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Metai XX
< \w v • i • I “BIEDNI” SENATORIAI

Anglija Non Penkių i S*™“kX- 

Valstybiu Sąjungos.į te
* J____  * i tino, nes už senąją algą

„ • • a • • j u j J jiems “sunku” buvę pragy-Francijai, Ar jai dabar dėtis £orit;
su Vokietija, ar stovėti su 
Lenkija? Francija iki šiol 
rėmė Lenkiją kuo tik galėjo. • ug senatorius McCormick 
Ji ir svetimų žemių padėjo gavo kmynai §uvir-
jai prisigrobti, ir bolševikų $2 000 000 turto. Miręs 
armiją nuo Varšuvos atmuš- andai Mass valstijos 
ti, n pinigų davet u kanuo- toldng £odge paliko daugiau 
menę suorganizavo Betį ar kaj $1 (>00,<)00 turto. 
Francija dare tai Lenkijos, /aigi pasirodo> kad tie 
labui. Visai ne. Francijai “kįe(]nf’ senatoriai yra tik- 
buvo reikalinga sąjungmin- 
kė prieš Vokietiją. Dabargi, 
kuomet Francija gali gauti; 
daug geresnių sąjungininkų, 
tai ant tokios Lenkijos ji ga
li nusispiauti.

Todėl manoma, kad Fran
cija dabar drėbs palioką iš 
savo vežimo laukan, o pasi
ims savo kompanijon anglą, 
belgą, vokietį ir italą. Jeigu 
ligi šiol ji laikė palioką prie 
savo šono, tai vien tik dėlto, 
kad anglas nenorėjo su ja 
draugauti.

Žinoma, visa tai tebėra tik 
projektas, o ne įvykęs fak
tas. Tečiaus labai galimas 
daiktas, kad projektas bus 
įvykintas gyveniman, nes. jį 
remia Anglija ir Francijai 

foazu, jis negali nepatikti. Lenki-

GALI ATIMTI LENKAMS 
DANCIGĄ IR SILEZIJĄ

To reikalauja Vokietija ir 
tam pritaria Anglijos 

diplomatai.
Visai netikėtai šią sąvaitę 

Europos padangėj pasirodė 
ženklų, kurie lemia labai 
svarbių permainų. Iš penkių 
didžiųjų Europos valstybių, 
būtent Anglijos, Vokietijos, 
Franci jos, Belgijos ir Itali
jos gali susitverti sąjunga 
prieš Rusiją. Negana to, 
Lenkijos baltajam varnui 
gali būt apkarpyti sparnai: 
ji gali netekti Dancigo Kori
doriaus, Silezijos, o jei.kaip, 
tai ir Vilniaus.

Šitokių prospektų patiekė 
susirinkusi šį panedėlį Žene
vos mieste Tautų Lygos Ta
ryba. Šitam susirinkime 
Francija patarė sudaryti tri
jų valstybių — Anglijos, 
Franci jos ir Belgijos—aljan
są apsaugojimui dabartinių 
sienų nuo Vokietijos užpuo
limo. Bet Anglija tam nepri
taria, nes, jos manymu, tok
sai aliansas (sąjunga) su- 
kad^^’^^^a^ometijai.tarreiškia peilį po gerk- 

butu priversta jieškoti vie- , *e> ir ji Jau labai nusigandus, 
nybės su Rusija. Vadinasi, > Jos užsienio reikalų mmiste-

i

Šaud Čerkaus

Brooklyne

: venti.
Bet štai, laikraščiai prane

ša, kad miręs andai Illino-

ri milionieriai.

' GIMDYMO KONTROLĖS 
PRAKALBOS NEĮVYKO.

Amerikos pilietinės lais
vės sąjunga norėjo surengti 
Bostone prakalbas apie gim
dymo kontrolę, kad išban
džius, ar gali miesto majoras 
tokias prakalbas sustabdyti. 
Kalbėti buvo pakviesta pa
garsėjusi gimdymo kontro
lės šalininkė Margareta San- 
ger. Tečiaus prakalbos ne
galėjo įvykti, nes negalėta 
gauti salės. Mat majoras 
įgrasino salių savininkams, 
kad kas duos tokioms pra
kalboms salę, tam bus atim
ta salės laisnis.

Majoras Curley yra dide
lis gimdymo kontrolės prie
šas, nežiūrint kad tokia 
kontrolė ir jam pačiam butų 
neprošalį.ris Skrzynskis dabar laksto 

po Europą kaip katinas su 
bruzgalu. Tuo pačiu laiku da Į 
ir Lietuva kelia balsą, pro
testuodama dėl užgrobimo 
Vilniaus. Jei vokiečiams 
Lenkija turės atiduoti Dan
cigo Koridorių ir Dalį Sile
zijos, tai labąi galimas daik- 

BelSjar Francija? Italija*'ir tas, kad ir iš Vilniaus jai pri- 
------ - sieis kraustyti savo “forni- 

čius” atgal į Varšuvą.
i -------------- .

ANGLIJOJ LAUKIAMA 
DIDELIO STREIKO.

Anglijoj laukiama didelės 
klasių kovos. Atžagareivių 
valdžia norėtų išleisti įstaty
mą, kuris žymiai sumažintų;

gareiviai bijosi, kad tas ne-s v- 
sukeltų prieš juos didesnės, 
darbininkų neapykantos ir 
nesuvienytų daugiau prole-- 
tariato pajiegų. Tuo tarpu i „
socialistai darbuojasi ir dar\BoMUNISTlf atstovas 
bininkų vienybė kas dien au-į KOMUNISTŲ ATSTOVAS 
ga didyn. Dabar norima su--. Bulgarijos sostinėj Sofi- 
vienyti trijų stambiausių j°J ant gatvės tapo nušautas 
pramonių unijas, būtent, Haralmi Stojanov, komunis- 
transporto, kasyklų ir gelž-.tų atstovas parlamente. Jį 
kelių. Sudarius šitokią trili-; užmušė jaunas makedonie- 
pę sąjungą, darbininkai ke-tis. žmogžudystės motivas 
tina apskelbti generalį strei- buvo kerštas.
ką ir priversti kapitalistus iš- ---------------
pildyti visus savo reikalavi-!150 RUSŲ ŽUVO AZOVO 
mus. Į JUROJ.

—----------- Azovo Juroj, pietų Rusi-
BAVARIJOS KLERIKA- ? joj, pereitą sąvaitę žuvo 150 
LAI NORI KARALIAUS • rusų žvejų ir 60 arklių. Žve- 
Bavarijos klerikalų vadas'jai buvo išvažiavę arkliais 

Heim atvirai jau pasisakė, • ant ledo toli nuo krašto, tuo 
kad jo partija turi reikalau-, tarpu ledas sutruko ir visi

toks aliansas nesumažintų 
pavojaus iš Vokietijos pusės, 
bet da padidintų. Todėl An
glijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Chamberlain padavė 
kitokį sumanymą. Jisai pata
rė tverti penkių didžiųjų Eu
ropos valstybių sąjungą, į 
kurią turėtu ineiti Anglija, 
r " 7 T‘ ’** *
Vokietija.

Šitokia sąjunga netik pra-. 
šalintų visokį pavojų Franci-; 
jai iš Vokietijos pusės, bet ji 
butų d a didelė spėka apsau- 
gojimui vakarų Europos nuo 
Rusijos bolševizmo.

Ką-gi ant to sako Vokieti
ja? Ji praneša, kad ji visai 
negalvojanti apie keršto ka
rą, apie karą Alzacijai ii- Lo
taringijai atsiimt. Tegul sau 
Francija laikosi tas provinci
jas, sako autoritetingas Vo
kietijos balsas: tegul Vokie
tijos sienos vakaruose pasi
lieka taip kaip jos dabar sto
vi ; Vokietija ju nedrumsian- 
ti.

Tas Francijai patinka. Bet 
čia ne viskas. Vokietija per 
karą neteko daug daugiau, 
negu tos kolonijos, ką Fran
cija pasiėmė. Iš jos buvo at
imti dideli plotai žemių ir 
atiduoti Lenkijai. Negana to, 
per Prusus tapo pravestas 
taip vadinamas Dancigo 
Koridorius, kad padarius 
Lenkij’ai kelią prie jūrių. 
Paskui da lenkai užėmė dalį 
Silezijos su turtingomis ang
lių kasyklomis, ir aliantai 
pripažino tas žemes Lenki- į__ __ r —____________
jai. Ar Vokietija sutinka ir tj Bavarijai karaliaus. Dabar žuvo, 
šitas teritorijas palikti ra my-~ “ ------
bėj? Visai ne. Sienos su Len
kija turi būt d a portvarKy- 
tos, sako Vokietija. Ji pasi
lieka sau teisę rišti šitą klau
simą derybų keliu su Lenki
ja. '

Ką ai ant to sako Varau- • “Patįs valdytis mes negalirr 
,? Varšuvos prošepanai Mums reikalingas karalius. į

•’ Klerikalai visur yra atža-nagesiai pribuvo, >
_ reiviai. _________ ba buvo liepsnuose.

va
nenori apie tai nei kalbėt. j . . . 

Čia susida^ kpbli padėtis gareiviai.

REIKALAUJA ATSKIRTI 
BAŽNYČIĄ NUO 

VALSTYBĖS.
Argentinos sostinėj Bue

nos Aires pereitą nedėldienį 
buvo sušauktas didelis masi
nis mitingas, per kurį kalbė
tojai aštriai kritikavo val
džią, kam ji leidžia popie
žiaus agentams varinėti vi
sokias intrigas, šitokia pa
dėtis žemina Argentinos 
vardą ir skaldo gyventojus 
tikybos klausimu. Todėl mi
tingas reikalavo, kad bažny
čia butų nuo valstybės at
skirta ir kad visi popiežiaus 

J agentai, kurie kursto žmones 

butų išvyti iš Argentinos

Tai yra išmintingas reika
lavimas.

Bavarija yra Vokietijos d a-į ----------------
lis ir skaitosi respublika/ SUDEGĖ 10 ARKLIŲ. 
Juodašimčiams tas nepatin-; Lavvrence, Mass.—Dešim- 
ka. Jie stoja už konkordatą tis arklių žuvo gaisre, kuris 
su popiežium ir už karalių. Į čia sunaikino dviejų aukštu 
“Mes nesam respublikos Įarktydę ant West streeto" 
minties žmonės,” sako Heim. Ugnis buvo pastebėta dviem 
' Patįs valdytis mes negalim.(valandom arklydę ant nak- 

”}ties užc|ariUS) jr kuomet ug- 
------- ...t, y|ga

PAŠTAS BRANGS.
'“ Nuo 15 balandžio ant atvi- 

i račių reikės dėti 2 centų 
Štampas.

i Apie 300,000 pašto tar- 
■nautojų Amerikoj iškovojo
1 po $300 daugiau algos me
tams. Iš viso tas sudarys 
apie $68,000.000. Kad surin
kus šitą sumą. Kongresas nu
tarė pakelti kainas ant tūlų 

.pašto siuntinių. Pavyzdžiui^ 
lant spalvuotų atviručių rei- 
jkės dėti 2c. štampas. Taip 
pat ir ant visų kitų privati
nių atvirlaiškių reikės lipyti
2 centų štampas. Bet pašto

Areštuotas Romos 
Katalikų Kunigas.

Simono ir čerkausko dra
panų siuvykloj Brooklyne 
tarp darbinmkų kilo didelė 
panika perefcą sąvaitę, kuo
met staiga jfa.' ‘ ’
mas ir po dirbtuvę pradėjo 
švilpti kulijĮkos. Elzbieta 
Urboniutė. jauna ir daili lie-į 
tuvaitė, tapo mirtinai sužeis-; 
ta: jos užpuolikas, Vladas'------- -------- r— —
Girkus, taipgi krito su per- parduodamos baltos atviru- 
šauta galva. Abudu buvo nu-^tės eis už 1 centą, taip kaip 
gabenti ligoninėn, be vilties ir dabar. Registruoti laiškai 
pasveikti. ■ ir money7 orderiai bus pusė-

Koks buvo šaudymo mo- ■ tinai biangesni. šita permai- 
tyvas, niekas nežino. Darbi- na lneis gabon 15 balandžio, 
ninkai buvo tik ką susirinkę' 
po pietų ir ėmėsi už darbo. ^O^CMANAS JŽMOGŽU- 
Elzbieta Urboniutė buvo pa
silenkus prie siuvamos maši-: 
nos, ant kurios ji siuvo ap- 1 
siaustą. Tuo tarpu įnėjo iš 
lauko Vladas Cirkus ir priė
jęs prie jos kažin-ką jai pa
sakė. Mergina piktai į jį pa
žiurėjo. Tuomet jis griebė 
jai iš rankų siuvamą apsiaus
tą. Kilo ginčas. Girkus išsi
traukė iš kišeniaus revolve
rį ir šovė du kartu. Mergina 
suriko ir nuvirto nuo kėdės. 
Kitos darbininkės pradėjo 
spiegti. Kelios merginos no
rėjo_griebti (^įrkų, bet Jis at
statė į jas revolverį ir jos su
stojo. Tuo tarpu jis šovė sau 
į pilvą, pasviro atbulas, ir 
pakėlęs revolverį antrą kar
tą šovė sau į smilkinį ir su
griuvo. e .

Dirbtuvėj pasidarė da di
desnis kliksmas. Net praei
viai ant gatvės pradėjo rink
tis ir žiūrėti, kas čia pasida
rė.

Neužilgo pribuvo policija 
ir pašaukė iš ligoninės am- 
bulansą. Abudu peršautieji 
buvo tuojaus nugabenti į St. 
Catherine ligoninę, kur juos 
apžiurėjus buvo pareikšta, 
kad abudu turės mirti.

Policija klausinėjo visų 
dirbtuvės darbininkų apie 
to atsitikimo priežastį, bet 
niekas negalėjo nieko pasa
kyti. Tik tiek žinoma, kad 
mergina buvo jauna, 19 me
tų amžiaus, čia augusi, ir bu
vo labai graži; Girkus gi, 
kuris norėjo prie jos prisitai
kyti. buvo ateivis, jau 35 me
tų amžiaus, ir jai visai nely
gus.

Taip maždaug šitą atsiti
kimą aprašo “The Eevening 
World,” kurio iškarpą mums 
prisiuntė vienas “Keleivio” 
draugas.

II

l 
t

sigirdo. šaudy-

DIEVAS NAIKINA 
BAŽNYČIAS.

Paskutinėmis dienomis 
Kanados provincijoj Onta- 
rio tapo sunaikintos dvi ka
talikų bažnyčios. Viena nau
jutėlė bažnyčia sugriuvo lai
ke žemės drebėjimo, o kita 
pereitoj subatoj sudegė. Ug
nis kilo dėlto, kad nuo žemės 
drebėjimo buvo trakęs baž
nyčios kaminas. Kunigai aiš
kina žmonėms, kad žemės 
drebėjimas paeinąs nuo Die
vo. Taigi išeina, kad šitos 
bažnyčios buvo sunaikintos 
paties Dievo rankomis.

KALTINAMAS NEDORU 
PASIELGIMU SU 

MERGINA.

DYS GAVO TIK 2 METU 
KALĖJIMO.

Buvusis Holyoke miestelio 
(Mass.) policmanas Būras, 
kuris 1924 metų vasario mė
nesy girtas būdamas Įsilaužė 
į lenko Miloszeko namus ir 
nušovė Miloszeko žmoną, 
gavo tiktai du metu kalėji
mo. Teisme žmogžudys pri-į 
sipažino prie savo niekšiško į 
darbo ir prie to buvo priro-į 
dyta, kad jis nušovė tą moie-j 
rį vien dėlto, kad ji nedavė; 
jam degtinės. Ir visa to aky- i 
vaizdoj, žmogžudys gauna ■ 
tikrdu metu kalėjimo!; ~

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
7 KALINIUS.

Iš Leningrado pranešama, 
kad 7 kovo vietos kalėjime 
tenai tapo sušaudyti 7 kali
niai, kurie buvo sukilę prieš 
kalėjimo valdybą dėl nežmo
niško su jais elgimosi. Kali
niai buvo padavę prašymą, 
kad jiems dovanotų gyvastį, 
bet susimylėjimo pas "bolše
vikus nebuvo.

Shenandoah’rio minyaka 
skundžia jį už suviliojimą ir 

reikalauja $25,000 
atlyginimo.

Trentono mieste, New 
Jersey valstijoj, tapo areš
tuotas ir pasodintas už gele
žinių grotų kun. M. Novakas, 
šventos Jadvygos parapijos 
klebonas. Jis buvo paimtas 
iš klebonijos ir nugabentas 
tiesiog kalėjiman, kad nepa
bėgtų nuo bylos, kurią prieš 
jį užvedė Valerija Verbic- 
kaitė, Shenandoah’rio mi
nyška, reikalaudama iš jo 
$25,000 atlyginimo už jos su
viliojimą.

Apie šitą atsitikimą pra
neša Trentono anglų dien
raštis, kurio iškarpą mums 
prisiuntė vienas “Keleivio” 
draugų.

Ar šis “dūšių ganytojas” 
parūpino tai minyškai šei
mynos, anglų laikraštis aiš
kiai nepasako. Jis tik prane
ša, kad jegamastis Novakas 

Vei&ickaite 
__________ ryje apie penki

VAIKAI PAKORĖ SAVO 
DRAUGĄ.

Chicopee, Mass.—Žaisda- ^P^^Ptį Su .
i vaikai čia pakorė 9 metų Shenandoah’ryje 

Joną Kowalį, lenkų metai atgal, kur jis tuomet 
ką. Korimas buvo buvo klebonu ir mokino pa-

mi vaikai čia pakorė 9 metų 
amžiaus J " ” ’ ’
tėvų vaiką. Korimas buvo 
daromas juokais, bet pasi
baigė mirtimi. Iš dalies čia 
kalti ir tėvai, kad nežiūri 
kur jų vaikai randasi ir ką 
jie daro.

lapijomis “doros.”
Apkaltinimo akte mergi

na sako, kad kunigaudamas 
Shenandoah’ryje kun. No- 
vakas yra daug kartų užpuo
lęs, reiškia, nedorai su ja pa
sielgęs. Pirmu syk jisai pa
sielgęs su ja nedorai, kuo
met ji nuvykusi pas jį klebo- 
nijon imti pradinių lekcijų į 
minyškas pastoti. Verbickai- 
tė tada buvo apie 20 metų 
amžiaus. Po šito atsitikimo 
mergina turbut pradėjo ne
gerai jaustis, nes ji sako, kad 
“dvasiškas tėvelis” tuomet 
prižadėjo vesti ją už pačią, 
ir kad ji apie tai neabejotų, 
jis davė jai žiedą.

Shenandoah’ryje susiėji
mas buvo nepatogus, tai “tė
velis” Novakas tankiai išsi- 
veždavo merginą į kitus 
miestus ir tenai gyvendavo 
po kelias dienas. Sausio mė
nesy, 1919 metų, Verbickai- 
tė sakosi gyvenusi su kun. 
Novaku Mahanoy’uje, o ge
gužės mėnesy tų pačių metų 
jiedu buvę Philadelphijoj.

Staiga 1921 metais kun. 
Novakas iš Shenandoah’rio 
prapuolė, sako minyška Ver- 
bickaitė. Bet vėliaus jis at
siuntė pas ją savo advokatą, 
kuris siūlė jai su kunigu su
sitaikyti. Mergina su tuo ne
sutiko. Kur tuomet buvo 
oats kunigas, ji nežinojo. 
.Iatojna, jis slapstėsi nuo 

jos.
Tik dabar ji susekė, kad 

šitas “dūšių ganytojas” ku
nigauja Trentono mieste, ir 
atvykus čionai užvedė prieš 
ii bylą, reikalaudama $25,-

ESTONIJA UŽGINČYJA 
GANDĄ APIE PRO

TEKTORATĄ.
Sovietų užsienio reikalų 

komisaras čičernas buvo pa
skelbęs anądien, kad Estoni- 
ja siūlanti Anglijai įkurti 
Anglijos protektoratą Esto- 
nijoj, kitaip sakant, paimti 
Estonijos kraštą savo glo- 
bon. Estonija sutinkanti 
įtaisyti savo uostuose Angli
jos laivynui papėdę ir duoti 
jai kitokių koncesijų, o Ang
lija užtai turėtų tiktai ginti 
Estoniją nuo bolševikų už
puolimo.

Estonijos užsienio reikalų 
ministeris dabar išleido pa
aiškinimą, kad šitie paskalai 
esą grynas bolševikų prasi
manymas.

NUŠAUTAS ŽMOGUS 
BUVO APSIDRAUDĘS 

ANT $200,000.
Terrytovvn. N. Y.—Perei

tą sąvaitę netoli nuo čia bu
vo atrastas ant kelio nušau
tas turtingas mėsininkas 
Leitner, kuris nesenai ap-; Į<aijnjajj kurių buvo apie 30, 

,ant atsisakę bėgti ir d a pranešę 
$200,000. Eina tardymas, ai . liejimo vyriausybei, kad 

' kalėjimas išlaužtas.
į Petras Vaišnis yra 42 me- 
.ų amžiaus lietuvis. Jis pa-

■ >ina nuo Suvalkų.

SUDEGĖ 22 GALVIJAI.
i New Hampshire valstijoj, 
j netoli Manchesterio, pereito 
| nedėldienio rytą sudegė Ber- 
itrando Hunto faunos trio-
■ bos. Tvartuose žuvo 22 gal
vijai : išgelbėta tik vienas

i arklys.

DU LENKŲ KARININKAI 
PASMERKTI MIRIOP.
Minske bolševikai pa

smerkė sušaudymui du len
kų armijos oficieriu, kuriedu 
pereitą sausio mėnesį buvo 
padarę užpuolimą per Rusi
jos sieną. Teismas įsakė juos 
sušaudyti į 72 valandas. To
kiems taip ir reikia.

PETRAS VAIŠNIS PABĖ
GO IŠ KALĖJIMO.

Kelios dienos atgal Mario
jo mieste, Illinois valstijoj, 
Petras Vaišnis buvo nuteis
tas iki gyvos galvos kalėji- 
mąn už užmušimą savo žmo
nos. Dabar “Herrin News” 
praneša, kad Vaišnis išsilau
žė iš Mariono kalėjimo ir 

! pabėgo. Kartų su juo pabėgę 
: da du žmogžudžiai, bet kiti

tik nenušovė jį kas iš artimų i 
giminių, kad gavus apdrau- 
dos pinigus.

VOKIETIJOJ NUTEISTA 
23 KOMUNISTAI.

--------- Beutheno mieste, Vokie-
Pasipiktinę Lietuvos žmonės tijoj, buvo teisiama 33 ko- 
reikalauja išvyti Vatikano munistai dėl suokalbio griau

ti respublikos valdžią ir dėl 
laikymo ginklų. Dešimts kal
tinamųjų buvo išteisinta, o 
23 nubausta. Didžiausia 
bausmė buvo 9 mėnesiai ka
lėjimo.

EKSPLIOZIJA LENIN
GRADE UŽMUŠĖ 26 

ŽMONES.
Pereitą sąvaitę Leningra

de, pačiam vidury miesto, i 
įvyko oksigeno tankų eks-. 
pliozija, užmušdama 261 
žmones. Sužeistų buvo daug 
daugiau.

Lietuva Protestuoja 
Prieš Popiežių

atstovą.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad Lietuvos valdžia rengia 
protestą prieš popiežių, kam 

■jis darydamas su Lenkija 
konkordatą pripažino jai už
grobimą Lietuvos žemių su 
Vilniaus miestu. j

Lietuvos visuomenė šita 
popiežiaus politika taip pa
sipiktinusi, kad pradėjusi 
spirti savo valdžią, kad ji 
lieptų popiežiui atsiimti iš 
Lietuvos savo atstovą Zec- 
chini. __ ____ ___

GARAŽAS SUGRIUVO
NUO ŽEMĖS DREBĖJIMO 000 atlyginimo. O kad ku- 

Lavvrencc, Mass.—Kelios nigėlis vėl nuo jos nepabėg- 
, 1 ienos atgal čia sugriuvo 
naujas garažas ant Pleasant 

j ir Spring gatvių. Savininkas 
: sako, kad po žemės drebėji- 
Įmo andai sutiiiko murinės 

; garažo sienos, ir dėlto jisai 
sugriuvo.

i

tų, ji išėmė iš teismo “ca- 
pias,” kuris draudžia jam iš
važiuoti iš tos jurisdikcijos. 
Beto, jis buvo areštuotas ir 
pastatytas po $5,000 kauci
jos. _________ __
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AMERIKIEČIAI SIŪLO i ku, keleiviai pasipiktino tokia 

LIETUVAI ENCIKLOPE- ' jo kalki ir ėmė prieštarauti, pa-
i 
It

biu aitra iš valstybės iždo ėmi- 
m<>.

K SciilUS
ta p kad prasikaltusį kunigą 
neg 
ma

Mi M

šakoti apie kunigėlių ‘cnatas’ ir 
1.1. Policininkas negalėdamas jų 
Įtikinti, parodė brauningą. Ne
žinia, ką jis butų toliau daręs, 
bet važiavusi drauge moteris 
ėmė gėdinti, ir šis aprimo. At
vykus į Šiaulius, vienas kelei
vių. Puipa, buvo to policininko 
suimtas ir šaltojoj pasodintas 
drauge su kriminalistais, kurie 
iš jo net pinigų atėmę. Tik po 
2 dienų kitų .pagalba pavyko ji 
paliuosuoti. Charakteringa dar 
policininko žodžiai: ‘Ar žinai 
tamsta Lietuvos Įstatymus?— 
Pas mus tik mislyti tegalima, 
bet ne kalbėti...’ Ar tikėsit, kad 
tokie dalykai dedasi musų—de
mokratinėj respublikoj ? ’

Šitokių dalykų Lietuvoj 
nebuvo nei caro žandarams 
viešpataujant.

DIJOS VERTIMĄ.
“Lietuvos” 26-tame nume

ry randame šitokią žinią:
“Dar prieš metus, vienam 

savo posėdy, ‘švyturio’ bendro
vė, steigdama savo spaustuvę, 
buvo iškėlusi sumanymą Į leidi
niu programą Įtraukti ir enci
klopedijos leidimą. Tik lėšų 
trukumas neleido šiuo reikalu 
viešinu prabilti. Bet pereitu 
metu rudeni, siųsdama Į Ameri
ką savo atstovą Joną Strazdą 
knygų prekybos reikalais, be 
kitų reikalų, dar Įgaliojo ji pa
siteirauti. ar neatsirastų tenai 
pinigingų žmonių, kurie pano
rėtų prisidėti prie enciklopedi
jos išleidimo Lietuvoje.

“štai pereitų metų gruodžio 
mėnesio pradžioje ‘švyturio* 
bendrovė gavo iš J. Strazdo ži
nią, kad viena lietuvių ameri
kiečių grupė siūlo 'švyturio’ 
bendrovei išversti ir išleisti lie
tuvišką enciklopediją. Atsiuntė 
net ir enciklopedijos pavyzdi 
anglų kalba, šią enciklopedija' 
sudaro 12 tomų po 40 lankų 
kiekvienas, maž-daug apie 480 
lankų (apie 7600 pusk). Tik 
amerikiečiai stato išlygą, kad 
enciklopedija neatsieitų bran
giau kaip po 10 dol. už vieną 
kompletą (12 knygų) ir kad vi
sas darbas butų atliktas per 
dvejus metus. Tokiomis sąly
gomis amerikiečiai užpirktų 
4000 kompletų; jei butų bran
giau, tai imtų tik 2000 kompl. 
‘Švyturio’ bendrovė apskaičia
vo, kad jeigu amerikiečiai imtų 
4000 kompl.. musų valdžia savo 
administracijos ir mokslo Įstai
goms 2000 ir dar paliktų lais
vam pardavinėjimui apie 2000 
kompletų, tai prie 8000 egz. iš 
480 lankų gal butų ir galima 
amerikiečiams atiduoti enciklo- 
pedij'os kompletas už 10-12 dol., 
nes visas enciklopedijos darbas 
atsieitų nuo 900.000 iki 1,000,- 
000 litų.

