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KOMUNISTAI GAVO I AŠTRI REAKCIJA NEW 
TIKTAI 1,885,000. I YORKO BIRŽOJE.

Išrinkus Coolidge’ą į pre-. ---------- - • L.......... ............
Vienok prezidento Vokieti- zidentus, ant Wall Streeto 
ja neišsirinko. Balandžio 26 kilo da negirdėtas iki šiol en- 

bus kiti rinkimai. tuziazmas. Piniguočiai ėmė 
Pereitą nedėldienį Vokie- pranašauti, kad dabar Ame- 

t i joj buvo respublikos pre- rikoje prasidės aukso laikai, 
zidento rinkimai. Preziden- nes išrinktoji valdžia yra 
tas tečiaus nebuvo išrinktas, prielanki stambiam kapita- 
nes nei vienas kandidatas lui ir uoliai rems stambųjį 
negavo reikalingos balsų di- bizni. Visokių kompanijų 
džiumos. ‘ akcijos pradėjo kilti kaip

D-ras Kari Jarres, susivie- ant mielių, nes tikėtasi, kad 
nijusių tautinių ir buržuazi
nių atžagareivių partijų kan
didatas, gavo 10,787,000. 
Socialistų kandidatas Otto 
Braun gavo 7,838,000 bal
sų, o katalikų-klerikalų 
Wilhelm Marx 3,988,000.

KOLEKTOS BAŽNYČIOJ, 
TAI GRAFTAS, SAKO 
k KUNIGAS.
New Britain, Conn.— 

Evangelikai reformatai čia 
stato sau bažnyčią, kurioj 
nebus renkamos jokios au
kos ir pinigai nebus imami 
nei už krikštą, nei už šliubus, 
nei už kitokius patarnavi- 

anas duiė ji drilium j veidą.! K Vaduvos uranešama Jos parapijos kunigas,
E“12. kL „S kad lenkl’ Poluos seraan- bažn čioj ini f.

f1.“ «?skvos jgg, vagystė. jis niel;a’| to 
lĮirWieczoi- nedalysiąs. Jei parapija

12 METŲ NEŠIOJO NOSY-
JE GRĄŽTĄ.

Darbininkas vardu Hut-, 
chinson Philadelphijoj nu- j 
ėjo pereitą subatą pas bara-, 
daskutį ir sučiaudęs iščiaudė 
iš nosies pusantro colio il
gio grąžtą.' Apie 12 metų 
atgal prie darbo jisai susi- Užmušėjas didžiuojasi atli- 
mušė su kitu darbininku ir. kęs patriotišką darbą, 
anas dūrė jį drilium į veidą.:

i Lenkas Užmušė D$ 
i Maskvos Ageati.

SOVIETŲ VALDŽIA LA
BAI SUJUDUS.

Kaunas (auna New Yorke 
$2,000,000 Paskolos.

prie tokios valdžios kompa
nijos ir trustai turės milži
niškų pelnų. Pernai biznis 
nėjo, nes Kongrese buvo 
daug “maištininkų,“ kurie 
iškėlė aliejaus skandalą ir 
daug kitokių vagysčių. Šis 

Iš viso balsų buvo paduo- Kongresas išrodė busiąs jau 
ta apie 27,300^000. .ištikimesnis Wall Streetui,

Kitų partijų kandidatai nes į jį pateko daugiau Co- 
gavo visai nedaug balsų. Ko- olidge’o partijos žmonių, 
munistai už savo kandidatą Bet netikėtai pasirodė, kad 
Thaelmanną surinko 1,885,- taip nėra. Kada prezidentas 
000 balsų; demokratų parti- nominavo cukraus trasto ad- 
jos kandidatas Hellpach ga- vokątą į valstybės prokuro- 
vo 1,582,000 balsų; Bavari- rus, Kongresas jį atmetė, 
jos liaudies pabijos Held .Užsispyręs prezidentas no- 
999,000. kuomet fašistų gen. 'minavo ir antra kartu. Kong- 
Ludendorfas surinko tiktai rasas ir vėl atmetė, ir atme- 
210,000.

Apie 30,000 balsų buvo 
išmėtyta įvairiems kitiems 
asmenims.

Visus nustebino socialis
tų partijos stiprumas. Ji pa
sirodė galingiausia partija' 
visoj Vokietijoj. Nors atža
gareivių kandidatas Jarres 
gavo daugiau balsų už socia
listą, bet tai ne vienos par
tijos balsai: jis ėjo dviejų 
stambiausių reakcinių parti
jų sąrašu ir surinko tik bis- 
kį daugiau kaip 10 milionų 
balsų, kuomet socialistų kan
didatas eidamas tiktai savo 
partijos sąrašu gavo arti 8 
milionų balsų.

Socialistų balsų skaičius 
tuo budu paaugo nuo pasku- 
tinių rinkimų beveik dvigu
bai. Komunistai tuo tarpu 
žymiai susmuko; jiems nie
ko negelbėjo nei Maskvos 
pinigai agitacijai, nei Zinov- 
jevo patarimai. Pasirodo, 
kad daug darbininkų, kurie 
pirma rėmė komunistus, da
bar atidavė balsus už socia
listų kandidatą, prieš kurį 
komunistai vare šlykščią 
agitaciją.

Fašistai taipgi daug pra
laimėjo.

Sekančiais rinkimais, ma
noma, bus išrinktas socialis
tas.

vo 1,582,000 balsų; Bavari- rus, Kongresas jį atmetė, 
jos liaudies pabijos Held •Užsispyręs prezidentas no- 
999,000. kuomet fašistų gen. 'minavo ir antra kartu. Kong-

tė da didesne balsų didžiu
ma, negu pirmu kartu. Tai 

i buvo skaudus prezidentui 
; antausis. Ir šito autausio 
iWall Streetas persigando. 
Persigando, nes pamatė, 
kad Kongresas nemano ka- 

i pitalistų reikalams patai- 
I kauti. Ir ant New Yorko bir- 
Ižos kilo reakcija. Kai kurių 
kompanijų akcijos nudribo 
jau po $100 ir daugiau.

Spaudoje dabar pasirodo 
nesmagių priekaištų vyriau
sybei, kad dėl politinių ir ki
tokių išrokavimų ji savo 
meklerystėmis padėjo Wall 
Streeto vilkams iškelti akci
jų kainas ir kad daug žmo- 

i nių, kurie tų akcijų prisipir- 
Iko, dabar turi didelių nuos
tolių. Apskaitoma, kad ant 
vieno tiktai St. Paul gelžke- 
lio akcijų ir bonų visuome
nė prakišo apie $300,000,- 
000.

IŠPLĖŠĖ AUKSINIŲ 
DAIKTŲ LANGĄ.

Bostone ant Bcylston St 
tapo išplėštas auksinių daik
tų krautuvės lange, s. Barni i 
tas paleido į langą suvynio
tą į laikraštį plytą, paskui 
griebė iš lango saują dei
mantinių žiedų ir pabėgo 
Dvi moterįs norėjo jį sulai
kyti, bet jis atkišo jom? 
brauningą, ir jos atšoko nuc 
jo. Krautuvė buvo d a neuž
daryta, kuomet vagis išmušė 
langą, bet jis taip greitai ap
sisuko, kad buvusieji viduje 
žmonės nespėjo nei apsižiū
rėti, kas čia darosi, kaip va
gis buvo jau «n žiedais pa
bėgę’ _________

UGNIS TEATRE NENU
GĄSDINO VAIKŲ.

Rodant vaikams kratomus 
paveikslus Dorchesterio Te
atre pereitą sąvaitę užside
gė paveikslų filmos ir kilo 
gana didelė liepsna. Teatre 
buvo apie 500 vaikų. Tečiaus 
išmokyti mokykloj kaip lai
ke gaisro elgtis, vaikai nenu
sigando ir sumišimo nepa
darė. Jie sustojo gražiai į 
eiles ir išėjo pilniausioj tvar
koj. Galvų neteko tiktai keli 
suaugusieji, kurie buvo tuo 
laiku teatre. Išbėgę galva
trūkčiais laukan, jie pradė
jo skambinti gaisrinius apa
ratus. Bet kada ugnagesiai 
atpyškėjo; ugnis buvo jau 
užgesinta esamais ten pat 
chemikalais, o vaikai susto
ję į eilę prie kasos ėmė tikė
tus sekančiam perstatymui.

RUMUNIJOS KARALIUS 
SERGA.

Žinios iš Bukarešto pra
neša, kad Rumunijos kara
lius Ferdinandas sunkiai 
ergąs ir galįs mirti. Niekam 

jis nereikalingas.

jo tenai nulužo, bet niekas tas nušovęs 
to nežinojo. Daktarai Hut- Į ag811ĮU Raginsiu 
chinsonui nosį uzgyde, te-j jewįcz„ 
čiaus nuo to laiko jam nuola-§itje (|u komunistai buvo 
tos skaudėjo galvą ir pasku-, sujmtj Lenkijoj kaipo Mask- 
tiniu laiku jis jau buvo pi a-. vos teroristai ir nuteisti su- 

nebepnmatyti. Kada ;šaUC]ymui uį išsprogdinimą 
drilių isciaude, jis tuoj pa- vjeno forto netoli Varšuvos, 
sijuto geriau. •— - — - - -

TĖVAS PAŠOVĖ DUK
TERS VAIKINĄ.

Žydukas, vardu Joe Le- 
ninsky, įsimylėjo į Doris 
Bates, 16 metų amžiaus žy- 
delkaitę Roxbuiyje, ir išsi
vedęs ją aną vakarą iš namų 
pradėjo kalbint sau už pačią. 
Žydelkaitė sakosi tiktai nu
sikvatojusi ant tos propozi
cijos. Tuomet atmestas ka
valierius pasakęs: “Jei tu 
nenori būti mano pačia, tai 
aš nusišausiu. Tuojaus išgir
si šūvį, ir žinok, kad tai bus 
šūvis mano krūtinėn.” Tą 
pasakęs žydukas nuėjęs to
lyn ir tuoj pasigirdęs šūvis. 
Neužilgo pribuvo policija ir 
nugabeno jį miesto ligoni
nėn. Tenai jis pasakė, kad jį 
peršovęs jo merginos tėvas, 
kuris sekęs jį iš pat namų. 
Policija areštavo merginos 
tėvą ir pastatė po $25,000 
kaucijos. Mergina nematė 
kas jos kavalierių šovė, te
čiaus ji tvirtina, kad jis pats 
tai padarė.

