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SKANDALAS KANADOS 
KATALIKŲ KLIOŠ- 
" T ORIUI E.

“Keleiviui” prisiųsta 4 va
sario numeris Kanados laik-: 
raščio “The Montreal Daily 

kur aprašoma kitas 
skandalas katalikų 

----- - klioštoriaus prieglaudoj, ži-
- — » v I ---------- — ~ .. vi

džiabus” nuteistiem* Orphanage.” Laikraštis sa- 
butlegeriam*.

Klerikalai į 
kad “garsių” 
juos netrūksta. Šiomis die
nomis Amerikos spauda pa
skelbė da vieno “tėvelio” 
vardą. Tai yra Romos kata-

Negirdėtas Skandalas Romas ! K“ėSS
KfitfillVll Tnnuo Kyšius.Katalikų

KATALIKIŠKŲ RAŠTŲ 
LEIDĖJAI INKRIMI

NUOTI.

ditai užpuolė-Tomo Kearnso 
; namus ant jo farmos apie 3 
mylios nuo Taunton, Mass. 
Keams yra amerikonas, bet 
jis žinomas ir tarp Bostono

f

dėjo skųstis valdžiai. Valsty 
bes gynėjas O’Brien su poli< t___________  .. ______
ei jos inspektoriais tyrinėjo i lietuvių, nes jis yra vedęs O. 
šitą katalikišką biznį ištisas Ulčinskaitę, kuri savo laiku 
dvi sąvaitės, ir surinkti fak- pasižymėjo “Salomėjos” ro
tai buvo pristatyti Suffolko lėj kaipo talentuota šokikė 
pavieto “grend džiurei,” ku- ir aktorė. Ulčinskų šeimyna 
ri ir apkaltino tų raštų leidė- vra gerai žinoma apie Šhe- 
jus. * ...........................................

PITTSBURGE GRIEŽIA, namų daromas jau nebe pir-

Mokslas daro stebuklus, tis'žmogus, o kadangi gyve- 
kokių negalėtų padaryti nei na nuošaliai, tai užpuoli- 
didžiausis buitininkas Mai-: kares lengva pabėgti, nors šį 
žius. Štai, pereitą sąvaitę sykj vienas jų buvo sugau- 
Pittsburge griežė muzika, o tas* 
Australijoj, už 11,000 mylių, I Pereito j subatoj buvo jau 
žmonės sulyg tos muzikos aP*e 8 valanda vakare, kaip 
šoko. Stiprus radio aparatas i duris kažin kas pabarškino, 
nusiuntė tos muzikos garsu.' Pažiurėjus per stiklą p. Ona 

•' • • Keams pamatė du jaunu
švariai apsirengusiu vyru. 
Ir kaip tik ji pravėrė duris 
paklausti ko jie nori, jie tuo
jaus atkišo jai revolverius ir 

ji . ' .. '
vė į vidų. Pirmutinis jų 
klausimas buvo: “Ar yra 
daugiau žmonių namie? Kur 

j Tomas Kearns?” 
Į Atradę patį šeimininką, 
banditai kirto jam per galvą 

s ir parmušę jį ant žemės pra- 
s dėjo krėsti jo kišenius. Kaip vęs.

GRAFTĄ DARĖ ATLAN
TOS KALĖJIME.

Star,”
baisus skandalas kataliku

Prasidėjo Kunigo 
Purickio Byla.

Už pinigus skyrė “minkštu* nomoj kaipo “Huberdeau

Slapti varantai išduoti areš
tavimui keturių leidėjų.
Šį panedėlį Suffolk pa

vieto (Bostono apskrities) 
grane! jury slaptam posėdy 
apkaltino keturis katalikiš
kų raštų leidėjus kaipo vi
suomenės apgavikus ir suk
čius, ir jiems areštuoti išlei
do varantus. Apkaltinti as
menys priklauso, stambiai 
firmai, kuri užsiima leidimu 
katalikiškų knygų. Vienas 
tarp jų yra žymus advoka
tas, o kiti šiaip stambus kle
rikalų politikieriai.

Jie kaltinami tuo, kad me
lo ir apgavystės keliu parda
vinėjo tikintiems žmonėms 
šėrus ir sakė, kad už sul ink
tus pinigus išleisią didelį 
penkių tomų veikalą, kur 
busią aprašyti visi katalikų 
veikėjai ir jų nuopelnai 
Amerikoje. Veikalo vardas 
—“The Catholic Builders of 
the Nation” (Katalikai ša
lies statytojai.)

Pardavinėdami savo šė
lus jie sakė tikintiems avi
nams, kad to veikalo daug 
jau esąs užpirkęs pats “šven
tas tėvas,” Bostono kardino
las O’Connell, milionierius 
Charles M. Schwab ir dau
gelis kitų žymių žmonių.

Prisirinkę pinigų už šė
lus, šitie katalikybės promo- 1 
tenai kreipėsi į tuos pačius 
žmones prašydami da pasko
los spausdinimo lėšoms pa- ; 
dengti. Ir tamsunai skolino.

Negana to, tikintiems 
žmonėms buvo da sakoma, 
kad “šventam tėvui” busian
ti padalyta specialė to veika
lo laida, kuri žėrės aukso 
spinduliais, ir penktame ši
tos laidos tome busią sura
šyti vardai visų katalikų, 
kuine duos nemažiau kaip 
$50 šito veikalo išleidimui. 
Ir šita specialė laida su vi
sais vardais busianti nusiųs
ta į Vatikaną (popiežiaus 
dvarą) ir tenai stovėsianti 
archyvuose kaipo amžinas 
paminklas Amerikos kata
likams.

Durniams, žinoma, šitokie 
dalykai labai imponuoja, ir 
jie dėjo paskutinius savo 
centus, kad jų vardai patek
tų į Rymą. Jiems rodėsi, 
kad turint savo vardą šito
kiose knygose, tai ir į dangų 
bus lengva įneiti. - -------- - .

Tečiaus nepraėjo daug spindulių sviesą randama ant tokio 
laiko, ir jie pradėjo abejoti, įvairių ligų, atskiriama ne- paduotu adresu visai nėra, 
ar nebus tik jie apgauti. Nes sveiki vaisiai. Tai labai Policija dabar 
kuomet jie pirko šėrus ir svarbus išradimas ukimn- j plėšikų, 
skolino tam šventam bizniui kams, kurie siunčia užsienin i Galva p. Keamsui buvo 
pinigus, tai jiems buvo sako- daug sveikais išrodančių prakirsta taip giliai, kad rci- 
ma, kad už šėrus jiems bu- vaisių, paskui tie vaisiai su- kėjo šaukti daktarą žaizdą 
šią mokami dividendai, o už genda. Tiktai tuo tarpu vai- susiuti. z

Bet kuomet sukako paskolos tirti atsieina labai brangiai.£ --’-------------- — -------- ‘ ’
žadėtų procentu, bet ir su
mos. O už dividendus kai 
kurie nors ir gavo čekių, te
čiaus kada jie nunešė tuos 
čekius į bankus, čekiai su
grįžo užprotestuoti.

Tik tada dievobaimingi 
tamsunėliai pasijuto, kad 
“katalikiški tautos budavo- 
tojai” juos apgavo. Jie pra- 86 ant galvos.

ko, kad šitoj prieglaudoj bu
gali pasigirti, nužudytas belgų vaikas 

žmonių pas Hector Galarneau. Pirma 
• “ vaikas buvęs labai sumuštas,

o paskui įmestas i verdantį 
vandenį ir suvirintas mirti
nai. Šitą žvėrišką darba at- liba., ‘•D.v.K.. TT_,____ ” r

SOCIALISTAI REIKA
LAUJA MOTERIMS BAL

SAVIMO TEISIŲ.
Francuzų socialistai par-

JIS KALTINAMAS DĖL 
ŠMUGELIO.

Manoma, kad byla iškels
lamente nutarė įnešti įstaty-j • ^0 Ji*
mo sumanymą, kad Franci-! demokratų vagysčių.

nandoah’rį ir Philadelphijoj. 
Užpuolimas ant Kearnso

O AUSTRALIJOJ ŠOKA mą iTartą. Jis yra pasiturin- Į likų kunigas Thomas P. 
Į Hayden. buvusis baudžia- 
j mojo federalio kalėjimo At
lantoj kapelionas.

Pastatytas prieš teismą, 
kun. Hayden ši panedėlį pri
sipažino, kad jisai kartu su 
kitais kalėjimo valdytojais 
buvo padarę konspiraciją 
pardavinėti už pinigus viso
kias privilegijas kaliniams.

Pereitais metais, sako ku
nigas, kuomet Savannah, w 
mieste buvo sugauta ir nu- žmogžudys sėdi uždarytas 
teigta kalėjiman šaika tur-1 kalėjime ir rauja sau plau- 
. . o __ o_____ ______ _______ „ j
kalėjimo wardenas Fletcherį yra taip vadinamas “biblijos 
davė man suprasti, kad tūli į studentas ir šokius skaito 
šitų šmugelninkų siūlo gerus' bedievišku pasilinksmini- 
pinigus. Jeigu jiems duosi-j miG gi jo pati šokius labai 
me kalėjime “minkštų džia-i mėgdavo, ir užtai jis ją pa- 
bų,” ir kad tais pinigais mes piovė. 
galime pasidalyti tarp sa-j

■ - ■ ■ j
Sekantis žingsnis prie to 

o slapta konferencija 
Atlantos hotelyje tarp kuni
go ir kalėjimo valdytojų. 
Konferencijoj buvo nutarta, ■___ _____ ___ ___ _______
kad už tokias privilegijas; vakija paseks Francijos pa- 
šmugelninkai turi užmokėti vvzdžiu ir pertrauks su po- 
$10,500. : ‘ -

Kunigas Hayden buvo 
įgaliotas šitoj konspiracijoj 
nuvažiuoti i Savannah mies-

iiiu buinaiiyiiiiĮ* Kdu r i diivi*
jos moterims butų duota bal-j Pereitą sąvaitę Kaune 
savimo teisė renkant miestų prasidėjo buvusiojo užsienio 

i valdininkus. . reikalų ministerio kun. Pu-
i -------------- ' rickio byla. Kartu su juo kal-

likęs “Brolis Usmar,” ku-į i STREIKAS JUOVEIDŽIŲ ; tinama visa eilė kitų klerk 
policija dabar areštavo ir at- MOKYKLOJ. j kalų, kurie tarnavo užsienio
ėmus iš klioštoriaus atidavė 
kriminaliam teismui.

tenai oro vilnimis.

22 METU IŠBUVO ANT 
JŪRIŲ, O VONIOJ 

PRIGĖRĖ.
Praėjusį nedėldienį New 

Yorke prigėrė vonioj savo 
kambary Victorio Volleya, 
46 metų amžiaus jurininkas, 
kuris išbuvo ant jūrių 22 
metu, išlaikė daug audrų ir 
išgelbėjo ne vieną gyvastį. F 
Širdies liga buvo jo mirties 
priežastis.

“BIBLIJOS STUDENTAS” 
ISPIOVE SAVO 

ŠEIMYNĄ.
Midlando mieste, Mary- 

lando valstijoj, angliakasys 
vardu Russell Morton paplo
vė miegančią savo žmoną ir 

| dvi mažas mergaites. Dabar

MOKYKLOJ. Į
Juodveidžių universitete reikalų ministerijoj.

i Nashville, Tenn., sustreika-' Kun. Purickis buvo nu- 
vo visi studentai užtai, kad tvertas šmugelį varant treji 
universiteto valdyba su- metai atgal, kuomet Rusijoj 
spendavo 4 studentus už de- buvo badas ir Lietuvos at- 
monstraciją prieš universite- stovvbė Maskvoje negalėjo 
to prezidentą.

I
I

jaus aiKISO jai revun VI SUS II Lci^a AaicjiiiidH s-cUKd IUI-u (Guja cau jjjau- 
nustumę ją nuo durų įsibrio- tingų degtinės šmugelninkų, I kus nuo kvailos galvos. Jis

i 
I

j tyčia jis turėjo tą vakarą, S 
■ prie savęs $3,200 gatavais buv • •_ • • r_1 • ._ 4. O O AAA AMONTELLOS LIETUVIŲ 'niniirais 

VAIKAI PRIDARĖ TĖ-
VAMS BĖDOS. “ ________

Bostono “Herald” prane- piršto didelį deimantinį žie- 

buvo areštuoti šie lietuvių 
vaikai: *
Jonas ’ Miškinis, . 
Šimkus, Juozas Miškinis, 
Juozas Norkus, Juozas Ta- 
levičius, Petras Miškinis, 
Franas Norveiša ir F. Gin- 
ches. Visi jie yra tarp 12 ir 
15 metų amžiaus, ir buvo su
imti už įsilaužimą į tūlos 
Mrs. Washbum namą po Nr. 
975 N. Main St. Namas esąs 
lab*ai turtingas, susidedąs iš 
25 kambarių ir pastaruoju 
laiku niekas jame negyve
nęs, taigi išdykę vaikai užsi
manė pažiūrėti, kas jame 
randasi, ir sakoma, kad įsi
laužę pridarę daug blėdies. 
Tėvams iš to netiktai dide
lis nesmagumas, bet gali pri
sieiti da ir už pridarytus 
nuostolius atlyginti.

X-SPINDULIAI PARODO 
VAISIŲ LIGAS.

Paskutiniu laiku pradėta 
Rentgeno spinduliais tyrinę- . • • • _X  ti vaisius. -

““igais ir čekį ant $2,000.
____ „J paėmė tuos pini
gus, čekį ir da nulupo nuo jo

ša, kad šį panedėlį Montelloj dą.
l -a—Moteris tuo tarpu užbėgo

Juozas Navickis, aat antrų lubų, užtelefonavo
Adomas.apie tai kaimynams, ir ati

dariusi langą pradėjo šauk
tis pagalbos. Banditų dabar tą ir tenai gauti pinigus, 
buvo stuboj, rodos, jau ketu- Kartu su juo turėjo važiuoti 
ri, o kiti stovėjo pasilikę ant ir tūlas Laurence Rhiel, vie- 

' ’ ’ nas iš konspiratorių.
j Jiedu nuvyko į Savannah
■ pas,Willie Haar, kuris buvo 
’ vienas nuteistųjų šmugelnin- 
! kų, ir tenai laike pietų gavo 
iš jo $10,500. Iš šitos sumos 
kun.Hayden gavęs į savo ki-

kiemo prie savo automobi- 
liaus. Pajutę, kad atbėga 
kaimynai, plėšikai nėrė lau
kan tiesiog per langą, išneš
dami jį su visais rėmais ir 
stiklais. Vieni jų pabėgo au- 
tomobiliuje, kiti pasislėpė - . - -
miškan, o vienas buvo su- senių $2,100. Likusius pasi 
gautas. Jis buvo tuojaus pri- j dalijo kiti grafteriai. 
statytas Tauntono policijai J 
ir pasisakė esąs John Rod- 
man iš Bostono. Jis tapo pa
statytas po $20,000 kaucijos.

Vėliaus netoli Kearnso 
namiį ant kelio buvo atras
tas -pamestas trokas, kurį 
banditai buvo atsivežę, ma
toma, tikslu prikrauti viso
kių gerybių, bet išgąsdinti 
nespėjo jį su savim pasiimti 
ir pabėgo vienam automobi- 

ije. Trokas užregistruotas 
> vardo, kokio po

Tai labai p0ncjja ‘dabar jieško kitų!

Žiūrint per tų jjuje
,’ipsa randama_ *. <

paskolą jie gausią palukio. sius Rentgeno spinduliais
Bet,kuomet sukako paskolos tirti atsieina labai brangiai, 
laikas, tai jie negavo netik Sakoma, jau dirbama tam

Iš Beriino pranešama, kad 
'Silezijoj, Goldcbergo (Auk- 
sekalnio) apielinkėj, atras
ta aukso žymių. Tyrinėtojai

tikri aparatai, kuriuos ūki- ; 
ninkai galėsią vartoti.

$4,751,537.649 APY
VARTOJ.

SILEZIJOJ RADO 
AUKSO.

Iš Beriino pranešama, kad

Vasario 1 diena šių metų dabar gręžia žemę ir vienas 
Suvienytose Valstijose pini- gręžtas išėmęs iš 80 pdų gi
gų apyvartoje buvo $4,751,- lumos viedrą žvyro, kuriame 
537,649, kas reiškia po $41.- atrasta 18 aukso grūdelių.

Bus gręžiama giliau.

ČEKOSLOVAKIJA PER
TRAUKIA SANTIKIUS 

SU POPIEŽIUM.
Romos laikraštis ‘‘Tribū

na” šį panedėlį Įdėjo žinią, 
kuri sako, kad kad Čekoslo-

piežium visus reikalus. Da- 
i bar ji turi prie popiežiaus 
savo atstovą, bet jis greitai 
busiąs atšauktas.

I gauti maisto. Valdomieji 
daiktai tuomet buvo siunčia- 

: m i jai iš Lietuvos užpečėty- 
i tuose vaganose, kaipo “dip
lomatinis bagažas,” ir ant 
rubežiaus nebuvo egzami
nuojami. Maisto siuntimas 
buvo užsienio reikalų minis
terijos, tai yra, kun. Purickio 
žinioje.

Nors vagonai su maistu 
niekad nebuvo egzaminuo
jami, tečiaus vieną gražią 
dieną Purickio priešininkai 
tris tokius vagonus Mažei
kiuose sulaikė ir liepė atida- 

rickio parašyta: “Miltai ir 
. cukrus.” Tečiaus kada at

lupta antspauda ir vagonai 
atidaryta, pasirodė ne “mil
tai ir cukrus,” bet sachari
nas, kokajinas, bižiuterija ir 
kitokie draudžiami daiktai. 
Vienu žodžiu, pasirodė šmu
gelis, kurį varo pats Lietu
vos užsienio reikalų ministe- 
ris ir visų krikščionių demo
kratų lyderis kun. Purickis.

Kilo skandalas. Purickis 
pabėgo į užsienį. Kada vis
kas nusiramino, jis vėl sugrį- 

i žo, tečiaus klerikalų valdžia 
• nenorėjo jo bylos kelti, nes 
manoma, kad prie šito šmu
gelio priguli da didesnių - 

Portugalijos sostinėj Liz- klerikalų tūzų, negu Puric- 
bonoj buvo surengta vai- kis, ir kad bylai prasidėjus 
džios demonstracija ties mi- visi jie turės išeiti aikštėn, 
nisterių kabinetu pereitą są-' Kad ir labai nenorėjo kle- 
vaitę. Miesto tarybos tarp- rikalų valdžia traukti savo 
duryje tuo tarpu'kažin kas žmogų teisman, tečiaus so- 
padėjo bombą, kuri sprog-' cialde'mokratams nuolatos 
dama pridarė daug blėdies. to Seime reikalaujant, no- 
Bombai sprogus kareiviai roms nenoroms turėjo bylą 
pradėjo šaudyt Į žmones, pradėti. Taigi dabar reikia 
Kiek buvo užmuštų ir sužeis- laukti įdomių reveliacijų. 
tų, telegrama nesako. ---------------

INDIJOJ VERGIJA DA j 
NEPANAIKINTA

Anglijos spauda paskelbė, 
kad Indijos provincijoj Na- 
pel vergija tebėra da nepa
naikinta ir dabartiniu laiku 
tenai esą 51,419 vergų. Šita 
žinia labai nustebino anglų 
visuomenę, nes Anglija yra 
Indijos valdonė, ir niekas 
iki šiol Anglijoj nežinojo, 
kad Indijoj da žydėtų pirk- 
iyba žmonėmis.

RAZBA1NINKA1 U2PUO- >?«■. Ant vagonų buvo Pu- 
, LE MIESTĄ. -
j Pereitą sąvaitę Bulgarijoj 
; būrys razbaininkų užpuolė 
miestelį Godec, užėmė val
džios įstaigas, išplėšė iždą ir 
pasitraukė linkui Serbijos 
rubežiaus. Užpuolimas įvy
ko dienai brėkštant ir už
puolikų buvo apie 100. Raz- 
baininkams bėgant, policija 

i ir žmonės pradėjo į juos šau- 
j dyt. Razbaininkai taipgi šū
viais atsakė. Vienas polic
manas ir du civiliai buvo už
mušti ir 4 sužeisti.

KAIZERIS MATO PA- 
j SAULIUI PAVOJŲ, 
į Išgirdęs, kad Rusija pada- 
: rė su Japonija sutartį, buvu- 
■ sis vokiečių kaizeris, kuris 
Į dabar gyvena Olandijoj, pa
sakė: “Šita sutartis reiškia 
milžinišką permainą pasau
lio politikoje. Tai yra pavo- 

i jus, kurį iš visų Europos val- 
' donų tik aš vienas iš kalno 
buvau numatęs.”

LAKŪNAI JIEŠKO ŽUVU
SIŲ MIESTŲ.

Francuzų mokslininkai 
organizuoja oro ekspediciją 

__ o o ateinančią vasarą žuvusioms 
kai "buvo vėliaus atvežti ka-| miestams jieškoti. Iš istori- 
lėjiman, visiems buvo parų- jos yra žinoma, kad Arabi- 
pinti “minkšti džiabai” ir ki-. jos ir Egipto tyruose yra už- 
tokios privilegijos, sako ku- ’ 
nigas.

1923 METAIS AMERIKO- ' oro geriausia tokias vietas
NAI PALIKO FRANCIJOJ...........

$202,500,000.
Iš Paiyžiaus pranešama, 

kad 1923 metais Amerikos 
turistai praleido Franci joj 
$202,500.000. Skaitlinės
1924 metų da nesuvestos.

šituos pinigus dvasiškas 
tėvelis iš pradžių pasidėjęs 
į Atlantos banką, bet vėliau 
juos išėmęs ir perkėlęs į 

■ New Yorką.
Kuomet Willie Haar, Fred 

Haar. Carl Haar, Sam Gold- 
berg ir keli kiti šmugelnin-

I

i bertas smiltimis ne vienas 
, senovės miestas, taigi šitie 
mokslinihkai mano, kad iš

įžiūrėti.
X

BANKAS SKUNDŽIA 
ASTROLOGĄ.

Kopenhagoj vienas bankas 
, apskundė vietos laikraštį už
tai, kad jis išspausdino tūle 
astrologo pranašavimus 19- 
25 metams. Mat tuose pra
našavimuose buvo pasakyta 
kad šiais metais Kopenhagoj 
subankrutysiąs da vienas di
delis bankas. Nors įstaigos 

1 vardas pranašavimuose ne- 
už suktybes ir vagystes vals- pasakyta, bet bankas sako, 
tybės odų monopolyje. Trįsikad tas pranašavimas taiko- 
kiti bolševikų činovnikai mas į jį ir kad dėlto žmonės 
buvo nuteisti nuo 5 iki 8 me-į pradėjo imti iš jo savo pini- 
tų katorgom 'gu^.

7 KOMISARAI PASMERK 
TI SUŠAUDYMUI.

Šiomis dienomis Lenin
grade tapo nuteisti sušaudy
mui 7 bolševikų komisarai

i

BOMBA IR ŠAUDYMAS I 
LIZBONOJ.

laukti įdomių reveliacijų.

KRATANT KOMUNISTŲ 
SPAUSTUVĘ SUŽEISTI 3 

POLICMANAI.
Bulgarijos sostinėj Sofi

joj policija užklupo spaustu- 
iStSzv^ikaJa'i bol^iV- buvo spa^lįnamas 

• ’ j : slaptas komunistų laikraštis.
Darant spaustuvėj kratą įvy
ko susirėmimas, per kurį bu- 

vnncTiiAi ddacine in 70 sužeisti tris policmanai ir 
užmuštas vienas komunistas.KUMUnlol Ų diLA.

Vokietijos mieste Leipci
ge šį utaminką prisidėjo 16 
komunistų byla. Jie kalti
nami žmogžudyste, laikymu 
ginklų ir suokalbiu nužudyti 
generolą von Seecktą, Hugo 
Stinnesą ir kitus. F ‘ ' 
jie yra nužudę tiktai barzda-

ŽVALGYBININKAS UŽ
IMA TROCKIO VIETĄ.
Maskva praneša, kad 

Trockio vieton paskirtas 
črezvyčaikos lyderis Unš- 

vikų žvalgyba, šnipų organi
zacija.

BELGAI PASMERKĖ MI- 
RIOP VOKIEČIŲ KARI

NINKĄ.
Belgijos karo teismas šio

mis dienomis pasmerkė mi< 
Kol kas riop vokiečių karininką Mul- 

' • lerį, kuris, sakoma, 1914 me- 
skuti Rausą, kuris išdavė jų tais užmušęs belgą darbinin- 
suokalbį. Suimtieji sudary- ką. Bet Mulleris nėra belgų 
davo Vokietijos komunistų rankose ir jie negali savo 
“črezvyčaiką.” teismo nutarimo išpildyti.



APŽVALGA D
Į

• “Lietuvos ži-i 
•ie numery sako, 
iko kelionės tiks
lely ti Amerikos 
maistų sąjunga 
įdėlius kapitalus

Lietuvoje p. Vi
nis mėnesius stu- 

^konominę ir po-
.•U.

Kaip Įvyko Herrine 
Šaudymas.

remiasi ne patyrimais, ne 
faktais, bet tuščiomis svajo
nėmis ir pasakomis. Nieko 
tikra ir aiškaus tikyboj nie
kad nebuvo ir nėra. Tikybų 
yra šimtai, ir kiekviena jų 
aiškina tuos pačius dalykus 
kitaip. Patįs krikščionis ne
gali tarp savęs susitaikyt ir 
susiskaldę i sektų sektas va
dina vieni kitus melagiais. 
Vieni sako, kad Kristus bu--

į y 

lit

POPIEŽIUS REMIA LEN- tik Latvija, Estija ir Lenki-
KŲ IMPERIALISTUS !

PRIEŠ LIETUVA. _____________ _____
Šiomis dienomis Lenkija'Utvijos įsibauginimu. Un- 

pasiuntė Romon savo dele-!^." "

popiežium konkordatą. Lie- Jie pareikalavo, kad^vo Dievas, kiti skaito jį uk-

J*-
Pasinaudodami dideliu

B

pasiuntė Romon savo dele- kijos . diplotnatai Padėjo 
gaciją, kad pasirašytų su rtatjti labai didelių reikala- 
1 . ‘ - tuvių klerikalų spauda apie 
tai tyli, bet “Lietu vos Žinios” 
sako, kad Varšuvos sutartis 
su popiežium yra daroma 
tam, kad galutinai atplėšus 
Vilniaus kraštą nuo Lietu
vos.

