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Metai XX
liš klerikališkos Lietuvos at-l

, nes ;
New ork Herald-Tribu- 

ne,” rašydamas 6 vasario 
apie Norkaus sulaikymą, 
aiškiai pasako, kad Lietuvos 
atstovybė Washingtone pa
dedanti Amerikos valdžiai 
kovoti prieš imigracijos šmu
gelį. Valdžios domė buvusi 
atkreipta i K. Norkų, kuris 
dirba Suvienytų Valstijų lai
vynui kaipo agentas Kaune.

’ NESUTIKIMAI TARP RU- V IkZl-LULa ! is klerika iškos Lietuve
MUNIJOS IR VOKIETIJOS M* IlOrKSUS "CĮltMIM* stovybes M ashmgtone,

— — ... i? i • • “Npvv Ynrt- T
i

MASKVOS SUOKALBIS 
PRIEŠ PABALTĖS 

VALSTYBES.
Šiomis dienomis Maskvo

je buvo Komintemo vadų ir 
karo ekspertų pasitarimas 
apie tai, kokios politikos so
vietų Rusija turi laikytis lin
kui Pabaltės valstybių. Pasi-1 
tarime dalyvavo ir komunis-1 
tų partijų atstovai iš Pabal
tės valstybių. Svarstyta du 
pasiūlymai:

1. Organizuoti Pabaltės 
valstybėse aktingas komu
nistų grupes ir varyti per jas 
propagandą griauti dabarti
nes valdžias.

2. Pradėti prieš tas valsty
bes atvirą karą.

Po ilgų dfskusijų didžiu
ma pripažino, kad pirmas 
pasiūlymas nepraktiškas, 
nes valstybėse, kuriose pra
sidėtų smarki komunistų 
propaganda, sustiprėtų žmo
nių protinė vienybė, ir ko
munistai pralaimėtų.

Antro pasiūlymo taipgi 
dabartiniu laiku negalima 
vykinti, nes pradėjus pulti 
Pabaltės valstybes, prieš Ru
siją sukiltų visa Europa, ir 
Komintemui tada butų dau
giau blėdies, negu naudos.

Todėl nutarta vykinti to
se valstybėse atskirus teroro

I

Po visą šalį daronąos kratos 
ir areštai. Darbininkams 
neleidžiama organizuotis
Kunigų valdžia Lietuvoj 

pradėjo terorizuoti žmones, 
šiame “Keleivio” numeryje 
telpa socialdemokratų inter
peliacija, kur parodoma, 
kaip dabar Lietuvoj elgiasi 
krikščioniškieji satrapai.

Čia gi paduosime, ką pra
neša iš Lietuvos “Naujienų” 
korespondentas.

Pastaromis dienomis, jis 
sako, Lietuvoje suimta daug 
žmonių, kaltinamų priklau
syme komunistų partijai. Su
imtųjų tarpe apsčiai yra ne
kaltų. Pavyzdžiui, iš suim
tųjų Joniškyje daug paliuo- 
suota.

Kuršėnuose suimta trįs so
cialdemokratai, valsčiaus ta
rybos nariai. Juos išlaikė ke- 
liatą dienų ir paliuosavo.

Kaune iškrėstas Prof. 
Stankevičius, prokuroro pa
dėjėjas Arminas, daug stu
dentų, pastarųjų tarpe keli 
socialdemokratai, partijos 
nariai.

Skandalingos kratos pas 
Stankevičių, Arminą, dakta
rę Bubinaitę, niekuom hepa-; aktus. Tatai duosiąpagrindo 
teisintos ir esančios padary-J užsieniui manvti, kad tų vai
tos neva per “apsirikimą.”................... -
Tai jėzuitų ir čekistų “apsi
rikimas” !

Mariampolėje ir Vilkaviš
kyje esą rasta daug komu
nistinės literatūros.

Sausio 19, 1925, Kauno j 
raitoji policija šaudė į be- j manymas nutaita 
darbių minią, susirinkusią Į POJ* “Moprą” _ 
prie Kauno miesto tarybos komunistų organizacija re- 
pasitarti dėl algų padidini- voliuciją remti), kurios cent- 
mo darbininkams dirban- ras randasi Maskvoje. Tam 
tiejns viešuosius darbus. Yra i tikslui bus organizuojami 
penki sužeisti. _ j kadrai iš raudonarmiečių,

Šito skandalingo įvykio : kurie moka Pabaltės valsty- 
“Socialdemokratui”neduoda: ®ių kalbas. Teroro tikslams 
aprašyti, karo cenzorius vi- Suomijoj .paskirta *750,000 
sus straipsnius išmeta, nors nimkių,
buržuazinė spauda tų kliu-' 22’222 ^72^’ 
čių nemato. į • ~ ~ • . •

Klerikalų smurtas tuo bu-: 2,000,000 estų markių.
« • •*■«••• -r I _ -

stybių viduje nėra pastovu
mo ir kad tenai visuomet ga
lima tikėtis perversmų. Šito
kia politika gausianti Pabal- 
tės valstybes pražudyti, nes 
užsienis bijosis dėti Į tokias 
valstybes kapitalą. Šitas su- 

i vykinti 
(tarptautinė

Latvijoj
Lenkijoj 

i 175,000 dolerių, Estijoj

du eina visa linija. Jų puo-: 
limai viso kas yra neklcri-‘ 
kališka, tiek toli nuėjo, kad. 
sunku aprašyti. Jei tai daro- ■ 
ma su tikslu prieš rinkimus, •

MASKVOS AGENTAI NU
ŠOVĖ BULGARUOS 

AMBASADORIŲ.
Sofijoj tapo nušautas pro-

tei apsivils klebonijų išdė- ' fesorius Milev, kuris nesenai 
liai. I buvo paskirtas Bulgarijos

Sava laiku, kleras su ko-1 ambasadorium Amerikai, 
munistų pagalba, išgriovė \ Jis buvo laikraščio “Slovo” 
profesines darbininkų orga- redaktorius, kontroliavo 
nizacijas. Pastaruoju laiku , apie 20 kitų laikraščių ir ve- 
Kauno apskrities viršinin- dė smarkią kovą prieš bolše- 
kas jau kelinta kartą nere- vikus. Manbma, kad jo už- 
gistruoja nekuriu laisvųjų mušėjai yra Maskvos agen- 
profesiniu sąjungų. Šiomis tai. Jis buvo nušautas ant 
dienomis ‘toji pat komisija ‘ gatvės, žmogžudžiai pasi- 
atsisakė registruoti Lietuvos slėpė.
Profesinių Sąjungų Centro 
Biuro Įstatus. Priežastis, — 
kam esą įstatuose pasakyta, 
kad Centro Biuras organi- v-iTtr Y V • t • « to

I

PROFESORIUS NUSI
ŽUDĖ.

, Grensboro mieste, North 
zuos STREIKŲ ir kitus fon- Čarolhioj, pereitą sąvaitę 
dus. Nieks niekur mandres- nusišovė Guilfordo kolegi- 
nio motyvo nebūtų galėjęs jog profesorius White. Jo 
sugalvoti, bet Lietuvoje, tai pati rado jį kieme negyvą 

_ ” . gu revolveriu rankoj. xyra galimas daiktas.

r

AIRIJOJ BADAS.
Dėl didelių ir ilgų lietų NEW HAVENE. 

pereitą vasarą Airijoj žlugo Pereitą nedėldienį Con- 
javai, supuvo bulvės, ir da- neetieut valstijoj buvo labai 
bar daugelyje vietų tenai smarkus lietus ir perkūnija 
žmonės badauja. Amerikos ‘ su žaibais. New Havene 

<airiai renka aukų savo gimi- vanduo ir perkūnas sugadi- 
nėms sušelpti. ’ no apie 800 telefonų.

PERKŪNIJA IR ŽAIBAI

Tarp Rumunijos ir Vokie---------------
tijos eina didelis ginčas dėl į PRIEŠ JĮ DARBUOJASI 
karo nuostolių atlyginimo.; KLERIKALAI. 
Užėmę Rumuniją, vokiečiai --------- -
karo metu išleido tenai Smulkios žinios apie jo areš- 
2,000,000,000 lejų rumuniš-’ tą Lietuvoje.
kų pinigų ir tais pinigais Ar ilei _ K Xork Ameri. 
mokėjo uz viską Dabar tie kon tai leidžiant “Keleivį” 
pinigai neturi jokios vertes | spauda da nėfa žini Kol 
ir Rumunija reikalauja, kad kas jis t;bėra (la sulaikytas 
Vokietija atlygintų jai auk- ant Ellis Island Jo byla tu. 
su už tuos pinigus, bet V o- rgj0 vasario, bet tapo
kieti ja atsisako nuo to. i atidėta ant toJiaus.

buvom jau pereitam 
5’joi SERGA DRUGIU ' “K^°. nume'? rašę’ ka<‘ 

Maskvos žiniomis, dabar-

KLERIKALAI.

Lietuvos Žmonės Nusigandę.
400 VOKIEČIŲ ATVA
ŽIUOJA MEKSIKON,

Iš Meksikos miesto prane
šama, kad i Meksiką atvyks
ta 400 vokiečių, kurie tikisi 
Įkurti tenai koloniją ir gy
venti ant ūkių.

ŠĮMET BUSIANTI “SVIE
TO PABAIGA.”

Šitokią kvailystę skelbia net 
oficialis klerikalų valdžios

organas.
Kauniškės “Lietuvos” 24 

numery skaitome, kad tarp 
Lietuvos kaimiečių pradėjo 
klaidžioti visokių gandų 
apie “svieto pabaigą.” Vie
ni sako, kad saulė nusileidu
si prie žemės, kiti vėl tvirti
na, kad žemė pakilusi aukš
tyn prie saulės, todėl šįmet 
visai nebusią žiemos, o 6 va
sario saulė užtemsianti. Bet 
tai da ne viskas. Vasario 17 
dieną vokiečiai tam tikrais 
prietaisais juromis užliesiu 
Lietuvą ir pusę Vilniaus; pa
sieksią ir Lenkiją. Didžiūnai 
išsigelbėsią. Vokiečiai skrai
dydami aeroplanais žiūrėsią 
kaip žusią žmonės.

“Sykiu su šiais gandais,” 
sako valdžios laikraštis, “už
tinkama kopijų laiško, buk 
tai rasto Ryme po Šv. Myko
lo Archangelo altorium. 
Laiškai esąs rašytas aukso 
raidėmis, kuriuo buk tai pats 
Kristus skelbiąs griežtai už
laikyti šventu žodžiu katali
kybę. Kas minėto laiško ko
pijas skaitys, įtikės, ar kitam 
duos skaityti, tam busiančios 
atleistos didžiausios ir daž
niausios nuodėmės. Gegu
žės 6 d. busiąs didžiausias 
karas, po to trįs dienos per
kūnijos su vėtromis sugriau
sią tada daug miestų. Liepos 
20 d. nebusią jau pusės žmo
nių. Busiąs išganytas ir iš
vengsiąs visų nelaimių, kas 
turės su savim laišką. Tei
kiama 100 dienų atlaidų.”

Ant penkto puslapio to 
paties “Lietuvos” numerio 
randame oficialį Septintos 
Dienos Adventistų Draugi
jos pranešimą, kur tarp kit
ko sakoma:

“Aiškių ir neapgaulinfų 
šventraščio pranašavimų 
pagrindais mes tikime patįs 
ir kitiems skelbiame, kad šie 
musų laikai yra paskutiniai 
ir kad Kristaus atėjimas ne
tolimas...”

Ir šitą kvailybę valdžios 
organas talpina be jokios 
pastabos, kaip kokį moksli- 
ų’ pranešimą. Ar galima 
:uomet stebėtis, kad tamsus 
Lietuvos kaimiečiai, maty
dami tokias žinias valdžios 
oficioze, laukia “svieto pa
baigos”?

Amerikos spauda adven- 
Jstų kvailybes išjuokia, o 
Lietuvoje jos skelbiamos 
kaipo “šventa tiesa,” nes jos 
paremtos “šventraščiu.”

____________________*

KUNIGAS PURICKIS PRI
PAŽINTAS “NEKALTU.”

South Bostono klerikalų 
rganas šią sąvaitę paskelbė 

l .avęs žinią, kad kun. Puric- 
' ris išteisintas.
1 To jau buvo galima iš kal- 
j 10 tikėtis, nes klerikalai su- 
į lare specialį teismą jam 
i eisti, iš kalno jau nutarę 
, pripažinti ji “nekaltu.” Dėl 
i šito teismo net ministeriu ka- 
j binetas griuvo.

WORCESTĖRY SUIMTA 
1,165 BAČKOS ALAUS. 
Šį panedėlį prohibicijos 

agentai suėmė Worcestery 
1,165 bačkas alaus, kuris tu
ri 4 S alkoholio. - \

» Vilui n.aipv rvaune. __ .
Ir žydelis Rabinavičius, Lie- N^OŠIR^IAI PORTU

GALŲ NEMOKA 
SKAITYT.

Iš Lizbonos pranešama, 
kad surinkta dabar statisti
ka parodė, jog Portugalijoj 
iš kiekvieno 100 žmonių 78 
nemoka nei skaityt, nei ra
šyt. Portugalija per ilgus 
metus buvo valdoma Romos 
katalikų.

tuvos atstovybės sekretorius 
Washįjjgtone, jau taręsis su 
Valstybės Departamentu 
apie pasportų tyrinėjimą.

“Tėvynė” čia teisinga: pa-Į p. K. Norkus atvyko Ameri-Į 
w kon su savo biznio reikalais,ka . šitoks

tiniu laiku sovietų Rusijoj (|ej klerikalu skundu *- i I-a bRdn<ld,d-> 5 .352.840 žmonių šeiva d ra- TL.AL tSSVS J turės sudaryti Amerikos val-
ton su savo biznio reikalais. i

5,352,840 žmonių serga dra- Amerikos valdžia sulaikė jį 
Ne\v lorko uoste.

Anot “Tėvynės,” klerika
lai nori diskredituoti K. Nor
kų Amerikos valdžios akyse, 
nes jis yra jos laivyno atsto
vas Lietuvoje. Dėlto jie 
įskundė Washingtono vy
riausybei. buk jis dirbąs ne
teisingus pasportus ir tais 

i pasportais siunčiąs žmones 
• Amerikon.
i Lietuvoje gi klerikalai pa
leido gandą, buk p. Norkus 

i pabėgęs Amerikon su dide
liais pinigais, ir todėl buvusi 
pasiųsta iš Kauno policija 
paskui ji. šita policija, kaip 
žinia, pasivijo pp. Norkų ir 
Viniką Virbaliuje ir abudu 
suėmė. “Lietuvos Žinios” ap
rašo šitą incidentą sekamai: 

“Atvykus Į Virbalio stotį 
14 sausio. Dr. Vinikas ir K. 
Norkus tapo areštuoti. Spe
cialiai atvykęs iš Kauno kri-

giu Rusijoj vadinamu "J 
choradka.” Tai yra tokia li
ga, kul i krečia ir krečia žmo
gų, pakol visiškai jį užkre
čia. Ji daugiausia siaučia 
šiaurės Kaukaze, Ukrainos 
kasyklų apielinkėse, visu 
Pavolgiu ir Uralo apielinkė
se.

džioje Įspūdžio, jog visas 
imigracijos šmugelis Ameri
kon eina tik iš Lietuvos ir 
per Lietuvą. “Klerikalai net 
savo valdomą šalį diskredi
tuoja, by tik gavus progos 
įkąsti priešingos partijos 

: žmogui.”
Bet iš valdžios, kuri ope

ruoja “apsirikimus,” galima 
juk visko tikėtis. Tik keistas 
dalykas, kad krikščionių val
džia, kuri vaduojasi “neklai
dingo” popiežiaus Įsaky
mais, daro šitokių skandališ- ■ 
kų “apsirikimų”!

NUSIŠOVĖ KATALIKAS 
TEISĖJAS.

Pereitą nedėldienį Minne- 
apolvje nusišovė federalis 
teisėjas John F. McGee. Jis 
buvo republikonas ir katali
kas.FRANCUZŲ PINIGAI 

PRADĖJO SMUKTI.
Franci joj pasidarė labai 

neramu, nes jos pinigai ėmė 
smarkiai kristi. Apie metai 
atgal franką išgelbėjo Ame
rikos aukso karalius Morgą-: 
nas. Kas išgelbės dabar, ne-j 
žinia. Frankas dabar smun
ka dėlto, kad kapitalistai ve-: 
ža savo kapitalus ! užsieni/ 
Į tris pastaruosius mėnesius 
iš Franci jos išgabenta 14,- 
090,000,000 frankų. Patrio
tai iškelia savo kapitalus ^.... ...... ......._____________
svetur, nes nenori mokėti di- minalės policijos viršininkas 
dėlių mokesčių, o valdžiai Kučinskas Įsakė paimt juos 
mokesčiai reikalingi, nes įg traukinio i komendantūrą 
šiais metais prisieina atmo- jr padaryti ‘smulkią kratą, 
keti 22,000,000,000 pasko- išnarstyta ir iškratyta didy-
los. sis ir rankinis bagažas, port

feliai ir kišeniai. Visi laiš- 
į kai atplėšta ir išcenzūruota: 
Į žiūrėta kieno parašais įga-

VESULA NUNEŠĖ 
TRAUKINĮ. ........... .......... r______

Iš Austrijos atėjo žinių. ■ lojimai jiem duoti Ameri- 
kad Salzburgo provincijoj, kon. Y r_ '.Z
Alpų pakalnėj, pereitą są- ant pundo, kuriame buvo 
vaitę siautė tokia viesulą, ‘Varpo’Bendrovės atskaitos, 
kad netoli St. VVoifgango kurias ponia Bortkevičienė 
buvo nuneštas nuo gelžkelio J(javė nuvežti ir išsiuntinėti 
traukinys su žmonėmis ir1 ‘Varpo’ nariams Amerikoje, 
daug pasažierių buvo sužeis-, perpiovę to pundo užrišalus, 
ta. Kitoj vietoj viesulą ap- Į jį visiškai paleido. Paskui jį 
vertė ratais aukštyn prekių )šiaip tajp aprjšo. bet jau to- 
traukinį. kiame stovyje jis vežti nel>u-

--------------- vo galima.
BOLŠEVIKAI PRIPAŽIN- “Iškratė ir nieko neradę 

ŠIĄ CARO SKOLAS. nej neatsiprašę, tik žanda- 
Paryžiaus žiniomis, sovie- rams pasakė: ‘Parašyki:, 

tų Rusijos atstovas Krapinas kad nieko nesurasta.’ D-rui 
išsireiškęs, kad bolševikai Vinikui uždavinėjo šitokių 
esą pasiryžę pripažinti seną- • klausimu: ‘Kodėl vienose 
sias skolas, nes kitaip jie papkėse‘via popierų, o ki- 
negali gauti naujų, o pinigai t0S€ nera? Kur dėjote raš- 

! tus iš kitų papkių? Ar rūko
te? Kur jūsų portsigaras?

! Pasakyk atvirai, ką Norkus 
įdavė? Ar grįšite Lietuvon?’ 

“Kauno muitinėj bliom- 
buotą D-ro Viniko bagažą 
taip pat atplėšė. Iškratė 
Kauno miesto planus, suvė- 

: lė rubus. ir nieko neradę pa- 
! leido.”

Dabar vidaus reikdlų mi
nisterija paaiškinusi, kad ši
ta krata buvusi padaryta 

i “per apsirikimą.” Reikia pa- 
į sakyti, kad šitokių “apsiri
kimų” pastaruoju laiku Lie
tuvos valdžia pradėjo daryti 
labai daug. Tik keista, kad 
tokie •‘apsirikimai” jai vi
suomet pasitaiko su pirmei- 

žvalgybininkai nie-

jiems būtinai reikalingi.

DIDELI POTVYNIAI 
EUROPOJ.

Pietų ir vakarų Europoj 
paskutinėmis dienomis siau
čia baisios audros su lietum. 
Daugelyje vietų upės patvi
no iK užliejo didžiausius plo
tus žemės. Paryžiuje perei
tą nedėldienį per visą dieną 
niekas negalėjo išeiti iš na
mų per lietų. Scino upė pą- 

1 kilo 4 pėdas. Šveicarijoj ties 
{Airok> nuslinko nuo k?.Ino 
didelis sniego pusnynas ir 
užbėrė St. Gothardo gele
žinkelį.

Ypač policija puolė

VALD2I0S AGENTAI 
JIEŠKO HAYWOODO.
Federalės valdžios agen

tai Chicagoj jieško buvusio 
aidoblistų vado Hayvvoodo. 
kuris 1919 metais buvo nu
teistas kalėjiman ir išleistas 
po kaucija pabėgo Rusijon.: 
Apsigyvenęs sovietų respub
likoj jisai Įkure tenai ame
rikiečių koloniją ir kvietė 
daugiau darbininkų iš Ame
rikos važiuoti Sovdepijon. 
Tečiaus nusibodo jam bol
ševikų tvarka ir jis pametė 
savo koloniją. Apie mėnuo 
atgal žinios sakė, kad Hay- 
\voodas iš Rusijos jau išva
žiavęs. Dabar gi pasklido 
gandas, kad jis jau Chica- 
goj. Sakoma, kad jis čia 
norįs pirma sutvarkyti savo 
reikalus, o paskui eiti kalė-, 
jiman, kuris jam buvo nu
spręstas apie keturi metai 
atgal už priešinimąsi karui. 
Kuomet jis anais metais pa
bėgo, valdžia pasiėmė $15,- 
000 kaucijos, kurią už jį bu
vo uždėjęs komunistų milio- 
nierius Bross Llovd.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ.

Anconos apielinkėj, Itali
joj, pereitą sąvaitę buvo du- 

; syk jaučiamas stiprus žemės 
drebėjimas. Nelaimių nebu
vo.

AUSTRUOS VALDŽIA 
UŽLAIKO 190,000 BE

DARBIŲ.
Austrijoj dabar tokia be

darbė, kad valdžia yra pri
versta užlaikyti iš savo iždo 
190,000 žmonių, kurie negali 
gauti jokio užsiėmimo.

VOKIETIJA NUPIGINO 
PASPORTŲ VIZAS.

Kad palengvinus ameri
kiečiams kelionę į Vokietiją, 
vokiečių valdžia nupigino 
pasportų vizas. Už 6 mėne
sių vizą dabar reikės mokė
ti tiktai $1.

PRANEŠIMAS
«r^u^UVOS pasiuūtin;. bė v-jajs> žvalgybininkai r.k 
™ ashingtone praneša, kad j tuomet neužpuola “per apsi-
aplikacijų blankos pasams ir rikimą” jokiu klerikalo.' 
leidimams jau atspausdintos Amerikos valdžiai p. Nor- 
ir gaunamos pasiuntinybėj, buvo Įskųstas, matoma, jausiančios.

SAKO, MOTERIŠKEI REI
KIA TRIJŲ VYRŲ.

Tūla Mrs. Ralph Tennel, 
kuli gyvena Kansas valsti
joj, surado paslaptį, kaip iš
tekėjusi moteris gali būt pa
tenkinta gyvenimu. Kad 
moteris butų patenkinta, jai 
būtinai rfeikalingi tris vyrai, 
sako Mrs. Tennel. Vienas 
turi dirbti namų darbą, ki
tas tuFi pinigus pelnyti, o 
trečias turi būt pasilinksmi
nimams. Jis turi būt dailus, 
turi mokėti gražiai kalbėti, 
turi būt geras šokikas, muzi
kos mėgėjas ir geras mylėto
jas. < •

Šių dienų moteris yra la
bai Įvairus padaras, sako ši
ta leidė. Ji turi labai daug 
ypatybių ir ambicijų, tuo 
tarpu vyro būdas visuomet 
yra vienodas; dėlto vienas 
vyras ir negali patenkinti vi
sų moteriškės reikalavimų. 
Jai būtinai reikalingi trįs. Ii 
Mrs. Tennel sako, kad neuž
ilgo visos moterįs to reika-

BISHOFF SUGAUTAS.
Los Angeles mieste tapo 

sugautaš Raymond J. Bish- 
off, kuris keli metai atgal 
Chicagoj surinko iš ateivių 
apgavingu budu apie $500,- 
000 ir pabėgo. Suimtas da-: 
bar jisai pasisakė, kad jam 
pabėgti tada padėjo aukšti 
valdininkai. Apskaitoma, 
kad Bishoff apgavo iš viso 
apie 6,000 žmonių, tų tarpe 

: ir lietuvių nemaža.

NUŽUDĖ 3 ŽMOGŽU
DŽIUS.

Šiomis dienomis New 
Yorko valstijos kalėjime 
Sing Sing buvo nužudyti 
elektros kėdėj 3 žmogžu
džiai: J. T. Leonard, F. Lor- 
ma ir N. Ferranti. Vienas 
jų buvo užmušęs poiiemaną 
Kitas pačią, o trečias šiaip 
žmogų. . •

• •

DAUGIAU SUKTYBIŲ SU 
TIKYBINIAIS RAŠTAIS.

Perėitam “Kcl.vio” nu
mery rašėm, kaip Bostono 
.pielinkėj katalikiškų knygų 

i leidėjai apgaudinėjo žmo- 
i nes. Dabar vėl laikraščiai 
' praneša, kad panašių sukty- 
. bių paaiškėjo ir pas metodis
tus. Tūlas A. Day iš Kansas 

j City esąs kaltinamas už iš
eikvojimą $36,623. kurie bu
vo skiriami tikybinių knygų 
leidimui.
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fl Į APŽVALGA
LIETUVOS KABINETAS 
GRIUVO DĖL PURICKIO 

BYLOS.
Kuomet atėjo pirmutinė 

žinia iš Lietuvos apie griuvi
mą ministeriu kabineto, bet 
to griuvimo priežastis nebu
vo paaiškinta, tai Amerikos 
lietuvių spaudai 'prisiėjo da
ryti visokių spėjimų. Didžiu
ma manė, kad kabinetas 
griuvo dėl tų muštynių tar
pe ministeriu, apie kurias 
gandas buvo nesenai pasie
kęs amerikiečių spaudą. Ki
ti gi buvo linkę manyti, kad 
Lietuvos vyriausybė bus 
puolus dėl nesusitaikymo 
Klaipėdos politikos klausi
mu.

Bet dabar pasirodė, kad 
abidvi nuomones buvo klai
dingos. Pasirodo, kad Lie
tuvos kabinetas krito dėl 
kunigo Purickio bylos. Mat, 
klerikalai baisiai nenorėjo 
tą bylą kelti, bijodamiesi 
kad neišeitų į aikštę jų kitų 
lyderių vagystės. Bet kuo
met opozicija Seime būtinai 
užsispyrė, kad kun. Purickis 
butų teisiamas, tai klerikalai 
sugalvojo, kad šitai bylai 
reikia sudalyti atskirą teis
mą, kuris ir Purickio ir kitų 
klerikalų vagystes ir šmuge
lį išteisintų.