POLICIJA VARTOJA 
BOMBAS.

Roxbuiyje, Bostono prie
miesty, pereito nedėldienio 
naktį plėšikas įsilaužė į ap- 
tieką. Kada policija jį apsu
po, jis išsitraukė revolverį. 
Policijai buvo įsakyta be 
reikalo nešaudyti, todėl ji 
įmetė aptiekon porą gazinių 
bombų. Banditas tuo tarpu 
buvo jau išgėręs nuodų. Svy
ruodamas jisai išėjo į aptie- 
kos priešakį ir tarpduryje 
sugriuvo, sakydamas: “Aš 
jau žuvęs.” Bet nuo bombos 
gazų jis pradėjo labai vemti 
ir tuo budu išvėmė visus 
nuodus ir išliko gyvas. Poli
cija nugabeno jį miesto ligo
ninėn, kur jam duota vaistų, 
ir paskui uždarė jį Dudley 
Street kalėjime, klausinė
jamas jis nedavė jokių pa
aiškinimų, tik kartojo: “Aš 
žinau, kad aš gausiu 18 mėt 
nėšių.”

I 
t

MAIŠTAS KANADOS 
KALĖJIME.

Toronto kalėjime, Kana
doj, apie 30 kalinių puolė 
ant sargų ir norėjo juos ap
galėk pabėgti. Vienas sar
gas buvo sunkiai primuštas, 
bet kiti atsilaikė ir pasišau
kė pagalbon policiją. Suki
lusieji kaliniai buvo "nugalė
ti ir pabėgti jiems nepasise
kė.

DU VYRAI PAKARTI DĖL 
PAČIŲ.

New Orleans mieste 21 d. 
kovo tapo pakarti du vyrai, 
Carricutt ir White, kurie bu
vo užmušę savo pačias dėl

moka kunigui algą, jis sako, 
'tai kam reikr.lingos t<s au
kos? Šliubai ir kitokie pa
tarnavimai taipgi turi būt 
atliekami para pi jonams už 
dyką.

Žinoma, lietuvių “tėve
liai” pasakys, kad toks mok
slas yra “bedieviškas.”

__________________________________i

NEBYLĖ GAVO BALSĄ. į
Bostone Alice 0’Calla- • 

han, 18 metų amžiaus mer
gina, apie metai atgal buvo I 
netekus balso ir išrodė, kad! 
ji turės pasilikti nebylė visą 
savo amžių. Tečiaus išma
ningo daktaro gydoma, 
pereitą sąvaitę ji staiga 
prakalbėjo ir dabar kalba i 
kaip kad niekad jos balsas 
nebūtų . prapuolęs. Jei tai ; 
atsitiktų kokiai davatkai ar i 
kunigo gaspadinei, tai baž
nyčia apskelbtų, kad tai 
stebuklas.

VINIKAS PASIRASĖ 
SUTARTI.

Pinigai skiriami įtaisymui 
Kaune kanalizacijos ir 

vandentraukio.
Šiomis dienomis New 

Yorke buvo pasirašyta pir
mutinė sutartis dėl $2,000,- 
000 paskolos Kauno miestui. 
Sutartį pasirašė iš vienos pu
sės p. Vinikas, Kauno mies
to įgaliotinis, o iš kitos pu
sės Franklin Remington, pir
mininkas tos firmos, kuri 
duoda paskolą.

Sutartį turės da užgirti 
Kauno miesto taryba, o pas
kui ją turės patvirtinti Lie
tuvos vidaus reikalų minis
terija. Remingtonas jau iš
važiavo Kaunan, kad užbai
gus deiybas su miesto tary
ba ir gavus iš ministerijos 
reikalingų patvirtinimų.

Paskolos pinigai skiriami 
įtaisymui Kaune vanden
traukio ir kanalizacijos. Pa
skolą duoda ta pati firma, 
kuri apsiima ir darbą atlik
ti. Kitaip sakant, šita firma 
įtaisys Kauhe kanalizaciją 
ir vandentraiikį savais pini
gais, ir įtarius paliks viską 
miesto nuosavybei. Šitą dar
bą ji apskaito 2,000,000 do
lerių, kuriuos Kauno miestas 
turi atmokėti jai bėgyje 25 
ar 30 metų.

Visas deiybas vedė p. M. 
J. Vinikas, buvusią Lietuvos 
Atstovybės Washingtane 
sekretorius, kuris nesenai 
sugrįžo iš Lietuvos. Klerika
lų politikieriai atleido p. Vi- 
niką iš atstovybės kaipo 
“nepageidaujamą” asmenį. 
O jis pasirodo daugiau pa
geidaujamas Lietuvos res
publikai, negu visa klerika
lų kompanija, nes tokios pa
skolos Lietuvai negalėjo 
gauti da nei vienas klerika
lų atstovas.

Manoma, kad gautoji p.

Sovietų valdžia pasiūlė len
kų valdžiai išmainyti juos 
ant dviejų lenkų šnipų Rusi
joj, kurie tenai taip pat bu
vo nuteisti sušaudymui.

Lenkų valdžia šitą pasiū
lymą priėmė ir tiedu bolše
vikai buvo siunčiami aną
dien traukiniu prie Rusijos 
sienos, kur turėjo įvykti ap- 
simainymas. Besiartinant 
traukiniui prie rabežiaus, 
lenkų policininkas, lydėjęs 
tuodu bolševiku, išsitraukė 
revolverį ir pradėjo juodu 
šaudyt. Vienas krito negy
vas ant vietos, o kitas mirė 
vėliaus.

Tuomet lenkų policinin
kas kreipėsi į savo viršinin
ką, ir tarė: “Aš pasielgiau 
kaipo patriotas! Užmušiau 
du išdaviku!”

Lenkų valdžia tuojaus 
pranešė apie tai Maskvos 
komisarams. Maskvos val
džia dėl šito įvykio labai su
judusi ir rengiasi siųsti Len
kijai energingą protestą.

ITALIJA DEGINA SAVO i_ i j t i * j : ūmia umaujiiiuPINIGUS. SQa’ tartį ant dabartinė alga
Akvvaizdoje finansų mi-j Pav-avJ<v- ^asist^ ■ būtent $1.10 į valanda,

nisterio ir kitų Italijos val-|tas * Vokie 9,03 prezidentus,' -------:-------
dininku, pereita nedėldieninedeldieni visai ne-; g ALINIAI PABĖGO 
Romoj buvo sudeginta 320,-; ^Q^a?'}Otį-?ako’-manda^- i KALĖJIMO.
000,000 popierinių lirų. Per-J ma^.ne eldzlas uz >axe L
eitoj seredoj tokiu pat budu isuotL ; jos baudžiamojo kalėjimo,
buvo sunaikinta 100,000,-j , i netoli Pittsburgho, pereitą
000 popierinių lira. 1 LAIVAS NUSKENDO. • nedėldienį per stogą išsilau-

-------------- 1 Apie 100 mylių nuo kran-jžė 8 kaliniai ir pradėjo leis- 
LIETUVIS KALTINAMAS to pereitą sąvaitę užsidegė Itis ant virvės žemyn. Pama-I F.

ŽMOGŽUDYSTĖJ., Bostono žvejų laivas “Eme-įtė kalėjimo sargas ir vieną j Viniko paskola turės labai
Iš Forest City. Pa., mums rfcld.” Ant laivo buvo 27 i kalinį pašovė į koją. Tas nu-i didelės reikšmės Lietuvos 

prisiųsta iš anglų laikraščio žvejai. Kilus gaisrui, jie nu-;krito nuo virvės į kalėjimo : valstybei. Iki šiol Lietuva 
iškarpa, kur pranešama, leido ant vandens savo vai- kiemą ir nusilaužė koją. Ki- j negalėjo gauti iš Amerikos 
kad keli jauni vaikinai tenai ;tis, išskėtė buores ir vargais-!ti septyni pabėgo. Vėliaus į f inansistų nei cento pasko- 
kaltinami dėl nužudymo tu- negalais prisiplakė prie penki jų buvo sugauti pa-i los, nes iš vienos pusės pas 
lo Lyono. Tarp kaltinamųjų kranto. Jų laivas nudefre Ii- mo-tsm aiitnmnhiliiiip* dvio. amninirioAiuc hiivntni-c icitL.

* T * - * ’ "pj*

Velička; jis esąs dievobai- kui nuskendo.

t

UŽPUOLIMAS.
Ant Dorchester streeto 

So. Bostone šį panedėlį bu
vo užpulta ir apiplėšta 
Connor’o valgomųjų daiktų 
krautuvė.

PADĖJO PROKURORUI 
BOMBĄ.

Torrington, Conn. —Vie
tos prokurorui Wall’ui neži
nia kas padėjo bombą jo na
muose. Pareinant jam na
mo bomba sprogo ir apgrio-1 
vė-namą, tečiau jo paties ne-; 
užmušė. Miestas paskyrė; 
$1,000 dovanų- už išdavimaiv , ,
baltininko. i 11 užpuolė Sobel ir Kaleko

__________ . ofisą New Yorke ir pagrobę 
NĖJO KARAN, NEGAUNA !už ’SMO.OOO patalų dei-

PILIETYBĖS POPIERŲ. i mantlJ pabėgo. >
Natūralizacijos 1 

Springfielde šį panedėlį at-; 
metė apie tuziną ateivių, ku-! 
rie norėjo tapti šios šalies pi- i 

tybės popiera dėlto, kad ka- i 
ro metu jie atsisakė stoti ka-1 
riuomenėn._______ ; 5aįartįne ‘alga, bet unijos
LUDENtJORFAS N EB AL- i d?"gįa,uo;a!g.?f'

SAVO UŽ SAVE.
Iš Muencheno praneša- i

į

PAVOGĖ UŽ $100,000 
DEIMANTŲ-

Keturi bandtai šį panedė-

reismasj REIKALAUJA $1.25 J 
VALANDĄ.