Dalykas mat toks, kad už
imdami Vilniaus kraštą len
kai užėmė daug tikinčiųjų, 
kurie priklauso prie Lietu
vos vyskupijų. šitas faktas 
lenkų imperialistams yra ga
na nemalonus, nes jis jiems 
primena neteisingą Lietuvos 
žemių užgrobimą. Todėl jie 
ir nori su popiežium taip su
sitarti, kad bažnytinė admi
nistracija Vilniaus krašte ir 
visoj Lietuvoj prigulėtų nuo 
Varšuvos. Tuomet jie galė
tų Vilnijos gyventojams pa
sakyti, kad užgrobimą Lie- ! 
tuvos žemių Lenkijai pripa-j 
žino jau ir “šventas tėvas.”

“Lietuvos Žinios” mano, 
kad lenkų imperialistams ši
tas planas gali pasisekti, 
nes—

“Lietuvi-lenkų ginče del 
Vilniaus popiežius netik nepri
sidėjo savo moraliu autoritetu 
prie padarytos mums skriaudos 
atitaisymo. liet priešingai, at
rodė visą laiką pučiąs j Varšu
vos imperialistų dūdą... Tik at
siminkime stačiai skandalingą 
Vatikano raštą, kuriuo kardino
las Gaspari. pranešdamas Lie
tuvos vyriausybei apie jos pri
pažinimą de jure, siūlė Lietuvai 
uniją su Lenkija!... Arba popie
žiaus delegato Lietuvoje varo
mą lenkų naudai akciją!...’’

Patįs musų kunigai žlugu- 
siame savo organe “Laisvėj” 
andai rašė, kad “šventas tė
vas jei galėtu, tai dangų 
Lenkijai prilenktų.”

Lietuvos valdžia dabar 
yra kunigų rankose. Ir jeigu 
tie kunigai paklius Varšuvos 
arkivyskupo globon, tai fak- 
tinai Lietuvą tuomet valdys 
lenkų klerikalų erštas.

Neklausyti Varšuvos kar
dinolo įsakymų Lietuvos 
klerikalai negalėtų, nes jie 
priklauso nuo dvasiškos vy
riausybės, kurią jiems pa
skiria popiežius. Gi einant 
katalikų dogmomis, popie- klaidinančios visuomenę t?- 

i-i--.ikvbinės literatūros.” 
kunigai jam priešintis nega- , Kokia toji literatūra, mes 

nežinome, tik aišku, kad ji 
i ‘ klaidina visuomene” tikv- i *I bos klausimu.

Reiškia, Lietuvos valdžia 
skaito save “neklystančiu” 
autoritetu šventuose daly
kuose. Ji žino, kokia nuomo- 

į nė šituo klausimu yra klai
dinga, kokia ne. Ir kas klai
dinančias nuomones plati
na. tas areštuojamas.

Šitaip darydavo katalikų 
bažnyčia inkvizicijos lai
kais, kuomet popiežius buvo 
skaitomas “neklaidingu.” 
Tuomet kas drįso protauti 
kitaip, negu popiežius, tas 
buvo “klaidingas” ir bažny
čia žiauriai tokį baudė. 
Tūkstančiai žmonių tuo bu
du buvo sudeginta ant lau
žo.

Istorijoj tie laikai yra ži
nomi kaipo “Tamsus Am
žiai.” Jie paliko ant katali
kų bažnyčios dėmę, del ku
rios dabar turi rausti visa ka- 
talikija.

O vis dėlto yra pasauly 
šalis, kur tas Tamsiųjų Am
žių raugas ir šiandien nėra

žius yra “neklaidingas” ir

Ii.
Taigi, jei Lietuvos žmonės 

klerikalų iš valdžios neiš- 
sluos, tai jie kurią nors dieną 
pamatys, kad Lietuvą jau 
valdo Romos agentas Varšu
voje.

I 
I

i I

(kaipo atlyginimą už prisidė
jimą prie tos sąjungos Latvi
ja atiduotų Lenkijai 6 Dūkš
tos valsčius. Latvijai toks 
reikalavimas buvo perdide- 
lis: ji nenorėjo išsižadėti da
lies savo žemės, kurios ir 
taip jau nedaug turi. Tai 
buvo jau antra kliūtis prie 
sudarymo apsigynimo są- 
sąjungos.

Trečia ir svarbiausia kliū
tis buvo pačios Rusijos reak
cija prieš tokią sąjungą. Ru-1 
sija pradėjo grasinti Pabal
tijui stačiai pražūtingomis 
pasekmėmis!

Ir pabūgo Latx i ja su Esto-1 
nija. Pastarosios atstovas j 
Londone jau paskelbė, kad 
apsigynimo sąjungos klausi
mas Helsingforso konferen
cijoj nebusiąs svarstomas.

tai paprastu žmogumi, o tre
ti tikina, kad tokio asmens 
visai nebuvo. Vieni sako, 
kad pragaras yra, o kiti sa
ko, kad nėra. Vienas meto
distų vyskupas Amerikoj da
bar paskelbė, kad ir Dievo 
nėra.

Taigi matome, kad tiky
ba yra toks dalykas, apie ku
rį kiekvienas gali kalbėti ir 
rašyti, kaip jam patinka, 

i Taip yra dėlto, kad tikyba 
Į neturi mokslinio pamato ir 
niekas negali prirodyt, keno 
čia nuomonė yra teisinga.

; keno klaidinga.
Ar ne juokingai tuomet iš-

1 rodo Lietuvos valdžia, kuri 
! nori būti tikybos klausime 
“neklystančiu” popiežium?

»

KOM1NTERNO DARBUO
TĖS APŽVALGA.

Žodis “Komintemas” reiš
kia Komunistų Internacio- 

i nalą. Apie šito Kominterno 
darbuotę Maskvos komunis
tų spauda dabar paskelbė 
oficiali raportą. Anot šito

■ raporto, Kominterno propa- 
• gandos darbui užsieniuose 
. labai nesiseka. Komunistų 
partija Anglijoj esanti la
bai silpna. Darbininkai nuo 
jos šalinasi ir ji negalinti jo
kiu budu įgauti miniose inta- 
kos. Iš viso Anglijoj esą vos 
tik 17 komunistų partijos 
kuopų.

Suvienytose Valstijose ko
munistai taip.pat neturi dar
bininkuose intakos. čia jie 
bandė organizuoti jaunųjų 
komunistų sąjungą, bet iš to 
nieko neišėjo.

Labai silpnai komunistai 
stovį Čekoslovakijoj, Itali-

KATALIKŲ SEIMAS PA
SMERKĖ KUNIGUS.

Vasario 1 dieną Chicagoj 
buvo sušauktas vakarinių 
valstijų lietuvių katalikų sei
mas, kuris, kaip “Draugas” 
rašo, pasmerkė tuos kuni
gus, kurie pataikaudami ai
rių vyskupams ir kardino
lams pradėjo kišti į lietuvių 
bažnyčias anglų kalbą, kati 
išta utimis savo žmones.

“Draugas” rašo:
"Seimas ryškiai parodė, 

ką musų plati organizuota vi
suomenė mano apie savųjų iš- 
tautintojų politiką. Ir ką-gi! 
87 draugijų bendra nuomonė 
drąsiai pasmerkė tuos lietuvy
bės atskalūnus, kurie šiltuose 
lizduose musų tarpe tupėdami 
peri svetimų dievų garbinto
jus.“
Šitaip rašydamas “Drau- joj. Švedijoj, Danijoj, Nor- 

gas” plaka pats save, bet jis vegijoj ir Pabaltės valstybė- 
tai daro dėlto, kad išrodytų, 
jog ir jis gina lietuvių kaibą. 
Tai yra aiški demagogija, 
pataikavimas minios upui.

i

INKVIZICIJOS LAIKŲ 
DVASIA.

Kauniškė “Lietuva” pra
neša, kad tarp 16 ir 17 sau
sio Kaune buvo sulaikyta 17 
asmenų, iš kurių vienas yra 
kaltinamas “už platinimą

se.
Geriausia Kominterno 

(darbuotė sekasi Francijoj. 
, kur esą apie 500 komunistų 
i kuopų tarpe pramonės dar- 
■ bininkų. Francijos darbi- 
; ninkai palinko prie komu- 
! nizmo daugiau negu kitų ša
lių dėlto, kad jų tarpe buvo 
labai daug sindikalistų. Tai 
yra anarchistinio pobūdžio 
elementas, kuris visuomet 
mėgsta gyventi triukšmais

Į ir karštu upu.—

I

kurtoje bučiavimąsis laiko
mas tikrai žemu ir blogi! 
daiktu. Ten niekas ir ranko
mis nesisveikina. Pabučiuotu * 
japonas savo žmoną! Ji jam 
iškeltų nežinia kokį “balių.’ 
Japonai sveikinas galvos pa
lenkimu. Tik ypatingai 
reikšdamas didelę pagarbą 
japonas paliečia ranka ger
biamo asmens petį. Čia ir 
baigiasi riba didžiausio f»- 
miliariškumo, kokį jie pave- 

i H ja.

t

nubausti, nes prisaikintujų 
suolas, susidedantis iš vietos 
žmonių, kiekvieną sykį pri
pažino juos nekaltais. An
gliakasių pusę laikė visa vie
tos vyriausybė. Ir kada pa
sirodė, jog vietos vyriausybė 
eina su angliakasiais, tuo
met kažin iš kur atsibeldė 
tūlas Young ir suorganiza
vęs Klu-Klux-Klano armiją 
pradėjo “tvarką vykinti. Ji
sai puolė daryti angliakasių 
namuose kratas ir areštuoti 
juos už prohibicijos įstaty
mo laužymą. \ ienų tarpu 
jis taip įsivyravo, kad nuver
tė vietos valdžią ir pats jos 
vielą užėmė. Pasidarė toks 
triukšmas, kad reikėjo šauk
tis valstijos milicijos.

Galų gale “patriotas” 
Young tapo areštuotas ir ap
kaltintas už visą eilę vagys
čių laike kratų. Senoji val
džia vėl užėmė savo vielą.

Bet vis dėlto Young su sa
vo juodašimčiais nenorėjo 
pasiduoti ir visuomet jiesko- 
jo progos vietos valdinin
kams keršyt, šie gi iš savo 
pusės vėl galando dantį ant 
Youngo. Ir štai, priešai su
sitiko ir pradėjo vieni į kitus 
šaudyti.

Garsusis Young užmuštas. 
Patriotiška jo karjera pasi

“Keleivio” skaitytojai bus 
jau girdėję, kad Herrino 
mieste, minkštųjų anglių ka
syklų apielinkėj, Illinojaus 
valstijoj, šiomis dienomis 
Įvyko šaudymas, per kuri 
buvo užmuštas kliuksų va
das Young, šerifas Orą Tho
mas ir d a du vyrai.

Vienas musų skaitytojas 
’ dabar prisiuntė mums iš te- 
I nai anglų laikraštį, “The 
’ Daily Register,” kuris pa
duoda apie šitą kruviną Įvy- 

1 ki smulkesnių žinių. Taigi 
paduosime, ką rašo tas laik
raštis:

Šiandien (26 sausio) Her- 
rinas rengiasi laidot savo 
kritusius ir miestas išrodo 
ramus.

Williamsono paviete, kur 
pereitoj subatoj spiaudė ka
riaujančiųjų frakcijų revol
veriai, valstijos kariuomenė 
laikinai Įvykino ramybę, 
šaudymosi rezultatas buvo 
toks, kad keturi žmonės bu
vo užmušti, du sužeisti.

Ku Klux Klano spėkos 
nukentėjo daugiausia, nes 

i nuo šerifo Thomas kulipkų 
i krito veiklus jų vadas S. 
' Glenn Young. Du kiti nu-;

K NORKUS SULAI
KYT‘S< ANT ELLIS 

iSLAND.
ąvaitę ant Ellis’o 
Yorko prieplau- 

sulaikytas p. K. 
tris dabar atvyko 
etuvos ant vieno 

Viniku biznio pei
li ikas buvo išleis
tų imigracijos vv- 
sulaikė del kleri- 
ių. Klerikalai iš
būk jis padedąs 

' su neteisingais 
- važiuoti Ameri-

s. V
> X.>

l

■

(Rusai keis savo konstituciją.
Dažni Rusijos kaimiečių 

• bruzdėjimai prieš bolševisti- 
■ nę tvarką ir reikalavimai že- 
i mės ir mokesčių, sumažini- 
jmo, privertė valdžią pakeis
ti SSRS konstituciją. Kons
titucijai keisti paskirta ko
misija iš kelias-dešimtiest

žmonių.

v

skundo turi ką 
i etuvos Atstovybė 

. nes New Yorko 
“Tribūne” daug 

lai prirašyta.
e- lėlį turėjo būti ši- 

saiu “hearing” New 
i i ai iriasi, kad p. K. 

bus paliuosuotas, 
kalų skundas yra

pasakyti, kad jau 
ant iš Lietuvos kle-

Naujos aukso kasyklos 
Sibire.

Sibire Aldanos upyne su
rasta naujos aukso kasyklos 

į dvieju metrų gilumoje. So
vietų valdžia leido ten kasti 
auksą visiems kas nori, o 
paskui supirks jį iš kasėjų. 
Del to i tas kasyklas sujudo 
vykti didžiausi būriai žmo
nių iš Sibiro ir pačios Rusi
jos. Kasyklų plotas apima 

į apie 500 ketv. kilometrų.
__________

l’KUS 
kalu' 
kimi 
žni<’’: 
pasu 
kon.

Pri
nors
Ame* 
laikr; 
yra ;

ŠĮ
tuo re 
Yorke 
Xorku 
nes k i ei 
neteisi

Reikia 
išvažinė.'
rikalu žvalgybininkai buvo 
ant ri.bežiaus p. Norkų su
laikę ii- krėtė jo bagažą, jieš- 
kodan’ 
P.ės Iii 
klerik;
vaisi; i e iiteratura pasilik
tu Lietuvoje. "" ■

_ __
i.-.-va “priešvalstybi-1 

. uos.” Išeina, jog: 
nori, kad prieš-Į

i

įvairios Žinios

I 
I

Palestina Rusijoj.
Laikraščiuose pasirodė ži-j j kliuksai buvo Ed. For

mų, kad Rusijos valdžia ir Omer Warren.
j Thomas taipgi buvo nu- 
į šautas.
į Batalija įvyko subatos va
kare, apie 10 valandą, vienoj 
žymiausių Herrino gatvių. 
Forbes mirė ant šalygatvio 

i priešais Canary cigarų krau
tuvę, netoli European hote- 
I lio, kur visuomet susirenka 
I anti-klaniečiai. Young kri- 
I to krautuvėj, Thomas mirė 
, vežamas ligoninėn, o War- 
I ren dviem valandom vėliau.

Kaip kituose panašiuose 
i atsitikimuose Williamsono 
; paviete, taip ir apie šitą įvy
kį yra dvi skirtingos pasa
kos. Anti-klaniečių pusė sa
ko, kad šaudymą pradėjo 
Young su savo sėbrais; gi- 
kliuksų šalininkai tvirtina, 
kad šerifas Thomas buvo 
kaltas. Sakoma, kad jis at
važiavęs į Herriną subatoj 
iš pat ryto, buvęs per visą 

i dieną ir jo šalininkai vakare 
pradėję priekabių jieškoti. 
Bet yra taipgi žinoma, kad 
Young tuojaus atsiskubino į 
Herriną, kaip tik išgirdo, 
kad Thomas atvyko tenai iš 
Mariono. Young pasišaukęs 
savo sėbrą Forbes’są ir nu
taręs su juo Thomasą “pasi- 

. gauti.”
Kurie pirmutiniai pradėjo 

šaudyt, tikrai nežinia, bet 
J susirėmimas įvyko apie mi
nėtą cigarų krautuvę. Young 
krito nuo kulipkos, kuri per
ėjo jam per širdį, nors kitu 
šuviu jis buvo pataikytas 
da ir į dešiniąją krutinės pu
sę. Abudu šūviai, matoma, 
buvo paleisti šerifo Thoma- 
so, kuris ant syk iš dviejų 
revolverių šaudė. Iš viso bu
vo paleista apie 50 šūvių. 
Kuomet piliečiai vėliaus įn- 
ėjo į cigarų krautuvę, Y'oung 
gulėjo tenai ant grindų jau 
negyvas, o VVarren buvo be 
žado. Šerifas Thomas da 
stovėjo ant kojų, bet tuojaus 
ii- jis susmuko ant grindų ir 
vežant ligoninėn mirė.

Forbes gulėjo negyvas ant 
šalygatvio.

Tai taip rašo anglų laik
raštis. Jis nušviečia tiktai 
patį šaudymąsį. Kas slepiasi 
po tuo šaudymu giliau, jis 
nenori judinti. O mums čia 
netiek svarbu pats šaudy
mas, kiek jo pnežastįs.

Mums rodosi, kad šitas 
šaudymas yra atbalsis da tos 
1922 metų skerdynės, kuo
met susiorganizavę vietos 
žmonės iššaudė anglių kom
panijos atgabentus streik
laužius ir kasyklų sargus. 
Kapitalistų spauda tada pa- 

i kėlė didžiausį lermą, tečiaus 
j valdžia negalėjo kaltininkų

dėjo dalinti žydams Gūdi- • 
joj ir Kryme žemes. Berlino 
žydus toks reiškinys labai 
džiugina, nes daug geriau 
busią gavus nemokamai že
mės Rusijoje, negu pirkti ją 
iš arabų Palestinoje. Laukia
ma didelės žydų emigracijos 
į Rusiją iš tų valstybių, ku- 

l riose nereiškiama žydams 
! ypatingos simpatijos, kaip 
I kad yra Rumunija, Vokieti- 
; ja, Lenkija ir net Palestina.
i -------------------------- -

Kur žmones nesibučiuoja?
Kai- jiie mokslingesnieji 

žmonės bučiavimąsį laiko 
žemu papročiu, užsilikusiu 
iš labai senų laikų ir kaipo 
toki smerkia. Gydytojai i 
taip-; at draudžia bučiuotis j rijoje, ypač Vokietijoje, pa- 
ir rar.it> mis sveikintis, kad i žymėtinai didelis nusikalti-

.. . . ~- - . « • ' * _   . - ____
neispla 
gų pert 
nežiūrim 
gimt 
poje. 
vesi, 
žmonėn 
neisigilin.ę i gyvenimo smul
kmenas: kurioj šaly labiau 
paplitęs paprotys bučiuotis, 
ten daugiausia žmonės ser-

Žmonių žvėriškumo 
priežastys.

Pastaraisiais metais Fran-

irus užkrečiamų Ii-į mų skaičius, kurie pasižymi 
arba bacilų. Tačiaus j žvėrišku žiaurumu. Taip,

— -•----- -• 'randama daug nužudytų as
menų, sumėsinėtų dalimis. 
Gydytojai ši reiškinį aiškina, 
kaipo karo žiaurumo psichi
nio suirimo pasekmę.

perspėjimų ir nei-, 
žmonės, ypač Euro- 
hučiuojas kaip bučia- 
Kad bučiuotis nėra 

i sveikatą, matome
• i i 

i I Į
! 

ga užkrečiamomis ligomis.} 
Pavyzdžiu gali būti Franci-: 
ja ir Lenkija. Niekur tieki 
nėra sergančių venerinėmis: 
ligomis, kiek Francijoje. Į 
Nors ši - ligos daugiausia; 
platinai: - paleistuvių, bet' 
ir pat" paleistuvavimas tiek i 
aukštai rišusi su bučiavimu-i 
si. kiek paleistuvavimas su i

VINIKAS ORGANIZUO
SIĄS AMERIKOS LIETU

VIŲ KAPITALUS.
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko p. M. J. Vini- 
kas, buvęs anuomet Lietuvos venerinėmis ligomis. 
Atstovybės Washingtone' Japonija vienintelė šalis,

♦ ♦ ♦

Kai pasaulin mes atėjom— 
Brėško aušros sidabrinės; 
Susigūžę tad tylėjom 
Ir liepsnojo gi krutinės... 
Piktas vėsulas įsiuto 
Ir perkūnai subildėjo. 
Susimaišė musų takas 
Ir tik audros glamonėjo.. 
Bet atėjom ne vergauti, 
Ne malonių sau prašyti. 
Tiktai piktą skriaudą griau 
Laisvės rūmą Įtaisyti, (ti—

A. J—nas.

i
I

jtfndijos spauda aiškiai pasa
kė. Finlandija Į tokią • 
Mjimgą nesidės. Lietuva ir- 
Wf£$Bisąkė dėtis. Pasiliko

I

I
I
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TRIUKŠMAS PABALTI- 
JOS VALSTYBĖSE.

. Po to, kaip Estijoj ir Lat
vijoj pasirodė komunistų 
“pučai,” Pabaltijos valsty
bėse kilo didelis triukšmas. 
Daugiausia nusigando Esti
ja ir Latvija—nusigando pa
vojaus iš Sovietų pusės, nes, 
kaip vėliaus pasirodė, kuo
met Estijos sostinėj komu
nistai puolė imti valdžios įs
taigas, tai sovietų armija, 
jūrių ir oro laivynai stovėjo 
aplink visą Estiją pasiruošę 
estų “proletariatui i pagal
bą.”

Pamačiusios, kaip lengvai 
ir greitai jos gali būt bolševi
kų užkluptos ir užimtos, Lat
vija su Estija sumanė tverti 
Apsigynimo Sąjungą. Fin-
landijos sostinėj Helsingfor- Į išgaravęs. Lietuvos valdžia 
®e tuo reikalu buvo sušaukta, ir šiandien da areštuoja 
sausio vidury konferencija, j žmones už platinimą “klai- 
Bet nieko iš to neišėjo, nes dinančios tikybinės literatu- 
rtsirądo daug kliūčių. Fin- ros.”

1 Iš kur ji žino, kad kalba
moji literatūra yra “klaidi
nanti”?

Tikyba nėra mokslas. Ji

I Extra Raudonieji 
Klaunai. -

KALENDORIUS
JAU GATAVAS
“Keleivio” Kalendorius 1925 Metams

jau išėjo iš spaudos jaus bus išsiuntinėtas tiems,'ku
rie yra užsisakę.

Kas nėra da užsisakęs, gali užsisakyti dabar.
Kalendoriaus kaina .'o centų, bet ‘"Keleivio” skaityto

jams tik 25 centai.
Šių metų Kalendorių yra daug puikesnis, negu kitų 

metų. Dailiai iiiust' -. turi daug mokslinių straipsnių, 
apysakų, eilių, stati- i - . žinių, juokų, pamokinimų ir t.t.

Užsirašykit jį sau ’ žrašykit vieną savo giminėms į 
Lietuvą. Tik prisiųskit pinigus ir paduokit adresą, o mes 
Kalendorių nusiųsime. • ,

tt

KELEIVIS
255 Broadvvay so. Boston. Mass.

M

šiandien jau labai aišku, 
kad komunistėliai visuomet 
taip šoka, kaip Kremlio Sat
rapai griežia. Griška boltun 
(Zinovjevas) pasuke kata- 
rinką, kad reik išprovokuoti 
Anglijos darbininkų valdžią 
ir tą iškąrijotišką rolę atliko 
anglų komunistai sykiu su 
fašistais. Tas pats “tavorš- 
čius” Zinovjevas sudūdavo, 
kad reik Estijos buržuazinę 
valdžią nuversti, nors jis 
pats gerai žinojo, kad iš to 
nieko neišeis, ir Estijos ext- 
ra raudonieji padarė putčą. 

Į Bet kas gi iš to išėjo? Esti- 
1 joj, kaip ir Lietuvoj, komu- 
nistukai suskaldė darbinin
kų vienybę, davė progos 
buržuazijai sugriauti jų kla
sines organizacijas. Darbi
ninkai pakrikę. Bet nežiū
rint į tai, gausiai apmokami 
komintemo klar.nai 1 gruo
džio išvedė su ginklais būre
lį darbininkų prieš valdžios 
policiją, kariuomenę ir gink
lų sandelius. Toji kvaila Zi- 
novjevo komedija per tris 
valandas tapo numalšinta. 
Sukilimo vadai—Maskvos 
agentai—pasigriebę aero
planus išskrido Rusijon, n 
putčo dalyvius, 70 darbinin
kų, viešai Revelio miesto rin
koj pakorė. Tie pakartieji 
—tai nekalti komuništl^fcp- 
gauti darbininkai. Dabar 
Estijoj įvedė karo stovį, vi
są valdžią atidavė į kruvino 
generolo Laidonėro rankas, 
kurio baudžiamieji būriai 
šėlsta po visą kraštą, pa
smaugė darbininkų organi
zacijas ir jų darbuotojus. 
Tie bagočių agentai davė ga
limybę pasmaugti Estijoj re
voliucinio proletariato judė
jimą. Įsidėmėkit, draugai, ir 
vykit šalin Maskvos žvalgy- 
bininkus-čekistus, kurie yra 
ne kas kitas, kaip musų gy
vybės ir reikalų ėdikai. Jie 
daug gražiai prikalba, bet 
jų darbai visuomet aplipę 
darbininkų krauju ir ašaro
mis, jų veikimas paremtas 
suktybėmis ir melu.

Buvęs Komunistas. 
(“Darb. Balsas”)

i

I 
i

••

Smulkus vagys sėdi kalė
jimuose, o didieji vagys 
vaikščioja laisvi, auksu ir 
šilkais pasipuošę.

u---------------------------------------------— ...  . ----------------- --- - — ................. .......... . ... .£  I
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CAMBRIDGE, MASS. 
Likučiai iš praeitų metų.
Praeitais metais, kaip ir 

visada, pas mus buvo nema
žai keistų dalykėlių, kuriuos, 
man visur belandžiojant, te
ko pastebėti—patirti.

Pavyzdžiui, jauna, puiki 
mergina kur tai susipyko su 
vaikinu ir “karaul!”—nebe
nori gyventi. Bet ką darysi, 
taip nesimiršta, tai reikia 
gerti nuodų. Kaip sumanyta, 
taip ir padaryta: išgerta ko
kie ten nuodai ar dažai ir 
manyta, kad jau tikslas at
siektas. Bet kas tau! Tie-na
miškiai, vietoj marinus, pa
vedė ją į tų “nelabųjų” dak
tarų globą. Na, o tie, žinoma, 
už pinigą dirba, žino, kad 
už gyvą daugiau gaus ir ne
prileido prie mirties.

Argi tai ne keista: nenoro
mis turi gyventi ir gana.