Šitokių informacijų mes 
dabar gavome iš Kauno. 
Nors pranešimas trumpas ir 
smulkmenų nepaduoda, te
čiaus aiškiai sako, kad—

“Kun. Purickiui teisti kleri
kalai nutarė sudaryti atskirą 
teismą. Klerikalams rupi ištei-

NEREGIAI GALI MATYTI 
GYVULIU AKIMIS

Da vienas mokslo stebuk
las. Iš Francijos pranešama, 
kad akių specialistas Bonne- 
fon, kuris gyvena Bordeaux 
mieste, išradęs nepaprastą 
iki šiol būda neregiams gy
ti yt. Jisai išima gyvuliui 
akis. įdeda jas aklam žmo
gui. akis prigy ja, ir žmogus j 
vėl mato.

i Šiomis dienomis tuo budu 
regėjimas buvo sugrąžintas 

! buvusiam kareiviui Alexan- 
drui Pellettier’ui, kuris karo 
metu buvo sužeistas ir nuo 
1916 metų neturėjo akių.

Į Specialistas Bonnefon savo 
1 ligoninėj įskiepijo jam gy
vulio akis, ir šiandien Alex- 
andras Pelletier vėl gali ma
tyti.

Žinios sako, kad Pelletier 
esąs jau penkioliktas asmuo 
kuriems Bonnefon yra su
grąžinęs regėjimą.

Į

! dugnės krašto. Jais rūpintis 
! £ėra kam, nes federantų i’’ 
i krikščionių valdžiai, stovi!.: 

ika'.ų sargybi 
vargai nerupi, 

bedarbi ari!

j bagočių reikalų
i bedarbių 
, Teikti Šiaulių 
paramą gali tų miestu v.

-je sėdi musų 
-feJerantai ir krik>- 
Ka lemai sėdėdami 
ne.us miesto valdy- 
j gero nėra padarę 

bedarbe. Pereitų 
tiems 
cento

Ji 31 Teroras 
letuvoje.

kaip tik mergina paklausė. { 
kurion, kunigėlis, kaip įgel-l 
tas, šoko prie jos. Motina ! 
susiėmus rankas ėmė šaukti: i 

■"Tegul Dievas myli! Lau-i 
- kėni kaip kunigą ateinant, o 
čia atėjęs šoka muštis.” Ta- ’ 

prišokęs prie 
motinos grasino kumščia ir 
šaukė: ‘ “Tylėk... tylėk...” 
Praskėtęs savo “siubos”

Vargingai Lietuvoje gy ve-' Bus sveikiau tai pačiai
na darbininkai. Ne kažin bažnyčiai.
kaip verčiasi ir valdininkė
liai. Skursta visi darbo žmo-

* ^ad Lietuvoj kr

pareigų, t.'y. baž- da .kunigėlis
.žadėdami tiesiogi-

•rezide'ntauja. Tnd-
• mokytojauja, ir 

P^tpui-

’au spėjo pasižv- 
I 

žinoma, kad tuoj *“• mv.v,-
. prasideda kuni- n(K' rankose ėmė rėkti. Ta 

lojimas, taigi šitą ' *
j išnaudoja savo 
‘^į.Pfo.Pagan- 

. tikybiniais žmo- 
ds* spekuliuoti, 

laktai.
ausiu mėn. 2 d. ka- 
> kumečių dvare

. kio apsk. ir vai.) 
caitis ėjo ne kunigo, 
;i krikščionių de-' 
partijos agento pur
es pas švytorių pir-

- ausia: “Ar čia gy-
> .orius?...” “Taip,” , 

jaunas vaikinas.1 _ . . . ...-spindulietis—sako bauginami .n? tik pek-
■ ir dar knyginiu., la> bet kalėjimais. B. P. 

odyk knygas, kc-
\ aikinas nenori

i ada kunigėlis jį už
— ir vedasi prie len- 

. ’ i a rodyk tas knygas, i
lentynos.” Vaikinas 

Tada pats kunigė-
- ei žiuri ir išsirinkęs 

lių išsiveža. Bet iš- 
gerokai išsibara ir
užgieda. “Tai da- 

į kokias rankas 
. uolęs? Ar žinai, 
tai gali papulti ka- 

ir...” 
nuef ------ 

. ip pat radęs jauną mai aukso atmokėjimui 50 
merginą ir sužino- dalies bonų, skaitant po 
ie yra spind ui i e- 105* < už kiekvieną boną. 
>g iškolioja, išva-i Dabar Lenkija skolinga 
atomis, begėdžiais' užsieniui $346,821,000, arba

- rašyti į kitą kuopą-apie $13 ant kiekvieno jos 
uavasarininkų). gyventojo, skaitant vyrus, 

is.
Kad amerikiečiai nebijo-

O mes turėsime prieš save 
gryną biznierių, kuris varys 
bizni vardan biznio, bet ne 
vardan Dievo. Nes šimtą 
karių geriau turėti reikalo 
su atviru kraugeringu tigru, 
negu su vilku, apsivilkusiu 
nekaltu avies kailiu.

Tada visi musų gyvenimo 
. prisiplakėliai “darbo fede- 
rantai,” kurie dabar nori bū
ti ir čia, ir ten, ir dar velniai 
žino kur,—suras sau vietą: 
vieni, Įsitvėrę biznierio 
skvernų, nubizens prie jo 
stalo trupinių rankioti; kiti, 
pabažnai sudėję rankas, nu
kiūtins paskui zakristijoną į 
bažnyčią: treti, laikinai ap
meluotieji, visokiais monais 
apmulkintieji—bus musų 
draugai. •

Purvai bus sukanalizuoti 
—atskirti nuo švaros.

Atmosfera bus pravėdin
ta. Pipiras.

ba, bet ir joje sėdi 
priešai -fe 
čionys. 
penkius u 
boj nieki 
kovai su 
metų miesto sąmatoj 
reikalams nei vieno 
neskirta, nors to ii sąnvua 
siekia virš vieno miliuno li
tų. Tik nesenai, besiartina!., 
rinkimams, norėdami pri>i- 
vilioti balsų, iš dalies bei i ai
bių spiriami. įsteigė valgyk
lą. Bet ar gali patenkinti 
bent iki minimumo to ' su- 
rugusi putra, kurią duoda 
bedarbiams? Žinoma, ne. 
Pirma visų mums, darbinin
kams. reikalingas darbas. 
Tik nesant jo mes reikalau
jame pašalpos maistu ir ki
tais pragyvenimui reikalin
gais daiktais.

Ką gi kademiška miesto 
valdyba yra padariusi,, kad 
suorganizavus visuomenės 
darbus? Nieko, jei neskai
tysi Kalėjimo gatvėj kasimo 
darbų. Tačiau ir tuos darbus 
organizuoaami kademai tu
rėjo vieną tikslą: nulupti 
darbininkams kailį. Juk už 
dienos darbą temokama 3 li
tai. Kaip su tais litpalaikLis 
išmaitinti save ir savo šei
myną. tai ir pats kademų au
toritetas Saliamonas neis- 
galvos. Toks darbo “suteiki
mas” yra pasityčiojimas iš 
bedarbių vargų. Artinantis 
rinkimams reikia pasirūpin
ti. kad miesto tarybon butų 
išrinkta darbininkų daugu
ma. Bedarbis

(“Darb. Balsas")

i
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KIEK ANGLIES KASYK
LOS PRARYJA GY

VASČIŲ.
Kasyklų Biuro (VVashing- 

tone) pranešimu, pereitais 
1924 metais anglies kasyk
lose Suvienytose Valstijose 
buvo užmušta visokiose ne
laimėse 2.381 žmogus.

; Palyginus su 1923 metais, 
’ pernai buvo 77 nelaimės 
; mažiau. Bet toks palygini
mas yra nevisai teisingas, 
nes pernai kasyklose darbai 
ėjo silpnai, mažiau žmonių 

_ ______ __ ______ dirbo ir mažiau anglių buvo 
sinti visas savo vagystes. Dėl iškasta. Jei atsižvelgti į ši

tas aplinkybes, tai ant kiek
vieno tūkstančio tonų ang
lių pernai buvo 4.27 mirčių.

! kuomet 1923 metais buvo 
į tik 3.74. Reiškia, proporcio- 
naliai imant, pereitais me- 

' tais buvo daugiau nelaimių 
kasyklose, negu užpernai. 

Beveik visos nelaimės ka
syklose atsitinka dėlto, kad į___ ____ __

pri>iienka pei- £jetuvos valdžiai.

i

Purickio bylos ir Ministeriu i 
Kabineto krizis Įvyko.”
Iš to matyt, kad tūli minis- 

teriai buvo priešingi šitokiai 
beteisei, kabinetas negalėjo 
susitaikyt ir dėlto turėjo re
zignuoti.

“DVASIŠKAS STONAS”
EINA į KARČEMNINKUS.

Brooklvno "Vienybėj” 
randam Įdėtą šitokį praneši
mą iš Lietuvos:

“...O dabar pas mus naujie
nos tokios, žmonės šneka, 
kad Mariairpoles kunigai už
sakę. buk tai kovo mėnesį bu
sią ‘pabaiga svieto'; buvo pa
sakyta 5 d. per pamokslą, kad 
žvaigždė pulsianti i marias ir 
užtiesianti Lietuvą. Lenkiją iri 
Vokietiją.

“Tai mat kokis dalykų sto
vis Lietuvoje. Jei kaip, tai ge
rai išsimaudysime ir pas žu- 

• vis atsidursime su visa Tėvy
ne!...

“Bet
baisaus 
nigai

: šinkuoti degtinę, tai žmones 
gąsdina svieto pabaiga, kad 
netaupytų pinigų, bet duotų 
aukas ant bažnyčių ir daugiau 
gertų. Nes dabar pas mus jau 
taip yra, kad kuris neįsirašęs 
Į blaivybę, tai negali šinkuoti 
degtinės.

“Kalvarijoj per ‘valnaturgį’ 
pats kunigas stovėjo už bufe
to ir žmonėms kaip tik spėjo 
bonkutes padavinėti. Krosnos 
kunigas, irgi tas pats klebo- 

' nas, šiais metais paėmė trak
tierių šinkuoti. Vilkaviškio 
buvusią Rusų pilstytuvę buvo 
parvežti iš Prūsų meistrai at- 
budavoti, tai kaip tik pabaigė 
darbą, tai Vilkaviškio klebo
nas buvo atvykęs įšventint.— 
atkimšinėjo bonkas ir šventi- 
__ 99 no.
Žmonės, norėdami išsiger

ti, dabar taip ir sako:
/‘Kaimyne, du litu turiu, 

galim gerti, kiek norim—nė-! 
fra jokio grieko, ba pašventin
ta, tai jau velnio joje nėra. O 
kaip Į spaviednę. tai gal ir ne
reiks eiti Į-bažnyčią, nes galė
sim atlikt pas sinkorių, nes 
kunigai už bufeto stovi.”
Tai ve, prie ko veda kimi- gyvus laidoja, 

finė “blaivybė."

ištikrujų 
nėra. Mat 
užiminėja

tai nieko 
dabar ku- 
karčiamas

>

I kasyklose i
daug sprogstančių gazų ir 
dulkių, ir ekspertai beveik 
visuomet sutinka, kad šitų 
nelaimių visai nebūtų, jei 
kasyklų savininkai daugiau 
botų apie darbininkų gyvas
tį ir turėtų kasyklose geresnę 
ventiliaciją.

Bet gerai ventiliacijai įtai
syti reikia pinigų, o darbi
ninkų gyvastis kapitalis-

[

• tams nieko nekainuoja. Del- 
■ to ir žlunga kas metai tūks
tančiai angliakasių.

Bedarbiu Vargai 
Lietuvoje.

Kunigiškos Lietuvos eko- 
niminis suirimas kasdien 
sunkiau vis slegia darbinin
kų klasę, kasdien auga be
darbių skaičius. Didesniuo
se centruose, kaip Šiauliuo
se ir Kaune, tūkstančiai al
kanų bedarbių slankioja gat
vėmis, tačiau storas pinigi
nes turėdami riebus valdžios 
vyrai netik bažnyčioj, bc-t ir 
savo spaudoje rašo, kad Lie- j 
tuvoj nesą bedarbių. Jų su-' 
pratimu labai gerai, kad pi
gus darbininkai, nes nuo to 
auganti krašto pramonė, o 
kas darbo neturi, girdi, eik 
į kaimą pas lupiką buožę 
bernauti ir už pavalgymą 
dirbk 18-20 valandų kas
dien. Rado smaugiami dar
bininkai ką gi darys. Mies
tuose gobšiems spekulian
tams taip pat dirba.10-12 
valandų už 3-5 litus. Lietu
vos darbininkai liko darbo 
gyvuliais pigiau apmoka
mais kaip laukiniai, nors 
duona brangesnė negu Ame-; 
rikoj. Ką besakyt kiek dar- 

; bininkas moka už supuvu
sią, smirdančią landynę, ku- 

’rioje save ir savo šeimyną

Bedarbiai atsidūrę ant be-

I
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Bei Lietuves Darbininku
* Žll

Važiavimo Francijon.
~~T j . . ' kun

‘'dili 
noję• • u . -

Pastaruoju laiku kažin ko
kie agentai, tarpininkaujant 
—-------  ----- ------ rankioja
Lietuvoje darbininkus va
žiuoti i Franciją darbams. 
Girdėti, kad daug kas ren
giasi tenai važiuoti.

Lietuviams darbininkams, 
kurie rengiasi ten važiuoti, 
reikėtų gerai apsigalvoti, 
nes iš anksto galima spėti, 
kad ten nieko geresnio ne
ras. Francijoj yra užtekti
nai savų darbininkų. Ir jei
gu tos šalies darbdaviai įieš
ko su agentų pagalba darbi
ninkų svetur, tai ne dėlto, 
kad tenai butų jų stoka, bet 
dėlto, kad nori numušti dar
bo kainas, sumažinti sa
viems darbininkams uždar
bi, kad tuo sumažinimu pa
tys darbdaviai galėtų pasi
pelnyti.

Nors Lietuvos vyriausybė 
neva ir tarpininkauja, bet 
tas tarpininkavimas mažai 
teapsaugos muštu išeivius 
nuo Francijos darbdavių ir 
jų agentų išnaudojimo ir ap- 

I gavimo. Jeigu jie renka iš 
svetur darbininkus, tai ir /
yra apsiskaitę, kad bus 
jiems iš to geras pelnas. O 
jeigu darbdavys iš darbi
ninko darbo gerai pelno, tai 
tik todėl, kad darbininką 
apiplėšia. Tokiam apiplėši
mui ir traukiami ten Lietu
vos darbininkai.

Todėl, kas vyksta ten, lai 
šitą visa gerai pats apsvars
to pirm, negu gali būti ap
gautas. Darbininkas.

i

a

p o.

Yra žmonių, kuriems gal 
ir nestinga duonos kąsnio, 
bet jų dvasia skursta bebrai- 
<lant musų gyvenimo purvy
nais. Jiems trošku pasmir- 
d usiame šlykštybėmis ore. 
Tvanku. Jie neiškenčia ir 
saukia apie pavojų.

Herbačausko žodžiais, 
šių laikų žmonija randasi

• • i j ..u i tarp dvieju kūjų—Maskvosrai visur, kur tik rado be- • m-,. ................................ ..i •* !n Vatikano bolševizmo. Tiedieviško jaunimo ir kvite- ; •i negailesūngais smu-' 
giais iš abiejų pusių, vardan 
Maskvos arba Vatikano die
vų. skaldo žmonijos kūną, 
marina jos dvasią.

Lietuvą apsmirdino Vati
kano davatkynas. Tikybą 
įvėlė į politiką. Dievą įkin
kė į biznio vežimą. Teisybės 
meilę pakeitė melo meile. 
Supančiojo kūną. Sukaustė 
dvasią. \ iską Dievo vardu 
subiznino. Aplinkui tik 
smirda, smirda...

Todėl Herbačauskas savo 
( paskaitose ir šaukia:—Smir- 
į da, trošku!... Sveikam žmo- 
; gui gyventi negalima. Ug- 
• nies, perkūno, žaibų reikia! 
Reikia triukšmingos audros, 
kuri nušluotų smarvę, iš
vėdintų orą, leistų sveikiems 
žmonėms sveikai, laisvai gy
venti.

Išeina išmokslintas kuni
gas ir mokslingai teisina sa
vo sėbrus:— 
šventa. F" 
Dievas liepia. Ji kantri ir 
niekur nesiskubina. Kai dėl 
žemės šlykštybių nedaro jo
kio sprendimo: — palauks, 
pažiūrės, kas išeis. O kad 
Vailokaitis pinigus krauna, 
tai to bažnyčia visai nedrau
džia. Nes Dievas leidžia tur
tus iš vieno kišenės paimti ir 
perdėti į kitą kišenę, jeigu 
tik tas yra naudinga Dievui 
ir bažnyčiai šventai. O ar1 

| naudinga ar nenaudinga, 
apie tai dabar kalbėti nėra 
reikalo, nes neaišku. Tik at- 
eitis parodys ir tie patys at
eities sociologai tars savo 
teisingą istorinį žodį.

Lygiai, kaip biblijos mo-Į 
kyti fariziejai!

Tur būt teisybė, kad kai 
kuriems žmonėms liežuvis 
yra duotas tam, kad paslė
pus savo mintis ir kitiems' 
akis muilintų.

Herbačauskas keršto šau
kiasi, Vatikano davatkynui 
sudną dieną pranašauja. Iš 
anksto sodina Vailokaitį 
kaltinamųjų suolan ir spren
dimą taria:—Paimti Vailo
kaitį už pakarpos ir nuvilkti 
jam kunigo suknelę per pa
čią galvą.

Labai minkštas sprendi- 
' mas. Nes Herbačauskas esąs 
mielaširdingas, kaip sama
rietis.

Ką reiškia tas vaizdingas 
sprendimas, praktiškai į jį 
pažiurėjus?

Visiems kunigams—biz-' 
nieriams nuvilkti suknes (ne 
svarbu, iš kurio galo), už
mauti dryžuotas kelines, už
dėti cilinderius,—tegul bus 
gryni biznieriai. i

Visiems kunigams—poli-į 
tikieriams užvilkti politiškus 

: frakus, užaugdinti, jeigu rei-j Vasara. Gražios, šiltos, 
; kia, barzdas, patepti liežu- švelnios naktys... Tu klajoji 
vius, —tegul politikuoja. šešėlis po žaliaš lankas,

V isus kuį^usT-Pa1^^" pievas, tu sergėji kiekvieną 
nūs, niekam tikusius—paza- f ’ ,6_ * . . .
boti, suvalstybinti,—tegul lakstutes ctulbesj, esi lainun-
nors duonos sau užsidirba. ,gas, nes vasara su visomis 

Tegul dirba, tik tenevaro; gražybėmis yra tavo, 
biznio Di°vo vardu! j Palauk, tik ilgiau, ilgiau

O visiems kitiems kum-
SSgo *’■' naviSo^SlSj Tai *odel ««

! 2-tra sukne ir narodyti ke- ti ir saitam, nemaloniam ru-

• mokytojauja
t jie taip pat pUi- Praskėtęs s: 

a ir žvalgybininkų skvernus, kad butų matyli
’au spėjo pasižv- kryžius, sako: "Ai- tu žinai

* į prieš ką kalbi?—Prieš Die
vą!*’ Maža mergaitė moti-

' da kunigėlis pasigriebęs sa
vo daiktus išsinešdino. Pa
našus skandalai kilo ne lik 
minėtose vietose, bet bend-

lių" nepaliko (pribaudė!).
Štai kaip įsidrąsino dabar

tiniai Lietuvos diktatoriai— 
kunigai. »

Ir ištikrujų "gražus" vaiz
das: po kaimus važinėjančio 
kunigo vienoj rankoj kry
žius, kita stipriai užgniaužta 
kumštin grasina kalėjimais.

Skaudu žiūrėti, kaip žmo-

i

Lenkija Skolina Amerikoj 
$35,000.000.

PALAUK...

Ši panedėlį Amerikos bro
kerių sindikatas paskelbė 
$35,000,000 paskolos Lenki
jai. Paskola duodama ant 
25 metų. Bonai parsiduoda 
po $95 už $100, o atmokami 
bus po $105. Beto, kas rfietai 
Lenkija pasižada mokėti S 
nuošimčius palukio, ir kas 
metai ji pasižada padėti į 

ina į Snibinokie- Amerikos bankus pakanka-
padėti į

‘ oavasarininkų). gyventojo, skaitant vyrus. 
' J /nokienės nueina i moteris ir visus vaikus, 
m-.nskus. Na, jau čia i
1. parodė visus savo tų d a daugiau Lenkijai sko- 
y : sus”gabumus,Suži-. linti, l

t duktė priklauso ; Amerikos
. i“ kuopai iškoliojęs skelbiama.

:s”gabumus,Suži- linti, tai per kelias dienas 
duktė priklauso : Amerikos spaudoje buvo 

2L-___ . kad Lenkija
kiton kuopon. Bet: esanti turtinga ir tvirta šalis.

Juodašimčių Grasinimas.

•duodam ir to laiško atvaizdą:

i :ą sąvaitę mes gavom per paštą šitokį grąsini- 
leivio’ redaktoriui! Tau dienos suskaitytos!‘Tu 
kėjau! Tavo priešai J. L. (ir neišskaitomas para-

i
i 
i

Į

i

«

Bažnyčia yra 
Ji daro taip kaip

Nesiilgėk vėlaus rudens 
laiku pavasario, nes jis dar 
toli... Toli... už gilių žiemos 
pusnynų, už pokšiančių šal
čių ir dūkstančių, klykiančių 
viesulų... Palauk, neskubėk. 
Te paniuręs dangus išsiver
kia, te nuaikvota, sunaikin
ta gamta išsiliudi, teiššvaisto 
vėjai josios vasarinį papuo
šalą, o tuomet 
apie gilią 
Argi tau

I tamsiais 
tamsiame 
klausyti beduzgenančio ta
vo langan rudens?

Štai, buvo gana ramu, 
kambaryje girdėjosi tik 
laikrodžio tiksėjimas, kaip 
staiga atlėkęs per laukus 
vėjas smarkiai subeldė tavo 
langines ir gailiai, gailiai su
vaitojęs dingo... Palauk, štai 
kita vėtros banga prilenkė 
prie tvoros vyšnių krūmą ir, 
klaikiai nusikvatojusi, nu- 
zvembė sau aidų keliais. 
Taip eina valanda po va
landos, o tu sėdi vienas, vi
sai vienas savo kambary ir 
atsidėjęs klausai šiųjų ru
dens aidų.

Buvo žavėtinas, linksmas, 
jgiliuotas pavasaris. Links
minosi gamta ir tu sykiu, 
trokšdamas, kad tik ilgiau 
pavasaris žydėtų, kad tik 
daugiau kvepiančio oro 
įtrauktum savo jaunon krū

tinėn... Tu norėjai sušukti, 
; galingu balsu sušukti:— 
“Palauk !” “Ę;et ar tavęs lau
kė? Ar nor^vienas žiedelis 

; susilaikė ilgiau’Jjlenukri- 
jtęs?... Ne!... *

Pavasario žiedai byrėjo, 
krito, ir tu, it nuraškytas žie
das, nenusimindamas įsi
vaizdavai, kad tu.gyveni dar 
pavasario metu... ' 

rei-j Vasara.

tik svajok 
audringą žiemą.
nesmagu ilgais 

vakarais sėdėti 
kambaryje ir

I
•it šešėlis po žaliaš lankas,

Yra daugel jaunų ar tam-, 
siu žmonių, kurie linkę lai
kyti žodžius darbais, skam-. 
bias frazes (sakinius)—fak-. 
tais, paprastą triukšmą ir du-! 

i—revoliuciniu darbu.kimą

yra <
: >utu

arl\-
ki ji?

* du pa<< Kejais.

-to matyt, kad grąsinimas buvo rašytas išlavin
si nors diktuotas kvailos galvos. Išmintingas 

i tokiu grąsinimų nerašys, nes bijotis tokių laiškų 
<ibijo, o bausmė už rašinėjimą šitokių dalykų 
aštri. Jei paštas toki rašytoją sugautų, tai jam 
j i mas.
laiškas turi būt arba kokio “dvasiško tėvelio,” 

io vyčių “načalninko” darbas, nes tik klerikališ- 
neiai pravardžiuoja pažangiuosius žmones “žy-l

ukne jr parodyti ke- ti ir šaltam, nemaloniam ru- 
lią į bažnyčią. Teeina savo deniui “palauk,” juk nori tu 
tiesiogines pareigas. Teskel- paliūdėti, įpynęs savo liud- 
bia Dievo vardą tikybos, o*nas mjntjs į debesuotą dan- 
ne^kMibIžnay^nuov^^ > a“d/>. * nuliudusią 
tybė,!—Taip yra trumpai Samtą. Palauk... palauk, o 
suformulavusi pasaulio dar- ateis šalta, blizganti žiema, 
bininkija. tik palauk... Žmogeli*.

/
*. I

» •

i

F
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Kas skaito ir rašo

Tas duonos neprašo ® AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ®
=

VVORCESTER, MASS. 
Visko po biskį.

L. U. Kliubas žada pirkti 
didelį mūra ant Vernon Sq., 
kur seniau buvo rodomi kru- 
tamieji paveikslai Kliubui 
vieta jau senai yra reikalin
ga. Pirkt ar statyt, o reikia 
k..s nors daryt.

❖ ♦

Worcesterio dzūkų tarpe 
yra dar tokių keistų žmonių, 
kad brolis brolį nori šaukšte 
vandens paskandinti. Liud- 
vikinėj draugystėj vienam 
dzūkeliui tapo išmokėta li
gos pašalpa, tai jo brolis vos 
nepasiuto iš piktumo ir ap
skundė savo brolį draugys
tei, buk tas nesirgęs išgavo 
pašalpą. Toks pasielgimas 
yra ne broliškas, bet šuniš
kas.

Aš jam atsakiau: nei ji užgę- 
so, nei i kometą pavirto, bet 
...apsivedė su p. Meškum.

Ku-Ku.

$ ♦ ♦

Visiems Worcęsterio lie
tuviams žinomas “komedi- 
jantas” ir nenuilstantis dar
buotojas Franas Tumore už
sidėjo minkšta gėrimų ir 
fruktų biznį po numeriu 146 
Millbury St. Sau į partnerius 
pasiėmė taipgi darbštų vai
kiną Joną Skeltį. Tumosos ir 
Skelčio užeiga yra gražiau
sia ir švariausia ant Millbu
ry gatvės.

♦ $ ♦

Petras Dėdynas jau pra
deda atsigriebti. Jis tikisi, 
iogei 1925 metai jam bus 
laimingesni už praėjusius du 
metus. Nelaimė biznyje pa
sitaiko kiekvienam. Ir kas 
svarbiausia, kad nelaimėje 
visi Dėdyno draugai spiovė 
jam į veidą. Vienok Dėdy
nas perdaug nenusiminė. Jis 
energingai dirba ir turi vil
tį vėl atsigriebti. Tuomet ir 
vėl atsiras “draugų.”

♦ * *

Plačiai žinomas bučeri3 
Glavickas budavoja sau pui
kų namą ant kampo Millbu
ry ir Sevmour gatvių. Jis yra 
darbštus ir teisingas biznie
rius, todėl linkėtina jam ge
ro pasisekimo.