-___ , .... - t - , Tarp statvbos darbinin-ne norėjo tapti sios sakes pi- , • s > , * • •

. ties. Darbdaviai nori atnau-
■ jinti sutartį trims metams su

1 . V, ’ " ---3
I s • s • 1

' Mūrininkai nori $1.25 į va- 
. landą. Tik vienų dailvdžių
■ unija sutinka atnaujinti su-

•s,i Bavarijos fašistų kandida
nisterio ir kitų Italijos vai-i

i

Iš

Iš vakarines Pennsvlvani-

prie penki jų buvo sugauti pa-į los, nes iš vienos pusės pas
2 Ii-: vogtam automobiliuje;dvie- amerikiečius buvo toks įsiti-

vienas yra ir lietuvis, Juozas gi vandens paviršiui ir pas- jų da nesuranda.
Velička; jis esąs dievobai- kui nuskendo. I "----------- -.-—v_____ ____  ______
mingu tėvu vaikas. Kiti kai-• --------------- i JAVŲ SPEKULIANTAI ta, o iš kitos pusės laisvi

\ į GRIAUS HOTELIUS, KAD; PRAKIŠO MILIONUS.
------------ ■ PRAPLATINUS GATVĘ. • Republikonų valdžios re- kios valdžios, kurioj šeimi- 

Bostono miesto taryba-miami, javų spekuliantai ninkauja ilgais skvernais 
_ .................... s katalikų kunigai.

kviečių kainą virš $2,00 bu- Dabar gi, kuomet viena fir- 

visus savo pinigus galės užsiinteresuoti ir kiti 1 a

kinimas, kad Pabaltės vals
tybių ateitis nėra užtikrin-

amerikiečiai nemėgsta to-

«usidėjimo su kitais vyrais, kalbėtoju klausytis.

tinami taipgi katalikai.

DIDELI POTVINIAI. .............. .................. ............
Nuo ilgo lietaus Naujoj nutarė praplatinti Tremont Chieago,s rinkoje’buvoiškėlę Romos 

Anglijoj patvino upės ir pa- gatvę tarpe Arlingtcn skvė- 1 . ’ L ‘ ~
gimdė dideli potvinį. Law- ro ir Stuart St. Tam prapla-J sėliui. Tūli prisipirko kvie- ma Lietuvon bus jau įnėjus, 
rence keli šimtai pasiliko lai-, tinimui reikės nugriauti čių už visus savo pinigus galės užsiinteresuoti ir kiti 
kinai be darbo, nes vanduo daug triobu, tu tarpe ir du kuomet kaina buvo pasiekus Amerikos finansistai. Tuo 
apsėmė ju dirbtuvę. New hoteliu. Nugriautų triobų-jau $2, tikėdamiesi, kad ji budu susidaro galimybė ir 
Hampshire valstijoj nunešta savininkams miestas turės1 kils da aukščiau. Bet išpusta Lietuvos valstybei gauti 
daug tiltų ir išplauti gelžke- atlyginti $1,270,095.50. O dirbtinu budu kaina staiga Amerikoje paskolą. Jei vie
lai. Daugiausia pakilo tuos pinigus, žinoma, turės susmuko. Šį panedėlį ji nu- nas miestas gauna $2,000,- 
Merrimack ir Connecticut sudėti mokesčiais palis žmo- krito iki $1.48 bušeliui. Spe- v()0 pasiskolinti, tai kodėl 
upės. nės.

STREIKIERIAI ATMETĖ į PONZI NORI BŪT AME- 
KOMUNISTŲ PAGALBĄ; RIKOS PILIEČIU.

Willamantic, Uonn. —čia1 
sustreikavo American Thre- 
ad Co. darbininkai. Komu
nistai tuojaus pasisiūlė strei- 
kieriams į pagalbą ir atsiun
tė iš Bostono savo kalbėto
ją, kaž koki Woolenskj. Bet 
streikieriai atsakė, kad su 
komunistais jie nenori nieko 
bendra turėti ii nenori jų

kuliantai prakišo milionus.
i SUDEGĖ TEATRAS.

________________ Maldene, šalia Bostono,
Ponzi nori tapti Amerikos šį panedėlį sudegė Alaple- 

piliečiu, nes dabar jis neturi v. ood judomujų paveikslų 
...................... 'T ’ pa-jokios tėvynės. Tečiaus šios 

šalies valdžia nemano jį 
priimti į savo piliečius. Pon
zi nesenai da išėjo iš kalėji
mo, kur jis buvo patupdytas 
keturiems metams užtai, kad 
anais metais apmovė lengva- 
tikę visuomene ant $5,000,- 
000.

teatras. Nuostolių ugnis 
darė $30,000.

CUKRAUS KAINA 
NUKRITO.

Smulkaus cukraus kaina 
šį panedėlį nukrito iki $5.80 
už 100 švara, kas reiškia ma
žiau negu 6 centai svarui.

negalėtų gauti paskolos vi
sas kraštas?

RUPČINSKAS NUBAUS
TAS.

Vilimas Rupčinskas iš 
La\vrence, Mass. buvo nu
teistas Methueno teisme už
simokėti $25 pabaudos ir ta- ■ 
sėdėti 14 dienų pataisos na
muose užtai, kad išsigėręs 
važiavo automobilium. Po
licija sako, kad pereitą ne
dėldienį jo a”f (mobilius su
sikūlė su u'huvekariu.



V

E APŽVALGA
rodėtas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti buvo pasiuntęs į Romon savo atstovą kanau
ninką A. (turbut Alšauską), 

, kad išgautų nuo popiežiaus 
leidimą rinkti visam katali- 

■ kiškam pasauly aukų nuken
tėjusiems lietuviams. Ka- 

. nauninkas A. buvo “filius 
! oboendientissimus” (pak- 

Jis su di-

LKETUVOS KUNIGAI 
KAI .BA APIE ATSIMETI

MĄ NUO ROMOS.
Rom.os popas pastatė Lietu
vos kunigus Į skandalingą 
padėti. Rinkdami jam “pet- 
ragi*ašius” jie vis aiškinda
vo tamsiems Lietuvos kai
miečiams, kad “šventas tė- 
vasv esąs didžiausis Lietu
vos prietelis. Tuo tarpu gi lusnusis sūnūs), 
tas •prietelis ėmė dabar lie- džiausiu dievotumu pradėjo 
tuvrus katalikus Vilniaus vaikščiot apie f“1?:11"“ 
krašte ir pardavė lenkų vai- duris keliaklupščias. Jis ma- 
dži ii. j r ė, kad tuojaus bus prileis-

l\fusų klerikalai apkvaito, tas prie “šventojo tėvo.” O 
Kas dabai- daryti? Jei kas išėjo? Jis išvargo ketu-

Lietuvos valdžia butų buvu- nas sąvaites ir turėjo griž- 
si pažangiu žmonių ran-‘Ci atgal popiežiaus nepama- 
kose, tai "klerikalai ga-| tęs. Jo nei per duris neįleido 
lėtų suversti visą bėdą an^ 
“bedievių.” Jie galėtų saky
ti, kad “bedieviška” valdžia 
nemokėjo prie “švento Tė
vo” prieiti, nemokėjo Lietu
vos katalikų reikalų ja.n iš
aiškinti, todėl jis darydamas 
su Varšuva konkordatą ir 
inkorporavo lietuvius kata
likus į lenkų bažnyčią. Bet 
dabar Lietuvos kunigai ne
gali to sakyti. Juk šalies val
džia yra jų rankose, ir jie 
yra paklusniausi “šventojo 
tėvo” vaikai. J?e užlaiko 
prie jo durų savo atstovą 
Lietuvos žmonių pinigais, ir 
prie to da jie patys nuolatos 
važinėjasi Į Romą, tykoda
mi pabučiuoti popiežiui Į 
pantapli. Ir nežiūrint tokio 
vergiško nusižeminimo, ne
žiūrint šliaužimo keliais prie 
jo kojų, jis spyrė savo pan- 
tapliu Į taukuotą jų snukį!

Kas dabar daryti?
Protestuoti prieš ‘‘Šventą

jį tėvą,” tai butų prasižengi
mas prieš bažnyčios discip
liną. Už toki nusidėjimą jis 
galėtų da ekskomunikuoti ir 
prakeikti visus Lietuvos ku
nigus. Bet jeigu jo “šventai 
valiai” nusileisti, tai ką tuo
met pasakys Lietuvos žmo
nės? Juk sukilusi šalis galė
tų tuomet išvyti visus kleri
kalus.

Prie valdžios ir svietiškų 
turtų prisirišę Lietuvos pra- 
baščiai nutarė, kad geriau 
pakelti prieš “šventąjį tėvą“ 
protestą ir apsaugoti savo 
pilvo reikalus, negu remiant 
Romos politiką užsitraukti 
savo žmonių rūstybę.

Ir todėl jie paskelbė prieš 
popiežių protestą ir drįso 
net pasakyti, kad jis, popie
žius, padarė Lietuvai didelę 
skriaudą. Pasiėmęs nepa
prastos drąsos klerikalų va
das Vygandas (kunigas) 
tiesiog sako, kad už toki 
darbą popiežių reikia pa
smerkti. Štai jo žodžiai:

“Pasirašytas Vatikano su 
Lenkija konkordatas sutiko 
musų visuomenėje visuotiną 
pasmerkimą ir griežtą protes
tą. Visų krypčių spauda sutin
ka šios skriaudos Lietuvai 
Įvertinime.

“Bet kas gi toliaus?
“Ar viskas baigsis tuo, 

pašūkausime, papyksime, 
koliosime Vatikaną, valdžia pa
siųs protestą, gal nutrauks su 
Vatikanu santykius ir derybas 
dėl konkordato... ir daugiau 
nieko?

“Šito butų permaža. Toksai 
pasielgimas labai panėšėtų Į 
žygį anų rusų studentų, kūme 
siaučiant reakcijai susirinko 
gausingai Petrograde ir, išde- 
batavę ilgas valandas, nutarė: 
‘Priedat vsiech mir.istrov prez- 
reniju!’”