Užeinu sykį į “senų boisų” 
užeigą. Ten butą tik po 
“krikštynų” —apsikrikštyjo 
tūli “memberiai.” Ceremoni
jos buvo “extr»,” nes tam 
darbui buvo vartota kieto 
medžio buožės, o krikšto tė
vu buvo pakviestas “dėdė” 
irgi su buože.

Well, nors senam žmogui 
įkalti krikštą į diržingą kau
šą gal ir reikia vartoti ką 
kietesnio, bet vartoti tokios 
buožės, manau, perdaug.

# ♦

Tūlas diktokas ženot^s se
nis užsimanė papirkti tūlai 
moterei ar merginai panče- 
kas. Žinoma, tas rodosi nie
ko keisto nebūtų, bet jo mat 
norėta ir primieruoti. Ką jis 
ten manė surasti mieruoda- 
mas pančekas, aš nepaty
riau, bet visgi moteriškos 
pančekos pamieruoti, kurios 
viso jardo ilgumo, tai juk ne 
šiušąs užmauti. Kaip ten ne
buvo, bet daeita iki to, kad 
apie tai sužinojo to žmogaus 
moteris ir pakėlė jam užtai 
gerus “pietus.”

* * »

Pas mus yra nemažai įvai
rių lietuviškų biznierių, ku
rie savo pažiūromis skirsto
si, kaip ir visi lietuviai. Aš i 
niekad nemaniau, kad kas 
galėtų juos suvesti į “bend
rą frontą.” Bet štai kas ten 
paagitavo, kad visi biznie
riai dėtųsi prie vakarienės, 
kuri yra rengiama bažnyti
niame skiepe. Tas pakvieti
mas biznieriams taip patiko, 
kad ir užkietėję griešninkai 
nusikraustė į skiepą su savo 
dvylekiu. Aš jiems to nepa
vydžiu, tik keista, kad vie
naip kalba, o kitaip daro.

# * ♦

Cambridge’aus klerikalams 
nevisai sekasi. Jie vėl vieną 
smūgį aplaikė. Čia per kelis 
metus eina kova už pirme
nybę vadinamoj Juozapinėj 
draugystėj. Mat ši draugystė 
bus bene didžiausia Cam- 
bridge’uje, o ir iždas jau ne
visai mažas, tai klerikalams 
svarbu būti jos viršūnėse. 
Šiais rinkimais jie dėjo vi
sas pastangas, kad tik prave- 
dus savo kandidatus, bet 
prakišo, kaip ir visada, ir vi
sa jų “ščyra procė” nuėjo 
rudžiui ant uodegos.

Atrodo, kad didžiąją pusę 
tos draugijos jau turi “Bel
zebubas” užkariavęs ir 
“viemiesiems” mažai beliko 
vilties.

• * * ♦

Ateinančią vasarą važiuo
jantieji ant piknikų pasi- 
stengkite “punktuališkai” 
susirinkti, jei norite, kad 
“komitetčikai” angliškai ne
išgarbintų.

» • »

Gabiausi munšaineriai . 
pas mus randasi «nt Wash- . 
ington St. Juos gali areštuo
ti, į “cypę” nugabenti, nu
bausti, o jie vistiek nepasi
duoda—vai vi na savo mu- 
čelninką ir gana.

» » ♦

Pas mus yra ypatingas kas butų kalbėjęs, bet ant

žmogus. Jis gali kitam nosį 
nukąsti, nuo moterų “api
pjaustytas” būti, ligoninėj 
pagulėti, kam nors kalnierių 
ir rankoves apardyti—ir vėl 
su visais geras būti. Gabus, 
ar ne?

♦ ♦ ♦

Pajieškau vietinių socia
listų, komunistų, progresis- 
čių, sandariečių, pagaliaus 
ir lietuviško “v»isko”—vy
čių, teatrališkų kuopų ir cho
rų. Kurgi jie dingo? Kodėl 
nieko neveikia? Ar jau visi 
savo tikslus atsiekė?

Taškas.

nelaimės policija įsimaišė ir 
įsakė Krasauskui nulipti nuo 
pagrindų, o lietuvis detekty
vas paaiškino jam ameriko
niškus tėzius ir liepė kuono- 
greičiausia važiuoti namo ir 
daugiau neatvažiuoti į Wa- 
terburi. Girdėję*.

rių. Lošimas pagirtinai pui-1 tautiečiai. Tamsta ir pats
:is abudu sy- tautiečiu vadiniesi, taigi čia

VVATERBURY, CONN. 
Komunistų “zadušnos.” 
Sausio 25 d. buvo sureng

tos prakalbos vietinės L. D. 
Partijos 57 kp. Kalbėtojum 
buvo p. Krasauskas iš Eliza- 
beth, N. J. Buvo garsinta, 
kad bus ir koncertas, bet d e 
mirties Sabutienės negalėjo 
įvykti repeticijų, o ir moky
tojas buvo išvažiavęs į Bos
toną. Taigi, prasidėjus pro- 
gramui, pirmiausia mergai
tė padeklamavo eiles “Leni
nas.” Kaip klausai tos dek
lamacijos, tai rodos, kad Le
ninas dar prisikels. Turbut 
musų komunistėliai tiki į 
Lenino prisikėlimą, jeigu 
taip rašo. Toliaus perstatė 
kalbėti p. B. Krasauską, ku
ris ir pradėjo garbinti Leni
ną, koks jis buvęs populerus, 
kokis išmintingas. O aš po
nui Krasauskui pasakysiu, 
kad Leninas buvo neišmin
tingas, nes vien tik klaido
mis gyveno. Juk visi žino, 
kad Leninui vadovaujant 
Rusijos komunistai buvo pa
naikinę ir pinigus, ir ban
kus, taipgi buvo atėmę iš ka
pitalistų dirbtuves ir panai
kinę privatišką nuosavybę, o 
fabrikantus pasiuntė ant 
gatvių komunistiškus laik
raščius pardavinėti. Leninas 
sakė, kad viską komunistai 
valdysią patįs, o dabar betgi, 
pasirodė, kad jie be buržujų 
negalėjo apsieiti, turėjo 
kviesti ir su nusižeminimu 
prašyti, kad tie užimtų savo 
senąsias vietas. Beto, davė 
svetimų šalių kapitalistams 
koncesijų ir dabar patįs grą
žina kapitalistų tvarką. Jei
gu Leninas butų buvęs pro
tingas, jis nebūtų daleidęs 
prie tokių kvailysčių. Musų 
gi bolševikėliai į padanges 
kelia jį ir garbina.

Waterbury yra gana daug 
rusų, tai jiems ir reikėjo 
surengti “zadušnas” pamal
das už Leniną, bet rusai ži
no kokia Rusijoj yra tvarka, 
kaip komunistai valdo šalį. 
Jie gauna daug laiškų nuo 
savo giminių ir jie geriau 
pažįsta savo kraštą, o betgi 
nerengia “zadušnų.”

Toliaus ponas Krasauskas 
baisiai smerkė socialdemo
kratus ir visaip juos niekino, 
kad jie buk pataikaują bur
žuazijai ir einą su ja išvien. 
Toliaus kliuvo ir tautinin
kams. Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius — Gedeminą, 
Vytautą, Keistutį ir kitus— 
išvadino kraugeriais. Dar 
toliaus tasai komunistų “pa
mokslininkas” aiškino apie 
Dievo negalingumą, kad jis 
nieko negalįs padalyti. Ant 
galo Krasauskas ragino dar
bininkus rašytis prie Darbi
ninkų Partijos. Jis sakė, kad 
Waterburyje yra tik 7 komu
nistai, kurie moka mėnesines 
duokles. Musų komunistė
liai tik užraudo iš gėdos, 
kad Krasauskas taip išsiple
pėjo. Mat, musų komunistai 
ligšiol didžiavosi savo dide
liu skaičium narių, o dabar 
jie keikia Krasauską, kam 
jis išplepėjo. Verčiau, sako, 
nebūtumėm kvietę tokį ple- 
perį. Waterburio žmonės 
juokiasi iš komunistų, kad 
jie turi tik septynis tovariš- 
čius.

Nežinia ką toliau Krasaus-

i

WORCESTER, MASS. 
Atsakymas L. Vaikui.

“Keleivio” No. 4 tilpo ko
respondencija, po kuria pa
sirašo r -—-
daug nesąmonių prirašyta. 
Korespondentas, aprašyda
mas ALDLD. 11 kuopos kon
certą, atsibuvusį sausio 11 
dieną, tiesiog klaidingai in
formuoja “Keleivio” skai
tytojus, kad tik stebėtis rei
kia. Rašo, kad Aido Choras 
dainavo “Draugai į Kovą,” 
"Eisiu pas mergelę” ir “Kar
velėli Mėlynasis,” kuomet 
ištikrujų Aido Choras dai
navo: “Draugai į Kovą,” 
“Karvelėli Mėlynasis” ir 
“Gamtos Rūstybė,” ir visas 
daineles sudainavo gana ge
rai. Taipgi L. V. rašo, kad 
p-lė E. Endzeliutė skambino 
pianą, kuomet tą atliko p-lė 
Bieliauskiutė, o pirmesnioji 
visai neskambino. Toliaus 
jis rašo, kad J. J. Bakšys ir 
V. Tumanis ant pabaigos 
duetą dainavo ir publiką iš
vaikė. Ištikrujų gi jų duetas 
buvo vidury programo ir 
dainavimas buvo suderintas, 
tik įvyko suklydimas žo
džiuose, kas daugumui pasi
taiko. Koriberto pabaigoje 
buvo duetas Mitrikaitės ir 
Katkauskiutės, o žmonėms 
skirstanties, rusų ukrainų or
kestrą griežė maršą.

Prie to visko, nors tai ir 
ne musų dalykas, bet nori
me idant žinotų kaip “Kelei
vio” redakcija, taip ir “Ke
leivio” skaitytojai, kad L. 
Vaikas melagingai-ir dar la
biau niekinančiai aprašė 
SLA. 57 kuopos atsibuvusį 
teatrą “Mindaugf’sausio 1 ir 
3 d., 1925 m. Jis rašo, kad 
pirmą vakarą atsilankė pu
sėtinai publikos, bet antrą 
vakarą mažiau, kuomet per 
abudu vakaru publikos buvo 
veik pilna Lietuvių salė. 
Taipgi jis sako, kad aktoriai 
veikalą sudarkė, nes, anot 
jo, tik keturios ypatos tebu
vo tinkamos savo rolėse. Bet 
kodėl L. Vaikas nepasako, 
kas buvo netinkamas ir kas 
sudarkė? Pasakymas, kad 
aktoriai viens kitą vos ne- 
perdurė, kaip sykis liudyja, 
kad lošta buvo su atsidavi
mu. Minėtas SLA. 57 kp. pa
rengimas buvo pasekmin- 
giausias visoj kuopos istori
joj ir, kaip girdėti, pelno da
vęs virš dviejų šimtų dole-

L. Vaikas. Ten yra i tūkstančiams

kiai buvo atlik 
kiu.

Mums atrodo, ^ad L. Vai
kas virš-minėtuose parengi
muose visai nebuvo, arba jei 
ir buvo, tai po įtekme vi
siems suprantamu spindulių, 
todėl negalėjo nieko teisin
gai suprasti nei matyti.

L. Vaikas turėtų žinoti 
nors tiek, kad jis korespon- 
ciją rašo ne vien sau ir ke
liems savo kolegoms, bet 

laikraščio 
skaitytojų.

ALDLL). 11 kuopos komi
sija šiam paaiškinimui buvo 
išrinkta ir Įgaliota sausio 25 
d. laikytame kuopos susirin
kime.

J. V. M ibelaiti*, 
D. G. Jusius.

aiškiai matosi, jog tamsta 
nėši jokis tautietis, tiktai iš
gama ir necivilizuotas kvai
lys. Taigi yra labai stebėti
na, kaip sako žmonių prie
žodis, kad varna varnai ne
kerta į akį, tai tamsta pasiro
dai turįs silpnesnį protą ir 
už varną: vadiniesi tautie
čiu, o tautiečius bjauroji per 
laikraščius. Tamsta busi pri
verstas tas korespondenci
jas atšaukti. Jeigu tamsta 
tik tiek proto turi, tai nepri- 

į lietuviškus 
susirinkimus, 

pas

I

i
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WATERBURY, CONN. 
W. L. P. D. Sąryšio darbuo

tė. Rengiama dideli* 
koncertą*.

Sausio 30 d. atsibuvo Wa- 
terburio Lietuvių Progresy
vių Draugijų Sąryšio susirin
kimas. Reikia pasakyti, kad 
tai buvo pirmas toks ramus 
ir sėkmingas susirinkimas, 
kaip aš pradėjau į Sąryšį 
lankytis. Tai yra garbė Są
ryšio delegatams, kad jie ap
valė Sąryšį nuo Maskvos da
vatkų, ėdusių Sąryšio kūną 
per daug metų.

Po visų raportų veikian
čioji komisija pranešė, kad 
ant 15 d. vasario yra rengia
mas didelis koncertas, kuria
me dalyvaus nesenai atvykęs 
ii Lietuvos artistas-smuiki- 
ninkas A. židanavičius ir 
garsi dainininkė p-lė Elena 
Endzeliutė, žinoma kaipo 
Worcesterio lakštingala. 
Taipgi sudainuos keliatą 
dainų nesenai sutvertas cho
ras. Reikia pasakyti, jog 
smuikininkas židanavičius 
ir dainininkė Endzeliutė tai 
yra reti talentai musų visuo
menėj, todėl patartina vi
siems juos išgirsti.

Korespondentas.

PITTSBURGH, PA. 
“Kalėdų linkėjimai” Pitt*- 

burgho korespondentui.
Besiartinant Kalėdų šven

tėms visi gauna visokių lin
kėjimų nuo savo genčių, my
limųjų ir mylimiausių. Taigi 
ir Pittsburgho koresponden
tas turėjo "laimę'” gaūti vie
ną taip vadinamą “Kristmų 
linkėjimą," kurį čionai pa
duodu žodis žodin:

“Ponui B.—Apšmeižei per 
laikraščius Švento................
parapiją ir chorą (šventojo 
vardą apleidžiu K.). Klausi
mas yra už ką, ką jie tau 
bloga padarė tie lietuviai

JŪSŲ VAIKAI SERGA, JEIGU JIE 
NENORI ŽAISTI.

Jabokit juos atsargiai. Jus galit 
n uk r ei p t svarbią ligą su 
šaukštu Dr. Caldwell’s

Syrup Pepsin.

Kuomet pastebit, jogei vaikas 
yra nežvalus, šalinasi nuo drau
gų ir žaidimų, pažiūrėkit į jo 

iežuvį, o pamatysit, kad jis aptrauk
tai tikras ženklas viduriui užkie

tėjimo.
Tuojaus duokit arbatinį šaukštuką 
Dr. Caldwe!l”s Syrup Pepsin. Jis pra
dės veikti ir pasekmės bus į porą va
landų. o tuomet vaikas bus ir vėl 
smagus. Jeigu vaikas turi lengvą 
karštį, snargliuoja ar čiausti, duok 
kitą šaukštuką ant nakties, kad už
tikrinus, jogei pavojaus nebus.
Visiškai nereiks!!“-.: jūsų kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomet bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liusuotojas, toks kaip Dr. Caldvell's Syrup Pepsin pilnai 
patenkina vaikų reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
kumo vaikams įsiūlyti.
Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Calihvell’s Syrup Pepsin, nes

1 
ta;

valai lankyti 
koncertus ir 
nes tokiu protu turi eiti 
mulus arba arklius.

“Su pagalba.”
Kaip matot, to laiško 

torius, po visų savo “linkėji
mų” ir komplimentų, užbai
gia savo “garbingą” laišką 
net su “pagarba.” tik gaila, 
kad jis nepasirašė savo var
do, nei pavardės, tai man ne
būtų reikėję tą laišką skelb
ti spaudoje ir parodyti pla
čiajai lietuvių visuomenei to 
žmogelio kvailumą; aš bu
čiau ypatiškai jam pataręs 
skaityti daugiau gerų laik
raščių ir knygų, o ateityje jis 
butų nerašęs tokių kvailų 
laiškų.

Tokie kvaili laiškai neda
ro garbės nei tai parapijai, 
nei tam chorui, kurį laiško 
autorius reprezentuoja. Jei 
buvo kas parašyta apie kon
certą, tai buvo parašyta tik
ra teisybė. O jei to choro 
mokytojui ar kam kitam ne
patinka, kad teisybė parašy
ta, tai jau čia ne korespon
dento kaltė, o tik reiktų 
tiems dainininkams ir moky
tojui pasistengti daugiau pa
simokyt ir geriau pasirodyt, 
tai ir laikraščių korespon
dentai parašytų, kad viskas 
buvo atlikta gerai.

Ant pabaigos norėčiau pa
stebėti, kad tokių kvailų laiš
kų rašinėjimas yra netik 
kvailas darbas, ale kartu ir 
pavojingas patiems auto
riams. Gal jie nežino, kad 
Suvienytų Valstijų paštas 
gana skaudžiai baudžia už 
tokius laiškus. Tą turėtų įsi- 
tėmyti viršminėto laiško au
torius.

Pas mus, Pittsburghe, tai 
ne aš vienas gavau tokį laiš
ką kaipo “Kristmų linkėji
mą.” Gavo ir kiti žmonės 
kur-kas biauresnių laiškų. 
Šitoks kvailas paprotys pas 
nekuriuos tamsunėlius yra 
įsigyvenęs nuo senų laikų ir 
lig šiol niekas jų viešai ne
perspėjo, kad toks darbas 
yra kvailas ir pavojingas pa
tiems tų laiškų rašytojams. 
Mums yra gerai žinomi tų 
laiškų autoriai ir jei tik mes 
norėtumėm, tai nebūtų jokio 
sunkumo juos paštui atiduo
ti. Žinoma, jei ir ateity tas 
pasikartos, tai su tais auto
riais reikės kitaip apsieiti.

Korespondentas.

au-

PORTAGE, PA.
Chicagos komisaras suka 

apie Portale gražuolę.
šis mažas angliakasių 

miestelis tuojaus taps gar
siu. nes čia pradėjo lankytis 
garsus Chicagos komisaras. 
Jis čia suka apie gražią, 
darbščią ir visų mylimą lie
tuvaitę mokytoją O. S. Tasai 
‘‘jaunikaitis” komisaras per
sistatė šitai merginai jaunu, 
vos šešiolika metų sukakusiu 
vaikinu.

Kad minėtas komisaras 
nori apsivesti, tai nedyvai, 
nes kiekvienas vabalėlis įieš
ko sau porelės. Bet kad jis i 
meluoja apie savo metus, tai 
tas yra negražu. Juk visos 
moterėlės čia kalba, kad po
nas komisaras jau apie de
šimts metų atgal buvo vedęs 
ir jo moteris mirė, ir kad jis 
turi daugiau negu du sykiu 
tiek metų, kaip save persi- 
stato.

Minėta lietuvaitė, šias kal
bas išgirdus, užklausė apie 
tai komisarą. Nors su di
džiausiu nesmagumu, bet 
visgi komisaras prisipažino, 
kad jis buvo vedęs ir pažįs
tąs šeimynišką gyvenimą, 
bet užtai pasigyrė, kad esąs 
labai mokytas ir turtingas. 
Girdi, esąs “Vilnies” redak
torium ir daug ‘‘Vilnies” 
nuosavybės priklausą jam. 
Taipgi pasigyrė daug nuvei
kęs pioletariato labui, nes 
pasakęs daugybę prakalbų 
Chicagos Jeffersono miš- j 
kuose ir ten sukritikavęs vi
są Socialistų Partiją ir visus 
klausimų davėjus, kaip tai 
Millerį, Martinkaitį ir Janu
są, suvaręs i ožio ragą. Taip 
jisai gyrėsi apie save tai jau
nai merginai. Bet užmiršo 
pasakyti, jog kuomet jisai 
apie tai parašė į “Vilnį,” tai 
tas nelabasis Martinkaitis 
per “Naujienas” jį taip su
dirbo, kad po to jis užsičiau
pė kaip oisteris. Beto, jis ga
lėtų pasigirti ir apie tai, jog 
už parašymą Chicagos pro- 
gresistėms dešimties žodžių 
rezoliucijos jis paėmė 2 dol. 
su centais. Už tokį “pasi
šventimą” Chicagoj visi jį 
pirštais bado.

Man yra labai malonu, 
kad iš Chicagos “Vilnies” 
redaktorius pradėjo lanky
tis į Portage, nes vasarai at
ėjus man nereikės važiuoti į 
Chicagos Jeffersono miškus 
vesti su juo diskusijas, o ga
lėsime čia-pat, Portage’uje, 
pasirokuoti. Aš irgi esu al- 
ginis vergas, kovojantis už 
geresnę ateitį, tik tarp ma
nęs ir pono komisaroyra tas 
skirtumas, jog aš kovoju iš 
pasišventimo, o jis “kovoja” 
už pinigus, nes gauna riebius 
“sandvičius.”

Pasaulio Vergą*.
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tiktai tą, ką kunigėlis liepia. 
Tiek dar gerai, kad tokių 
tamsunų pas mus yra neper- 
daugiausia.

Jauna* Studentą*.

NASHUA, N. H. 
Kliubiečiai negražiai 

elgiasi.
Nors čia yra gerokas bu- 

rys lietuvių ir nemaža “Ke
leivio” skaitytojų, tečiaus ži
nių iš musų kolonijos niekas 
į laikraščius neparašo. Tai
gi pabandysiu aš.

Man čia gyvenant keliatą 
metų teko jau visko prisižiū
rėti ir prisiklausyti. Nenoriu 
aš nieko užgauti nei paže
minti, tik noriu nurodyti ke
liatą ydų, kurių musų lietu
viai turėtų vengti. Pavyz
džiui, čia yra Kliubas, kuris 
yra jau įgijęs “pijokų kliu- 
bo” vardą, nes kliubiečiai 
čia susirinkę vakarais nieko 
daugiau nedaro, tik kozi- 
ruoja ir geria, o pasigėrę 
mušasi. Taip ve 24 gruodžio 
du kliubo nariai pasigėrę su
simušė, o paskui bėga gatve 
ir rėkia. Šitoks darbas žemi
na visų lietuvių vardą.

Vienas kliubo narys nese
nai važiavo girtas automobi- 
lium iš Lowellio ir pataikė j 
stulpą. Vienas iš važiavusių
jų tapo ant vietos užmuštas, 
o kitus reikėjo vežti j ligon- 
buti. Negana to, dabar ei
na byla, nes užmuštojo žmo
gaus moteris nori gauti at
lyginimo.

Nashuos Klumpė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

šios gyduolės stovį ant marketo per 
suvirs trisdešimts metų. Jos laiko šias 
jtj'dnoles savo stubose, žinodamos, kad 
tai yra geriausias liusuotojas, kuris 
prašalina gaivos skaudėjimą, raugčio
jimą, drebulį, šaltį ir kitokius nesma
gumus, kurie paeina nuo vidurių už
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno
se ir skrandyje.

Pirkit bnnką jūsų aptiekoj šiandien. 
Duokit bile vienam jūsų šeimynos na
riui, nepaisant senas ar jaunas. Jei
gu nepagelbės, kaip mes sakome, jū
sų pinigai bus sugražinti atgal. Tai 

tokia musų neabejotina garantija.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet ■ 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo ■•ardą ir adresų ir pa- J 
siunčia į ;

PEPSIN S Y RUP COMPANY
MonticeUo, 11!.

o aplatkvs dykai bonką Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga- V isiškai dykai.

BAYONNE, N. J.
Aliejaus kompanijų darbi

ninkai reikalauja dviejų 
savaičių vakacijų.

Vietinis anglų laikraštis 
“Public Opinion,” sausio 21 
d., praneša, kad Tide Water 
Oil Co. darbininkai savo su
sirinkime nutarė reikalauti 
dviejų sąvaičių vakacijų į 
metus. Taipgi teko girdėti, 
kad sausio 26 d. ir Stondard 
Oil Co. reprezentatoriai tu
rėjo posėdį su darbininkų 
delegatais,* kur irgi buvo pa
reikalauta dviejų savaičių 
vakacijų. Šitų dviejų kompa
nijų darbininkai ligšioliai 
gaudavo po vieną savaitę va
kacijų į metus. Tik bosai, 
aukštesni formanai ir ofisų: 
raštininkai gauna po dvi są- j 
vai tęs vakacijų. Prie to dar 
yra paduota ir daugiau rei
kalavimų. Vėliau pranešiu 
apie viską.

Krapštukas.

ROCHESTER, N. Y. 
Apie darbus ir lietuvių 

gyvenimą.
Šis miestas yra nemažas 

ir turi dailią išvaizdą. Yra 
daugybė visokių fabrikų ir 
dirbtuvių. Vienok šiuo laiku 
darbai visur eina silpnai ir 
ant gatvių matosi daugybė 
bedarbių. Patartina kitų 
miestų bedarbiams neva
žiuoti į čia darbo jieskoti.

šiame mieste gyvena pu
sėtinas būrys lietuvių, ku
rie didžiumoje užsilaiko gra
žiai ir inteligentiškai ir už 
tai yra verti pagyrimo. Su
prantama, kaip visur, taip ir 
čia lietuviai yra pasiskirstę 
į partijas: vieni bolševikai, 
kiti tautininkai, treti socia
listai, ketvirti katalikai, pen
kti laisvamaniai, šešti nei 
šis, nei tas. Vienok partijos 
tarpe savęs griežtos kovos 

; neveda, kaip tai darosi kito- 
j se lietuvių kolonijose. Iš vi
sų minėtų partijų atžagarei- 
viškiausi ir tamsiausi yra tie, 
kurie laikosi įsikibę į kunigo 
skvernus. Pas tuos žmones 
progreso nesimato; jie daro ir adresą.

Laisvės Mylėtojui.—Ačiū 
už pastabėles “šurum-bu- 
rum,” bet į laikraštį jų nedė
sime, nes liečiami tenai da
lykai jau pakankamai spau
doj apkalbėti.

J. Karasevičiui.—Moteris, 
kuri klausė patarimo nuo 
kirmėlių, adreso mums nėra 
pridavus.

Zigmui Bereiktai.—Tams
tos straipsnelio nedėjome, 
nes tas žmogus ir be to jau 
daug kenčia.
Degutienei. —Lietuva ran
dasi šiaurvakarinėj Europos 
daly.