♦ ♦ ♦

Geriausias Worcesterio 
kriaučius Balanius pradėjo 
dirbti pas Dranginį, kurio 
šapa randasi po numeriu 4 
Sigel St. Sportai, eikit pas 
Dranginį su orderiais!

♦ ♦ ♦

Worcesterio žuvininkai 
nesnaudžia nei žiemos lai
ku. Štai Jonas Endzelis tik 
traukia lydekas iš po ledo, o 
jam pagelbsti “jaunikaitis” 
Stočkus. Beje, prisiminus 
Stočku, reikia pasakyti, kad 
jis gavo “divorsą” nuo savo 
pačios, kuri gyvena Lietu
voj ir išviliojus iš savo vyro 
daug pinigų susidraugavo su 
tulu ruskiu.

♦ # $

Worcestery yra “amžinai 
žydintis kvietkelis,” kuriuo 
žmonės džiaugiasi tiek vasa
rą, tiek žiemą. Tuo “kvietke- 
liu” yra senis Pečiulis, kurio 
plaukai “pražydo” balta 
spalva jau daug metų atgal 
ir ant kurio veido nuolat 
matosi maloni šypsena. “Gy
venk ir juokis, o gyvenimas 
niekad nebus nuobodus’ — 
sako senis Pečiulis.

c ♦ *

Worcesterio lakštingala 
p-lė Endzeliutė 15 d. vasa
rio buvo išlėkus į Waterbu- 
ry, Conn. Palinksminus nu
budusias waterburiečių šir
dis ji ir vėl sugrįžo į Wor- 
cesterį prie savo “gerosios 
mamutės.”

♦ * *

Keliatas metų atgal Wor- 
cestery buvo ir kita garsi 
dainininkė p-lė M. Jablons- 
kiutė, kurią kitų kolonijų 
vaikinai vadindavo “Wor-

NORWOOD, MASS. 
Margumynai.

Vietos davatkos dagirdu- 
sios, kad jų “tėvelis” kun. 
Taškunas Bostono krimina
liam teisme aiškino, jog da
vatka angliškai reiškia ‘‘old 
ladv wicn,” jaučiasi negar
bingam stone. Vienok “tė
velis” jas ramina sakyda
mas, jog teisme jis panašiai 
sakęs tiktai tuo tiksiu, kad 
tą bedievį Šliakį apkaltintų.

♦ # ♦

Musų komunistai šią žie
mą su savo idėjomis prieš 
publiką nepasirodė, nors 
jiems tas padaryti yra daug 
lengviau, negu kitoms sro
vėms, nes jų “apiekoj” yra 
lietuvių svetainė.

♦ ♦ ♦

Į D. L. K. Keistučio Drau
gystę musų komunistai pra
dėjo prirašinėti mozūrus ir 
italijonus, kad tik sustipri
nus savo pajiegas. Vieną 
kartą jie buvo atsivedę kokį 
ten moztuą, bet kai-kurie 
nariai užprotestavo ir mozū
ras supratęs, kad jis šioj 
draugijoj yra nepageidauja
mas, atsisakė įstoti. Po kiek 
laiko komunistai atsivedė ir 
prirašė prie draugystės vie
ną italijoną.

Laisvamanis.

PEABODY, MASS.
Šis-tas iš musų kolonijos.

Musų kolonijoj randasi 
virš dviejų šimtų lietuvių, 
kurie turi suorganizavę net 
tris pašalpines draugijas: 
šv. Jurgio, Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų ir L. U. Kliubą. 
Prie visų draugijų priklauso 
beveik tie patįs nariai, bet 
ne visas draugijas vienodai 
remia.

Sausio 10 d. Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugija buvo 
parengusi balių, ant kurio 
buvo visai mažai žmonių, 
todėl draugija turėjo kelis 
dolerius nuostolių.

Sausio 31 d. atsibuvo ba
lius L. U. Kliubo. Ir ant šio 
baliaus lietuvių atėjo mažai, 
bet svetimtaučių atsilankė 
gerokai, todėl atliko keli do
leriai pelno.

Laike Kliubo baliaus tūli 
lietuviai baliavojo kitoje vie
toje per ištisą naktį. Ant ry
tojaus jie dar “pasistiprino” 
ir pradėjo galinėtis. Besiga- 
linėdami išsuko Balkui koją 
ir šis žmogelis deliai tos prie
žasties išgulėjo visą sąvaitę 
lovoj.

Didžiuma musų lietuvių 
remia Šv. Jurgio Draugiją. 
Mat, šita draugija turi šven
tą vardą, todėl ji ir gauna 
daugiausia paramos iš kata
likų.

Man rodosi, kad musų lie
tuviai užvis daugiausia turė
tų remti L. U. Kliubą, nes 
Kliubas turi pasiėmęs sau už 
tikslą statyti svetainę, kuri 
lietuviams yra labai reika
linga. Turint savo namą ii 
veikimas butų kitokis.

J. Zamanas. I

cestery buvo ir kita

kiutė, kurią kitų kolonijų 

cesterio žvaigždute.” Nese
nai gavau laišką nuo vieno 
senbernio iš Brooklyno, ku
riame jis klausia, kas atsiti
ko su “Worcesterio žvaigž
dute,” kad jau nebespindi-- 
užgęsn ar į kometą pavirto?

WORCESTER, MASS. 
Naujienos.

Vasario 5 d. “Aušrelė” 
pastatė scenoj B. Mingilc 
veikalą “Kas Kaltas.” Loši
mas išėjo vidutiniškai. Žmo
nių buvo nedaug.

Vasario 15 d. Vaikų Drau
gijėlė “Žiburėlis” turėjo te
atre ir koncertą.

Tą pačią dieną vietos san
dariečiai buvo surengę pra
kalbas Lietuvos liaudininkų 
atstovui Makauskui.

Žinomas vietos lietuvis 
biznierius Petras Balčium-* 
ir vėl tapo išrinktas direkto
rium Bancroft Trust Banko. 
Balčiūnas yra vedėjas Roy- 
al Baking Co. firmos ir yra 
sumanus pramonininkas.

Korespondentą*.

PORTAGE, PA.
Atsakymas Portage’s 

Piliečiui.
“Laisvės” No. 30 (vasario 

5, 1925) tūlas Portage’s Pi
lietis, atsakydamas i mano 
korespondenciją, kuri tilpo 
“Kel.” No. 2, 1925 m., ban
do prirodyti, buk aš netei
singai parašęs žinutes iš Por- 
tage ir daug primelavęs apie 
raudonuosius biznierius.

šiame rašinėlyje aš ban-

Kas nieko neveikia 
To nieku nepeikia

L -Į ' 1, -»

jai prasti. Tik pora aktorių 
lošė apvgeriai. o kiti savo 
roles kaip poterius kalbėjo.

Vasario 6 d. klerikalų bu- 
čerį S. Mažeiką patiko nelai
mė. Valdžios agentai eida
mi pro šąli suuodė naminė- 
lės kvapą ir užėję padarė 
kratą, štofą konfiskavo, o 
išdirbėją nubaudė ant 100 
dolerių. Bom biznis. B.

kuose vis prasi ma, kad kuo- 10, 1925 m. Ar tai tamsta akiu purvus ir tuomet pasi- 
vj manai, kad reikia kurioj -..........

dėl abrako cent- nors kolonijoj penkis metus 
išgyventi, kad parašius į 
laikraštį korespondenciją? 
Portage miestelis man vra 
geriau žinomas, negu tams
tai, nes aš į tą apielinkę iš 
Lietuvos esu atvažiavęs ir 
gyvenęs čia keliais skirtin
gais atvejais.

Toliaus tasai dzūkelis 
bando užginčyti mano pasa
kymą, kad raudonieji biz
nieriai tol lankė Portage lie
tuvius su prakalbomis, kol 
gavo dolerių ant abrako, bet 
kaip greit melžiamoji kar
vutė užtruko, tai ir tie biz
nieriai liovėsi lankytis į Por
tage. Šis mano pasakymas 
buvo ir yra tikra tiesa. Tą 
patvirtina kad ir pono And
riulio apsilankymas i Porta
ge su “meiliškais” reikalais 
prie vienos merginos. Jeigu 
jis yra pasišventęs darbinin
kų reikalams, tai kodėl jis 
čia lankydamasis nesakė 
prakalbų ir neorganizavo 
darbininkų? Jis to nedarė 
todėl, kad niekas nepasiūlė 
jam dolerių ant abrako. O 
Portage lietuviai darbinin
kai nesiūlo komunistams do
lerių, nes jie žino iš Zabulio
nio pranešimų, kurie 1923 
metais tilpo “Keleivyje,” 
kaip tuos fondus komunistai 
apvagia.

Kol Portage apielinkej 
darbininkai gerai dirbo, tai 
ir raudonieji biznieriai atva
žiuodavo “gelbėti” juos iš 
kapitalistinės vergijos. Bet 
kaip greit šioj apielinkej 
pradėjo siausti bedarbė ir 
•kapitalas darbininkų kiše- 
niuose išsisėmė, tai raudo- 

rėjo komunistus ir pavedė niems biznieriams nebuvo iš- 
juos valdžios agentams. Pats rokavimo į šią apielinkę va
žmai, kad 1922 metais val
džios agentai nusivedė ko
munistus i Michigano miš
kus grybauti ir ten įvedė į 
“skunkių” vnetą. “Skunky- 
nėj” buvusieji komunistai ii’ 
dabar dar neapsivralė nuo tos 
smarvės.

Pagalios Portage’s Pilie
tis, arba raudonasis munšai- 

jno ir pikių tūzo biznierius, 
sako, kad aš prieš du metu 
buvau Portage ir už tiek lai
ko iš Illinois valstijos raši
nėju apie Portage lietuvių 
judėjimą. Šitaip meluoda
mas, tasai dzūkelis pats sa
ve prie gėdos stulpo prikala. 
Juk pats gana gerai žinai, 

į kad aš ne III. valstijoj gy
vendamas rašiau tą kores
pondenciją. o iš Portage. Į 
Portage aš parvažiavau lap
kričio 26 d., 1924 m., o iš 

išvažiavau sausio

pa paaukautu kiek pinigų į 
jų fondus (’ ‘ ‘ *
ristanis.

Kaslink rengimo jūsų pra
kalbų bendrai su SLA. kuo
pa, tai jus tą darėte tada, kai 
jūsų komunistinės kuopos 
“pagavo šaltį paduose.” O 
kad kalbėtojas per prakal
bas aukų nerinko, tai jus, 
vietiniai, rinkote. Aukų, pa- 

! gal Portage lietuvių, buvo 
. . surinkta gana daug. Pora

dysiu faktais prirodyti, ku-įmetu atgal, žiemos laiku, 
ris iš mudviejų esame mela-| per vienus prakalbas buvo

; nigų centristai nesurenka nei 
i Chicagos Jeffersono miš- 
j kuose po nudžiuvusiu mede
liu. Ten Andriulis net pa
juodęs turi rėkt, kol suren
ka kokius 4 ar 6 dolerius. Gi 
Portage be didelės bėdos su- 

i meta net 20 dol. Tad kodėl 
I nevažiuoti į Portage, jeigu 
čia surenkama daugiau, ne
gu Chicago j.

Toliaus P. Pilietis nurodo, 
kad ne Ješkevičiutė sutvėrė 
LMPS. 126 kuopą, o Sliekie- 
nė iš Pittsburgh, Pa. Či£ ir
gi ne mano kaltė, jei tokia 
klaida Įvyko. Aš teiravausi 
beveik pas visas progresis- 
tes, kas sutvėrė jų kuopą, tai 
didžiuma atsakė, kad neži
no, o dvi užtikrino, kad tą 

j darbą atliko Ješkevičiutė. 
Todėl aš taip ir parašiau.

O kaslink to. kad šnipas 
Fraina išperėjo komunistus, 
tai tamstai, dzūkeli, nereikė
tų perdaug kaiščiuotis, nes 

j tai yra tikra teisybė. Kiek- 
| vienas darbininkas, kuris se
kė kelių praėjusių metų po
litiką, žino, kad ne kas kitas, 
kaip tik šnipas Fraina išpe-

gis, as (Pasaulio vergas) ar; surinkta virš $20. Šitiek pi- 
Portage’s Pilietis. ’ - *

Žinodamas, kad Portage’s
Pilietis yra dzūkiškos rau
donei vario kompanijos agen
tėlis, taipgi “džiakerio” ir 
“rojaus skystimėlio” mėgė
jas, tai nei kiek nesistebiu, 
kad jis galėjo tiek nesąmo
nių prirašyti savo organe 
‘•Laisvėje.”

Kadangi mano korespon
dencija tilpo “Keleivyje,” 
tai kiekvienas doras žmogus 
ir atsakymą man butų para
šęs į “Keleivį,” nes “Lais
vės” skaitytojams juk nėra 
žinoma, kas “Keleivyje” bu
vo rašyta. Bet Portage’s Pi
lietis yra centrizmo dumb
lyno fanatikėlis ir teisybės 
suradimas jam neapeina, oi 
rupi vien kolionės ir šmeiž-1 
tai kitaip manančių žmonių.

Pirmiausia jis primeta 
man, kad aš neteisingai pa-i 
rašęs A. L. D. L. D. kuopos 
numerį. Girdi, minėtos kuo
pos numeris yra 202, o aš bu-: 
vau parašęs 102. Nors tai 
klaida nėra jau taip svarbi, 
bet ir čia ne mano kaltė, o 
ALDLD. kp. sekretoriaus, 
nes jis man tokį numerį pa
sakė. Jeigu centristėlių sek
retoriai nežino savo kuopų 
numeriu, tai jau čia ne mano 
kaltė.

Toliaus jis sako, jog tai 
yra neteisybė, kad “Laisvės”i

I

i

I

ir ‘‘Vilnies” raudonieji biz- Į 
nieriai rašinėja laiškus j Por-
tage. Meluoji, drauguti, tą 
faktą užginčydamas. Dar 
1921 metais man gyvenant 
Portage pats sveikas sakei, 
jog gauni laiškų nuo “Lais
vės” ir “Vilnies,” kuriuose 
prašoma, kad parengus 
tiems ponaičiams prakalbas 
ir parėmus jų raudonąjį biz
nį. Atsimink, jei užmiršai, 
jog apie tai gyreisi siuvėjo 
J. Savuko šapoje. O šįmet, 
sausio 9, viena progresistė 
skundėsi, jog nėra to L. M. 
P. S. kuopos mitingo, kad 
keli laiškai nebūta prisiųsti 
iš Brcoklyno ir Chicagos 
raudondvarių. Ir tuose laiš- Portage

VISIEMS SVARBU YRA ŽINOTI APIE 
ŠALČIO SUSTABDYMĄ

Nuo pirmo čiaudėjimo im
kite dožą Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin.
Prašalinkite užkietėjimą ir 
apsisaugokite nuo šalčio

Paprasčiausios žmor.ių ligos yra 
vidurių užkietėjimas ir šaltis. 
Sujungtos krūvon šios dvi ligos 

tankiai būna mirties priežastim. 
Kuomet turit vidurių užkietėjimą, 
tuomet lengviau pagauna t šaltį, todėl 
dabokit, kad jūsų viduriai butų liuosi. 
Čiaudėjimas yra pirmutinis perspėji
mas nuo šalčio. Nelaukite ir nepasi-
tikėkite. kad šaltis pereis pats. Imkit
šaukštą Dr. CaldweU's Syrup Pepsin, kuris išvalo žarna.- ir prašalina iš jų 
nuodus, sušildo kūną ir ant rytojaus šaltis pranyksta, ša/n- negali ‘pasiek
ti savo tikslo,” kuomet būna sustabdytas O geriausias .-akio stabdytojas 
yra Syrup Pepsin.
Geras liuosuotojas yra reikalingas namuose. Kadangi Dr. < aldwell's Syrup 
Pepsin labiausia pasaulyje išsiplatinęs ir kuomet parduot.: a virš 10 milio- 
r.ų bon,vų, tai didžiuma šeimynų privalo pasirinkti jį.
Ir pesirenka, nes per 30 metų būdamas ant marketo ji- naliuosavo tūkstan
čius žmonių nuo tokių nesmagumų, kaip vidurių užkie*r.-'”as, raugčiojimas, 
nevirškinimas, blogas kvapas ir šalčiai. Jis paliuosuoja tuo bile vieno ne
smagumo. surišto su viduriu užkietėjimu. Tai vra saugiausia ir maloniau
sia gyduolė, kokią tik jus galite gauti. Parsiduoda ki. kvu -ioj aptiekoj. IJoza 
kainuoja jums apie vieną centą.
Sudėtiniuose Dr. Caldwell’s Syrup 
Pepsin nėra jokių sekretų. Jus rasit 
ant pakelio paaiškintą, kad jis padary
tas iš sunkos Egyptiškos daržovės 
senna su priemaiša pepsino ir malonių 
aromatų. Liuosas nuo narkotikų ir ki
tokių svaigalų. Tai yra geriausias 
huosuotojas šeimynoms, saugus jau
niems ir veiklus seniems. Apsvarstę 
nusipirkite bonką ir jeigu deliai ko
kių nors priežasčių jus negausite to, 
ko tikėjoties. jums pinigai bus sugrą
žinti.

’ KUPONAS VIENOS BONKOS 
ISBANDVUI DYKAI 

Yra daug žmonių. kurie visuomet 
norėtų pirmiau bandyti, negu 
pirkti. Lai ji- i.-kerp* *1 kuponą, 
prisega tavo var*f ir adresą ir pa- 
S>* PEPs’lN SYKI P CdMPANY 

Monticelįo. Hl.
o apiaikys n; kai i”nkę. Dr. CaM- 

[ well's Syrup Per.-'-' pastų. Štampą 
[ nercikannea. ' isiskai dykai.

žiuoti.
Aš tiesiog pasakysiu, jo

gei tamstai, dzūkeli, nei po
nui Andriuliui darbininkų 
vargai-bėdos neapeina, nes 
apie čia esančią bedarbę nei 
tamsta, neięponas Andriulis 
nei sykį neparašėt į savo 
laikraščius, o aš atvažiavęs 
ir patyręs, kokiame varge 
darbininkai gyvena, tuojaus 
parašiau apie tai net į tris 
laikraščius: “Keleivį”,“Nau
jienas” ir “Aidą.” Taigi čia 
aiškiai pasirodo, kam dau
giau rupi darbininkų reika
lai—jums, raudonieji biznie
riai, ar Pasaulio Vergui.

Kaip tamsta giriesi, kad 
jus kaip “darbavotės,” taip 
ir dabar darbuojatės, tai aš 
pripažįstu, jog tas yra tikra 
teisybė. Apie jūsų “darbuo
tę” visi vietos žmonės labai 
gerai žino. Jus puikiai “dar
buojatės” prie munšaino,- 
“džiakerio” ir “pikių tūzo” 
ir už šitą darbuotę kai-ku- 
riems komunistėliams teko 
ir pavieto kalėjimas pama
tyti. Apart šitos jūsų “dar
buotės,” žmonės kalba ir 
apie kitą, būtent, kad 202 
rotos raudonieji kareiviai 
daro “manevrus” su 126 pul
ko slaugėmis. Tie “manev
rai” atsibuna vasarą, 7 
mailių atstume nuo Pcrtage, 
vienoj saugioj vietoj, už kal
nelio. Tik kai-kas skundžia
si, kad nuo tų “manevrų” 
kai-kurių žmonių šeimyniš
kas gyvenimas nukenčia. 
Kodėl apie tai nei tamsta, 
nei ponas Andriulis nepara
šote?

Ant galo Portage’s Pilie
tis kalba, kad seniaus “Ke
leivis” buvęs jo pirmas prie- 
telis, bet jau keli metai, kaip 
jis su “Keleiviu" persisky- 
ręs ir dabar išnetyčių (o 
kaipgi!) pamatęs “Keleivį” 
ir—o, viešpatie!—koks jis 
jam biaurus, purvinas, kad 
nei pažinti negalėjęs. Aš 
tamstai pasakysiu štai ką: 
ne “Keleivis” yra purvinas, 
bet tamstos protas ir akys 
purvu apaugo. Purvinomis 
akimis žiūrint ir švarus daik
tai atrodo purvinais. Nusi
prausk, tamsta, nuo savo

žiūrėk į “Keleivį.”
Pasaulio Vergas.

| j DETROIT, MICH.
1 Komunistų koncertas.
Į Vasario 1 d. š. m. tarptau- 

• tiškame darbininkų name 
atsibuvo koncertas, kurį su
rengė bolševikai bendrom 
spėkom—“Aido” choras ir 
ukrainų orkestrą. Programas 
buvo labai prastas. “Aido” 
choras, nors ir skaitlingas, 
bet dainuoja visai prastai, 
ir be jokios energijos, šį 
chorą žmonės vadina ‘‘sutir- 
škinta birbyne.” Buvo neva 
ir solistų iš to paties choro. 
Solo dainavo K. K. Šis žmo
gelis vertas pasigailėjimo, 
nes jis po kelis sykius prade
da dainuot tą pačią dainą, 
o jau tas jo dainavimas— 
apsaugok viešpatie! Maišo
si, kai višta po pakulas. Ki
tas solistas buvo jaunas, il
gas vaikinas, nesenai priė
męs komunistų vierą. Jis 
rėkti gali, bet dar laukiniu 
balsu. Taipgi dainavo solo 
sopranas V. P. Ši dainininkė 
turi gerą balsą ir ateity ga
lės padainuoti neblogai, bet 
dabar tai nekaip dainuoja, 
nes ji yra svetimtautė-lenkė, 
tokiu budu lietuviškai dai
nuodama prastai taria žo
džius.

Programe dalyvavo juo
duke ir ji sudainavo geriau 
už visus iš “Aicbo” choro so
listus.

Detroito komunistai, o 
ypatingai iš darbininkų par
tijos kromelio, paliko tikrais 
dolerio garbintojais. Jie pra
dėjo gaudyti dolerius labai 
nešvariu budu apgaudinėda
mi žmones. Štai kaip komu
nistai apgaudinėja žmones 
savo kišenių naudai: apgar
sinimuose buvo pasakyta, 
kad ant šio koncerto įžanga 
vyrams 40c., moterims—35 
centai. Nuvažiavus gi prie 
svetainės reikėjo užsimokė
ti įžanga vieton 40c. po 50c. 
Detroito lietuviai vis dau
giau ir daugiau įsitikina, 
kad komunistų idėjos ir jų 
darbai paremti ant klastų ir 
suktybių.

Pilies Sargas.

BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyno Kriaučių Domei.

Ketverge, 19 d. vasario, 
įvyks kriaučių nepaprastas 
susirinkimas Amalgameitų 
svetainėje. Šis susirinkimas 
yra svarbiausis, kokis bent 
kada pas mus buvo, nes 
Kriaučių Pildomoji Taryba 
susekė, jog protokolų kny
gos yra sufalsifikuotos ir 
musų Unijos 54 skyrius pa-[ 
statytas į keblų padėjimą. 
Komitetas nežino ką daryti.

Broliai kriaučiai, kad ir 
kuolais lytų, bet šio susirin
kimo nepraleiskit—visi at
eikite '.

Suradęs Komunistų 
Šmugelius.

LAWRENCE, MASS. 
Biskučiai.

Vasario 6 d. Winter Gar- 
den Svetainėje buvo sušauk
tas masinis audėjų susirinki
mas apkalbėjimui audėjų 
padėties. Mat, audėjams 
tapo apkapotos algos ant 
10$, tai buvo tartasi, ar 
dirbti už apkapotas algas ar 
išeiti į streiką. Kalbėtojų 
buvo keli, visi kalbėjo ang
liškai. Kalbėjo ir komunistų 
generolas Gitlowas apie ko
munistų armiją. Darbinin
kai turėtų šaltai žiūrėti Į 
tuos komunistų generolus, 
kurie siūlosi audėjams Į va
dovus. Pas mus dabar yra 
didelė bedarbė ir streikui 
laikas nepatogus.

Vasario 8 d. L. U. Kliubo 
salėj vietos komunistai sta
tė scenoj “Vestuves.” Veika
las butų neblogas, bet lošė-

SAPNAS SENŲ ALCHE- 
MISTŲ GAL IR 

IŠSIPILDYS.
Pastangos padaryti auksą artificia- 

liu budu yra dedamos jau net 
du tūkstančių metų, šiandien, kaip 
mes žinome, nėra nieko tokio, kas ne
galima butų mokslišku budu padaryti, 
ir senų alchemistų sapnas padaryti 
auksų iš kitų metalų jau baigia išsi
pildyti. Skirtumas tarp tikrojo ir ar- 
tificiaiio aukso yra tik svoryje. Ato
miškas svoris merkurio (201) ir 
aukso (197) sudari) skirtumą tik ant 
4 atomiškų dalių helium. Vėliausi eks
perimentai Pro f. Dr. Adolph Miethe 
iš Bėrimo parodė, kad tą skirtumą 
svoryje galima panaikinti. Vienok 
dirbtinas auksas kol kas neapsimoka 
daryti, nes padirbimas vieno dolerio 
vertės aukso iš merkurio kainuoja 
apie $60,000 Šiame didelių išradimų 
amžiuje yra verta gyventi. Todelap- 
saugokit savo gyvastį nuo ligų, užlai
kydami savo malimo sistemą švariai 
ir liuosai nuo nuodų, vartojant Trine- 
no Kartųjį Vyną. Tai yrą garsus vi
durių tonikas, padirbtas is cascara 
sagrada ir kitų žiedų ir šaknų ir iš 
tyro Californijos raudonojo vyno. Per 
35 metus savo gyvenimo jis spėjo pla
čiai pagarsėti. Reikalaukit jūsų aptie- 
Kose taipgi Trenerio Sedativo nuo Ko
sulio, kuris yra lat»ai pagelbingas nuo 
šalčių, ir Trineno Linimer.to, geriau
sios gyduolės nuo reumatizmo ir neu
ralgijos.

BULGARIŠKU ŽOLIŲ 
ARBATA '

Imkit ją karštą prieš gulant
PRAŠALINIMUI ŠALČIO; 
Sutvarkymui kepenų; 
Paliuosavimui pilvo;
Pagerinimui ir užlaikymui gero 

kraujo;
Apsisaugojimui nuo užkietėjimo.
Bulgarišku Žolių Arbata pridės 

daug metų prie jūsų gyvenimo. Jus 
jausitės nuo 10 iki 30 metų jaunesniu, 
jei jus išgersit pora puodukų šios ar
batos kas sąvaitę.

Tik atminkit, kad aš išdirbu šią ar
batą per 25 metus sergantiems žmo
nėms. Milionai žmonių vartoja ją. 
kuino jų sveikatos palaikytoją.

Daktarai ir aptiekoriai visur ją re
komenduoja ir giria. Tempkit, kad bu
tų mano parašas ant raudono ir gel
tono bakso Parsiduoda visuose aptie- 
kosc po 35c., 75c. ir $1.25.