Taip Lietuvos klerikalų 
diplomatas Vygandas rašo 
apie popiežių 53-čiame 
“Lietuvos” numeryje-

Vadinasi, pareikšti popie
žiui panieką (“priedat prez- 
reniju”) butų permaža. Ši
tuo nieko nelaimėsi, sako, 
Vygandas, kaip lygiai nieko 
nelaimėsi ir klupodamias 
prie popiežiaus durų. Tokių 
niekas tenai nepaiso. Karo 
įnėtU fięntro. Ko-

apie popiežiaus

y. politinė žvalgvba. ir nu -- 
prendis prieš Kučiną bu\ 
darytas administracijos 

“Baudimas administr;
keliu, t. y. be bylos nagi- 
mo teisme yra iš viso nek-i- - 
nas dalykas kultūringam 
šauly. Bet iki šiol soviete 
džia laikydavosi bent šiok; -t - 
kio saiko administraciniu 
miu skyrime. Didžiausia .. — 
mė būdavo trijų metų iširę 
mas. Dabar gi socialdem<>kr, - 
tui Kučinub be teismo duoda- 
fna kalėjimas, ir tai—dešimt d 
metų!

“Dešimties metų kalėjimas 
sovietų Rusijoje yra paprast,,: 
tokia bausmė, kuri yra vart - 
jama tuomet, kai valdžia <!.; - 
da susimylėjimą prasikaltėli; i. 
nuteistam mirčiai Taigi l> -
vikų politinė žvalgyba be tei 
mo pasmerkė socialdemokratų 
veikėją beveik aukščiausiai 
bausmei, kokia tik yra varto
jama.
-^‘Ar yra kame nors pasaulyje 

tokia žiauri tvarka, kad žmo
gus butų šitaip barbariškai 
baudžiamas vien tiktai už tai, 
kad jisai priklauso partijai, 
kurios valdžia nemėgsta, ir kad 
tokią bausmę skirtų policija ?

“Tas nežmoniškas bolševikų 
žvalgybos nuosprendis prisidės 
prie to, kad viso pasaulio dar
bininkai ims su dar didesne pa
nieka žiūrėti i kruvinąją bude
lių saiką, Įsigalėjusią nelaimin
goje Rusijoje.’’

e-

kad 
pa

Į popiežiaus dvarą.
Tai ve, kaip šita? Lietu

vos “prietelis” vaišina savo 
paklusniuosius vaikus. Bet 
iki šiol kunigai šituos faktus 
slėpė. Tik dabar Vygandas 
juos iškelia aikštėn. Jis ra
šo:

“Mes vaizduojamės, kad Va
tikane sėdi ant sosto popiežiaus , 
rūbais, su tiara ant galvos 
(kaip tai matom paveiksluose) 
Šventas Tėvas. O ties jo galva 
aukštai ore—šventoji Dvasia, i 
balandžio pavydale. Ir taip 
šventos Dvasios vedamas šven
tas Tėvas sėdėdamas soste pat
sai valdo Bažnyčią ir atlieka 
visus reikalus. Ištikro gi yra 
visai kitaip.” I

Ištikro popiežius su savo 
valdininkais esą tikri politi- 
kiemai. Jiems netik šventoji žangioji spauda. 
dvama nęyadovaujanti, bet : Dabįr a\ėjo žini kad 1? 
labai tankiai jie ir paprastos jr 18 kovo kningrade taip' 
sąmnes neturj. _ , pa, buv0 bedarbių demons-

Taip rašo apie “sventajj tracijos. Na, ir kaipgi su be- 
tėvą patektmigas. k jis sa-garbiais pasielgė bolševiku 
ko, kad lietuviai tiktai , vajdžia? 
liežuviais protestus kels, o Bolševikų valdžia Lenin- 
daugiau nieko nedarys, tai— pasi’lgė su be.

“Vatikanas galės tuo tik pa-;darbiais da žvėriškiau, negu 
sidžiaugti, kad taip lengvai i kunigų valdžia su savo be- 
mumis atsikratė. Vilnijoj pra-1 darbiais Kaune. Nes kuomet 
sidės begėdiška lenkinimo va-į Kaime buvo 
kchanalija per bažnyčią.”

Tai ką gi tada ponas Vy
gandas pataria lietuviams 
daryti? Gal visai atsimesti 
nuo Romos katalikų bažny
čios? Bet tuomet kunigams 
reikėtų eiti griovių kasti. 
Ne, tokio dalyko klerikalas 
negali rekomenduoti. Jisai 
pataria reikalauti, kad po
piežius pataisytų savo kon
kordatą su Lenkija taip, kad 
lietuviai Vilnijoj nebūtų 
per bažnyčią lenkinami. O 
jei popiežius to nepadarys—

“Jeigu -Vatikanas išduos lie
tuvius ir baltrusius katalikus 
lenkinimui, tai šitoks pasielgi
mas turės iššaukti sąjūdį obal- 
siu ‘Los von Roma’ ir gali pri
vesti prie bažnytinės schiz
mos.”

žodžiai “Los von Romą” 
ir “bažnytinė schizma” reiš
kia atsimetimą nuo Romos 
ir skilimą bažnyčios.

Išrodo, kad klerikalizmas 
Lietuvoje jau priėjo liepto 
galo.

KAUNAS IR LENIN
GRADAS.

. Nelabai senai Kaune kle
rikalų valdomoji policija 
šaudė i bedarbių susirinki
mą. Tai yra valdžios darbas, 
ir ji pasmerkė visa musu pa

ko, kad ^i lietuviai tiktai valdžia” ’ 
liežuviais protestus kels, o Bolševikų valdžia Lenin

Į

tik keliaras 
Į žmonių sužeista, tai Lenin
grade apie 20 bedarbiu bu- 

• vo užmušta, daugybė sužeis- 
4ta ir apie 1,000 areštuota.

Tarp užmuštų ir sužeistų 
esą daug moterų ir vaiku.

Kuomet atėjo žinių apie 
bedarbių šaudymą Kaune, 
tai mūsiškių komunistų or
ganas “Laisvė” šlykščiai iš- 
koliojo Lietuvos socialdemo
kratus ir Joną Vileišį, kuris 

i yra Kauno miesto galva. 
;nors nei socialdemokratai, 
i nei Vileišis nieko bendra su 
tuo šaudymu neturėjo.

Bet kada atėjo žinių apie 
bedarbių skerdynę Lenin
grade, kurio galva yra ko
munistų Internacionalo pir
mininkas Zinovjevas, tai 
“Laisvė” užsičiaupė kai n 
klemsas.

t

", _sukillni4-pučą. duržemio ir Adriatikos ju
rose —“č s—J

ir nesenai darė kinemotografinių ban-Į 
namus 5r dymų juros dugnui nufoto-1 •1S tvirtinti, o paskui iš * * “ ’

uiti kitas miesto Įstai- 
Manjonus butų visus iki 

isžudę. Be jų buvę pa
birti kun. kan. Laukai- 
ktin. V. Dambrauskas.
ų seminarijos direkto-

1a rengėsi užimti Ma-

grafuoti. Bandymas geriau
siai pavyko. Dabar toks apa
ratas bus Įrengtas viename 
laive, kuris keliaus aplink 
pasaulĮ. Elektros lempa 3,- ' 
000 žvakių galios švies dug
ną ir tuo budu duos galimu
mo gerai ji nufotografuoti.

■': kitais kunigais butų vė- 
apsidirbę. Sukilimo diena 

r nebuvo aiškiai nustatyta.
.. .u Dievui, jiems nepavv- 

dynės—-patys prieš tai 
:rė kur reikia. Beareštuo- 
suko, jie nerodę perdide- 
'iminimo, priešingai, kai- 

: • net grąsinę: šiandien, 
jus mus areštuojate, ry-

—mes jus.”
__ . . e vioa icga* 

.i? grąsimmas ir Įvarė nvmo trokšta privalo užra-jšita _ _ _ ę___
ir derikalui baimę. Jisai 
ano, kad—

‘ Prie dabartinių Lietuvos įs
tatymu 
Juk nei

Dar vienas pasaulio galas.
Lenkų laikraštis “Mysl 

Wolna” rašo, jog mariavitų 
arkivyskupas Marija Ko- 
walski paskelbė aplinkraš
čiu artimą pasaulio galą. Jė
zus liepęs Kotvalskiui pada
ryti registraciją norinčių iš
vengti • sudegimo (nes su
degsianti visa žemė). Išga-

n'

imto ir Ad na tikos ju- f _ r\
rose 2,000 metrų gilumoj J8U II* lzdVSlKOS

Popiežiaus Politika.
Lietuvos Žinių" bendra- ni “šv. sosto" aktą. Mes net
- - „ * • • * TF___ •• •

■ ------------

NEGIRDĖTAS DES
POTIZMAS.

“Naujienose” skaitome, 
kad—

“Vasario mėnesy Maskvoje 
tapo pasmerktas dešimčiai me
tu kalėjimo ir išgabentas j če- 
liabinšką atlikti bausmę žymus 
socialdemokratų veikėjas Ge- 
orgi Kučin, žinomas po pseudo-

REIKALINGAS SIBIRAS.
Lietuvos klerikalai bėda- 

voja, kad jie neturi Sibiro ar 
kitos “geros” vietos, kur ga

ilėtų tremti savo politinius 
i priešus. Tiesa, Kaune yra 
i gera krikščioniška katorga 
(sunkiųjų darbų kalėjimas). 
bet čia laikyti kalinius pavo
jinga, nes jeigu Į sekanti 
Seimą žmonės išrinks daug 
“bedievių, ” tai visi kaliniai 
galės būt paleisti, o jų vie
ton susodinti kun. Purickio 
kamarotai.