“ ‘Švyturio’ bendrovė šiuo 
reikalu dabar su amerikiečiais 
susirašinėja.”

Kas per vieni tie amerikie- jr dabar. Bet kadangi tos 
Lietuva nepasako, laisvės nėra, kadangi dabar-

KAIP ŠEIMININKAUJA 
“DVASIŠKI TĖVELIAI.”
“Šiaulių Naujienose,” prie 

kurių bendradabiauja Dr. J. 
Šliupas, randame gana įdo-’ 
mų straipsni apie tai, kaip 
dabar Lietuvoje šeiminin
kauja “dvasiški tėveliai.”

Lietuvoje dabar nuolatos 
girdėti apie kratas, suėmi
mus, tardymus, teismus ir 
t.t., sako straipsnio autorius. 
Manytum, kad valdžia čia 
gaudo plėšikus, kriminalis
tus. Bet ne! Pasiteiravęs su
žinosi, kad čia gaudomi ir 
areštuojami bolševikai, ko
munistai, ar bent tokiais jie 
vadinami.

Skaudu darosi lietuviui, 
jis sako, kad su dideliu var
gu iškovojus nepriklausomy
bę randasi žmonių, kurie ne
brangina savo šalies. Bet 
kas gi čia kaltas? Kodėl 
žmonės nepatenkinti savo 
valdžia? Kodėl jie daro 
prieš ją suokalbius, kodėl jie 
prieš ją kovoja? Nejaugi 
jiems nebrangus savo, kraš
tas? Taip nėra. Liaudis, 
kuri kovojo už laisvę caro 
laikais, reikalauja tos laisvės

Ciai, Luv.„VTTM 
bet reikia manyti, jog tai bus 
kunigai, nes ir “švyturys” 
yra kuniginė bendrovė. '

tiniai krašto šeimininkai rū
pinasi ne žmonių labu, bet 

i žiuri tik savo kišeniaus, tai 
; liaudis ir nerimauja.

Reikėtų vėpla būti, kadKUR YRA PEKLA?
Lietuvos žmonės mano, j nematyti, jog dabartiniu lai- 

kad pekla, arba pragaras, I ku Lietuvą prapultin veda 
randasi Romoj, netoli tos j neprisotinamas kunigų noras 

“šven- be darbo praturtėti irįsi- 
štai, viešpatauti. Kunigų luomo 
„...j godumui nėra jokių ribų. 

Tai yra stačiai kiauras mai
šas. Dėl pinigo^kunigai,pa
meta net bažnyčią,,-Užaugi
na barzdas, .kaip antai’' kun. 
Krupavičius,;, kad paslėpus 
tikrąjį savo" vstoną,” ir eina 
biznio daryti, arba virsta po
litikieriais ir pasistatę artt 
rinkų bačkas prakalbas rie
čia, į valdininkus skverbiasi. 

“Šiaulių Naujienos” sako: 
“Kunigus žmonės ima bažny

čion varyti! Tad Dievo tarnai 
lyg susigėdę dangstosi ar pseu- 
donymais (pakišdami zakristi
jonus), arba daktarais virsta 
per fas et nefas. Bet ar šiaip 
ar taip, sunku yra paslėpti kle
rikalizmas, kuris iš vidaus ir 
iš viršaus dvokia savo kvapsniu 
nelyginant iškūrentas pypkės 
tabakas.

“Koks gi tas kunigų-lderika- 
lų kvapas? Pasiklausykit jų 
pamokslų ir pasiskaitykit ‘Vie
nybę,’ ‘Rytą’ ir kitus klerikalų 
raštus: ko ten jie mokina? 
Ogi: nepirkite pas anus, jie so
cialistai, laisvamaniai, bedie
viai! Išstumkite iš vietų—val
sčiuose, savivaldybėse, mokyk
lose, urėdijose! Neleiskite mi
tinguoti! Neleiskite pirkliauti 
katalikų šventėse, neleiskite 
dirbti! Nekęskite žydų, protes- 
tonų! Jei vedei pravoslavę ar 
protestonę, katalikink šeimyną 
ar skirkis, nėsa gimusieji iš to
kių maišytų šeimynų yra mer
gų vaikai! Lietuvoje viskas*

vietos, kur katalikų 
tas tėvas” gyvena. 
“Šiaulių Naujienų” 4-tame 
numery skaitome:

“Esama dar žmonių pasauly
je, kurie neriasi iš kailio ‘pek
los’ dėliai; kartais jie nei mums 
ramybės neduoda, ir kvaršina 
galvą klausinėdami: ar ištiesų 
arti Romos yra pragaras, ku
rio žiotys kasmet atsidaro? ir, 
sako, tik papai su procesija ap
linkui apėjus ir šventintu van
deniu apkrapinus žiotys vėl su
sičiaupia, kitaip visas svietas 
ten nugarmėtų...”

Šitokios vietos, kaip pra
garas, žinoma, nėra netik 
Romoj, bet ir niekur kitur. 
Paklauskite savo prabaš- 
čiaus, kur yra pekla, o jis jo
kiu budu jums neišaiškins. 
Vetoj to, jis piktai atšaus: 
“Bedievis esi!”

AR GALI ŠITOKIE DALY- 
KAI DĖTIS DEMOKRATI

NĖJ RESPUBLIKOJ?
“Šiaulių Naujienos” 4-ta- 

me numeryje paduoda šito
kį atsitikimą:

“Sausio 14 d., važiuojant 
traukiniu į Šiaulius, Apskrities 
Tarybos posėdžiuosna, Jonišky 

( Įlipo civiliai apsirėdęs asmuo, 
kurs vėliau pasisakė esąs poli
tinės policijos valdininkas Dur- 
fas ir išsikalbėjęs su keleiviais 
ėmė girti krikšč. demokratus, 
o keikti darbininkus, ypač 
Šiaulių, kurie esą tik girtuok
liai, ir verti visi sušaudyti. Aiš-

—

I Kristui, o per jį kunigams!!
I Evoliucionistai tai beždžionių 
; vaikai! Algas, eksteritorialuma 
! reikia kunigams užtvirtinti 

konkordatu! iš knygynų meski-1 
te kunigams nepatinkamas | 
knygas laukan! Mokyklon ne
reikia laisvamanių vaikus pri-į 
imti! Tik katalikams, kunigų 
pakalikams—ūkis, urėdai, val
džia, garbė ir pinigai ir... išga-i 
nynias!

“Be to, toks viešas mokymas! 
esti palydimas keiksmais, juo-į, 
dinim.;.,. pr»var-Į A ieji pl anešė savo paska’i-
džiavunats. štai kokie žiedai 
kunigu civilizacijos!

“Ne žmoniškumas ir artimo' 
meilė-jiems rupi, bet turtai ir į 
valdymas! Ir gobšumas kunigų 
nematuotas: jie nori algų iš 
valdžios iždo, griebią žemes iš 
po nosies varguolių, ima mokes
tis už apeigas, varpus, sėdynes 
bažnyčioje, poterius, metrikus, 
ir dar kalėdoja ar dovanas ren-' 
ka prieš atlaidus, vyskupui pra
važiuojant... O čia nei varguo
lių globojimas, nei kapinių puo-: 
Šimas nerupi! Kelius taisyti.!

kęhtassaippažapgiy.žmo-; Valstybė, Kuriai Reikalingi
į Gyventojai.

I < _________

Savo laiku Amerika buvo 
visiems prieinama. Kas no
rėjo, važiavo. Bet dabar pa
sikeitė—įvažiuoti veik nega
lima. Dabartiniu laiku Ame
riką pakeitė Argentina. Vai- vena tik vienoj Argentinos 
stybė, kuri reikalaute reika- sostinėj, t J-1 
lauja darbo žmonių. ‘

Kodėl taip yra—vienos: plėtotei reikalinga, 
valstybės emigrantų neįsilei-} 
džia, o kitos net daro emi-

* grantams 
į kaip Argentina?

; tume, reikia pažiūrėt į vals-! važiuoti i Argentiną reika- 
tybės vidaus ekonominę 

į būklę.
Argentina savo žemės plo

čiu yra veik penkius kartus 
didesnė už Franciją, bet pir
moji turi tik 9 milionus gy
ventojų. Prieš 28 metus Ar
gentina teturėjo voš apie 
pusketvirto miliono gyvento
jų; tai i"odo, kad gyventojų 
skaičius labai auga.

Netolimoj praeity, prieš: 
kokius 30 metų, Amerikoje; 
.buvo rastos priemonės mė-j 
sai saldinti, kurios privertė! 
Argentiną ekonomiškai kil
ti. Dalykas buvo toks, kad! 
Argentina turėjo ir turi dide
lio mėsos ištekliaus, bet kol 
nebuvo išrastos tos. priemo
nės mėsai saldinti, negalėjo 
jos eksportuoti į kitas valsty
bes, todėl mėsa net vietoje 
pudavo. šis naujas išradi
mas suvaido gera vaidmenį 

į ekonominiame gyvenime.
__ _____   j Argentina trumpu laiku įtai- 

5. Pamylėti kokia Domi-’^ vi^se geležinkelių stoty- 
ceu *________ ‘ j se, miestuose ir provincijose

6 Anrivesti su ia ir auk- ledl2 sandelius; be to, Įtaisė 
b. apsiverti su ja n aUK" į tūkstančius ledų vagonų mė- 

leti vaikus. ; vežti- šiuo reikalu buvo
Ponas Petrulis žada šitas! išleisti net įstatymai, kurie 

pareigas piliečiams panai
kinti. Tai reiškia:

Nereikės valgyt. 
Nereikės eit už kampo. 
Nereikės drapanų. 
Nereikės namų. 
Nereikėsmylėtis. 
Ir nereikės pačiuotis. 
Sulyg šventraščio, pana

šus “parėtkas” buvo apie 
6,000 metų atgal, kuomet 
musų bočiai—Adomas ir 
Jieva—gyveno da rojuje ir į 
maitinosi bananais.

Iš pono Petrulio pareiški-1 
mo išrodo, kad kun. Puric-Į 
kio partija yra pasiryžusi vy-i 
kinti tokią tvarką ir Lietuvo- į '
je. Palauksim ir pamatysią)/ Pirmą vietą Argentina už- 

o gal musų prabašciai ir i jma me<jvnnės eksporte, 
padarys stebuklą. i 1923 m. jos buvo pasėta 31,-

Ltudvika*. ’ hektarų, o jau 1924 m. 
....-------------- ---------------- - 62,700 h. Be to, ten yra labai
IfAieia A : brangus medis, vadinamasis

; “kverbacho,” kiwis vm n?
Iaistll VOl. i visus kitus medžius kietesni*

į ir vartojamas specialiems 
5 statymams, kaip, pav., til- 
t^ams. Jo išvežta 1920 m. 
179,000 tonų, o 1924 m. iš- 
vežimas dvigubai padidėjo. 

Argentina tai kraštas, ku- 
i ris dar nėra tinkamai ištir
tas, t? y. nėra ištirta, kas ga
lima auginti arba sėti, neiš
mirti jos kalnai ir dykumos, 

i Neištirta, kuriomis sąlygomis 
i gali* Vienas ar kitas produk- 
! tinkas dalykas ekonominiam 
i krašto gyvenime pritaikinti 
} ir t.t. Pav., tik 1922 m. ištir- 
i te, jog gali kuopuikiausiai 
augti vynuogės, o 1921 m. 
sužinota, jog gera dirva 
medvilnei plėstis.*

Paskutiniais metais eks
portas didesnis už importą. 
Pav., 1923 m. į Angliją pre-

kunigai statomi nių, o šventų krikščionių vos i 
teismu, tik 17. Negana to, vėliaus da į 

4 krikačionįs atsimetė nuo 
savo frakcijos ir prisidėjo 
prie pažangiųjų, taip kad iš 
visų 48 atstovų Purickio par
tijai liko tik 13 —nelaiminga 
skaitlinė.

i:.u butų i valstybės teis- 
k tįsti.

’•>. \ :si katalikai busapkrau- 
li Kun:; .rsiti mokesčiu, nuo 1 li- 
i,. v.-iyii. ir tą mokestį, rei
kale; <-a::t. kunigaiJšjieško su 
pila i ' utgalba, aptaksuoda- 
n žmogaus, turtą:”

šitą projektą randame 5 
•Šiaulių Naujienų” numery.

__ »,
toj Šiauliuose D-ras Grinius. 
Klerikalai pradėję svarstyti 
šitą planą tuojaus, kaip tik 
kun. Staugaitis sugrįžo iš 
Romos, kur jisai tarėsi su 
“šventuoju tėvu” apie suda
rymą konkordato. Dabar tas 
planas esąs Seimo klerikalų

I

i

(komisijoj, bet kas ten daro- 
ma, tai komisijos nariai esą į 
prisiekę tylėti, iki projektas; 
bus Seiman įneštas.

Negana to, sako “Šiaulių 
i^JNaujienos,”T kunigai ketina 

mokesnius mokėti, karinome-i i>peretl Lietuvoje 15.001) 
nėn eiti—na, tai kam tie mu
žikai butų?!

“Rodos kanonai draudžia si- 
nekuras, i 
apmokamų vietų; bet galima 
kanonų išvengti, reikia tik dak
tarais virsti! Kanonai ne dak
tarams rašyti. O daktarų Fri
burgas nešykštauja. Tad ir ga
lima būti vienu laiku klebonu, 
profesorium, oficialu, seimo ar 
valdžios ar kapitulos nariu ad 
Kbitun. bile pinigai žvanga i 
kapšą. Pinigai juk nesmirda! 
Kitas beskubėdamas pralobti, 
padaro negerovių: statant ar 
taisant bažnyčią juk menknie
kis medžiaga pasinaudoti, nuo 
koperatyvų ar bendrovių pasi
plėšti, o potam—juk galima 
kad ir Amerikon išdundėti...

‘‘Taigi turtai ir valdžios troš
kimas veja kunigus laukan iš 
bažnyčios Į platųjį svietą spe
kuliuoti, kortuoti, ir...”

Ir, mes pridursime, į mi- 
nisterius patekus šmugelį 
varyti, valstybę apgaudinė
ti, slapta su mergomis “ge
rus laikus” turėti. Liaudis 
apie tai nesužinos, nes jei 
“bedieviai” norėtų apie tai 
savo laikraščiuose pranešti, 
tai krikščioniškoji cenzui-a 
rūpestingai viską išbrauks ir 
da laikraščio redaktoriai bus 
nubausti.

Ar galima tuomet stebė
tis, kad prieš tokią valdžią 
žmonės kila?*

vienuolių, visokių “kapuci
nu ” ir “kazimieriečių,” ir 
pakeisti jais dabartinius mo-

užiminėjant keliatą kyto'us. ^aigi apie 15JHH1

RENGIA LIETUVAI NAU
JĄ BAUDŽIAVĄ.

Lietuvos klerikalai val
džioje slapta ruošia planą 
konkordatui su Romos popu. 
Tas konkordatas žada būti 
toks, kad Romos popas taps 
Lietuvos karalium, o Lietu-1 »j 1 • f *1 • t _ - a *1 I

mokytojų liks be vietos ir 
duonos.

. Jei Lietuvos žmonės nesu- 
įkils ir šlykščiam klerikaliz
mo slibinui galvos greitai ne
nusuks. tai jie greitu laiku 
atsidurs Romos popo vergi
joj ir turės eiti juodajai jo 
armijai baudžiavą.

APVOGĖ SLA. RAŠTINĘ:.
“Tėvynė” praneša, kad 25 

vasario naktį tapo apvogta 
SI.A. raštinė. Iš sekretorės 
p-lės Jurgeliutės deskos pa
vogta $35, o iš jos pagelbi- 
ninkės p-lės Aųšriutės des
kos —$40.

Belo, vagys suvertė ir su
naikino daug svarbių orga
nizacijos dokumentų. Kokiu 
budu vagys įsigavo į vidų ir 
kaip jie išėjo, tai nesupran
tamas esąs dalykas, nes vi
sos durys buvo atrastos už
rakintos ir langai užsukinėti.

i

i ---------------
JUODAŠIMČIŲ NORAI
Klerikališki musų Juoda

šimčiai norėtų užkirsti pa
žangiems laikraščiams kelią 
i Lietuvą.

Štai, vienas klerikalų or
ganų išspausdino peticiją, 
po kuria pataria savo skai
tytojams pasirašyti ir siųsti 

į Lietuvos valdžiai. Peticijoj 
prašoma, kad Lietuvos val
džia neįleistų tokių laikraš
čių. kurie sako, kad kun. Pu
rickis yra šmugelninkas ir 
kad jis turėtų sėdėti kalė ji-j 
me.

Mes patartume šitiems 
juodvarniams taip drąsiai

vos liaudis bus įkinkyta i ku- ^snia.* n^s neilgai kle- 
niginės vergija junįa.' nka‘a’ įietUTOje vrespataus.

S«i konkordato projek- Ra,la darbo zmpnes » 
: jPras, Purickio kompanija

“1. Lietuva turės ąrcivysku- 
pą ir 4 vyskupijas; be to bus da 
vienas armijos vyskupas, kuri 
skirs ne Lietuvos valdžia, bet 
popiežiaus atstovas, svetimša
lis Zcchini. Tų vyskupų konsis
torijos, kurijos, teismai, kapi-i 
xulos ir Lt. dirbs Komos popo 
naudai, bet bus užlaikomos Lie
tuvos iždu, taigi pinigais, su
rinktais iš biednų Lietuvos 
žmonelių pavidale'priverstinų 
mokesčių.

“2i Bažnytinės žemės bus ne- 
įkeižiamos ir nejudinamos be 
Romos popo sutikimo. Taigi 
Lietuvos žemės, paskirtos ku
nigams, bus jau ne valstybės 
žinioje, bet svetimo valdono 
kontrolėje.

“3. Tikybos mokytojai į Lie
tuvos mokyklas bus skiriami 
ne švietimo ministerijos, bet 
vyskupų, vadinas, Romos popo 
agentų.

“4. Merikams bus įsteigtos 
keturios seminarijos, užlaiko
mos valstybės lėšomis, vadina
si, renkamais iš žmonių mokes
čiais.

“6. Kunigai pąliuosuojami 
m#o kriių taisymo ir nuo mokes
čių, mokėjimo, tik ne nuo rie-’

J- < - *3
j turės bėgti 4š: Lietuvos, taip 
kad visas sacharinas išdūli 
kės. :

ŠIAULIŲ RINKIMUOSE 
VĖL LAIMĖJO SOCIAL

DEMOKRATAI.
Kada pereitą rudenį Šiau

lių savivaldybės rinkimuose 
buvo išrinkta daug socialde
mokratų, tai klerikalų val
džia tuos rinkimus panaiki
no, o apskelbė naujus. Prieš 
antrus rinkimus klerikalai 
varė savo agitaciją, visomis 
pakampėmis, o socialdemo
kratams prakalbas trukdė ir 
jų kalbėtojus areštavo. Tuo 
budu juodoji popiežiaus ar
mija tikėjosi laimėsianti rin-' 
kimus.

Bet atėjo rinkimai, ir šmu- 
gelninkų partija vėl tapo su
mušta. Kaip pirma, taip ir 
dabar, žmonės balsavo dau
giausia už socialdemokra
tus.

Į Šiaulių miesto valdybą 
išrinkta 40 atstovų, iš kurių 
tik 9 yra klerikalai.

Į Šiaulių apskričio Tary
bą išrinkta 48 atstovai, iš 
kurių 27 socialdemokratai ir
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
LITERATŲ DOMEI.

Noriu susipažinti ir susi
rašinėti su amerikiečiais 
plunksnos draugais, proleta
riniais rašytojais.

Mano adresas: 
Lithuania, Šiauliai, 
Stitkunu gatvė, 

p /Sm*-*--

Lietuvos Valdžia 
Žada Nepaprastų 

Dalykų.
Naujojo Lietuvos ministe- 

rių kabineto pirmininkas 
Petrulis savo deklaracijoj 
Seime pasakė, kad krikščio
niškoji jo valdžia, besirūpin
dama visokiais piliečių rei
kalais, tarp kita ko eisianti 
“prie natūralių pareigų pa
naikinimo.”

Kokios gi yra žmogaus 
“naturales pareigos”?

Mano supratimu, natūra
lus žmogaus pareigos 
šios:

1. Pavalgyt.
2. Išeiti už kampo.
3. Apsirengti.
4. Įsitaisyti namus.

yra

mes apdirbime, pramonėje 
yra daug ir tam sąlygos pa
togios, tik trūksta žmonių. 
Reikia žinoti, jog iš 9 milio
nų gyventojų veik .3 mil. gy- 

2 • 1 • > _ _ • A — __  _ __ A ? — —

todėl gyventojų 
provincija ekonomijos labo

šį reikalą mato pati Ar- 
, gentinos valdžia. Jau senai 

palengvinimų, j yra įneštas į parlamentą js- 
,.r ........ _? įtatymas palengvinti emig-
Kad i šį klausima atsakv-, ruoti į Argentiną, nes dabar

' linga turėti labai daug pini- 
- gų, todėl šis rengiamas įsta- 
I tymas kaip tik numato, kad 
; emigrantų kelionės išlaidų 
i dalį pati valdžia padengtų, 
i Emigrantams duodama ūky
je įvairių įvairiausių paleng
vinimų; jie yra vyriausybės 
gerbiami kaipo tam kraštui 
reikalingi. Kad emigrantai 
Argentinai reikalingi, tai ir 
iš to galima spręsti, jog daž
nai atsitinka, kad vyriausy
bė atsisako išduoti kitos val
stybės kriminalinius nusikal
tėlius.

Bet tuo įstatymu vyriau
sybė nori suvaržyti emigran
tams apsigyventi miestuose, 
nes miestai, kaip sakiau, pil- 

i ni gyventojų. Smbr.

Nauji Žodžiai, 
Seni Darbai.

Vasario 6 dieną Lietuvos 
kademų bloko naujai suda
rytoji valdžia priešaky su V. 
Petruliu perskaitė Seime sa
vo darbų programą. Val
džios programoj nei 'žodžio 
nepasakyta apie sunkią eko
nominę krašto padėtį: bran
genybę, bedarbę,—-reiškia, 
viskas eis senąją vaga. Iki 
šiol buvusios vyriausybės sa
vo deklaracijose bent šį-tą 
pakalbėdavo apie darbinin
kus ir vieną kitą jų reikalą- 
Pastaroji gi nei žodžiu ne
prisimena apie ligonių ka
sas, draudimą nedarbe, ne
laimingais atsitikimais, se
natvėj ir t.t. Už tai federaci
jos tyliai remiamas Ministe- 
rių Kabinetas žada duoti pa
šalpų prieglaudoms. Bet 
darbininkai reikalauja ne 
pašalpų, ne “almužnos,” ku
rią klerikalai yra pratę da
linti “kiek pono locka,” bet 
to, kas jiems priklauso, bu- 
teųt—visuomenės aprūpini
mo. " '■ ' s rM

Naujoji valdžia kalba ir 
apie teisėtumą, piliečių lais
vės gynimą. Apie šitas “ma
terijas” garsiai kalbama tik 

kuris yra už Seime, o valdžios agentai 
‘i Kur nors Vilkaviškyje, Šiau

liuose ir net Kaune taip vyki
na “teisėtumą,” kad net bai
su kalbėti apie tas priemo
nes, kuriomis “įgyvendina
ma konstitucijos laisvė.-hAr- 
ba—Kauno bedarbių gink
luotas puolimas Rotušės aik
štėje, kurio rė^ultate yra 
sunkiai sužeistų. ! .5

Tame pat posėdy .sočiui- ' 
demokratų frakcijos vardų 
drę. K. Bielinis įvertino val
džios programą ir dar kaitą 
iškėlė aikštėn kademų val
dymo priemones. Krijcščib- 
nių demokratų kalbėtojas 
kun. Šmulkštys (išgyrė to
kias valdymo priemonėj. 
Prisiminęs bedarbių šelpi
mą, tas klebonijos atstovąs 
parodė savo išmintį pareikš
damas, kad visas bedarbių 
reikalas yra socialdemokra
tų išgalvotas pasipelnymo 
tikslu...

Prieš tokią valdžią pasi
sakė ne tik socialdemokra
tai, bet taip pat valstiečiai 
liaudininkai ir tautinės ma
žumos (išskyrus kazoką Je- 
riną). Bet ta valdžia liko pa
tvirtinta, kadangi darbo fe
deracija tą valdžią remia. 
Lietuvos darbininkai ir dar
bo žmonės, matykite, kaip už 

__________ 7r_______ jūsų pečių federantai par- 
O. Moturaitienė. ’ te verstis, nes turto, kaip že- duoda jūsų reikalus!

i teikė privačioms draugijoms 
i didelių kreditų.
| Daugiausia eksportavo 
i avių mėsos. Eksportuoja 
i daugiausia į Europą, ypač 
į Angliją. '

Javų išvežimu Argentina 
■ užima Amerikos valstybėse 
• pirmą vietą. Karo metu vien 

'■ kviečių pasėta buvo arti 6 
milionų dešimtinių. Žemės 
apdirbimas eina mašinomis. 
Derlius labai aukštas.

Kviečius gabena į Europą. 
Be javų ir mėsos eksporto, 

pirmą vietą visam pasauly 
užima vilnų eksportas. Vil
nas eksportuoja į Angliją, 
Francija, Belgija, o ypač į

Niekas net iš sepehų ne- Į 
atmena tokios keistos žie-į 
mos Lietuvoj, ; kokia yra 
Šiais metais/ Ligšjol dar nie
kas rogėmis nevažiavo. Per 
sausio > vasario; mėnesius 
buvo taip šilta,,kad agrastų 
krūmai pradėjo žaliuoti, 
gluosniai ėmė sprogti ir bi
jūnai žiedus sukrovė.Per vi
są laiką didžiausias»purvy
nas, keliai neišbrendami, su
sisiekimas tolimesnių kaimų! 
su miesteliais beveik negali- į 
mas. Biednuomenei tikras 
vargas, nes uždarbių jokių 
nėra. Tiek kaimo, tiek mies
telių darbininkai badauja. 
Atsirado daugybė elgetų, o! 
taipgi ir ekspropnfttorių, 
taip kad užpuolimai, apiplė
šimai ir žmonid nui 
pas mus beveik nenaujiena.

Po 6 dienos vasario tam
sus žmoneliai 'kiek nurimo, 
nes tą dieną nętyjfro 
kunigų pranašaujama pabai
ga svieto. Daug tamsių da
vatkėlių, laukdamos tos 
“baisios dienos,” sunešė ku
nigams visą savo turtą.

žudySia ki^«v?žtauž350niil. piast-

149 mil. piastrą. Tais pačiais 
metais į Suvienytas Valsti
jas įvežta už 115 milionų do

lerių, o išvežta į Argentiną 
; už 112 mil. dolerių. Balanso 
Į aktyvumas prasidėjęs nuo
1913 metų ir juo tolyn, juo

____ 9

būklė dar

, inecų ir juo tuiyn, juo
; aktyvesnis jis darosi.

Ši ekonominė būklė dar 
Tai tokios tokelės palai- gali būti pagerinta, jei butų 

mintoj ir šventoj ubagų ša- daugiau gyventojų, kurie ei-
i lėlėj.

s
« »

*■

•4

* i *

. !