PASTABA. Aš siunčiu paštu tik už 
$1.25 baksą. Adresuokit man: H. H. 
Von Schlick, President, Marvel Pro- 
duets Co., 45 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUART’O LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUšKAITĖS yra skirtingos nuo 
parišamo diržo, jos yra išlaukinės gy- 
gyduolės, limpančios prie kūno ir 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūrų nei sprenžinų. Nenusien- 
ka ir neatsiremia į kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėjnis gydosi na
mie, resutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu būda išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami- 
jiėjimas Panamos Expozicijoj, San 
J'rancisco. Procesas atsitaisymo yra 

1 naturaRs ir daugiau nereikia dėvėt 
/diržų. Mes pri rodysi m tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mū*r«6. ■ (-)

: PLAPAO L ABORATORIES
> 3058 Stuart’a Bldg.. St. Mo.

Divizijos Managerii

Mutual Life 
of 

Illinois 
Nebūna 

Be

PE-RU-NA
Namuose

Ponas F. H. F rieke, kurio adresas 
yra 625 Pontiac Bldg’., St. l.ouis, Mo., 
rašė mums Birželio 25, 1924:—

“Mano šeimyna ir aš pats turime 
geras pasekmes nuo jusi) Pe-ru-na. 
Mes niekuomet negalime būti be jos 
savo namuose. Aš nemainyčiau ant 
tūkstančio dolerių to, ką Pe-ru-na pa
darė man ir mano šeimynai. Kuomet 
tik aš pajuntu pagavęs šaltį, tuojaus 
imu dožą Pe-ru-na gyduolių ir gaunu 
palengvinimą. Aš rekomenduoju Pe- 
ru-na visiems.”

Nuo kosulio, šalčio, kataro ir viso
kių katariškų ligų Pe-ru-na pripažin
ta kaipo geriausia gyduolė per pen
kiasdešimts metų.

PARSIDUODA VISUR 
Tabletei ir Skystimai

Priaiųskit 4 centus stampomii į 
THE PE-RU-NA COMPANY, Colsm- 
bus, Ohio už knygelę apie kitarą.



Į ant laužų degindavo: šian
dien gi tokios galybės jau

• nebeturėdami, jie traukia 
i savo priešininkus i teisiną.
Taip jie padarė ir su buvu
siu “Sandaros” redakto
rium. Tau, tėve, išrodo, kad 

i kunigas čia buvo užpultas ir 
ginasi, o ištiktųjų yra visai

jp kaims. žemiau nusakyto
se vietose: Massačhusetts* 
So. E.'Stone 4 kartus, Brigh- 

:. Montello 2, Haver- 
i. Lavvrence 1, West-

tone 
hill 
lieki i. ( ambridge 1, Wor- 
cester.
necticu 
Briiain

priešingai, Jo niekas nekliu- štmia 1. Br

rikon, irluojails pragl 
vo prakalbose š

i.k!erį.jo krepšį savo pinigąs; 
L 2 2___ * .

tie esą .bedieviai, anarchis
tai, ir tokius reikią ant kar 
tuvių iškarti. Ir kada už to 
kias kalbas laikraštis jį pa 
smerkė, jis nori da keršyti 
užtai ir traukia redaktorių 
teisman.

—Tai tu sakai, kad čia 
kunigas kaltas?

—žinoma.
—Tai ir tu, vaike, eini su 

bedieviais. Aš visuomet 
mislinau, kad skaitydamas 
tas knygas tu išeisi ant 
doros kelio. Eisiu pasi
melsti, kad Dievas duotų tau 
dvasią šventą.

-i-r-----------r-į j ■

Dzhdzi'Drimdzi"

♦

—Maike, aš matau, kadi 
tu vėl jau naują knygą po

I ir Norwood 1. Con- 
Hartford 1, New 

-• W ‘būry 2, An- 
12 ir JJn-

Vidaus Politikos.

-’T2 ir 
ie nenori jaujjiiniglj : J
tie esą .bedieviai, anarchis
tai. ir tokius reikią ant kai

MINISTER1U1 PIRMININ
KUI, VIDAUS REIKALŲ 
IR KRAŠTO APSAUGOS 
il(l MįNISTjjUAMSt

Seimo atostogų metu1 mu
sų, valstybės vidaus gvveni- 

—  •_ 1 A • A • 1 • •

užteka, o vakare nusilei
džia? Kodėl saulei nusilei
dus pasidaro tamsu? Kodėl į 
kartais iš dangaus šaudo ug
nis su baisiausiais trenks- 

----- . • mais? Kodėl iš tenai kaltais 
kad tu mestum tas knygas Į pilasi vanduo, kartais snie- 

"gas? Iš kur imasi vėjas? 
Kur jo galas, kur pradžia, ir 
kur jis būna, kada jo nėra? 
Iš kur ir kokiu budu atsira
do ant žemės medžiai, ak
menis, vanduo, žvėrįs, pau
kščiai ir pats žmogus? Ir į 
tuos klausimus žmonės vi-* 
suomet jieškojo atsakymų. 
Patįs negalėdami atsakymų i 
surasti, jie pavedė savo* ku-

pazascia nešiesi.
—Taip, tėve, vieną per

skaičiau, tai kitą pasiėmiau.
—O aš tau sakiau, vaike, r ; ■ 

skaitęs, ba gali da Į trobeiį 
papulti.

—Aš nesuprantu, tėve, 
kaip skaitant knygas gali
ma į bėdą patekti. Priešin
gai, man rodos kad mokslas 
gali tiktai apsaugot žmogų ,• 
nuo bėdos.

—Tas priguli nuo to, vai
kė, koks tas mokslas yra. Jei 
jis teisingas, tai gali žmogui' —««- 
pagelbėti; bet jeigu jis be-; nigams šitas paslaptis aiš- 
dieviškas, tai gali pridaryti kinti. Bet kunigai irgi ne- 
tau daug bėdos, žiūrėk, ve,' daugiau žinojo. Lęngviau- 
kaip “Sandaros” redakto- sis buvo išėjimas pasakyti, 
rius: išpeizavo kunigo var-; kad visą pasaulį sutvėrė 
dą, ir tapo patrauktas ant koks nors dievas ar dievai, 
sūdo. Paskui risi bedieviai, Taip kunigai ir pradėjo aiš-į 
turi eit ant korto sviečyt, • kinti pasaulio atsiradimą, i 
kad apgynus savo kamarotą. Bet su laiku atsirado moks- 

—Tai kas čia kaltas?
—Ogi kas čia gali būt kl~! 

tas kaltas, jei ne bedieviškų 
Įoiygų skaitymas! žmogus 
šitokių raštų prisiskaitęs 
pradeda nekęsti kunigų ir 
pradeda juos niekinti. Už
tai ir reikia paskui pakuta- 
voti.

—Klysti, tėve.
—Olrait, prirodyk, jei aš 

klystu.
—-Prirodyt šitokį dalyką! 

labai lengva, tėve. Istorija 
yra pilna faktų, ’kad kova 
tarpe senų ir naujų idėjų vi
suomet buvo atkakli, bet su, 
laiku naujos idėjos visuomet j 
laimėdavo.

—Maike, tu tuojaus pra
dedi iš gilumos, pradedi apie 
visokias idėjas ir kovas, kat
rų aš visai nesuprantu. Aš 
noriu, kad tu kalbėtum aiš-į 
kiau.

—Gerai, tėve, aš paban-i - •
dysiu tau kitokiais žodžiais; Slt
šitą išaiškinti. Žmogus turi 
akis, kad galėtų viską ma-į 
tyti; jis turi ausis, kad galė-1 
tų viską girdėti, ir jis turi 
protą, kad galėtų protauti. 
Ar tas aišku, ar ne?

—Jes, vaike, aš tą supran
tu.

—Gerai, tėve, dabar eisim 
toliau. Žmogus, turėdamas j 
protą, visuomet stengiasi ir 
stengėsi suprasti kas jam ne-' 
aišku. Pavyzdžiui, jei tu! 
tėve, rytoj pabustum nepa-1 
žįstamoj saloj, tu bandytum Į 
išrišti klausimą, kokiu budu į 
tu ant tos salos atsiradai, ar į 
ne?

—Šiur, Maike. j
—Taip, tėve, buvo su j 

žmonėmis nuo pasaulio pra- ■ 
d žios. Kaip tik žmonės pra
dėjo protauti, tuojaus prieš 
juos kilo klausimai: Kas 
yra toji saulė kuri kas rytas

i
i

las, prasidėjo dalykų tyrinė
jimas. Nuomonės apie pa- 
' šaulio atsiradimą pasidalijo.
Vieni po senovei tvirtino, 
kad viskas yra dievų sutver
ta, o kiti pradėjo prirodinėti, 
kad pasaulis pats susitvėrė. 
Tuo budu gimė dvi priešin
gos pasaulėžvalgos, tarpe 
kurių prasidėjo ilga ir aštri 
kova. Tuos, kurie remiasi 

i mokslu ir sako, jog pasau- 
' lis išsivystė evoliucijos ke
liu, kunigai apskelbė “bedie- 

i viais” ir pradėjo juos perse- 
! kioti. Pavyzdžiui, moksli
ninką Bruną jie sudegino 
Ryme ant laužo užtai, kad 
jis aiškino, jog žemė yra ap
skrita kaip kamuolys, o ne 
plokščia kaip blynas, kaip 
tai kunigai aiškindavo. Ki
tą mokslininką, būtent Gali
lėjų, už skelbimą, jog žemė 
yra* apskrita, kunigai užmu- 
ryjo po žeme ir tenai jį su

kas negalėtų išgirsti. O bet
gi šiandien jau ir patįs kuni
gai pripažįsta, kad žemė 
yra apskrita. Ir tuomet tam
sus žmonės taip sakydavo, 
kaip tu, tėve, dabar sakai: 
‘ Gerai bedieviams, kad juos 
baudžia! Kam jie priešinasi 
kunigams?” Bet šiandien 
jau ir patįs kunigai pripažįs
ta, kad tų “bedievių” moks
las apie žemę buvo teisingas. 
Šiandien jau net parapijinė
se mokyklose dėstoma geo
grafija ir vaikams aiškina
ma, kad žemė yra apskrita.

—Olrait, Maike, tai kokį 
išvedimą tu iš to darai?

—Išvedimas iš to vra 
toks, tėve, kad pažangus 
žmonės negali su kunigais 
sutikti ir turi juos kritikuoti. 
Kunigai, negalėdami argu
mentais atsilaikyti, griebia
si lęprštn jip tnlrinę

Jei musų “Dzimdzi-Drim- 
• dzi” vodevilis prigyjo prie ■ 
Amerikos lietuvių, turėjo ir 
turi neabejotino pasisekimo, 
tai dėka amerikiečių lietuvių 
visuomenės paramai. Mes 
jaučiame, kad musų darbas 
gražiai įvertintas, todėl dar 
didesniu upu ir užsidegimu 
stengsimės dirbti ir dar dau
giau duoti savo tautos labui. 

Sunkiai kūrėsi ir dar sun
kiau kovojo musų vodevilis 
UŽ savo'^uvį tirt siękiųs,' vie
nok visoš.klitity?’hugalėtos, 
nustelbtos. : >. ,b. v

Nuo 1924 m. rugsėjo 20 d. 
iki tų pečių metų gruodžio 
20 dienos imtinai, spėjome 
atlankyti keliatą desėtkų lie
tuvių kolonijų ir suvaidinti f

tikras atsitikimas” šio turi
nio:

“Kas daryti, kai cenzorius 
palieka tuščią vietą ir liepia... 
užpildyti tuščią vietą. Reiš
kia. eisi per dvarą—gausi 
mušti, neisi per dvarą—gausi 
mušti. Uždavinį reikia išriš
ti taip, kad tuščią vietą kuo 
nors užpildyti. Sąmoningas 
vokiečių poetas Heines, kuris 
nenorėjo virsti Ezopu, t.t ra
šyti pasakėčią, kurią gali su
prasti kaip norėdamas, rado 
tokią išeitį: kai Fridricho ar 
kokio ten kaizerio cenzoriai iš
braukė iš jo veikalo ‘Idėjos* 
visą XII skirsnį, jis susitaręs 
su leidėju, išbrauktąją vietą 
užpilde šiais keturiais žo
džiais : ‘vokiečiu cenzoriai— 
kvailos galvos.’ Tai tikras 
atsitikimas. Dar galima pri
durti, kad Heine yra parašęs 
eiles, kurios baigiasi žodžiais: 
‘Das ist eine alte Geschichte, 
doch bleibt šie immer neu.** 
Mūsiškai reiškia: tai yra sena 
istorija, kuri naujai pasikar
toja...”
Visa tą straipsnį cenzo

rius išbraukė, bet dabar jau 
paliko tuščią vietą. Matyt 
cenzorius pats mano, kad jo 
reikalavimas nepalikti tuš
čios vietos yra neteisėtas, bet 
visgi reikalauja.

Mes manome, kad minėti 
čionai atsitikimai vyriausy
bei y« žinomi, o jei nežino-

moji politinė policija įvai
riose Lietuvos vietose pada
rė eilę kratų ir suėmimų. Ko
dėl ji vadinasi politine poli
cija, kokiu įstatymu parem
tas jos ekzistavimas, koks 
jos veikimo statutas, keno 
įsakymu ji atima piliečiams 
laisvę ir kokios garantijos 
yra tam, kad nenukentės ne
kaltas pilietis,—apie tai nie
ko nežinoma. Viena aišku, 
kad sauvalei čia yra kuopla- 
čiausia dina. Todėl mes 
matome, kad po “komunis
tų” jieškojimo priedanga, 
darbininkų ir moksleivių tar
pe vyksta masiniai areštai ir 
kratos. Iškrečiama ir sui
mama nevienas socialdemo
kratas arba net asmenys, ne 
politinio nusistatymo. Savo 
uolumu politinė policija są
moningai ar nesąmoningai 
daro tokių klaidų, kurios ro
do, kad jos veikimui ribų nė
ra. Taip, šiomis dienomis 
buvo iškrėstas Valstybės 
Gynėjas Arminas, narys pro- 
kųrąturos korpuso, kurio nu
rodymais tik ir tegalėtų veik
ti politinė policija; iškrėstas

> J

11 n?e Fa įvykę atsitikimų, ku- 
, * rie turi girios politinės neikš-

.4, Amstėr- ! Š Jį

[ demokratinėj valstybėj.
I.

, Gruodžio mėn. 20 d. karo 
i lauko teismas Kaune 4 asme- 
, nis, kaltinamus už platini

mą priešvalstybinio turinio 
atsišaukimų, nubaudė mir
ties bausme. Tiek procesu- 
aliu bylos atžvilgiu, tiek dėl 
jos pasekmių, byla išsiskiria 
iš eilės buvusių iki šiol pas 
mus politinių procesų. Nora 
Lietuva karo neveda ; nors 
vyriausybė, įnešdama Sei
man karo stovio panaikini
mo sumanymą, pripažino, 
kad karo stovįs, nebeturi ek- 
zistencijos prasmės; paga
liau, nors bylos aplinkybės 
tegali būti nuodugniai išaiš
kintos tik normalio teismo 
sąlygose,—nežiūrint į tai! taip Pa* baudžiamosios tei- 
krašto apsaugos ministerijos ; s®s prof. Stankevičius. Žino- 
oiganai rado reikalu, kad i ma, akyvaizdoj tokių faktų, 
bylą spręstu karo lauko teis- i labai sunku kalbėti apie ko
mas. * ' kias nors konstitucines ga-

* U Į rantijąs, apie piliečio as- j
Sausio 19 d. Kaune, RotuJ mens ir buto neliečiamybę.

sės aikštėj, susirinko apie V. j_______ , _____  ,
400 bedarbių derėtis su sa-1 Maža to: musų turimomis' mi, tai bus ištirti ir sužinoti, 
vivaldybės atstovais dėl nau-' žiniomis, politinė policija, ■ Taigi klausimas vyriausy- 
jų darbo sąlygų. Susirinku-: kvosdama suimtuosius, tebe- bei:
šieji užsilaikė ramiai, nepa-: vartoja žiauriausias smurto 1) Ar pritaria vyriausybė
darė jokio smurto, nepapil-į priemones, kaip tai muši-Į tam, kad byla už platinimą 
dė jokio nusikalstamo darbo. : mu$, elektrizaciją ir k. 1.1 nelegalių atsišaukimų buvo 
Bet kas tai įžiūrėjo tame su-j (Vilkavišky ir Šiauliuose). ! atiduota spręsti karo lauko 
sirinkime pavojų esama jai p Suimta Ona šmaiganskaitė Į teismui, kad policija berei- 
tvarkai, iššaukė raitąją poli-'(Vilkavišky) .buvo žiauriai ! kalo pavartojo ginklą ir 
ei ją, o ši ilgai negalvodama' * ’ ’ ' ‘
pavartojo smurto priemones 
ir net ginklą: trypė žmones 
arkliais, mušė buožgaliais ir 
paleido į minią keliatą šūvių. 
Užpultieji žmonės net baž
nyčioj negalėjo rasti sau 
priedangos—raitoji policija 
paskui juos sekė į maldos 
namus ir čia tęsė pradėtąją 
ekzekuciją. Jos rezultate, 
musų turimomis žiniomis 
buvo du sunkiai ir 17 leng
vai sužeistų. Šis barbariškas 
aktas leistas sau padaryti 
‘‘einant tarnybos pareigas,” 
primena sunkiausius musų 
istorijoj laikus: atminty ky
la Kražių skerdynės šešėliai.

Taip elgiasi ir demonst
ruoja savo tarnybinį išauklė
jimą policija čia pat, Kau
ne, akyvaizdoj vyriausybės, 
politinio, visuomeninio ir 
kulturiaio gyvenimo centre. 
Ką gi bekalbėti apie provin
cijos praktika?

III.
Sausio 11d. Šiauliuose tu

rėjo vietos įvykis, nors be 
kruvinų aukų, bet tiek pat 
skaudus pasityčiojimas iš 
teisės ir piliečių laisvės. Tą 
dieną sąryšy su besiartinan
čiais savivaldybės rinkimais, 
Šiaulių socialdemokratų or
ganizacija surengė mitingą. 
Visi įstatymo reikalaujami 
formalumai buvo atlikti, mi
tingas prasidėjo, bet negalė
jo tęstis delei to, kad dežu- 
ruojantis \ policistas ėmėsi 
spręsti, apie kokias organi
zacijas ir apie kokius asme
nis galima kalbėti, o apie ko
kius negalima. Policistas 
virto mitingo vedėju, be rei
kalingų perspėjimu, numa
tytų susirinkimų įstatyme, 
nutraukė mitingą įf su. Pa* 
galba kitų poĘcistųĮ-išskirstė 
minią, o kalbėjusius mitinge 
nusivarė į nuovadą.

Iš kitos vietos, būtent 
Viekšnių (Mažeikių apskr.) 

j mums praneša, kad nuova
dos viršininkas pavelija sau 
nustatyti iki kurios valan
dos vakaro gali tęstis susi
rinkimas.

ork: b) o v—.j i . . » — <—.
Jam 2 ir Rochestėr 2. Ohio: ™ia,n?u *?L-ko butl
Cleveiand 2ir Michigafi: — ~ ‘*
Detroit 3. ■ •• ’ ‘:

\ isose. šiose kolonijose 
“Dzinulzi-Drimdzi” rado 
prielankumo, užuojautos ir 
stiprios paramos. Išvardin
tųjų kolonijų lietuviai savo 
nuoširdumu ir vaišingumu 
palengvino musų maršruto 
vykdymą ir tuomi pat pagel
bėjo kultūrinti bei gaivinti 
savo brolius-seseris tautinė
je dvasioje.

Įvertindami tai, negalime 
neatsidėkuoti. Nerasdami 

. kitokio budo padėkai parei
kšt* pasirinkome spaudos 
kelią. Visų savo rėmėjų pa
vardžių neturėdami galimy
bės čia suminėti dėl techniš
kų kliūčių ir dėl jų didelio 
skaičiaus, visiems savo drau
gams. rėmėjams, priete- 

; liams. neprieteliams ir.vai
dinimų lankytojams taria
me bendrą konuoširdingiau- 
si ačiū.

Dikinis,
V. Dineikis, 
■J. Olšauskas, 
A. Vanagaitis.

ŠVEICARAI DAUGIAU
SIA SURUKO TABAKO.

Iš visos Europos, Šveicari
jos žmonės daugiausia šuru- 

• ko tabako. Pereitais metais 
jie suvartojo 10,000 tonų ta
bako, kas reiškia 5 svarai 
ant galvos. Antrą .vietą už
ima franeuzai, kurie suvai
toja po 3 svarus ant galvos.

Vietos Skausmas nuo Neuritis

Nereikia trinti—nereikia laukti 
—Stoan's suteiks junis tikrą pa
gelbą kap tik jį vartosiu Jums 
nereikia rūpintis apie trini mą. 
Tik uždekit jį švelniai.

Jis tuoj pradės kraują greitai 
cirkuliuoti j skaudamą vietą. Ir 
ta padauginta kraujo cirkūlia-

Tos gyduolės veikia greitai ir 
suteikia tikras pasekmes

vijas : ,a>alina pasekmes, kurios 
gamina Gausmus.

Tu-»j jus pajusite tikrą palen- 
jryvcmmą Kol jus dar tik supra
site. jau skausmų nebus. Jis ne- 
r.ucažys kūno. Visi aptiekoriai 
turi > . r,’s'3ū centai!

Sioan’s Liniment

ReguHariskas valymas savo danty su 
Colgate’s Rihbon Deniai ( ream 
bės jums turėti sveikatą ir linksmumą. 

( olgate’s valo dantis pilnai ir saugiai. 
Jis palieka burną švaria, vėsią ir gai
vinančią. Pirk triubelę šiandien.
GERI DANTYS GERA SVEIKATA

IV.
pĄslriitipvi Įaikii vadina,-

: sumušta, o paskui nežinia ■ smurto 
kur dingo ir iki Šiol Valdžios* 
organai duoda apie ją prieš- 
taraujančias žinias.

Valdžios veikimą kontro- 
i liuoja netik įstaigos tam rei- 
j kalui pašauktos, bet ir viešo
ji visuomenės opinija, t.y. 
spauda. Musų gyvenimo są
lygose spaudos laisvė yra su
varžyta karo cenzoriaus 
nuožiūra, kuri siekia netik 
karo dalykų, bet daug pla
čiau. Štai, “Socialdemokra
to” Nr. 52 (1924 m.) buvo 
įdėta kronikos žinia, apie 
minėtą aukščiau karo lauko 
teismo bylą. Cenzorius ją iš
braukė, nes tai esanti karo 
paslaptis. Betgi “Karys” tą! 
pačią žinią išspausdino ne
draudžiamai. Iš š.m. Nr. 1 
cenzorius išbraukė visą ve
damąjį straipsnį apie tą pa
čią bylą. Kokios čia karo 
paslaptys? Arba ką bendro 
su kariuomenės veiksmais 
turi, policijos pasielgimas 
sausio 19 d. Rotušės aikštėj? 
Tuo tarpu apie juos neleista 
musų organui nieko pasaky
ti. Cenzorius taip toli nuėjo, 
kad tam tikrais atsitikimais, 
neleidžia vartoti tokius žo
džius, kaip “buožė” (jei jis 
taikomas šaulių būrio va
dui), “karininkas” ir “karei
vis” (jei pirmąjį kunigas 
priėmė į kapus, o antrojo ne, 
kuomet ir vienas ir antras 
buvo nusižudę). Aprašymas. 
vieno politinės policijos 
agento nusikalstamojo dar
bo matyti buvo palaikytas 
už karo paslapties išdavimą, 
nes visą tą žinią karo cenzo
rius išbraukė. (“S-to” Nr. 
52).

Negana to, kad cenzorius 
brauko iš laikraščio jo nusi
manymu neleistinus raši
nius, bet dar liepia užpildyti 
tuščią vietą kitokiais raš
tais. Delei technikoj prie
žasčių tokio paliepimo už
pildymas sudaro sunkeny
bių, bet gi cenzorius išbrau
kia ir naują užpildymą, net 
beletristinio turinio. Ar ga- 
ėjo cenzorius surasti kokį 

nors pavojų straipsny pava
dintame ‘Ne anekdotas, bet

> priemones ramiai 
; miniai > išskirtyti, kad berei- 
■ kalo buvo nutrauktas prieš- 
1 rinkiminis mitingas? Ar pri- 
! taria veikimo budui politinės 
policijos ir karo cenzoriaus?

2) Jei nepritaria, tai kas 
padalyta, kad minėtų atsiti
kimų * kaltininkai butų pa
traukti atsakomybėn, ir ko
kių manoma imtis priemo
nių, kad ateity tokie atsiti
kimai nepasikartotų?

3) Ar mano vyriausybė 
įvesti į teisėtas ribas politi
nės policijos ir karo cenzu-

’ ros veikimą?
Šią interpeliaciją laikome 

skubota.
Pasirašė:

M. Markauskas, 
L. Purėnienė, 
K. Bielinis, 
J. Plečkaitis, 
J. Markelis, 
J. Daukšys, 
V. Galinis, 
Kairys.

Seimas, 1925 m., Sausio 27. 
Nuorašas tikras.

E. Virkutienė, 
Kanceliarijos sekretorė.

NAŠLAIČIO SKUNDAS.
Oi, liūdna dienelė, 

Oi, liūdna graudi, 
Pranyko dalelė 
Kaž-kur ten toli...

Našlaitis vienužis 
Vos slenku taku, 
O vargas draugužis 
Sekioja kartu.

Motutės, tėvelio 
Čionai neradau, 
Nes dar prie lopšelio 
Aš jų netekau...

Nuo audrų, nuo vėjo 
Ir sniego pūgos 
Nebėr apgynėjo— 
Gimtinės triobos.

Laukai nuo dainelių 
Sau skamba linksmai, 
O mano vargelių 
Nejaučia visai.

Jiems žiba aušrelė— 
Vilioja viltis, 
O man kas dienelė 
Vis skauda širdis...

_____x ' Kauniškis.

✓



Kaip Lietuva įsiskolino 
Amerikai

Ameiikos lietuviai žino, 
kad Lietuvos respublika yra 
skolinga Amerikai apie šešis 
milionus ($6.000.000), bet 
ne visi žino, kokiu budu ši
ta skola susidarė. Taigi pa
siklausykim, ką apie tai ra
šo ‘‘Lietuvos Žinios” 9-tame 
šių metų numeryje:

Svarstant biudžetą m įsų 
Finansų Ministeris p? Petru
lis su pasitenkinimu yra kon
statavęs, kad praėjusiais me
tais vyriausybei nusisekė su
reguliuoti musų skolą Ame
rikos valdžiai už gautas nuo 
Amerikos Likvidacinės Pa
šalpos Komisijos įvaii ias 
prekes 1919 metais, iki pra
ėjusių metų ši skola, nesie
kianti penkių milionų, išau
gusi (lėliai nuošimčių nemo
kėjimo iki 6 milionų doleriu. į, , . - , ,
Dabar pasisekę išdėstyti ją1 dabar gr ažiame, kad si sko- 
62 metams, mokant pirmuo-!la taiP laimingai yra likvi-

vu budu visų naštą tos sko
los ant savo pečių. Toliau, 
jeigu Anglija skolinos iš 
Amerikos, tai buvo gavusi 
gy vais pinigais, o mes gavę 
esame nuo Pašalpos Komi
teto visokių prekių, kurios 
patiems amerikiečiams buvo 
mažiausiai reikalingos ir net 
kitos jų buvo skirtos sunai
kinti. Tai argi jau nebuvo 
galima visai tos skolos nu
marinti. Aš žinau, kad 1920 
ar 1921 metais buvo galima 
tą skolą numarinti, bet tuo
met vyriausybė nenorėjo 
kliudyti šio klausimo, būda
ma įsitikinusi, jog vis vien 
tos skolos neteks mokėti. 
Kiek paskiau buvo manyta 
pasiųsti specialę komisiją 
Amerikon,, bet, nežinia del
ko, komisija nenuvyko, ir

Laukinis žmogus užpuldinė
ja moteris.