Despotai visuomet bijosi 
žmonių keršto. Caras, būda
vo, ir užmigti ramiai negali

l 
revoliucionieriai su bombo
mis. -Lietuvos kunigams gi

C\ *

nimu Oranski. Iki nuosprendžio visuomet sapnavosi
drg. Kučin buvo išsėdėjęs 3 1-.- -----—-—- ---------------
mėnesius čekus kalėjime. 1

“šita bausmė yra nepapras- sapnuojasi komunistų šuo- 
ta nęt.ir kruvinoje bolševikų kalbiai. Tik pasiklausykit 
čekoš istorijoje. Kučin-Orans- 
ki buvo suimtas vien dėl to, kau 
jisai yra socialdemokratas. Jo
kio nusidėjimo jam neįrodyta. 
Teisme jisai nebuvo teisiamas. 
Visą tyrinėjimą atliko G.P.U. 
(Gosudarstvennbje Političesko- 
je Upravlenije, pirataus vadi
nosi črezvičaika arba čeką), t.

darbis rašo:
Pasirodo, kad užsienio 

politikos klausimais prade
da domėtis net toji musų vi
suomenės dalis, kuri ligi šiol 
stovėjo nuo jos visų toliau.

Man teko girdėti, kad 
konkordatas tarp Vatikano 
ir Lenkijos iššaukęs pasipik
tinimo davatkų tarpe.

Keistai, tiesiog netikėti
nai skamba toks pasakymas, 

: tačiau tai faktas.
Sunku, berods, laukti iš 

Imusų davatkų, kad be baž- 
i nyčios ir kunigijos i ką nors 
'kreiptų savo dėmesį.

Deja, ligi šiol dvasiniai 
. davatkų reikalai išsemiamai 
; galėjo būti tenkinami baž

nyčia, kaipo tam tikra žmo- 
Jnių susirinkimo vieta ir ku

nigais agitatorių rolėje.
Paminėjus davatką—tuo

jau kyla aklosios fanatikės 
vaizdas, fanatikės, kuri tik 
nemąstydama “sulyg ko
mandavimu,” kartoja Įkal
tus jai svetimus žodžius ir 
visą savo akyrati riboja 

i sieksniniu rąžančiu ir sto
riausia maldaknyge.

Jai vienintelis tiesos šal- 
: tinis—kunigas, vienintelė 
vieta jos dusiai pasilsėti— 
bažnyčia.

Visa, kas mąsto ir jaučia 
—esą “iš velnio macės.”

Ginčytis ar kalbėti su da
vatka, mėginti sveiko proto 

i Įrodymais sulaužyti josios 
1 dažnai absurdini, bet visuo
met patvarų tikėjimą—yra 

»tas pats, kad ir stengtis už
gesinti ugnį taukais.

Kur tai už jūrių, už marių, 
kur tai tolimoje karalystė
je gyvena paties Dievo vie-1 
tininkas žemėje “Šventas 
Tėvas.” Ir nuo jo, neklaidin
gojo, i visas puses skleidžia- ( 
si ir nusileidžia visais laip
tais palaima. .

Kas tiki—tas nemąsto, ' 
pirma deliai to, kad mąsty- •

savaip dėkingi šv. Kurijai 
» dėl jos “rūpinimosi" mumis.

Vatikano konkordatas su 
Lenkija duos mums dar vie
ną pamoką, pridės dar vie
na lašą Į karčiąją politinių 
Lietuvos prityrimų taurę.

Taip mano visi, kam da
bartinis klero viešpatavimas 
neatrodo “Dievo palaima.”

Bet taip manyti negali da
vatkos. Jų naiviose širdyse 
—sumišimas, jų patvarus 
tikėjimas gavo smūgi.

Nesenai man pasakojo, 
kad viena tokių davatkų 
skaudžiai skundėsi:

“Nežinai, ką ir bedaryti: 
jau ir bažnyčion nebesinori 
eiti: jei pats šv. tėvas taip 
pasielgė, tai teisybė visai 
prapuolė.”

Vargšė davatkėlė!—Kaip 
apdirbinėjo tavo sielą kuni
gai, visa tavo galvoje ap
vertė virš kojomis, tik v iena 
negalėjo padaryti: jie ne
galėjo užmušti tavyje lietu
vystės. Ir dabar tavo prasto
ji širdis negali sutikti su 
tuo, kad tvirtas, begėdiškas 
priešas apiplėšė tavo tėvy
nę, o “šventas tėvas” tą plė
šimą pašventino.

Davatka, apie kurią man 
pasakojo, nėra viena vienin
telė. Jų daug. Abejojimo ki
birkštėlė neužges taip leng
vai jų širdyse.

Prašome nesijuokti ir pik
tai nesidžiaugti dabartiniais 
musų davatkų nusiminimais 
iš priežasties nepasitenkini
mo “šv. sosto” politika.

Turiu drąsos pareikšti, 
kad smerkiančios ŠĮ konkor
datą davatkos nepasitenki
nimas, jos tvirtinimas, kad, 
girdi, “teisybė išnyko,” kai
nuoja jai didelių sielos kan
čių.

Istorija mėgsta juokauti. 
Šitoje gi istorijoje visas Įdo
mumas gludi kaip tik tame, 
kad šis naivių širdžių maiš
tas dalinai pačių kunigų pa
sėtas. Vieną kartą Įsimaišę Į 
pasaulinius reikalus kunigai 
visą laiką brukė politiką Į 
tikėjimo dalykus, bažnyčią 
jie pavertė krikščionių de
mokratų štabo butu. *

Kartu ir maldingieji žmo
nės ir davatkos tapdavo po
litinės kovos Įrankiu. Para- 
pijono ir rinkiko sąvokos 
supratimas susilie jo i vieną. 
Demagogui nereikia geres
nės viliojimo priemolfėg, 
kaip žaismas patriotiniu 
jausmu. i č

Veidmainingai žaidžiant 
tikinčiųjų pariotizmu, krei
vai jį aiškindami, musų ku
nigai ilgą laiką mulkino 
“naivias sielas,” kurios ėjo 
pas juos dvasinio peno gau
ti. -

Kol nebuvo tarp Vatikano 
ir Lenkijos konkordato, Vi^i 
dangaus perkūnai buvb 
svaidomi Varšuvos link.

Ar galima kaltint musų 
davatkas, jei kai-kurios jų 
šiandien svaidydamos per
kūnus senuoju, adresu, dar 
pridės: “nuorašą Romon0?

Reikia manyti, kad ir šį 
kartą kunigija kaip nors iš
sisuks. Dabartinis davatkų 
bruzdėjimas bus “numalšin
tas.”

Ištikimos avelės dar kar
tą paklausys savo ustovų bo
tago.

Tačiau abejojimo kirmi
nas atliko savo darbą. Prieš
taravimai augs ir irstantį au
dinį nesulopys net ir patys 
geriausieji siuvėjai.

Ir aš nelabai nustebsiu, jei 
kokiems vieniems ar dviems 
meteliams prabėgus, davat
kos, kurios liūdi dėl “išryku- 
sios teisybės,”skvo protu su
pras tą gyvenimo išmintį, 
kurią katalikai ispanai iš
reiškė stebėtinai teisingoje 
patarlėje—

“Saugokis asilo iš užpa
kalio, moteries iš priešakio, 
o kunigo iš visų pusių

: syti savo vardus ir pavardes) 
į “Gyvatos Knygą,” kuri iš 
Dievo valios esanti padėta 
ant didžiojo altoriaus po 
mistrancijos, Mariavitų baž
nyčioj Plocke. Registruotis 
galĮ ir ne krikščionys, tik 
mariavitai turi sau atskiras 
knygas. “O kas nerasis Avi
nėlio Gyvatos knygose užra
šytas, tie bus Įmesti, kaip sa
ko Apokalipsa, ugnies eže
ran, tai reiškia, ugnies tvano 
bus sudeginti, kuris išplūs 
visą pasauli.” Kadangi Je
hova yra davęs Nojui garbės ; 
žodi tvano nebleisti, tai ne
žinia kas mums pakurs tą 
ugninę pirtį. Jaugi ne Jėzus 
ir ne Dvasia Šventa, kurie 
juk yra tas pats, kas ir Jeho
va. O gal ponia Kazlauskie
nė, marijavitų “motinėlė,” o ■ 
dabar Jėzaus malžonka! 
(žmona).

labai tai gali įvykti, 
už žiauriausias žmog- 
mirties bausmės nėra, 
trumpesnis ar ilgesnis

;uyoes 
,en tik
dėjimas su darbais.

■ Sibiro ar kokios salos mes 
• -• irime, sunkieji darbai at- 
ii i-:; ir.i čia pat Kaune. Tad prie 
menkiausios politinės pervers- 
: ės. sakysim, tegul tik išrink- 

dviem ar trims atstovais 
vairesni Seimą, visi komunis
tai ar tai žymi jų dalis, be jo-

i s abejonės, butų laisvi.”

vadinasi, Lietuvai reika
lingas arba Sibiras, arba 
. er< < kartuvės, kad užtikri
nus •dvasiškiems tėveliams” 
Lgesni viešpatavimą. Kažin, 
ar neparendavos jie iš bol
ševikų kokį sklypą ant Sa
chalino ar Solovecko salų?

Y

V n

i;

Įvairios Žinios

Kiek- darbininkų Lietuvoje.
Iš paskelbtų paskutiniojo

1.244.

gy v erto jų surašymo žinių,
; Lietuvoje esama darbimn-

Vyr? Moter?
Žemės ukėje 116,312. 114,779.
J ramunėj (medžio, popie-
rio. metalo ir kt.) 27,655. 13.012.
Transporte 7,475. 535.
Prekyboje 2.329. 1,975.

t Valstybės ir visuomenės
Įstaigose 3,433. 1,244.

173,355. 160,675.

Pietuose didžiausi šalčiai, o 
žiemiuose šilta.

Laikraščiai praneša, kad 
pietinėje Rusijoje šalčiai 
siekia 20 laipsnių. Sniegas 
siekia metrą gilumo. Gele
žinkelio linija tarp Tifliso ir 
Batumo užpustyta. Tabako 
ir pietinių vaisių plantacijos 
išilgai Juodųjų jūrių pakraš
čio dėl didelių šalčių labai 
nukentėjo. Fnukentėjo. Kaspijos jura imas- galvojimas žudo tikėji- 
vietomis užšalo. Tuo tarpu! mą, antrą juk ties pačiu 
šiaurinėje ir vidurinėje Ru- tikėjimo šaltiniu stovi ne- 
sijoje labai šilta. Nuo Petrą- Klaidingasis. .