Prof. L. Širmiui.—Draugo 
straipsnelio “Po Korhdhis- 
tiškos Pergalės” nedėjorhe, 
nes jame buvo perdaug stip
rių epitetų. Tegul sau musų 
oponentai ir koliojasi, bet 
mes turime stovėti už juos 
aukščiau. e

Pittsburgiečiui.—Li etuviš- 
kų užrašų ant komiškų pa
veikslėlių negalime padary
ti, nes klišes gauname išlie
tas kartu su raidėmis. Tie 
paveikslėliai dedami dau
giausia čia augusiems lietu
vių vaikams, kurie anglų 
kalbą supranta geriau negu 
lietuvių, todėl nėra nei rei
kalo juos versti. Pagalios, 
yra tokių žodžių, kurie išver
sti į lietuvių kalbą netektų 
tos reikšmės, kokią jie turi 
anglų kalboje, ir tuomet vi
sas paveikslėlis liktų nesu
prantamas. Pavyzdžiui, žo
dis “GLAD-I-ATOR” anglų 
kalboje turi dvigubą pras
mę: jis reiškia gladijatorių, 
ir “džiaugiuos ją suvalgęs.” 
Juokas yra pastaroj frazėj. 
Į lietuvių kalbą šitokį daly
ką išversti negalima.

A. Braviui.—Dusią mote
riškei katalikų dvasiskija 
pripažino, rodos, Nicejos 
konsiliume. Tai buvo apie 
325 metai po Kristaus gimi
mo.

E. K, Waterbury, Conn. 
—Jeigu tamsta žinai ką-nors . 
apie minėtos moters nusižu
dymo priežastį, tai parašyk 
apie tai aiškiai ir pasirašyk 
savo tikrą vardą, pravardę
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—Gud mornink, Maike! 
—Labas rytas, tėve!
—Sei. Maike. aš padariau 

didelį išradimą!
—Na. na?
—Jessa, aš išgalvojau la

bai naudingą mašiną, tokią 
mašiną, kokios da niekas ant 
svieto negirdėjo.

—Jau aš žinau, tėve, kad 
tai bus didelė kvailystė.

—Ne kvailystė, vaike, ale 
t išradimas, katras gali labai
- ’ daug pagelbėti Lietuvos ar

mijai ir gali visą musų tau
tą pakelti.

—Aš tam netikiu.
. ' —Kodėl?

—Todėl, kad tu, tėve, ne
si joks inžinierius. Tu netu-

- ri mažiausio supratimo apie 
matematiką, o be to jokios 
mašinos negali padaryti.

. —Vaike, kada aš išsige- 
riu, tai man nereikia jokių 
meklematikų; mano razt/ 
mas tada dirba geriau kaip 
kokio mokyto inžinieriaus. 
Ir šitą mašiną aš sugalvojau 
tik tada, kada išgėriau 
paintę čystos ruginės... Klau
syk, Maike. ar tu negalėtum 
padėt man tą mašiną užpa- 
tentuot?

—Užpaientuot. tėve, gali 
kiekvieną 
klausimas
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rius ir viską kitąt ir visus 
mus suvarė į pirtį; o kada 
mes į pirtį, tai jie musų dra
panas su škapleriais ir rą
žančiais apliejo prancūzišku 
aliejum ir sudėję į geležinį 
pečių paleido štymą. Kada 
paskui išėję iš pirties mes 
pasiėmėm savo drabužius, 
tai jie buvo taip susitraukę 
nuo karščio, kad mano čer
kasinės kelinės siekė tiktai 
ligi kelių, o švarko rankovės 
buvo lig alkūnių. Bet užtai, 
vaike, neliko nei vienos gy
vos utėlės—taip išdegino!

—Žinau, tėve. Tai yra pa- 
i prasta dezinfekcija; Toks 
būdas, man rodos, yra var
tojamas ir Lietuvos armijoj, 
ir jei tavo "išradimas” yra 
toks pat, tai tu nesi išradęs 
nieko nauja, tėve.

—Ne, Maike, mano sky- 
mas visai naujas. Tiesa, šty
mą ir aš juzinu, ale mano 
mašina kitaip padalyta; ji 
neišrodo kaip tas geležinis 
pečius Tilžėj, bet daugiau 
panaši ant švento Jurgio al
toriaus, kur yra išmalevota, 
kaip tas šventas karžygis sė
di ant arklio ir duria su dzy- 
da smakui į gerklę. Tai toks 
abrozdas, vaike, turi būt iš- 
malevotas ant mano mašinos 
durų, už kurių bus baksas su 
štvmu. Į tą baksą škaplerius 
sudėsim, štymą paleisim, ir 
visoms utėlėms bus kaput.

i —Bet kas bus, tėve, jei 
katalikai bijos duoti savo 
škaplerius ir į tokią mašiną?

—Maike, aš ir ant to ži
nau gerą spasabą. Visų pir
ma, tokią mašiną kunigas tu
ri pašventint, o paskui ant 
jos turi būt užrašyta, kad už 
sudėjimą tenai škaplerių 
kiekvieną sykį šventas tėvas 

___ „___ suteikia 300 dienų atlaidų.
—Vaike, tu mano išradi-į Tada, vaike, neliks Lietuvoj 

mo šitaip neniekink. Tu ži-l nei vienos utėlės, 
nai, kad utėlių Lietuvoj yra 
labai daug. O gazietose da
bar buvo rašyta, kad to bru- 
do Lietuvos žmonės turi 
daug dėlto, kad Lietuva yra 
katalikiškas kraštas, kur vi
si nešioja škaplerius. Marš
kinius galima išvirint ir visą 
brudą išnaikinti, ale škaple
rių geras katalikas i žluktą 
neduos,ba tai šventas daik
tas. Bet jeigu bus tam tik
ra mašina, kuri bus vien tik 
tam tiksiui pašventinta, tai 
nei vienas katalikas nebijos 
duoti savo brostvas išklynyt.

—Bet klausimas, tėve, ai
tu žinai, kaip tokią mašiną 
padaryti?

—Čia nėra jokio klausi
mo, vaike. Kaip aš važiavau 
iš Lietuvos Amerikon, tai ir
gi turėjau tos Dievo dovanos 
pilnus škaplerius, ale Tilžė
je vokiečiai liepė visiems nu
sirengti. nusiimti ir škaple-

niekniekį; bet 
ar užsimoka jį 

patentuot? Mat, man nesi
nori tikėti, tėve, kad tu ga
lėtum ką nors gero sugalvoti. 

—Olrait, .Maike, jei tu esi 
toks neviemas Tamošius, tai 
aš galiu tau pasakyt ką aš iš
radau, tik niekam mano sek
reto neišduok. Aš, vaike, 
sugalvojau mašiną, atsipra
šant gerų žmonių, utėlių mu
šimui.

—Ar aš neįspėjau, tėve, 
kad tai bus kvailystė?

Į

i —Gal būt, tėve, kad šitas 
sumanymas nėra blogas. Aš 
tau patarčiau kreiptis šituo 
reikalu pas “Darbininko” 
redaktorių, nes ir jis yra ši
toj srity ekspertas.

—Olrait, Maike, ačiū už 
rodą. Aš eisiu pas jį pasi
kalbėti.

TRUPINIAI.
Vieną daiktą apie žmo

gaus prigimtį mes tikrai ži
nome : žmogaus prigimtis 
nuolatos keičiasi.

♦ ♦ ♦

Kiekvienas simpatizuoja 
draugo kentėjimams, bet 
simpatizuoti draugo pasise
kimams daug, daug sunkiau.

♦ * *

Skurdas ne tik turi prie
dermių, bet tu priedermių 
tiek daug, kad skurdą* nasi- 
darn tikra sunkom h c

KriiRčioaių Demokratu 
j Misijos Klaipėdoj
I •

Į Per daromus krikščionių 
' demokratų žygius lietuvių 
padėtis Klaipėdos krašte 
diena iš dienos eina blogyn, 
ne tik vokiečių, bet ir lietu
vių akivaizdoje, šiandien 
krikš. dem. lyderiams jau 
nepasirodyti Klaipėdos kraš
te. Jais pasitikėjimas buvo 
baigtas žemės Ūkio Minis- 
terio Krupavičiaus praeitos 
vasaros “gastrolėmis,” kur 
pono ministerio pažadai tik 
viltimi paliko. Nekalbant 
jau apie Seimelio ir Seimo 
rinkimų vilkinimą, šiomis: 
dienomis “krikščioniški” pa
darai iškirto visai negirdėtą 
šposą. Klaipėdos susipratu
sių lietuvių tarpe yra gerai 
žinoma lietuvio Kunkio šei
myna. J. A. Kunkis turėjo 
nuo senai lietuvišką knygy
ną Klaipėdoje. Leido lietu
viškas atvirutes, vaizdelius, 
kuriais kėlė, budino lietuvių 
tautinį susipratimą, per ką 
susilaukė iš vokietininkų pu
sės jo įmonės bankrotavimo. 
Vienok jį tas negązdino. Jis 
liko ištikimas ir tikras lietu
vis. Tuojau po sukilimo pa
ėmė Klaipėdos ir Pagėgių 
stotyse knygų ir laikraščių 
(kioskas) pardavinėjimą. 
Čia buvo galima gauti visų 
pakraipų laikraščius: pra
dedant “šv. Pranciškaus var
peliu” ir baigiant “Socialde
mokratu.” Matyt tūliems 
musų “vadovams” tai nepa
tiko. Reikia jį pakeisti “sa
viškiais.” Kodėl Klaipėdoje 
vietoje Kunkio negali šven
tas knygas pardavinėti “šv. 
Kazimieras”? Sumanyta-pa- 
darvta. Nežinau nei kas, nei 
kaip, tik nuo Naujų Metų 
Kunkio knygynas išsikraus
to šalę stoties ant gatvės ir 
stotyje įsisėda “šv. Kazimie
ro” knygyno iš Kauno sky
rius.

Atsidūręs žmogus kritiš
koj padėty, nes šis knygynas 
tai buvo jo* vienintelis pra
gyvenimo šaltinis, randa tik i 
šiokią išeitį: Pasistato prie j 
stoties audeklo budelę ir! 
pardavinėja laikraščius, ne-1 
žiūrint to, kad vargsta ir ša- i 
la ant gatvės, juk reikia žmo- 
gui valgyti ir gyventi.

Užtenka, manau, šio, kad 
pilnai nupiešus kokią vaiz
duotę klaipėdiškiai įgauna 
apie niųs Didžiosios Lietu
vos brolius.

Bažnytinis ginčas dar ne
užbaigtas. Platinama viso
kių gandų, kad kraštas galįs 
patekti katalikiškon Įtakon. 
Tokie gandai daugiausia bus 
pramanyti, kad tuo paken
kus lietuviams susivienyti. 
Bet ar toks katalikiškomis 
organizacijomis okupavi
mas neduoda tiems prasima
nymams pamato? 
“Betanijos” misiją? 
kios organizacijos 
savaimi nėra jau blogas 
(teiktas. Juk ne vienos nuo
monės visi žmonės. Bet kam 
demonstruoti tikybinės iška
bos ten, kur jų nieks nenori, 
o tik baidosi? (“L. 2.”)

i.

I

sveikas būdamas. Bet čia menė veda kovą prieš kleri- 
jis pasirodė jau išėjęs iš pro-............................................
to ir giminės atidavė jį į 
Tauntono beprotnamį, kur 
jis išbuvo pus^ metų/ Nors 
jo prota> tenai pasitaisė, bet 
giminės ir draugai jo išsiža
dėjo, lodei miestas atidavė 
jį ant Statė Farmos, kur vi
sokie silpnapročiai laikomi 
po priežiūra ir turi dirbti 
ūkio darbą. .......... ......., _ ________

Tūli giminės vėliaus betgi tomi negramotni kunigų pa- 
išvogė jį iš tos farmos nak-.............
ties laiku ir išbugdė kažin- 
kur ten apie Chicagą.

0 jo tėvelis nuolatos ai
manuoja ir per kitus klausi
nėja, ar nežino kas, kur din
go jo sūnelis Juozas.

Taigi, Juozai Navicke, ne
gerai darai, kad pamiršai se
ną savo tėvelį, kuris, kaip aš 
žinau, myli tave kaip žvaig
ždutę. Atjausk jo senatvę, 
parašyk jam nors laiškelį, i 
pranešk kur gyveni ir kaip 
tau einasi, o nušluotysi ne 
vieną ašarą nuo jo veido, pa
lengvinsi ilgėsi.

Stasys Pocius.

kalizmą, kuris visokiais jam. 
prieinamais budais persekio
ja laisvųjų žmonių kultūros 
ir apšvietus darbus, kuomet 
Lietuvos Mokytojų Profesi
nė Sąjunga kenčia žiaurų 
klerikalizmo persekiojimą— 
jos nariai už mažiausį išsi
reiškimą prieš visagalius ku
nigus būna atleidžiami arba 
perkeliami, o j jų vietas sta-

ŪKAS IR DARBININKAI

POLEMIKA ir KRITIKA

Arba
Viso- 

pačios I
I

i

Amerikoj Ne Visiems 
Amerika.

Tūlas laikas atgal atvažia
vo iš Lietuvos, Raudenių val
sčiaus, Juozas Navickas. Jis 
apsistojo Montelloj, bet ne- 

| galėdamas čia gauti darbo, 
važinėjo iš miesto i miestą,! 
ir ant galo vėl sugrįžo į 
Montello. Bėgant gatveka- 
riui visu greitumu, Navickas 
pabūgo, kad jį gali kažin 
kur nuvežti, todėl jis šoko iš 
gatve kario ant akmenimis 
grįstos gatvės ir taip susimu
šė, kad ji reikėjo vežti ligo
ninėn, kur jis išgulėjo net 3 
mėnesius. j

Jam pasveikus, ligoninės 
vežimas atvežė jį pas jo gi- 
'nino<s lnir iic nirrrji (nn-onr

viens kitą karo laukuose, 
yra vien tik aklas įrankis tų, 
kurie tuomi laiku Tumuo'Se 
puotauja ir kuriems karas iš
tikrujų reikalingas yra. Val
džios tik turtuolių verčiamos 
veda karus. Mes matėme, 
kad įvairių šalių ir veislių 

. turtuoliai linksminosi, o liau
dį ragino kariauti; jiems ka
ras reikalingas, nes nuo jo 
jie nekenčia, bet dar įvai
riems spekuliantams yra kur 
uždirbti.

Bet kaip karus prašalinti? 
Mes matėme, kad darbinin
kai nuo jų kenčia, o turtuo
liai nuo karų daugiausia pra- 
lobsta. Tai aišku, kad kreip
tis ir juos graudinti butų juo
kinga, kaip nekurie daro, 
nes kapitalistui piniginiai 
dalykai daugiau širdį grau
žia, negu milionai žuvusių 
žmonių.

Tai gal jieškoti išganymo 
pas tuos, kurie savotiškai ap
sirėdę bažnyčiose iš sakyklų 
iškilmingai “dievo vardu” 
taria: “neužmušk!” “mylėk 
artimą savo” ir t p.

Bet čia tik laukia apsivyli
mas, nes tokie žodžiai yra 
skiriami tik vargšams, kad 
mylėtų ir nesipriešintų prieš 
savo išnaudotojus ir žudi
kus. Ir ištikrujų. Kam ku
nigijai tokius žodžius skirti 
tiems, nuo kurių stalo jiems 
tenka gardus kepsniai, su 
kuriais puotauja, kaip ištiki
mi tarnai ir turčių gynėjai.

Kunigija, lošdama turčių 
gynėjų rolę, visada eis šven
tinti karo ginklų ir vėliavų, 
eis raginti ir raminti pamok
slais į karo skerdyklas siun
čiamų žmonių pulkus. Jie 
viską tą padarys vardan 
‘‘dievo ir tėvynės.” Kunigai 
iškilmingai palaimins ir “iš
ris” iš nuodėmių daugiatrnu- 
kovusių nekaltų žmonių, 
pramanytų “tėvynės prie- 
priešais.” Todėl aiški išva
da, kad prie turčių ir jų tar
nų kunigijos nereikia darbi
ninkams jieškoti pagalbos. 
Jiems rupi ir savo luomo ir 
savo kišenės reikalai. Bet—

Nei dievas mums neduos 
liuosybės,

Nei turčius ir nei karžy
gys,

.Bet ji užgims iš vergų ga
lybės.

Ir švies, kaip saulės spin
dulys!

Tai žodžiai darbininkų 
klasės himno, susispietusios 
po raudona socializmo vėlia
va tarptautinėje šeimynoje. 
Darbininkai turi aiškiai su
prasti, kad karai yra vedami 
tik buržuazijos reikalams 
ginti ir visi “šventi” patrio
tizmo jausmai, kuriuos ne 
vienas jaunuolis pergyvena

^tnie yra vis labiau bur
žujų ir kunigų pučiami, kad 
tai yra tas nelaimingas tink
las, į kurį įklimpęs jaunimas 
nebemato tikros savo padė
ties, padėties darbinio gyvu
lio taikos metu ir skerdžia
mojo avino turčių reikalams 
karo metu.

Milionai darbininkų yra 
susiorganizavę i tarptautinę 
sąjungą Socialistinį Darbi
ninkų Internacionalą.

Jų siekimai aiškus: suor
ganizuoti darbininkus, kad 
jie galėtų paimti valdžią į 
savo rankas, panaikinti ka
pitalistinę tvarką, įkurti so
cializmą. O kada darbinin
kai patys valdysis, jiems ne
bus reikalo kariauti su kito
mis šalimis, nes jie prekes 
gamins ne dėl pelno, bet tik 
vartojimui ir visuomenės ap
rūpinimui.

Aišku tik tas, kad buržu
azija geruoju neatiduos savo 
galybės ir viską varys eida
ma savo reikalais.

Jeigu ji matys reikalą, vėl 
siųs milionus jaunimo į karo 
skerdynę.

Čia ir yra Socialistinio 
Jarbininkų Internacionalo 

iškeltas nbaisis “Karas Ka-
Juozas Ilguti*.

; Lygiai 10 metų atgal pa
saulis paplūdo vien ašarose 
ir kraujuose.

Apart dešimtimis milionų 
nužudytų žmonių, kaipo ka
reivių, kiek tapo aukomis ra
mių gyventojų, kiek nekaltų 
senelių, moterų ir vaikų bei 
kūdikių žuvo kautynių suku
rtuose, kiek mirė karo at
neštomis ligomis, badu ir dėl 
įvairių priežasčių išėjo iš 
proto. Kiek turtų tapo su
naikinta. Kiek gražiausių 
miestų su kultūros ir meno 
brangenybėmis žuvo ugnyje 
ir griuvėsiuose.

Ištisi valstybių derlingi 
laukai liko nutrypti, kulkų 
bei apkasų išardyti. Lau
kus, kur kirto prinokusius 
javus, dabar nusėjo žmonių 
lavonais. Per ištisus karo 
metus dygo tik liūdni kapai 
ir kryžiai, kryžiai ir kapai... 
Ir dabar dar pasaulis neišsi- 
blaivė iš kruvinų karo garų, 
dar dabar jaučiami jo vė
siai. Dar toli gražu ne vi
siems užgijo jo žaizdos...

Bet ar visi vaitojo ir keikė 
likimą karui prasidėjus? 
Aišku, kad ne. Vainikuotų 
dvikojų, ministerių, įvairių 
k»ro vadų, fabrikantų bei 
bankų tūzų rūmuose,ėjo gau
sios puotos, smagus juokai ir 
velniško džiaugsmo šukavi
mai ir sveikinimai. Buvo ke
liami tostai už “tėvynės lai
mėjimą” ir sveikatą “val
dančio šalį iš dievo malo
nės” ir “narsių” karo vadų. 
Ėjo po žmones iškalbus jų 
agentai, ragindami žmones 
karan, rėmimui “tėvynės gy
nimo.” Buvo gaminami įvai
rus raštai, paveikslai ir atsi
šaukimai pakėlimui žmonė
se karingo ūpo. Visur iš 
aukšto skambėjo ir krito į 
žmones gražios frazės: “tė
vynės garbė,” “'priešo nuga
lėjimas” ir t. p.

Tie apsvaigusių patriotų 
šauksmai padarė savo įtaką: 
labiausia jiems pritarė vidu
rinė buržuazija, spekuliantų 
luomas; apsvaigino jie iš da
lies ir darbininkus, nors pa
daryto vargo ir žaizdų neuž- 
gydė, bet jie nustoję valios 
ėjo paniurę tariamų ‘‘prie
šų” pulti ir žudyti, per išti- i 
sus metus nežinodami už 
ką, kankinosi ir vargo apka
suose, kol žūdavo nuo kulkų 
ar granatų. " '

Atvėrus karo vaizdus ir jo 
vaisius, kyla klausimas, kam 
ištikrujų tas viskas reikalin
ga, kokiems tikslams buvo 
išžudyta milionai žmonių, iš
griauta miestai, sodžiai ir iš
tisos šalys pasmerktos bada
vimui, o tvirtesnieji gyvento
jai atitraukti nuo tiesioginio 
darbo? Kodėl gi toks pra
gaištingas darbas buvo da
romas po priedanga “aukš
tai skambančių” obalsių? Ar 
“tėvynės gynimas” ištikrujų 
buvo kenčiantiems nuo karo 
reikalingas?

Čia tai kiekvienas socia
listas atsakys, kad ne. Čia 
nepasakosiu visų karo prie
žasčių, bet musų pareiga yra 
visur ir visados traukti veid
mainišką kaukę nuo “patrio
tiškos” buržuazijos ir paro
dyti jų tikruosius “šventus” 
siekimus.

Visiems turi būti nepa- 
slaptis, kad ir praėjusis di
dysis kar«s buvo vedamas 
tik kapitalistų reikalams ap
ginti, jiems naujų rinkų už
kariauti, kur galėtų parduoti 
darbininkų pagamintas pre
kes ir tuomi plėsti savo fab
rikus ir turtėti. Kapitalis
tams “tėvynės gerovė” ne
svarbu, tai tik žodžiai darbi- 

i ninkus mulkinti, bet jie, pra- 
šalinimui savo konkurentų 
kitose šalyse, vertė savo val
džias kariauti. O “tėvynės 
gynimas,” tai užpultųjų ša
lių kapitalistų šauksmas iš 
baimės netekti savo turtų ir 
galybės, iš darbininkų pra- ! 
kaito ir skurdo gauti]. Ir aiš- : 
ku. kad tie, kurtę žudėsi rui!’

Ii

kalikai; kuomet vienintelė 
Lietuvos laisvės mokslo įs- 

: taiga—Mariampolės Realinė 
Gimnazija—yra smaugiama 
(jai klerikalai atėmė val
džios pašalpą); kuomet 
siaučiantis Lietuvos klerika
lizmas savo juodais nagais 
palietė ir musų draugystę, 
nes T. M. D. 13-tą leidinį 
“Kaimiečių kovos su po
nais” uždraudė laikyti kny- 

i gyliuose, taipgi to paties li
kimo susilaukė T. M. D. pla
tinama knyga “Iš tamsios 
praeities į šviesią ateitį,”— 
tai ponas “Sandaros” redak
torius užsimerkia prieš visus 
šituos faktus ir atsisako tal
pinti musų pareiškimą, ra
ginantį pažangius Amerikos 
lietuvius prie bendro fronto. 
Juk T. M. D. kuopų užduotis 
yra naikinti tamsą, taigi kar
tu kovoti ir su tais gaivalais, 
kurie pastoja kelią T. M. D. 
platinamai apšvietai. Juk 
tankiai ir T. M. D. prakalbo
se klerikalai būna atakuoja
mi, kaipo apšvietos priešai.

Ta pati T. M. D. 36 kuopa 
praėjusią vasarą surengė 
pikniką, kuriame kalbėjo 
pats “Sandaros” redaktorius 
p. A. A. Tulys. Ir jis savo 
prakalboj neapsiėjo neuža- 
takavęs klerikalų. Ar tai čia 
nebuvo vėlimas T. M. D. į 
politiką?

Bet čia reikia atvirai pa
sakyti, kad “Sandaros” re
daktorius yra nusistatęs 
prieš bendrą frontą. Ot, to
dėl jisTr vengia bendro fron
to obalsį viešai skelbti. Kad 
tą savo nusistatymą paslė
pus, jisai jieško kitokių prie
žasčių, kuriomis galima Jbu- 
tų pateisinti musų kuopos 
pareiškimo netalpinimą.

J. Pėža.
T. M. D. narys.

>

“SANDAROS” REDAKTO
RIAUS “BLOFAS.”

Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės 36 kuopa pareiškė no
ro. kad Amerikos lietuvių 
progresyvė visuomenė, ypa
tingai sandariečiai ir socia
listai. sudarytų bendrą fron
tą prieš klerikalus. Tas mu
sų kuopos pareiškimas buvo 
pasiųstas “Keleiviui” ir 
“Sandarai.” ^Keleivyje” jis 
tilpo, o “Sandara” netalpi
no. Redakcijos atsakymuo-! 
se ‘Sandara” šitaip rašo: 
“T. M. D. 36 kuopos valdy
bai:—Tamstoms nepritinka j 
velti į politiką T. M. D. Ne-' 
talpinsime.”

“Sandaros” redaktoriaus 
pareikštoji priežastis, deliai 
kurios jis atsisakė talpinti 
musų kuopos, pareiškimą, 
yra niekas daugiau, kaip tik 
“blofas.”

Kuomet Amerikos lietuvių 
ir Lietuvos pažangioji visuo-

1

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
Užsisakykite sau ir savo jrir.unčms Lietuvoj vienintelį Lietuvos darbi
ninkų laikrašti

‘SOCIALDEMOKRATĄ.”
Išleidžia Lietuvos Socialdemokratų Partija, kuri jau arti 30 metų 
Lietuv<>j gina proletaru frontą.
“SOČIAI.DEMOKRATAS” išeina kas savaitė Kaune 
KAINA Amerikoje: metams $2-4°, pusei metų ?1.20. 
Lietuvoj—per pusę pigiau.
ADRESAS: “Socialdemokratas,’’ Kaunas, Kęstučio gatvė 40, b. L, 
Litliuania.

JAUNIMĄ—
Kviečiame užsisakyti sau ir savo giminėms Lietuvoje vienintelį dar
bininku jaunimo laikraštį

“ŽIEŽIRBĄ.”
Išeina kas mėnuo Kaune.
h \IN X Amerikoj: metams 60 centų, Lietuvoj—per pusę pigiau 
ADRESAS: “žiežirba,” Kaunas, Kęstučio gtv. 40, b. L, Uthuania.

KAIP GAUTI DOVANAI GRAŽIŲ KNYGŲ 
IR LAIKRAŠČIŲ?