>

1

tų žemės dirbti, pienininkys-

i

.1 . ♦

» 1♦
• f

r Z l
♦ ,

1



Ka« įkaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

BROOKLYN, N. Y. 
Patįs muša, patįs rėkia. 
Visiems yra žinoma, kad;

T 7 t

©I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
“Katė irgi turi jausmą, ji ir
gi jaučia kuomet uodegą 
krutina.” Kun. Bumšas su
rinka : “Atsisėsk, aš ne kati-vasario 19 d. kriaučių spe- *. H kalbėti o kati- 

cialiam susirinkime komu- nag* kniaukia štai ši- 
nistai sukėlė termą ir mušty- . • » >.• kunigas uradėio
nes. Kaip jau buvo “Relei-
yyje” rašyta, tos muštynės 
išėjo jų pačių nenaudai.

Kad pasiteisinus prieš vi
suomenę ir visą bėdą suver
tus ant savo priešų. 27 d. va
sario komunistai surengė 
prakalbas Miller’s Grand 
Assembly. Žmonių susirinko 
apie 200. Visi jų kalbėtojai 
įrodinėjo, kad teroro prak
tikavimas yra nedoras, biau- 
rus ir smerktinas dalykas. 
Šitaip jie kalba apie terorą, 
kuomet beterorizuodami sa
vo priešus jie patįs gauna į 
kailį.

Reikia pasakyti tiesą, jog 
nei viena ki(a lietuvių parti
ja teroro nepripažįsta ir ne
praktikuoja, kaip tik komu
nistai. Ir 19 vasario lietuviai 
kliaučiai neterorizavo ko
munistų, o tik su pagalba po
licijos apsigynė nuo komu
nistų teroro.

Tad bereikalingai komu
nistai, lupomis savo sorki- 
ninkų Bimbalų ir Grikštų, 
vadina savo priešus fašistais, 
juodašimčiais, inkvizitoriais 
ir kitokiais vardais. Te visi 
epitetai kaip tik ir tinka 
jums patiems, nešvarus ko
munistėliai. Bereikalo įsi
vaizduojat sau baubus socia
listuose, tautininkuose ir ka
talikuose. Jumis muša jūsų 
pačių kvailumas.

Lygietis.

kniaukti, davatkos išsigan
do, nes manė, kad morčiui 
užstojus kunigas j katiną 
“persikrikštino.”

Parapijonas.

kitas tris d r-jas paliko ne
kviestas prie bendro darbo, 
vien tik dėlto, kad ne jų 
plauko. Bet kiek man teko 
sužinot, tai tas jų teatras ei
na labai povąliai, kaip vė
žys per pieskyną, nors tas 
visas darbas yra pavestas 
Rygos senberniui ir dalykų 
“žinovui.” J. Aržuolaitis.

NEW KENSINGTON, PA. 
Ką aš mačiau ir girdėjau.
A. P. L. A. 9 kuopos pirmi

ninkas metiniam susirinki
me, duodamas raportą iš sa- 
darbų ir kuopos stovio, ant 
galo pasakė: “Matot, drau
gai, kokius milžiniškus dar
bus atliko mus kuopos kliu- 
bas. Ir vis dar yra tokių žmo
nių, kurie sako, kad ALPP. 
kliubas yra geresnis, negu 
mus kliubas. Taip lygiai 
kaip ta varlė prieš didelį 
jautį. ALPP. kliubas yra var
lė, o mus kliubas yra didelis 
jautis.” Jis taip sakė todėl, 
kad jis pats yra bolševikas 
ir APLA. kliubas yra bolše
vikiškas, o ALPP. kliubas 
yra tautiečių.

c? ♦ C

APLA. 9 kuopa turi kny
gyną apie $10.00 vertės ir 
visos knygos yra bolševikiš
kos—ALDLD. laidos. Tos 
knygos yra laikomos sulūžu
sioje šėpoje ir geležiniu rak
tu užrakintos, kad prie jųjų 
niekas negalėtų prieiti. Bet 
užtai tame kliube yra liuosai 
prieinama prie munšaino ir 
kozyru.

‘ ‘ * a
ALDLD 74 kuopa turi ne 

visai mažą knygynėlį ir yra 
įvairių knygelių pasiskaity
mui. Bet ar žinot, kur kny
gynas buvo laikomas per vi
są 1924 metą? OgiATŠtinin- 
ke. Matoma mus bolševikai 
norėjo vištas išmokint ko
munistiškos teorijos.

ALDLD. 74 kuopa vie
name savo susirinkime nu
tarė, kad reikia išrinkti ko
misiją parinkimui aukų vie
nam nelaimingam darbinin
kui. Nutarta ir kitas draugi
jas kviesti prie to paties dar
bo. Bet iš savo iždo kuopa 
nepaskyrė nei vieno cento, 
todėl ir kitos draugijos jų 
pakvietimą atmetė. Kiek vė
liaus APLA. 9 kp. susirinki
me vienas narys duoda įne- 
mą,rkad reikia parinkti au
kų tam pačiam nelaimingam 
darbininkui. Tada tie patįs 
bolševikai iš ALDLD. 74 kp. 
abazo lėkė, kad jam nėra 
reikalingos aukos kaipo A. 
P«L.A. nariui. Tai vis drau
giškai ir bolševikiškai.

Apie metai laiko atgal at
važiavo vienas trijų pėdų 
muzikantas ir didelis Rusi
jos bolševikų patriotas ir 
komunizmo žinovas, na ir 
pradėjo čia veikti tarpe 
draugijų ir girtis sakyda
mas, kad jis yra geras muzi
kantas ir galįs chorą mokin
ti dainuot, ir prakalbas sa
kyti, ir t.t. Iš sykio vietos 
darbininkai jam patikėjo, 
bet vėliaus pasirodė, kad jis 
visiškai nieko nemoka ir ne
žino. • x * *

Atvažiavo iš Benton vie
na sufragistė ir čionais pri
sidėjo prie LMPS. 102 kuo
pos. Na, kaipo sena veikėja, 
suagituoja tą menką kuope
lę, kurioje išviso yra šešios 
tavorškos, kad reikia suren
gti teatrą. Kadangi jos vie
nos neturi spėkų, tai nutarė

KENOSHA, WIS.
Kun. Bumšos “krikštynos.”

Kovo 1 d. atvažiavęs iš 
Chicagos kun. Bumša čia 
krėtė sorkes. Buvo skelbia
ma, jog bus debatai kunigo 
Bumšos su biblistais. Apgar
sinimuose buvo pasakyta: 
biblistai sako, jog nėra pra
garo, nėra dūšios, o kun. 
Bumšas sako, kad yra ir 
pragaras ir dusia.

Žmonių prisirinko pilna 
Šv. Petro Svetainė. Visi no
rėjo išgirsti, kokie čia bus 
disputai ir kaip kunigas pri- 
parodys, kur yra dūšia ir 
pragaras.

Kunigas Bumša atsistojęs 
klausa: “Ar čia yra biblis
tai? Jeigu yra, tai atsiliepkit 
Įr ateikit prie manęs!” Kiek 
telaukęs kunigas vėl sako: 
•Jėi^u nėįra brlistų, tai aš bu
siu biblistas. štai dabar imu 
krikštą ir pereinu į biblistų 
Vierą. Dabar jau aš esu bib
listas ir sakau > jums: jus 
kvailiai katalikai, klausot 
storapilvių, atbulkalnierių 
kunigų, šeriai juos, o kuni
gai savo gaspadinėms plau
kus glosto.”

Tai pasakęs, kunigas 
Bumšas nusišypsojo-, pasi
kratė, lyg katinas 4š pelenų 
bačkos išlipęs ir tęsia to
liaus: “Dabar aš imu antrą 
krikštą ir pefeiniuatgal į ka
talikų Vierą. Dabar aš esu 
kunigas Bumšas ir jums sa
kau: mes, katalikai, neklau- 
įykim melagių biblistų, ir sa
kau jums, jog yra dūšia, yra 
čyščiaus kančios.? Bet visgi 
jis nepasakė, kur ir kame tas 
viskas yra, todėl vienas iš 
publikos ir klausia: “Kurgi 
yra pragaras—Azijoj, Afri
koj ar Lietuvoj?” Kunigas 
Bumšas pakraipė galvą ir 
Mko; “Čia yra geras klausi
mai Jeigu pragaras butų 
Lietuvoj, tai ten butų labai 
daug velnių. Pragaras yra 
tavo širdyje.” Čia pakyla 
antras žmogelis ir sako: 
“Jeigu pragaras yra žmo- sukviesti visas draugijas prie 
gaus širdy, tai kur tada du- bendro darbo. Išsyk atrodė, 
šia gyvena?” Bumšas iškėlė kad gal bus geras dalykas, 
vieną ranką, atkišo pirštą ir Bet vėliaus pasirodė, kad 
sako: “Žiūrėk, mano vienas'jos kviečia tik APLA. 9 kp. 
pirštas kruta, aš jaučiu, kad i ir ALDLD. 74 kp., prie kū
jis kruta. Dabar aš krutinu rios priklauso beveik visi 
visus piratus, as turiu jaus- j grynojo kraujo bolševikai ir 
mą...” Vienas iš publikos ku- vienas Rygos senbernis. Tai- 
pigą pertraukia ir sako: gi susidarė visa “traicė,” O Kiekvienas aptiekorius jas parduoda.

• I

LAWRENCE, MASS. 
Pruseikos prakalbo*.

Šiomis dienomis mūsiškiai 
komunstai buvo surengę čia 
prakalbas ir parsikvietę sa
vo Prūse i ką kalbėti. Aš da 
nebuvau girdėjęs jį kalbant, 
tai tyčia nuėjau pasiklausy
ti. Silpnas pasirodė iš jo kal
bėtojas. Kritikuoti jį nėra 
reikalo, nes jis kalba, kalba, 
ir ant galo pats savo kalbi i 
sumuša.

Kalbėdamas apie social
demokratus jisai ilgai aiški
no, kad socialdemokratai ne
turi darbininkuose intakoe 
ir valdžios niekuomet nega
lės į savo rankas paimti; bū
dami mažumoje, socialde
mokratai vsuomet turėsią 
pataikauti klerikalams.

Pakalbėjęs kiek apie liau
dininkus, Prūseika užmiršta 
ką pirma buvo sakęs apie 
socialdemokratus, ii- pareiš
kia, kad socialdemokratai 
gali paimti valdžią į sa.vo 
rankas, tik nenori. Ir kaipo 
pavyzdį jisai ima Šiaulių 
miesto rinkimus, kur social
demokratai pravedę 24 savo 
atstovus, kuomet klerikalai 
gavo vos tik 19 vietų.

Tuo budu pirmutinę savo 
kalbą Pruseika sukritikavo 
ir parodė klausytojams, kad 
jis nežino, ką jis kalba.

Apie Lietuvos komunistus 
jis pasakė, kad jie esą “la
bai galingi,” leidžią net 6 
laikraščius, bet jų spaustuvių 
niekas nežino. Tai išrodo 
lyg ir su munšainu: jis labai 
stiprus “stotas,” bet kur jis 
daromas, niekas nežino.

Į Antru atveju Pruseika 
kalbėjo apie Amerikos lie
tuvių politiką. Jo kalbos 
lygsvara, tai taip kaip girto 
žmogaus fordu važiavimas: 
mėtosi į visas puses, tartum 
nebūtų tiesaus kelio. Michel- 
sonas, Neviackas, Bagočius,

I
I

pė laikytis tvirtai ir imti or-( vykusiai. Rengėjų daug kal- 
ganizacijas į savo rankas, o tint negalima, matyt jie tu-
tada viskas busią “ol-rait.” 

Žmonių salėj buvo išviso 
tik apie 50. K.

Į

kad gal bus geras dalykas. 
Bet vėliaus pasirodė, kad

1
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BAYONNE, N. J.
Mickevičių nubaudė 500 do
lerių už munšaino pardavi

nėjimą. Jis kaltina 
bolševikus.

Pradžioj 1922 metų pas 
senbernį Franą Mickevičių 
(karčiamninką), po No. 34S 
Broadway, karčiamoje susi
organizavo taip vadinamas 
“Senbernių ir Gyvanašlių 
Kliubas.” Tas kliubas tuo
jau išperėjo A.D.P. kuopą ir 
progresisčių kuopą, o kiek 
vėliau ir chorą. Pradėjus 
dainuoti, choro akordai da- 
siekė ir gatvę. Praeiviai su
stodavo ir laukdavo, kas to
liaus bus, manydami, kad te
nai ką nors karia, šitokios 
repeticijos ir kitokie manev
rai tęsėsi gana ilgai. Apie 
metai laiko atgal vieną gra
žią dieną pas Mickevičių at
silankė prohibicijos agentai 
ir paprašė “something 
good.” F. M. nieko blogo ne
manydamas, padėjo ant ba
ro “the best he had,” ir ant 
vietos buvo areštuotas. Kau
ciją užsistačius lig teismo 
buvo paleistas, ir varė biznį 
po senovei. Pradėjo jis bol
ševikams išmetinėt, sakyda
mas, kad “jųsų (bolševikų) 
gerklės padarė tą Irubelį’,1* 
ir griežtai pareikalavo, kad 
bolševikai išsikraustytų iš jo 
karčiamos su savo interna
cionalu. Kad ir su piktumu, 
betgi bolševikai išsikraustė 
į kitą karčiamą. Vienok F. 
M. skaudžiai nukentėjo. Va-____ _________  _
sario 17 d. Federal District Grigaitis, tai žmonės, nuo 
teisėjas Bodini priteisė Mic-, kurių pareina visos bolševi- 
kevičiui užsimokėti 500 do- kų nelaimės. Jeigu ne jie, 
lerių pabaudos už pardavi-: taj Amerikoj senai jau butų 
nėjimą svaiginančių gėnmų.1 buvusi komunistu valdžia ir

Tai dar tiktai tiek ligšiol pruseika gal butu buvęs pre- 
iškovojo musų “kirvininkai”! zidentu. •

Bet “Keleiviui” Pruseika 
visgi pripažįsta kreditą. Jis 
sako jam tekę išsikalbėti su 
Petrikiene, kuri papasakoju
si jam apie save šitokią isto
riją : Atvažiavusi iš Lietu
vos, Petrikiene gyvenusi 

Draugystė Švento Jurgio Pennsylvanijos valstijoj, gė-

(taip čia komunistus vadi
na). Matysime ką jie toliaus 
nuveiks.

Bayonnietis.

SHENANDOAH, PA. 
Viena padėk*.

i

CL1FFS1DE, N. J. 
Šis-ta* apie vietos 

•andariečius.
Kada tai čia buvo susitvė

rus A.L.T.S 45 kuopa. Pir
mas jos tvėrėjas buvo A. Ta- 
mašiunas, kuris dirbdamas 
saliune už baro prirašinėjo 
prie Sandaros narius, šito
kiu budu: kuris tik ateidavo 
į saliuną, tai jis vieną stikle
lį duodavo išsigert už dyką, 
o už tuos pinigus prirašyda
vo prie Sandaros 45 kp. Bet 
kaip tik saliunkyperis Tama- 
šiuną atstatė nuo darbo, tai 
ir sandariečių kuopa pakri
ko ir iki šiam laikui negyva
vo.

Bet dabartiniu laiku atsi
rado antras geras tautietis, 
kuris vėl atgaivino mirusia- 
ją kuopą tokiu pat budu. Mi
nėtasis tautietis užlaiko sal
dainių krautuvę (bet dau
giausia “mėnulio spindu
lius” pardavinėja). Taigi, 
kurie pas jį užeina išsigert, 
tai tas tiek “apklynina,” 
kiek tik gali. Su tokiu savo 
apsiėjimu jau spėjo atgra
sinti nuo savęs visus gerus 
parapijonus (vyrus). Tai da
bar jis stvėrėsi organizuoti 
jau ir moteris. Kurios tik už
eina pas jį į krautuvę, tai jis 
užfundina po vieną ar dau
giau (o žinoma, atsiranda ir 
moterėlių mylinčių išsigert), 
tai tada pradeda kalbint pri- 
sirašyt prie Sandaros. Su
prantama, moterįs ir neatsi-j 
sako nuo prisirašymo (Žino-1

rėjo gerus norus, bet neturi 
prasilavinusių dainininkų, 
kurie galėtų tinkamai suvai
dinti toki veikalą, kaip 
“Sylvia.”

Bertramo Lacey rolėje p. 
J. Krasnickas iš Clevelando 
vaidino ir dainavo, galima 
sakyt, gerai. Kunigaikščio 
Taubbytum rolėj P. Varnas 
vaidino labai prastai, per
daug ir žiauriai švaistėsi 
ant scenos, bet dainavo pa
kenčiamai. Vinco rolėj S. 
Rimkus vaidino ir dainavo 
visai nevykusiai. Sylvijos ro
lėj panelė S. Lukošiūtė, 15 
metų mergaitė, visai netiko 
toje rolėje, atrodė labai 
kūdikiška ir jos balselis silp
nas ir žemas.

Na, kaip ten nebūtų, bet 
“Ateities” choras savo veiki
mu užima pirmą vietą tarp 
laisvosios minties Detroito 
lietuvių. Inkaras.

(Citizens) nupirko savo pir- rusi su davatkomis alų ir 
kartu su’jomis kalbėjusi ra-mininkui Adomui Adomai- ~ .

čiui dovaną—auksinę plunk- žančią; bet kaip pradėjusi! 
sną vertės $25.00. Adomas skaityti “Keleivi,” tai pasi- 
Adomaitis išbuvo minėtos] dariusi gana gabi moteris, 
draugystės pirmininku per Vadinasi, “Keleivis” yra 
25 metus be pertraukęs, už naudingas laikraštis. Net 
tai draugystė jį apdovanojo, komunistų lyderiai iš jo mo- 

Tariu visiems draugams kinosi.
širdingą ačių. ' Ant galo Pruseika liepė

Adomas Adomaiti*, saviškiems nenusiminti; lie-

Atsargas Mainus Gali Apsaugoti Kadidn 
Nuo Didžiumos Pavojingo Ligų

♦

nuo

Gera kūdikio sveikata dau
giausia priklauso nuo 

gero prižiūrėjimo 
valgio

JAUNA motina privalo dabot, kuris 
maistas kūdikiui geriausia tinka ir 
kuris maistas ir jo kiekybė kūdi

kiui kenkia. Nepaisant jus;? atsargumo, 
jus kartais pastebėsite kūdikio pilvo 
skaudėjimu ir simptomus riemens ėdimo.•
J ieškoki t pagalbos greitai Duokit pusę 
arbatinio šaukštuko Dr. Caldwell’s Sy
rup Pepsin ir potam taikykit maiste. 
Syrupas Pepsin yra liuosuojantis ir la
trai gerai pritaikytas kūdikiams ir vaikams, taipgi yra visikai Kuosas 
kenksmingų ir narlictiškų priemaišų ir veikia labai maloniai.
Neatidėliojant duokit jūsų kūdikiui šių reikalinga pagalba. .!< i#n> jus atMė- 
liosit, jūsų kūdikis greitai guli gauti viduriu užkietėjimų, kas priveda prie 
pavojingų ligų. Pusę šaukštuko duodant laiku, apsaugos nuo nei.niagumtj. 
Daugelis tūkstančių motinų niekuomet 
nedavė savo' kūdikiams kitokių gyduo
lių, kaip tik Dr. CaldweH’s Syrup 
Pepsin ir jos išaugino dideles ir svei
kas šeimynas.

Nei viena , turinti kūdikius šeimyna 
negali apsieiti be šios puikios namų 
gyduolės. Ji vartojama milranuose na
mų per trisdešimts metų pasirodė 

yra geriausia iš visų, naudingiausia 
ir saugiausia kūdikiams visokio am
žiaus. Taipgi ji yra gera ir dideliem-. 
Ji parsiduoda visam pasauly daugiau 
už visas kitas gyduoles..Virš dešimts 
milionų bonkų parduodama kas metas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daup žmonių, kurie vjpuonret
■ norėtu pirmiau išbandyt^--V.nejfu 
’ pirkti. Lai jie iškerpa ši kopėtoji 

prisega savo vardą adresą ir pa-
! siandia į

PEPSIN SYRUP COMPAltY 
Montireilo. DI.

o anlaikys dykai bor.ką Dr. CaM- 
vvell’s Syrup pepsin pustu. Stampa

! nereikalinga. Visiškai dykai.

x . i
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CLIFFSIDE, N. J.
Bolševikai pasiliko men

ševikais.
Pas mus buvo štai koks at

sitikimas. Vietiniai Maskvos 
garbintojai bolševikai susi
rūpino vietine Šv. Franciš- 
kaus Draugyste, kuri čia gy
vuoja jau 18 metų ir yra 
skaitlinga nariais. Kadangi 
minėtos draugystės ižde yra 
nemažai kapitalo, tai bolše
vikams tas pakvipo—ir jie 
prie to kapitalo pradėjo tai
kytis kaip katinai prie laši
nių. Jie jau buvo susitarę 
užkariaut minėtą draugystę, 
bet jiems tas nepavyko. Jų 
vadas Steponavičius bandė 
gudriu budu įsiskverbti į 

ma, jis prirašinėja motelis draugystę, bet didelė didžiu- 
savais iškaščiais tik dėl to, ma narių jam pasipriešino ir 
kad didesnis skaičius narių jo įmokėti pinigai tapo jam 
butų kuopoje). 'Vieną sykį 
jis prirašė tokiu budu ir tū
lą vaikiną, tai šis dabar ren
giasi jį patraukti atsakomy
bėn už prirašymą prie San
daros ir pagarsinimą jo var
do “Sandaroje” (be jo suti
kimo).

Man rodos, kad sandarie- 
čiai kaip kada dedasi dide- 
iais bedieviais ir laisvama

niais, bet mūsiškiai sanda- 
riečiai prisirašę prie vietinės 
Šv. Pranciškaus draugystės 
(kurioje priklauso ir laisvos 
pakraipos draugai), pradėjo 
savaip gaspadoriauti. Tuoj 
Įnešė, kad butų pataisyta 
konstitucija, kurioje neatbū
tinai butų įrašyta išpažin
tis. Vienok dauguma draugų 
tam priešinosi, bet visgi va
dai pastatė ant savo ir kons
tituciją parašė kaip norėjo. 
Dabai; d idžiuma, d raugų ren
giasi ant sekančio susirinki
mo tą konstituci ją atmest ir 
parašyt pagal didžiumos na
rių noro. Jeigu šita jų kons
titucija pereis, tai bus di
džiumai užduotas smūgis ir 
progresyviškesniems drau
gams bus uždarytos duris į 
minėtą draugystę clel savi
tarpinės pašalpos.

♦ į.

Darbai Cliffsidės apieiin- 
kėje eina vidutiniškai, bet 
mokestis nekokia—nuo 40 
iki 50 centų Į valandą pa
prastam darbininkui. Va
landos labai ilgos, kartais 
dirbama po 18 ir 19 vai. į pa
rą. Darbininkai visi yra ne
organizuoti, tai užtad yra 
toks išnaudojimas!

Jonas.

DETROIT, MICH. 
Operetė “Sylvia” scenoj. 
Vasario 22- d., Lietuvių 

Svetainėje ^‘.Ateities” cho
ras vaidino operetę “Sylvia”. 
Viršminėtas choras yra kon- 
•tralėje taip vadinamų Balt- 
trušditinių—kairiųjų komu-

Rengėjai viršminėtos ope
rinės labai ilgai rengėsi prie 
perstatymo ir labai plačiai 
garsinosi, bet suvaidino ne-

>

policmanas pamatė pas vie-' 
ną žmogų kišeniuje mažą 
buteliuką nuo sodės. PoHc- 
manas atėmė tą buteliuką ir 
pasirodė, kad jame yra deg
tinė. Dabar draugystė už tai 
yra šaukiama į teismą, todėl 
draugystei pndarė nesma
gumų.

Ant to baliaus buvo skra
jojanti krasa. Nekurie drau
gai papyko, kad jų atvirutės 
prapuolė, kurias pirko ir 
siuntė savo draugėms. Pa
tartina tiems draugams, ku
rie išdavinėjo atvirutes, kitą 
kartą svetimų atviručių ne- 
perrašinėti, ir neduoti tai 
y patai, katra jums patinka, 
o atiduokit kam priklauso.

$ » «
Aną vakarą vienas žmo

gus susitarė su savo švoger- 
ka eiti ant paliokų baliaus. 
Kiti draugai tą pastebėjo ir 
davė žinią jo pačiai ir pasa
kė viską, ką jie kalbėjo. Pa
ti atėjo į balių ir savo vyrą 
nusivedė namo.

Butų geriau šitam žmoge
liui būt prie savo pačios ir 
vaikų, o ne su švogerka kur 
tąsytis. J. ZimiMi

sugrąžinti. Nepriėmus į mi
nėtą draugystę bolševikų va
do, esantieji draugystėj bol
ševikai pradėjo kelti lermą 
ir pora susirinkimų užsibai
gė su triukšmu. Bet tas ter
mas bolševikams neišėjo ant 
naudos. Štai 2 d. kovo drau
gystės susirinkime bolševi-* 
kai gavo smūgį. Draugystės 
pirmininkas paklausė narių: 
“Kurie norite pildyt drau
gystės konstituciją, tie atsi- 
stokit, o kurie nenorit pildyt 
konstitucijos, tie sėdėkit.” 
Atsistojo 27 nariai, o sėdin
čių pasiliko tik 4. Tarp sė
dinčių buvo ir draugystės iž
dininkas, kuris yrakomunfet 
tinės ALDLD. kp. pirminin
ku. Vadinasi ir jis pasisakė 
nenorįs pildyt draugystės 
konstitucijos. Užtat nariai 
pareikalavo, kad jis apleistų 
iždininko vietą, ką ir turėjo 
padaiyt. .Jo vieton tapo iš
rinktas kitas iždininkai, ko
ris sutinka pildyt draugystės 
konstituciją.

Taigi bolševikai šiame su
sirinkime pasiliko menševi
kais. ir, anot jų vado Prūsei; 
kos, pasirodė esą neverti nei 
išvalgyto kiaušinio.

Dr-stės Nary*.

PEABODY, MASS. 
Biskučiai.

Vasario 21 d. atsibuvo ba
lius švento Jurgio draugys
tės. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Mat, jei kada būna 
koks parengimas Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystės, 
uomet katalikai susirenka 

Kliubo kambarin ir ten tą 
vakarą praleidžia ir kitiems 
pataria neit ant baliaus, nes, 
girdi, prie tos draugystės be
dieviai socialistai priklauso. 
Bet kada Šv. Jurgio draugys
tė parengia balių, tai katali
kai Kliubo duris užrakina, 
kad tik.daugiau žmonių pri
sirinktų ant baliaus.

Betgi šis balius nenusise
kė. Tą vakarą j balių atsilan
kė policija ir jieškojo svai
ginančių gėrimų. Iškrėtė vi
sus kampelius ir nieko nera
dę ėjo prie durų. Tuo tarpu

BALT1MORE, MD.
Sorkininko adv. Petro Dauž- 

vardžio .prakalba.
Vasario 25 d. š.m. Lietu

vių davatkų Darbininkų Ko- 
oper. Sąjungos 30 kuopa pa
rapijos salėj turėjo parengu
si prakalbas, kur kalbėjo 
aukščiau minėtas sorkinin- 
kas iš Bostono. žmonių gal 
būt nei nebuvę jo prakalbo
se, nes žmonės jį žino, bet 
kadangi buvo pelenų vaka
ras, tai klebonas, pabaigęs 
pelenus barstyti, atsivarė po
rą tuzinų moterėlių ir apie 
kelis vyrus, iš kurių tai susi
darė grupelė klausytojų.