___  ____ x _•_____ Kiak vra I .ipfiivniA nana-pilio įkūrimo šiemet pirmą 
kartą Neva neužšalo.

Kiek yra Lietuvoje pana- 
; šių naivių širdžių ir kiek ne- 
' laimių jos neša šaliai, nes ne
žino ką daro.

Juk senutė, padėjusi ir sa
vo šakali ant Jano Huso 
laužo, taip-pat buvo davat- 

j ka, pati to nesuprasdama. 
• Kas gi, kai ne tosios davat- 
: kos sudaro ištikimiausią 
musų klerikalų leibgvardi
ją ir yra dabartinė atrama?

Savo keliu gali slinkti am
žiai, vykti karai, revoliuci-. 
jos—davatkos gi nesikeičia!

Bet štai atsitiko ne taip 
jau svarbus Įvykis.

Vatikanas—t.y. “šventas 
tėvas”—^pasirašė konkorda
tą, kuriuo Vilniaus sritį pri- 

’ pažino neatidalomaja Len
kijos respublikos dalimi.

Na, ar mažai sutarčių pa
sirašydavo Vatikanas, kar
tais net su netikinčiais prieš 
krikščionis!

Ir kiek sutarčių jis sulau
žė!

i Mes gerai žinom, jog Va
tikano diplomatija niekuo 
nesiskiria nuo paprastųjų 
godžių pasaulinių, besivar-. 

ižančių valstybių diplomati- 
Iju-
' Lenkija apiplėšė Lietuvą,

Kitu g; vcnimo šaltini? (pa- 
dit-n'Ų, larn? ir kt.) 16,151.

į Viso

Viso labo moterų ir vyrų 
darbininkų Lietuvoje yra 
334.030. Moterys darbinin
kė' sudaro veik pusę viso 
Lietuvos darbininkų skai
čiaus. Daugiausia moterų 
darbininkių yra: žemdirbys
tėje—103,898, linų verpime 
ir audime—3,119; siuvinin- 
kystėje—5,652; naminiame 
aptarnavime (tarnaitės) — 
13.765; padieniuose darbuo
se—14.614.

šeimininku ir administra
torių viso labo esama 344,- 
245. reiškia truputį daugiau 
nei darbininkų ir darbinin
kių. Bet pridėjus prie darbi- 

i r ’ “

h 44 .. ____
prašoka šeimininkų skaičių, 
žinoma, šitą priedą reikia 
atsargiai dėti, nes gan žy
mus skaičius tarnautojų bus 
gan aukštų kategorijų. įdo
mi dar sekanti skaitlinė, bu- 

■ tem. dirbančiųjų šeimynos 
nariu 192,724 vyrai ir 462,- 
003 moterys. Viso jų 655,- 
7>. šeimynos nariai dirban
tieji prie šeimininkų, ypač 
žemės ūkyje (mažažemiuose 
ir vidutiniuose ūkininkuose 
iki 20 h.) yra toks gaivalas, 
kurio reikalai visai gali, su
tapti su darbininkų reika
lais. Tuo budu Lietuvos gy: 
ventoių statistika, bendrai 
suėmus, duoda tokty skai
čių, kurie kalba darbininkų 

.naudai. Deja, menkas musų 
'darbininkų ir darbininkių 
į susipratimas neduoda jiems 
, užimti prideramos vietos vi
suomenės gyvenime ir kraš-

r'

ku tarnautojus—38,120 
u ir 5,920 moterų—viso

40 darbininkų skaičius

Kiek pasauly yra karo laivu?
Prasidėjus kovo 3 d. ju

ros konferencijai Singapū
re, anglų spauda patiekė 
parlamente paskelbtą doku
mentą—kiek karo laivų tu
rėjusi" kiekviena valstybė iki i 
1925 m. vasario 1 d.

Kreiserių:
Amerika .........
Anglija ........ .....
Japonija ...........  —
Francija ................ ...
Italija ......................
Rusija ......................
Vokietija..................

- • Naikintojų:
Amerika ................
Anglija ................._. 
Japonija ................
Francija ................
Italija........................
Rusija ....................
Vokietija ................
Pavandeninių laivų: 
Amerika ................
Anglija....................
Japonija ................
Francija ................
Italija ....................
Rusija ................... .

... 18
.. 18
- 6
.. 9
.. 7.
.. 3
... 8

309
189
101

54
53
80
16

118
63
51
46
43
28

Iš kitos pusės statomi nau-. Vatikanas tai savo kon-
VrnJoAn’o;. ' P j.______ x__ __

- . - n
ką rašo vienas klerikalas 

j II-tame “Išeivių Draugo” 
i numery :

“Pas mus gyvenimas eina 
savo pilka vaga be jokių Įvai
rumų, šiek-tiek disonanso įnešė t o valdvmeT' 
Mariampolės ir apylinkės ko- j 
munistų (bolševikų) areštavi- j 
mas. Buvo jie nevidonai suma-

ji kreiseriai: 
Anglijoj .................
Rusijoj .....................
Lengvi kreiseriai: 
Amerikoj .................
Anglijoj .................
Japonijoj .................
Francijoj .................
Italijoj .....................
Rusijoj .....................
Vokietijoj.................
Pavandeninių laivų: 
Amerikoj......................15
Anglijoj .................... 4
Francijoj......................59
Japonijoj ................ 28
Italijoj ....................  20

2
1

9
8
11
9
5
7
1

kurdatu pašventino.
Tokia tai musų laikų vil

ko logika. Dievo prisaky
mas: “neplėšk” gerai skam
ba šv. Petro bazilikoje, bet 
blogai kotiruojamas pasau
lio biržose ir ministerių ka
binetuose.

Kaipo šv. Petro apaštalo 
vietininkas “šv. tėvas” ne
gali jo prisakymo nežinoti, 
bet kaipo pasaulinis valdo
vas, privalo jį laiku užmirš
ti.

Visa tai žinodami, mes su 
priderama pagarba imame 
domėn paskutinį diplomati-
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

MILLINOCKET, į4E. 
Visko po biskį.

Pereitais metais daugiau 
matėsi laikraščiuose žinelių 
iš musų miestelio, negu šį
met. Nustojus rašinėti ki
tiems korespondentams, 
bandysiu aš paduoti pluoš
telį žinių iš lietuvių gyveni
mo šioj kolonijoj.

Tūlas kaistas rymiokas J. 
B. sumanė apsivesti. Jis dė
jo visas savo pastangas, kad 
sau <

gauckai, Kručai? Sako, sto-Į 
davom i diskusijas su so
cialistais, tautininkais ir ka
talikais ir visiems kailį iš- 
perdavom. Mat, tasai snau
dalis turbut nežino, kad mi
nėti jų didvyriai kitais dar
bais yra užimti ir dirba net 
“over-time.” Pirmasis jų di
dvyris “bizy” su plunksnuo
tom vištelėm, antrasis—su 
plaukuotom, o trečias nemo
kėdamas rusų kalbos, tapo 
ruąų bolševikų paniekintasooiseviKų pameKinias 

draugę susiradus, bet j jr todej dabar nustojo Mas- 
vis buvo veltui. Nueina jis kva garbinęs, ririn vionnc nonolčc jnncrL’O -

__ I PERSONALIAI VEDAMOS 
= EKSKURSIJOS Į SENĄ 

TĖVYNĘ
’leliai parankumo keleiviams, 

norės šių vasarą aplanky- 
1 ■| = ~» seną tėvynę, North Ger-
va. Bet ašiyd rengs personaliai ve
ltą: Ne “hkskursijas.
užrašyt gič ant North Gtrman 
bet “Kelė'.Vgų padvigubins jūsų 
žmonės tokKainos nužemintos, 
kaip “Darbiniirreiti ir parankus, 
Aš kartą nusiunogeriausias. Di- 
švogeriui visus Alsias iš visų 
lietuvių laikraščius ir~a laivas 
šiau, kad jis man parašylaukia 
kuris iš tų laikraščių jien.
ten geriausia patinka. Ir ką-me- 
gi atsakė? Sako, iš visų ge-nie 
riausia mums patinka “Ke
leivis,” nes jame yra dau- — 
giausia žinių iš viso pasat^<A 
lio, o apie “Darbininką,” tai tus, 
liepė jo daugiau nesiųsti, ’k- 
Girdi, tokių laikraščių Lie- 
tuvoje pilni patvoriai pri
mėtyta, juos už dyką dalina 
bažnyčiose žmonėms, bet 
niekas jų neskaito. Taigi, aš 
patarčiau, kad kiekvienas 
katalikas užprenumeruotų 
“Keleivį” vietoj “Darbinin
ko,” nes ir aš tą padariau.

Karštas Katalikas.

LOWELL, MASS. 
Kliubo prakalbos.

Kovo 22 d. atsibuvo pra
kalbos Vytauto Kliubo. Kal
bėjo antrasis “Keleivio” re
daktorius J. Neviackas. Ka
dangi Kliubas yra skaitomas 
katalikišku, tai kun. Kučas 
per savo “pamokslą” išbarė 
kliubiečius, kam jie kviečia 
laisvamanius kalbėtojus, i mus. 
Jus, girdi, vadinatės katali
kais, o be Bągočių, Michel- 
sonų, Neviackų ir kitų lais
vamanių negalite apsieiti.

