAS 
JAU PRASIDĖJO.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAITI V ĖJĘ
268 West Broadway. South Boston. Mass.

Musu krautuvė, turėjusi gerą pasisekimą nuo pat savo įsi- 
steigimo 1916 m., jautėsi perankštai dabartinėje vietoje. 
Kraustomės i dvigubai didesnę vietą po num. 326-328 W. 
Broadtvay. Tos priežasties deliai senąjį staką parduodame 
žymiai papigintomis kainomis. Visus lietuvius kviečiame ta 
proga pasinaudoti. Pasakykite apie tai visiems savo kaimy
nams. pažįstamiems ir draugams.

ANTANAS AšMENSKAS. Vedėjas.

1
I

Į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* i 

5 ant 100 Salėm st.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso- 1 
•J kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsisenėjusio reuma- 
L tiz.mo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau- 
į čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų ! 
įt ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir 
J moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
f jums patarnausime kuugeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus Į 
| per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučė- i 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.l

r 4»X