Vakaro vedėju buvo Čep
inskis, kuris ir perstatė mi
nėtą sorkininką kalbėti. Kal
bėjo dviem atvejais. Pirma 
kalbos dalis buvo apie dar
bininkus, kooperaciją ir kor
poraciją, o antra—tai laisva
manių “vodėvilis,” kuris bu
vęs suloštas laike Garmaus- 
šliakio teismo.

Pirmoj savo kalboj Dauž- 
vardis mėgino žmonėms pa
aiškinti, delko darbininkams 
kooperacija geresnė negu 
korporacija, apie ką męs jau 
pradedame ir panutftL: O 
moterėlėms tas ai 
tiek reikalingu f " 
pūkų botagai.' ” 
kalboj jis bandė ir komunis
tų rojų nušviesti—ir vis tai 
darė sorkes krėsdamas, tai 
yra tupčiodamas ir visaip 
burgzdamas, kas išroetp ‘la
bai nerimta. Vėliaus pas^ 
kė taip, kad j«igu komunjč 
tų-bolše vikųro jus įvyktų, tai 
galėtumėm viską išgriovę 
kraujus lakti. Su tuo'm pirmą 
dalį savo kalbos irUžbaige. 
Pertraukoj buvouzrašinė ri
mas sąjungon narių ir kolek- 
ta ant žiburių. Narių negir
dė josi kiek užrašyta, ant ži
burių surinkta apiee$10.

Užbaigus pertraukos dalį, 
adv. Daužvardis pradeda 
pasakoti apie kunigo Gar
maus ir p. šliakio teismą. 
Čia jis priplepėjo visokią ne
sąmonių, suminėdamas var
dus Michelsono, Sidabro, 
Neviackienės, Bagočiaus ir 
kitų. Tiek ii* į lakraštį nega
lima prirašyti, kiek jis lais
vamanius išdergė, pridurda
mas pasakėlę, kurioje nuro
dė, kad laisvamani negali
ma atskirti nuo velnio. Bet 
jis pamiršo pasakyti tą, kad 
jį patį nėra galima nuo bež
džionės atskirti, nes visas jo 
elgimąsis ir nudavimas yra 
beždžioniškas.

Po tokios prakalbos rim
tesni parapijonai spiaudė sa
kydami : “Mums nereikia to
kių prakalbų, kurios sėja tar
pe mus neapykantos sėklą.” 

Ten Buvę*.

t

tą*
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a KELEIVIS i

KRUVINA DEMONSTRACIJA 
LENINGRADE.

Laikraštyje 
sekantis laiškas iš Leningra
do (Petrogrado):

Rašau jums, dar kupinas 
gyvo įspūdžio iš vos pasibai
gusio bedarbių darbininkų 
ir milicijos bei kariumenės 
susidūrimo. Darbininkai ly
giomis eilėmis ėjo į gubispol- 
komą, nešė, kaip pridera, 
raudonas vėliavas, prekyje 
bedarbių deputacija. Jau se
nai buvo kalbama, kad tran
sporto darbininkai mūrinin
kai, “Treugolniko” ir kitų 
fabrikų darbininkai renka 
parašus prie pareiškimo val
džiai. Buvo ketinama pra
šyti Zinovjevo atkreipti akį 
į bedarbius, kurių Leningra
de vis auga. Kadangi mes 
neturim teisės reikalauti 
(valdžia juk musų pačių, 
darbininkų bei ūkininkų!), 
tai išrinktoji bedarbių dele
gacija ketino prašyti imtis 
kurių nors platesnių visuo
menės darbų, teikti nuolati
nės pašalpos pinigais ir mai
stu nustojusiems darbo, ati
dalyti nemokamų miesto 
valgyklų asmenims, įregist
ruotiems darbo biržoje. Be
ginklę minią Zinovjevo įsa
kymu pasitiko šautuvų šū
viais.

Yra kaž-kas bendra tarp 
dabartinio šaudymo ir prieš 
20 metų įvykusio šaudymo 
ėjusių prie caro rūmų prašy
tojų. Ten taip pat netikėtas 
ir žiaurus buvo šaudymas 
prie caro rūmų, kaip ir da- 

• bar Vyborgo pusėj. Nuo pat 
ryto milicija jau apsupo ra
joną, kur turėjo susirinkti 
bedarbiai. Nežiūrint į tai 
demonstracija buvo suorga- 

» nizuota ir persikėlė eiti cent
ro link. Milicininkai nežino
jo, kas daryli; pašaudę į orą 
pranešė į GPU. Iš ten urnai

“Rul” tilpo ! atvyko dežuraojantis pul- 
‘ įora- kas, kurs nieko neįspėjęs 

ėmė smarkiai pliekti iš šau- 
Į tuvų.

Minia, nelaukusi tokio su- 
1 tikimo, pabiro į-šalis. Sužeis

tųjų dejavimai ir šauksmai 
įniršino užpakalines eiles, 
kur buvo išbadėjusieji ir li
gi galo išvargę darbininkai. 
Užpakalinės eilės sprūdo 
pirmyn, pasitikdamos šautu
vu ugnį, čekistu pulkas iš 
šimto šautuvų paleido antrą, 
trečią, ketvirtą šūvį. Demon
strantai neišlaikė tokios ug
nies ir išlakstė į visus šonus. 
Pasirodė kaž-kas nematyta. 
Šautuvų pyškėjimas, bėgan
čių kojų stuksėjimas, sužeis
tųjų kriokštimai, užmuštųjų 
puolimai... Tarp užmuštų 
yra moterų ir vaikų.

šaudymo vieton atvykusi 
greitoji pagalba ir šiaip pi
liečiai dirbo ligi vėlybos 
nakties. Visos ligoninės pil
nos sužeistųjų. Gubispolko- 
mo sekretoriaus “draugo” 
Komarovo įsakymu užmuš
tieji palaidoti per tris valan
das. Kiek jų krito gatvėse— 
niekas nežino. Man pasiro
dė, jog ne mažiau per 20-30 
žmonių. •

Buvo šaudoma ne vien to
dėl, kad minia galų gale bu
vo nedrauginga sovietų val
džiai, bet ir todėl, kad visų 
dabar ujamas Zinovjevas 
kiekvieną arti jo atsitikusį 
priima savo sąskaitom Tas 
šaudymas—tai yra Zinov- 
jevo noras apdrausti svyruo
jantį savo sostą Leningra
de.”

Po šiuo laišku pasirašo 
“Peterburgietis.”

Panašus bedarbių šaudy
mas nesenai įvyko ir musų 
“švėntosioė-’ Lietuvos sosti
nėj Kaune. »J

.ir - musų

ISTORIJA APIE DU 
R1SU0N1ERIU.

riu taip gi po priesaika pa
reiškė, kad juodu atėjusiu į 
prostitučių namą tik šoferių 
jieškoti.

Vastybės gynėjo padėjė
jas, amtsanvaltas p. Švel
nius savo kalboje pabrėžė 
šios bylos keblumą, nes tuo
du misijonieriu prisiekia,

Kuriuodu lankėsi prostitu
čių namuose.

“Klaipėdos Žinios” rašo:
Sausio 29 d. Klaipėdos kad neturėjusiu nei jokių 

prisėdu teisme svarstyta by- santykių su prostitutėmis, gi 
la dviejų misijonieriu del as- trįs liudininkės iš antros pu- 
mens įžeidimo prieš tūlą vi- sės prisiekia priešingai. Kam 
rėją, kuri kitiems žmonėms tikėti?—klausia kalbėtojas, 
buvo išpasakojusi, kad tuo- Norėtųsi kaltinamajai pane- 
du misijonieriu pereitą va- lei daugiau tikėti, negu tiems 
sąrą lankėsi prostitučių na- misijonieriams. Valsty- 
me, Ferdinando gatvėje. Įbes gynėjo padėjėjas tad ir 

Buvo taip. Pereitą vasarą siūlė kaltinamąją panelę S.
į Klaipėdą atvyko su didžiu išteisinti, nes misionieriai 
automobiliu du “Šėtros mi- negali įrodyti, kad jie nėra 
sijų” (Zeltmission) pastorių turėję santykių su prostitutė- 
pp. Gehrmann ir Matzik ir mis.
vienoje miesto aikštėje pasi- Teismas panelę S. tad ir 
statę dideles būdas čia kurį išteisino, pamatuodamas 
laiką laikė tikybines evange- šiuo: Negali būti kitaip, 
lizacijos prakalbas su Bibli- kaip kad tuodu misijonieriu 
jos dėstymu ir t.t. Žmonių ‘lankėsi prostitučių name ir 
atsilankydavo į tas prakal-, kad misijonierius Gehrmann 
bas labai daug ir daugelis ten turėjo lytiškų santykių, 
stebėjosi kalbėtojų dvasinė- _ 
mis dovanomis. Vėliau mi-, 
sijonieriai išvažiavo Šilutėn. ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Is ten juodu vienai dienai g»**“***^** 
grįžo į Klaipėdą ir nuėję į * ------------- —
vieną prostitučių namą. Čia Bolševikų moderniškiausias 
tarnavo p-lė S., kuri stačiai i 
išsigando, kada atėjo į tą na-! 
mą tuodu misijonieriu. Mat 
ir ji buvo religinga ir niekaip 
negalėjusi suprasti, kad 
prostitutes lanko lygiai tie 
dvasiškiai, kurie savo pra
kalbose tiek aštriai pasmerk
davo visas nedorybes. Ga
lop jai buvo skaudu, kad 
Gehrmann ją siuntęs už 18 
litų parnešti vyno, ką ji ir 
dariusi. Tuo tarpu misijo
nierius Matzik gulėjęs vie
nos prostitutės kambary ant 
divono ir užsidengęs veidą, 
kada tarnaitė įėjusi į kamba
rį. Visus savo šiuos pareiški
mus kaltinamoji tarnaitė

I

išradimas.
Sovietų Rusijos iždas pa

skyręs prof. Maslokovičiui 
dar 50,000 aukso rublių pa
šalpos, kad jis galėtų dar 
daugiau patobulinti jo išras
tas naujas sprogstamąsias 
bombas, kurios sprogusios 
paskleidžia greitojo maro 
bacilas bertainio mylios plo
te.

Kaip senas Jeruzalės 
miestas.

Amerikietis prof. Alister 
ilgą laiką darė kasinėjimus 
palei Jeruzalės miestą ir 
mieste. Sugrįžęs Amerikon 
papasakojo apie savo dar- 

p-lė S. padavė po priesaika, bus. Kasinėjant palei Jern- 
Ir liudininkėmis kviestosios žalės miešta jam pavyko ras- 
prostitutės ta pati pareiškė, ti puodų, sienų ir mūrų, šių 
Prieš tai ti|rwln misi jonie-' daiktų jw»mimnc v**s 3.0OGI

metų pirm Kristaus. Tuo lai
ku miestas buvęs vadinamas 
“Urusalimas.” Jame gyve
nusi jebuzitų tauta. Dovy
das šį miestą paėmęs apie 
1,000 metų pirm Kristaus, 
kur padarė žydų tvirtovę ir 
sostinę.

Katėms apinairiai.
Berlino policija išleido 

įsakymą, kuriuo einant pri
valo visos katės būti su apy
nasriais. Pastebėtos mieste 
be apinasrių katės busią šau
domos, o kačių savininkai 
turėsią pabaudą mokėti.

Francuzai šį vokiečių žy
gį laiko kaipo priemonę pe
lėms daugintis.

Kur yra šalčiausia?
Nesenai Amerikos meteo

rologijos biuras paskelbė il
gametę savo darbų apyskai
tą, iš kurios aiškėja šalčiau- 
sioji vieta pasauly. Ji yra 
Rusijoje, Sibiro šiaurėje, 
apie Verchojanską. Ten es
ti iki 90 laipsnių šalčio. (Cel
sijaus termometras).

Darbininkų Padėtis.
1 er dienas jie dirba ir prakaitą lieja, 
O gauna už darbą tiktai skatikus, 
\ ėlai visad’ gula ir kelia anksti jie, 
be mokslo augina jie savo vaikus.

Iš darbo vos minta ir dažnai badauja, 
O kur gi senatvėj reiks maistą paimt? 
Nors žmoniško uždarbio jie reikalauja, 
Bet turčiai priverčia juos greitai nutilt...

Gal vargšai žmąneliai ir badu numirti, 
Jų vargo neatjaučia —niekas nemato, 
Ir vietoj pagalbos jiems tenka patirti, 
Kaip turčiai žabangus be gailesčio stato.

Atminkit, varguoliai, kad visad taip bus, 
Nėra ko iš dievo malonės belaukt,— 
Kol turčių vergija pas mumis nežus, 
Patoliai nuo veido reiks ašaras braukt.

Ant. Sk—is.

POLEMIKA IR KRITIKA.
Į tai aš viešai darau tiems 
I šmeižikams šitokį pasiuly- 
' mą: A* duosiu Rusijos ba
daujantiems vaikam* $25,

Meiles Galas. 
Liečia kas tai širdies jausmą, 
Noris skristi, kad ir tuoj, 
Ten, kur nėra meilės skausmo, 
Jei ne šiandien, nors rytoj...

Ne del skurdo nelaimingas— 
Su vargdieniais žengti miela, 
Bet kad meilė veidmaininga 
Ir kankina tyrą sielą!...

J nežinomąją vietą 
Traukia širdį taip stipriai, 
Tartum mato naują svietą 
Ten, kur dūksta sūkuriai.

Ten, kur nors aukštai, dausose, 
Ten Pegaso kryžkeliuose 
Tartum skraido apsijuosę 
Laimės juostom tuštumose.

Ten, tarytum, meilės galas, 
Ten siela gal pasilsės, 
Tai poetų idealas, 
Jei nuskrist ten kas galės...

Kas nuskrįs—neapsigaus, 
: ; Gal nors ten ramybę'ras,'

- *; i • i
1 * * *.

Nors nerastų ten dangaus, 
' Bet ir nieko nepraras...

■

Stebuklinga* pilekalnis.
Mariampolės apskr., La- 

kinskių dvaro sode yra ne
mažas pilekalnis. Visas ap
augęs medžiais ir ištolo net 
nepastebi, kad tai pilekalnio 
esama. Viena jo dalis priei
na patį Šešupės krantą.

Daug pasakoja apie šią 
vietą seni žmonės, bet ar jų 
kalbos atatinka tikrenybei 
—nežinia. Bet jei žmogus 
pasakoja, tai, apart prasi
manymų, kas nors panašiai 
turėjo įvykti ir kad tam pa
sakojimui žmonės turi pa
mato.

Prieš karą pirm 30 metų 
dvarą valdė koks tai žydas. 
Ant pilekalnio buvo pada
ręs gražius takus ir kalną bu- 
vuo apvalęs. Ant pilekalnio 
buvo duobė apie 50 centi
metrų diametro. Apie tą 
duobę žmona M. pasakoja 
tokį nuotikį.

Kai ji buvusi maža, ji ei
davusi į dvarą ir ’nešdavusi. 
darbininkams valgyt. Eida- ’ 
ma per priekalnį pamatė sky
lę ir radusi kuolą, įmetusi į 
ją. Kuolas nudundėjęs že
myn, bet už pusės minutės, 
vos spėjus jai pasitraukti, 
kuolas iššokęs iš skylės ir iš
lėkęs į viršų nukritęs žemėn. 
Ji be žado parbėgusi namo 
papasakojusi kas jai nutiko. 
Sužinojęs dvaro ponas už
draudęs vaikščioti po pile- 
kalnį. Minėta moteriškė tvir- rų gerovę palaikyti, 
tina, kad tai tikrai buvę. j šiame straipsnyje trumpai

Kiti žmonės pasakoja, aprašysime apie moterų al- 
kad kai meti į tą skylę akme- gas.
nį, tai jis skambėdamas nu- Mes visi suprantame algų 
rintąs gilyn. Dabai- kalnas arba įneigų svarbumą. Ne
apleistas ir skylė užgriuvusi, paisant ar gauname algą sy-

Kiti žmonės pasakoja, kad kį į sąvaitę, arba čekį sykį* į i 
kartą atvažiavę šio pilekal-. mėnesį arba kerpame kupo-i 
nio kast keturių “vierų” i nūs du sykiu į metus, visi tie 
žmonės. Vienai “vierai” kats pinigai reiškia tą patį—ar 
visai nesidavę, o kitoms da- galėsime gražiai gyventi, 
vęsi, bet tik dienos metu. tinkamai pavalgyti ir apsi-

Sako, kad pas ūkininką rėdyti, ar galėsime užlaikyti 
K. buvusi knyga labai sena savo sveikatą, 
lenkiškai parašyta. Toje Moterų Biuras prie Darbo 
knygoje buvę smulkiai apra- Departamento, tyrinėdamas 
syta pilekalnis ir jame svar- moterų algas, paprastai ran- 
besnieji įvykiai. Vokiečių da, kad jos neužtektinai už- 
okupacijos metu, vokiečiai dirba pinigų, kad galėtų sa-l 
radę tą knygą išsivežę. Kiek — - • 1------' -'
teko girdėt, toje knygoje bu
vę parašyta, kad ant kalno 
buvę dvi dievaičių statulos, 
4 vaidilutės ir aukuras. Toj 
knygoj buvę surašyti vaidi
lučių vardai, pavardės ir kil
mė. Daugiau nei ūkininkai, 
nei kas kitas apie pilekalnį 
nežino.

Kad čionai yra buvusi 
svarbi senovėj vieta, aišku iš 
to, kad žmonės dažnai ran
da baigiančių rudyti pinigų 
ir geležgalių, o ūkininko R.

• 1 1 _ • • 1 • «
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Prie Suvienytų Valstijų 
Darbo Departamento randa
si Moterų Biuras, kuris inte
resuojasi visais moterų rei
kalais, ypatingai moterų al
gomis, darbo aplinkybėmis, 
ir stengiasi pagelbėti mote-

tinkamai pavalgyti ir apsi-

Moterų Biuras prie Darbo

>.

J. S—ti*

JOJA ANT PAVOGTO 
ARKLIO IR ŠAUKIA: 
“LAIKYKIT VAG|!” aauj*imciu» vsmmiu* vev,

Taip elgiasi mūsiškiai ko- jei komunistai prirody*, kur 
munistai.

štai prirodymai.
Sėdint man jų koncerte 

aną vakarą vienas jų gizas 
(šešiapirštis Maika) dalija 
kokius tai plakatus, kurių ir 
aš vieną gaunu. Ant tų pla
katų padėtas šitoks antgal- 
vis:

“Po priedanga Vilniaus, 
atvadavimo, šmugelninkai 
lenda į darbininkų kišenių*. 
Bukite atsargų*.”

Toliaus seka paprasta bol-1 
ševikams šmeižtų litanija. 
Girdi:

“Nuo to laiko, kaip įsistei
gė Lietuvos valdžia, po pla
čiąją Ameriką priviso viso
kios rūšies lietuviškų apgavi
kų, sukčių, šmugelninkų, ap
gaulingų korporacijų agentų 
ir kitokios rūšies parazitų, ! 
kurie išviliojo iš darbininkų 
kruvinai uždirbtų centų dau
giau kaip tris milionus dole
rių. Nuo 1919 metų iki 1923 
jie rinko pinigus buk tai rė
mimui Lietuvos nepriklauso- Į 
mybės, ir neva apsigynimui Į 
nuo lenkų. Šitoj kampanijo-, 
je dalyvavo sandariečiai,! 
klerikalai ir socialistai, ir 
uoliai rėmė Lietuvos buržu
aziją, kuri slopina Lietuvos 
darbininkų judėjimą tenai, į 
o čia, Amerikoje, kėlė puo-Į 
tas už kruvinai uždirbtus 
darbininkų centus.”

Šitaip ir tam panašiai bol
ševikai rašo tuose lapeliuose.

Aš pasakysiu, kad sanda
riečių ir j^lerikalų aš neturiu 
reikalo teisinti. Jeigu jie no
ri, jie gali patįs atsiliepti'. 
Bet kadangi komunistai tuo
se lapeliuose šmeižia ir so- 
caalistų vardą, vadindami 
jįios “apgavikais,” “suk
čiais” ir “šmugelninkais,”

1 Mes negalime įsivaizdinti 
f ką tas reiškia: pusė dirban
čių moterų uždirba mažiaus 
kaip 9, 10, 11, arba 12 dole- 

1 rių. Galime suprasti ką tas 
reiškia sveikatai ir šeimynos 
gerovei, nes tos moteris yra 
dalis šeimynos. Mažos al
gos moterims yra rimtas 
klausimas ir, suprantama, 
tas atsilieps jų sveikatoje ir 
vėliaus sveikatoje jų vaikų.

Keli metai atgal mes ma
nėme, kad buvo baisus daik
tas pavelyti moterims trauk
ti karas kasyklose, ir taipgi 
manėme, kad buvo baisus 
daiktas leisti mažiems vai

dams, nuo 5 iki 6 metų, rinkti 
i anglį kasyklose arba prista
tyti juos prie darbo fabri- 
kuose. Bet šiandien to neran
dame, nes visuomenė tą! 
prašalino. Dabar privalome 
žengti antrą žingsnį, kad nu
stačius moterims tinkames
nes algas, ir apsaugojus jas 
nuo baisaus išnaudojimo.

vo šeimynas tinkamai užlai
kyti.

Pažiūrėkime į dirbančių 
moterų padėjimą Georgia ir| 
South Carolina valstijose.

• •

Praši Knyga » Uikraščią.

piemuo rado akmeninį kir
vuką.

Caro užmušėja* dabar 
Konstantinopolyje.

Bolševikas Jurovskij, ku
ris 16 liepos 1918 metų Eka- 
terinburge nudėjo Rusijos 
carą Mikalojų, dabar randa
si Konstantinopolyje prie 
bolševiku atstovybės te 
r»»i, •

Ten moterįs dirba fabrikuo
se. Georgia iš suvirš 5,000 
moterų, pusė tos skaitlinės 
uždirba mažiaus kaip $12.- 
20 į sąvaitę. South Carolinoj 
rekordas dar mažesnis. Dau
ginus kaip 8,000 moterų už
dirba mažiaus kaip $9.50 į 
sąvaitę. Tik pagalvokime, 
suvirš 4,000 moterų vienoje 
valstijoje uždirba mažiaus 
kaip $9.50 į sąvaitę del pra
gyvenimo. Kentucky valsti
joj suvirš 7,000 moterų už
dirba mažiaus kaip $10.75 į 
sąvaitę. Kansas valstijoj 
apie 2,000 moterų uždirba 
mažiaus kaip $11.95 į sąvai
tę. Rhode Island valstija tu
ri geriausį rekordą. Beveik 
4,000 moterų uždirba ma- 

kaip $1/'

Gyvendamas Lietuvoje la
bai vargingame padėjime, I 
kaipo bežemis, vos-nevos ga-; 
liu užsidirbti kąsnį duonos 
sau ir savo šeimynai. Apie 
laikraščių užsirašymą arba j 
knygų nusipirkimą galiu tik 
svajoti. O betgi labai nore-Į 
čiau pasiskaityti pažangių 

1 darbininkiškų laikraščių ir 
•gerų knygų. Todėl nužemin-' 
tai prašau “Keleivio” skai- | 
tytojų neatsisakyti nors 
perskaitytus “Keleivio” nu
merius man pasiųsti. Arba* 
jeigu kas turite atliekamų 
knygų, tokių kaip “Kokius . 
Dievus Žmonės Garbino Se
novėje” arba kitokių, nepa
sigailėkite pasiųsti man, o Į 
aš Tamstoms busiu labai dė
kingas. Jurgis Bertaiiu*.

šeiminiškių sodžius, 
Užpalių paštas, 
TTfonnc ansk.. TJthiiania.

1

■ir kada Amerikos lietuvių 
i socialistai yra nusukę suau- 
kautus žmonių pinigu*. Jus, 

; komunistai, taip pat turite 
padėti $25, ir jeigu nepri- 
rodysit to, ką jus ant socia
listų rašot, tai jūsų $25 eis 
Lietuvos socialdemokra
tams. Pinigus sudėsime į tre- 

• čias rankas, pas p. K. Šid- 
1 lauską, kuris yra nepartinis 
ir visiems žinomas teisingas 
biznierius.

Tai viena.
Antra, tai jus, komunistai, 

vadindami savo oponentus 
“apgavikais,” “sukčiais” ir 
“šmugelninkais,” krikštyjat 
juos savo vardu. Juk visi ži
no, kad jų* susukot ir pra- 
imugeliavot L. S. S. pinigu*, 
knygyną, spaustuvę, “Ko- 

! vą,” “Apžvalgą,” ir apie 
$15,000 pinigų surinktų ant 
“Kovos” Namo ir į Apsigy
nimo Fondą.

Ir reikia pasakyti, kad tas 
visas turtas ir pinigai buvo 
ne jūsų surinkti, bet socia
listų, tai yra mano, Prusalai- 
čio, Ambrazaičio, Michelso- 
no. Neviacko, Jankausko, 
Brazaičio, Gugio, Grigaičio, 
Bagočiaus ir kitų.

Išduokit atskaitas, kur 
jus visa tai padėjot? Kur 
prašmugeliavot? Begėdžiai, 
besąžiniai, sarmatytumetės 
ir burną atverti! Ale, mat, 
geros akįs durnų nebijo.

Negana to, kur jus padė
jot apie pusę miliono ($500,j- 
000) surinktų į jūsų taip vai
dinamą organizaciją “Frie^- 
•nds of Soviet Russia”? Jau 
kelinti metai kaip organiza
cijos ir laikraščiai reikalaut 
ja iš jus atskaitų, bet jus tyĮ 
lit, nuduodat kurčiais ir neĮ 
byliais. J. P. Raulinaiti*'.

I

Mylimaįai.
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes vėjalis išgirs, laimės man pavydės 
Ir pasauliui garsins jausmus mano širdies. 
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes aukštybėj dangaus, rodos, žvaigždės 

(pajuos 
Ir tamsioji naktis ilgus amžius svajos...
Aš bijau pasakyt, kaip tave aš myliu, 
Aš bijau prasitart ir išreikšt negaliu, 
Nes jautrioji širdis man krūtinėj sustos,— 
Truks pusiau iš kančios ir tos laimės didžios!

Širdžių Kalba.
Kur vien tik žodžiai, išdidumas,
Kur veidmainingoji malda,—
Ten tėra vienas tik tuštumas, 
Širdžių kalbos tenai nėra. 
Tik atvira dvasia, skaistybė— 
Širdžių kalbos tekupina, 
Kuri yra—žmogaus didybė,— 
Kur veidmainystė—jos nėra:

Vargo Poetą.

Darbo Broliams.
Vargingąją buitį širdyse prakeikę, 
Priklaupkime dievui—mus darbo tėvynei 
Ir žodį likimo tarp lupų sulaikę, 

Palaiminkim minią.
Veidai,lyg ant saulės pranykstančios dėmės, 
Juruoja į laisvę jiegoj susigūžę,—
Visi jie tik džiaugsmo ir galios pasėmę 

Iš brolių bakužių.
Nors slegia juos vargas ir ilgesiai tylus, 
Tačiau jų širdyse—rausvėjantis rytas 
Žėruoja, kaip saulė virš šilo pakilus— 
Ir kelias jų šventas—ugnim nudažytas 

Jie takus jau mina.
Prakeikime, broliai, mus skurdžiają buitį. 
Mums darbo šventovė—dalis laisvingoji. 
Te klysta klajūnai padangių išguiti.

Mums—žemė šventoji.
Lauras Braižė



Smulkus Straipsneliai
Tarntailfinill Dar.’P^ėių, kurie ketino vykti į i arpiauunių va r- Suvienytas valstijas, bet ka-i 
bo Žinių Sutrauka'dan^ yra dau£ sunkiau imi-1
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miLionai dolerių
NUOSTOLIŲ.