Šitokia kun. Kučo “rekla
ma” buvo labai pamačlyva 
prakalbų rengėjams, nes 
publikos prisirinko pilnutė
lė svetainė, taip kad nei sė
dynių visiems neužteko. 
Kalbėtojas J. Neviackas la
bai nuosakiai išaiškino draų-_______ __ __
gijų ir kliubų reikalus, kvie- buna lengva ^ilsėtis'’ svetimos 
tė lietuvius darbininkus gy- šalies šaltoj žemelėj, 
venti sutikime, organizuotis, * * s

1 1“A* *1 1 Uticos boveininių drobių
auklėti savo vaikus, kad Jie į dirhtuvėj bedarbė—streikas, 
neistautėtų ir nepaliktų i Kadangi fabrikantai pasirį- 
tėvų salies^ ir darbininkų i apkapoti darbininkams 
ktosos priešais., \ tetomis a]gas ant procentų, tai 
kalbėtojas sujudino publiką darbininkai metė darbą ir 
iki ašarų, o vietomis^prijuo-, nedįrba jau septynios sąvai
kino. Po prakalbų net dayat-Fabrikantai susirado 
kos viešai įssireiske, kad apje streiklaužių ir su 
taip gero kalbetojaus jos jaįg pradėjo darbą. Unijos 
dar nebuvo gird ėjusios, ir 'vadas pareikalavo, kad 
kun. Kučas klaidą dai e jį mįest0 gaspadorius minė- 
peikoamas. I tus streiklaužius visai nraša-

Po prakalbų buvo ir klau-1 
simų, kurie vienok, daugiau 
lietė Kliubo vidujinę tvarką, 
o ne kalbetojaus išreikštas 
mintis, todėl į didžiumą 
klausimų atsakinėjo pats 
pirmininkas S. Stadalnikas.

❖ * *

Kliubo kempės atidary
mas įvyks 31 d. gegužės. I 
atidarymo iškilmes ir vėl 
pakviestas kalbėti J. Neviac
kas. Tose iškilmėse taipgi 
apsiėmė dalyvauti 'ir žino
mas lietuvių čampijonas

prie vienos panelės, superka 
jai prezentus, aprėdo, o ta, 
kiek palaukus, duoda jam 
“kiką.” Eina prie kitos, gau-| 
na tą patį. Jis nuplėšė savo 
“puškario” ratus bevežioda- 
mas merginas—ir vis uždy- 
ką.

Vargais negalais jis susi
rado sau panelę ir jau ren
gėsi apsivesta Bet štai ka
žin koks išdykėlis parašo 
jam “grąsinantį” laišką, kad 
jis nedrįstų ano merginą 
vesti. Čia ir vėl rymiokui iš
gąsčio ir kinkų drebėjimo. 
Visgi, nepaisant gilinimų, 
su minėta panele jis apsive-j 
dė. Tuojaus po vestuvių 
gauna per paštą “prezento” 
kokį tai baksą, pilną visokio 
brudo. Pritrukęs kantrybės 
jis tą laišką ir baksą atiduo
da policijai. Dabar policija 
tyrinėja, kas tokias kvailys-' 
tęs iškirto.

* » * >

Vienas vietos lietuvis ta-1 
po nuteistas trims mėne
siams į kalėjimą už munšai-’ ---------
ną. Išviso jau keturi lietu-' Pirmiausia 
viai tapo nubausti kalėjimu “Jaunavedžių Naktis, 
už tą uždraustą skystimėlį, toriai lošė gerai ir publika

* * * lošimu buvo labai užganė-
Du lietuviai kaimynai J. dinta, nes buvo daug juokų. 

K. ir S. O. tarpe savęs smar- Pertraukoje skambino ant 
kiai piauriasi. Pirmasis yra Į piano p-lė V. Faltanavičiu- 
smarkus munšaineris, o ant-'te, kurios skambinimas pub- 
ras didelis blaivybės apašta-likai irgi patiko. Toliaus 
las. Kartą S. O. rado po savo ■ dainavo solo p-le M. Tumo- 
stubos piazu pakišta kelias siute. Ji sudainavo dvi dai- drutuolis Franas Juška. Ka 
bonkas alkoholio. Jis tą što-, neles vieną amerikonišką dangį prįe Vytauto Kliubo 
fą surinkęs nugabeno į poli- lr vieną lietuvišką. Abidvi prjklauso daug gražaus iau-’

♦ ♦ ♦

Šventų Katriučių “susai- 
dė” viename savo susirinki
me buvo nutarusi užpirkti 
mišias. Kadangi prie minė
tos draugystės priklauso vi
sokių pa'kraipų moterų, tai 
katalikės į vieną susirinki
mą tyčia atėjo susitarusios 
ir pervarė įnešimą už mi
šias. Kadangi draugystės 
konstitucijoj yra pasakyta, 

i kad jeigu įnešimas liečia 
draugystės iždą, tai turi būt 

i sušauktas specialis susirin- 
'kimas jo apsvarstymui, to
dėl sekančiame susirinkime 
mišių nutarimas didele di
džiuma balsų buvo atšauk
tas.

I

Norvvood ietis.

WORCESTER, MASS 
Wocesterio žinutės.

Kovo 15 d. Lietuvių Ap- 
švietos Bendrovė statė sce
noj dvi juokingas komedi
jas: “Jaunavedžių Naktis” 
ir “Mulkinę ir mulkintojai.” 

' i buvo sulošta 
” Ak-

losimu buvo labai užganė
dinta, nes buvo daug juokų.

tvirtindamas, kad tas dainelės išėjo gana gerai. 
Antroje programo daiyje

ciją, 
skystimas priklauso jo kai- Antroje programo daiyje 
mynui J. K. Policija patikę-! buvo sulošta “Mulkinę ir 
jo S. O. tvirtinimams ir J. • Mulkintojai,” arba, geriau- 
K. teisme užsimokėjo 200 įsakant, stebuklingi daktarai, 
dol. baudos. Dabar J. K. • kurie gydo žmonių kišenius. 
griežia dantimis ant S. O. Į Šita komedija ii(gi sulošta

Kitas lietuvis Birža vra ■ labai puikiai, nes lošė ge- 
nubaustas 100 dol. už alaus ’iausi aktoriai. Publika pri- 
darymą. Jam atrodo peraš- Įsijuokė užtektinai. Tūli 

’ __ _ - J I«lnind3«i IrsiH niltnia
aukštesni teismą. Birža yra 
šios šalies pilietis, tarnavęs 
kariuomenėj, buvęs karo 
lauke ii* turi rankos pirštą 
Sužeistą. » ♦ »

P. Benio duktė Onutė, su
laukus 19 metų, apvaikščio
jo savo gimimo dieną. Į po- 
kili buvo. sukviestas jauni
mas, kuris Onutę gausiai ap
dovanojo.• ♦ ♦ ♦

Lietuviai labai myli žu
vauti. Eina ant ežerų ir gau
do lydekas. Tai yra geras ir 
sveikas sportas.

* * ♦
Darbai čia eina silpnai. 

Daug žmonių randasi be 
darbo. Atvažiavusiems iš ki
tur yra sunku darbą gauti.

Agotos Ašara.

daryma. Jam atrodo peraš-'si juoke užtektinai. Tūli
tri bausmė ir jis apeliavo į Iskundėsi, kad net pilvus 

— v pradėjo skaudėt nuo juoko. 
Teko girdėti žmones kal
bant, kad kuomet lošia F. 
Tumosa, tai visuomet mote
rims korsetai nuo juoko su
trūksta.

Prieš prasidėsiant progra- 
mui svetainėj įvyko mažas 
incidentas. Atėjo dvi mote
ris į svetainę ir pradėjo jieš? 
koti tūlos beprotės moters, 
kuri yra pabėgus iš ligoni
nės. Tapo pašaukta policija, 
kurt minėtą moterį paėmė 
ir išvedė iš svetainės be jo
kio triukšmo. Sakoma, minė
ta moteris paeina iš Cam- 
bridge ir yra 15 vaikų moti
na.

NORWOOD, MASS. 
Visko po biskj.

“Laisvės” No. 59 koks ten 
snaudalis verkšlena, kad se- 
niaus lietuvių visuomenė bu
vo veiklesnė, darbštesnė, 
bet dabartės, sako, “mėne
sėlio spinduliuose” pasken
dusi ir kitas tautas paskandi
nusi, kaip tai finus. Vienok 
užtyli apie komunistus, ku
rie labiausia yra tuose “spin
duliuose” paskendę ir kurie 
iš tų “spindulių” sau biznį 
daro.

Toliaus tasai korespon
dentas klausia: kur gi musų 
tie didvyriai komunistai, 
kaip tai: Žiurinskai, Gąl-

* * *
Kovo 19 d. L. S. Draugi

ja stdtė scenoje penkių aktų 
tragediją “žmogžudžiai.” 
Veikalas yra puikus ir ak
toriai buvo parinktiniai, to
dėl viskas išėjo labai gerai. 
Visų aktorių vardų neminė
siu, tik pasakysiu, kad kur 
lošia F. Tumosa ir Baltasis 
Stasiukas (S. Bakanauskas), 
tai ten reikia ir verkti ir 
juoktis. Jiems baikas bekre- 
čiant netik moterų korsetai 
neatlaiko, bet ir vyrų dir
žai sutrūksta nuo kvatojimo. 
0 kai prasideda verksmas, 
tai moteris neturi kur ašaras 
pilti.

Nors šį kartą publikos ne- 
perdaugiausia buvo, bet ku
ri buvo, tai išsiskirstė labai 
užganėdinta.

L. Vaikas.

I

nimo, tai Kliubas mano su
organizuoti ristynių kursus i 
ir instruktorium tikisi gauti! 
Jušką.

Taigi, lietuviai drutuo- 
liai, visi rašykitės prie Kliu
bo, o turėsite progą lavinti 
savo spėką.

Kliubietis.

MEXICO, ME. 
Girtuoklystė ir pletkai. 
Pas mus 1

biznį su svaig; . Js ir varžo
si deliai girtuc M, iš ko ky
la piktumų.

Girtuokliavi. u užsiima 
ir daugelis m d .į moterėlių, 
kurios vaikšči ■ ;t stuba nuo 
stubos ir prisi navę nami- 
nėlės leidžia visokius piet- 
kus—liežuvau. a. Tokios mo
terėlės neturi ai ko auginti 
savo vaikus ir žiūrėti na- 
-----  K—tas.

UTICA. N. Y. 
Margumynai.