S<H I \lDEMOKRATO~ PLATINTOJAMS 1925 M. DUOSIME 
SEKANČIAS DOVANAS:

I. kas surinks S naujus metinius skaitytojus (arba 16 pusmetinių).
* a-p re numeravusius “Socialdemokratą” 1924 metais ir prisius už juos 
pir kus, gaus dovanų garsaus anglų rašytojo Uelso knygą “Pasaulio 
Istorija’' (pirmąjį tomą), 400 pusi, su paveikslais.

ši knyga yra labai graži ir Įdomi savo turiniu, ir todėl dabar yra 
verčiama į visas pasaulio kalba;. Perkant ji kainuos 12-15 litų, o mes 
savo laikraščio platintojams duosime ją veltui.

II. Kas surinks 6 naujus metinius skaitytojus (arba 12 pusmetinių), 
ga d-.variai dvi puikias knygas: 1) “Iš tamsios praeities j šviesią 
ateitį“ ir 2) Stebuklai ir paslaptys.”

' 1 knygos parašytos garsaus rusų rašytojo—liaudies draugo— 
Rubakino. Pirmoji Rnyga aprašo, kaip vystėsi žmogaus gyvenimas 
nu" pat. seniausiu laiku iki^iabar. Ji parašyta labai gražiai ir įdomiai. 
Antroji knyga (“Stebuklai ir Paslaptys“) aprašo, kaip atsiranda ste- 
b .k ai ir kaip juos suprasti: taipgi apie sapnus, velnio apsėdimą ir Lt. 
Šiedvi knygos perkant kainuoja kiekviena po 4 litus.

III. kas surinks 5 naujus metinius skaitytojus (arba 10 pusmetinių), 
gau- dovanai vieną minėtųjų Rubakino knygų ir dar knygą “žemės 
Istorija” (Lunkcviėiaus). Karna perkant 2 litu 80c.

parašyta, kaip žemė atsirado, kaip ji keitėsi ir koks jos laukia 
likimas. z

Ka. norės, vieton siu dviejų knygų gaus metams “Socialdemokratą.” 
IV kas surinks 3 naujus metinius skaitytojus (arba 6 pusmetinius), 

irau.' g knygas: 1) “Bolševizmas ar Socialdemokratija?” (O. Baucrio), 
kaina I litas 50 centų ir 2) “kraujo lašo kelionė” (kaina 2 lit. 50c.).

šioj knygoj, sekdami kraujo lašo kelionę, pamažu susipažįstame irs 
su viso žmogaus kūno surėdymu.

Kas norės, vieton šių dviejų knygų gaus pusei metų “Soc-tą.”
V. Už surinktus trumpesniam bei įvairiam laikui naujus skaityto

ju' inc mažiau kaip 3) duriama dovanos nuo prisiųstos pinigų sumos 
- Id'- knygomis arba 20‘zr laikraščiu.

Pavyzdžiui: kas prisius nuo įvairiam laikui užsisakiusių skaitytojų 
bendrai 60 litų, tas gaus dovanai knygų 6 litų vertės arba visiems 
metams ‘'Socialdemokratą” (12 litų vertės). Ir taip toliau iki mažiau- 
šiai sumai. e *

Devonas platintojams siusime tik tuomet, kai busime iš jų gavę 
surinktos prenumeratos pinigus.

laikraščio niekam skolon nebesiuntinėsime.
•ŽIEŽIRBOS” PLATINTOJAI.

iraus premijas laikraščiu arba knygomis tokia pat tvarka ir sąlygo
mis, kaip viršuje V-me punkte nurodyta “Socialdemokrato” platinto
jams.

Abiem laikraščiam rinkti prenumerata 1925 metams jau laikas pra
dėti dabar tuojau.

x



XI Iv 11 O* pražūti negu išlėto puti;Uz Akmenų Sienos.
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liudnu, pilnu kažin-kokio gi
laus ilgesio balsu, prabilo 
varpas iš seno bažnyčios 
bokšto.

Buvo jau gilus vidurnak
tis, kai sunkių gyvenimo var
gų sulenktas senis, cypiant 
po jo naginėmis sniegui, įli
po mediniais, aptrunėjusiais 
laiptais į bokštą ir suradęs 
nuo šalčio suakmenėjusią 
virvę ėmė skambinti iš viso 
vieko.

Miestas, kaip sotus žvėris 
po nusisekusios dienos me
džioklės, sunkiai dripsojo 
pačiame savo įmigy. Niekur 
nesigirdėjo bąlso ir užsivėli- 
nusio gatvių keleivio never
tė akių pakelti jokia vidur
nakčio šviesa, tik kitoj mies
to pusėj, už senųjų kapinių 
prie upės, kur dunksojo ap
kerpėjusių akmenų rūmai, iš 
vieno lango švietė bailiai 
mirksėdamas silpnas žiburė
lis.

Tenai, mažučiame, pilna
me drėgmės ir pelėsių smar
vės kambarėly, įprasto ne- 
miegio prislėgta, sėdėjo lais
vės netekusi žmogystė. Var
pas gaudė, verkė, dejavo. Jq 
balsas tartum keikė skurdu 
ir neteisybėmis aplipusį pa
saulį, lyg sveikino su naujais 
metais galingas ir nesu
varžomas žmogaus dvasios 
jiegas. šis monotoningas, 
nepaliaujantis aidėti balsas 
ir jo galvoj prikėlė pusiau 
užmii-štas mintis ir žvangant . 
pančiams ant rankų jis atsi
stojo didingai savo mažutėj 
landynėj. Jis buvo dar visai i 
jaunas. Jo gyvenimas dar Jis be duonos, be pastogės.

Et, naujieji metai...
Netyčia sužvanga pančiai 

ant rankų ir jo galva nusvy
ra ant vos alsuojančios kra
tinės. Va ir'jo mylima mer-

smegenyse, tegul jos skatins 
kovoti, laimėti arba numirti. 
Tegul toks pat senis paskam
bins naujus metus laisvajam 
žmogui. Gausk ir aidėk, va
karo varpe,” šnabždėjo lais
vės -netekus žmogystė. Nors 
jo dailus raudonas veidas iš

gimdo drąsą.’pasiryžimą lai
mėti arba numini, h 
audros kalinys jaunas. Į. 
kabinęs išdžiuvusiu ranka 
apšalusios geležies langu, 
jis žiuri į padūmavusį miru
sių žiemos laukų tolį. Tenai 
rodos nieko nebėra. Baltas 
pasaulis, tartum nuotaka liu-

I

K,

balo, kaip drobė, akys giliai P? netekdama savo pavasa- 
kakton sulindo ir rankos vir- no*. Drypso miestas giliai
to j kaulus pamėlynavusia 
oda aptrauktus, tačiau jis ti
ki, kad varpo gaudimas pri
kels žmoniją iš vergijos mie
go. Nors nebejam saulė, 
mielas pavasaris, nebejam 
daina laisvųjų sparnuočių ir 
laisvės gražumas, vienok at
eis ji, ateis kur kas branges
nė. Jis žino, ir demono balsu 
norėtųs sušukti visam pasau
liui. Norėtųs gaudžiant nau
jų metų varpui susitikti 
draugai išsiilgti, pasidalyti 
nuveiktais darbais ir arų 
drąsa mestis i paskutinę ko
vą su žmonijos siurbėlėmis.

Tegul visiems butų šviesa 
ir laisvė. Laisvė. Kaip skam
ba tas žodis... Ir jis pamiršta 
kameros tamsą, kurios smar
vėje drypso sunki tyla. Toj 
tyloj tik girdis kaip venla 
jaunas kraujas ir smarkiai 
plasta širdis kovos pasiilgus. 
Ir nėra jam niūrių prakeiktų 
sienų. Jo dvasia laisva kaip 
lauko .vėjalis, laisva be rū
pesčio, kaip girios paukštis. 
Kas kad tie šalti akmenai 
prarijo gražiausi jaunystės 
metą, sukaustė nerimstau- 
jančias, neišaikvotas jaunys
tės jiegas.

O štai draugai, va tėvas, 
senas ir, Į kuprą susimetęs.

susigaužęs ir tik juodos jo 
kaminų gerklės, spindanti 
bažnyčių kryžiai, stiepias į 
taip ypaŲnęai mirksiančias 
žiemos žvaigždes. Jis žiuri 
tolyn. Jo pirštai jau sustingo 
ir prilipo prie šaltos geležies, 
ūžia galva, akyse tamsu ir 
juoda, bet mintys veržias-te- 
nai tolyn, kur nėra sienų nei 
žmogaus biaurojimo. Bals- 
ta dangus šaltai išblyškęs. 
Vėlyva žiemos naktis, tar
tum sustingęs lavonas tyli 
savajam karate. Tyli ir jis, 
kažin-ką mąsto?...

Daaan! Dan daaan dan! 
Gaudžia varpas iš bokšto. 
Nauji metai, seni prakeikto
jo pasaulio vargai. Už lan
go matos raustanti rytai, gal 
rytas naujas aušta. Ak, svei
ka, graži, pasiilgta laisvuže.

P. Čiučelis.

NAUJI RASTAI.

i

Didžiausia Arbatos ir Kavos / 
Vertybė Amerikoj Šiandien/

ji 
(3

lį

*

Vienno Svaro Pake is La Taurame Kavos 159 
Puses Svaro Pakelis La Touraiae Arbatos .45

(Bile rūšies i

ABUDU $1.04
Jums ratartina Pasirinkt Geriausia

W. S. UUINBY CO, 291 ATLANTIC AVĖ, BOSTON.

LįTouraine Tea and Coffee

I

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE 

VAl'KEGAN, 1LL. 
Valdyba* Antrašai:

1 > Pirmininkas VINCAS GABIUS
726 McAllister Avė.

2) PageIbiniakas KAROLIS D1MŠA 
, 16—»th St.

3) Užrašų Sekr. R. M. RULECZ
838 Su. Jackson St.

4) Turtų Sekr ANT. SALIUČKA 
810—8th St.

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

(>) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS 

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. A M BRAZIŪNAS

849 So Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidiliy Court.

vos tik pumpurus savo žie
dams tebuvo sukrovęs, o vie
nok žiauri geltonojo velnio 
šalna jau ketvirti metai juos 
graužia.

Ketvirtą kartą senis savo gaitė, jos gilios ir tyros akys, 
idiotišku skambinimu palydi kuriose jis dažnai rasdavo 
amžių bervbėn senuosius neišsemiamos jšegoš savo 
metus. Seniui vistiek pat energijai ir norui kovoti. 0 
kad nebegrižš dienos pra- koki ji tyra ir puiki. Nors pu- 
leistos. dymuose išaugus, bet sveika

Jis skambina už pinigą ir darbo gėlė, kurtos dar nepa- 
nieko negalvoja. Jam na- lietė geltonojo velnio ranka 
mie žmona, vaikai, ir varpo -------- Tr — - 1 *
gaudime jis vieną žodi tegir
di: duonos, duonos ir duo
nos.

Ketvirtą kartą giliu vidur
nakčiu ir kalinys prisimena 
netektos laisvės brangumą. 
Eh, laisvuže, taip mažai ro
dos dėl tavęs kovojau. Tiek 
daug darbų, tokių aukštų 
dar ncatsiekta. Ir veržias 
siela tolyn. Veržias ji i ko
vą, i tą artimą brolių minią, 
kur taip pažįstami veidai, 
rankos pūslėtos ir Įtrauktos 
kratinės, o čia pančiai, sie
nos apšarmoję ir mažutis be
jausmėmis geležimis užpin- 
tas langelis.

Daaan, dan daaan dan, 
gaudžia ipratusios senio ran
kos supamas varpas, bėga 
sekundos, liūdnos ir slegian
čios mintys bunda jaunuolio 
galvoje. Taip daug sako 
slepeningasis vakaro varpas. 
Kas ir laisvėj būdamas neži
no varpo aidėjimo. Kam jis 
nepažadina gilumoj sielos 
pasislėpusių laimės ar var
go atsiminimų. Štai artinas 
vakaras. Jo prieblendos 
klosto tamsiomis mintimis 
žemę, kambary dar nėra 
šviesos, o varpo gaudimas 
liečia kiekvieną širdį. Sėdi 
grįžęs iš fabrikos darbinin
kas savo landynėj ir klausos. 
Kur nors šiltame ir minkšta
me salione žiovauja jo para
zitas, riebia ranka raudoną 
gerklę pridengdamas — ir 
abiem varpas budina ryto
jaus mintis. Vienam pelnas 
rupi be darbo, baliai, mei- ; 
lės, vaišės, teatrai vaidinas, ; 
o kito apniukusiose smege
nyse tik vienas žodis teskam- i 
ba: duonos, duonos ir duo- ; 
nos.

“Tad gausk, varpe galin
gas, aidėk ir trenk perkū
nais, tegul tavo balsas už
degs ugnį audringą skurdo

“CKoro Repertuaras,” mė
nesinis muzikos leidinys, lei
džiamas Antano Bačiulio. 
421 Sixth St., So. Boston, 
Mass. Pirmutiniame numery 
telpa šios dainos: “Liaudies 
Dainiui,” maišytam kvarte
tui arba chorui; “Šienapiu- 
tė,” merginų kvartetui arba 
chorui; “Tėvynėn,” lygiems 
balsams; “Važiavau Dieną,” 
maišytam kvartetui arba 
chorai, ir “Bėda,” taip pat 
maišytam kvartetui arba 
chorui. Numerio kaina 75c.

• tąveckas, pajicsciu 
Krutulio. Jeigu kas 

. j man pranešti, sr

ataveckas
., Shenandoah, Pu.

Subaitis iš Lietuvos, 
olio Kristaus Sabai- 

s gyveno Montello. 
težinau kur jis ran- 
j metai kaip aš ga- 

;»ask .tinį laišką. Dabar aš 
turiu prie jo labai svarbų reikzlą. kas 
yra jam naudinga. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji apie jį malonėkite 
pranešti. PELIKSAS SABAIT1S 
Papiškių kaimas. Daugų vai., Alytaus , 

apskrities, Lithuania.

Pajieškau savo brolio J. Markaus- i 
ko, gvv.-nai:-. iu So. Saginatv, Mich. Į ja 
Jis t; n turėjo g -įserštorį Taipgi pa- , 
jieškau 1;< tuvių, gyvenančių Cana k»j. - 
Norėčiau >u jai> susižinoti. Meldžiu 
atsišaukti 1. MARKUS

625 E. Ith St., St. Paul, Minti. 
--------------------------------------------------- 1

Pajieškau savo vyro Joe Snyder, jis, 
prasišalino su Kajauskienės motina/ 
kurių paveikslai čia matosi, ir paliko

Aš, l'uiik.o 
pajieškau savu 
čio. l*irmiau 
Mass., o daba t 
dasi. Jau bus 
vau nuo j< 
I r *___________ _
yra jam r.auiiii.^a. Meldžiu atsišauk-

I

■

Pajieškau švogerio \ iiico Blažnelio, 
Merkines parapijos, Veismunų kaimo; 
taipgi pajieškau mano vyro drauįtų 
Jono ir lįtno Radzevičių. Aš atvažia
vau dabar is Lietuvos ir turiu daug 
naujienų (8)

ONA BAKANALCK1ENĖ
801 Bclmont St, N.S. l’ittsburgh. Pa.

Pajieškau pusbrolio Joihi Mickevi
čiaus, Gražiškių parapijos. Graužinių 
kaimo; taipgi pajieškau Kazio Deren- 
čiaus ir Jono ir Jokūbo Bartuškevičių, 
Vartelių kaimo Ir kiti giminės ir pa
žįstami malonės atsišaukti. (9!

KAZYS BASANAVIČIUS
1255 So. 28th St., Philadelphia, Pa.

PAJIEŠKAU BROLIŲ MAINER1Ų, 
taipgi ir kitų draugų, prisiųsti tų 
kompanijų adresus, katros išdirbinė
je mainin'us karukus Kanadoj ir 
Amerikoj. Už adreso prisiuntiiną pa
siųsiu 50 centu. 4t>)

JOE WERN!S
12850 Ailington St., N. Detroit, Mich.

GERA PROGA
Parsiduoda namas 7 kambarių ir 

bekernė, taipgi didelė barnė. 35 akrai i 
žemės. Gera proga pirkti. Yra lietu-1 
vių ir lenkų, o bejierio nėra. Lietuviai 1 
ir lenkai turi traukti duoną iš kitur. 
Vieta prie pat miesto. Parsiduoda 
giai, tik už $3,5041.

W. S. Babaviėius and Burke 
Real Estate 

208 Front St.. Exeler, N. 11.
Tel 259-R.

pi-

PRATESIMAS *
NASHU.VS IR APIEL1NKĖS HE- 
TUVIAMS* Aš atpirkau nuo Baka- 
nausko krautuvę už pigią kainą. Ta 
proga pasinaudodamas nupiginau 20 
nuošimčių ant viso tavoro, kaip tai 
vyrą, moterų ir vaikų visokios rašica 
čėverykų. taipgi ir pilną eilę drapaną. 
Kurie dabar pas mane pirksit, sutau
pysit nuo $1.00 iki $2.00 ant porus če- 
vėrykų. Visus meldžiu atsilankyti ir 
persitikrinti, o busite užganėdinti(7) 

S I’UČETA
12 High St.. Nashua, N H.

Pajieškau dėdės Vinco Juodžio, Tra
kų apsk.. Aukštadvario vai., Žydiškių 
kaimo. Meldžiu jo paties atsišaukti ar
ba žinantieji malonės pranešti. (9) 

ANELĖ 1VODICA
236 llolton St., So. Boston. Mass.

Pajieškau pusbrolių Povilo ir Igna
co Lugos. ir Aleksandro Dovilo. Paei
na iš Šilėnų kaimo. Šiaulių apsk. Aš 
esu Marijona Karsokiutė, po vyru Be- 
ganskienė. Malonės atsišaukti (9) 

MRS. M BEGANSKAS
297 St. Nicholas Avė., Brooklyn, N.Y.

APSIVEDIMAI

i žiaurioji. Kur ji, kur drau
gai, tėvas? Skausmas, keisto 
ir ilgesio skausmas užlieja 
jaunas akis. Griukite sienos 
tamsybės. Tenebus amžino 
nieko ir laisvei pašvęsti dar
bai nepražūsta be nieko.

Sienos ramios ir niur: ’L 
Joms vistiek pat. Jos ty’i ir 
dieną ir nakties tamsumo!.

Va, viskas jo jų mirti: 
me akmens karsto gič 
ma^as medinis suolelis ; v 
narų, sauja supuvusių ši 
dų ir surūdijusiomis štar. 
mis užrazgytas langelis, 
to suolelio daug valandi. 
prasėdėjo. Žiuri į laisvę 
!į pro geležų langą, o i.; 
laikomos mintys vėjų sp 
nais veržiasi į sapnų ki?š‘?. 
Ilgesys, kerštas, užsim ”d- 
ma& klajoja pelėsiuotoj ka
meroj, bet jis nemato to. Jo 
akys tenai laukuose, kur ar
tojo prakaitui tveria himną 
laukų viturys. Iš čia jis ma-j 
to, kaip lyg vargų ir skurdo 
mintys plaukia iš pievų bal
tosios ūkanos į miestą, kaip 
švelnus vėjalėlis nešioja ap
snūdusį, sveiką nuplauto šie
no aromatą. Iš čia vasaros 
dienos ir naktys jam matės, j 
0 audros, tos triukšmingos ir 
šaunios laisvės skelbėjos. 
Ah, kad ir dabar sukiltų 
audros su savo vėjais ir tren
ksmais perkūnų!

Koks išmintingas, pilnas 
galybės reginys, kai iš už to
limo miško pakyla juodi, 
gauruoti debesiai, storai ap- , kas 
traukia visę dangų ir visi l»unoalnt 
audros persigandę parazitai 
slepias į savo landynes. Že
mė švari ir laisva lieka, tik 
medžiai ošia linguodami 
savo liaunomis šakomis, 
tranko perkūnai, o gausus 
lietus plauna smirdančias 
votis žmonijos kūno. K is 
nemyli audrų pasiuti.no, 
kiekvienam geriau audrose
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D-ro J. Basanavičiaus Pa
veikslas, tai yra didelio for
mato Basanavičiaus fotogra
fija, kurią išleido Sandaros 
1-mas apskritys, kad pami
nėjus “Aušros” įkūrimo lai
kus. Paveikslas parsiduoda 
po 1 doleri ir gaunamas pas 
apskričio sekretorių K. J. 
Paulauską, 327 E Št, So. 
Boston, Mass.

Gamtos Mokslo Vadovė
lis, II dalis, augalas ir jo gy
venimas, J. Trojanovskio 
parašytas, “Kultūros” Bend
rovės leidinys. Knyga tokio 
pat dydžio ir taip jau dailiai 
padalyta, kaip pirmoji, su 
daugybe paveikslų, kaina 6 
litai.

“Darbininkų Balsas,” so
cialdemokratinis Lietuvos 
darbininkų laikraštis, pradė
jo eiti Šiauliuose, Vilniaus 
gatvė Nr. 249.

Tukstan’is i; Viena Nak
tis, “Kultūros B-vės leidi
nys, kaina G litai.

Stebuklai ir Paslaptys, 
j lengvas ir suprantamas įvai
riausių stebuklų aiškinimas. 
Parašė garsus rasų rašytojas 
N. Rubakinas, laisvai vertė 
S. B. “Kultūros B-vės leidi
nys. Knyga turi 240 pusla
pių skaitymo, apsčiai pavei
kslų, kaina 5 litai. Gera kny
ga. «>fl

PAJIESKOJIMAI
Aš. Bo’iu- P >šk;rs > ji škau savo 

brolio Jono D Poškaus, kuris gyvena 
Amerikoje n;o ’ ”2 >: t] r jokios ži
nios netariu. Buvusi; jo antrasis: 
John D. Poškus. 82 G bson Avė. Wcst 
Philadelphia. Pa. Taipgi iš giminių 

girdi*, prašaa parašyti man. 
^isiiv antrašas: Bolii s Poš.;us, Kiu- 
nas-šančiai, Elektro ‘Teknkos Bata- 
lijono Mokomoji Kuopa, Lithuania.

Pajieškoma Kcru-i • Kazimieras, gy
venęs Potomnc M a ->r, V» Va. Jo bro
li- mirė ir paliko pinigų. Javarauskai, 
Jokūbas. Jadvyga, Aleksandras ir My- 
lolrs. n’ ieš pasaulinį 1 arą gyvenę 
New Yorko miest- Vi k - -skai. Ed
mundas. ArCtnas. Al ’-sa'-iris Stefa
nija i: Mena gyv-o MrookSn. N. Y. 
Jie r-t's -r apie ju- s žina-tieji lai 
sil.epia šiuo antrašu:

L’THIJ 'MAN CONSULATE 
38 P.iik Row, New York City.

at-

manė didžiausiame varge. Kas tokią 
porą patėmys, malonėkit pranešti, už 
ka busiu labai dėkinga.

ŠIRS. JI. SNYDER
122 S;> Kirst St.. Brooklyn, N. Y.

Aš, Juozas Milvidas, jieškau Juozo 
Bagdono i; M. Skupeikos. Meldžiu at
sišaukti šiuo antrašu:

JUOZAS MILVIDAS
Skutenų kaimas, Joniškio vai., 

Šiaulių apsk., Lithuania. .

.Pajieškau brolio Alfonso Gavialio 
ir dėdės Simo Gavialio, iš Lietuvos 
Karužų kaimo, Rudaminos vai., Aly
taus apsk Kas apie jį žino, mokinė
kite pranešti arba patįs lai atsišaukia.

SABINA GAVIALJUTĖ 
Simno miest, Alytaus apsk. Lithuania

Pajieškau brolio Vinco Kulikaucko, 
Ostankinių kaim., Virbaliaus vai., Vil
kaviškio apsk.,1 apie 12 metą gyveno 
Hastings, Pa. ir jis vadindavos save 
IViDiam Braun; aš turiu labai svar
bų reikalą ir norėčiau su juom susi
žinoti.

JONAS KULIKAUSKAS 
I’. O. Box 156, Portage, Pa.

Paji eškau savo pusbrolių: Stanisla
vo, Franciškauą ir Aleksandro Žv’ina- 
kių, ir Jono Radaviėiaus. Visi gyveno 
Chicago. 111. Meldžiu atsišaukti, nes 
yra laiškas atėjęs iš Lietuvos nuo jūsų 
dėdės Kazimiero Žvinakio. (8)

PAUL DAVKSZAS 
Bos 173, Pocahontas, III.

Pajieškau brolio Adomo Didžioko, 
kas apie ji žino malones pranešti, ar
ba pats lai atsiliepia nieko nebijoda
mas. VLADAS DIDŽIOKAS (8) 

419 Westcrn Avė., Brighton, Mass.

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
Miltenio ir sūnaus Petroę 1897 m. jis 
išvažiavo Amerikon, tarnavo Ameri
kos kariuomenėje, 1909 metais juodu 
gyveno ( hieagoje ir nuo to laiko nie
ko apie juos nežinau. Aš esu didelia
me varge Kas apie juos žinotų ma
lonėkite pranešti. (8)

AGNIEŠKA MILTENIENĖ
Brevikių kaimo, Alsėdžių paštas, 

Telšių apsk., Lithuania.

Pajieškau Pijušo Urnevičiaus iš 
amato siuvėjas. Meldžiu atsišaukti.

A. N AINIS ((8)
61 So. Main St.. Watcrbury, Conn.

As. Kastantas Broniška, pajieškau 
Jono I’.roniško arba jo šeimynos ir Jo
no žcmant.iusko. Jie gyvena Water- 
bttry. Conn. Aš esu užmirštas lietu
vis. turiu <ivi savo locnas špitoles 
(ho.-nitaL t. vieną San Francisco. o 
kitą St. Helena. 50 mylių nuo San 
Francisco. abidvi yra 250 tūkstančių 
dolerių vertės. (8)

C. BRONISCOE 
St. Gothard Ręst.

St. Helena, Napa County, Calif.

Pajieškau pOs-eserės Elzbietos Kar
pavičiūtės. Sasnavos parapijos, Pat- 
gelumbiškių kaimo, apie 22 metai 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji apie ją malonėkite pra
nešti. nes yra labai svarbus reikalas 
iš Lietuvos. Taipgi pajieškau savo dė
džių Matjošiaus. Antano ir Andriaus 
Savickų, tetos Magdės Savickienės, 
taipgi pažįstamų Onos Raibikiutės ir 
Vinco K< vežos, pastarasis Šunskų pa
rapijos. 5 rsus meldžiu atsišaukti, nes 
su kiekv c in turiu reikalą (9)

ANELĖ DEREšKEVIčIUTF: 
1255 S . ’8th St. Philadelphia, Pa.