Francijos provincijoj El- 
zase pasirodė laukini* žmo
gus. Jis gyvena miškuose ir 
tinkamai progai pasitaikius, 
puola per tą apylinkę praei
nančias moteris. Policija 
bando laukini žmogų suim.i, 
bet ligi šiol nepasisekė. Mo
terys, mačiusios tą žmogų, 
sakb, kati jis atrodo labai 
baisus ir labai žiauriai elgia
si su savo aukomis.

i

Didžiausia Arbatos ir Kavos /
Vertybė Amerikoj Šiandien/

Svare Pakelis LiTeuiiaeKives $.59

't
Vi
FasčsSmFikelBLaTtanittArbitM .45

(Bile rūšies)

AIOID $104
’4

Miręs laimėjo 140 tūkstan
čių dolerių.

Ispanijoj gyveno vienas 
neturtingas žmogelis. Ban
dydamas savo laimę, buvo- 
nusipirkęs du lioterijos bi
lietu. Laimė nusišypsojo— 
jis laimėjo arti vieno milio- 
no pesetų arba 140 tūkstan
čių dolerių. Vieną tik nelai
mė—laimė pavėlavo, žmo
gus prieš kelias dienas jau 
buvo miręs.

4
1

j

Joms Patartina
w. S. UI INBY to, 291 ATLANTIC AVĖ, BOSTON.

IįTouraine Tea aadCoffee

sius dešimti metu po u is1 duota’ ka(l reikės Per 62 
'nuošimčius, o likusius v-.
metus po 3 arba 31 ■_> nuošim
čių. Toksai likvidavimas 
jau deliai pačių nuošimčių 
tokiam ilgam terminui ne 
kažin kaip laimingas, bet, 
svarbiausis dalykas tajne, j 
kad musų vyriausybei nepa-, 
sisekė ne tik visai ta skola. 
numarinti, bet net ir jos nu- j 
mažinti. Girtis, kad mes esa
me ketvirtoji valstybė, kuri 
po Anglijos. Suomijos ir' 
Olandijos yra tą skolą sure
guliavusi, visai netinka, jei-j 
gu prisiminsime, prie kokiui 
aplinkybių mes tą skolą sa-! 
vo kraštui esame užtraukę. 
Vyriausybei gal ir smagu re
guliuoti, bet žmonėms teks 
mokėti ir deliai to labai rei
kia susidomėti.

Prisiminkime, kaip tos 
prekės buvo gautos. Įsivėlus 
į karą Amerikos vyriausybė 
buvo įsteigusi Franci jo j ke
liose vietose savo sandelius, 
kur buvo kraunami visokie 
maisto produktai, karo įran
kiai ir šiaip įvairios prekės. 
Pasibaigus karui, buvo suda
ryta Likvidacinė Komisija, ■ 
kuri ir buvo nutarusi visus j 
tuos sandėlius likviduoti ir ■ 
visas atsargos prekes išpar-' 
duoti. Tai buvo daroma 
Amerikos Pašalpos Komite
to vardu. Per p. Naruševi
čiaus rupesnį pasisekė ir 
mums gauti tų prekių dalis. 
Kas mums tuomet ypač buvo 
reikalinga, tai mums nebuvo 
duodama, kaip pavyzdžiui, 
ginklai,' bet duota Įvairių 
konservų, miltų ir net buvo 
pridėta senų rakandų ir net 
šluotų. Amerikiečiai norėjo 
išparduoti viską, ką tik tu
rėjo, o mes ėmėme, nes bu
vome tikri, kad už tas prekes 
nereikės mokėti. Imdama 
šias prekes, musų vyriausy
bė yra davusi tam tikslui su- 
darytajai bendrovei “Vil
nis” tik vieną pažadėjimą, 
kad už tas prekes Amerikos 
vyriausybė gaiės atsiimti 
mokesni iš nuostolių, ku
riuos Vokietija tur sumo
kėti musų kraštui. Tai buvo 
vienintėlė jai garantija, ir

52 • tu sumokėti tris kart tiek, 
kiek mums buvo paskaityta.

įvairios Žinios
Pavojingas išradimas.

Dabar yra žinomas išradi
mas valdyti orlaivi radio|ro- 
ve, be lakūno. Radio sro
vę reguliuos tam tikras apa
ratas nuo žemės. Toks orlai
vis galės pasikelti virš ka
riuomenės ar virš miesto ir 
be jokio sau pavojaus nu-^ 
mesti bombas.

Komunistai geria už kara
liaus sveikatą.

Londone gruodžio 18 d. 
Rusų Prekybos Delegacija 
iškėlė bankietą, kuriame da
lyvavo apie 150 svečių. De
legacijos pirmininkas Ra- 
kovskis pirmas išgėrė už 
Anglijos karaliaus sveikatą. 
Prekybos skyriaus vedėjas 
Rabinovičius savo kalboje 
įrodinėjo, kad delegącija 
neužsiima ir neužsiimsianti 
bolševistine propaganda 
Anglijoje. Vienu žodžiu, 
tarp Anglų konservatyvų 
partijos ir Rusų komunistų 
bent išsigėrimo laiku yra 
•‘bendras frontas,” kurio nei 
vienas “socialpardavikas” 
neturi teisės drumsti.

Leningrado darbininkų Lūš- 
kasVokietijoa sociaHsbj 

laikraščiui.
Putilovo fabriko darbinin

kų grupė pasiuntė iš Lcmri- 
grado vokiečių socialdemo
kratų centro tfrganui “Vt»r- 
vvaerst’s” laišką šio turin »:

“Brangus draugai! Rusų 
darbininkų klasė niekuo; t .t 
nebuvo politiškai tiek b < i- 
sė, kaip dabar sovietų F. v i 
joj. Musų protą ir musų -i
lą per kelerius metus nuo ly
ja sovietinių smurtininkų be
gėdė valdiškoji spau 11. 
Mums trošku nuo tokios 
spaudos. Sovietų dikt?l<> 
riai pavertė didžią šąli kapi
nynu. Nelegalė spauda ne
žmoniškose musų sąlygose 
reikalauja didžiulių aukų. 
Už tokį darbą Rusijos sb-

■t.

todc!.JSST5 AU±Tik„?± cialdemokratijai paskelbiąs
nuo “Vilnies,” Amerikos vy
riausybė turėjo teisės jieško
ti šio" atlyginimo iš Vokieti
jos. Tiesa, musų vyriausybė 
ir su Vokietija yra pasisku
binus baigti sąskaitas ir už 
vier šimtą ar kiek daugiau 
vokiškų markių ir geležinke
lių gautą medžiagą yra atsi
sakius nuo kokių nors pre
tenzijų dėl nuostolių musų 
kraštui. Latvija dar ir iki 
šiol nėra pabaigusi šių sąs
kaitų ir deliai to jos presti
žas, kaipo valstybės, nei kiek 
nenukenčia. Bet jeigu jau 
reikėjo tartis su Vokietija, 
tai bent apie tą garantiją rei
kėjo Vokietijai ne tik pri
minti, bet ir pasiūlyti jai tar
tis betarpiai su Amerikos vy
riausybe. Vokietiją mes pa- 
liuosavomp, sudedami leng-

PAJ1EŠK0JIMA1
4 _

Pajieškau Simono Genulio. Paeina 
iš Suvalkų rėdybos, Alytaus apskr. 
Taipgi pajieškau ir kitų draugų nuo 
Alvtaua. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu: STANISLOVAS KASPAR 

Box 75, Barton, Ohio

Pajieškau Vinco Gutaucko. Treti 
metai nebegaunu nuo jo laiškų, gyve
no Clevelande; grįžęs iš kariuomenės 
rašė, kad sergąs. Iš Lietuvos paeina 
Utenos apskr., Vaitkunų kaimo. Jis 
past ar kas apie jį žino malonės pra
nešti. JONAS GUTAUCKAS
1712 So. Nevberry Avė., Chicago, III.

Pajieškau Marijonos Kalinauskienės 
paeina iš Židikų, Mažeikių apsk. Aš 
esu nesenai atvažiavusi-iš Lietuvos ir 
norėčiau susirašyti. Meldžiu atsišaukti 
po adresu: Marijona Judeikienė 

Fairlaam Avė. Box 75-A 
Sduthbridge, Mass.

Pajieškau Petro Prunckevičiaus. Se
niau jis gyveno apie Pittsburghą. bet 
dabar nežinau kur jis randasi. Norė
čiau su juo susižinoti, todėl meldžiu 
atsišauktu ADOMAS MOTIEJŪNAS 

521 Charles St., Scrantau. Pa.

Pajieškau Kastantino Pučinskio, jis 
paeina iš Liepojaus. girdėjau, kad gy
vena apie Chicagą. Meldžiu atsišaukti 
po šiuo ąiircsu: KAZ. JUDEIKIS 

Fairlavn Avė. Box 75-A, 
Southbrldge, Mass.

Pajieškau savo brolių Stanislovo ir 
BrioĄisiovo Kamarauskų. Prašau atsi
liepti arba žinančius apie juos praneš
ti, už. ka busiu labai dėkingas.

JUOZAS KAMARAUSKAS 
PaaLsio I-jo kaimas. Šimkaičių vai, 

Raseinių apsk., Lithuania.

Aš, Vincas Tamalius, pajieškaus sa
vo švogerio Jono Klimo, kuris paeina 
iš Kauno redybos, Raseinių apsk., Kra
žių parapijos, Leigviečių kaimo. Jisai 
pats tai atsišaukia ar kas apie jį žino 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

WILL1AM TAMALIUS
113 Moultrie St., Pittsburgh. Pa.

Pajieškau Jurgio šeškąusko, pači' 
na iš Birštono, Alytaus apsk., apie 
keturi mėtai išvažiavo j Maine valsti
ją. Kas apie jį žino malonės pranešti 
arba pats lai atsišaukia.

JONAS KAMARAUSKAS
15 Damon St., Readville, Mass.

Pajieškau brolio Adomo Didžio' o, 
kas apie jį žino malonės pranešti, ar
ba pats lai atsiliepia nieko nebijoda
mas. VLADAS DIDŽIOKAS

419 Westcrn Avė., Brighton, Mass.

Pajieškau savo vyro Pranciškaus 
Miltenio ir sūnaus Petro; 1897 m. jis 
išvažiavo Amerikon, tarnavo Ameri
kos kariuomenėje. 1909 metais juodu 
gyveno Cbicagojo ir nuo to laiko nie
ko apie juos nežinau. Aš esu didelia
me varge. K-s apie juos žinotų ma
lonėkite pranešu.

AGNIEŠKA M1LTENIENĖ
Brcvi: ių !■ ainio. Alsėdžių paštas, 

Telšių ap' .. LiJiu:uiia.

Pajieškau Pijušo Urncvičiaus iš 
amato siuvėjas. Meldžiu atsišaukti. 

A. N AINIS
61 So. M tin St-> IVaU rbury, Conn.

Pajivšknu savo pusbrolių: Stanisla
vo, Franciškaus ir Aleksandro Žvina- 
kių. ir Jono Radavičiaus. Visi gyveno 
Chicago. 111. Meldžiu atsišaukti, nes 
yra laiškas atėjus iš Lietuvos nuo jūsų 
dėdės Kazimiero Žvinakio.

PAUL DAUKSZAS
Dox 173. Pocaljonta.s, III.

Pajieškau Klemenso Laukinciė'o, 
paeina >š PStelių. Ki et ingos apšk. Jis 
yra ansi c.’ęs su Domicėlė Simuta’e >š 
Viavainių kaimo. Aš, Kazimieras J:i- 
deikis. paeinu iš Augučio. Meldžiu a’- 
aišaukti po adresu: K. JUDEIKIS 

Fairlavn'Ave. Box 75-A, 
Southbridge, Mas-..

Pajieškau švogerio Vinco Blažneho, 
Merkinės nnrap:jos. Vri-inunų kaimo; 
taipgi pajicšk->n ir'•no vyro draugi 
Jono ir Igno Radzevičių. Aš atvažia
vau dabar iš Lietuvos ir turiu daug 
naujienų. , 1

ON A B \KA N A UCKIENĖ !
804 Bclmont St, N.S. Pittsburgh. Pa.

1 kryžiaus karas. Rusijos ka
lėjimai ir ištrėmimo vietos 
prigrūstos socialistų, kurių 
kaltė tik tokia, kad jie žo
džiu ir raštu kovoja už poli
tinę laisvę. Paskutiniu lai
ku sovietų spauda dažnai 
talpina ištraukas iš jūsų or
gano ‘Vorwaerts.’ Žinoma, 
jus keikia paskutiniais žo
džiais, bet tos ištraukos ro- 
d<A kad vokiečių socialde
mokratai daugiau nei kitų 
kraštu socialistai suprato ru
sų baisiąją tikrenybę ir pa
dėtį musų, kaipo šalininkų 
Europos darbininkų judėji
mo. Tuo budu jus duodate. . „ .
mums moralės daugiau p i-‘ suseku, teto ”’muJS

Aš. Kaitant is Broniška, pajieškau Pajieškau apsivedimui merginos ar- 
Jono Bronisko ai .a jo šeimynos ir Jo- ba našlės be vaikų, ne jaunesnė' kaip 
ik> žemantau.'ko. Jie gyvena Water- 40 metų. Mergina gali būti ir 5<> mc- 
bury. Conn. Aš esu užmirštas lietu-' “ *" * ‘
vis, turiu dvi savų locnas špitoles 
(hospitals), vier.a San Francisco, o, 
kita St. Helena, 50 'mylių nuo San' 
Francisco, abidvi yra 250 tūkstančių1 
dolerių vertės. C. BKONįSUOE - I

St. Gotiiard Ręst. ,.į-> . _ _
St. Helena, Kapa County, Calif. j 39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš- 

-------------------------------------------- - ------- —'! ką gjyenimą, malonės kreiptis laiš-
Pajicskau pusbrolio Jono Mickevi- 1^ «h*l artimesnio susipažinimo. At- 

čiaus, Gražiškių parapijos. Graužinių »*kymą duosiu kiekvienai. (15)
kaimo; taipgi pajieškau Kazio Deren- ■ ■ T. M—S
čiaus ir Jono ir Jokūbo 290Q E. 82nd St.t Cleveiand, Ohio.
Vartelių kaimo. Ir kiti giminės ir ą»“ .------ -  .L ---------------T------
ŽĮstami malonės atsišaukti. (3) i LIETUVIU LAISVES 

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

tų. Aš esu 5U metų Malonėkit sa pir
mu laišku prisiųsti paveikslą (9) 

J. KLOW
119 Kewaunee St., Racine, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 40 metų Aš esu

4KELEIVIO'
KNYGOS.

PAJIEŠKAU BROLIU* MA1NER1U. 
taipgi ir kitų draugų, prisiųsti tų 
kompanijų adresus, katros fšdirbinė- 
ja inaininius k.t rukus Kanadoj ir 
Amerikoj. Už aureso prūriuntimą pa
siųsiu 50 centų. (9) '

JOE HERMIS
12850 Arlington St., N. Detroit, Mich.

Į lijos prietarų naikintojas. 72 
pusi...................................................... 26c.
Byla Detroitą Kataliką SaciaNa- 

tais. — Pirmą kartą katalikai už
puolė socialistus 31 d. gruodžio, 1911. 

‘ Antrą kartą jie užpuolė socialistus 31 
gruodžio, 1913 m. Šioj knygutėj išti
sai telpa teismų rekordai ir prirody
mai. kokių priemonių katalikai dasi- 
leidžia kovoj su socialistais Su

| paveikslais. 61 nusl. ................... 25c.
Davatkų Gadziukoa. — Ir kilos links

mos dainos. Apart juokingų "Da
vatkų Gadzinku” telpa 30 įvairiu j.io- 
kingų dainų, eilių, parodijų, ir t-t. 
Daugelis ls dainų tinka ivokingąiBS 

į deklamacijoms. Šešta pagerinta 
‘ laida. 48 pud ............................... 10c.
:**JaMya*M Karštis”. Ir "Stisižiedavi- 
| aus Pagal Sutarties”. Labai už
imanti, meiliška komedija ir per
statymui tinkamas dialogas. ... 10c. 

Į Popas ir Velnias — Ir trįs kiti indo- 
mųs pasakojimai: 1) Žinia iš toli

mos šalies; 2) Jis sugrįžo; 3) Ado
mas ir Jieva. Pilna juokų ir 
ašarų ............. ..................................
Delko Reikia žmsgui Gert ir Valgyt?

—Dėlto, kad norisi, atsakys koks 
n<-mokša. liet delkogi norisi? Delko 
Ik* valgio žmogus silpsta? Ir delko 
vienas maistas duoda daugiau spėkų, 
kitas mažiau? Delko žmogui reikia 
cukraus, druskos ir kitų panašių da
lykų? Kalei jam reikia riebalų? Si
tuos klausimui suprasi tiktai iš šitos 
Knygutės. Parašė D-ras G-mus. 
Kaina • • • •••••••■ loc.
Džian Bambos Spyčiai. — Ir kitos

Lietuvos Respublikos Istorija ir Žem- 
lapis. — Šitas veikalas parodo, kaip ‘ 

nuo 1905 metų revoliucinės Lietuvos 
spėkos vedė kovą su caro valdžia, ir 
kaip tuo pačiu laiku kunigai tą val
džių rėmė ir gynė; kaip paskui revo
liucija paėmė viršų, kaip Lietuva Ii- 

. MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ A03 paliuosuota iš po caro valdžios ir 
u ‘ - -------------  ' ’ kaip ji buvo apskelbta respublika.

l'ridėtas didelis spalvuotas žemlapis 
parodo dabartinės Lietuvos rubežiua 
ir kaip šalis yra padalyta į apskri
čiui. Tai yra vienatinė knyga, kuri 
parodo, kaip gimė Lietuvos Rcspubli- 

(ka ir kaip ji išrodo. Čia telpa visi 
■svarbesni dokumentai: Steigiamojo 

taikos sutartis su 
. bolševikais, sutartis su latviais, apra
šymas visų mūšių su lenkais ir tt. 

i Yra tai ne knyga, bet tiesiog žibintu
vas, kuria apšviečia visų Lietuvų 
is lauko ir iš vidaus. Kaina .... $1.00 
Drūtais audeklo apdarais ........ $1.50
Alkoholis ir Kūdikiai — Arba kaip 

atsiliepia tėvų vartojimas alkoholio 
ant jų vaikų. Kas yra arba tikisi ka
da nors būti kūdikių tėvais, būtinai 
turėtų perskaityti šitą knygutę. Pa
gal daktarų idoiitzerį sutaisė Ba- 
rabošius. PusL 23 ......................... 10c.
Amerikoniškos Vestuvės. — Dviejų 

aktų komedija, pajuokianti lietuvių 
vestuves Juokinga ir lengva per
statymui. Parašė Iksas. Pus). 24 10c.
Materialistiškas istorijos Supratimai. 

—Jei nori žinot, kas gimdo pasau
lyje įvairiausius nuotikius, tai per
skaityk šitą knygelę. Kalba labai 
lengva. Knyga protaujantiems darbi
ninkams nenpkainuojama. Medcga 
imta iš Greilicho. Parašė Z. Alek
sa. 80 pusi. 2oc.

Monologai ir Deklamacijos. — Šioje 
knygoje telpa daugybė naujų, labai 

gražių ii juokingų monologų ir dekla
macijų. Visokios temos: darbininkiš-

1

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

ANELĖ 1VODIČA
236 Bolton St., So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolių Povilo ir Igna
co Į-ygos, ir Aleksandro Dovile. Paei
na iš Šilėnų kaimo, Šiaulių apsk. Ašį 
esu Marijona Karsokiutė, po VJTU De- 
ganskienė. Malonės atsišaukti (9) 

MRS. M BĖGANSKAS
297 St. Nicholas Avė., Brooklyn, N.Y’.

Aš, Marijona žudžiukė. po vyrp* 
Kimberauskienė, pajieškau savo'se- 
sers sunaus Rapolo Kriaučiūno, Kau-: 
no red., Panevėžio apsk.. Ramygalos' 
vai. Meldžiu atsišaukti artai kas apie I 
jį žinote, malonėkite pranešt i šiuo ad-l 

<9)Į 
‘ f 

I i

resu:
MRS. M. KIMBRAUSKAS

76 Eorbu St., Amstcrdam, N.Y. •

Pajieškau Juozapo Žuremskjo, savo 
tikro brolio. 16 metų gyveno ChicagO, 
III. Pats ar kas žino apie jį meldžiu 
pranešti ant šio antrašo: (9)

JONAS Ž.UREMSKIS
632 Toįvnsend Su, Wilmington, Dek

į

Pajieškau savo pusbrolių Juozapo ir 
Jono šetkų. iš kaimo Lendrinių, Pa
gramančio parapijas, nes turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. Meldžiu atsišauk
ti arba žinantieji apie juos -pra 
ant žemiau paduoto adreso. (ė)

PETER YURGIN. -.
Box 322. Divernon, III.

i* 
I

Pajieškau .-avo pusbrolio Frimk 
Konteno; nesenai jis išvažiavo iš Wx>r- 
cester, Mass. Prašau atsišaukti j trinu- 
pą laiką, yra svarbių reikalų, žinan
tieji apie jį malonės pranešti, už ką 
pasistengsiu atlyginti.

MORTA JODEI KAITĖ 
Zakarienė

146 \Vashington St., Worcester, Mass.

Pajieškau savo tetos Zakarauskie
nės ir pusbrolių Jono ir Juozo Zaka
rauskų. Jie gyveno Chicago, III. Mel
džiu atsišaukti ant šito antrašo*

JOSEPH MAURUCAH1S
396 Seavvr St.. Dorehester, Mass

(9)
Pajieškau savo brolienės Elzbietos 

Klovienės ir vaikų Kazimiera, Adziu- 
nės ir Kostantino Klovų. Dvylika jur
tų atgal gyveno Rumford, Me. Malė-1 
nekito atsiliepti arba kas apie juos 
žinote praneškite. (101

J KLOW
119 Kevaunce St., Racine, Wis.

Pajieškau savo draugo Kazio Žu
kausko. Alytaus aps., Darsūniškiu 
miestelio. Pirmiaus gyveno Veldmerg- 
ton, Pa., dabar nežinau kur. Meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas apie jį ži
no malonės pranešti už ką busiu dė
kingas. (10)

BOLIUS DASTIKAS
3 Kingsley Avė.. Northampton, Mass.

APS1VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

tarpe 30 ir 35 metų amžiaus. Geisti
na, kad butų iš Bostono ar iš Cam- 
bridge, paeinančios iš Ukmergės apie- 
linkčs. Iš tolesnių miestų pageidauju 
paveikslų. Našlės ar gyvanašlės ne
rasi nėk i t. P. J. S. (g)
348 Shavvmut Avė., Boston, Mass.

Pajieškau pusseserė- Elzbietos Kar- 
pavičiutės. Sasnavos narapijos, Pat-’ 
gelumbiškiu kaimo, apie 22 metai 
kaip Amerikoj. Medžiu atsišaukti ar- . ______
bn sinnnticji ame ’••> »alonėkite pra-x*uri įdomauja 
nešti, nes yra labai > _  *-------
iš Lietuvos. Taipgi pajieškau ravo dė- 

| d~’ii •n-s. An‘nm i- Andriaus
, . -r , - ■ — — •?. Savickienės,ramos musų sunkioje kovo- Jf’kkn., na ''•tuno Rj»:bikiutės ir

je sovietų sastranijoj, kovo £
je už demokratybę ir socIa-,«M i ____ <’J>
liziną.” '

Vinco Ne’*—ne-'•»—»i.« ^un«ku pa-

I 8” V A NELĖ DERE3KEV1Č1UTĖ

1255 Sv. 28th St. l'hiludelphia, Pa.

------------------------------- — ------
į. t fonės. Daugiau juokų, negu Ameri- 
r koj munšaino. Šioje knygoje telpa net

Pajieškau gyvenimui draugo, vai
kino arba našlio, kad ir su pora vai
kų. bile tik butu genu žmogau, nuo 
49 iki 50 metų -enujao. Prašau sų pir
mu laišku prisiųsti savo paveikslų ir 
aprašyt savo gyvenimų. Aš esu našlė. 
Platesnes žinias -įteiksiu per laišką.

MRS S BERNOT
200 Pleasant St., Woreester, Mass

Norėčiau su-pažinti sa mergina. . , . ? •• mynišku gyvenimu
svarbus reikalas ir norėtų tuojau- apsivesti. Ypat* tu

ri būt štai kokia: Apie 22 metą, vidu
tinio ūgio. dora. linksmo budo ir liue
są nuo tinginy-tčs. pasimokinąs, pra
silavinus. Nes a- norėčiau tokios, kuri 
tiktų ir norėtu t agelbit «•» prifc biz
nio, nors dalinai. (g)

\I.FX IIANSON 
Gon- <1 Deltvery, 

ilamtramck. Mieli.

KAUKEGAN. ILL. 
Vąldybau Antrašai:

1) Pirtuininkąs VINCAS GADR1S 
'726- McAUistcr Avė.

2) Pugelbininkas KAROLIS D1MŠA 
716—Sth St.

3) Užrašų Sekr. R. M. Rl'LECZ
838 So. Jackson St.

4) Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA • 
810—Sth St.

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS Seimo nutarimai, 
716—8th St.

6) Iždo globėjai:
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS

841 Lenos Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNAS

849 So. Lincoln SU
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) -Maršalai: A. DELKUS 

711—8th SU
JONAS JOKŪBAITIS 

■47 Picidilly Court

REIKALAVIMAI
Reikalingas Barbeni

Reikalingas barbens, kuris galėtų 
dirbti pėtpyčioj ir subatoj visą dieną. 
Užmokestis .gera. Arba kuris norėtų 
mokintis barberiauti. išmokinsiu grei
tai ir darbas bus ant visados. Plates
nių žinių klauskit per laiška.

LEO VILKAMS
705 Main SU, Cambridge, Mass.

REIKALINGA sena moteris arba 
mergina.prižiurėti stubą ir mergaites. 
Kambarys ir ■ valgis duodamas, o su 
mokesčiu sutiksim. (10»

JOE BUTKUS
26 De Jųųge SU. Roehester. N. Y.