Paprastas šaltis yra beveik nuola
tinė liga Suvienytose Valstijose ir 
Kanadoj. Bet ar daug žmonių pamis
ima, ki< k nuostolių šita liga atneša? 
Chicagos Sveikatos Departamento 
Bulet iia- sako: “Sugaištas darbo lai
kas ir susilpninta energija nuo papras
tų šalčiu neša žalos už milionus dole
rių kas metai, o fiziški nuostoliai, ku
rie paeina nuo šalčių, plaučių uždegi
mo ir iš tos priežasties įnirčių, gali 
būt saikuojami tik budėsiu, o ne do
leriais ir centais.” Gydant šalčius vi
suomet reikia vartot nuo kosulio se- 
dativą ir vidurių liuosuotoją. todėl 
Trinerio Sedativas nuo Kosulio ir Tri- 
nerio Kartusis Vynas visuomet turi 
rastis jusą namuose laike Kovo ir Ba
landžio mėnesių. Trinerio gyduolės 
niekuomet nenuvylė. Ponas Jacob To- 
niascik rašo mums iš Spruce, W. A a., 
Box 153, Vasario 2: “Kuomet aš ken
čiu nuo pilvo ligų, jokios kitos gyduo
lės negelbsti taip gerai, kaip Trinerio 
Kartusis Vynas Kuomet aš gyvenau 
Illinois valstijoj penki metai atgal, 
mano sveikata buvo labai prasta, bet 
nuo to laiko, kaip aš pradėjau gert 
Trinerio Kartųjį Vyną, aš ėmiau jaus
tis geriau ir geriau. Aš rašau tikrą 
tiesą, nes Ui yra geros gyduolės nuo 
pilvo ligų ir todėl aš rekomenduoju 
jas visiems.” Jeigu jus negalėtumėt 
gauti Trinerio Gyduolių jūsų aptieko- 
se. rašykit pas Joseph Erincr Compa
ny, Chicago, III.

gianti, neduodanti jiems gy
venti, o vienintelė gera val
džia ir tvarka esanti Rusijoj: 
ten darbininkas gerai gyve
na, švenčia iškilmingai g - 

1 gūžės 1 d. ir t.t. Savo kalbo
mis kurstė esamą valdžią 

j nuversti ir paimti patiems 
.... . valdyti, sekant Rusijos d;>r- 

a -u ~ ir- l®1 bininkų pavyzdžiu. Po kai-! '"'"b eimaise mėtė k,> 
w v -z n u | inunj..įų atsišaukimus. (

Nežiūrint į policijos per-

į gruntui gauti
1/ 
jos vizą Kanadoj, negu savo j 
šalyje, todėl jie ten ir skurs-1 
ta. I ... ......

Kanada turi daug mažės-‘spėjimus, kad demonstiaci-
“ ‘ . I

nytos Valstijos. Beveik sep- 
tynias-dešimtas nuošimt. vi
sų imigrantų atvykstančių į 
Kanadą yra iš Didžiosios!

AUSTRALIJA.
Jurininkų streikas.

Trisdešimts astuoni laivui 
tapo sulaikyti įvairiuose: II___ ____ I
Australijos uostose, sustrei-'nę imigraciją, negu Suvie- 
kavus Australijos Jurininkų' r”4— -----
Unijai.

KANADA.
Astuonių valandų diena.

!

I
*I
i

Didžiausia Arbatos ir Kavos /
Vertybė Amerikoj Šiandien*

>1
G 4

Ji

Astuonių va landų diena. Britanijos ir Airijos. Nuo
Sausio 1 d., 1925 m., 1923 imigrantų, kurie yra piliečiai 

metų Darbo Valandų Aktas! arba pavaldiniai kitu Euro-
įnė.io galėn. Įstatymas liečia) 
darbininkus išdirbysčių įs
taigose, kurių yra nustatytos 
aštuonios valandos Į dieną 
ir keturios dešimts aštuonios 
į sąvaitę.

KUBA.
Darbininkų perviršis su

mažėjo.
Darbininkų perviršis, ypač 
mažuose miestuose, beveik 
išnyko prasidėjus cukraus 
sezonui.

ANGLIJA.
Trūksta namų statytojų.
Manchesterio korporaci

ja, kuri buvo autorizuota pa
statyti 5,984 namus, turėjo 
sustabdyti statymo progresą 
iš priežasties darbininkų 
trukumo, kurių sakoma teė- 
są tik pusė tiek, kiek buvo 
dvidešimts vienas metas 
gal.

at-

FRANCIJA. 
Duoarnenez.

Prieš susitaikymą, sausio 
8 d.. 1925 m. vyru ir moterų 
streikas žuvų konservavimo 
įstaigose buvo padaręs be
veik visus Duoarnenezo gy^ 
ventojus bedarbiais.

VOKIETIJA.
Tramvajų kainu sumažini- 

nimas atidėtas.
Proponuojamas tramvajų 

kainų sumažinimas, kuris 
turėjo įvykti sausio 1 d., 
1925 m. buvo atidėtas iš 
priežasties darbininkų rei-i 
kalavimo pakelti jiems al
gas.

Sausio 8 d., 1925 m. Bre
mene buvo 4,180 darbininkų 
be darbo. Šis skaičius yra tik 
pusė tiek, kiek buvo metai 
atgal.

MEKSIKA. 
Prityrusių darbininkų 

trukumas.
Liejinyčios ir mašinų dir

btuvės Meksikoj neturi pri
tyrusių darbininkų, daugybė 
kulių buvo išvilioti trans- 
portacijos užsiėmimu, 
mokama didesnės algos.

LENKIJA. 
Nedarbas.

Vėliausi nedarbo praneši
mai iš Lenkijos rodo blogą 
darbininkų padėjimą. Per 
vieną mėnesį bedarbių skai
čius užaugo nuo 144,860 iki 
150,180.

kur

Imigracija j Kanadą

jos daryti gegužės 1 d. vy
riausybės yra uždrausta,' 
Preikšas Kazys ir Lukavi- 
čius Alfonsas pagriebę nuo 
scenos vėliavas ir iš kaž-kur 
dar gavę kelias komunistines, 
su tam tikrais ūbaisiais, kvie
tė minią neišsiskirstyti, o jei
gu tam trukdytų policija, 
neklausyti jos, pulti ją ir, 
mušti akmenimis ir demonst
ruoti gatvėmis.

Policija užstojo demonst
rantams kelią ir puolė atim
ti vėliavas, sukeldama tuo 
budu riaušes. Tuo tarpu iš- 

mesy ateivių įvažiavimą j sprukęs į gatvę Preikšas Ka- 
Kanadą. Kanada neįleidžia! zvs šaukė minią pulti polici- 
džiova arba kitomis užkre- ją. ir mušti ją kas gali ir kuo 
čiamomis ligomis sergančių; i grali. Atvykus daugiau pc!i- 

prasikaltėlių, Į ei jos, įtūžusi minia buvo nu- 
i kmip c-nli 'raminta ir demonstrantai 

! suimti ir nugabenti Į polici- 
i JQ-

Teismas pripažino juos 
s, ir kaipo nepilname

čius, sumažindamas pir
miems 4 po trečdali baus
mės nuteisė: Lipšicą Aiziką 
—6 mėn. sunkiųjų dar
bų kalėjimo, Kreikšą Kazį— 

, 5 mėn. sunk. darb. kalėjimo, 
šulmaną Mejerį—4 mėn. s. 

i darb. kalėjimo, Lukavičių 
; Alfonsą—3 dienoms kalėji
mo, o Karpavičiui Julijonui 

»ir Gcntvylai Jonui priteisė 
po dvi sąvaiti paprasto areš
to.

Byloj paaiškėjo, kad Lip- 
šicas Aizikas 1924 m. Kau
no karo komendanto, už pri
gulėjimą prie komunistų or
ganizacijos, 6 mėn. buvo pa
talpintas koncentracijos sto
vyklom Atlikęs bausmę, 
Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto kaipo komu
nistų kuopelių organizato- 

j rius ir instruktorius buvo 
i siunčiamas i Šiaulius.
I
I

pos šalių, apart Anglijos, rei
kalaujama paspoitai įva
žiuoti i Kanadą, ir tie pas- 
portai privalo turėti vizą, 
gautą nuo Kanados imigra
cijos valdininko Europoj-?.

Kanados imigracijos įsta
tymas uždraudžia kai-kurių 
klesų ateivių įvažiavimą į

džiova arba kitomis užkre.

apsileidėlių, į 
girtuoklių ii\tų, kurie gali 
tapti visuomeniška sunkeny
be.

Daugelis Amerikos pilie
čių, ketinančių apsivesti su i..pajs 
ateivėmis, kurios gyvena 
svetimose šalyse, norėjo par
sitraukti savo sužiedotines į i 
Kanadą, ten patįs asmenis-i 
kai nuvykti ir apsivesti. Po 
apsivedimui Amerikos pilie
čiai galėtų lengvai parsi
traukti savo žmonas į Suvie
nytas Valstijas, kaipo ne- 
kvotinius ateivius. Bet šiame 
reikale tuomi užinteresuo- 
tiems turime priminį kad 
tokios sužiedotines tankiai 
būna neįleidžiamos J Kana
dą ir yra daugelis atsitiki
mų, kur Amerikos. jnlieJų 
sužiedotines nebuvo,jleistos, 
kuomet dasiekė Kanados 
uostus. FLIS.

I

i
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Vieno Svaro Pakelis La Touraine Kavos $.59 
Fuses Svaro Pakelis La Touraine Arbatos .45

(Bile rūšies) ”

ABUDO $104
Jums Patartina Pasirinkt Geriausia

w. s. <tCINBY CO., 291 ATLANT1C AVĖ.. BOSTON.

laTouraine Tea and Coffee
MMĮM——W—ir^———

padavimo aplikacijos mo
kestį nuo $15 iki $20 doi. 
del kiekvienos patentų apli
kacijos. Kongresas, supras
damas svarbumą šio ofiso ir: 
kaip sunku buvo tinkamai Į 
atlikti darbą, padidino dar-.

ANTANAS LL’KAUSKAS, seniau 
gyveno Rumford. Me., malonės atsi
liepti ai'ba kas apie ji žino pranešt. 
J ieško jo sūnus Antanas ir Juozas, ir 
mama Morta Adresas:

ANTANAS LL’KAUSKAS
Daubėnai, Darbėnų pašt., Kretingos 

apskrities, Lithuania.

PARDAVIMAI

1 • • i i • - • • s *. i ViV, D„LhU.'> h
bininKŲ SkcHClU ir UlgSS, lt j Mariam polė:

Gegužes Pirmos 
Dienos Byla.

Sausio 15 d. Šiaulių apy
gardos teismas Šiauliuose 
nagrinėjo politinę bylą pi
liečių: 1) Lipšico Aiziko, 2) 
Prekšo Kazio, 3) šulmano 
Mejero, 4) Lukavičiaus Al
fonso, 5) Karpavičiaus J. ii- 
jono ir Gentvylos Jono 
venančių Šiauliuose.

1924 m. gegužės 1 d. Ši u- 
liuose, “Fantazijos” sai je 
socialdemokratų buvo nu
rengtas mitingas. Be soz < 1- 
demokratų partijos narių, 
tame mitinge kalbėjo (i ir 
komunistai. Lipšicas Aiži k s 
ir Prekšas Kazys. Pastari ji 
savo kalboje nurodė, L u < 
lietuvių valdžia esanti b - 
žuazinė, darbininkus sm

IŠRADIMŲ UŽRE
GISTRAVIMAS.

Iš viso per 1924 metus Su- 
i vienytų Valstijų patentų ofi- 
' sas surinko $3,176,622. Tai 
yra didžiausia pinigų suma, 

■ kokią tas ofisas yra kada- 
: nors surinkęs.

Patentų ofisan paduota 
užpatentuot 101,134 nauji 

' išradimai ir vartojamų daik- 
l tų pagerinimai. Ir nuo tų 
mokesčių įplaukė viršminėta 
suma. Kongresas padidino

Labai daug imigrantų, ne
galinčių atvykti į Suvienytas 
Valstijas, keliauja į Kanadą. 
Kanada pageidauja žemdir
bių ateivių ir tokie emigran
tai privalo turėti kiek nors 
pinigu (suma mainosi sulyg 
aplinkybių). Tas yra todėl, 
kad asmenys, kurie atvyks
ta į Kanadą, turėtų užtekti
nai pinigų patįs s?ve užlai
kyti, jeigu greitu laiku nepa
sisektų rasti darbo. Tas ir
gi apsaugoja Kanadą nuo 
perdaug darbininkų, nes tu
rime atsiminti, kad Kanada 
neturi tokių pramonių, ko
kias turi Suvienytos Valsti
jos. Pranešama, kad dabar
tiniu laiku yra sunku imig
rantams ten rasti pramoni-' 
nisko užsiėmimo. Kanado
je dabar randasi daug euro

PIRK GERĄ B1ZN|.
Parsiduoda su visais įtaisymais tii 

ju gyveninių namas, kitas—6 kamba
rių, 6 karų garadžius, taipgi ir biznis 
—MEAT MARKET su visais forni- 
ėiais ir Įtaisymais, koki tik yra rei
kalingi bučernei ir grosernei. Biznis 
išdirbtas ir pelningas, randasi tirštai 
apgyventoje kolonijoje. Namai neseni 
ir randasi dailioje vietoje. Pardavimo 
priežastį savininkas paaiškįs asmeniš
kai.

Kreipkitės šiuo antrašu: (11)
JOSEPH K ASTANTINAVIČIA 

38 E mine t St., BROCKTON. MASS.
Telephone 5906-J

Seni Žmonės Nukamuoti 
Rūpesčių, Atranda Didį 

Palengvinimų 
Nuga-Tone

Jis Atlieka Darbą ir Atlieka 
Jį Greitai.

Yra tūkstančiai atrandančių stebė
tiną palengvinimą vos j keliatą dieną. 
Nuga-Tone grąžina gyvumą, veikmę 
ir pajiegą ją nudėvėtiems nervams ir 
muskulams. Budavoja raudonąjį krau
ją. stiprius, pastovius nervus ir ste
bėtinai padidina jų patvarumą. Sutei
kia gaivinanti miegą, gerą apetitą, 
puikų virškinimą, pastovą vidurių vei
kimą. apsčiai entuziazmo ir ambici
jos. Jei jąs nesijaučiat kaip reikiant, 
tai pats del savo geroves pabandykit 
jį. Jis nieko Jums nekainuos, jei Jąs 
neturėtumėt iš jo palengvinimo. Jis 
yra priimnus ir jąs tuojaus pradė
sit jaustis geriau. Jei Jūsų gydytojas 
dar jums neužrašė jo, tai tuojaus ei
kit pas Jusą aptiekorią ir nusipirkit 
bonkutę Nuga-Tone. Nepriimkit įkai
to. Imkit jo per keliatą dienų ir jei 
Jąs nesijausit geriau, neatrodysit ge
riau, tai nuneškit likusią pakiuko da
lį pas aptiekorią ir jis sugrąžins Jums 
Jusą pinigus. Išdirbėjai Nuga-Tone, 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
del Jusą. įsako visiems aptiekoriamt 
garantuoti jį ir sugrąžinti Jūsų pini
gus jei butumet neužganėdinti. Reko
menduojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius.

Pajieškau savo vyro Juozo Mozūrai
tėm, Butkus kaita >, 1-mujų Gudelių vai., 

. ‘:s apsk Gyveno Cleveland, 
Ohio. Jau keturi metai kaip nieko ne
rašo. Brangus Juozeli, malonėk atsi
šaukti. nes abidvi su dukrele norėtu
me susižinoti Kas apie jį žino, malo
nės pranešti.

ONA MOZURA1T1ENĖ
Kazlą-Rudos paštas, Mariampolės 

apsk., Lithuania.

pereitais metais išviso buvo
praleista tiems
$3,561,395.10.

Visi žmonės
siunčia kiekvieną, 
ir menkiausi,
daikto pagerinimą Federa-;kiiu <........ ....... ........ ..
lin Patentu Ofisan UŽpaten-i kio, paeina iš Kauno rčd.. Šeduvos pa- 
tuoti. Tokiu budu apdrau-ig^SKttTjSS! 
dŽia išradimo pasisavinimą . bar nežinau kur jis randasi. Meldžiu

tikslams
J 

paprastai; 
kad nors' 

vartojimoĮ
Aš, Stanislovas Danielius, pajieš- 

švogerio Benedikto Rakic-

arba išrastų daiktų gamini
mą. FLIS.

t

Red. Atsakymai

W. Reigiui.—Mums neiš- 
rodo, kad apiašytasai tams
tos išradimas turėtų kokios 
nors komercinės - vertės. 
Elektra supamas lopšys bus 
netiktai nepraktiškas, bet ir 
nereikalingas, nes vaikų su
pimas išeina jau iš mados.

Stasiui Pociui.—Už apra- 
čymą to pasikalbėjimo apie 
“Keleivį” tariame draugui 
ačiū, tečiaus i laikraštį jo ne
dėsime. nes tai butų lyg ir 
musų pačių'pasigyrimas.

T. Žemaičiui;1—Sachari
nas, tai tokie milteliai, ką 
vartojami vietoj cukraus. 
Lietuvųje žmonės jį vadina 
“cukruku. ” G lynas. sacharL 
nas. be jokių priemaišų, yra 
500 kartų saldesnis už cuk
rų. Kokajinas gi, tai toks 
vaistas, ką įleistas po oda 
numarina jausmą ir leidžia 
daryti nežymias operacijas 
be skausmo. Atskiestas ko
kajinas ir duotas žmogui su 
gėrimu, laikinai užmigdo jį 
ant vietos: šitą būdą tankiai 
vartoja piktadariai plėšimo 
tikslais: tūli žmonės ir patįs 
vartoja kokajiną savęs svai- 
ginimui, nors tas turi labai 
liūdnų pasekmių, ir todėl 
kokajino pardavinėjimas 
yra uždraustas. Žodis ‘^bi
žuterija” reiškia tą ‘patį, ką 
“jewelrv,” — tai visokie

■ u<t( iiv'.niau r\ v* t J1-' įauuitdi.
’ atsišaukti arba žinantieji malonėkite 

pranešti, busiu dėkingas.
Taipgi pajieškau savo draugo Jo

no Navicko. Kauno rėd., Kėdainių ap
skričio, Baisogalos vai., \ aitkimą kai
mo. PiriĄiau jis gyveno Philadelphi- 
joj, o dabar nežinau kur Meldžiu at
sišaukti arba žinantieji malonėkite 
pranešti, už ką busiu dėkingas. Mano 
antrašas: (12)

STANIS DANELIS
Bcx 371, Beacon Falls, Conn.

NEBŪK VERGU, BET 
BIZNIERIUM

Parsiduoda Bučernė ir Grosernė, 
biznis išdirbtas |H‘r daugelį metą 
Pardavimo priežastis—važiuoju Lietu
von. Galima pirkt sykiu ir namus. (11) 

l’ETER KR1SCHUS
SO Ward St., Hartford, Conn.

Pajieškau savo draugo Joe baker 
arba John Gerve, Gegužės 16, 1924 
metais gyveno Fort Montgomery. N. 
Y„ o dabar nežinau kur jis randasi. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 

. žinote, malonėkite pranešti, busiu de- 
kinga. > (12)

MISS AN1TA VINCE.NT
P O. Box 297, Lincoln, N. H.

Parsiduoda Restoranas
Geroj vietoj, biznis išdirbtas gerai 

per devynis metus, Du partneriai ne
sutinkame, užtai parduosime nebran
giai. (13)

J. PELANIS
258 No. 13th St., Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ val
gomų daiktų (grosernė). Kitos tokios 
krautuvės nėra ant to bloko. Galima 
pirkti ir namas. (11)

A. SHIMKUS
234 Clark Place, Elizabeth. N. J.

Pajieškau švogerio Vinco Stasiui 10, 
Kauno rėd., Šiaulių apsk., Sauslaukio 
kaimo. Kas apie jį žino malonėkit 
pranešti, arba pats lai atsišaukia, yra 
svarbus reikalas. (12)
, STANLEYCASPER

P. O. Bcx 180, Belle Vernon, Pa.

Aš, Vincas Mclmont, pajieškau sa
vo dėdės Vinco Melmonto, paeina iš 
Kauno rėd., Raseinių vai. ir parapijos 
Gyvena Amerikoje apie 30 metų. Jei 
gyvas, meldžiu atsišaukti arba žinan
tieji malonėkite pranešti, už ką bu
siu dėkingas. (12)

VINCAS ME1.M0NTAS
P. O. 317. Beacon Falls. Conn

Pajicškau pusbrolio Petro Pruiic- 
kaičio. Labai norėčiau su juo susiži
noti. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
iį žinote, malonėkite pranešti, uz ką 
busiu labai dėkingas. Jis paeina iš 
Užuraiščiu kaimo. . (14)

ADOMAS MUTEJUNAS
521 Charles St., Scranton, Pa

Pajieškau savo brolio Juozapo An- 
tonaičio. paeina iš Kauno rėd.. Teisių 
apsk., Zerėnų vai., Medingėnų kaimo 
Turiu prie jo svarbų reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti arba kas žinote, 
malonėkite man 
dėkingas.

VLADAS
820 Bank

pranešti, busiu labai 
(14) 

ANTONAITIS 
St, Box 66. 

Waterbury, Coni;.

APSIVEDIMAI

Colgate’s
Prašalina Dantų Nykimo Priežastį

Bemistai pasakyt jums, kad n iras bū
das užlaikymui danty yra tai ttpsanųoji- 
mas ju nuo gedimo. Coigates dantų va
lytojas užlaiko drntis sveikai. Daugiau 
dcntistn rekomenduoja jj, negu kurį kitą 
dantų valytoją.
Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui daątu švariu ir skaidrią yra valant 
juos po kiekvieno valgio su Colgate's dan
tų valytojų.

Dideles Nieros

“jewelry,” — tai 
brangus akmenis ir auksiniai 
daiktai.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Jono Raudvilo, 14- 

15 mUų atgal gyveno Pittsburgh, Pa. 
ant Alicghcny. i> Lietuvos paeina 
Skaudvilės parapijos. Malonės jis pats 
atsišaukti arba žinantieji malonės 
pranešti. ANNA GLŽAITIENĖ 

(Raudvilaitė)
400 Adam St.. Sealp Level, Pa.

Pajieškau bro Juozo Zambacevi- 
čiaus. jis vadinasi Amerikoj Sambus. 
Suvalkų rėd., .Jure- kaimo, Rudos pa- 
rap. Gyveno Br>.<'klyn, N. Y. ir Pa- 
terson. N. J. K» - apie jį praneš pir
mutinis, skiriu $!""0.'

M A RCE1.Ė ZA M B ACEVIČIUTĖ 
218 L St , 8 • Boston, Mass.

Aš, Amilija Misiūnaitė, tik ką atva
žiavus iš Lietuvos, pajieškau savo tė
velio Mateušo Mi- uno. Jis pirmiau 
gyveno Clevelanc. Ohio ir Mass vals
tijoj. Kas jį žirot. meldžiu prisiųsti 
•man jo adresą a pats Jąi atsišau
kia. ANELĖ MISH NAIT6

1559 McKinley St.. folleston. Ind.

Pajieškau vyr- brolio Kazimiero 
Milkaus, paeina - Girkalnio mieste
lio. Raseinių aj •'•. vidutinio ūgio, 
raupuoto veido, ' i' dų plauką, kalba 
lietuviškai, žydiški vokiškai ir ang
liškai. Skaityti nei rašyti nemoka 
Kas apie ji žino, ar gyvas, ar miręs 
meldžiu pranešti arba jis pats lai at
sišaukia. turiu 
pirmas praneš 
5 <lol dovanų.

nei rašyti nemoka 
ar gyvas, ar miręs

varbų reikalą. Kas 
kur jis randasi, skiriu

Kennsha, (Via.A

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, kad ir su vienu vaiku, nese- 
nesnės 40 metų be skirtumo tikėjimo, 
bile lietuvių kilmės Atsišaukiančios 
neprieštarausit civiliam šliubui. Bu
tų geistina, kad atsišauktų iietuves- 
protestonės. Atsišaukiančios su pir
mu laišku prisiųskit ir paveiksią. Pa
veikslus grąžinsiu. Gali atsišaukti ir 
vietinės. Apie mano ypatiškunią suži
nosit per laiškus, arba vietinės ypa- 
tiškai. Aš esu 40 metų vaikinas. My
linčios dora gvvenima atsiliepkit.

J. ALGIRDAS PETRAUSKAS
605 Chatcau St. N. S, Pittsburgh. Pa

NORIU SUSIPAŽINTI SU MER
GINA LIETUVOJE, kuriai tėvai už
rašė ūkę. Aš noriu grįžti Lietuvon ir 
noriu iškalno susipažinti. Mergina, ku- 
i-i turi žemės nuo 7 iki 21 hektarų, lai 
atsišaukia. Su pirmu laišku meldžiu 

• nrisiusti paveikslą, nes be paveikslo 
•atsakymo neduosiu nei vienai.

‘ STANLEY PONIEL
1031 VVashington St.. Boston, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ija našlės, nuo 35 iki 40 metu Aš esu 
J9 metų. Kuri mviėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš- 

’*<n del artimesnio susipažinimo. At
sakymą duosiu kiekvienai. (15)

T. AU-S
2900 E. 82nd St / Cleveland, Ohio.

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

vį” arba kokių nors knygų užsi- 
sakyt. gali kreiptis prie musų 
generalio agento. .Jis patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:—
JOE ELIOšIVS 

Nori h Wcst Hotel. Roym 
Kcnosha. " i*

(-)

r>.

PARSIDUODA LIETUVIŠKA PAT 
APTrEKA. Biznis gerai išdirbtas, vie
ta apgyventa visokiom tautom. Kreip
kitės ant šio adreso, bus paaiškinta 
pardavimo priežastis. (12)

A M. RYMDE1KA
1336 So. 2»d St.. Philadelphia. Pa.

FOTOGRAFJŠKA STUDIJA PAR
SIDUODA labai pigiai. Kreipkitės 
tuojaus, kas norit įsigyti studiją pus
dykiai. Studija su dienine ir naktine 
šviesa ir su visais įrankiais, publiškoj 
vietoj. Pirkėjas turi turėt nemažiau, 
kaip $350. (10)

ART STUDIO
826 Elizabeth Avė, Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA 2 FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJOS ant didelės gatvės, prie 
teatro, biznis geras, randa pigi, biz
nis įdirbtas per 40 metų, apgyventa 
visokių tautų. įtaisyta sulyg naujau
sios mados. 5 kambariai del studijos, 
4 gyvenimui. Savininkas išvažiuoja 
Lietuvon. (11)

G. M. KANTAN
187 Grand 'St.. Brooldyn. N. Y.

UŽDYK.y VAIK AMS.
Tiems, kurie padarys mums mažą 

patarnavimą, galės gauti dykai laik
rodėlį, skeitus ir daug kitokių daiktų. 
Prisiųskit savo adresą, o gausit pa
aiškinimą. (12)

GRICKSON PRESS.
2XJ N. Clarion St, Philadelphia, Pa.

FARMOS
PARSIDUODA KARMA.

120 akrą geros žemės su budinkais. 
$20 už akrą. Galima pirkt ant lengvo 
išmokėjimo; 80 akrą dirbamos, o 40 
akrą girios, visa aptverta d ra to tvo
ra. Smulkesnių žinių atsišaukite ant 
šio antrašo:

F. CLARY 
White Cloud. Mich.

ŪKE
Parsiduoda pigiai. Norinčius 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
JOSEPH GERIBA 

Scottville, Mich.