Noriu vesti merginą arba bevaikę 
našlę, nesenesnę kaip 30 metų, iš 
darbininkų luomus. Aš esu 32 metų, 

Į penkių ir pusės pėdų, gero, dailaus 
veido, geras darbininkas, svaiginančių 

' gėrimų nevartoju. Toliau gyvenančių 
į meldžiu paveikslėlio. Su arčiau esan- 
I čiomis, pagal sutartį susitiksime. (7) 

J. T. VILKAS
253 Broadway, So. Boston, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
. nuo 16 iki 21 metų amžiaus. Turi būti 

padori mergina, mylinti šeimynišką 
j gyvenimą, mokanti angliškai, meilaus 

budo, gero karakterio, suprantanti 
į maisto gaminimą, namų reikalus, gas- 
j padinystę; ne fanatilzč. lavinta, kad ir 

katalikė. Turi būti iš šios šalies. Ne- 
; rašykit iš Lietuvos. Su pirmu laišku 

meldžiu ir paveiksią prisiųsti.
J. D. TE1SONIS

35 Scholes St., Brooklyn, N Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, be 
skirtumo amžiaus. Aš esu 32 metų ir 
turiu lengvą atsakantį darbą. Katrai 
merginai nelinksma gyventi vienai, 
prašau kreiptis ant šio adreso: C. F. 

Box 51, Trenton Jct., N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
' ba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 me

tų. Aš esu vaikinas 31 metų, turiu sa
vo farmą. Jeigu katros norėtumėt gy- 

’ vent ant farmos. prašau atrašyti ir 
prisiųsti savo paveiksią su pirmu laiš
ku. J. J. SIMPSON

Lovejoy, Montana.
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Pajieškau apsivedimui merginos 
tarpe 30 ir 35 metų amžiaus. Geisti
na, kad butų iš Bostono ar iš Cam
bridge. paeinančios iš Ukmergės apie- 
linkės. Iš tolesnių miestų pageidauju 
paveikslų. Našlės ar gyvanašlės ne- 
rašinėkit. P. J- S. <8)

348 Shawmut Avė.. Boston. Mass.

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

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

PARDAVIMAI

FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Phiiadelphijos, Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
. melais dėl šimtų Amerikos lieto- 

_____į ‘ viii sanžiningai patarnavau nufotog- 
i" Turi būt ratuodamas jųjų gimines Lietuvoje, * • * * * ■ a*?_- t__:—r---a ,

i.:aitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triobios su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Ide- 
tuvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje, 1925 m., galėčiau pri
siųsti prabas. Pamatę sampalus ga
lėsit duot užsakymą. Pinigų ant ran
kos. nereikalauju, užtenka žodžio. Ne
reikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįsta 
visą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdamas juo
kų, nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butu. (-)

V. J. STANKUS. Fotografas
70 No. 7th St.. Easton, Pa.

PARSIDUODA 
BARBĖK SHOP

Vienintelė didelėj lietuvių kolonijoj 
pirmos klesos dviejų krėslų barzda- 
skutykla ir cigarų skyrius. Parsiduo
da už “cash” ar ant išmokesčio visai' 
pigiai. Biznis eina gerai. Turi būt rafuodamas jųjų ą’euiyojc,
parduota iki April 1 d., kitaip eis ant darbą pradedant dzukijoj, baigi*nt ze-
išpardavimo, nes savininkas apleidžia 
šitą šąli. Informacijų klauskit laišku.

A DANIELIUS (8)
70 N. 7th St., Kastoji. Pa.

LAIŠKAI 30 RUSIŲ
Su gražiomis dainomis, Extra dėl 

Velykų. Kaina: 12 laiškų 25 centai, 
6 tuzinai už $1.(M» Reikalaujame agen
tų pardavinėti. Adresuokit: (11)

GRICKSON PRESS
233 N. Clarion St.. Philadelphia. Pa.

PRAŠALINA LIGAS
Lekstrična^ žiedas, kuris prašalina 

visokias ligas, kaip tai romatizmą, 
galvos skaudėjimą, kaulų gėlimą, ko
jų ir rankų sukimą. Išbandytas. 'Kas 
norit gaut, kreipkitės šiuo adrosj: 

K. ACll S
23‘j Common St, Lawrcncc, Mass.

BALTIMOR1EČIAMS 
ŽINOTINA.

BUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP
KITĖS PAS MANE

K. BUTKUS
180o W. Lexington, St. 

BALTIMORE, M D

(-)
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I?Ar Nori Būt Skusti
Vartokit pilės ir mostj. Pilės išvalo 

žmogaus kraują ir todėl pranyksta 
raukšlės nuo veido. Mostis padaro 
aiškų veidą. Prisiųskit $1.00, tai 
šit pilių ir mosties. Kitą sykį galėsit 
pats nusipirkti iš aptiekos. (1*| 

J. J. STARUS
P. O. Box 33, MASPETH, N. Y.

PANAIKINKITE TA SALTI!

NČia Yra Tikra 
BULGARIŠKŲ ŽOLIŲ ARBATA
Aš uoliu, ka<l kiekvienam name butų liuksas šios medicinines arbatos, 

kad prašalintų šalčius ir apsaugotų nuo Influenzos. Grifai arba Pneumonijos. 
Gerkite ją karštą prieš einant ^ult Ji dirba greitai.

Bulgariškų Žolių Arbata gera dėl sukietėjimo vidurių, reumatizmo, kepė- 
i ny, inkstų ir kitų vidurių ligų

Klauskite savo vaistininko tikros Bulgariškų Žolių Arbatos į raudoną ir 
; geltoną dėžutę su mano vardu ant jos, 35c.. 75c. ir $1.25.

PASTABA: Daugelis gyventojų ant farnių ir mažuose miestuose, ku- 
| riuosc nėra arti jų vaistinipko. turėtų laikyti savo namuose šį gerą vaistą. 

Piisiųsk man $1.25. o aš jums prisiųsiu didelį baksą .5 mėnesių dydžio. Rašyk 
: pas —H. H. VON SCHLICK, President, 819 liovusi St. Pittsburgh, Pa.

Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj, biznis išdirbtas, gerai 

per devynis metus. Du partneriai ne- ■ 
sutinkame, užtai parduosime nebran- * 
giai. •* ■* J. PELAMS

258 No. 13th St, Philadelphia. I’a. 
PARSIDUODA ČEVERYKU KRAl -j 
TUVĖ. Biznis gerai išdirbtas, vieta- 
apgyventa visokiom tautom Priežas
tis pardavimo—savininkas eina ■ 
Wholesale biznį. Kreipkitės šiuo 
resu:

KRANK JOCAS 
1128 Vaahington. St.. 
So. Norwood. Mass.
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P ARSI DUODA L1 ETŲ V1ŠK A 
KRAUTUVĖ VYRIŠKŲ DRABUŽIU.

Vienintelė lietuviška krautuvė Br.l- 
timorėj. Gera proga tiems, kurie no
ri pastoti į bizni <7>

V. VELŽIS
524 W. Italtimore St.. Ballimorc. Md.

UK£
Parsiduoda pigiai. No-im 

meldžiu atsišaukti šiuo a :’-csi 
JOSEPH GERIBA 

Scott'illr, Mich
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GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS.
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JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

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

TORAI! GALIMA GAUTI VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTUVĖJE. 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4 XG inge r Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 WINI)S0R ST., CAMBRIDGE, MASS.
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Sveikatos Kampelis.
KODĖL NE VISIEMS 

LIGOS LIMFA.

>tinais simpto- 
dapinas aiškiai 
įonės su inkstų 
gydomi ne tiek 
'>ni iriemonėm, 

d o tvarkymu.
yn. is seka pa

arti amą šlapi- 
■i vilią.

moterims yra 
sh pimas paro- 
-dc.yje yru jų 
kurios turi sa- 
ir paveda jant 

-■ūmo laiką, turi 
i savo šlapimo 
..r rečiau, ir jis 

jos turi mai- i 
gyventi. šituo: 
-•.imatūkstančiai I 

■ mirties.
minėjimu gali-;

ma sužinoti, kiek veiklios 
yra kepenys, galinai apskait- 
liuti, ar kūnas'maitinasi ir 
išmeta normaliai, galima pa
žinti tulus apsinuodyjimus 
ir tūlas ligas. Juo tolyn, tuo 
daugiau sužinoma apie kimo 
sveikatą ir nesveikatą šlapi
mo tyrinėjimu.

Dr. A. Montvidas.
(“Gydytojas”)

mato, vienok cheminis* ban
dymas parodo, nors ir ma
žiausia butų. Šlaplige ser
ga daugiausiai žydai, vienok 
pasitaiko ji ir pas kitų tautu 
žmones. Ji yra mil tina liga, 
jei laiku nepatėmyjama ir 
negydoma. .\ei ir gydant 
nevisuomet rezultatai geri.

j Tiesa, pastaraisiais metais 
liko surasiąs taip vadinamas

1 insulinas jos gydymai, vie
nok ir juo ne vis: išgydomi, 
slapligės tikrai negalima pa-

: žinti ir jos gydymo kor.iio- 
, iiuoti be šlapimp egzamina- 
• vimo.

Atradimas šlapime balti- 
' mo irgi gali reikšti svarbiu 
ligų. Jo gali šiek-tiek atsi
rasti nuo sunkaus darbo, to- 

j dėl gydytojai pataria gerai 
' pasilsėti prieš taupysiant 

egzaminavimui.

Neapleiskite Nuvargusių 
Muskulu
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ŠLAPUMO EGZAMINAVI
MO SVARBA

Norėtųsi tvirtinti, kad kol 
žmogaus šlapimas nėra tin
kamai išegzaminuotas ir re-
• . .'tatai tinkamai išaiškinti. 
ioi apie jo sveikatą turima
ti’.žai žinių, šlapimas paro

do, ne tik inkstų, pūslės ir 
Lipinio kanalo ligas, o daug

• ogiau. Visko šitame trum
pine straipsny negaliu išaiš

kinti, todėl nors apgrabais 
pakalbėsime apie reikalin- 
'>•; ntą egzaminuoti kiekvie-

> žmogaus šlapimą.
Svarbu yra žinoti, kaip 
ug šlapimo žmogus 

leidžia i 24 valandas. Ka- 
inkstai neveikia gerai, jo 

Re to, šlapi-

Ligų yra daug ir tūlos jų 
labai limpančios ir lengva | 
jomis apkrėsti kitą žmogų. 
Imkime tinius. skarlatiną,' 
vėjarauples, raupus, difteri- 
ią, vaikų paralyžių, paausių 
uždegimą (mumps), kokliu
šą ir kelias kitas. Jomis ser
ga didelis vaikų skaitlius.

Bet ne visi vaikai gauna; 
viršminėtas ir panašias li
gas. Kodėl? Vieni jų nesu
siduria su šitų ligų perais ir į 
išvengia: kiti turi paveldėtą 
arba Įgimtą imunitetą prieš: 
vieną ar kelias ligas atšilai-! 
kvti; tretiems suteikiamas'

* Idirbtinas imunitetas atsilai
kymui prieš vieną ar kitą li
gą. Da nėra surasta, kaip 
padaryti imunitetą prieš vi-' 
sas ligas, vienok skiepais! 
galima jau apsaugoti nuo! 
raupų, difterijos ir karštli- I 
gės. Laikui bėgant gal liks, 
surasta skiepų ir nuo kitų Ii-' 
gu.

Kada sakoma, jog zmo-; 
gus turi imunitetą prieš rau-' 
pps, reiškia, kad šita baisi 
liga jam nelimpa. Jo kūnas; 
moka išdirbti nuodus šitos 
ligos perams. Tūli žmonės! 
turi šitą ypatybę iš prigim
ties. Jiems ir skiepai nesi
ima. Bet didžiumai prisiei
na skiepytis, jei norima ši
tą ypatybę Įgyti. Reikia 
skiepytis ir nuo difterijos, ir. 
nuo karštligės.

A ienok, kaip sakiau, nėra šlapinama ir kuriame atne- 
surasta skiepai nuo daugelio 
ligų. Tečiaus Įgimtą imuni
tetą prieš jas turi nemažas 
žmonių skaitlius. Kiti ji gau
na iš pačios ligos veikimo. 
Esama tokių ligų, kuriomis 
tik karta savo amžiuje žmo-Į 
gus serga, pav., difterija, 
skarlatina, kokliušas, timai,1 
raupai, vėjarauples... Jei 
žmogus, apsirgęs šitomis li
gomis, apgali jas. tai jo ku-, 
nas išmoksta daryti šitų ligų 
perams nuodus, ir jis ta pa-; 
čia liga nesirgs daugiau. Tie
sa, pasitaiko antrą kartą ap- 
sirgimai, bet tai labai reti 
atsitikimai ir liga jau esti vi
sai lengva.

Kode! vaikai greičiau ap-į 
sikrečia limpamomis ligo
mis, negu suaugusieji? Tai 
yra labai platus klausimas, Į 
kuri vienu sykiu negalima 
atsakyti. Suaugusieji neap- kaip 
sikrečia, nes turi išvystytą i mažai, jis yra stipriai gelto- 
imunitetą (yra skiepyti arba nas arba rusvas. Nenorma- 
sirgę), arba jie turi Įgimtą i liuose atsitikimuose gali bu- 
imunitetą (todėl nesirgo ta ti priešingai. Spalva gali pa
ilga ir nesirgs), arba, augant rodyti, kad šlapime 
ir lengvai susiduriant jiems 
su limpamų ligų perais, jie 
išvystė laipsniškai ir imuni
tetą prieš tą ar kitą ligą, nes 
sykiu nepateko Į juos tiek li
gos perų, kad apsargir.ti. Net 
ir džiova seni žmonės apsi- 
kĮ’ėčia kur kas sunkiau, negu 
jauni. Sakoma, kad tai da
rosi todėl, jog jie per savo 
ilgą amžių yra “suėdę daug 
džiovos bakterijų.’’ Bet jie . 
“ėdė bakterijas” taip pa
lengva, kad niekad jų nepa
teko i kūną tiekjdaug, kad 
padarytų ligą. į

Jeigu žmogus nėra turėjęs'tyras, vienok jame yra ne
kokios limpamos ligos, ne-1 poripalių medžiagų. Pay., 
galima užtikrinti, kad jis jos 
negaus. Todėl apsimoka ša
lintis nuo ligonių su limpa
mom ligom, apsimoka skie
pytis, apsimoka kitus šeimy
nos vaikus pilnai atskirti1 
nuo to, kuris serga limpama 
liga. Net motina, slaugyto-; 
ja bei auklė, jeigu nėra sir-; 
gusi tokia limpama liga, ko- ■ 
kia vaikas serga, turi saugo-: 
tis. Nereikia sakyti, jog li
gos nelimpa, jog jomis nega-' 
Įima apsikrėsti. Jei kas ne
apsikrėtė, tai tik todėl, kad 
turi imunitetą. Kas jo netu
ri, tas, suėjęs i kontaktą su 
limpama liga, gaus ją.

Dr. P. Žilvitis.
(“Gydytojas”)
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iš; ina mažiau.
g: > koncentracija (ištirpu- 

met’žiagos jame) turi 
ii proporcionalė jo dau

giui : juo daugiau šlapimo iš
eina i 24 valandas, tuo la
biau vandeniuotas (skystas) 
jis turi būti, ir atbulai. Apart 
to. yra maž-daug apskait- 
įiuota. kiek kokių medžiagų 
turi išeiti i 24 valandas su 
šlapimu. Egzaminuojant tik 
dali jo ir nežinant, kiek išė
jo viso i 24 valandas, nėra 
galima kad ir apgrabais ap- 
skaitliuoti, ar normalus yra 
išmestų medžiagų daugis. 
Todėl norint duoti gydytojui 
šlapimą egzaminuoti, reikia 
šlapinti i vieną indą protar
pi’ 24 valandų ir dali šlapi
nto atvežti su pranešimu, 

■ kiek buvo viso. Indas, i kuri
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>.

«
I

Kaitimas Įvairiose kiekybė
se reiškia staigų arba chro
nini inkstu uždegimą. Jis 
gali reikšti pūslės ir šlapini- 
mo kanalo įdegimą, bet gy
dytojas yra išmokęs tai at
skirti. Be šlapinto egzami
navimo inkstų Įdegimas, ku
riuo tiek daug serga, butų tik 
spėliojimas. Kam spėlioti ir

Delei Nervu Suirimo— 
Prasto Miego—Blogo 

Žiebė lojimo 
Pagalios štai Yra Pagalba. Tai

šama, turi būti labai švarus, 
ypač kad jame nebūtų cuk
raus, nes pasilaiko, kad ligo
niai atneša šlapimą vaistų 
benkutėje. kur da buvo kiek 
nors sirupo ar cukraus.

Gydytojas gali šlapimą ti- 
rinėti tik dėl nužiūrėtų ligų 
arba gali padaryti pilną eg- 
zaminaciją. Pav., jis žino, 
kad žmogus turi gonorėją, 
todėl žiuri, ar yra da mato
mų pūlių, ar jie tik kanale, 
ir pūslėj. Gali žiūrėti, ar ne
rti užsinuodyta švinu, gyvuo
ju sidabru ir kitais nuodais. 
Bet gali jieškoti, ar šlapimas 
neparodys aiškios ligos, ku
rios kitaip rasti negalima.

Gydytojas pirmiausia žiu
ri i šlapimo spalvą. .Jei i 24 
valandas daug skystimų im
ta ir daug šlapinta, jis turi 
būti skystas, šviesus, netoli 

vanduo. Jei šlapimo

Y
Nuostabu. Kaip Greitai Nuga-Tine 

t eikia. Tūkstančiai Jaučia l'a- 
lengviniVią į Vos Keliūtų 

Dienų.
Jei Jūsų gydytojas dar nėra užsa

kęs jo dėl Jūsų, eikit pas Ju.-ų apti.- 
korių šiandien ir nusipirkit bonkutę 
Nuga-’fone Nuga-Tone sugrąžina gy
vumą. veiklumą ir pajiegą nusidėvė- 
juKiems nervams ir muskulams. Bu- 
davoja raudonąjį kraują, stiprius, pa
stovius nervus ir stebėtinai padidina 
jų ištvermę. Suteikia gaivinantį mie
gą. gerą apetitą, puikų virškinimą, re
guliuoja vidurių veikimą, sukelia en
tuziazmą ir ambiciją. Jei Jus nesijau
čiate kaip reikiant, tai pats dėl savo 
labo pabandyk ji. Jis jums nieko ne
kainuos jei ir nepagelbėtų. Jis yra ma
lonus imti ir Jus tuojau pradėsit jaus
tis nuo jo geriau. Neimkit įkaito. Im
kit ja per keliatą dienų ir jei Jus ne- 
sijausit geriau ir neatrodysit geriau, 
nuneškit likusią dalį pakiuko pas ap- 
tiekorių ir jis sugrąžins jums Jūsų pi
nigus. Išdirbėjai Nuga-Tone Įsako 

visiems aptiekoriams garantuoti ji ar 
sugrąžinti Jūsų pinigus jei -Jus būtu
mėt neužganėdintas. Rekomenduoja-' 
mas, garantuojamas ir parduodamas 
per visus aptiekorius.

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI Nli- 

SILPNĖJUSIEMS 
VYRAMS.

i’r . . mum, tik 6®c.
vyrai, 

; ant visados. __ _
\O\0 T<xi«i, ir ita- 
't.-bracu, kuris jau 
dč lytiškai nusilpu- 
argina nerviškos nu- 

•rastuję vy risk.tnio, 
Ii ja. saitas rankas 

•.auda. skaudėjimą 
.lėtėjimą, iš pnežos- 
;s sapnai ir abehiai 
a žmonėse. Kaip pa- 

pssveiksit ir jus 
Tą Ludą vartojant, 

tapsite tvirtu, svei- 
tik laiku vartosiu 

pertikrinus jus tuo- 
•VO ir tikrai persi- 

. VELTUI, tiek, 
ant 1') dienų, jei tik 
e. antrašų ir 60c. 
arba pinigais apnio- 

•:io lėšų. Meldžiu al
tai ne yra pemia- 

pakelis, užteks ar.t 
ūlymas yra ant ap- 
Parašykit mums be 

\ ami laikraščio var
ėte ši paskelbimą, o 
alėtas gyduoles tuo-

Atidaryk Užburtas Duris!
Pradedant vienutėm ir Ik; mi

lijonais žmonių, trokštančių rojaus 
u:it žemės, L t .;ežino ,a:p las uuiis 
alio:.ryti. Štai pro/u, naudoki! 
Kiekvienas tavo •luleris atne. 
tf.ntį į metas išmok mintis Ko: 
ruoti, kvėpuot ir v;;:zy:, tad ra 
stebuklai liks jūsų žaislu. Takšt 
vyrų ir moterų t;;i jau patyrė, pa 
si ir tamsta praklikuoduni:.- psic 
logiją Kreipkitės pas: _

K. ŽVII.’S
176 Bdvedere SU, San i- rancisco. (’al.
I*risi :sdam:;-'. vienų dolerį arba až 

ney Orderi, o aš jums suteik- 
augiau i.egu 81,000 
<?. už tą maža

išbandykit šį pasekmingą gydymą
Vaikščioti pusiau koliekam iš 
(•i ie,;;.s(u s nuvargusių musku
lų nereikalinga, kuomet taip 
lengxa juos pagydyti su pasau
liniai garsiu linimentų.

llžtepklt išiengvo biskutį 
Sloan’s. l.l mientas pats atlie
ka datbų Jame yra stimuliuo
jančios ypatybės, kurios priver
čia kraują stimuliuot išiengvo

per sustingusius, skaudančius 
muskulus, ir šitas padidintas ty - 
ro kraujo subėgimas išplauja 
nuodus ir aibudavoju išdevėią 
audinį. Po to 
stingimas dingsta.

Milionai tai žino ir vartoja 
Sloan’s. Visi aptiekoriai jį turi 
35 centai.

Sloan’s Linim.entPsZ'™«!

Valet APSAUGOS BR1TVA
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigaianda

Razor visas prirengimas si.tm i> s.-».o« 
Parsiduoda visose britvų krautuvėse 

Sharpens Itself

Nenorma-

kad šlapime yra 
kraujo arba tulžies. Jis gali 
būti aiškus (permatomas), 
drumzdinas arba gali med- 
džiagos jame plaukioti. Jei 
šlapimas ne tyras, cheminių 
medžiagų ir mikroskopo pa
galba surandama, kas yra tie 
nešvarumai jame. Gali būti 
tik perviršis tam tikru drus
kų, gali būti vienos ar kitos 
ligos bakterijos arba gali bū
ti vienoki ar kitoki inkstu 
metiniai. Surandama nety
rumo priežastis, ir gydoma 
sulig jos.

Kartais šlapimas išrodo

šlapligėj (cukraus liga) iš
tirpęs šlapime cukrus nesi-

I

DAUG BLOGIAU NEGU j™* j " 
AUTOMOBILIU MIRTYS gdiS pra

Mes daug kalbame apie automobi
lių ir kitokias nelaimes. Bet pasiskai
tykit statistikas 1921 metų: Suvieny
tose Valstijose per nelaimes mainose. 
akmenų skaldyldos ir metalų ti-.rpi- 
nimo pramonėse buvo užmušta 2.883 
žmonės; gelžkelių nelaimėse užmušta 
6.958 žmonės; automobilių nelaimėse 
užmušta 10,168 žmonės. Dabar sitas 
aukas sulyginkit su aukomis nuo pi - 
vo ligų, išimant vėžį—43,786 ir mirty , 
nuo vėžio 76.274. Daugelis mirusių ga
lėjo išsigelbėti nuo baisios Mirties Pa
kalnės, jeigu jie butų prisilaikė pa
prastos. bet svarbios taisyklės: 
liusuok savo vidurius bent vieną 
i dieną' Trinerio Kartusis Vynas 
patikėtina gyduolė. Ponas Milton 
Smith rašo iš Baldvvin. I.ong įsi; 
N. Y.. Sausio 15. 1925: "Aš geriu Tri
nerio Kartųjį Vyną nuo pilvo ligų per 
paskutinius tris metus ir atradau, kad 
tai yra geriausia gyduolė. -Jis palaiko 
mano pilvą geroj tvarkoj ir aš nerio-' 
riu būti be jo." Jus irgi pabandykite 
ir užėję į artimiausia jūsų aptieką nu-, 
sipirkite bonką jūsų Trinerio Karčiojo 
Vyno. Trinerio Sedativas r.uo Kosu
lio taipgi puikus, jam lygios gyduolė.- ' 
nuo šalčio nėra .Jeigu jus šitų gyduo
lių negalite gauti savo apielinkėj. tai 
rašykit pas Joseph Trin- r Company. 
Chicago, Iii.

I

| 
I

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Ncdėvėk diržo—išvengk pa 
vojinjos operacijos 

:STUART’O ĮLIPANČIOS PLAPAO 
I PADUSKAITf..' yra skirtingos nuo 
I oarišaT.o >:.■ •>. j •■= yra išlaukinės gy- 
Igj juc s. .,r.t-a -Uos prie kūno ir 
lt.; :1a; ji - --s’iprir.irją toms kūno 
j«!;!:n:/, kur; reikalinga. Neturi 
!j' ’.<ių :.vi si reniinų. Nenusien-
•ir neat.'lrv: a į ksulus. Tūkstan
čiai ši r: is !?a i\škaitėmis gydosi na
mie. r.esutrukda: 

įneša.
■ pydo. Minkšt 
•va pridėt—ne 
•auksinis rned: 
medalis Pary: 
nčjimas Pat:. 
Francisco i’: 
naturalis ir 
diržą Mes n 
mi jums Plat 
DYKAI. N’ef
mums.

PLAPAO
305S Stuart’s !>idg., St. touis, Mo.

: nuo darbo ir dau- 
ei šitokiu bubu išsi- 
.aip Košastas—leng- 

mgios. L’ž jas gauta 
- Komoj, Grand Prix 

ir garbingas pami- 
E opozicijoj, San 

:s itsitaisymo yra 
.au nereikia dėvėt 

.sysim tai pasiąsda- 
Standymui visiškai 

. pinigų, tik parašyk 
( 

I BORATOR1ES

Moteris kuri di
džiuojasi savo gra
žumu visada laikys 
savo dantis švarioje 
padėtyje.
Saugiausias 
m i ilgiausias 
palaikymui 
švariais ir skaisčiais 
taip, kad jie prisi
dėtu prie pagerini
mo 
šveičiant 
guliariai. 
vieno 
Colgate’s 
DentaI Cream.

ir veik- 
budas 
danty

išvaizdos 
juos 
po kiek- 

vaJ«io. su 
Ribbon

Daktarai ir dentis- 
tai rekomenduoja 
Colgate’s. neš jis 
nuvalo dantis pilnai
ir prisideda prie ge
ros sveika i os.. Nu
sipirk triubelę ši; 
dien.