72 "Džian Bambos spyčiai”, eilės, pa
sikalbėjimai, humoristiški straipsniu
kai ir juokai. Antrų pagerinta 
laida. 128
Eilės ir Straipsniai, šioj knygoj telpa 

23 gražios eilės, daugybė straips
nių, juokų, ir t-t. Puikiai ilius
truota. 95 pusL ............................. 26c.
Ben-Hui. — Istoriška apysaka iš 

Kristaus laikų. Parašė Lew 
VVallace. 472 pusi............................. $2.00

Pajauta. — Lizdeiko Duktė, arba Lie
tuva XIV metašimtyje. Istoriškas 

romansas M. Bernatowicz’o.
468 pusL .......................................  $1.50

Biblija Satyroje. — Labai įdomi i» 
juokinga knyga su 379 puikiais pa

veikslais, peratatančiais įvairius nuo
tikius nuo prieš sutvėrimo pasaulio 
iki užgimimo Kristaus. įgijęs šių 
knygą niekas-jieaigailėa. 382 pus
lapiai. Kaina ................. $1.00 
Sielos Aatsąl. Puiki knyga, daugybe 
labai gražių eilių ir dainų. Daug gra
žių, spalvuotų paveikslų. Popiera ge
ra ir spaudą graži. Parašė J. B. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieriaus ap
darais ........ i................................ $1.00.
Gražiais audimo apdarais .... $1.25.
Cengvas Budas Išmokti Angliškai. —

Ši. knyga sutaisyta taip lengvai ir 
suprantamai, kad kiekvienas 
greitai išmokt kalbėt angliškai, 
telpa netik atskiri žodžiai, bet 
sakiniai, pasikalbėjimai darbo
kant, važiuojant kur nors, nuėjus 
krautuvėn, pas daktarą, pas barz
daskutį, pas kriaučių, ir tt. Kaina 35c.

kos, revoliucinės, tautiškos, humoris- *Tcnt,0 Stebuklas^ Dviejų
tiškos ir laisvamaniškos. Visos skam
bios, visos geros. Tinka visokiems ap- 
vaikščiojimams, baliams, koncer
tams ir tt. .................................... 25c.

gali 
Joje 
čieli 
jieš-

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restoranas

Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 
pėr devynis metus. Du partneriai nc- 
sutinkąaAe, užtai parduosime nebran
giai. J. PELAMS

258 Na. 13th St, Philadelphia, Pa.

PARSIDUODA PULRUIMIS.
5 nauji stalai, geroj vietoj, biznis 

išdirbtas per ilgus metus. Atsišaukite 
šiuo adresu:

4 Markei St.. Hudson. Mass.

PARSIDUODA 
BARBER SHOP

Vienintėlė didelėj lietuvių kolonijoj 
pirmos klcsos dviejų krėslų barzda- 
skutykla ir cigarų skyrius. Parsiduo
da už “cash” ar ant išmokesčio visai 
pigiai. Biznis eina gerai. Turi būt 
parduota iki April 1 d., kitaip eis ant 
išpardavimo, nes savininkas apleidžia 
šita šalį. Informacijų klauskit laišku. 

A DANIELIUS <S>
70 N. 7th St, Easton, l*a.

Už DYKA
Naujas knygų katalogas, geni brit- 

va ir diržas tik 3 dol. 50c. Keturi tu
zinai laiškams popiera, suvirs 40 vi
sokių skaitymą, su dainelėmis, kviet- 
kais ir paveikslais tik už 1 dolerį Ra
šykit dabar. J. YERUSEVIčU'S 

Bos 68. I>awrence, Mase.

kita 
mo-

FARMOS
PARSIDUODA FARMA

35 akrai žemės. 50 dirbamos, 
ganykla ir giria, daug vaisingų
džių, stuba 14 kambarių, vanduo šiltas 
ir šaltas, telefonas namie, 9 karvės, 
telyčia, 2 arkliai. 150 vištų. 2 naujos 
barnės ir kiti 6 budinkai: naujos ma
šinos. automobilius, garadžius 2 auto
mobiliams, 5 mailios nuo Bridgeporto 
ir 4 nuo Derby Conn. Kelias reras. 
Parduodu todėl", kad turiu išvažiuot į 
Lietuvą. Ta vieta gera dėl dviejų šei
mynų. Klauskite laišku: (10>
J. A. 255 Broadaay. So. Boston. Mass.

PARSIDUODA ŪKĖS Michigano 
valstijoj, tarpe lietuvių ūkininkų, vie
na 40 akrų, mažai apdirbta, parsiduo
da už 800 doleriu; kita 10 akrų, visa 
dirbama, su triobom ir užsėtais Jau
kai parsiduoda už $3,500. Priežastis I 
pardavimo—važiuoju Lietuvon. Dėl I 
platesniu žinių kreipkitės pas ravi-, 
ninka, įdėdami stampa dcl atsakymo. 
Adresas V. MUSTAiKIS (9)

R. 2, Bo» 17. Scottville. Mich.

veikimų komedija. Perstatymai 
reikia 10 aktorių, 8 vyrų ir 2 moterų, 

Į lošimas užima apie 2 valandas.
I Ivama 25c.

' Musų Padėjimas. — {domus pavyz
džiai iš dabartinio darbininkų pa

dėjimo. Parašė Antonovas. So. 
Boston, Mąss. 40 pusi................... 10c.

Kurgi Tas Viskas Nyksta. — Labai
žingeidi knygutė iš politišksi-eko- 

aomiško klausimo, kurią turėtų kiek
vienas perskaityti. Pagal K. 
Kautskį, parašė Z. Aleksa. 28 p. 10c.

MUZIKOS VEIKALAI 
KOMP. M. PETRAUSKO

Kaičią Karalienė. Opera.......... $10.00
Penkių Metą Kanklės, vienoje

knygoje ................................... $.'>.00
Lietuviškos Dainos. 1 mišriems bal

sams. t vyra ir moterų Imisams ir 
duetaj ....................................... ?150

Girią Karalius, vieno veiksmo fantas
tiška Opera ............................... $3.00

Žalčio ir GotUes Dievaičio duetas is
Operos žalžiti Karalienes .... 75c. 

Birutė. "Dievaičiai, dievuliai, Birutės 
aria, sopranui ............................... 30c.
Aras. Kvartetas: Sopranui. Altui, Te

norui ir Basui. p ajų palydint 10c.
KANKLĖS 1920 M. Jose telpa 

sekančios dainos:
1; Pasakyk Lietuva Mylimoji; 2) Dai
nuosiu. kad mirė sukiltu—soio Ir 
maišytas kvartetas; 31 Kalvis; 4) 
Kaitink šviesi saulutė; 5) Adomo var
gai—vidutiniam ir žemam balsui; v) 
Nakties ra.-a; 7i Girių paukšteliai — 
jaunimo dainele: 8) Skamba Kanklės 
ir trimitai—suktinis; 9) šią nedėlclę; 
J0> Bcrnužėi: nesvoliok—daina; 11) 
Suktinėlis--pianui: 12i Rudens me- 
liodija—duetas ir solo; 13) Vakaras— 
duetas ir solo.
Visi tie veikalai vienoj knygoj

kaina ....................................... $2.00
VISOS SURAŠYTOS ČIA KNYGOS 

YRA GAUNAMOS MUSU
KNYGYNE.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston. Mass.

Kur Musų Bočiai Gyveno? — Arba 
tyrinėjimas, kur buvo pirmutinė 

žmonių lopšinė. Knyga labai pa
mokinanti. Parašė Z. Aleksa. 76 p. 25c

Nihilistai. — Tragedija trijuose ak
tuose. Veikalas perstato nužudymą 
caro Aleksandro II. Labai puikuą ir 
nesunkiai scenoj perstatomas 
veikalas............................................ 25c.
"0. S. S.” arba šiiubinė Iškilmė. - 

Vieno akto farsas, labai juokingas 
i :r geras perstatymui. Kaina .... 15c. 
■ Paparčio Žiedas ir keturios^kitos 

apysakos: 1) Neužsitikintis Vyras;
2) žydinti Giria; 3) Klaida; 4) Ko- 

' rekta. Jose nurodoma kaip žmonės 
paikai tiki j visokius prietarus, 
burtus ir tU ................................... 15c.

Socializmas ir Religija. — Labai įdo
mi knyga šituo svarbiu klausi

mu. 24 pusi...................................... 19c.

"Salomėja”, arba kaip buvo nukirsta 
šv. Jonui galva. Drama viename 

akte, parašyta garsaus anglų rašti- 
nam vertėtų perskaityti. .......... 25c.

I
Sielos Balsai. — Puiki knyga, daugy

bė labai gražių eilių ir dainų. Daug 
gražių, spalvuotų paveikslų. Popiera 
gera ir spauda graži. Parašė J. D. 
Smelstorius. 221 pusi. Popieros 
apdarais .....................  $1.00
Amerikos Macochas. — Arba kaip ka

talikų kunigas Hans Schmith paplo
vė merginą Oną Aumuller. Su 
paveikslais. 16 pusL ..........  10c.

Amžinos Dainos, šioj knygutėj telpa 
44 geriausių Jovaro dainų. Jos tin

ka deklamacijoms ir dainavimui, kaip 
namie taip ir susirinkimuose. 
PusL 32............................................. 15c.
Anarchizmas. —- Pagal Proudhono 

mokslą, parašė d-ras Paul Elzb&-: 
cher, vertė Briedžių Karaliukas. 
29 pusL............................................. 10c.
Apie Dievą, Velnią, Dangų ir l’raga-1 

rą. Parašė Robert G. Ingersoll. gar
siau ins pasaulyje kalbėtojas ir Bilr

tI

ŪKĖ
Parsiduoda pigiai. Norinčios pirkti; 

meldžiu atsišaukti šiuo adre.-u- < '6)' 
JOSEPH GERIBt 

ScotD die. Mieli

Skaitykit ir platinkit dar
bo žmonių laikraiti 

“KELEIVI” I



laukti iki dantis jau labai 
Rausta, bet vienų syk jis jau 

yra neramus, bijo šilto ar 
salto, reikia ji tuojaus užtai- 
yti. Taip darant žmonės ga

li išvengti skausmo ir pail
ginti dantų amžių.

Dr. Luomons. 
(“Gydytojas”)

riuos šitos ligos pagamina.
Venerinės 

mos. jei laiku 
gydymas. Dar svarbiau 
nėrinių ligų galima apsisau
goti, jas galima naikinti ga
na sėkmingai. Jas reikėtų 
’šnaikiiAi. Bet pirmiausia 
žmonės privalo gryną teisy
bę apie jas žinoti.

Dr. A. J. Karalius. 
(“Gydytojas”)

' ten būti, i '''^,res sekti tos Ii-1 šviežio oro, butų tapė svei-> 
ligos išgydo- gos žinovų nes kais.

pradedama jam h kuogreičiausia
: ve- vykti .r d!! šiaip susirūpinę ’

i» < i bando iš tos Ii-;

VENERINĖS LIGOS—DI
DŽIAUSIAS MUSU 

PPRIESAS.
Cionais paduodu ištraukų. 

T gul kiti kalba apie sifili ir 
kitas venerines ligas. Tos Ii-' 

s baisios ir be galo žalin
gus. Reikia žmonėms teisy
bė pasakyti.

Suv. Valstijų Viešojo 
>\ eikatingumu biuras savo . 
kvietine sako:

• Sifilis daugiau žalos pa- 
Jnro musų kūdikiams, negu j 
skarlatina, difterija, influ-i 
enza.”

“Venerinės ligos (lytiškos 
ligos) kankina beveik pusę 
t;rusų jaunų vnų ir moterų 
ir žymią dali vaikų. Laikas 
žmonėms apie šitas ligas ži
noti.”—Chicagos miesto 
sveikatos komisionierius.

American Sočiai Hygiene 
Association sako:

“Sifilis be galo daug žmo
nių nužudo. Štai truputis 
statistikų: mirė nuo sifilio 
222, nuo džiovos 141, nuo 
vėžio 88...

“Šitos ligos kankina ne 
tiktai kaltus, bet ir visai ne
kaltus.

‘Sifilitikas negali tinka
mai dirbti; jo ligos sukrikdy- 

Įtas kūnas silpnas; jo ir iš
mintis dažnai pakrinka...”

Chicagos Sveikatingumo 
komisionierius Dr. Bunden- 
sen šiais klausimais štai ką 

I sako:
__ v i “Mes turime apdraudą 
Jeigu ' nr-° ugnies, nuo vagių, turi- 

_ _______ ______ __ _ : me ir policiją. Vienok mes 
toki dantys^ suskausta, kuo- ’ nenorime naudotis tais da- 
met kas nors šilto ar šalto kais, kurie naikina ir išgy- 
ant jo prileidžiama. Su lai- so^ahnff„ 
ku puvimas darosi didesnis 
ir gilesnis ir kuomet daeina 
netoli dantagyvio arba net ir 
visai ji nudengia, tuosyk ir 
mikrobai pasiekia dantagy- 
vĮ, ką mes jau vadiname 
“infekcija ’ arba “užsikrėti
mu.” r

Sveikatos Kampelis.
DANTIES SKAU

DĖJIMAS.
Maža yra žmonių, kuriems 

kada-nors dantys yra ne- 
skaudėję. Jeigu vienas-kitas 
žmogus nėra turėjęs skau
dančio danties, tai tiesiog jis 
yra laimingas, nes danties 
skaudėjimas yra vienas iš 
nepakenčiamiausiu skaus
mų. 1 <

Bet kokis via pasireiški
mas, kada dantis skauda, 
priežastys jo skaudėjimo ir 
galutina jo padėtis?

Kiekvienas ir kiekvienoj 
vietoj skaudėjimas pas žmo
gų reiškia nenormalumą. 
Skaudėjimas bent kokioj 
vietoj yra ženklas, reiškiąs, 
kad kas tokis negero Skauda
moje vietoje. Skausmas yra 
didžiausiš perspėjimas žmo
gaus sveikatai. Jeigu žmo
gaus sveikatos nenormalu
mai nepasireikštų skaudėji
mu ar bent kitais kokiais ne
gerais jautimais, jis galėtų 
sirgti ir suputi besirgdamas; 
vienok nieko nežinotų, kad 
kas nors ji graban varo

Su dantimis tas pats. S\ ei
ki, normalus dantys neskau
da. Bet jeigu dantys daro 
neramumą, net ir skausta,; 
tas jau ir yra simptomas to,; 
kad jie jau nenormalus, ži-. 
noma, yra daug priežasčių, ' 
kuiių dėliai dantys gali da
lytis neramus net ir skaudė
ti, kaip tai nuo šalčio ar ši
lumos, slėgimo, atpildiniu, 
elektros vilniavimų. suak- i 
menėjimų dantagyvio, nuo į 
suakmenėjusių antdėlių apie 
dantis, prastai pritaikytų til
tų ir karūnų ir t.t. Bet tan- , 
kiaušiai dantys skauda nuo 
Įdegimo dantagyvio, kuomet' 
pastarasis užsikrečia mikro-1 
bais (bakterijomis).

Pirm užsikrėtimo mikro-: 
bais, dantys išpūva. - .. ..
išpuvimas neesti gilus, tai ;rne ir policiją. Vienok mes 
toki dantys suskausta, kuo-! nenorime naudotis tais da- 
met kas nors šilto ar šalto kais, kurie naikina ir išgy-

I
Į

gas. Venerinės ligos pada
ro daugiau žalos, negu visi 
paskutinio karo velniški iš
radimai žmonėms žudyti...

“Pasislėpusios už uždan
gos tamsybės, baimės, netik- 

_ __  _ ros moralybės, šitos ligos 
..... Infekcijai Įvykus esan- *ma vlsiįs: aukų tarpe randė
tieji mikrobai bei jų išmatos, motiną, nekaltą dukrelę 
nuodai, teikia iritaciją, er
zinimą dantagyvio. Iritaci-

i
I

KAIP GYDYTIS NUO i
DŽIOVOS. pat:

Paprastai džiovos gydy- nru 
mas tęsiasi ilua laika. Veik- nj:> 

'lūs žmogus, sužinojęs, kad |$Ki- 
i jis serga džiova ir išgirdęs lį'-’11. 
gydytojo patarimą, kad tu-jknu 

iri ilsėtis—nusigąs. .Jeigu1''1 
. džiova apserga šeimynos 
i motina, tai jos pirmos min
tys bus. kad nieks kitas ne
galės atlikti jos naminius 
darbus. Jeigu ligonis yra 

į šeimynos tėvas, tai rūpinasi, 
' kaip žmona ir vaikai galės 
■ pramisti be jo pagalbos. 
‘ Nors vietinė džiovos drau
gystė ir pasiųstų ji i arčiau
sią senatoriją, jis nenorės

DRAUGAl!
Skaitykit ir platinkit dar-: 

bo žmonių laikraštį 
“KELEIVJ?

| FOTOGRAFAS IR MALIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philadelphijos. Pa. fotografas 

rečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1922 
actais dėl 9(» šimtų Amerikos lietu- 
žiu sanžiningai patarnavau nufoteg- 
•afuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
iarba pradedant dzukijoj, baigiant že- 
iiaitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! .Jeigu nori, kad Lis- 
.uvoj butų nutrauktos fotografijos jų
jų tėvų, brolių, seserų, triobios su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo- 
įaus ką turės'iu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie- 
.uvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje. 1925 m., galėčiau pri
dusti prabas. Pamatę samanius ga- 
ėsit duot užsakymų. Pinigų ant ran- 
.os nereikalauju, užtenka žodžio. Ne- 
•eikalausiu pinigų ir Lietuvoje nuo 
ūsų giminių. Aš jau gerai pažistu 
•isą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdamas juo
kų. nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butų. i-)

V. J. STANKUS, fotografas
76 No. 7th St, Easton, Pa.

: a i u.iuuo iš tos Ii- 
; \ti l uogreičiau- 
^ko stebuklingų 
metodų, tiki vi- 
avmgiems ap-

' ir tuomi jie ant
- .1.a.‘.savo padėti, o

ėjimo jiems ne-: ž 
ik mirtis.
' ,^’yto.ia* gali' 

klimato tinka- '
- beveik kiekvie- !
> reikalauja soe-'

- iymo. Daugelis!
...eidžia savo sun-

> pinigus, aplei- 
“.as ir važiuoja Į 

. kad tik pasveikti 
-cj i < iš jų tik labiau 
. eigų pradžioje Ii 

'ilikę namie, tin 
išėję, tinkama.

. ,avę užtektinai

; k

Du geriausi patarimai yra 
šie: vienas—eiti pas gerą 
gydytoją, o antras- sekti jo 
patarimus.

Beveik kiekvienas mies
tas Suvienytose Valstijose 
turi klinikas, kur neturtingi 
žmonės gali gauti tinkamą 
gydymą užmokant labai ma- 

’ žus pinigus. PLIS.

Atrask Pats Savo La me’
Skaitvk 

“BURTININKĄ 
“Burtininkas'' . ina ka> nėnuo t“’ 
antri metai ir stipru . kaip ūda! 
“Burtininką*'' yra vienintelis •'tionių 
laimė isburtuva.^ ir nelaimė, praneš- 
.uvas; "Rurtir.inku" kaina metui SI.
'Burtininką“ sKait\ damas kiekvienas 
žmogus pasimokina ir atranda pats 
savo laimę, buk i tamsta laimingas! 
.“itngus .<a.-'>laina.- adresuok:
JET. ŠVIETIMO KNYGYNAS 

JlOG S. Haisted St.. Chicaifo, II!.
Dept. 5 (11) I

i

vo

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI
PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGŲ 

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

gimtinė- k-a '.<> tamsuma ir prietarus sklaidydamas.
fa: i. Naują Metų dovanom- paišių.-dink savo gimtinės artimie-

sa

mediclnos kaktai: \s

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Spevui 't-s Slaptu ligų ntvterų ir v\rų. kraujo ir .»;! 1. . -
■ " škor.

Telefonas Ha> tvarkei 3390
J A lt C N ŠT, C ar. Cha m bers S: BOSTON. M ASS.

3

t

siems

“KULTŪRA”
Mėnesinį gražiai paveiksluota mokslo, politikos ir visuomenės 

zurnahj
Su jo prie-iais—knygomis:
Mėnesiniu aug:.: čiam jaunimui 'avintis žurnalu

“DAIGAI”
V. Boelsę žmonijos kilmė, (ai: paveikslais.)
M. Berno žmogaus kova su gamta, (su pa veikslais.'
Sodžiaus Kalendoriui 1926 metams, didelį ir tuiirdnv...
'KULTI R \" leidžiu ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
snieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Radaguoja P. 
iliškis.
'KULTŪRA" st: visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie- 
< 20 litą (2 do.1.), puse: metą 12 litu <1 20 c i, Amerilė metams

1)
i

Lietuviškai ■ Lenkiška Aptieka
- Tite teisingu vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

p-r.t Salėm St., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ssip teir jiuo galvos skau;!ėji:iio. nuo užsismėiusio tetima- 
tirrro. r.uo -•jsilTn?jimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, kosulio ir kitokiu lijtų Tait>si turime nuo visokiu .-:aj>tin«rų 
Ii?ų r geriausius patarimus suteilcaine, nuo pat ruki m. > de! vyrų ■- 
moterų D:eių iš Lietuvos ir įvairių šaknų Ir žolių tu:.m.. Alos 
juiLS ■>atarnaiM«:n»e kuoįteriausiai, pašaukiamo eeriausius daktarus 
per telefoną uždyl.ą. Todėl, jeigu norite praui trems vaistus 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKA po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

SU-

i metų—;? dol
tėra dovana knvginėliams “Kultūros" komp’.etai su i.au- 

senstančiais skaitymais. Lietuvoje 1924 m. neįrištas
(2 tomai) 2 dol. 40c.. 192.3 metų—60c.. įrišti—75c.; Amc- 
1924 m. Ėompletas neįrištas 3 dol. 50 c.. įrištas (3 tomai)

geriausiai siųsti per pasta rnoney orderiu
;AS: Šiauliai. Dvaro gatvė 8-3. “KULTI ROS" BENDROVĖ

-fe -k •> -k -k ■*
Nuga-Tone

•>

20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

arba tėvą.
____  ____  __  _____ “Apgailėtina ypatybė si
jai esant dabar dantagyvy ligŲ yra toji, kad jos už- 
Įvyksta reakcija—kova tar- puola ne tiktai kaltuosius, 
pe audinių sudarančių dan- °.eL ir visai nekaltus. Jos 
tagyvi ir ten esančių bakteri- skurdą Į namus atgabena, 
jų—kas galutinai pasireiškia 
Įdegimu ir skaudėjimu. 
*:.tNepakenčiamas danties 
^kaudėjimas paeina nuo di
delio slėgimo nervų Įdegimo 
vietoj. Gi slėgimas, esti dėl
to, kad Įdegimo vieta per- 
tvinksta krauju. Nors dan- 
tagyvis yra .visai Įnašas kū
nelis, vienok skaudėjimas 

;ęs^i didėlis, nes Įdegimas ap
siaustas kieta danties siena. 
Ir kiekvienas kraujo pulsa
vimas nuo širdies mušimo 
einąs spaudžia Įdegusius 
neivus prie kietų sienelių, 
kas ir sukelia pulsuojanti, it 
plaktuku mušantĮ skausmą.

Danties skaudėjimas pri
klauso nuo laipsnio Įdegimo. 
Jei dantis negiliai išpuvęs ir 
nedaug skaudąs, tankiai 
skaudėjimą galima sustab
dyti ir paskui užlipdyti tokį 
danti, kuris pasilieka geras 
ilgam laikui. Bet jei puvi
mas yra gana gilus ir net vi
sai nudengia dantagyvj, tai 
tokis dantis po tūlo laiko 
skaudėjimo numiršta iš prie
žasties Įdegimo ir gali užsi- 
puliuoti, arba dantų gydyto
jas numarina dantagyvĮ ir 
paskui atpildo kokiuo nors 
atpildiniu, plombų. Tiesa, 
kai kada dantis paskaudėjęs 
tūlą laiką visai nustoja nera
mumą daręs, vienok vėliaus 
jis gali užsipuliuoti ir vėl 
skaudėti.

Geriausia yra niekad" ne-

\

11-4-24 
Liliu 500 
12 Ik.

PINIGU • NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, jus 
turite daryti, kad gavus pabandymui 20 
dienų gydymą pagalba Nuga-Tone—vidurių 
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stimu
liuoja kūno funkcijas ir pagelbsti sistemai 
atlikti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. v

Nuga-Tor.e turi atatinkamoje formoje
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistu formoje Fosforo elemento, 
kuris laboj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus nau
dingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto
jam: geriausių viso pasaulio daktarų prigvlbe* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių
suvirtum metu davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė 
jieras geresnę sveikatą. Nuga-Tone yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas.

t 
ŽMUZIKOS VEIKALAI

Tik ką išėjo iš spaudos astuoni nauji muzikos 
veikalai, iii žuvimui su piano akomponemer.tu.

Muziką parašė A. Bačiulis
Audra Piies Dieną (Solo) .........................
žvaigždočė (Solo) ir Aušta rytas (Duetas) 
Oi. L; imv (Solo arba Duetas) ................
Nokt i-nts (Duetas: Bassui ir Sopranui) ..
Piemenėfiš <Duetas)......................... .
O. Laisve^Mišram Kvartetui arba Chorui).
Mylit (Mišram Kvartetui arba Chorui) ..

Imant visas veikalus sykiu, prisiusiu už $4.00 
SiiKdami išsakymus, siuskite ir pinigus, išper
iant pašto Monev Orderi sekančiu adresu:

ANTANAS BAČIULIS
P. 0. Bos 16,

$1.00
.75 
.50 

$1.25
.50 

. .50
.75

NEPAPRASTAS PASIŪ
LYMAS LYTIŠKAI NU- 

SILPNĖJUSIEMS 
VYRAMS.

Prisięsk mums tik 60c.
Lytiškai nusiipnėję vyrai, kaipo 

r.ervuoti, išgyja a> t visados. Išsiey- 
dysit vartodami NOVO, lodei, ir ga
lima pavadinti stebėtinu, kuris jau 
tuksiančius išgydė lytiškai nusilpu
sius vyrus. Jei vargina nerviškas nu
silpnėjimas, jei nustoję vyriškumo, 
jei turite malenkoliją, šaltas rankas 
ir kojas, galvą skauda, skaudėjimą 
arba vidurių užkietėjimą, iš priežas
ties paeina baisus sapnai ir abelnai 
kas tik apsireiškia žmonėse. Kaip pa
sinaudojo kiti, tai pasveiksit ir jus 
naudojant NOVO. Tą būdą vaitojant, 
.tampame laike tapsite tvirtu. ;-vei-. 
ku. laimingu, jei tik laiku vartosit. 
Pavyzdžiui, kad pertikrinus jus tuo-. 
mi. pasiųsime NOVO ir tikrai persi-; 
tikrinsit, pasiusimi VELTUI, tiek, 
kad pilnai užteks ant 15 dienų, jei tik 
prisiusite pavardę, antrašą ir 60c.' 
pašto ženkleliais arba pinigais apmo- 
Kėjimui persiuntimo lėšų. Meldžiu at
kreipti atvdą. kad tai ne yra pernrui- 
-a.< pamėgir.imtii pakelis, užteks ant 
15 dienų, šis pasiūlymas yra ant ap- 
rubežiuoto laiko Parašykit mums :<• 
vilkinimo, paminėdami laikraščio var
dą. kuriame matėte šį paskelbimą. <i 
mes išsiųsim.- minėtas gyduoles tuo
jaus. <8

NOVO COMI’ANY
Box 33. Dept. |l>, BrookL'n, N. Y.

t.

naikina šeimyną, krikdo 
protą, paralyžuoja ir taip to
liau.