(12)

pirkti
(16)

FARMOS! FARMOS!
Nozintieji apsigyventi ant gerą že

mių ir tarpe savo tautos žmonių, 
kreipkitės pas mane. Čia yra jau su
virš 10O lietuvių ' apsipirkusių ukes. 
čia lietuviai ūkininkai turi 4 draugys
tes, 2 nuosavas .svetaines ir naują baž
nyčią. Tas viskas reiškia, kad čia yra 
didžiausia lietuvių ūkininką kolonija 
Amerikoj.

Per 10 metą daug lietuvių pirko 
ukes per mane, todėl ir šįmet surin
kau daug gražių vietą ant pardavimo 
ir daugelis tą ūkią parsiduoda labai 
nupiginta kaina. Naudokitės šia pro
gą, kuri yra gal paskutinė, nes kvie
čiai ir rugiai šįmet pabrango, tai nė
ra abejonės, kad ir žemė greitu laiku 
pakils. Žingeidaujanti ūkią reikalais 
atsišaukite šiuo adresų: (12)

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1, Box 17, Fountain. Mich.

PARSIDUODA FARMA
100 akrai žemės, 8 kambarių na

mas, gera barnč, 11 karvių, 1 bulius, 
2 jauni arkliai, pora kiaulių, 117 viš
tų. 3 maiiės nuo Exeter miesto. Par
siduoda už $7000.

W. S. Babavičius and 
Real Estate

208 Front St., Fxe»c»-
Tol 5>59-W.

(11)
Burke

N H.

Pittsburghietis Vartoja .Tyra Žalią 
Gyduolę, Kad Palaisto* ,S*vo 

Kraują Jaunu ir kad lau- 
nystč Kūne Deftą. -

“Aš esu arti 6® mdtų, bet aš jaučitoį 
si taip jaunas kaip ir 30 metų. Aš imą 
puoduką Bulgariškų Žolių Arbatos $7* 
kį arba du sykiu sąvartoje. Ji sutei
kia man sveikatą ir stiprumą ir aš 
jaučiuosi jaunas,” sako H. H. Von 
Schlick, išdirbėjus Bulgariškų ŽoBą 
Arbatos

Jeigu jus turite vidurių užkietėji
mą arba reumatizmą, kepenų, inkstų 
ir pilvo ligas, nelaukite ilgiau nei vie
nos dienos. Jums reikia pasirįžimo ir 
energijos, kad tuos nesmagumus per
galėjus. Jums reikalingas mano tyrų 
tolių tonikas, kuris* sugrąi>ns jums 
sveikatą ir linksmybę. Kodėl nesijaus
ti nuo 10 iki 30 metų jaunesniu ?

Vien tik prašalinime šalčio Bulga
riškų žolių Arbata yra verta dešimts 

-kartų savo kainos. Maistinga žolių 
sunka, imama karšta prieš gulsiant, 
sušildo pavargusį ir atvėsusi kraują, 
kuris pradeda smarkiai cirkuliuot po 
kūną, užmušdamas ligos perus.

Eikit pas savo aptiekorių ir reika
laukit Bulgariškų Žolių Arbatos, rau
donuose ir geltonuose bakseliuose— 
75c. ir $1.25.

PASTABA Daug žmonių gyvena 
ant farmų ir mažuose miesteliuose, 
kur nėra vaistinyčių. Jiems reikalin
ga šita puiki gyduolė, todėl aš pasių
siu jiems didelį penkių mėnesių bak- 
są už $1.25. Adresuokit man: H. H. 
Von Schlick, President, Dept. M.» 
831 Locust St., Pittsburgh, Pa.

FOTOGRAFAS IR MA.LIO- 
RIUS VAŽIUOJA 

LIETUVON.
Buvęs Philadelphijos, Pa. fotografas 

trečiu kartu važiuoja Lietuvon. 1923 
metais del 9<M) šimtų Amerikos lieta- 
vių sanžiningai patarnavau nufotog
rafuodamas jųjų gimines Lietuvoje, 
darbą pradedant dzukijoj, baigiant Že
maitijoj. Daug kas siuntė pinigų nu
sitraukti paveikslus, bet jų niekad ne
sulaukė. Lietuvi! Jeigu nori, kad Lie
tuvoj butų nutrauktos fotografijos jū
sų tėvų, brolių, seserų, triobivs su gy
vuliais ar mylima vieta, rašyk tuo
jaus ką turėsiu nufotografuoti. Para
šykit pilną adresą jūsų giminių Lie
tuvoje ir taipgi savo adresą, kad su
grįžęs rudenyje, 1925 m , galėčiau pri
siųsti prabas. Pamatę sampalus ga
lėsit duot užsakymą. Pinigų ant Tan
ios nereikalauju, užtenka žodžio. Nc- 
reikulausiu pinigų ir Lietuvoje noo 
jūsų giminių. Aš jau gerai pažįstu 
visą Lietuvą ir išpildysiu jūsų užsa
kymus ir reikalus nekrėsdatnas juo
kų, nežiūrint kaip toli ta vieta Lietu
voje butų. (-)

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

Atrask Pats Save Laiaę!
Skaityk 

“BURTININKĄ” 
"Burtininkas” eina kas mėnuo naujas 
antri metai ir stiprus, kaip uola! 
"Burtininkas” yra vienintelis žmonių 
laimė išburtuvas ir nelaimės praneš- 
tuvas: "Burtininko” kaina metui 11. 
“Burtininką” skaitydamas kiekvienas 
žmogus pasimokina ir atranda pats 
savo laimę, buk ir tamsta laimingas! 
Pinigus siųsdamas adresuok: 
LIET. ŠVIETIMO KMgYNAS

3ln6 So. Halsteū S, i h>rirn, III. 
ne^t. r- (111
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Sveikatos Kampeks.
- K.

DANTYS.
Visi mes patėminom, jog 

Lietuvoj dantys išauga stip
resni, o Amerikoj silpnesni. 
Atvykę i Ameriką tėvai turi 
genis dantis. gi jų vaikų dan
tys supuvę. Kodėl taip?

Čia, be abejonės, veikia 
kelios priežastys. Pirmutinė 
yra maistas. Kad išauginti 
kietus dantis reikia tinka
mos medžiagos. Reikia daug 
kalkių ir kitų mineralų mais
te. Reikia pripažinti, jog 
Lietuvos duona pilno javo f 
yra geresnė už Amerikos

KRAIGĄ rūpintis
SVEIKATA.

Sveikata yra lirangiausias 
turtas, liet žmonių nelaimei, 
šitas turtas lšbai dažnai įki- 

į stebimas jau po laiko, kada 
1 jo* jokioj rinkoj nebegalima 
įsigyti, šiaip jau tas turtas 
nebūtų toks brangus, jei mes 
ji visuomet atmintume, mo- zmonijos užmušė- kėtume branginti ir l)e rei.
Italo neaikvotume.

Vanduo visus vienodai 
prausia, oras visiems lygiai 
dalina deguoni, saulė kaitina 

onskutiniame jos *.ik
ne Kashington. D. C. Dak- i h ‘r’’ n?slsle|“i!'
tara Halsev Da»wnia nr ^monesdeliaiivairiųaplin- ft4vart R Rob2?Ls X vartoja vandens
Je nesenai skaitMame Pie Praust^s kartais istisus met- .e, nesenai sKaitytame Fie-;tust ?lo,>ina savo krutinę 

si nuo
saulės, kai tuo tarpu galėtų 
grynu vandeniu praustis, ty
ru oru kvėpuoti, saulės spin

duliuose maudytis. Taigi šis 
i turtas nėra brangus, reikia 
i tik neužmiršti pareigos ru- 
; pintis sveikata. Toji pareiga 
yra būtina kiekvienam pi- J 
lieėiui atlikti kuogreičiau- 
riai, kuosąžiningiausiai.

Pareiga rūpintis sveikata 
neatliekama nei deliai to. 
kad ji butų per sunki kasdie
niniame gyvenime, o deliai Kitiems priminti. Die- 
to, kad ji iš mažu dienu ne- va
* ji* •• • ii • i. bažnvčia, mokykla; po-
4- is dalies ji esti neįvykdo- li(ikos nK.s pramokstame iš 
na dėl ekonominių apluiky-. Įvairaus plauko agitatorių, o 
bių. Pavyzdžiui, skaitlinga p;lI kuopelėse; bet apie 
3eimyna, skurdo pnversta 3Veikat0S užlaikymą išgirs- 
apsigyyenti mažame, drėg- tairie įg gydvto-
name ir tamsiame kambary,' - *-
kur ir vaikus augina, kartais 
ir ligonį slaugma, skalbinius 
džiovina ir t.t.—tokioj padė
ty sunku.pačiam elgtis sulyg 
higienos reikalavimais, čia 
sūri-rūgintis kiti. Labdary-

SVBIKA1OS DEPARTA
MENTO PRANEŠIMAS.

‘Širdies liga pradeda už
imti džiovos viepi, kaipo di
džiausia r-----*’■■■ ”
ja.”

Taip sako Dr. Robert H. 
Hnlsey iš New Yorko, savo 
•ašte, priduotame Amerikos 
4 >kslo Pažangos Sąjungai

V I d cvivollv UZ. aTIIIVZ - 4* --? 1A j_ • * »i v bl

duoną. Bet užtai. Amerikoj i’n : tvankiu'oru, slapstosi

saulės reikšmė sveikatai,I«* būti negali—gamtai 
.-vari'- palaikymas musų'mums tą patį rodo. Kuris 

c (.<!<> i. A p'1 HgV Platintojus—(Stipresnis ir ištvermingesnis 
mikrobus, apie skrepliavi-1tas »r nugali.
nuĮ. <ian:ruošą. Apje darbą' Kai’ muąų piliečiai turės 
ir nciM. Gyvenamos trio-’tvirta^ rankas, plačią kruti- 
kos, baltuliui, ju naudinga- 

kilu apdaru svarbumas.
blusų, blakių ir viso
ji ainių kenksmingu- 

Kad tas viskas 
žinoti kiekvienam 
abejojimų neturi

nažai teikiama tam 
net ir inteligentų

i vedinami neganėti- 
Saulės reikšmę ne visi 
:ži<m O apie tai, kad 

ie platina dėmėtąją šilti- 
kiią syk geriau jy nesaky-

Einani gulti retai kas nu
siprausia ir atlieka dantų 
ruošą. Kojų visai neplauna. 
Jei tėvai lokių dalykų neda
ro. tai is vaikų niekuomet to 
n-suiauksi. nes tėvai jų ne- 
m .kino, nepratino iš mažens 

■kartu su poteriais ir švaros 
; mokintis.

Taki \isus tuos, kurie 
minėtus dalykus ir 

jiems panašius neturi supra- 
-Jir.o, reikia išmokinti, o vi- 
iems kiliems priminti. Die

vą garbinti mus mokina tė-

Skaudas, Reanatiški Sąaariai

bOS 
mas. 
l’tėli 
kiu kilti 
mas ir 
n a uti int 
piliečiui
l ui. Kasdieniniame gyveni
me labai mažai teikiama tam 
reikšmė
šeimvn<>se.

Butai vė<” ", "____
na i. Saulės reikšmę ne visi 
prina 
mėl 
ne. i
T »<e\v Orleanse, ir skaitlinės, 

kv.rias Suv.:Valstijų Depar- 
uvnentas išdavė ūž 1923 me
lus. Dr. Roberts širdies ligą 
ictik skaito didžiausia žmo^ 
nių gyvasčių naikintoja, bet 
,ns taip-pat sako, kad. sifilis 
yra vienai didžiausių širdies 
’igų priežasčių.

Sųfe-g Komercijos Depar- 
rainėnto^šiatistikų Suv. Val
stijose širdies liga atėmė 
170,033 gj’vasčių 1923 me
tais, sulyginus su 105,680 
mirčių nuo plaučių uždegi
mo ir 90,732 mirčių nuo 
džiovos. Sifilis buvo priežas-; 
iimi 15,811 mirčių.

“Jei viršminėtos skaitli
nės yra teisingos,” sako Suv. 
Valstijų Viešos Sveikatos 
Skyrius, “tai sifilį galima 
kaltinti už 52 nuošimčiu vi
sit mirčių nuo širdies ligos, 
arba 88,417. Pridėjus šią su
mą prie 15,811, išviso pasi
daro 104,228 mirčių nuo sifi
lio tiesioginiai ar netiesiogi- 
nu^‘. ,. .. .. . . ! bes maža tepadės. Galip’a-

Širdies liga turi-kaip eko- valdža. Žino-
, - ma yra, kad vien tik ligonių

„ , _ P1“- gydymu nesustabdysi ligų
Halsey savo rasti- “Su sn*- plėtimosi. Vieną, sakysim, 
dies Jiga nsasi dideles eko- Dagydysi, jo vietoj bent keli 
nomines pragaištys, nes si užsikrėtė Svarbu už- '• 'T“Tlitrą vra viena didžiausia i • F2?- ^varDU uz- <enal kas mumsilga yra viena mažiausia kirsti kelią, kad daugiau ne- k.u ^ubti mftkiif
mirtingumo pneząscių. Su- ,)asikartotu u pati Hga pas Kelkja mokHl
lyginus buvusias ir dabartį- Į ‘
nes skaitlines, mirtis nuo' 
širdies ligos didinasi, ir kai
po to pasekmė—žmonių gy- 
venimas trumpinasi.”

Dr. Stewart tvirtina, kad 
nėra jokio išsiteisinimo žmo
nėms turėti sifili; ir kad, 
nors didelė dalis širdies ligų 
paeina nuo sifilio, kita dalis 
paeina nuo kitokių ligų, ku- 

• rių, kaip ir sifilio, galima ap- 
Sifilis pavojin-' 

‘ i ant širdies'
-----fcįO greitai gali 

Kaip Dr. Halsey, taip ir - - -
-Di*. Stevart pataria plačiau 
skleisti mokslą, kad panaiki
nus nežinojimą, iš kurios 
priežasties širdžiai kenks
mingos ligos vystosi.

FLIS. i

Įh~a daug vaisių, kurie tur
tingi mineralais ir vitami
nais, ir juos galima gauti per 
ištisus metus. Jie rodos tu
rėtų atsverti Lietuvos duo
nos vertę.

Kitas skirtumas yra sal
dumynai. Amerikoj maži 
vaikai greitai pripranta prie 
saldainių. Motinos duoda 
vaikams saldžių keksų, nes 
jie ko kito nevalgo. Tokiu 
budu maži vaikai naudoja 
perdaug cukraus, netenka 

.noro valgyti vaisius ir pie
ną. O iš cukraus negalima 
išauginti kaulus neigi dantis. 
Kitą pusę imant, cukrus su
teikia mums pajiegą. Maži 
vaikai išaikvoja daug ener
gijos žaidimui. Jie mėgsta 
saldumynus ir jie mažiems 
reikalingi. Nėra abejonės, 
jog tam tikruose rubežiuose 
cukrus gali būti vartojamas 
mažų valgyje. Reikia pripa
žinti, jog Amerikoj tėvai 
duoda pei*daug saldumynų 
savo vaikams ir turtini susilp
nina dantis. I _ __ . - ■ - .

Yra da vienas elementas, nomiškas, taip ir viešos svei- į 
kuris nereikia pražiūrėti, tai Imtos išžiūrąs,” 
saulės spinduliai. Yra patir
ta ir darodyta, jog .ultraviole
tiniai saulės spinduliai kont
roliuoja druskas kūne. Nega
na pilno mineralų maisto, 
reikalinga da gauti saulės 
spindulių, kurie mineralus 
sujungia Į kūno mezginį. 
Amerikoj maistas, be abejo
nės, yra turtingesnis, bet 
saulės spinduliai yra perkoš
ti per langų stiklą, kuris ne- 
perieidžia ultravioletinių 
spindulių. Negana to, mies
tuose yra daug dulkių, dū
mų, garų, kurie sulaiko ult
ravioletinius spindulius. Da _ ___ _
ir to negana. Nuo pat kudi- saugoti? L 
kystės žmogus aprengtas giausiai veikia : 
drabįėijiis, - kad 5^^,,
kuną lluo kaimynų akių ir 
nuo saulės spindulių. Atro
do, jog saulės stoka yra svar
besnė už maisto skirtumą.

Lietuvoj maži vaikai bė
gioja plikom kojom, vien- 
mjHCŠkiniai. Jie daug saulės 
spindulių gauna. Užaugę 
žmonės irgi nešioja baltus 
marškinius, per kuriuos da- 
ęigauna ultravioletiniai spm- 
jduliail Dėl tos pat priežas- 
tžęs.yra svarbu išvažiuoti Vą- 
Eąros laiku i pžmarį parodyt 
satilėi Jiusplikį kūną, neptfa- 
sižengiant prieš dorą. Įdo
mu, jog laukiniai žmones gė
dinasi drabužių, ir misionie
riams sunku juos prikalbinti 
drabužius dėvėti. Bet da 
sunkiau ■ butų pertikrinti 
šiandieninę draugiją pames
ti pusę savo apsivilkimo. 
Skarmalai pridengia daugy
bę kūno netobulumų.

Užtai mums prisieina naip 
dotis dirbtinais spinduliais. 
Šiandien kvartzo lempa^yra 
labai turtinga ultravioleti
niais spinduliais. Su jos pa
galba galima išauginti ma
žiems kaulus ir dantis. Nėra 
abejonės, jog trumpoj atei
ty ii bus naudojama ne tik 
mokyklose, bet ir ųamuoee. 
Autorius šių žodžių pasek- | 

* mingai vartoja ultravioleti
nius, spindulius ne tik prak-1 
tfkoj. net ir savo šeimynoj.

<į t>r.F.Matuiaiti».

i

eikatos užlaikymą išgira-

ju lupų. Dauguma ligų, išsi
platinusių musų šaly, yra 
tamsumo ligos. Džiova— 
džiovininkų skrėpliavimas 
visur, trachoma—naudoji
mąsi vienu rankšluosčiu; ve- 
neriškos ligos, niežai, mote- 
itį mirtingumas tuojau po 
gimdymo arba gimdant, ap
akimas vaikų greitai po gi
mimo, šiltinės, raupai ir ki
los ligos, kai kuriose šalyse 
retai tepasirodo, nes ten jau

flbiitfltf ir pUtinkit dar- 
' ho žmonių laikraštį 

“KELEIVI"

nę, skaisčius veidus, tvirtą 
valią, linksmą būdą,—nebus 
tuomet baisus ir rytojus mu
sų jaunai valstybei.

Dr. V. Vaičiūnas.

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO. 
P. O. Boa 177, 
St Charka, III.

VALDYBOS ANTRASAI: 
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

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

Pirmsėdžio pagelb. Antanus Jurpalis 
585 \Vest 5th St.

St. Charles. III. 1 
Nutarimų Rašt. J. Stanislovavičius, 

193 West Statė St..
St Charles. 111. 

Turtų Rašt. Mykolas Sablickas, 
P. O. Box 342.

St. Charles, III. 
Iždininkas Antanas Kimontas, 

lty5 Węst Main S t, 4
St Charlea, 1)1. 

Knygius Kazimieras Tamošiūnas, ■

Iii.
42 West Walnut St., 

St Charles, 
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis,
112 West Sth St.. 

St t harles.
, Jonas Sadau- kas,

164 West Indiana St.. 
St. Charles. 

Boleslovas Alekna,
158 Munroe St.,

St. Charles, III 
LIGONI V KOM KETAS: 

Juozapas Stančikas,
1 lti West lllinois St, 

St. Charles. 
Bronislovas Einoris,

117 Vest Main St . 
, St. Charlec.

REVIZORIAI KNYGI. 
Kazimieras Ariauckas,

41 Vest 6th St.. 
St. t baries. 

Romualda Griėiunas.
85 (Vest Main St.,

St. Charles, III.
MARŠALKOS: 

Petras Kišonis,
P. O. Box 324,

St. Charles. III. 
I.iuch ikas Gruožis,

K. first, Box 10.
St. Charles, Iii.

III.

m.

m.

m

skaudumų vietų Riebus krau
jas netik prašalins skausmų, 
bet prašalins uždegimų, kuris 
yra priežastis skaudėjimo.

Nusipirkite butelį šiandien ir 
pamatysite patys, kaip greitai 
prašalins sutinimų, uždegimų ir 
skausmų iš sąnarių. l‘as visus 
aptiekorius—35 centai.

Prašalina
Skausmą!

Šia sumažina sutinimą—prašalina skausmą
Senos ir labai užleisto.' 

reumauškos ligos sąnariuose 
yra palengvinamos su Sloan’s 
kur kitos gyduolės nieko n<pa- 
gellk-jo

Nereikia alsinančio trin’mo.
Tik uždėkite švelniai. Tuojau 
]>ajusite šiluma ir ir.aloi umr 
kaip tik naujas kraujas ateis j

Sloaris Liniment

J
1

i 
I

į TREJOS-DEVYNERIOS j
► Lietuviška gyduolė nuo daugelio ligų^.susideda iš daugelio parinktų < 
, šaknų, žievių, sėklų ir žiedų, pargabentų iš Lietuvos. Musų sutaisyta < 
k Trejos Dvvynęrios žmonėms labai pageidaujama ir žinoma kaipo ’
► “Palangos Trejanka“ su Lietuvos herbu, pakeliuose parsiduoda po < 
I 75c., $1.00 ir 1.50. Agentai p:,rduvinėdar.'.i šitų “Trvjankų” turi didelį < 
J uždarbį. Mes tupme lietuviškų knygų ir kitokių daiktų <kl agentų <
► pigiai. Klauskite pas mus kainų. Adresas (10) J

: L.M.O. HOUSE <
Į .3343 SO. HALSTED SYREET. C1I1CAGO. 1LL. !

Pareiga rūpintis sveikata 
nebus sunki, kada ją visi ge
rai supras. Tada ji bus leng
vai atliekama, ir valdžiai 
bus daug lengviau padėti ja 
tobulinti. Gyvenant žmogui 
ne kiek tereikia: “Duok man 

i sveikatą, ir aš busiu laimin
gas,’’ kiekvienas sunkiai ser
gantis ligonis taip kalba. 

; Tad reikalinga plačiai supa
žindinti visuomenę, jai vi- 

■; Euomet priminti, neduoti jai ■ >__i'ūū ._ *. —1-
nustoti "brangiausio savo 
turto—sveikatos. Supažin
dinti liaudį, kas musų kunui 
kenkia, kas naudinga, koks 
maistas ir kokiu budu paga- 

. mintas yra geriau virškina
mas. Tyro oro naudingumas.

Kataras Visuomet Mažina 
===== Ypatos Ištvermę

1 Tai yra užsikimšimas snargliais kvėpavimo kanalu. Kartais 
■ ' tas buria tik nosyje, o tankiai visoje sistemoje. Kataras netikėtai

gali peržiketti ir j vidurius—pilvą ir žarnas, bet tankiausia jis būna 
tik galvoje. Tai reiškia, kad svarbiausios ir opiausios kūno dalys 
nedirba kaip reikiant, užtai kitos dalys persidiri.a. .Jeigu kataras 
negydomas, jis plečiasi, apimdamas visą sistemą rr pridirbdamas 
daug nesmagvmų.

{Sulaikyk Jį Greitai
Vartok gyduoles, kurios sustiprins visą kūnų, 

sutvarkys malimo funkcijas ir išvarys laukan nuo
dus. Pe^n-na yra geriausia gyduolė šiame reika
le, nes ji turi geuą rekurdą ir ant jos atsideda 
žmonės per pusę->a«tarojo šimtmečio visoje šaly.

Šitas gyduoles jus rasit visur—žmonės, kurie 
turk patyrimo apie ju vertę su rainiu noru papa
sakot jums, kokių naodą jos neša. Kadangi 'Ve- 
rų-ha pagelbėjo kitiems, tai be: be jone:, pagelbės 
ji ir jums.'Verta pabandyti.

Tik jsitėniykit. Pe-ni-iia pagelbsti nuo kosulio, 
Haičio, kataro ir rua visokią katarKkų ligų 
TaruMaada Vlaur TaMcJai ir Skystimą* ■

PrMęak 4e. uta»M «ž kuyg y1 the PE-RU-NA company' v • colcmrus. omo.

APSAUGOS BRITVA 
Kori Pati

TISAS PRIRENGLMA8 $1JM 
Parsiduoda vimeOritvė kraataviM

d, Įtaisyti vietas^ kur galėtų 
visi prasimokinti. Steigti hi
gienos parodas, higienos 
muzėjus su lektoriais, kine
matografuose statyti pritai
kintas tam tyčia filmas, 
ruošti paskaitas su dėmons- 
racijomis.

Jokis raštas kitą kartą ne
įtikins taip stipriai, kaip kar
tais gyvas žodis, karštai pa
reikštas. Reikalinga raginti 
visus suprasti, kokią didelę 
reikšmę turi gyvenime par
eiga rupi utis, sveikata. Aiš
kių kad viei|ęmi? paskaito
mis .V demonstracijomis ir 
brošiūromis maža tenuveik
si. Jos rei kalingos ir naudin
gos ir pilnai atsieks savo 
tiks’o. jei drauge bus val
džios nuolatinis paskatini
mas ir medžiįtgine parama 
piliečiams sveikiems sąži
ningai atlikti tą pareigą. :

Žinoma, niekas netišgin- 
ėys to, kad ekonominis sto
vis tun itakos kurio švarai 
polaikvtf. Aš tik noriu pri
minti, kad gali žmoįus. būti 
labai turungRS, bet kųno 
švaros pa laikyme toli atsili
kęs nuo paprasto neturtingo 
žmogelio.

Iš lietuvių rėtat kuris mau
dosi namie? Anglas, pavyz
džiui, maudosi kksdien, kaip 
antis. Bet vis tik, sakau, čia 
jau antra eilė. Žmogus, pil
nai supratęs ir įsitikinęs kū
no švaros palailcymo svarbu
mu. be to, dar iš mažens pri
pratintas tuo rūpintis, atras 
galimybės išsimaudyti. Svar
bu tik, kad jis suprastų, to
liau jau pats panorės būti 
išariu ir sugebės tą įvykdy
ti gyvenime.

Jei visi piliečiai bus iš
blyškę, . sudžiovę, liguisti, 
tai ir valstybė bus menka. 
Istorija duoda daug mums 
pavyzdžių. Babitopfjos, Per
sijos, Romėnų vatetybės ir 
kitų valstybių žlugimą .pa
skatino išsiptatinush» ligos. 
Jas pavergė mažutės tautos, 
bet sveiks ir stiprios valia, 
nežinančios ištvirkimo. Ki-

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

WAUKEGAN, ILL.
Valdyto* Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABIUS 
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMSA 
716—8th St.

3) Užrašu Sekr. R. M. RULECZ
838 So. Jackson St.

4) Turtu Sekr. ANT. SALIUČKA
.810—Sth St.

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

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

997 So. Jackson St 
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZ1UNA8

849 So. Lincoln St 
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—8th St
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly Court

AS

H

Niekns neali būti palyginama. kiip fl 
ištrynimas su geruoju, senuoju H

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireiškimą šalčio. Į] 
tuojaus raudokit ai garsų naminį 
pagelbininkų. kad išvengus tolimesnių j 
komplikacijų. . . . .
3$^ ir ‘/be vaistinėse, Temykjt, kad

. but< Inkaro vkiabaaeakliĮ ant>ak«* •

>7ad.' richter & ęo.
Derry & South Sth Sts. 

Brooklyn. N. Y.

T1

Ki-

Į 
f

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

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

apie savo familiją ir vaiku išauklėjimą per 2** metų. Mes reikalavom ir 
vartojom Sveikatos Gelbėtoją, J. lialtrėno naujo išradinjo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausia laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baitrėno Riterį, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom: ir taip 
toliau visokiu gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM. CO.