Ji Negalėjo Valgyt Nieko 
Tik Duoną ir Pieną.

Merginos—Jūsų 
Rūpesčiai Užsibaigė!

•»^t n 
a ir
'■n yr. visiškai pa- 
aikyi

GIRIA

PE-RUNAW.
?/ž *^3&&

KAIPO PUIKIĄ 
GYDUOLE

i Ponia Sophie Bauer, 216 First Are, 
S. E., Faribault, Aiinn. rašo: "PE- 
RU-NA yra puiki gyduolė. .Ji nadarė 
man daug gero per paskutinius de
šimts metu ir aš visuomet laikau ją 
savo namuose. Aš buvau tokiame sto
vyje, kad negalėjau nieko daugiau 
valgyti, kaip tik duor.ą ir pieną, o 
kartais ir šitas maistas buvo man 
persunkus. Dabar aš gabu valgyt bile 
ke. Aš rekomenduoju PE-RU-NA vi
siems mano draugams.’’

Negalima tikrai nei apsakyti, kiet 
žmonių p« r paskutinius penkiay-de- 
šimts metu vartodami PE-RU-NA 
gavo pagalbą taip lygiai, kaip ir po
niu Bauer rado palengvinimą nuo ka
taro nesmagumu vartodama PE-riU- 
N A
Parsiduoda visur pavidale 

Tabletų ir Skystimų.
Prisiųsk 4 centą stampa adresu THF. 
l’E-RU-N \ COMPANY. Columbus, 
Ohio, o aplaikysi knygutę apie katarą.

saro plau
Jva- .. jv€j

I 
i 
I 
i 
I 
i 
i 
i • ; I 
i
I 
I

ries
a kankinant zuiti 
iltį :.?nų, sun;ii- 

j .ragins jūsų 
Po t»’ nau«lolcite

’jais 4cl:C n-:kal<> 
jc- f ocnmagu-

, arbt už 
i -btuvv«.

F- AD RILHTER4 CO.
104-114 So d:hSt., BrooHya, M.T. JZ

JU

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI
PRATIMAS—JOS NELAIMIU IR VARGU 

PRIEŽASTIS.
Jos geresnei tvarka: ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, sa- 

gimtinės krašto tamsumų ir prietarus sklaidydamas.
Taigi, Naujų Meta dovanoms parsi:.is<lii:k savo gimtinės artimie-

.Mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės 
žurnalą

Su jo priedais-—knygomis:
Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu

“ D A I G A I ”
V. Boelse žmonijos Kilmė, (su paveikslais.)
M. Berno Žmogaus kova su gamta, (su paveikslais.) 
Sodžiaus Kalendorių 1926 metams, didelį ir turiningą.

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

"Kl’LTURA" su visais priedais kaina metams siunčiant ja Lie
tuvoje 20 litų (2 dol.), pusei metų 12 litu (1.20 c ), Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol

Be to gera dovana knyginėliams “Kultūros" kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 1924 m. neįrištas 2 
dol.. įrištas (2 tomai i 2 dol. 10c., 1923 metų—COc., įrišti—75c.: Ame
rikoje 1923-1924 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c.. įrištas (3 tomai) 

doleriai.
Pinigai geriausiai siųsti per paštą money orderiu.
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS” BENDROVĖ

»I ii

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo 
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę jr niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespčjat visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu 

apie savo farr.iliją ir vaikų išauklėjimą per 2<> metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoja. J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęs etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi. mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J Baitreno Riterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikasyti ligom; ir taip 
toliau visokių gyduolių užlaiko.I

i SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.
J. Baltrūnas. Prop.

2500 W. Pershing Rd., Chicago, III.

Mokėk Pusę 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (Šerno), apdarvta $4. dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (Šerno), apdarvta $1, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta 81.50, dabar ti 75c. 
GAMTOS PAJ1EGOS. apdarvta $1.50. dabar tik 75c. 
GYVULIU PROTAS, apdaryta-$2. dabar tik $1.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdarvta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdarvta $1.25, dabar tik 6oc.

ANGLU KALBOS LEKCIJŲ $5. dabar tik $2 50. 
ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

83, dabar tik $1.50.
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS Lekcijų 

$3, dabar tik $1 50.
TEISIU VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdarvta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR* DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta 82, dabar tik 81. 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1. dabar tik 50c. 
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik 81.
PORTUGALU MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10 
TIKRI JI OK AI, apdaryta $2. dabar tik $1. 
VELNIO BAŽNYČIA, apdarvta $1.50, dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINIJA. apdarvta $1. dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMU, apdaryta $2, dabar tik $1. 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSTPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c 

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

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Pini Avenue,

Jau Susekta ir Atidengta W 

i “BURTININKE”| 

H Rašoma: Bur- įgj 
tininkų ir ra- 
jany burtai- pjp 
m onai; Vėl- SĮm 
nių galybė;

(Meiliški bur- 
'tai; Dideli 
Įiuolcai; A i t- 
varo paslap- 
tys; Gražus 
paveikslai, ir 
daugiau. To- 
d ė 1 “Burti- 
oinka.T'- ver
tas tukstan- 
čiu<» > dolerių, 
bet prenurhe- 
ratos k a i na 
metui Ameri
koje, Lietu
voje ir kitur 
Tiktai $1.00! 
(Reikalauja
ma knygynai 
ir pavieni 
žmonės užra
šinėti ir par- 
davinėti 
•‘Butininka’3. 
(Jžsi«*akykii 
sau ir m a v o 
jriminėm> Lie
tuvoje “Bur
tininką”. Sių
sdami prenu- 
meratos d o- 
lerj. aiškiai 
parašykit *a- 
v o adresą ir 
admuokit:

LIET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 
3106 So. Habted St. Chicago, IU.

ŽILAPLAUKIAI ŽMONES 
—Klausykit mano 

Istorijos
A- sugrąžinau- naturalę 

i -palvą savo plaukams 
• art .darna sek re t ną me

lą. kutins niekas neži- 
Aš tą atlikau priva

liose avo namuose ir 
man našai kainavo.

i <Tai buvo ma 
mot prašai > 
plaukus Dat. 
ėius gražiu.- 
jau jaunystėj. .................. .........
pasakosiu . tikrą, istoriją, kaip 
mano plau'.:;:i 
juos prašą’. :■ ,

Lą r.i: ■
mokesčio. ?.!an<__ ___

3932 So. Ib.hey St . A. R. 401,
<’ hicag<. UI.

ąlis.džiauięBBMM, kuo- 
iK-api-nčiamus žilus 

aš ir vėl turite žiban- 
■ ukus, tokius aš turė- 
Ilašvki’ man, o aš pa- 

paliko ąlL ir Jta'.P ai 
Aš ; sakymu jums, 
•likt -dykai, be už
mirė is: Juel Dma,

18
23

13

■į

S



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

sėkmės. Prelegento Įsitikini-., 
i mu—nei “LZ22 12 

. Mussolini, nei Primo de Ri- 
> veros vakaruose diktatūra, 

nei Rusijos bolševikų Ry- 
• tuose komunistinis davatkiš

kumas negali nieko gero 
žmonijai duoti. Kaip vieni, 
taip ir kiti varo laisvąją min
ti ir neduoda vietos ramiam 
kultūros darbui.

Tačiau p. Herbačausko 
nuomone. kaip didžioji 
Francijos revoliucija, taip 
ir šių dienų Rusijos revoliu
cija yra kova su anglų kapi
talizmu. Kaip Napoleonas Į 
Angliją norėjo eiti per Indi
ją, taip šių dienų Rusijos 
bolševikai kursto indų tautą 
sukilti prieš neturinčius są
žinės ir gėdos anglų lordus. 
Anot jo, nei Budda, nei 
Kristus anaiptol nevai’žė 
laisvosios minties. Tačiau 
šių dienų musų kunigai var
dan Kristaus daro bizni, vi
sai užmirščlami, kad Kristus 
kitaip mokė. Lietuvos kuni
gai maišydamiesi'i politiką, 
varo pragaištingą visuome
nei darbą. Jo nuomone, tas 
toliau negali būti toleruoja
ma. Lietuvos laisvamaniai, 
padėję pagrindan ne mate
rializmą, bet aktyvosios dva
sios idėją, turi griežtai kovo
ti su ta musų kunigų tamsia 
priespauda.

Prelegentas nurodė visą 
eilę kultūros bei meno isto
rijoje Įdomių faktų. Anot 
jo, genijus negali būti ne- 
laisvamanis. Dievas pripa
žįsta tiktai tuos, kurie kumš- 
čia drįsta suduoti i dangų. 
Šviesos nešėjai \usados buvo 
valdančiųjų nukankinti. 
Kaip Prometėjus taip ir Liu- 
cifierius yra tie šviesos neši
mo tamsiajai žmonijai var
dų simboliai. Liucifierius lo
tyniškai “Luxfer”—šviesą 
nešti—taip pat buvo tuo at- 
ėmėju iš Dievo šviesos, kad 
galėtų duoti jos pasiilgu- 
siems. Kristus skelbė artimo 

o bažnyčia degino 
tuos, kurie tai jo idėjai no
rėjo patarnauti.

Po paskaitos buvo pora 
oponentų, iš jų vienas kuni
gas, tačiaus jie taip silpnai 
operavo savo ginamais argu
mentais, kad p. Herbačaus- 
kui užteko pasakyti porą žo
džių. kaip auditorija jam 
pritardavo milžinišku aplo
dismentų aidėjimu.

Bendrai, laisvosios min
ties Idėja yra didelis susido
mėjimas. J. T.

Ta ura ges kronika.
—Paskutiniais metais čia 

pasekmingai varo savo akci
ją metodistai. Neturėjo savo 
maldos namų ir talpinosi 
privačiuose namuose, dabar 
Įsigijo žemės gabalą ir pasi
ryžę pavasarį statyti bažny
čią.

Apgailėtina, kad metodis
tai pamaldas ir pamokslus, 
dažniausia, atlieka vokiečių 
kalba, kai daugumoje meto
distai yra lietuviai.

Sakoma, kad Lietuvos me
todistai yra remiami Angli
jos ir Vokietijos metodistų.

Tauragėj laisvamanių 
skaitomu Į "00 asmenų.

Apskrity esama ir pavie
nių inteligentų masonų, ku
rie ryžtasi Įkurti žemaičių 
masonų ložą, tik jų tarpe nė
ra galutino susitarime, mati 
dalis jų yra palinkusi Į neo- 
masonus.

Menama, kad žemaičiuose 
masonų loža gyvavusi XVIII 
šimtmetyje ir išnyko XIX 
šimtmečio pabaigoj, būtent 
rusams galutinai numalšinus 
lenkų ir lietuvių sukilimus.

Anų laikų masonų centru 
buvęs Raseinių miestas, ka
me būdavę jų centriniai su
sirinkimai. Tvirtinama, kad 
tais laikais masonų ložai pri
klausę daug bajorų inteli
gentų, kurių tarpe figūravęs 
ir mužikų vargų dainius D. 
Poška, ar bent, esą, jis turė
jęs su masonais ryšių.

Spėjama, kad iš anų laikų 
masonų yra dar gyvų žmo
nių, kurie jei ir aktyviai ma
sonų ložoj nedalyvavę, tai 
bent pažinčių su masonais 
turėję.

Naujos Apsk. Tarybos pa
rinktoji švietimo komisija 
apskrity uždariusi dvi mo
kyklas, kurioms buk moki
nių pritrukę, bet švietimo 
komisija, matyt, nepasirūpi
no išaiškinti, delko mokyk
los mokiniai nelanko?

Miesto Taryba, kurioj 
stipriausia frakcija yra so
cialdemokratai, kurių ir bur
mistras yra, suaugusių gim
nazijai pašalpos oaskvrė 
2,000 litų.

Tauragėj žada pasirodyti 
naujas savaitraštis, kuri lei
sią kairieji.

Tauragės komercinės mo
kyklos mokytojai jau trečias 
mėnuo algų negauna.

i

' meilę,
i

-------- I
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suoti asmens gali kreiptis i 
Kalino miesto valdybos sek-

Vilniaus lietuvių bylos. 1 
Sausio 8 u. apeliacinis 

teismas Viiniu-e negrinėjo 
Andrio Pūčio bylą. Putys 
yra kilęs iš Pučkornės sodž., 
Valkininkų v . ir kaltina
mas, buk nuo 1920 metų iki 
1923 m. vadovavęs Lietuvos 

_ a _ . šaulių bučiui. Taikos teisme; 
tuomet gimimo faktas turi [jis buvo nuteistas 6 metams 

o. Nagi ine-

retoriatą.
1) Užrašymui gimimo ak

tų, tėvai ar vienas iš jų, su 
; dviem liudininkais turi pri
statyti kūdikį Į įstaigą. Jeigu

SSF "M:limybės pristatyti kūdikį.

būti dviejų liudininkų pa-[sunkaus ’.alėji 
tvirtintas. j jant bylą apeliacijos teisme,

2) Norintieji susituokti, gjmėjas adv. \\ roblewskis 
turi pranešti Įstaigai savo pa-(Įrodė, kad ta- lym«i buvę, 
siryžimą—jaunasis savo gy-( pravesti labai i: tinkamai ir, 
venamoie vietoje, jaunoji—(nepatikrinti po tinės polici 
savo. Einant tuo pranešimu, jos davinių, 
sustatomas užsakų skelbi- Į 
mas, kuris per 7 dienas lai
komas iškabintas viešoje vie
toje, ant Įstaigos durų. Šių 7 
dienų bėgyje kiekvienas, tu
ris žinią apie esamas susituo- [ 
kimui kliūtis, žodžiu ar raš
tu, gali pranešti tai Įstaigai, 
ant kurios durų iškabintas 
skelbimas. Septynioms die
noms praėjus, norintieji su
situokti, abudu turi ateiti i 
davusią užsakus įstaigą ir ; 
prašyti Įrašyti juos i vedu-; 
šiųjų knygas.

Susituokiantieji turi pri-; 
statyti: a) kitos Įstaigos Įs
taigos liudyiną išėjusių ten 
užsakų, jeigu tie užsakai bu-| 
vo daryti dviejose Įstaigose: ( 
b) gimimo metriką iras-: 
mens liudvmą ir c) kiekvie
nas po 2 pilnamečiu liudi
ninku tam, kad nėra teisėtų 
kliūčių susituokti.

3) Mirimo užrašai įtrau- ( 
kiami i knygas Įstaigos, pa
gal velionies paskutinę gyve
namąją vietą palaidojus ji; 
Įstaigai leidžiant, ar pasire
miant gautais iš policijos 
protokolais.

Apie padarymą gimimo, 
jungtuvių ay mirimo aktų 
miesto valdyba išduoda ben
dra tvarka tam tikrus pažy-; 
mėjimus ir aktų nuorašus*

Kunigas uždaro bažnyčia. 
NEMl NAITIS (Alytaus ap- 
sk rieties). čia vietos klebo
ną.- k im. Baltuška Įneidamas 
i kitokias organizacijas ne
turi laiko atlikti savo tiesio
ginių pareigų. Pav. sausio 9 
buvo laidojamas pil. Kar- 
puška. Pakviestas kunigas 
atlikti savo pareigas atsakė, 
kad jis neturįs laiko, jam 
reik vykti posėdin. įdomu, 
ar dar ilgai reiks laukti, ka
da kunigai visai uždaiys 
bažnyčias?

I

Apeliacijos teismas savo 
nusprendimą atidėjo ir nu-i 
tarė pareikalaut' iš politinės: 

(policijos dokumentalių k»l-[ 
' lės Įrodymų ir ištardyti nau
juosius liudininkus.

į AMERIKOS LAIVAI

VAIKŲ REIKALAVIMAS
Astuoni iš dešimties vaikų turėjo ar turi silpnus 

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

scom emulsion
T ai yra vaikų draugas, valgis-gyduolės, kurios issidirba 
i stiprumą. Jos taipgi turi savyje daug vitaminų, 
kur gamta reikalauja dėl stiprių kaulų ir dantų. 
Duokite savo vaikui Scott's Emulsion.

Scott & Boune. Bloomfield, N. J. 21-55

Į Knygnešio sūnūs. 
MARIAMPOLĖ. Visai Lie- Į 
tuvai žinomo knygnešio An
driaus Verbylos sūnūs Vy
tautas Verbyla kūčių dienoj 
(1924 m.) visai netikėtai ta
po iš Kauno kalėjimo paleis
tas ir tą pačią dieną parvyko 

t i Mariampolę. Rodos tai 
menkas įvykis, o kiek tai vi-Į 

įsai Mark'inpolei džiaugsmo ■

I

i suteikė. Rodos ir padangė 
i prašvito ir šventės palinks- 
Į mėjo... Dabar laukiama An
driaus Verbylos paliuosuo-j 
Jant ir pi į vykstant Laukiai 
Mariampolė, laukia visa Lie-i

• tuva!

Kratos ir suėmimai.
Teko sužinoti, kad Lietu

vos politinė policija Kaune | 
padarė kratų pas keliolika 
studentų socialistų draugijos 
narių. Kai-kurie jų suimti,1 
dalis paliuosuota, o dalis dar 
sėdi kalėjime.

Galit važiuot 
; Seną Tėvynę 
ir grįžt bėgyje 
vienų metų, be 
ėjimo per Ellis 
island, tą ga
lite padaryt iš
gaunant leidi-

ąpie kelionės patogumus 
Valdžios laivų. Jie turi 
linksmus kambarius dėl 
žmonių, puikus valgiai, 

patarnavimas, didelės 
lieiio koncertai ir visokios

kad jūsų giminės butų

1
1

n.ą dėl sugrįžimo.
Sužinok 

ant J. V. 
švarius ir 
2. 4 ar ti 
mandagus 
dėnys, 
rūšies patogumai ir linksmybės.

Rengki 
parvežti į Ameriką ant didžiųjų J. 
V Valdžios 1 
tybių Linijos.

Pasiteraukit 
agentą arba

I MTE!) STATĖS LINES 
15 Bn>ad«ay New York City < 
75 Statė St. BoMon. Mass. <

Managing Operators for
l nited Statės Shipping Board <

laivų. Jungtinių Vals-

pas vietini laivų

“ j 
4 I 
< | <

Prisiąsk tik 25c. padengimui persiuntimo lėšų 
meno kortų nori, o likusius pinigus užmokėsi, kai 
namuose. Adresas:

PRACTH'AL SALES CO. 
1219 NORTH 1RVING AVĖ.. liepi. 200.

><•.

KORTOS! KORTOS!
N’o. 1. laiimčs Sp«-j n . Kortos 

gerai žinomos Madanie l.e Nor- 
niand. gal sies mystišk-s traneuzės 
moters, kurios pranašavimai tur
tingiems ir biedniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kalade šitų koltų su 
paaiškinimu, kaip jspėti laimę, tik 
$1 iki.

N’o. 2. Suženklintos Korto . i ku
rias žiūrint iš užpakalio galima 
pasakyti kokia korta via. Jos yra 
vartojamos garsiausių 
kazirninkų. Kaina už k; laite 
paaiškinimu, kaip jas 
$1.50.

” Suženklintos 
resnio išdirbimo. 
kiminais tik $2.25.

Mes gvarantuojam 
mų arba sugrąžinam atgal pinigus.

, i nu
galima

magikt, 

pažinai 

korto?
Kaina su pa.

užganėair.i-

>r

tik

ii

ir pažymėk kokio nu- 
aplaikysi kortas savo 

(X>

CHICAGO. ILL.

Komunistams Lietuvoj 
nevyksta.

Šiomis dienomis Šiauliuo
se politinė policija susekė 
labai rūpestingai sunarplio
tą komunistų medžiagą. 
Rasta daug literatūros, susi
rinkimų protokolų ir ginklų. 
Suimtieji daugiausia už algą 
suvilioti paprasti darbinin
kai, tardant mielai išpasako
jo visus planus, kaip manyta 
Lietuvoj rengti perversmas 
ir laukti iš sovietų 4.000 gal
vų paramos. Suimta ir kelia- 
tas vadų—žydukų.

Naktį iš 5 Į 6 sausio ant 
kelio Mariampolė-Kalvarija 
suimta su komunistų litera
tūra pil. Žebrauskienė.

Herbačausko paskaita apie 
laisvamanybę.

Sausio 11d. Rotušės salėj 
Kauno Laisvamanių Draugi
ja suruošė paskaitą apie lais- 
vamanybę. Publikos prisi
rinko tiek daug, kad stovin
čiųjų buvo net ir prieangy 
už durų. Oponuoti buvo pa
kviesti Katalikų Centro na
riai, tačiau iš jų niekas Į dis
kusijas nėjo.

Pirmiausia prelegentas 
atsakė “Ryto” užsipuoli
mams ant p. Herbačausko ir 
bendrai, ant visos Laisvama
nių Draugijos. ,.Savo ilgoj 
kalboj prelegentas pastebė
jo šių dienų dviejų politinių 
kraštutininkų kovos eigą, 
nurodydamas, kokios gali 
būti iš to pragaištingos pa-

■
I

Perkūnija per Tri* Karalius. 
BILAIŠIAI (Zarasų apsk.). 
Naktį iš 4 i 5 d. sausio per 
Bilaišių kaimą praūžė vėsu- 
la su lietum ir didele perkū
nija. Dievobaimingesnieji 
žmonės net žvakes užsidegė 
ir laukė jau “sudnos dienos,” 
nes niekas nepamena, kad 
tokiu laiku perkūnija tran- 
kytusi. Sudna diena neįvy
ko. Apšviestesnieji žmonės 
gi juokiasi iš tų plepalų nu
rodinėdami, kad nuo perkū
nijos ne žvakes, bet perkūn
sargius reikia statyti, o sud- 
nos dienos dar ilgai reiks 
laukti.

Jungtuvės, gimimai ir miri
mai be kunigų tarpininko- 

vimo.
Kauno Miesto Valdyba, 

)asiremd»ma Vidaus Reika- 
ų Ministerijos 1924 m., ba- 
andžio 8 d. aplinkraščiu Nr. 

2779 praneša, kad ligi Įsta
tymu leidžiamuoju keliu bus 
nustatytas bendras metrikų, 
knygų vedimo klausimas, j 
asmens, nedarydami gimi-j 
mo, jungtuvių ar mirimo ak-1 
tų pas dvasininkus, tokius' 
aktus gali padalyti Kauno j 
miesto valdyboje, kuriam, 
tikslui jau paruoštos ir Vi-j 
daus Reikalų Ministerijos 
patvirtintos knygos.

Aktų padarymui užintere-i

“Sudna diena” artinasi.
Šios žiemos gamtos stovis: 

lietus, kada turi snigti, per
kūnija per Kalėdas, kada 
turi traškėti šalčiai: vėsulų, 
potvynių atgarsiai—tamsio
se miniose sukelia Įvairiau
sių gandų, baimės ir net lū
kesčio “sudnos dienos.” Ka
me tos žinios ypač garsios 
zitiečių. juozapiečių ir kitų 
“krikščionių” fanatizuoja- 
mų nesusipratusių darbinin
kų ir tarnaičių tarpe. Pasta
ruoju laiku pastebėta esą in
tensyvesnis maldyklų ir 
smuklių lankymas. Sudnai 
dienai Įvykus, girdi, tunų 
jau nereikės,—tai reikia 
pragerti, ką turi ir eiti dū
šiai išganymo jieškoti...

Lydos “stebuklai.”
“Kurjer Poranny” paduo-[ 

da žinią iš Lydos. Paskuti-: 
niu laiku Lyda pagarsėjo sa-j 
vo naujomis tikybinėmis [ 
sektomis.Prieš kelis mene-' 
sius “Pilsudskio” gt. Įvykęs' 
stebuklas: naktį gatvės vi- j 
dury atsirado kelių dešimčių} 
centnerių sunkumo akmuo, i 
kuris kliudo gatvės judėji
mą. Bet nieks nedrįsta jo 
pašalinti, kadangi eina gan
dų, kad čia naujai atsiradus 
sios, panašios i mehometo- 
nus. sektos dievų stebuklas. 
Akmuo laikomas šventu ir 
garbinamas, nes, kaip kalba
ma, prie naujos tikybinės 
sektos priklauso ir policija.

DR.HUMPHREYS’

Greita Pagalba Nuo

INDIGESTION

Gudrus Teisėjas išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svii inkas užganėdintas
Visi linksmi!

Tūla lenk į še 
nesenai buv< . 
riame ėjo l yla dele: jos išvarymo 
iš namų. P 
buvo keli k: 
kad jie nuc 
kiančių kud 
mynos apa 
krino. kad 
miegoti dek 
todei prašę :amų savininko išvaryti 
šią lenkų š<

Teisėjas i 
dikių motin 
negalinti ve: 
nes jie verk 
paeinančio 
užkietėjimo 
jiems pagelbėti 
jas įsakė jai 
nusipirkti už ore 

tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas 
t , _
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
-teverkia, kaimynai yra užganėdinti, 

bylą ir

’.-imyna Nexv A orke 
pašaukta į teismą, ku-

ncipialiais liudininkais 
myriai, kurie skundėsi, 
• tos yra erzinami ver
du šitos lenkiškos šei- 
atr.eiite. Kaimynai ti- 
ie negali net naktimis 

i to kūdikių verksmo ir 
i 

n-.yną i.- tų namų.
kl;s verkiančių ku- 
- pasiteisinimo, kad ji 

dančių vaikų nutildinti, 
; kankinami mėšlungio, 
mo vidurių dieglio ir 
ir Z

i. L
.joiaus nueiti į aptieką 

bonką BAMBI- 
N'O ir jo duoti kūdikiams, kuomet

Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa-

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

JOJNTSERVict

203

I

[ TREJOS-DEVYNERIOS :
► Lietuviška gyduolė nuo daugelio ligų, susideda is daugelio parinktų <
► šaknų, žievių, sėklų ir žiedų, pargabentų iš Lietuvos. Musų sutaisyta , 
J Trejos Devynerios žmonėms labai pageidaujama ir žinoma kaipo J 
k “Palangos Trejanka” su Lietuvos herbu, pakeliuose parsiduoda po <
► 75c., $1.00 ir 1.50. Agentai pardavinėdami šitą “Trejanka” turi didelį < 
, uždarbį. Mes turime lietuviškų knygų ir kitokių daiktų dėl agentų <
* pigiai. Klauskite pas mus kainų. Adresas (10) ’

► L. M. O. HOUSE (
* 3343 SO. HALSTED STREET. CHICAGO. ILL. [

—— ■ — ■ ...........— —■ . ' — * .... .. .

ji nežinanti kaip 
Išmintingas teise-

bonką BAMBI

everkia. kaimynai j
namų savirinkas ištraukė 
visi sau linksmai gyvena.