1 .“Ką tarrista galėtumei pa
daryti? Tai tamstos reika
las. Tai ne sensacijos 
gryni faktai pasakyti tiktai 
geidžiant gerovės tamstai ir 
tamstos šeimynai. Nelaimė, 
reikia pasakyti, .jogei tams
tos duktė arba sūnūs gali bū
ti apkrėsti venerine liga...

“Jei jie susirgtų rauplė- ? 
mis, ar tamstos jiems paša- ' 
kytumete? žinoma. Tad pa-! 
sakykite jiems, nors jų liga; 
buvo venerinė, nes gėda... 1 
platina šitas ligas.’’

Pulkininkas E. B. Veeder 
savo knygoje “Public Heal- 
th” puslapis 46, sako:

“Aštunta dalis visų žmo
nių ligų ir kentėjimų parei-t 
na iš šito šaltinio; 60 procen- 
tų jaunų vyrų apsikrečia ve-! 
nėrinėmis ligomis. Dvide
šimts procentų dar nesulau
kę 22 metų; 60 procentų ne-i 
suląukę 25 metų; 80 procen-: 
tu pirm 30 metų amžiaus...” : . j

PnsiųadamaB vieną dokn arba uz
SUV ienytOSC Valstijosc , Jfoney Orderį, o as jums suteik* X 

gydoma kas metai virš dvie-' siu ut daugiau negu $1,000 vertes, j 
jų ir pusės milionų žmonių, rizik? už » maž> T>iniw V 
susirgusių venerinėmis ligo- ■ » • p .
mis—apie 1 asmuo iš 40.” Ar nOFI DDl 
—Surgeon General, U.S.P.
H.S.

Kas yra tos venerinės Ii-

•tai

i
i

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

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

K. BUTKUS
1805 W. Lexington, St, 

BALTIMORE. MD
I 
I 
it 
■Y t 

f 

Y t 
:5* 

K. Ž VI LIS y
176 Belvedere St. San Francisco, CaL

n.

Atidaryk Džiautas Duris!
Pradedant vienutėm ir baigiant mi

lijonais žmonių, trokštančių rojaus 
ant žemės, bet nežino kaip tas duria 
atidaryti, štai proga, naudokitės! 
Kiekvienas tavo doleris atneš tūks
tantį į metus. Išmok mintis koncent
ruoti, kvėpuot ir valgyt, tad raganių 
stebuklai liks jūsų žaislu. Tūkstančiai 
vyrų ir moterų tai jau patyrė, patir
si ir tamsta praktikuodamas psicho, 
logijų. Kreipkitės pas: {•)

(-) ’

t
į
I

Vartokit pilės ir mostį. Pilės išvalo 
žmogaus kraują ir todėl pranyksta 
raukšlės nuo veido. Mostis padaro 

- aišku veidą. Prisiąskit $1.00, tai gau.
gos? Atsakymas: sifilis, go- šit pilių ir mosties. Kitą syki galėsit 

minkstacai P;!t' nusipirkt! iš aptiekos 110)norėja, minkštasaį šankeris nusipirJktį;ss^s
i. n.: .. u... p p Box .33, MASPETH, N. Y.ir visa eilė pakrikimų, ku-

f 
r į*

paselbcti jūsų

. . . .. . ‘ . -*J»
stimuliuoja jr reguliuoja vidurius, sust.pnna pilvo vetiksmą gerina apetitą ir pri^elbsti 
virškinimui. Nuga-Tonc pašalina vidurių užkietėjimą ir gazus. prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, pahuosuoja nuo galvos skaudėjimo ir gražina odb. kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 
kiavsių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi e w
VEIKITE -ŠIANDIENt Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus iibandyte Nuga-ione gerumą. Jis 
irodė savo gerumą tūkstančiams vyru ir moterų—leiskite Įrodyti jo naudingumą jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap- 
tlekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąžiname. 
Žiūrėk sutarti ant kiekvienu pake tuko.

------------ 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS'—
NATIONAL LAEORATORY, Dept. Lith. 504 lOt» S- Wabash Ave^ Chicago.

GERBIAMIEJI: Prisiųskite man i.šbanymui Nuga-Tone 30 drenų apmokant paš*o 
klaidas ir taja sąlyga, jog aš vartosiu j; 20 dienų ir jeigu jis pagelbės, užmokėsiu 

»jums SI 00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalj aš sugražinsiu jdzps ir nieko 
ncmokėisiu. * x • •
Vardas............................................

Gatv i.- No. arba R. F. D..
Miestas. V ...........*

Z 
$ 
$ 
Z 
Z 
* 
S

$ / / / / z z ✓ z z z z z z z z z z
z 1’. O. Ros 16. Sįb. Boston, Mass.z
zVXXXXX\\XVXVI»NSX^XXVVXVX3LVVXVVXVX%.VVVX.»kVVVX.VX.XV<C

. . . .Valstiją .. .

Koionijališkosios Dienos
Dusiose Wa*h:r<tono ir Lafayetto: 
K nerviško* ir LaralistK Jarsrio. buvo 
pilnai jatoįlnriu papročiu puikiotr.-s 
pmioros ir gražiai apsirMiiusiems 
\yram* papG-'Mi savo galva< su gr.»- 
Pia;s prrūfkai*. Jei paproty^ lo
tų 1*4 *** iiandieft daucelia
Anmuų jnUėpti po peruku
pldfekanotnin apdengus savo galva < 
Takiau vietoje to. jie > .<ndi»*n naudoja

Ruffles
Pleiskanų mirtinoji priešą, kuris, jei 
ibferpsi juonri galvą kasdien j*r sa 

!< šicifi dienų ir vHiatw tik retkarčiais iig reikalo. 
oM i*K* *itj erroančių Mitų kipvnu; ' nivžėjinus 

r plaukai tuojaus alga J savo natūrai). norma-j grąžomą, 
’-iia *r:Jti visose aptieko*- po 65. •. bonką, arba už TV.

greitai ai1
—oia «M» šių erxinan«-iu nairtj inpvnų; nte/jrjinu* tuojau 

r plaukai tMojsus alga .s savo nauiralj. normai) gražuma.
K-t.’i-na eaoti visose aptieko*- po 65c. bonką. arba už T-V. prisiui. 
raitu * dirbtuvės.

F. AD. R1CHTER * CO, 1M-114 S.. 4tkSt., Breatfo N. T.

r _ _ _ ’^.lr’^Jc

Mokėk Pusę- 
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $L dabar tik $2, 
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $-1, dabar tik Š2;- 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta S1.50. dabar ti 75c. 
GAMTOS PAJ1EGOS. apdaryta St.50, dabar tik-75c. 
GYV ULIŲ PROTAS, apdaryta $2. dabar tik ?1. • 
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50,-dabar tik 75c. 
LfETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c;
18 ANGLU KALBOS LEKCUU $5. dabar tik $2 50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausias ligi aukščiausiai), 

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

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

dabaY tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik SI.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta ?1. dabar tik 50c. 
BEN-HUR, apdarjta $2, dabar tik $1. ’ 
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALU MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1,10. 
TIKRI JUOKAI, apdaryta 82, dabar tik $1.
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50. dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINIJA, apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMU, apdaryta $2, dabar tik $1. 
MOKSLINTO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c., 

dabar tik 35c.
PinisruS-siųskite: money order arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygai, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit (.j

MARGERIO KNYGYNAS 
m Si. N Inu. - aioį,. lUawū 

S
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A LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS ŠIA A 
iri: jVs. reikalaukite “salutaras a 
- APTIK!KORI!T ARRA Iw MITfi- Ai 

f-A I

Nenustok Vilties—
Naudok Salutarą 

J EIGŲ JUS ESATE SILPNAS. NETURITE STIPRUMO. 
EStTE NAS. NEGALITE MIEGOT GERAI, 
• EIGŲ jus TLTIITE UtKIETfiJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDfiJBU- NUSTOJIMĄ APETITO. LIGAS 
INKSTU Ag KEPENŲ’ SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR- 
NŲ IR T. T.

•SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
i TRUJIP

PR'____ _
IMTTER.S” PAS SAVO APTIEKORIŲ. ARBA Iš MUS: 

salutaras drug & chemical co.
c.i!» v ėst 19TH STREET. CHICAGO. ILL. f a



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

M——a—*im i i ..............................m.....................................     _ ,

Negyvam ramybę su
drumstė.

Šiaulėnų, Šiaulių apskr., 
policijai pil. Kuiikienė pra
nešė, kad to valsčiaus Bui- 
kių kapinyne palaidotas ka
žin kokio iš kažin kur atvež
to kūdikio lavonas. Policija 
privemta buvo lavoną atkas
ti ir bylą perduoti tardyto
jui, iš ko daug kam pąsidarė 
gaišties. Gi paaiškėjo, kad 
vaikas buvo palaidotas ve- ! 
dusių tėvų ir motina verkė, 
kad jos kūdikėliui nei miru
siam neduoda ramybės. Ar 
nevertėtų tokia skundikė pa
traukti tėismo atsakomybėn.

prigėrė. Su savim prigirdė
ir porą arklių. Vienas iš pri
gėrusių paliko dvi mažas 
mergaites našlaites, o kitas 
tris mažus vaikučius. Tai ką 
padaro degtinė!

' procevojo kunigėlis liežu-l liai-avelė ) pranykti nuo 
viu. Bet gi nieko nepadarė/ 
netgi nei viena minkščiausia 
davatka neapsiverkė.

Vilkas šeimininkas.
Tamašiškių kaime, Šiau

lėnų vai., atsirado vilkų. 28 
dieną lapkričio vilkas už
puolė vieno ūkininko paleis
tas rugiuose ganytis avis ir 
vieną sudraskė, šeiminin
kas nelauktą svečią nuvijo, 
bet vienos avies visgi neteko.

:

Žmogžudystė.
Vaidihiose, Grinkiškio 

vai., lapkričio 29 d. nežino
mas piktadaris pro langą nu
šovė 25 metų amžiaus kur
pių Turskį. Įtariamus asme
nis policija suėmė ir veda
mas tardymas.

Varpai po medžiu.
BUTKIŠKIAI (Kauno apsk
rities). Parapijos bažnyčia 
apleista, šventoriuje ir I 
nyne didieji medžiai klebo
no rupesniu iškirsti mal
koms, varpinyčia tiek supu
vo, kad ’ 
binti po medžiu.

v <3AMERIKOS LAIVAIžemės ve’ lo ir žleisti vietą 
ateities ičėjų n- ^ėjams—so
cialistam

Džiugi, k id . iekšniečiuo- 
seyra jai žmonių, kurie drą
siai burk 
ninkiška 
Turime 
kuopą, ki i geriausia iš visų1 
čion esar ii. veikia. Greti
mais yri’, ir žiežirbiečių sky
rius, kurs kaip girdėtis, irgi, 
nesnaudžia.

Valsčiui žmonės, abel- 
nai, kaili jų pažiūrų (bent 
laisvamai iškų, ;.ntikademiš-, 
kų), nes r vaisiaus valdy- 
bon (per rinkimus) pateko 
daugiausia kairiųjų. Tarpe 
jų—6 sočiildemukratai. Ka-, 
demai tuo labai nepatenkin- 
ti, todėl visaip Justa, šmei-i 

i žia ne savo žmones. Iš kul- , 
i turinio gyvenimo pažymėti-Į 
Ina:—

Veikia Vidurinioji 4-kl.! 
i mokykla, Vaitoiojų Bendro-! 
vė, ir Liavdies Bankas.

Plačiau —gal kitą kaitą.
Pakeleivinga*.

PERGALEKIT SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turi.e kovoti su silpnumu. -Jei 

jus užlaikysite savo kūną gerai maitinamą, tuomet galė- 
f site džiaugtis savo sveikata.

Gali; važiuot i 
į Seną Ti vy r.ę < 

grjži bėgyje į 
vienų metu, be 1 
ėjimo į><- Kili., j 
Island. tą tra- 5 
lite padaryt iš- S 
gaunant leidi- }

< 
apie kelionės patogumus l 
Valdžios laivą. Jie turi < 
linksmus kambarius d-l J 
žmonių, puikiis valgiai. { 
patarnavimas, didelės < 

------------ .. visokios

kad j u -u gimines butų

S>>

Lietuvos kunigai bijo stoti 
į debatus su laisvamaniais.

Kaune sausio 11d. laisva
manių paskaitoj, kurią laikė 
p. Herbačauskas, diskusijose 
dalyvauti buvo pakviestas 
K. V. Centras. Pasiklausyti 
įdomių ginčų susirinko ga
lybė publikos: dar prieš 3 
vai. B. Gulbės salė buvo 
kimšte prikimšta. Po prane
šimo pirmininkas kviečia at
siliepti katalikų atstovą. Sa
lėj tyla. Visi žiui’i i vienin-. 
tėlį salėj esantį kunigą. Ku
nigas priverstas išeiti kalbė
ti, bet nedrąsiai pasisako, 
kad neatstovauja jokiai or
ganizacijai. Jis pasitenkina 
pasakęs keliatą labai diplo
matiškų frazių, kurias gali 
suprasti kaip norėdamas. 
Dar koks tai pilietis pasakė 

' porą frazių apie Einšteino
■ teorija. Tai ir visas Katalikų 
i Veikimo Centras. Zitietėms 
j kunigai sako labai griaudin-
■ gus pamokslus, bet švieses
nėj auditorijoj, kur daug

i studentijos ir tarnautojų, jie 
i negarbingai retiruojasi.
i ____ __________
i

i Policija vaiko socialdemok
ratų mitingus.

Sausio 11 d. Šiaulių mies
to turgavietėj įvyko social
demokratų mitingas į miesto' 

! tarybą rinkinių reikalais. 1 
' Pirmam kalbėtojui draugui j 
i Vainauskui policija pradėjo; 
trukdyti, kam kunigus palie- Į 
čiąs (drg. Vainauskas kal
bėjo apie kunigų algas). To
liau antram kalbėtojui drau
gui Balakui visai neleido iš 

I kandidatų sąrašų minėti 
krikščionių kandidatus. 
Draugui Markeliui užlipus: 
kalbėti policija įsiuto, areš-' 
tavo Markelį ir išvaikė mi-i 
tingą. Nutempė į policiją 
draugus Vainauską ir Bala-j 
ką. Policija betardydama; 
klausinėjo, kam, girdi, buvę i 
paliesti kunigai ir t.t. Minioj, 
kilo, didžiausias pasipiktini- ; 
mas tokiu policijos elgesiu. 
Tvarkos dabotoja policija: 
pati išardė ramų mitingą, i

4
-

Statybos darbininkų vargai. į 
ŠIAULIAI. Vasaros metu' 
prie statybos darbų dirbo 
apie 1500 darbininkų. Da
lis darbininkų buvo atvykę 
iš kaimų, kiti—vietiniai dar
bininkai. Juodadarbiai gau
davo atlyginimo 5-6 litus už 
8 vai. darbo dieną. Specia
listai (mūrininkai, staliai ir 
kiti) uždirbdavo 8-10 litų. 
Atėjus rudeniui visi statybos. 
darbai sustojo. Kaimo dar
bininkai išvyko, gi miesto 
darbininkams tenka badau
ti. Prie tokių menkų vasaros 
uždarbių atsargos negalėjo 
sutaupyti. Gi maisto pro
duktų,butų ir kuro brangu- ’ 
mas reikalauja didelių išlai- • 
du, kurių statybos darbinin-į 
kai neturi. Jų padėtis baisi, Į 
be vilties.

-

I

Kiek kainuoja vestuvės.
Jie varas iš Veiverių-Sk- 

riaudžių apylinkės rašo, kad 
vienam vaikinui, vedusiam 
merginą iš kitos parapijos, 
vestuvės kainavusios:

Pas vieną kleboną užsa
kai 5 litai.

šliubas be mišių 30 litų.
Pas vargonininką akto su

rašymas 25 litai. -4.
Užsakai pas kita kleboną i 

5 litai.
Liudymas apie užsakų iš

ėjimą 10 litų.
Vargonininkui už metri

kus 4 litai.
Metrikų ištrauka 4 litai.
Iš viso 83 litai.
Tai tau, vaikine, ir vestu

vės!

Plėšikai nukankino.
Utėlynės kaime, Mariam

polės apskr., nesenai plėši
kai užpuolė senelį Adomą 
Gabrilavičių, pradėjo reika
lauti pinigų ir nieko neišgau- 
dami, pradėjo žiauriausiai 
kankinti, mušti, pasinarinę 
’.k ., _’ ’ ’ k ..

' dus deginti ir smailu 
kūną badyti. Pinigų negavę, 
plėšikai, pasiėmę du skilan-

I
virvę už kaklo tampyti, pa-! 

nnti ir smailu daiktu j

kapi- džiu ir kelis surius pasislėpė. 
:lebo- Nukankintas senelis, nesu-

varpai teko paka-j
..J-..

laukęs ryto mirė. Policija du 
įtariamus asmenis suėmė, i 
Eina tardymas.

I |

i po savo darbi 
raudona vėliava.'

;socialdemokratų j

Sausio Mėnesyje žmonės 
a: ia laukus.

VIEKŠNIŲ. Viekšnių apy
linkėj, ki • smėlėti laukai, 
galima matyti ariančius, 
žmones, I aip pavasari.

Net sei i žmonės stebisi, 
kad sausi • mėn. vidury' yra 
ariami lai kai.

mų dėl sugrįžimo.
Sužinok 

ant J. V. 
švariu.- ir 
2, i ar i> 

■ mandagus 
dėnys, beno koncertai ir 
rusi.s patogumai ir linksmybės.

Rengki 
parvežti į Amerika ant didžiųjų J. į 
V Valdžios laivų, Jungtinių Vals- < 
tybių Linijos. <

i’asiteiaukit pa- vietini laivų < 
agentą arba <

Va!

I

site džiaugtis savo sveik

SCOIH IMU» 
yra stiprus maitinantis tonikas, kuris suteikia stiprumą. 
•Jis yra maistas ir gyduolės, su kurio pagalba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo, 
vartokit Scutt’s Emulsion!

Stot t & Bo»nv. Bloonifield. N. J.IMTED STATĖS LINKS 
45 Braadnai Xew York City
75 Stale St. Boston. Mass.

Managing Oueralors for
l nited Statės Shipuing Buard

Prisiųsk tik 25c. 
merio kortu nori, o 
namuose. Adresas:

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

et

21-56

Nederlius.
VABALNINKAI (Biržų ap
skrities). Šios apielinkės 
ūkininkai skundžiasi neder
lium. Darbininkai aimanuo
ja, kad nėra uždarbių,-kad 
per mėnesj negalima ingių 
centnerio uždirbti, o ūkinin
kai dejuoja, kad pavasari 
netik rugių, bet ir vasarojui 
sėklos pritruks.

Ąžuolus šaudė.
Šklagose, Šeduvos vaisė., 

susirinkus miškų administ
racija medžioklei valdiška
me miške, mėgindama šau
tuvus, apšaudė pagiryje au
gančius Alksnupių Antano 
Bičkuno žalius ąžuolus. Vie
toj medžius gadinę, ar nege
riau butų padarę tie ponai 
savo kailinius nusivilkę pa- 
šaudę.

Ožių pramoga.
ALKSNUPIAI, Šeduvos vai. 
Zopija Janušauskaitė, pasi
darius alaus, surengė vaka
ruškas, kurios pasibaigė ožių 
bliovimu, keiksmais ir veži
mu “šeydečninkais” galvų 
lyginimu.

Plėšikai dirba.
MANKIŠKIAI (Šiaulių aps
krities). Apžėlusiose kili
mais pievose gana dažnai 
pasirodo plėšikai. Nesenai 
tie plėšikai užpuolė grįžtan
tį iš Šiaulių Puziniškiu kai
mo pilietį, apip’lėšė ji ir už
mušė. Vietinė policija važi
nėja po kaimus ir tikrina ar 
visų ūkininkų šunes pririšti.

-------------------------------- f

galvų

Kratos ir areštai.
Paskutinėmis dienomis 

Kaune, Mariampolėj, Vilka
višky, Panevėžy ir kitur pa
daryta daug kratų ir areštų. 
Kaune iškrėsta ir areštuota 
keliata studentų. Dalis stu
dentų paleista, kiti tebesėdi.

Mariampolėj suimta apie 
15 asmenų. Jų tarpe d-ras 
St. Matulaitis. Suimtieji iš
gabenti i Vilkaviški ir Į 
Kauną.

Vilkaviškio apskrity suim
ta apie 30 asmenų.

Panevėžy suimtas d-ras 
Domaševičius, M. Tarybos 
‘‘kuopininkų” frakcija ir 
prof. sąjungos valdyba.

Iškrėstieji ir-suimtieji Įta
riami komunistais.

Yra nukentėjusių social
demokratų—Kaune vienas 
studentas, Mariampolėj mo- 
minys A. Jonauskas. Krata 
nedavė jokių rezultatų ir jie 
palikti ramybėje.

Politinė policija bedary
dama kratas, savo uolume 
priėjo tiesiog prie absurdų.

Kaune ‘‘per klaidą” iš
krėstas universiteto profeso
rius V. Stankevičius. Teisi
ninkas Stankevičius yra pla
čiai žinomas asmuo, taigi, 
rodosi, sunku butų suklysti.

Dangum važiuos.
Netoli Mariampolės Kvie- 

tiškio dvaro pošnioj visą ru
denį kelias buvo neišvažiuo
jamas, didžiausios duobės, 
balos. Žmonės vežimus lau
žo, gyvulius kankina ir jei 
kelias Ir pavasarį nebus pa
taisytas, tai žmonės sako, 
kad jau dangum reikėsią va
žiuoti.

Gėrė ir prigėrė.
Velžio vai., čyplių kaimo 

trįs piliečiai gruodžio 2 d. 
dviem vežimais važiavo iš 
Panevėžio tiek pasigėrę, kad į 
visi suvažiavo į Nevėžį ir.

Kunigai ir vėl pradėjo 
keiktis.

ALYTUS. Kunigų g,era uos
lė jau suodė besiartinančius 
rinkimus į Seimą. Jau šiek 
tiek aprimęs kunigų keiki
mas bažnyčiose savo avelių 
ir avinų vėl prasideda. Štai 
per naujus metus Alytiškis 
dangaus karalijos stružas 
susirietęs tikino savo vier- 
nuosius būti jani paklusniais 
ir saugotis, kaip ugnies, be
dievių socialistų. Užsikalbė
jęs apie rinkimus į Seimą ir 
tur būt prisiminęs nepasise
kimą savo sėbrų pereituose 
mitinguose, kad gi įpyks ku
nigėlis, kad pradės rėkti ant 
katalikų: girdi, dabar čia tai 
jus manęs klausote, bet kaip 
aš išeisiu ant gatvės kalbėti, 
tai tuojaus suriksite—eik į 
bažnyčia, ne čia tau vieta 
kalbėti! ‘Kodėl, girdi, Angli
joje kita tvarka, ten kuni
gas kur nori kalba.

Ir taip panašiai dar ilgai 
' /

KORTOS! KORTOS!
No. 1. Laimės Spėjimo Kartos 

gerai žinomas Madame Le Nor
manu. gaišius irystiškos franeuzėa 
moters, kurios pranašavimui tur
tingiems ir bieūniems, karaliams 
ir kunigaikščiams visuomet pasi
rodė teisingi. Kaladė šitų kortų su 
paaiškinimu, kaip įspėti lai::",-, tik 
$100.

No. 2. Suženklintos Kortos, į ku
rias žiūrint iš užpakalio 
pasakyti kokia korta yra. Jos yra 
vartojamos garsiausių 
kazirninkų. Kai: a už 
paaiškinimu, k.iip jas 
$1.50.

No. :: Suženklinto.: 
rcsiiio išdirbinio, 
kinimais tik $2.2.>.

Mes gvarantuojam užganėdini- 
nią arba sugrąžinant atgal pinigus, 

ir pažymėk kokio nu- 
apiaiky i korius savo 

<3)

CHICAGO. 11.i .

galima 
L 

magikų ir 
kaladę su 
pažinti tik

kortos ge- 
Kainu su paaiš-BALTIJOS AMERIKOS l.l.MJA

Sekanti Išplaukimai iš N,w Yorko:
Laiv. “Estonia” 24 Vasario 
Laiv. “Lituania” 17 Kovo

Į Klaipėda visu keliu vandeniu 
•"-čia klesa $107; 2-ra $132.50 

j Klaipėdą ir atgal — $181
Užčėdysit $44.50 apsimo- . 

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

Kreipkitės:
BALTIC AMER1CAN LINE 

9 Broadway. New York 
ar prie savo agentų

padengimui persiuntimo lėšų 
likusius pinigus užmokėsi, kai

PRACTICAL SALES CO. 
1219 NORTH IRVINO AVĖ.. Dept. 2tM».

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

(TuN.
Kankinant’ 

i šra.tsfi ų •
Nusarapsr

RG-

Iš NEW YORK
I KAUNĄ 

IR ATGAL
Su S.V.taksomis

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

f

KOSULĮ sustabdyk tuojaus vartojant 
SEVERA S COUGH BALSAM.

Laikyk ji po ranka. - Kaina 28c ir SO centai.

Severa’s Cold and Grip Tablete
sulaiką persišaldymu nededant jam ,š..vystyti. Kaina 50 centai pas aptiek ą

;t.Ii Išvengti!
'.r r :• ytcų neur&lgijo < 

n -isutizmo 
aij2*,s peršalimo.

■’ i. į jaduklmą 
kU'X3et skauda 

ęk-iuda calvą, jei

ficj-.s ir ru^a»unda- 
> n.is laiko juonri pasi- 

n.udoji. Jisai suteikia 
irAną ir grfi.’ų pa 
kngrinimą.

Ne: viena atdarei 
šcin.čn? nešąli bnti l* 
> .k - šių g.vdtird i ų. 
N-i ikrasis. jei nutu
ri ’ IN K A RO vai sbaiert-

BKBmaca
Street

TRfJOS-DEVYNERIOS
Lietuviška gyduoiė nuo daugelio ligą, susideda iš daugelio parinktą 
šaknų, žievią, sėklų ir žiedą, pargabentą iš Lietuvos. Musą sutaisyta 
Trejos Devynerios žmonėms labai pageidaujama ir žinoma kaipo 
“Palangos Trejanka” su Lietuvos herbu, pakeliuose parsiduoda po 
75c., ir 1.50. Agentai pardavinėdami šitą “Trejanką” turi didelį 
uždarbi Mes turime lietuvišką įmygą ir kitokių daiktą dėl agentą 
pigiai. Klauskite pas mus kainą. Adresas (10)

L. M. O. HOUSE
3343 SO. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

"Trijų Metu Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.
"Trijų Metų Kanklių” pre- 
numerat i du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Orderiui s šiuo atnrašu:»* • 

MIKAS PETRAUSKAS 
Lakvės Alėja, 60. 