J. Baltrėaas. Prop.
2500 W. Pershing R<L Chicago, UI.

v

Lietuviškai • Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemomis kainomis, tai visada ateikite 

ant 100" Salėm St., kur rasite visokią naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėiusio reuifaa- 
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo jei vyru ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. .Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

t

MEDICINOS DAKTARAS

1 Dr. LEO J. PODDER iĮ PetrogradoH

Specialistas Slaptu ligų moterų ir vyrų, krąpje-ir odes. Kalba len
kiškai ir "cusiška i. ...... '

- : K Telefonas Kayioartet 3Š1M) r
1 ALLEN ST, Čir. Chaaibers 4iU BOSTON. MASS.to.

i

žilaplaukiai Įmonės 
—Klausykit mano 

Istorijos
Aš sugrąžinau natūralu 
spalvą savo plaukams■ m spalvą savo plaukams 

, vartodama sekretną me-
X todą, kurios niekas neži-

no. Aš tą atlikau priva- 
tiškuose savo namuose ir! 

___ tas man mažai kainavo.j, 
Tai buvo man didelis džiaugsmas, kuo-; 
met prašalinau neapkenčiamu žilus1; 
plaukus. Dabar aš ir vėl turiu šiton-1| 
cius gražius plaukus, kokius aš ture-ij 
jau jaunystėj. Rašykit man, o aš pa- 
pasakosiu jums tikrą istorija, kaip '1 
nano plaukai paliko žili ir kaip aš j 
juos prašalinau. Aš pasakysiu jums, < 
kaip tą galima atlikti—dykai, be až-J 
mokesčio. Mano adretuc JąrLPeaa, j I 

3932 No. Rotey SL, AJR. 401,
Chicara, HL

Babics lovele
Nuo vlLų pilvo ir žara* aea- 
magužių, kurie paeiaa d«o 
dantų augimo n lėta jc«uuaie 
Kūdikiams ir valttum arta, 
kaip
.4' ■ i............

dĮKMu WlNIU)1Pt
9TkUFt' I

ETNOLOGIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2: 
GEOGRAFIJA t šerno), apdaryta $4, dabar tik >2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar ti 75c. 
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVL LIV PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLU KALBOS LEKCIJŲ «. dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (n8o geibiausios ligi aukščiausiai), 

$3, dabar tik $1.50.
1.3 LIETUVIV KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES Lekcijų 

$3, dabar tik $1.50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik «3^0.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta ?1J», 

dabar tik 60c. z
SVEIKATA, apdaryta $2. dabar tik $L -J.
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta *1, dabar tik 50c.
BEN-HUR, apdaryta $2, dabar tik $1. ■ ' '
ME1LŽ IR DAILk, apdaryta $2. dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2 25. dabar tik $1W 
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1. 
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $L$0, dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBES, apdaryta $2, dabar tik $1. |
CHINIJA, apdaryta $1. dabar tik 50c. i
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIFfjRTOJTMAS, apdaryta 75c., |

dabar tik 35c. j
— » Pinigus siuskite: rooney order arba dolerius registruotam į 

laiške Kas norit kitokiu knygų, reikalaukit katalogo. '
Adresuokit (-) t

1URGERI0 KNYGYNAS I 
2021 St PhI Arųne, - CWct|e, fflhas |

<2, <tater tik $1.
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Krikičionmu ši««liBora gingiem” apaštalam atiden-

netueka. S* tokią ofensyvą, kad juo-
Renkant šįmet naujas sa- du» aPibe, l‘ krĮlša, smėlio.

i
**« ’ siaurojo geležinkeliuko ir

i ant bėgių nuimsiąs pančius,
; : vėliaus eisiąs pas žmoną į _______v _

i Novos kaimą, paimsiąs dra- vivaldybiu Tarybas kaip purvų, grumstų ir plytgalių.
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) bužius ir persikelsiąs per Ne- Kauno taip ir sfauliu krikš- džiaugėsi gyvi pasprukę iš ___ _ ___ 1_ TZ KTivzv Di va • • . t • « * • > i _ flvoici n<rn A IviIa nn Z# w

vis tebeneša spirito kontra-Išžudė visą šeimą.
ROKIŠKIS. Sausio 31 Rau- bandą. Nėra kas juos nuo to 
donkalnio vienkiemy netoli darbo atgrąsytų.

•1_*'*1* • A TA 1 • Y•Čiobiškio miesi., Rokiškio 
apskr. naktį nežinomi žmog
žudžiai įsibriovė į ūkininko 
Kirstuko butą ir išpiovė visą i 
šeimą: patį Kirstuką, jo į 
žmoną ir dvejatą vaikų, ku-j 
rių vienam buvo 6, antram 3 j 
metai; trečiasis 9 mėnesių 
vaikutis paliktas lopšy gy
vas. Atlikę žmogžudynes 
pasiėmė porą arklių, susikro
vė brangesnįjį turtą ir išva
žiavo.

žmogžudžiai jieškomi.

Prigėrė ežere.
VAITKUNŲ KA1M. (Ka
majų vai.). Iš vasario 6 į 7 
pil. Rudokas, 19 metų am
žiaus vaikinas, grįžo Salų 
ežęru namo. Ežeras vieto
mis buvo neužšalęs, ir vaiki
nas įkrito su arkliu ir prigė
rė.

Naujas ministerių kabinetas.
Naujas Lietuvos ministe- 

rių kabineto sąstatas yra 
toks:

Petrulis—ministeris pir
mininkas ir f inansų ministe-l 
ris, ... 4^1

Jokantas—švietimo mi
nisteris,

Pulk. Daukantas—krašto 
apsaugos ministeris,

Tumėnas—teisingumo mi
nisteris,

Krupavičius—žemės 
ministeris,

Endziulaitis—vidaus 
kalų ministeris,

Čarneckis—užsienio 
kalų ministeris,

šližys—susisiekimo 
nisteris.

ūkio

Pabėgo kalinys.

Išsimaudė.
KAUNAS. Vienas darbinin- 

j kas, kaž-kur gerai įsilinksmi
nęs ir netekęs nei pinigų, nei 

i batų, nutarė nusiskandinti.
Atėjęs prie Nemuno kranto 
tiey žiemos uostu, šoko į 
vandenį. Bet čia, matyt, ne
patiko, nes ėmė plaukti ir 
šauktis pagalbos. Buvo iš-; 
girstas ir visoje kranto gat
vėje kilo didžiausias tiiiĄ^ 
mas. Laiveliai pasivijo jau 
ties pat Aleksoto tiltu. Nors 
buvo jau tamsu, tačiau pa
vyko išgelbėti.

! muną Kauno pusėn. Nuo RL 
pinskių trobų visai netoli 
miškas, tad Kudirka ramiai 
sau ir nužygiavo. Grįždami 
po pusiyčių policistai pama
tė atstum apie 200 metrų 
kaž-kokią žmogystą, apsisu
pusią su antklode ir einan
čią skersai vieškelio miško 
link. Jiems nei į galvą, neat
ėjo, kad tai galėtų būti kali
nys Kudyrka, nes nežino
masis ėjo iš Ripinskių namų, 
o jie gi ten tik nesenai buvo 
buvę. Sužinoję iš Ripinskai- j 
tės, kad tai iš tiesų kalinio 
butą, puolėsi į visas puses jo 
jieškoti, davė žinią ir Zapyš
kio policijai. Visi jieškojo 
kelias dienas, bet Kudirkos 
jau nerado.

čionių štabai buvo nusistatę nevaišingo Alvito bažnytkie- 
butinai paimti į savo rankas nuo. . . .
daugumą Šiaulių apskrities., Bet laikai atsimainė, šį 
valsčių savivaldvbių ir tuo-Tudenj Alvito valsčiaus tu
mi ir patį apskritį, nes mat! O'™1 į apskrni pasiuntė 
tas cicilikiškas apskritis ne- socialdemokratą. Gruodžio 
duodąs “krikščionims” net ! žemės
ramiai miegoti. Paimti jį i 
savo rankas iš anksto buvo 
pradėta rengtis. Šiauliuose, 
o ne kur kitur, buvo praėju
sią vasarą sušaukta iš visos 
Lietuvos davatkos į taip va
dinamąjį kongresą, kur ku
nigai ir jų broliai ministeriai 
skelbė Šiaulių miestui ir ap
skričiui artimą—kademišką 
ateitį.

Reikalingas gydytojas.
. . ZAPYŠKIS (Kauno apsk.). 
,e1’ Zapyškis jau nuo pernai ru-

. į denio, išvykus į Kauną dak- 
,ei"Įtarui Gudavičiui, neturi gy-

. (lytojo, todėl nepajiegia li- 
n 'gomis nusikratyti. Suserga 

žmogus, tai ir nežino į ką 
kreiptis. Turtingesni žmo
nės dar šiaip ne taip randa

ZAPYŠKIS (Kauno apsk.). jodą; jie ir iš Kauno gy- 
Sausio 27 d. iš Šakių arešto dytoją pasikviečia, o var- 
namų pabėgo su kojiniais | gingesniems tikra bėda. Ar 
retežiais svarbus kalinys, orali už atvykimą iš Kauno 
Kudirka Pranas, kilęs iš No- gydytojui mokėti 150-300 li
ros kaimo, Zapyškio vai. Jis,; tų?' Tačiau ir mažiau pasi- 
buvo kaltinamas vagystėmis, i turintieji ligoniai vis dėlto 
Vėliau paaiškėjo, kad jis su j stengiasi kviestis iš Kauno 
kitais yra plėšikavęs ir daly-1 gydytojus, atiduodami tam 
vavęs apie 6 žmogžudystėse. ‘ reikalui paskutinius skati- 

Žmonės pradėjo nerimau- Įęjjg arba paskutinį turtą.
ti, kad kitą kart pabėgėlis ,____
nesudarytų plėšikų gaujos ir blogiausia i" galėtų gyventi, 
nepradėtų daryt užpuolimus, j nes yjetoje, kaipo valsčiaus 
kaip kad buvo darę pagarsė- < centre, yra šiokių-tokių įstai- 
ię ir vėliau žuvę plėšikai Lo- gų, yra vaistinė, paštas, o be 
vininkaitis ir Bernotą. ^vdvtoio pagalbos reika-

Zapyškyje gydytojas 
oriausiai galėtu gyve

ne-

to gydytojo pagalbos reika
lautų net gretimųjų Kazlų, 
Kazlų Rudos, Lekėčių, o gal 

______ Pereitą ir užnemunės Raudondvario 
rudenį tarp Skirsnemunės ir valsčiaus gyventojai. 
Šilinės dešiniajame Nemuno 
krante rasta žmonių griau
čių. Kasinėjant toj vietoj 
rasta 12 kaukuolių, varinių 
sagučių ir kelios skiautelės 
vilnonio audeklo. Lavonų 
butą ‘labai daug, sumesti 
duobėn, be tvarkos. Spėja
ma, kad tai Francuzų karo 
ar dar senesnių laikų paliki
mas. Nemunui pakilus, grei
čiausia, radiniai bus išplau
ti ir nebeliks jų žymių.

Keistas radinys.
SKIRSNEMUNĖ.

Zapyškiečiai jau Tie kartą 
kreipėsi į vietos savivaldybę, 
prašydami tarpininkauti 
Sveikatos Departamente, 
kad pastai-asis iš centro pa
rūpintų Zapyškiui gydytoją.

Kas gauna žemės.
Nesenai liko nusavintas 

Geišių dvaras (prię Rasei
nių miesto), kad išdalinus 
Raseinių miesto biednuome- 
šei ir tuomi pagerinti jų bu
vimą. Kur nebuvo išdalin
tas dvaras, garsus apskrities 
viršininko sargas Trumpai
tis, (Darbo feder.) dvarą ža
dėjo išdalinti tik miesto 
biednuomenei, žinoma, krik
ščioniškai, bet dabar viskas 
kitaip virto. ‘•Krikščioniška” 
Žemės Reformos Komisija 
švaistė gruodžio mėnesyje, 
kam duoti žemės. Žinoma, 
pirmiausiai reikia aprūpinti 
savuosius, tai paskyrė žemės 
sklypus: Tvarkytojo padėjė
jui Semaškai, jo sunui, duk
terims—Zosei ir Stasei, poli
cijos vado žmonai. Pats 
Juodka gavo 5 hektarus. iš 
valdžios prie Raseinių mies
to kaip kariškis.

Mat nekurie “krikščionis” 
sako, kad valdžia musų ran
kose, tai reikalinga pasinau
doti proga. Tuo tarpu, iš pa
žadėto darbininkams dvaro, 
gavo tik vos keii darbinin
kai, kiti pasiliko be pastogės 
ir kąsnio duonos.

Taip paskirsčiusi dvarą, 
komisija išsiskirstė, paten
kinus savo žmones.

i I

!
i

ūkio darbininkų prof. sąjun
gos skyrius. Griūva tamsy-! 
bės rūmai. Retežiai, kurie į 
tiek laiko laikė sukaustę var- ■ 
go žmonių smegenis—truks-! 
ta. •_______ I

Lietuviškai-katalilciškaa 
carizmas.

ŠIAULIAI. Sausio 24 dieną į 
!-mos nuovados {Milicija at-.

Bet praėjus patiems rinki- vyko “Darbininkų Balso” , 
mams Šiaulių katalikų cent- 4on “ , ‘.konfiskavo

........................ laikrašti “Darbininku Bak
____________w- 80 ’ 2. Buvo pareikalau- J 

rint į visas pastangas vis tik* ta. dokumento, kuomi rę-1 
rinkimus pralaimėjo ir kokia kiantis tai daroma, bet ne-j 
buvo vadu apmauda ir pyk- turėjo girdi, kokią tai

ras naujoje klebonijoje ga
vo liūdnų žinių, kad nežiu-

truks-!

MOTINŲ INSTINKTAS
Beveik visuomet yra teisingas. Kuomet kūdikis ar 

mergaitė neturi užtektinai stiprumo, bevelk visuomėt 
motinų instinktas veda prie suteikimo stipiumo-biūla- 
votojo •. • •

SCNBMBIM
Gerai maitinamas kūdikis, visuomet sveikas kūdi

kis. Daug motinų atsidėda ant tonic-*maistingumo Seott’s 
Emulsion, kiekvieną rudenį ir žiemą ir užlaikyti savo 
kūdikius sveikus ir stiprius.

Dėl jūsų vaiko -ar mergaites mes rekomemtan- 
jame Seott’s Emulsion kasdien!

Scott & Bowne, BloomfieM, N. J. -
■ ■■■ į mtaA.a

21-59

NUMAŽINTOS KAINOS

Į LIETUVĄ
VAŽIUOKIEE U MĖTOMA Ifi SUGRĮŽKITE

• - PAEliGIA U.NJTED BĘATES UNIJOS LAIVV
trečpė ktasa.. Numažinta kaina TEeJiones tarp.New •Yotko ir Kalino 
f abi pusi tik S203. (S.S. Leviathan l^ivu Į abi pusi—>215.). Prisi
dėkit. prie spec'ialės ekskuriijos. kuriai vadovaus p. Jonas W. Liūtą* 
il.uth) ir kurios laivas l.Vviathan išplauks Gafufės SS dieną. ^P. 
Liūtas prižiūrės 
kituose kelionės 
rašykite

~ . kųkią tai t
esanti telegrama iš Kauno. 4 
Darė kratą ir išnešė 69 eg
zempliorius “Darbininku’ 
Balso.” t

Rusiškas carizmas panai-į
1 •<__1________________ a. • _ • •

tis, kada net, kaip vienas 
klebonas išsireiškė, reikėję 
esą Linkuviečiams ir kitiems 
išmušti “mordas,” kad ne
mokėję nuveikti cicilikų. 
Pradėta skųsti visur kairiųjų 
rinkimus, o drauge teisinti 
savo panaudotus žygius.

M misterijai įstatymus be- j 
aškinant ir skundus berišant1 
sulaukta ir naujų metų, o vis 
naujo apskrities Tarybos po
sėdžio negalima šaukti. Ap
skrities valdybos saukti pra
džioje gruodžio neleista, tuo 
pat laiku Ministerija išlei
džia naują Tarybų posėdžių 
vedimo statutą, kuris jau tu
ri būti taikomas naujai ren
kamiems atstovams.

Sausio 15-17 d. įvyksta 
pirmas naujai išrinktos aps
krities Tarybos posėdis, ku
ris turėjo nulemti galutiną 
mūšį, bet koks nusiminimas, 
kad iš 48 Tarybos narių 27 
tikri cicilikai. Keturi šiaip li
beralai ir tik 17 visokių krik
ščionių, iš kurių tarpo posė 
džio metu dar trys prasišali
no ir perėjo prie pažangiųjų.

SusigiTipavęs likusiųjų bū
relis po ilgo galvojimo išdrį
so pasivadinti ’ ūkininkų 
grupė.”

Girtuoklybė. Blaivybe, Kiit!- 
bai. Lenktynės ir 1.1

MARIAMPOLĖ. Kaip visur 
Lietuvoje, taip, man rodos, 
ypač Mariampolėje, girtuok- 
lybės dalykai geriausiai sto
vi. Miestas, žinoma, neper- 
dįdžiausias, o giituoklybės 
įstaigų-?-bąla gyva. Traktie
riai, alinės—4iet sunku ir su
skaityti. Taip vadinamų 
“kliubų” net penki, kurie ne
maža nuostiiolių daro “Blai
vybei.”

Čia turiu paminėti, kad 
Mariampolės “Blaivybė” tu? 
ri didžiausią karčiamą su 
svaigalais. Karčiama, kaip j 
karčiama, arba traktierius— 
ten neva valandos nustaty
tos girtuokliavimui, o kliu-. 

1 buose—varyk per visą naktį. - 
Taigi blaivybė {kokia teu 
blaivybė, kad/tur karčia
mą su svaigalais' dabar sau 
galvą laužo, kas daryt, kad 
ją kliubai nenukonkumotų.

Kunigą mukia tieeeii. 
ŠAUKOTAS (Kėdainių ap
skrities). Lapkričio 23 d. 
Valstiečių Liaudininkų Pin- 
tonių kuopa surengė riešą 
vakarą. Sužinojęs apie jį 
kun. šapalas iš sakyklos pa
reklamavo vakarą ir jo ren
gėjus. Visiem plakė į “bedie
vių” vakarą imti. Už šn&ti- 
žimą ir įžeidimą kuopos, V*

i?

• 1

kintas, bet jau matomai 
įvyksta lietuviškai-katalikiš- 
kas carizmas. Nepasiduo- 
kim, draugai, budėkime!

i

i

I
I

MkftANKlAUSUS 
KELIAS

i

I

BALTUOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš Ncw Yorko:

Laiv. “Estonia” 24 Vasario 
Lahr. “Lituania” 17 Kovo

I Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-ėia kiesa 3107; 2-ra $132.50

I Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimo

kant abi pusi
Visada atsiminkit, kad B A. L. nuveš t 
jumis didžiuoju laivu tiesiog į Balti-j 
jos Jūrių Portą (visai netoli Klaipė
dos), iš kur be kliūčių, vargo ir lauki-1 
mo toliau gražiu laivu keltausit 
pusparį Klaipėdon atvyksit.

KreiBkitės—
BALTIC AMERICAN LINE

9 Broadway, New York 
ar prie savo agentų

ir i

45 Broadway 
75 Statė Street

bagažus, pasportus ir prigelbė-.; muitinyčio^e. bei 
reikaluose. Pasimatykitė su" vietos agentu aėliu

UNITED STATĖS LINES
Now York City : 

Moatoo. Mibs.
Managing operatore for

UNITED STATĖS SH1PP1NC, BOARll

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI
PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ M VARGŲ 

PRIEŽASTIS.
Joj? geresnei tvarkai ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, .sa

vo gimtinės krašto tamsumą ir prietarus sklaidydama!..
Taigi, Nauju Metų dovanoms parsiųsdink savo gimtinės artimie

siems ' '“i< r i rzr a**
Mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos !f .visoMMMta 

žurnalą . . ||
Su jo priedais—knygomis: . ’ j

1) Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu I
“DAIGAI”

2) V. Boelse žmonijos Kthoė. (su paveikslais.)
3) M. Berno žmogaus kova su gamta, tsu paveikta*!*.)
4) Sodžiaus Kalendorių 1926 metama, didelį ir turiningą.

“KULTŪRĄ“ leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
žymesnieji jos mokslininkai, Universiteto profesoriau Radaguoja P. 
Bugailiškis.

“KULTŪRA- su visais priedais kaina metams siunčiant ją Lie
tuvoje 20 litų (2 dol.), pusei metų 12 litų (1.20 c ), Amerikon metams 
4 dol., pusei metų—2 dol.

Be to gera dovana knyginėliams “Kultūros” kompletai su nuo
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 1924 ny neįrištas 2 
dol., įrištas (2 tomai) 2 dol. 40c., 1923 metų—-60c., įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1924 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c., įrištas (3 temai) 
4 doleriai. ’ t -

Pinigai geriausiai siųsti per paštą money orderiu.
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS- BENDROVERado ežere.

VEISĖJAI. Sausio 25 d. ry
tų čia rastas ežere negyvas 
Veisėjų pašto įstaigos laiš
kininkas Vladas Kelmelis, 
24 metų amžiaus.

Žuvusiojo tėvas atvykęs 
paštų valdybon papasakojo, 
kad lavono galva buvusi su-, 
daužyta ir dėl tetaria; kad' 
jo sūnūs Vladas buvo kieno 
nors užmuštas ir tik paskui 
įmestas ežeran.

Eina tardymas.

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

takia, tą darbą atliksTr aš
Kohn’s Rheum^tic Jtemedy. v 
Ramatizmas tun išep. jeigu . 
jus pdliuosuosit ftuo skaitomo 
ir kentėjimo. Manu gyduolės 
panaikina skaudžius diegliui,mi 
sųnariu sustingimą.

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. l’žsisakykit riet? iš
kabto.

Iš NEW YORK 
l KAUNĄ

, IR ATGAL
Su SuV.taksomis

Puiki progą jums siūloma ap
lankyt- sena tėvynę napigipto- ■ 
mis trečios lilesos laivakorčių 

^.Jmmbmis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai. specialiau trauki-» 
niais yra siunčiami iš Hambui-;- 

‘ a <o į jų važiavimo vietą, po prie- ‘ 
žiūra kbMpcteūtiškų kouduklo- 
rių-

Ai Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytafa 
kurie kenčia nuo Rotoątta 
ną Skaudėjimo (Lumbago), ■ .» 
coa (Gaut), panirti man lidiką, pa
dedant aaeo vardą ir mAIra admą, : 
o aš priaiųaiu tfyaarvieno werta ver
tės bonką išbaadymur -mano Rheo- 

• mutizmo Gyduohą. Aš norta prato- 
lipti romatismą nuo kenčian&ų aa- . 
vo lėšomis. Jus pamatjrdte, ką gali 
padaryti Jtuhn’s Rheumatic RMnody. 
Aš esu tikras,. kAd/tata. gerod pasek
mės ir jąs patįs į tel hūtikiftsite pfr- 
msfc negu duosite ąmn bent vieną eeo-

Iš rankų paspruko.
ZAPYŠKIS (Kauno apsk.). 
Pabėgęs sausio 28 d. iš Šakių 
kalėjimo kalinys Pranas Ku
dirka vis dar stropiai polici
jos sekamas. Visur, kur tik 
buvo manyta, kad Kudirka 
galįs atsilankyti—pastatyta 
sargyba. Ir štai vasario 3 d. 
įvyko gana įdomus nuotikis. 
Du policistai iš Šakių apskr. 
buvo pasiųsti į Kuro kaimą 
pas Ripinskius laukti atei
nančio Kudirkos. Mat, Ri- 
pinskiai buvo įtariami bend
radarbiavime su vagiliais ir 
plėšikais; darant 'kratas jų 
namuose buvo atrasta nema
ža'vogtų daiktų, ir jiedu— 
\yras ir žmona—yra dėl to 
suimti. Kaip jau buvo saky
ta, policistai naktį iš vasario 
2 į 3 d. nakvojo Ripinskių na 
muose. Kalinys Kudirka iš- Gražuma 
tikrųjų tą naktį į -Ripinskius ’
atėjo, tiktai įėjo ne i gyvena
mąjį butą, bet į tvartą, kur AturtUi prii 
ir apsinakvojo. Vasario 3 
d., išaušus policistai išėjo j b 
kaimynus pusryčių. Ripins- -

10 1 ' aama. d o kita
•.*

Nužudė kurpiaus peiliu.
1924 meti] vasario 2 d. 

Ukmergės miestė į jaunimo • 
vakarėlį, surengtą Gemiano 
bute, apie 8 vai. vakaro at
vyko kurpio mokinys Bako- 
nis Balys ir atėjęs tuojau su
sivaidijo su Benetu Vincu. 
Kitų išskirti, juodu išėjo 
oran ir čia tamsumoj kurpiš- 
ku peiliu Bakonis dūrė Bene- 
tui j nugarą, o kitu to peilio 
šmugiu perpiovė jam gerk
lę. Benetas deliai perplautos 
gerklėj miega kraujagįslės 
tuojaus pasimirė.

Sausio 20 d. Ukmergėje 
kariuomenės teismo posėdy 
Bakonis pasakojo, jog tada 
kieme buvęs užpultas Rene
to ir jo draugų* besiginda
mas netyčia jį nukovęs. Pei
lį iš kurpių dirbtuvės turėjęs 
prie savęs darbui namie.

Teismas, atsižvelgiant į 
Bakonio jaunystę, (20 metų 
amžiaus), nubaudė jį 6 me- , 
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo, •

Spirito kontrabanda.
PLUNGĖ. Norvaišų kaimo 
gyventojai, įpratę dar vo- 
kieči -1--------

Suėmė kyšininką.
ŠIAULIAI. Suimtas Šiaulių 
kriminalinės policijos virši
ninkas Bredulis. Kaltinamas 
kyšių ėmimu. Gandų, kad jis 
kyšininkas, senai buvo; ga- 
lų-gale įsikišo ir prokuratū
ra. Lauksime bylos galo.

kių mergaitė (apie 13 m,), 
nuėjusi į tvartą, rac|o Kudir
ką begulintį; jam ant kojų i

4 -1 1_______ t- L;

čiai. Kudirka skundėsi esąs 
labai nuvargęs ir keliatą die
nų nevalgęs, todėl jo prašo
ma Ripinskaitė jį bent kiek 
pavalgydino. Kudirka su sa-

gčNmą, feridAs cotinhaų tr

AS NORIU TAI PARODYT JUMB*Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų

nuėjusi į tvartą, rado Kųdir-

dar tebebuvo geležiniai pan-
. Po to retkir£ia>s aauSoiMt

rputoufoett nuo j< Ruffleo 
pordoo* ju»|( taiatiainkM 
»><> ._•»*; įo"M 7»CUtoiog.a taboratorijoa.

p. AP. ItICHTKR « co 
i BartyrA Seotte Sth Sts. 

Bntohtjin, W. Y.
vim turėjo kirvį ir iš Ripins-

___ ių okupacijos laikais, kių namo pasiėmė antrą, sa- * 
per Latvijos sieną ir dabar kydamas, kad eisiąs prie

- Uaud. kuopa patraukė kun. 
šapalą tieson.
’ I l^ Į s, - —

Griūva tamsybės
ALVITAS (Vilkaviškio ap. 
škrities). Kad Alvitas da
vatkų lizdas, tai žino kiek
vienas. Prieš ..Seimo .rinki
mus buvo išrdįsę du Mcąj- 
demokratai daryti mitingą, 
bet sumobilizuotos apylin
kės davatkos, vedamos vie
tos kunigo, tiedviem “mehu

!