B XMBIND yra kūdikių geriausiu 
draugu. Ku-.kai mėv-ta jį! Jii net 
prašo daug:..ns!

(I'a.-kelbjwas>

■■

1924
”Triją Metę Kanidtę Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.
"Trijų Metų KankHę” pre
numerata da doleriai ir pi
nigus siist pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja. 60. 
Kaimas. Lithaania.

stove lt
Nuo visu pilvo ir žarną nes
magu bu. kurie paeina nuo ; 
dantų augimo nieko *eretmio 
Kūdikiam. ir vaikams nėra, 
kaip

WlNSMWS
viuip

OUSNESS

j i.sų a pliekose
50c. taksiukai

Vartok it
BEF H IM S PILLS 

nuo T’ žimo Raugčiojimo,
Kep' r>ų ir Pilvo Ligų.
Jose N -ra K ■'lomelio
Pir.,
25 c.

BEgCHAM’S
PULS

i

i

»

i

Iš NEW YORK J 
J KAUNĄ *

IR ATGAL
Su S.V.taksomis

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

atgal į vienus metus, yra
• liuosi nuo visų kvotos patvar

kymų. Cžsisakykit vietą iš
kaliu*.

Deliai reikalingu permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
l NITED AMERICAN LINES

131 Statė St.. Boston. Mass.

Severa’s Cold onež Grip Tablets
sulaiką persišaldymą.nedodan: jam .isivystyti. Kaina 30 centai pas aptieką

Severo Kalendorių if 25 metams gaunama visur aptiek ase. ar r.uo

W. F. SEVERĄ CO.. - CE8AR RAPIDS, ICWA

įa/ssCTsoaūūcaacy
KOSULĮ sustabdyk tuojaus vartojant 

SEVERA’S COUGH BALSAM.
Laikyk ji po ranka. - Kainn 2Sc ir 30 centai.

J
Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų

kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laiška, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės iionką išbandymui jnrfno Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš rtorjjM praša
linti romatizmą nuo kenęianOų sa
vo lėšomis. Jus pamatysit^-ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic llerųedy. 
Aš esu tikra.-., kad bus geros pasek* , 
mes ir jus patįs į Ui įsitikinsite pirę-^ 
ma, negu duosite man bent vieną cen
tą.

Nebandykite prašalinti romatiz
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
p laši erių ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jj su linimentais, 
elektra ar magnetizmą. Nebandy
kit išvyt jį su užkalbėjimą. Bet 
jus privalot jj prašalint. Jis yra 
kraujuje ir jus turite vyti jį lau
kan.

muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir

į

LLOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik steitrumiai 

Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokiu ap
sunkinimų

32 Broaduay. Ne* York. 
arba dus vietos agentus.

KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio Stipru- 

• mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellogg's. Su
piltas Laboratorijose.

že
mu
ką-

Itališki Armonikai
Mes išdir
bant ir im 
portuo ja
me viso
kių rūšių 
rankomis 
dirbtas
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 1"

metų gvarantuotos. Musų kainos 
ihcsnės negu kitų išdirbejų. Dykai 
t?ikiajn pamokinimus Reikalaukit 
talog.o kur; pasiunčiam DYKAI (15)

Rl \TTA SERENEI.I.I A CO.
»17 Elne Island Avė.. I>ep«. 47, 

Chicago, III.

Ir aš tikiu, ta darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Rematizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit r.uo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės 
panaikina skaudžius dieglius, 
sąnarių sustingimą.

1- 
f

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt j vieną savaite ir ' 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevartoja mano gyduolių, jua nežinot ką jos 

gali padaryti. Perskaitykit musų t * jį
\ pasiūlymą žemiau ir reikalaukite JD//s

jų tuojaus. Z /L-UK.
REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.

Mes norime, kad jus išbnndytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas. ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandvkit__tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros batelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25e. persiuntimo ir sapakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui uz persiuntimą. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, e 
tuojaus sulaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne. 
reikės mokėti nieko. '
PRISfVSK KUPONĄ 

Kuhn Remedy Co, 
Dept. B. W.

Aš toriu Romatizmą ir no
ris dolerio vertės butelį 
Kuhn'o Kheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.t.

I
I 
t

I

VARDAS - 

MIESTAS 

VALSTIJA

Gatvė ar
R. F. 1».—

KUHN REMEDY CO., įsss Miloše* Are, CHICAGO.

j
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Vietinės Žinios
ŠAUDYMAS SOUTH BOS

TONO SALIUNE.
Viena* airi* užmušta*, šeši 

areštuoti.
Pereitos subatos vakarą 

ant kampo C ir Second stree- 
tų saliune buvo nušautas Leo 
Downey, 23 metų amžiaus 
airišiukas, kuris vos tik ke
lios dienos atgal buvo parsi
traukęs iš Portlando savo 22 
metų amžiaus pačią si 
dviem vaikais ir Įsitaisęs am 
C streeto kambarius rengėsi 
apvaikščioti Įkurtuves.

Kaip tas šaudymas Įvyko 
tikrai da nežinia. Nušauto 
jo pati sako, kad jis tą vaka
rą Įdėjo virtuvėj klijonką ii 
pasiėmęs $1.50 pinigų išėjo 
Vėliau ji išgirdo, kad jis jai 
nušautas.

Saliuno savininkas Burkt 
ir jo darbininkas Leary aiš 
kino policijai, kad jų saliu- 
ną užpuolę tris banditai 
pradėję šaudyti ir pataikė 
Dosvney’ui. Bet policija ši
tai pasakai netiki, nes pc 
šaudymo Downey išgulėję 
saliune užmuštas apie valan
dą laiko, ir saliuno laikyto
jai nepranešė apie tai polici
jai. Netik nepranešė, bet dr 
norėjo užmuštąjį žmogų pa
slėpti. Kada vėliaus saliunar 
atvažiavo tūlas Feenev, jie 
prašė jo nušautąjį parvežt 
namo, sakydami, kad jis 
esąs labai girtas ir buvęs ki
to bomo parmuštas. Kada 
Feeney šitą žmogų apžiurė
jo ir pamatė, kad jis turi per
šautą galvą, saliuno savinin
kas pradėjo prašyti, kad 
Feeney nesakytų apie tai po
licijai? Bet ” Feeney nepa
klausė ir pašaukė policiją.

Policija tuojaus areštavo 
saliuno savininką ir jo darbi
ninką ir uždarė juodu kalėji
man be kaucijos. Feeney 
taipgi buvo sulaikytas, kai
po liudininkas. Vėliaus poli
cija suėmė d a tris bomus, 
kurie buvo saliune laike šau
dymo. Manoma, kad kalti
ninkai greitai išsiaiškins.

adv. Bagočių ir Anthony 
Ivas (Iš vieno kurio informa
cijos bus nepilnos. Gaukit iš 
abiejų).

Norintieji žinoti apie caro 
rublius ir kaizerio markes, 
klauskite N. Gendroliaus. 
nes jis yra ekspertas.

Norintieji iš lenkų Vilnių 
atvaduoti, matykit poną 
Ivaškevičių. Ant “atėmimų 
jis yra ekspertas, nes jis “at
ėmė” Klaipėdą iš franeuzų 
(čia reikia tept).

Norintieji geras prakalbas 
surengti, kalbėtojum pa
kvieskit M. Vieni, o kolekto
rium Ivaškevičių. Bus good 
gišeft.

Norintieji žinoti apie Lie
tuvių Kooperacijos valgomų 
daiktų krautuvę, klauskite 
pas Striguną, jis daug žino.

Norintieji žinoti apie tai. 
ką pamiršote, kreipkitės pas 
Miką Koriną, Dorchestery.

Ta* Pats.

Atvežė 1,000 beždžionių.Į Bostono uostą atėjo iš 
Indijos anglų laivas “Sutton 
Hali,” kuris atvežė 1,000 
beždžionių, daugybę paukš- -tyti. 
čių, gyvačių ir kitokių su- ~ 
tvėrimų. Šitie laukiniai rais
tų gyventojai bus išsiųsti 
New Yorkan Hagenback 
Brothers firmai, kuri pirk
liauja laukiniais gyvūnais.

Necivilizuotų žmonių 
kliubas.

Ant Broadivay So. Bosto
ne komunistai turi kliubą. i 
kurį kitokių pažvalgų žmo
gui pavojinga užeiti, nes tai 
necivilizuotų sutvėrimų liz
das. Štai, 7 vasario aš užė
jau tenai pamatyt savo pa
žįstamų. Tuojaus pribėga 
prie manęs du komunistai, 
Plepio kamarotat ir sako, 
eik šen, mes tau ką nors pa
sakysim. Sakykit čia pat, aš 
atsiliepiau, juk komunistai 
slaptos diplomatijos nepri
pažįsta.

“Ve, tau duris atdaros! 
Von, laukan, kad čia tavo 
nei kojos daugiau nebūtų, 
jei tu eini prieš Plepi,” pra
dėjo įsikarščiavę šaukti Ple
pio denščikai.

Tai ve, kiek pas tuos žmo
nes barbarizmo I Jie užpuo
lė mane užtai, kad aš Balso 
Draugijos susirinkime aną
dien pabariau jų Plepį, kuris 
per komunistų laikrašti buvo 
apšmeižęs Draugijos komi
tetą pereitų metų.

Jei jus, vyručiai, šitaip 
elgiatės savam kliube, tai 
kaipgi jus galit norėti, kad 
kitos draugijos Įsileistų jus Į 
savo komitetus? Juk esate 
da puslaukiniai žmonės. Jei 
visi lietuviai butų tokie, kaip 
jus, tai jus butumet iš visų 
draugijų už apykaklių išmė-

Balso Draugijos nariams 
patartina visiems rinktis i 
susirinkimus ir daboti Drau
gijos iždą, kad komunistai 
nepasigautų jo Į savo rankas.

Bepartyvis D-jos Nary;.

Didelės Ristynės
UŽ NAUJOSIOS ANGLIMI tAMHJON/^TĄ 

šiame k c!' et -

SRUARY
. re

J v v ks
12 DIENĄ VASARiO-H

Pradžia 8:15 »alaml i '
GRAND OPERA ŪSE

WASH1N(.T(>N STREET, kampa- l -' ' BDSTON, MASS

SOUTH BOSTONO 
LAISVĖS CHORO

V/Yhl/"*rfYT A C | I MEDICINOS DAUTARA

Mj^bLKIAd! I C. J. MIKOLAITIS
> SUBATOJ' į

VASAR1O-FEB. 14, 1925 J 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare

Z TSLCFONAS W? S
8 MEDICINOS DAKTARAS 3

LIETUVIŲ SALĖJE 
kampas E ir Silver Sis.

So. Bo*ton, M»3*.
PITOG RAMAS:
1. Laisvės Choras su dai- 

, nomis, vad. E. J. Sugar 
l 2. A. E. Salaveičikiutė, 
soprano, iš New Britain.

1 3. V. Tumanis, tenoras, iš
Worcester, Mass.

j 4. C. W. Janowski, armo- 
nistas, iš Worcester, Mass.

5. C. Steponavičius, smui
kininkas, iš Montello. Mass.

6. O. Katkauskiutė, kontr- 
■ alto, iš Hartford, Conn.
i 7. S. Jasinskaitė, smuiki- 
: ninkė, iš So. Bostono.

Visus kviečia atsilankyti
Laisvės Choras.

WM. KREIVIS i
Lietuvis Kriaučins į

Siuvu naujus rubus pagal naujau-j 
stos mados ir taisau senus už prieina- < 
mą kainą. (8) t

14? Windsor St-. Cambridgc, Mass

Vaistote.: ano J iki 4 po pietą, 
■uo 7 iki 8 vakar*.

107 Summer St, 
LAVVRENCE, MASS.

I
I

Dr. H. M. Landau
SPECIALIbTAS

VENERIŠKŲ LIGŲ
18 CHAMBERS ST. 

BOSTON, MASS
• l el. Hay markei 1436

Gaisras laikraščio 
spaustuvėj.

Bostono “Transcripto” 
spaustuvėj kilo gaisras ir 
pridarė apie $125,000 nuos
tolių. Mašinos tečiaus išli
ko sveikos ir Bostono reakci
ninkų organas vėl išėjo.

Buvęs majoras pasodintas 
kalėjiman.

Buvusis Lowellio miesto 
majoras Brov.n tapo areš
tuotas ir uždarytas Cam- 
bridge’aus kalėjime už ne- 
užmokėjimą valstijai mo
kesčių už kelis metus.

Choro Repertuaro koncertas
Vasario 22 d. Lietuvių Sa

lėj bus Choro Repertuaro 
koncertas. Dalyvaus šie ar
tistai: A. Židanavičius, P. 
Rimkus, A. Bačiulis, M. Mo- 
nikaitė, Z. Vaitkaitė, J. 
Vinkšnaitė, Z. Neviackienė. 
M. Grybaitė, čiurliutė, 
Grybaitė ir kiti.

Programas žada būti 
naujų muzikos dalykų.

O.

1 •

DENTISTAS 
16—12 dieną;
2—b po pietų
6—8 vakare:

NedėlMMM nuo 16—12 dieną

705 N. Main *t. karna. Braad M.
' MONTELLO, MASS.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ČA.MPIJONAS
v

1

TEI- E.MPIRE 7365

F. MATULAITIS

Telefoną* *ll**W.

Dr. A. GormaB-Gumasskis
LIETUVIS

Valandos: nuo 
j nuo

nuo

Ultravioletinė Šviesa 
Diathermia

322 HOLBROOK AVĖ..
DETROIT, M1CH. 

ADYNOS:
12-2. 6-8

SUSIKIBS SU LENKŲ ČAMPIJONU
Stan, iStsisiiif

✓
Amerikos Armijos č«imp jona^ Joj- : M \I.CEHTCZ 

susikibs su lenku mi'žinu SAM >h()RSKY
Naujosios Anglijos welter»eigh: čampijono RRIDSON GREEN 

susikibs su Lawrence.o narsuoliu MARTI N
Visos poro- eis iki galutinos pergalės

Musą čampijonas Franas Juška -iar • titč.nė NaojmriOs Anglijos
canipijonatą nuo Stasiako. paliesdamas jį vi-......... : • i
sako, kad Juška užklupo jį netikėtai ir todvl 
eitų su juo ristis iki trijų sykių Juška sutiko 
kui neužtenka vieno sykio, aš galiu paguldyt 
dyt, kad lietuviai nebijo lenkų."

Stasiakas prie šių ristynių yra gerai 
gint lietuvių garbę? Pamatysime ketverge

.(ki i 42 minutes. Lenkas 
•.ai'ar reikalauja, kad Juška 
- -akydamas: “Jeigu len

ta sykiu. Aš noriu paro- į

-•;>. Ar pavyks Juškai ap-.

SPORTAS
Juška ir vėl laimėjo. Jis taip 
tiesė indi jonų “čyfą,” kad 
tas negalėjo nei atsikelti.

Praėjusiam ketverge mu
sų drutuolis Juška ir vėl lai
mėjo. Indijoną Montour jis 
voliojo, kaip pelų maišą. 
Kuomet indijonas pradėjo 
rodyti savo žiaurumą, Juška 
pašokęs nučiupo jį už galvos 
ir tokiu smarkumu sviedė jį 
per save, kad indijonas pri
lipo prie matraso kaip bulvi
nis blynas. To ir užteko. In
dijoną reikėjo nešte nunešti 
į kambarį. Antru sykiu in
dijonas jau nebegalėjo išei
ti. Indijonas pripažįsta, jo- 
gei .Juška yra pirmutinis ris- 
tikas, kuris ji paguldė į toki 
trumpą laiką—tik i 34 minė
tas.

prie šių 1 istyjjių ne juokais. | 
-Jis pasiliki ant savo spėkos į 
ir priųvrimo. “Jeigu aš pa-' 
guldžiau abudu Zbyszkus, i 
tai naguldysiu ir Jušką. į 
Aną syki jis paguldė mane!
todėl, kad užklupo išnety- 
čių.”

Ar laimės Juška? Tai yra 
didžiausias klausimas, kuris 
bus išrištas ketvergo vakare. 
-Jeigu laimės, vietos sporti
ninkai lietuviai žada suteikt 
jam gražią dovaną.

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Siuomi paskelbia atidaręs 

naują Įstaigą, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ant kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

Tatai Montello’s ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lictuvj: (-)

ADOMWA1TKUNĄ 
(WA1TT) 

25 Enterprise St.. Tel. 6746-W 
Montello. Mass.
Ofiso vieta:

530 N. Main St„ Brocktun, Mis*. 
Tel. 1023

is< 
šit

PARDAyiNAI

I’\i;>ll»lODA PULRUlMiS.
ai, geroj vietoję biznis 
gus metus. Atsišaukit<

> ■■■■.■ . (7)
t Market St., Hudson, M»us.

TeL South Boston 8520
Residence Univcrsity 1463-J

S. M. PuSiute-SkiUii
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATO
M* Braadvay, S*. Baatea. Mm*

Room 2.

<
<

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sek reisų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų. 

18 Parmeater S4-, Boaton, Maaa. 
(Prie Hanover SU)

Tei. Richmond 668. (->
Valandos nuo 9 ryto iki * rak. 
Nedėldieniais iki 4 vai no oiet.

Telefonus 5025

ADVOKATAS
JOSEPH REDER

Vieelue patarimai yra 
duodami dykai

417 Bay Statė Buiiding, 
LAHRENCE. MASS.

z

Didžiausias Lietuviu 
Garadžius Cambridge
Mes parduodam naujus, ir antraran- 

kiųs karus ir taisom. Taipgi turim 
Cadillac Sėdaus dėl randavojimo ves
tuvėms, krikštynoms ir laidotuvėms. 
Atdaras dienų ir naktį (7)

TEtHNOLOGY GARAC.E 
47 MINDSOR STREET, 

CAMBRIDGE. MASS.

T*L: Richmond 141*

Dr. Divid W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS I 

SLAPTAS LIGAS
VALANDOS;

Nuo 8 ikt IV ryto. 
Nuo k iki * dieną.
Nuo 7 iki 8 vakar*, 
ttl HANOVER ST, J

- BOSTON. MASS. /
AstNNVNNNN&NNNNNNNNNNNNNV-

IT.UNKSNAS. I’ukus, PadušUs 
Patalus. Kaidras ir visokias lovą įrėd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
ypatiškai arba rašykit:

Oidžiausis sandė
lis G varant uo jam 
uzsiganėdininią. 
Pas mus gausi’.e 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kas.h

11

5 Tel. South Boston 4000 >

i| Dr. J. Landžius Seymour
£ LIETUVIS GYDYTOJAS

/ 772 Broadway. Su. Boston. Alass. 
J VALANDOS:
f Nuo 9 rvte iki & vakare.

European Feather Co.
25 Lowell Street. BotUon. Msmm.

/

Tel. So. Boston 506- W

DAKTARAS
A L. KAPOČIUS
' LITU VIS DENTISTAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDĖL1OMIS:

J iki 1 v. po pietų
Seredomis iki 12 dieną. 

Ofisas "Keleivio” name.
251 Broadwav. tarpe C ir D St.

SO. BOSTON. .MASS.

I

i

MUZIKOS VEIKALAI l
Tik ką išėjo iš spaudos aštuoni nauji muzikos > 

veikalai. Dainavimui su piano akoniponementu.
Muziką parašė A. Bačiulis

Audra Prieš Dieną (Solo) .........................
žvaigždutė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi, Dainos (Solo arba Duetas) ........
Nok t urnos (Duetas: Bassui ir Sopranui) .. 
Piemenėlis (Duetas) . .....................
O, Laisve (Mišram Kvartetui arki Chorui). 
Myliu (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..

Imant visus veikalus sykiu, prisiusiu už $1.00 S 
Siųsdami užsakymus, siųskite ir pinigus, išper- 
kant pašto Monev Orderį sekančiu adresu: į

ANTANAS BAČIULIS
P. 0. Box 16, So. Boston, Mass. >

S1.00
.75
.50 

$1.25
.50 

. .50
.75

i

I

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENA DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIRIUS. PLUMBINGĄ, 
ELEKTRIKIMUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DA1KJUS.

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

South End Hardware Company
1*95 HASH1NGTON STREET, BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių biznierių, profe

sionalų ir pramonininkų 
kliubo susirinkimas įvyk- 
Vasario 14 d., 8:30 vai. vi
kare, T. P. Greviškio ofise, 
395 Broadway, So. Bostone. į u

Visi nariai, o taipgi ir no- i čampijonui Juškai bus “sod
rintieji prisidėti prie Kliubo na diena.” Jis risis su Stasia- 
malonės atsilankyti. ku už lietuvių garbę ir už

Dr. J. Landžius, sekr. savo ateiti. Keliatas sąvai- 
--------------- ! čiu atgal Juška paguldė Sta- 

LINKSMŲS LIETUVIŠKI siaką ir atėmė nuo jo Nau- 
ŠOKIAI------------ josios Anglijos čampijona-

Rengia Cambridge’aus Pro- tą. Lietuviai nudžiugo, ( 
gi-esyvės Draugijos ir Kuo- lenkai nusiminė. Stasiaka. 
pos, Vaikų Draugijėlės na v. "" ’ - 1 1
dai, subatoje, VASARIO 1 .

dieną, MALTA SALĖJE, 
40 Prospect St., Cambridg 

Prasidės 7 vai. vakare.
Tai bus paskutiniai prieš 

užgavėnes šokiai. Beabejc- 
nės, bus galima linksmai lai- 

.. ką praleisti. Taipgi bus ant 
kreipkitės prie K. Jurgeliuno išlaimėjimo $5.00 auksinis, 

tad žingeidu, kas jį laimės. 
Malonėkit atsilankyti visi .r

Labai svarbios informacijos.
Norintieji žinoti apie Lie

tuvos Žemės Banką, kreipki
tės pas kun. Joną Žilinską.

Norintieji patirti, kaip 
plaukioja Lietuvos laivynas, 
kreipkitės pas Dr. Joną šliu- 
P4-Norintieji žinoti apie Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
stovį, kreipkitės prie vietinių j 
agentų—N. Gendroliaus ir 
K. Jurgeliuno.

Norintieji patirti apie Lie
tuvos Prekybos ir Pramonės* 
Banką arba “Lašinių Bend-| 
rovę,” kreipkitės pas Joną 
Romaną.

Norintieji patirti apie Pro- 
gress Shoe Korporaciją,

Šiame ketverge Juška risis 
su Stasiaku už Naujosios 

Anglijos čampijonatą.
Šiame ketverge musu

i \l

i
l!>i <H)A l’ULRUMIS su ke-i 

ir visais įtaisais; biz-t 
rbta-. Priežastis parda- 
itą biznį.* Kaina $500.
rytais nuo 9 iki 10 vai 

M R. WELCH
cx St., Bnsten. Mass. j

I

Ii
l
t
♦

«

«

i 
!

—jisai viską žino.
Norintieji pasiteirauti(

apie Baltic Statės Finance gražiai pasilinksminti. ( 
Korporaciją, kreipkitės pas Dr-jų ir Kp. Komitetą*. •

4 A V< vy y ‘

Stasiaka; 
pradėjo reikalauti, kad Juš
ka eitų ristis . u juo iki galu
tinos pergalės—du sykiu iš 
trijų. Nors Juška pastaruoju 
laiku jaučiasi nesveikas— 
turi dideli šaltį, bet su Sta
siaku ristis sutiko. Jeigu ir 
šiuo kartu Juška laimės, tai 
jis iškels lietuvių vardą ir jis 
pats iškils sportininkų aky
se. O tas reiškia daug pini- 

ristynės bus nego. Taigi 
baikomis.

Stasiakas yra prisirengęs

Ka.r.a 75c ir 81.26.

Gaunamas

k
B

,i tokio gydymo, kurs
A B r, - _ -

' x'engvinimo vartok

VIiĮjf

Gal ■

Jisai c-jvo naudojamas su ge- 
riau3;o-r,;s pasekmėmis nuo 
skausmo strėnose iė prieža
stie; inkstų ligos.

* 
»4
*4

v

•4 
V

§

v
§

i

N 
N

r:..-.. tokio gyaymo. Kurs 
pras<x • i priežastį- Bet norint 
gro

Lietuvis Optenetristis

»,

/

7|/

DR. F. PUSKUNIGIS
GYDYTOJAS

VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS:

9 iki JI ryto
1 iki 3 po piet 
7 iki 9 vakare

889 BROADWAY
80. BOSTON, MASS.

L So. Boatoa 2881

f

Skausmas strėnose

SEVERAS 
LEDSYL

k-.. >.

« B
Iiegzaminuojil akis, priskiriuIiegzaminuojts akis, priskiriu J 
akinius, kreivas akis atitiMinu Q 
ir amblyopiškose (aklose) aky- n M sugrąžinu šviesą tinkinau r 
laikų. -
J. L. PAKAK ARNUS O. D.
447 Broadvay. So. Boston. Mana p

ir amblyopiškose (aklose) aky* q
n.
V
c r

I 
I

'MSS8S9W9SSSSBtSSNSS3SStSBSJS9^^ j

m r pncvnivif.ic į Į 
*J 
I 
/t

I 
I 
i 
I 
i

■MMMMMMMMMMMMMMtMfMeOMtMNMMNMMMM

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingą vaistą žemoms kainoms, tei visad* ateikit* 

ant 100 Salėm st, kur rasite visokią naminių vaistą, šaknų nuo viso
kią ligą, kaip tei: nuo galvos skaudėjime., nuo užsisenėjusio reume
ti žino, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitą iigj. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligą ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielią iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. .Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl,-jeigu norite gaut gerus vaistus ii suč*> 

dyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado 
Specialistu Slsptų ligų moterų irryrų, kraujo ir ak urn*. Kalba l*o- 
aiškai ir rusiškai.

Telefonas Hsymarket *3*0
1 ALLEN ST., Cor. Chambers St., BOSTON, MASS.

Ia fine
IJCustoin j 
PTailorinA 
’ + A M- A A J ima.

•

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų J ūsų 
grašis išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMOKAIČIL’I
SIUTUS IR OVER- 

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

A. SIMOKAITIS
344 Broadway,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.

• 
I
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I
I
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