Kaunas, Litbnania.

E>
Severo Kalendorių 1925 matams f aunazr.a visur aptiekose. ar nuo

W. F. SEVERĄ CO.. - CEDAR RAPIDS, I0WA

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

Heliai reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
l’NITED AMERICAN LINES

131 Stale St.. Boston. Masu.

RMAN
panaikina skaudžius dieglius,muskulu gėlimą, gerklės sutinimą ir canflriii cticEir»<r»mo

i.lyt-,5 Castor Oil 
medicinos reika-

Stipru- 
rumas r.cpaketčia- 
skonio ir neatsi- 

ikit Keilogg’s. Su-

*
t 

•>
5 
$

Tyrai iš
padaryt:: __ .
lams. Bt kvapsnio. Stipru
mas ir t 
mas. Ee 
duoda. L 
piltas L boratcr.josa.

Nebandykite prašalinti rnmatit-Ą. 
»o per kojas ar skūrą su pagelba 
plast erių ar kitokią daiktų. Neban
dykit išvilioti jį su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jį su užkalbėjimu. Bet
jus privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujaje ir jus turite vyti jį lau
kan. ,

Ąš»Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tė* bonką išbandymui ma’io Rheu- 
matizmo Gyduoljy, Aš noriu praša
linti romatizmą' nuo' kenčiančių sa
vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rlteumątic Remedy. 
Aš esu tikras, ka<L bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent Vieną cen-

Ir aš tikiu. Uj darbi atliks 
Kuhn’s Rhėumatie Remedy. 
Romatizmas turi išeit, jeitra 
jus paliuosuo.sit. nuo skauštno 
ir kentėjimo. Mano gyduolės

sąnarių sustingimą.

Iš tamsos į progresą. 
VIEKŠNIAI (Mažeikių aps
krities). Prieš karą apsnū
dęs ir sustingęs miestelis, da
bar sparčiai žingsniuoja pir
myn. Pridygo visokių orga
nizacijų, kaip grybų po lie
taus. Visokie pavasarinin
kai, kademai, vidurinių am
žių nešėjos moterys (katali-j 
kės) ir panašios organizaci-j 
jos čia nesvarbu. Jos, ar 
šiaip, ar taip, turės su laiku, j 
kaipo ne šio gyvenimo “su-j 
tvėrimai” (dangaus avinė- ■

• i};.-.

Nuo visi 
magutru 
dantų .-tt 
Kūdiki.-, t 
kaip

i

I
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LLOYD
LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj klesoj tik steitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų

32 Broaduay. New York. 
arba pas vietos agentus.

J

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysiu Aš galiu daug prirodyt j vieną savaite ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertes buteliuką gyduolių. As nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojot. Jeigu jus nevarto jot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų jį . , . JeJ
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite r
jų tuojaus. Z

Greita Pagalba Nuo ^l

■
■

I

B
i

Itališki Armonikai
Mes išdir- 

■bam ir im 
,'portuoja- 

■ me viso
kių rustą 
rankomis 
d i r b t as 
Itališkas 

Akordi nas 
geriausias 
pasaulyje. 
Ant 10 

metų gvarantuotos. Musų kainos 
mesnės negu kitų išdirbėjų. Dykai

že-
_____ ___  _ _ su
teikiam pamokinimus Reikalaukit ka- 
talog.o kurį pasiunčiam DYKAI 115)

RI ATTA SERENELLI & < O.
817 niue Island Avė., liepi. 17, 

Chicago, III.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmos gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. L-bandykit—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 n-gelbčs, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunciame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros buteli, kokie parsidt oda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25ę. persiuntimo ir supakavimo sunkus ir mes turime užmikėti Dė
de! Samur už per.smntimą. Tnde jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus apiaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.

<
>
4 
r 
1 
i

PRISIŲSK KUPONĄ 
Kuhn Remedv Co.. 

Dept. B. VV.
Ai turiu Romatizmą ir no
ria doleri-o vertės buteli 
Kuhn'o Rhetimatišką gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 23c. persiuntimu 
lėšoms, nupakavimo ir t-t.

VARDAS -

MIESTAS 

VALSTIJA

Gatvė arR. F. n. —
KUHN REMEDY CO., 1855 Mthraukee Are.. CHICAGO.

i



manais ir detektyvais mote
ris ir pradėjo šaukti: “Ve, 
ve, žiūrėkit, kur jisai! Iššo
ko per langą!”

Pasirodė, kad šita moteris, 
tai jo pati. Jisai buvo atėjęs 

__________ pas merginu ir buvo užsida-
Vasario 14 d. buvo nagri-j fFs..su Ja, vienam kambary, 

nėjama A. Vaitkaus byla su su detektyvais ji tenai 
Šv. Roko draugija iš Montel- užklupo ir pradėjo laužtis 
los. Vaitkus traukė draugi- Per dūris. Nusigandęs naba- 
ją atsakomybėn dėlto, kad •' nerte l*r lan^ Mergina 
bolševikai bereikalo jj iš jos ^uvo atrasta kambary. \ ar- 
išmetė. Teismas nusprendė, ‘ dv policija neskelbia, 
kad Vaitkui butų užmokėta ’
$400. I

Įvėlę draugiją i teismą, 
bolševikai melavo kitiems 
nariams, kad draugijai šita' 
byla nieko nelėšuojanti, nes 
ją vedanti pati valdžia. Bet! 
dabar pasirodė, kad šita by- Į 
la draugijai lėšavo apie 
^*pt)O. . . „'braškėjo nuo ovacijų, ku

uumeiy bus apie tai plačiau. ■

Vietinės Žinios
Bolševikai pralaimėjo bylą 

su Vaitkum.

gas nere per langą. Mergi 
buvo atrasta kambary. Var-.. .. ~ . •

SPORTAS

JUŠKA LAIMĖJO.
Jis paguldė Stasiaką du 

sykiu iš trijų.
Pereitam ketverge Grand 

Opera House net sienos

; rias sporto mylėtojai sukėlė 
į lietuvių čampijonui F. Jus-' 

mc • „. i kai- Jis paguldė du sykiu išSandara. >r tam. Garmau., trij ligšiol nepergalėta len- 
byla eina į aukstesn) teismą. > ’ •• r -

Kun. Garmaus užvestoji 
byla prieš buvusį “Sanda
ros” redaktorių p. Šliakį ei
na į aukštesnį teismą. Ji bu
vo nagrinėjama pereitą są
vaitę prieš prisaikintujų 
suolą, ir šis atrado apskųsta-; 
jį kaltu. Sandariečių advo
katas pareiškė, kad kels bylą; 
aukščiau, todėl nuospren-1 
džio teismas nepaskelbė.

Montellos komunistai nori 
sunaikinti kitą draugiją. 
Jau kelios Montellos lie

tuvių draugijos, kuriose bu
vo įsivyravę komunistai, tu
rėjo atsidurti teisme. Da
bar jie pradėjo ardyti Pilie
čių Draugiją. Aną vakarą 
jife sušaukė slaptą savo mi
tingą Tautiškojo Namo skie
pe, kad apkalbėjus savo 
planus. Bet sužinojo apie 
tai kiti draugijos nariai ir 
jie taip pat atėjo i šitą mitin
gą. Komunistai nenorėjo 
jsileisti, pastatė prie durų 
savo “raudonąją gvardiją,” 
bet kada pasirodė visi drau
gijos nariai, komunistų 
“gvardija” susmuko kaip 
lepšė. Susirinkimą atidarius 
tuojaus paaiškėjo slapti ko
munistų planai, ir mitingas 
turėjo būt uždarytas be pa
sekmių.

Montelietis.

Sako, kriaučių unija 
neskilo.

Andai buvo pranešta, kad 
So. Bostono lietuvių rubsiu- 
vių unijos lokalas skilęs pu
siau, kad nekomunistai atsi
metė nuo komunistų ir su
tvėrė Kriaučių Kliubą.

Dabar rubsiuvių unijos 
lietuvių skyriaus valdyba 
prisiuntė mums paaiškinimą, 
kad tasai pranešimas buvo 
nevisai teisingas. Kad 
Kriaučių Kliubas susitvėrė, 
tai tiesa, bet jo nariai nėra 
nuo senojo unijos lokalo at
simetę, taigi lokalas nėra 
skilęs.

Lietuvis vaikinas kaltinamas 
žmogžudystėj.

Juozas Statskis, Lexing- 
tono high school’ės mokinys, 
yra kaltinamas nušovimu tū
lo Travengline. Incidentas 
įvyko tūlas laikas atgal, ir 
pats Statskis tuomet buvo 
peršautas ir iki šiol gulėjo li
goninėj. Jis sakosi esąs ne
kaltas, tečiaus Concordo 
teismas sulaikė jj be kauci
jos ir jo byla bus atiduota 
“grend džiurei.”

kų čampijoną Stasiaką ir 
tuomi dar syki parodė len
kams, jogei jis, o ne Stasia
kas, yra Naujosios Anglijos 
čampijonas.

Ristynės buvo labai įdo
mios, nes abudu ristikai bu
vo gerai prisirengę. Lenkai 
buvo tikri, kad jų Stasiakas 
šitą syki Jaimės. Daugelis 
lietuvių irgi buvo tos nuo
monės, nes Stasiakas yra už 
Jušką sunkesnis ir jaunesnis. 

[Priegtam Juška dar nebuvo 
galutinai pasveikęs nuo gri
po. kuriuo jis sirgo per tris 
savaites. Visų buvo manyta, 
jog Stasiakas yra už Jušką 
stipresnis. Bet pasirodė kas 
kita. Nuo padavimo rankos 
per ištisą pusvalandi Juška 
ėmė viršų ant Stasiako, pa
galios surakino Stasiako 
abidvi rankas ir išplėtė ant 
matraso. Stasiakas dėjo pa
skutines pajiegas, kad ištru
kus, bet veltui. Juška pri
spaudė jo pečius prie matra
so. Laikas buvo 34 minutos 
ir 30 sekundų. Pasilsėjus 10 
minutų ristikai vėl susikibo. 
Jiedu grūmėsi visu smarku
mu. Praėjus 13 minutų Sta
siakas surakino Juškos ran
kas ir galvą, ir versdamas 
per save prispaudė prie ma
traso. Lenkai nudžiugo, o 
lietuviai nusiminė. Visi su 
nekantrumu laukė trečio iš
ėjimo. Susikibus trečiu sy
kiu Stasiakas atrodė smar
kesnis. Jis visu smarkumu 
puolė Jušką, bet Juška mit
riai ir atsargiai gynėsi. Pa
galios Stasiakas nučiupo 
Jušką iš užpakalio per vidu
rius ir bandė iškėlęs per sa
ve mest, bet Juška tartum tik 
tos progos ir laukė. Jis stai
giai nučiupo Stasiaką už gal
vos ir paleido per save. Sta
siaką išgelbėjo virvės, bet 
visgi puldamas jis pusėtinai 
prisitrenkė. Atėj'us Stasiakui 
ant matraso, Juška puolė 
ant jo, nučiupo jj lietuviškai 
į glėbį ir iškėlęs tokiu smar
kumu drėbė jį į matrasą, kad 
net visas steičius sudrebėjo. 
Lenkas išsitiesė, o Juška už
gulęs prispaudė jį. Laikas 
buvo 11 minutų ir 20 sekun
dų.

Kitų dviejų porų pasek
mės buvo šitokios: Bridson 
Green paguldė Gili Martiną, 
o saržantas Malcevvicz pa
guldė Skorskį.

t
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TX* 1 1 • O* A 1 CHO*O REPERTUARODideles Kistynes KONCERTAS!
UŽ PASAULIO CAMHjONAT«

I CHORO REPERTUARO

J» ik* šiame ket*; r.'

19 DIENĄ VASARIO EEBRUARY 
Pradžia S:I5 valandų

GRAND OPERA liOJSE
U ASHl.NGTON STREET. kampu BOSTON. MASS

. re

1‘rieo užgavėoiaa t« nedėMieaj

VASARIO-FEB. 22 D., 1925
Durį* atsiihirys 6:30

Pr.'»graoiaa prasidės 7:45 «aL vakare 
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampa* E ir Silver Sta, So. BoMone 
l Ibvgrame dalyvauja štai koku;* 

' muzikalės spėkos: Artistai A. Židana- 
viėiua. P. Rimkus. A Bačiūnų rajįr-- 
lės Mildi Monikaitė, Zosė Vajl..^jtč, 

' Julė yinkšnaitė— viso* trjs iš Siuntei- 
l<>, Mass. Y’ietinės: Zuzana Ncviaekie- 
nč. Margai ieta Grybaitė. Pianistės:— 

“ Čiurliutė ir O. Grybaitė ir kt.
Siame koncerte bus pildomi ir nau- 

.' ji muzikos dalykai. Turėsite tamstos 
*1 ko pasiklausyti ir busite patenkinti, 

nes matote programas įvairus ir dide
lis. Nepagailės duetų, bus ir kvartetu. 

_ _________________________________________________________ i

»
IWM. KREIVIS 

Lietuvis Kriaučius
Siuvu naujus rubus pagal naujau-, 

sios mados ir taisau senus už prieina- j 
mų kainą. (S) i

147 YVindsor St., Uambridgc. Mass ;

PLUNKSNAS. 1‘ukut, l'aduška* 
Patalas, Kaldras ir visokia* lovų jred- 
•ir*. parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
apatiškai arba rašykit:

Didžiausi* sandė
lis. Gvarantuojani 
užsiganėdinimą. 
Pas mus gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Loveli Street. Booton. Maaa.

)

Padarykit Savo Namus 
Linksmais!

STAR 
PIANAI

Vūuun Namai 
Liūtam Kada 
Ant Jų ' • 
Skambina

Gali Grajit 
Kiekvienas 
Visokius šakius 
Dainas ar Bile 
Kompozicijas

PLAYE3 
PIANAI

MES UŽLAIKOM STAR PIANUS. TAI DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA IšDIRBYSTĖ AMERIKOJE. Mes žinom jų gerumų todėl, 

kad ir.es patįs dirbome pianus per ’lgus metus. Mes parduotame pia
nus už nužemintų kainų, todėl niekur taip pigiai nepirksit kirip pas 
mus. Duodam ant išmokėjimo. Taipgi išmainoni naujus ant senų. 
Ateikit ir persitikrinkit.

i

Piayeriq Roliai 
ir Gramafonai i O®

pasirinki.ua viso-

NAUJOSIOS ANGLIJOS ČAMPIJONAS 

Franas Juška 
SUSIKIBS SU ITALŲ ČAMPIJONU 

Leo. I^riloriolei 
Švedijos ir Norvegijos čampijonas OI.E JAČOBSON 

susikibs su FRED MI1.LER
KRANK DI TCHER susikibs su MIKE TELYEGN

Katra* laimės: Juška ar Išbrida?

•ESI'- BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo^ inks
tų ir nervų ligų virš 29 metų.

Esu turėjęs patyrimo ligoni
nėje ir kiniškuose kvartaliuose. 
gydant sergančius. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3TREMONT ROW. 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS. 

Olympia Theatre Building
\ Room 22

r
tI

. ---- --------- --- —......— . Labriola yra italų milžinas, kurio
liirtuol dar niekas nepa-uldė. Uimėt< ias šių rietynių |»nu* proga ristis su i 
pasauliu čampijonu YYayne Munr.—už pasaulio ėan:nijooat*.

į
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Franui Juškai.” Tą diržą 
jam Įteiks žymiausias lietu
vių real estate brokeris Vin- 
cent A. Jenkins (Jankaus
kas).

Apart Juškos su Labriola 
tą pati vakarą risis dar šios 
dvi poros garsių ristikų: Ole 
•Jacobson iš Norvvood su 
Fred Miller ir Frank Du- 
teher su Mike Telyegn

PARDAVIMAI

Parsiduoda geras virtuvės 
(kičino) pečius. Atsišaukit 
nuo 5 vai. vakare iki 10 vai.

35 Covington St., 
So. Boston. Mass.

ARLINGTONE ■ užganėdinti.
Parsiduoda dviejų šeimy

nų namas su visais Įtaisy
mais: šiltas ir šaltas vanduo, 
šiluma, didelis tvartas irbar- 
nė, ir keliatas lotų geros že
mės. Netoli Mass. avė. Puiki 
proga kontraktoriui ir kraus- 
tytojui. Geros išlygos.

Arlington 0169-W.
Kreipkitės Į “Keleivio" 

ofisą.

BAUUS!
Rengia Lietuvių Kriaučių 

Kinkas -
UŽGAVĖNIŲ VAKARE

24 DIENĄ VASARIO-FEB. 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
Kampas E ir Silver St*., 

So. Boston, Mass.
Bus skanių gėrimų ir už

kandžiu. Grajis Al. Žvingilo 
šešių šmotų orkestrą ameri
koniškus ir lietuviškus šo
kius. ' •

Maloniai kviečiame irisus 
atsilankyti j šj balių, o pasi
tikim. kad risi busite palnai

v - ---------- ---- ' J*

Tikietai vyrams 5Į0 centų,

KoariMfa*

i

Telefoną* UI3*W.

į Dr. L 64rmi)-GHMSla$
LIETUVIS DENTISTAS

i ValanSua: nuo 10—12 dien*; 
nuo 2—5 po pietų; . 
nuo 8—8 vakare;

! NedtliuMue nuo 10—11 dien*.

7M N. Main at. knaep. Bresi ėt
MONTELLO, MAS8. 1

: 4 
moterims 25či ' Af |< 

Rengimo Koiiiitifha. įl 
PASTABA. Kriaučių Kliu-į’ 

’oo ' > rinkimas bus ketver-'* 
ge. Vasario-February,!}
7:3" vai. vakare, Lietuvių|į 

-. .Tėj. Visi nariai ir no-J 
inti i prie Kliubo prisira-!'

LIETUVIS 
GRABORIUS 

(UNDERTAKER)
Šiuomi paskelbia atidarys 

naujų įstaigų, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ant kokių 
kapinių, sulyg noro laidojančių.

Tatai Montcllo's ir apielinkės 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvį: (-)

ADOMĄ YVA1TKUNĄ 
(YVAITT)

25 Entcrprise St., Tel. 6746-YV 
Montello, Mass.
Ofiso vieta:

530 N. Main St„ Broekloe. Mass. 
Tel. 1023

»GYDO CHRONIŠKAS 
SLAPTAS LIGA*.

VALANDOS;
Nno.S ik’ 10 ryto. 
Nuo 2 iki 8 di«u« 
Nuo 7 iki 8 vakar* 
8X1 HANOVKR ST.

BOSTON, MASS.

Užlaikome Player Pianų 
Rolių*, Kokie tik Lietuvių 
Kalboje yra. Jie Tinka ant 
Visokių Player Pianų.

Taipgi turime didžiau*} 
kiu rūšių GRAMAKINU IR REKORDU, ko
kie tik padaryti lietuvių kalboje visokių išdir- 
bvsčių. Taisome gramafonus ir išmainome ant 
naujų.

Toliau* gyvenanti lietuviai, kuriems reikia Player Pianų ROLIŲ. 
REKORDU arba GRAMAEON'į’. įeikaiaukit katalogo, Įdėdami už 2c. 
štampų atsakymui.

TAIPGI UŽLAIKOME LYBAI DIDELJ PASIRINKIMĄ ČEVE- 
RYKU IR VYRIŠKU DRAPANŲ- Y'iskų parduodame žemiausiomis 
kai no mis. Molončkite užeiti ir persitikrinti.

GEO. MASILI0NIS
GENERAL STORE

233 Broadway, So. Boston, MasF.

risokių išdir-

i

i
i

V TEI_ E.M PI RE 7865 ''f NL F. MATULAITIS *
y Ultravioletinė šviesa N

Diathermia < S
& 322 HOLBROOK AVĖ.. §
< DETROIT, MICH. ?
X ADYNOS: 4
5 12-2, 6-8 S

I

Dr. H. M. Landau
SPECIALISTAS

VENERIŠKŲ LIGŲ
18 CH AM BERS ST. 

BOSTON, MASS.
Tel. Hay markei 1436

3

j
f 
II

4 TELEFONAS UB?

4 MEDICINOS DAKTARAS
1 C. J. MIKOLAIHS

Valamfoa: aso 2 iki 4 po piet*. i / auo 7 iki 8 vakaro

j 107 Summer St,
| LAWRENCE, MASS.

i į

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEFH REDER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

417 Bav Statė Building, 
LAYVRENCE, MASS.

I ! DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Specialistas sek re t uų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St.. Boston, Mana. 
(Prie Hanover S't.)

Tel. Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėidieniais iki 4 vai po piet.

ą

l

Tel. South Boston 4000

Ii

I
Į
i 
I

J

Ir. J. Landžius Seymour
LIETUVIS GYDYTOJAS 

.................................... gi
!
i

i
772 Broadway, So. Boston, Mass.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

Seredonns iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name,

251 Bread*av. tarpe C ir D St.
SO. BOSTON. MASS.

I

! ► TeL South Boston 3520 < [
Residence University 1463-J. '>

į: S. H. Puišiutė-Shallna
! LIETUVĖ MOTERIS b
► ADVOKATĖ < [
I 36C Broadwav, So. Boeton, Maaa. J
> Room 2. < *

LITU VIS DENTISTAS
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų

Nuo 2 iki 9 vak 
NEDALIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Tel. So. Boston 506-W J 

zDAKTARAS ; 
A. L. KAPOČIUS i

Šiame ketverge Juška risis 
su italų čampijonu Leone 
Labriola. Prieš ristynės jis 
..bus apdovanota* auksiniu 

diržu.
šianjeikętYĮĄrge prieš Juš

ką ir vėl stori didelis klau* 
simas: ar.paguldys jisai ita- « _ i__ •_ __

sujudimo, kada ant cimenti-' nas, 23* metų vyrąs ir sveria 
nio šalygatvio tarpan praei- net 245 svarus? šito milži- 
vių netikėtai nušoko iš vir- no. dar niekas ligšiol nepa
šaus žmogus. Moteris prade- guldė. Ant jo atkando daiui 
jo klykti, žmonės ėmė iš vi- ir Stasiakas. Italai pilnai įsi- 
sų pusių bėgti, o nušokęs tikinę, kad Labriola pagul- 
žmogus skubiai stengėsi to- dys Jušką. Ką mano lietu- 
liaus nučiaužti ir pasislėpti, viai? \
Atsistoti jis jau negalėjo, Prieš ristynės Juškai bus 
nes turėjo sulaužytas kojas. įteiktas 1000 dol. Vertės auk-

Tuo tarpu iš to paties na-' sinis diržas su parašu: ‘‘Nau- 
jno išbėgo su keliais polio 'josios Anglijos Čampijonui

Pačios užkluptas, vyras iš
šoko iš merginos kambario.

Ant Falmouth gatvės Bos-

t

PARSIDUODA uis dvie
jų mėnesių šuniukai.
66 G St., Šo. Boston, Mass.

PARSIDUODA I’UI.Rl MIS su ke
turiais stalais ir visais Įtaisais: biz
nis gerai išdirbtas. Priežastis pardi« 
vimo—turiti kitų bizni. Kaina ?5ot>. 
Galinta matyti rytais nuo 9 iki W va 

M R. YVELCH
85 Middlesex St:. Biaten, .Ylas*.

: ■ aliniai kviečiami alsi- !3»mm«~mm«wm
Lietnis OptHKtmtu |

r««

S

tone aną vakarą buvo daug; lų čampijoną, kuris yra jau-
bnrln oirrtnirkfi_ • 0O mnfii UVTOC IV CVPH11

TIKRAI PIGIAI
CAMBRIDGE*UJE du trijų šeimy

nų _ _ .5 kamteiriuš-katrai, vrsi 
im

ą
HHHHH ~__ 7

laffigai? <iektrifca». vieta dėl ų 
d&EŽn. neikiami,, i šr 

virio}.’ Kaina $23.5tX» •
“ir daBto. puikiausioj ir:.

pa ____ L— ------—-------------
už abu namu. t*
IR VĖL BARGENAS SO. BOSTONE

11 kambarių. 3 šeimynų narna*, ren - 
dų apie $43 ant mėnesio, prie Broad- • 
way,' tik S25OO. Nepraleiskite progo> 
kreipkitės kuogreiėiausia pas: 

A. I V A S
361 Broed«ay. So. Boston. Mass.

■■•i ___ ___ -- i3
•i|
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•
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•S
• §
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• S
• *2.I
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Skausmai, 
mėšlungis,

JT?.;

Prieš ristynės Juškai bus
PA RSI m Ol> A A rTOMOBI 1.1U S

ji jr reumaUMue 
■ pasirodyt).

SEVEtAS ' ’•

Ger<.-. n.rr.wUs
Z- . anariuir.trau- 
' j - v šokią kitokių tkaig- 

Oauk bonkuM {««*«"•

-'a.gij-u
~.ai negali P**11 

' •okiuose-a^1'
t

Iieruminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškuse (aklose) aky
se sugražinu Avies* tinkam* 
lailni.
J. L. PA8AKARN1S O. P.
447 Braedvay. 8*. Beete^. Maaa

j—

& 
&
I ir 
g

Didžiausias Išpardavimas
' Geležinių Daiktų

.SOUTH END KRAUTUVĖJ. KUR KIEKVIENĄ DIENĄ TŪK
STANČIAI UŽGANĖDINTU DARBININKU PERKASI SAU VI
SOKIUS ĮRANKIUS. GELEŽINIUS DAIKTUS. PLUMB1NGĄ, 
ELEKTR1K1MUS PRIETAISUS IR KITOKIUS STUBAI REIKA
LINGUS DAIKTUS.

Sulyginkit musų kainas su kitų krautuvių kainomis. Tai yra krau
tuvė. kurių turėtų aplankyt kiekvienas darbininkas ir kiekviena šei- 
aiyninkė.

South End Hardware Company
1SS5 MASHINGTON STREET, BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

jį“ !! z
t h. f. pusnnnos g
J GYDYTOJAS A

*

Essex 5 sėdynių, uždarytas, maža f
vartotas, išrodo kaip nauja . Važiuoju 
Lietuvon, todėl ir parduodu.

MRS. L. BALČIŪNAS
14 W« St.. Dorchester. Yla**.

Tel Dorchester 8325-R.

Z0 ir (-

kaunanti

*' w. F s 4

H 
H 
h 
;l 
f I

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki 11 ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

889 BROADVAT
SO. BOSTON. MASS.

Tol. So. Beatea 8881 ,
/
I

Jeiiru norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdų, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMOKA1ČIU1
Si L TL’S IR OVER- 

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

A. SIMOKA1TIS
344 Broadway,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.
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