UNITED AMERICAN LINKS
131 Statė SU, įtartim, Maaa.

Deliai reikalingų permitn arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie

LLOYD 
LAIVAKORTĖS | ABI 
PUS! NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVA

PER BREMENA 
Trečioj Uernj tik »teitrami«i 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji į 12 mėnesių, neturi jokių «P" 
sunkinįmų ■ • ’

32 Bro«dway, Nev York. 
arba pas vietos agentui.

Jei tik jus man pavelysiu Aš <aliu <taog 
paprašysite mano kompanijos pasiusti 
eertės buteliuką gyduolių. Aš neptušaa 
vartojot. Jeigu jus nevartojot- ma 

Kai* padaryti. Perskaitykit musų 
pasinlymą žemiau ir reikalaukite 
jų toojaaa.

REGULERIS $1.00 BUTELIS U2^
Mes norime, kad jus išbandytunet KofMfs RMomatie IteiMdy, tad • 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, Romatiirnaa-tali bot Meto. 
Imtas, ir mes nenorim uždirbti ant išbandymo. Ištaadykit—tai vis
kas ko mes norime. Jtjfgp jęs atrasite, kad-tas gelbsti Janis, tw- 
met užsisakykite daugino, kad datainu gydymą, o'«ea'sate*B 
mums pelną. Je’ira bandymas negelbės, tek ant te ta S 
nesiančiame mažą buteliuką, kuris beturi vertte, * “ 
ase arieres batelį, kokie parsiduoda afitiekote už 
Ifc^ianiBaetam Ir MMtevtaM sunkus ir mes tel 
dei Šamui už persiuntimą. Tatai jąs prtettata.M 
toojaua aplaikysiy vieno do^rio vertto beMJ'dytėL

PRISIV’SK KUPONĄ 
Kotai tomody Co, 

(tapt. B. <V.
Ai taria Romattam* ir ao
rta talerio vertis bateli 
Kahn'o Rheamstiika gy- 
Išeita k*<P paskelbta. 
Sieaita 23e- perstaothoa 
Mosis, sapakavim ir tX 1

VARDAS —
MIESTAS^— 

YALSTUA r—?

G»tv« ar
R. F. D. ‘ ■■ —

T

KUHN REMEDY CO., iw am, CHtCAOft



v daugiau dainininkų, kaip klausia Juška. —“Su Rizzol PARDAVIMAI I DYKAI NUO PATRUKI-
tai: Bačiulis, Žaliaduoniutė arba su Pinkham"— buvo 1 ; MO KENČIANTIEMS.

Komunistas Maika Plepy* ii- pastaruosius < ____
mestas ii Balso Draugijos reikia pasakyti štai ką: Pa- 

prezidento vietos. 1 nelė Žaliaduoniutė dainuojs
Vietos komunistų lyderis į* tur* gražų lavintą

šešiapirštis Maika Plepys balsą. Bet pas p-lę Vaitkai- 
praėjusiam ketverge gavo (k<iž-kodel, progreso nesi 
tokį “kiką,” kuino jis neuž- mato. Ji pirmiaus lyg ir ge- 
mirs per v’isą savo gyvenimą, i nau dainavo negu paskuti- 
Lietuvių Balso Draugija iš-1laiku. Matoma, perma- 
metė jį iš prezidento vietos ir ža> tuomi rūpinamasi. Musų 
įrašė į protokolą, kad jis ne- jaunas kompozitorius Bačiu 
galės būti jokiame minėtos l’s taip-pat silpnai dainuoja 
draugystės komitete per vi- Balso lavinime ir tobulini- 
są savo gyvenimą. me pastangų nededama. Bi-

Kaip kitas draugijas, taip J? kokis gi dainavimas pub- 
ir balsinę komunistai prade-‘likos neinteresuoja. Panelė* 
jo “gręžti” iš vidaus. Praėju- j} inkšnaitės balsas butų gra
siais metais jie toje draugi- žus, bet silpnokas. Bulskis, 
joje jau ant tiek “įsigręžė,“ ----- — 
kad jiems pavyko savo vadą balsą turi gražų ir taipgi pu- 
šešiapirštį Maiką išrinkti: sėtipm gali riktelėti. Jo dai- 
draugystės prezidentu. Ne- navimas publikai patinka, 
spėjęs dar užimti prezidento i Pavyzdžiui, jis sudainavo 
Va « •------ dainelę—publika jį iššaukė

antru kartu. Jisai išėjęs ant
ru kartu dar smarkiau rik
telėjo—riktelėjo, kad net 
jam “Adomo obuolys” apie 
kaklą apsisuko. Tuomet pu
blika dar daugiau ploja.

nelė Žaliaduoniutė dainuoji 
__________• ? — A_____• ______ * 1 • .

šešiapirštis Maika Plepys balsą. Bet pas p-lę Vaitkai-

t,

(viešnia), Vaitkaitė, Vinkš- atsakymas. Juška, manyda- , 
naitė ir Bulskis. mas, kad jo oponentas bus

Nors ir nemalonu, bet apie menkas, nuvažiavo. Bei št;
. ? dainininkus čia prieš Jušką p. Bovvser iš

stato Stasiaką. Stasiukas, 
užklupęs Jušką išnetyčiu. 
manė jį partrenkti. Jis varto
jo prieš Jušką netik kumš- 
čias, bet ir dantis, vienok 
Juškos nepaguldė. Jiedu iš
sirito visą vakarą ne perga
lėję vienas antro. Kad Bos
tono* publika apie šias risty- 
nes nežinotų, jie paskelbė 
Bostono laikraščiuose, jog 
Stasiakas ritosi su italu Kiz- 
iettelš Lavvrence.

Už dienos Juškai jau rei
kėjo stot prieš Malcevičių. 
Juška buvo sukramtytas ir 

vienose žaiz
dose. Laikraščio Boston Post 
reporteris išsireiškė: “šian
dien Juška privalėjo lovoj: 
gulėt, o ne ristis.” 

Susikibus Juškai su Mai- 
cevičium, visi manė, kad 
pastarasis ims viršų. Ir ištie- 
sų. Malcevičius pirmu sykiu 
paguldė Jušką į 24 minutas. 
Iš antro sykio Juška išėjo 
supykęs. Jis laužė Malcevi 
čių, kaip džiovintas kana

mas, kad jo oponentas bu-

noi-s muzikoje silpnokas, bet
apdraskytas

Mėtos, Maika jau paleido 
šūvį per “Laisvę” ir “Vil
nį” į savo politinius priešus 
—socialistus ir tautininkus 
(tos pačios draugystės na
rius). Draugystės nariai, 
perskaitę minėtuose .laikraš
čiuose Plepio šmeižtus, pir
mutiniame susirinkime pake- _ . _ _
lė prieš Plepį protestą. BetrėJ° sunkią slogą (šaltį), ir i tu Juška irgi ėmė viršų. J <le- 
Plepys, jausdamasis \lrau-;tas Jam daug trukdė daina-1 šimts minutų Malcevičius 
gystės diktatorium, vieton jvime- Bet visgi, Butėnas tai j buvo vos gyvas ir jau vos ant

Nedėvėk diržo—išvengk pa- 
vojinsros operacijos

... .1-ANČ10S PLAPAO 
PADlišKAlTĖS yta skirtingos nuo 
;w»riš.i>vm dir.'o i - jšGu* >v s gy 
gyduoles, lu>tp«ii< iv* ioi« ;.<■»> tt 
uUiMianėies s>:s:it>rir>in>u toms kut:o 
dalims, kurion^ teikal'iiga Neturi 
jokių širuių nei »nr« i: i:r|. Ni-.usiea 
ka ir neatsire.um i sauus lok .tau 
<iai š:orms uaduskaitomis t^do-i na 
mie. ncxt;truk,ian<i nuo dait>> • dau
gelis praiH-sa. jogei šitok.u <>•. u išsi 
gydo. .Mink stos ksip inv.v..sta- ivng 
va pridėt—m biangies L'z ja- gaut* 
auksinis medalis Romoj. Graml Prii 
medulis Paryžiuj ir gaibimras pami
nėjimas Panamom Expvticij >j. Sari 
Eranciseu Procesas aUita*syiiiu vra 

■įjbteB. Mas*. I natūralia ir daug.au nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirūdysimi tai pasiųsda- 

: mi jums Plapao išbandymui visiš sai 
! DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-)

I
3*58 Stuart'i* iililc.. ' ___________________

<U> ! PLUNKSNAS, Pukus. Paduika» 
BARGEN \S I Patalus, haldras ir visokias lovų irėd-

'nes. parduodam pigiausiai. Kreipsitės 
..ų kampinis namas, po 5-vpatiškai art>a rašykit:

.u- šatrai, su maudynėmis' 
: piazais ir t.t. Savinin- j

...nauja, todėl parduoda už j 

i .i.ynų namas gerame patuisy-1 
r. v. < '■ "* šviesa, rendos *255 į mė-i 

Ka .1 $18,500; dženitoriatis ne-'

A. I V A S |
jol Brvadnay, Są, Baaton. Mass.

|-\KS1DUODA NAMAS.
\

:uU'

J.

• mj-nų vi g
5 ir 6 KambariŲ.

. lalnu pigiai, nes savinin- 
■ja Į Lietuvą Kreipkitės 
u aute pralaimėti prugų. 
rendą neša po >105 j 
i lodą už $10 šuo. Norin- 
r.ieipkites pas patį savi- 
.vennetoc St.. ant plrmų 

tauaą. .Mas< Mažyti gali
oms po pietų, u nėdėliotnis 

' a n<Jo Forest
» ’ ''i..'>i'-.\lattapan ka- 

ant K. imk b.v stieeto.

10

S ir 
pa

tna
v : -
H
• o.

pOl>A Naują Keturhąlsė 
Kvncertma. Klauskite (131

jonas rokas 
Laureate St..

N VMAS PARSIDUODA
•i:;. ’ ų namas Su. Bostone, pu 

-■«. barius šeimynai. Kreipkitės 
1 . HELGRIMANAS 

Į ; s.M.iluu SU Są. BesUfB. Mass.
PLAPAO 1.A8ORAT0R1ES

St. louis. M<».

Ka’i

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

Grįžtant dar prie Butėno, ’ peš ir pagalios paguldė ji į 
reikia pažymėti, kad jis tu- ‘ 12 minutų. Išėjus trečiu kar- •_ : x_ . x_z... t

PERSIKĖLE į NAUJĄ VIETĄ

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

Suleikia geriausj patarnavimą. Reikale 
kreipti*.

OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
820 E. 6th St., So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183- W.

Graborius ir Balsamuotojas
UNDERTAKER

SUTEIKIA GERIAUSI PATARNAVIMĄ

D. A. ZALETSKAS
983 CAMBR1DGE ST., E. CAMBR1DGE, MASS. 
Telefonas: Prospect 0415-M.

pj

.5^

atsiprašyti, dar labiau šmei
žė savo politinius priešus.

Sekančiam susirinkime 
būrelis draugystės narių pa
davė draugystei ant Plepio 
skundą. Po smarkių ginčų 
Plepys buvo pripažintas kal
tu. Pradėjus svarstyti jam 
bausmę, Plepio šalininkai 
pakėlė triukšmą ir susirinki
mas iširo.

Prie šio paskutinio susi
rinkimo Plepys rengėsi išti
są mėnesį. Jis atėjo į susirin
kimą suorganizavęs visas sa
vo spėkas, bet... mūšį pralo
šė. -Didele didžiuma balsų 
Plėnys pripažintas kaltu. 
Bausmė; raus iš prezidento 
vietoti! Apart to, nutarta ir į 
protokolą įrašyta, kad Ple
pys negali būt draugystės 
komitete per visą savo gyve
nimą.

Plepio vieton balsinės pre
zidentu išrinktas S. Mockus.

Reporteri*.

.

Dainininko Butėno 
koncertas.

Pereitos nedėlios vakarą, 
Lietuvių Salėj įvyko daini
ninko Butėno koncertas. 
Nors oras buvo ir gražus, bet 
žmonių susirinko neperdau- 
giausia. Kodėl? Viena iš 
priežasčių bene bus ta, jog 
minėtą koncertą rengė “Ga
bija.” O jau visiems yra ži
noma, kad kuomet tik gabi- 
jiečiai su kuomi nors prisi
deda prie rengimo vakarų, 
jie tuoj varo savo propagan
dą—jei ne žodžiu, tai kai
šioja visokius popiergalius 
reklamuodami Sandarą. To
kiu elgesiu jie atgrąsino žmo 
nes nuo lankymo parengimų.

Panašiai buvo ir pereita
me nedėldienyje—Butėno 
koncerte. Žmonės, dailės 
mylėtojai ir kartu mylintieji 
dainininką Butėną, susirin
ko pasiklausyti dainų, čia 
matosi visokių pažyaigų 
žmonių, kurie suėjo pasigro
žėti dainelėmis ir pasigėrė
ti Butėno gražiu balsu. Na ir 
niurkso sau, klausosi, ranko
mis ploja. Bet, kur bus ne
buvęs, pasirodo tūlas sanda
riems, kuris buvo vakaro ve
dėju, ir pradeda reklamuoti 
sandariečių prakalbas ir ki-

Butėnas. Jo išvaizda ir užsi- kojų pastovėjo. Juška nesi
laikymas tikrai artistiški. Jo (vaktavo, nes jis savo priešą 
balsas malonus, tobulas. Ot, Į skaitė jau nepavojingu. Bet 
klausaisi ir nori klausytis.

European Feather Co.
25 Loaeti Street. Boston. Mass. £ Tel South Boston 4'fOO £

F /
/ Dr. J. Landžius Seymour / 
$ LIETUVIS GYDYTOJAS J
1 772 Broadnay, Su. Bostun, .Mass. X

VALANDOS: /
£ Nuo 9 ryte iki 9 vakare. £ 
<MAVVV\V\NN\VVVXXV\XV\W\$

Lietuvi* Barberi* 
Reikalauja Pusininko.

Jei/u ;r nemoką to amato, tai bosi 
i>inok:r.tas: kirpti plaukus ir skusti i 
barzda*. Daug vaiką ir mergaičių at-' 
eina pas mus. tad ir mergina arba mo-< 
Te r: - _'a ų mokintis. (12) i

D. GAUSIS !
OU1; Seientb SL. So. Boston. Mass ;

KSIKANDAVOJA GAKADŽIUS 
ant S Aiercer St, So. Boston, Mass. j

A GUDAUSKAS. (12)____ _________________________ i
Issirandayoja 4 kambarių 

tenementas ant antrų lubų 
su visais įtaisymais.

331 Broadvay,
So. Boston, Mass.

f Tai.: Richmonu >4ta

Dr. David W. Rosen
IŽ Kalba Lietuviškai, lankiškai

Rusiškai
GY1M) CHRONIŠKA* ’• 

SLAPTAS 
VALANDOJ.

8 xk»
2 iki
7 iki

LlisAK

1 c'naAtcz jau u. l ,

čia Juškos apsirikta. Malce-. 
Šnipšt. ■ vičius, gavęs progą, nučiupo'

■ Jušką už tarpušakio ir iškė- i 
, ięs sviedė jį galva į matrasą.
'bet sykiu ir pats išsitiesė.

Sandariečių “Caruso” 
vėl bėdoj.

Praėjusios subatos naktį čia pasidarė nevatniausias 
policija areštavo aštuonis vaizdas, kokio dar niekas 
kozirninkus, kurių tarpe bu- ristynėse nėra matęs. Abudu 
vo ir sandariečių “Caruso” ristikai guli išsitiesę kas sau. 
Zinkevičius. Visi nuo Fifth o “refėree” stovi ir žiuri. Pri- 
St. buvo nuvaryti į “Number siejo pašaliniams žmonėms 
Six” ir ten uždaryti. Panedė- abudu ristiku prikelti ir nu
ly teisme visi užsimokėjo po vesti į kambarius. Tokiu bu- 
penkinę bausmės. du ir šitos ristynės užsibaigė

Tokie žmonės, kaip “Ca- nei šiaip, nei taip, 
ruso,” sandariečiams garbės Tą patį vakarą po ristynių 
nedaro. Girdėjęs. Juška štai ką pasakė savo

——;--------  . manądžeriui: “Aš aiškiai
Somervillėj automobilius matau, kad jus padarėt prieš 

užmušė ant gatvės moterį. 1 ” *
kurios nežinoma nei pavar
dė, nei adresas.

BALTIMOR1EČIAMS 
ŽINOTINA.

BUl'AVif.JU NAUJUS NAMUS IR 
TAISAU SENUS. REIKALE KREIP 
K1TES I’AS MANE . (-)

K. BUTKUS
1805 W. Lesiagtea, St. 

SALTI MORE. AID

“ LAIŠKAI 30 RUSIŲ
Su gražiomis daigomis, Extra dėl 

Velykų. Kaina: 12 miškų 25 centai. 
6 tuzinai už $1.00 Reikalaujame agen
tų parda-. inėti. Adretouoirtt: (11)

GR1CKSON PRESS
233 N. ( lanąąjSL, Pkitodelphia, Pa.

Nuo 
Nuo
Nuo
III

1»» rji«.

S v»|ar»
UANOtER ST

BOSTON. Mass.

ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui kraujo, inks
tų ir nervu ligų virš 20 metų.

Esu turėjęs patyrimo ligoni
nėse ir kiiniškuose kvartaliuose, 
gydant sergančius. Manu ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jug galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3 TKE.MONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

DR. F. PUSKDNICIS f
GYDYTOJAS 8

VIDURINIŲ LIGŲ ž 
VALANDOS:

9 iki ! 1 ryte
1 iki X po piet
7 iki 9 vakare

389 BROADVVAY
SO. BOSTON. M ASS.

Tel. So. Boston 2831
Ir| CHORO REPERTDARAS

X MĖNESINIS MUZIKOS g LEIDINYS
Kaina Metams $2.00

INo. 1-mas, 2-ras ir 3-čias— 
(trijų mėnesiui jau atspausdinta

ĮTALPA: 
"Liaudies Dainiui"—Maršas

< Maišytam kvart arba chorui • 
"Šienapiutė” < Merginų kvar

tetui arba chuiui)
“Tėvynėn" (Lygiems bal

sams)
“Važiavau Dieną” ir “Bėda” 

< Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
nuošimtis

A. BAČIULIS
421 Sixth St.. So. Boston, Mass.

ZZ Z. 2 tt Z t Z t Z '

2LIETUVIS 
GRABORIUS

(UNDERTAKER)
Šiuomi .paskelbia atidaręs 

naujų Įstaigų, kuri kiekvienam 
maloniai patarnaus laidotuvių 
reikaluose, nepaisant ant koki<p 
kapinių, sulvg noro laidojanpųi

Tatai Montello’s ir apielinkėš 
lietuviai prašomi yra panašiuo
se reikaluose kreiptis pas savo 
lietuvi: ,*> ' - J-)

ADOMA H AITKENą 
(WAITTy '< 

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

53# N. Main St., Brocklon, Mass. 
Tel. 1023

I

DR. J. MARCUS
LJ ET U VISKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretoų ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų.

18 Parmenter St, Boston. Maaa.
(Prie llanover St.) 

TcL Richmond 668. (-)
Valandos r,i»o 9 ryto iki 8 vale. 
Nedėldieniais iki 4 vai po piet.

Tel. South Boston 3520
Rcsidence University 1463-J.

S. M. Puišiute-Shallna
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ
364 Broadway, So. Boston. Maaa

Room 2.

I
PENTORIUS 

Jackus*J. Starku* 
Ofisas: 350 Broadway. 
Tel. So. Boston 0212

Atdaras vakarais (12)

Strand Tafang C#.
; -JEIGU NORI turėti gerą siutų, 
' ta: ateik pas mane ir persitikrink, 
i Aš pasiųsiu pagal naujausią madą.

Taipgi taisom senus drabužius, i 
i išvalom ir suprosinam. Padarom ; 
; kaip naujus. , <251 ;

308 W. Broadvray,
So. Boston, M***.

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

mane suokalbį. Nuo šios die
nos aš pas tave daugiau neši
nsiu, jeigu tu neduosi man 
progos dar kartą persiimt su 
Labriola ir Malcevičium. • 
Jeigu aš jų nepaguldysiu. 
tai už savo darbo nereika
lausiu nuo tavęs nei cento.) 
Aš nepaisau savo ypatiškosi 
garbės, bet aš nenoriu suvilt! 
lietuvių.” |

Juška privalo šitų žodžių- 
ir laikytis. Švarus sportinin- ■ 
kai privalo reikalaut švaraus i 
sporto ir neduot gemble- į 
riams save ir publiką išnau-| 
d o t. Reporteris.

BOSTON 3ALES COM
PANY, kuri randasi po nu- ‘ o A J i

siaku, Juška, važiuodamas Montello, Mass., daro gražų 
namo, peršalo ir susirgo, biznį ir tun gerą pasiseki- [ 
Šaltis susimetė į strėnas. r]es lai^o gerą tavorą ir į 
taip kad Juška vargu galėjo; pigiai parduoda.

x..t Antanas ir Petras Bartke- 
; vičiai yra notarai ir geriausi 
! laivų agentai. Jie visuomet ; 
j maloniai patarnauja savo; 
i žmonėms. • 
: kai Bostoi^Sales Company s. j 
■■ Jų krautuvė randasi netoli 
į Tautiško Namo, Montello.

Į 
i 
i

SPORTAS
Suokalbi* prie* Jušką.

Nuo to laiko, kaip lietuvių 
čampijonas F. Juška du sy
kiu iš eilės paguldė lenkr 
čampijoną Stasiaką, sporto 
gemblerių tarpe prieš Juškr 
susidarė smarki opozicija, 
kad kaip nors nupuldžius 
Juškos vardą sportininku 
akyse. Ir mums taip atrodo, 
kad šitiems gaivalams daug 
padeda pats Juškos mana- 
džeris, kuris kartu yra ir 
Stasiako manadžerium. i . VT „ .

Po antrų ristynių su Sts-;menu 678 *s‘°- '*am Street.:

a
Lietuvis Optometristas

u
&
&

I
1

Išegzaminuoju akis, priskiriu 
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklose) aky
se sugražinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARN1S O. b.
447 Broadvay, So. Boston. Mo«

♦ •»

o

¥ 
t
>
I a 
J 
b

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEPH RED K

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

417 Ha v Statė Building, 
LAHRENCE, MASS.

n. . a 
e 
c 
c 
& 
c s

pasilenkti. Ir kaip tik tuo 
laiku ponas Bowser išstatė 
Jušką ristis su italų čampi- 
jonu Labriola. Šitos ristynės 
išėjo be pasekmių, nes Juš
ka tapo sužeistas. Jis pagul
dė italą sykį, o italas jį nei 
sykio. Nepaisant to, italui te
ko pergalės garbė, nes dak
taras Bailey neleido Juška' 
toliaus ristis deliai jo žaiz
dos.

Nespėjus Juškai atsigaut, 
nuo žaizdos šonkauliuose, p. 
Bovvser išstato Jušką ristis 
su Amerikos armijos čampi- 
jonu Joe Malcevič, kurį Jus 

tokius parengimus. Čia jis ka nesenai buvo paguldęs, 
šaiposi, ironizuoja, bando Juška protestuoja, sakos: 

Tokiu sergąs ir ristis dar negalįs, 
bet p. Bovvser sulyg kontrak
to priverčia Jušką ristis su 
Malce vičium.

Diena priėš ristynės minė- 
' ti suokalbininkai dar ve ko- 
;kį šposą Juškai iškerta. Po
nas Bovvser surengia risty-

Italifti Anmikai
Mes išdir- 
bam ir i m 
portuoja- 
me viso
kių rūšių 
rankomis 
<1 i r b t as
Itališkas 

Akordinas 
geriausias 
pasaulyje.

. Ant "10 . .
■metų gvarantuotos. Musų kainus ze- 

*,<XUJ<X i'<x.v v mcsnčs negu kitą iidirbėjų. Dykai su- 
Jie yra savinin- teikiam namokinimus. Reikalaukit ka- 

-------------- • ’talog.o kurį pasiunčiam DYKAI (15) 
RUATTA SERENELLI A CO. 
817 Blue Istasd DRpt-

ChfcMP. UL

i

j t

DENTISTAS
10—12 dieną;
2—5 po pietų;
6—8 vakare;

NedčHomie nuo 10—12 dieną.
704 N. Main at kamp. Broad aL

MONTELLO. MASS.

Telefonai S113*W,

Dr. A. Gorman-Guniauskas
LIETUVIS

Valanda*: nuo
nuc
nno

I

< J Tel. So. Boston 506-W ]

I DAKTARAS I
A. L. KAPOČIUS

J; L1TUV1S DENTISTAS < 
Į > VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dieną <

<; 'k* ®

'• ri^^^59NEUELIOMIS:
; ► iki 1 v. po pietų i

]; Seredomis iki 12 dieną. J
< [ Ofisas "Keleivio” name. J 
!> 251 Broadwav. tarpe C ir D St. ■ 
<; SO. BOSTON. MASS.

»
i

Tyrai išvalytts Castor Oil I
padarytas medicinos rcika- I
iams. Be kvapsnio Stipru- I
mas ir tyrumas nepakeičia- I
ma«. Be skonio ir neats*- I
duoda Imkit Kellogg’s. Su- |
piltas laboratorijose j

Didžiausias Išpardavimas
Geležinių Daiktų

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

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

South End Hardware Company
1095 YVASH1NGTON STREET, BOSTON, MASS.
Telefonai: Beach 5353 ir 5352. arti Dover Elevated stoties.

DR. HUMPHREY5’
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/<n BIL1OUSNESS

šaiposi, ironizuoja, 
įgilti savo priešus, 
budu sumaišo dailę su savo 
partiniais dalykais. Lyg tas 
žmogus su savo skaudančiu 
pilvu: kur eis ar ką veiks— 
vis jis mąsto vien tik apie sa
vo nenuoramą—pilvą...

Šiaip jau koncertas buvo,..«« - ----- o—
puikus, nes kas-gi nemyli; nes Brocktone ir telefonuojr 
Butėno dainų, kas nespėri {Juškai, kad yra jam reika
lo gražiu ir puikiai lavintu i lingas ristikas ir kad Juški 
balsui neatbūtinai atvažiuotų. “0

Apart Butėno dalyvavo ir su kuo aš turėsiu ristis?”

CAMBRIDGE’AUS SOCIA
LISTŲ VAKARAS

L.S.S. 71 kp. rengia drau
gišką vakara, Subatojc, 

| KOVO 28 DIENĄ 1925 M 
7:30 vakare, Svetainėje

MALTA HALL
: 40 Prospect St, Cambridge.

Rengėjai stengiasi pada
ryt vakarą įvairų, bus lietu
viški šokiai, net su dainomis, 
trumpas programas ir lengvi 
užkandžiai.

Kadangi šis vakaras ren
giamas lyg ir privatiškas. 
tad tikietai prie durų nebus 
parduodami. Kurie mvlės su 
mumis dalyvauti, malonėkit 
įsigyti tikietus iš kalno. Ga
lima gauti pas kuopos narius 
ir drg. J. Vinciuno krautuvė
je, 233 Portland St., Cam
bridge, Mass Komisija.

f

Greita Pagalba Nuo

fine
Ctistom 
Tailorin

ibc. :r 50c. UaKsiuka*

BEECHAMS 
PiLLS

Jeigu norite, kad rū
bai nesugadintų Jūsų 
gražią išvaizdą, tai 
duokit pasiūti juos

A. SIMOKAIČ1UI
SIUTUS IR OVER- 

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

A. S1MOK A1TIS 
344 Broad*ay,

1 laiptus augštai. 
SO. BOSTON, MASS.
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