Kovo 15 d. tapo atrastas 
ant vieškelio su pramuštu 
antakiu ir nulaužta koja Ii 
Jankevičius. Tuojaus buvo 
nuvežtas į ligoninę, kur ir 
mirė. Tai buvo pirmas kata
likų sriovės vadas. Laidotu
vės buvo puikios, su bažny
tinėm apeigom. Tegul jam

tus streiklaužius visai praša
lintų iš Uticos. Miesto gas- 
pacl orius paskyrė komitetą 
ištirti nesusipratimams tar
pe darbininkų ir darbdavių.

Ą Ą

.Kai-kurie farmeriai bėda- 
■voja, kad jų karvių pienas 
! negeras. Nupirkite naują 
viedrą pienui, o priplėkusį 

t meskite šalin, tuomet pienas 
■ bus geras.

♦ « ♦

Kovo 20 d. čia buvo risty- 
’nės tarpe Bostono lietuvių 
įčampijono ir Utikos puslie- 
tuvio čampijono Malkevi
čiaus. Teko laikraščiuose 
matyti, jog Bostone Malke
vičius vadinasi Ukrainos 
čampijonu Malcewicz. Aš 
turiu pranešti, kad jo tėvas 
yra tikras lietuvis iš Kauno 
rėdybos, o jo motina yra len
kė, pats gi ristikas yra su- 
amerikonėjęs. šiose ristynė- 
se Uticos čampijonas laimė
jo, nors aiškiai buvo maty
tis, kad Bostono čampijonas 
yra tvirtesnis ir lengvai ga-

Į

butu linksmas ^jo totoiėti. Bei. mat, abudu į

[ LAWRENCE, MASS.
Margumynai.

Nora kunigai ir visokie 
kapucinai iš ambonų šaukia, 
kad 1925 metai yra šventi 
metai, bet La\vrence’o dar
bininkams šie metai yra pra- 
keikčiausi už visus praėju
sius. Kadangi čionai dirba 
didelis skaičius moterų, tai 
dėl tokių prakeiktų metų jau 
ne viena moteris bandė sau 
gyvastį atimti—palei dirb
tuves šokti kanalan ir nusi
skandinti.

Teisybė, ir pirmiau būda
vo čionai bedarbių, bet jei
gu būdavo “siekas” bovelni- 
nėse, tai gerai dirbdavo vil
nonės, aųba jeigu “siekas” 
vilnonėse, tai gerai dirbda
vo bovelninės. Tokiu budu 
žmonės turėdavo nors kur 
eiti darbo jieškoti.

American Woolen Co. čio
nai turi milžiniškas dirbtu
ves, taip kad įėjęs į bile ku
rį departamentą ir atsistojęs 
prie durų, vargiai gali ma
tyti kitą galą dirbtuvės, čia 
dirbdavo tūkstančiai darbi
ninkų. Bet dabar, įėjęs į ši
tas milžiniškas dirbtuves pa
matai keistą reginį. Mašinos 
stovi apdulkėję, aprudyję. 
Taigi kįla klausimas: kur 
šiandien randasi tie tūks
tančiai darbininkų, kurie 
čionai dirbo?

Tas pats čionais šiandien 
yra ir kitose dirbtuvėse. 
Kaip American Woolen Co., 
taip ir kitos dirbtuvės įsitai
sė arba taisosi automatiškas 
mašinas vadinamas “draipe- 
riais,” kur vienas ar viena 
padaro darbą mažiausia už 
tris darbininkus. Taigi to
kie “draiperiai” su mažu 
skaičium darbininkų dirba;. ... 
netik dienom, bet ir naktim. ^uRTiai ^uv0 nurengę pra- 
Teisybė, ant tokių “draipe- i hai,įas. ParaP^tos skiepe, 
rių” padarytas audeklas bu- j ^-a^eJ0 koks ten adv. Dauz- 
na prastesnis ir be jokiu ya}3:*s;. labai džiaugėsi 
“fencu” (marginimu), todėl Kad susmnko
gal ir pigiau jį parduoda. I taiP. slįaidin^a\ Pubį^s. 
Kas perkate vilnones drapa-i (2Pie yPa-ų;) Girdi,
nas, visada reikalaukite, kad i P as a_abar važinėju su 
butų austos ant vienų ar savn ™
dviejų staklių. Tokias dra
panas- galima pažinti, nes

kio, 60 metų am-vioP.Y—U “
žiaus žmogaus, kuris buvo 
įtariamas užpuolime 12 nie

kų mergaitės pereitais me
tais. P. Y—kis neprišipaži- 

>no prie kaitės, bet teismas 
| paskyrė jam bausmę 2 mė
nesiu kalėjimam P. Y—kį 
gynė advokatas W. T. Ra- 
chefort (miesto majoras), 
bet nieko negelbėjo.

♦ ♦ ♦

šiomis dienomis vienos 
' mulkinyčios sklepan atva
žiavo du dykaduoniai sorki- 
ninkai—V. Kulikauskas ir 

į B. Bumšas. Sorkių pasiklau
syti susirinko nemažai žmo- 

: nių, bet iš tų žmonių avinų 
j ir avelių mažai atsiranda, 
■kurie lenda patįs į būdą ir 
atiduoda savo nešvarią vil
ną. Minėti sorkininkai dau 
giausia savo tulžį lieja prieš 
Lietuvių Tautišką parapiją 
ir prieš kun. S. Šleinį, kuris 
vienas didesnę įtaką turi 
Laivrence’o lietuviuose, ne
gu visa vietinė Romos ka- 
marilė.

♦ ♦ ♦

Kas sako, kad Romos tres
to vergai nėra geri patrio
tai, tas nieko nežino. Štai 

Ipavyzdis: Kaip tik Romos 
! popas pripažino lenkams 
i Vilnių, tai musų pasiuntinys 
; kun. P. M. Juras bus jatf Ro- 
|moj ir galės nuo visų Law 
Irence’o lietuvių padėkavoti 
už tai nors popo liokajams, 
nes paties popo tas žmoge
lis turbut nematys. Ar tai ne 

i garbė mums, laivrenciė- 
: čiams?

Malūnų Gizelis.

i

JI <0.0 niuo MULU llllIYOUiaO \ , u. vailtie

gyvenimas—darbai eina pu- ■ prie vieno tresto priklauso, Amerika — . • • « •• v • . • 1 • • v 1 —sėtinai, algos nevisai mažos tai daro taip, kaip iškalno 
—tik bloga, kad čionai yra buvo sutarta, 
daug biznierių, kurie varo Genelis.

MOTINA LINKSMA, KUOMET JOS 
KŪDIKIS SVEIKAS

Vidurių užkietėjimas tai pa
vojus kūdikiams. Prašai in- 

kit tą pavojų su puse 
arbatinio šaukštuko

Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin

Aug'nant kūdikius nereikia daup 
patirimo, kad supratus, jog 
maisto liekanos iš kūno siste

mos tun būt tuojaus prašalintos, to
dėl inteligentiška motina ir daboja, 
kad kūdikio pilvas butų liuosas.
Kūdikystės dienose reikalinga liusuo- 
ti vidurius du arba tris kartus j 21 
valandas, o vaikystės dienose—viena 
arba du kartu. Jeigu viduriai liuosuo- 
jami rečiau, negru tiek kartą, tai ant 
kūnelio pasirodys skauduliai, liežuvė
lis bus aptrauktas, kvapas atsiduos
ir kūdikis bus neramus. Kaip tik to- . .
kius apsireiškimus pamatai, tuojaus neatidėliojant duok pus< arbatinio šaukš
tuko D-. Caldwell’s Syrup Pepsin ir po kelių valandų tie ap ■ eiškimai prasi
šalins.
Tai yra vidurių liuosuotojas labai tinkamas šeimynos reika: jus, nes jis vei
kia lengvai, be skausmų, labai malonus imti ir neturi savyje aigahj bei nar
kotikų. Duok pusę arba pilną šaukštuką, atsižvelgiant į k> likio amžių, nuo 
vidurki užkietėjimo, raugčiojimo, apetito^ praradimo, vidų J išpūtimo, nuo 
peršalimo ir šalčio kretilo. Jus 
pamatysit, kad kūdikis miegos be var
tojimo svaiginančių vaistų.

Vartokit jj sau ir duokit užaugusiai 
šeimynai. Tuomet bus mažiau susir
gimu. mažiau išlikimų nuo darbo ir 
mokykios. Kuomet jus patirsit, kaip 
D r. Caldwell’s Syrup Pepsin veikia 
ant jūsų, tuomet jus mesite visas pi
lės, pauderius ir kendes. Šitokia gy
duolė, kurios parduodama suvirš 10 
milionų bonkų kas metai, privalo tu
rėt viršenybę ant kitų. Mes ją ga
rantuojame arba pinigus sugrąžinant.

KUPONAS VIEVIS BONKOS 
IŠBANDYMI 1 DYKAI 

Y'ra daup žmonių. ;<urie visuomet 
norėtų pirmiau i-bandyti, nepu I 
pirkti. Lai jie išk pa šį kuponų, į 
prisėsta savo vardą adresą ir pa- ; 
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
.Monticello. 1U-

■ o aplaikys dykai i > ika Dr. Cald- 
well’s Syrup Pepsi paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

STAMFORD, CONN.
Darbai. Bolševikų atsira

dimas.
Stamfordo miestelis yra 

neperdidelis, bet gražus ir 
linksmas gyventi, labiausia 
vasaros laiku, nes randasi 
I-rie pat vandens. Dirbtuvių, 
galima sakyt, yra nemažai, 
bet nedidelės. Nekurtose 
dirba tik po tris-keturis šim
tus darbininkų. Viena yra 
didelė dirbtuvė, kurioje iš
dirba visokius užraktus. Toj 
dirbtuvėj dabartiniu laiku 
dirba apie keturi tūkstan
čiai darbininkų. Uždarbis 
nevienodas. Kurie moka ko
kį darbą ir dirba ant maši
nų nuo štukų, tie uždirba 
nuo 30 dol. iki 40 dol į są- 
vaitę. Bet paprasti darbi
ninkai, \urie dirba nuo die
nų, gauna nuo 45 iki 50 cen
tų į 
dirba 9 valandas į dieną. 
Darbai šiuo tarpu eina gerai, 
tik tuomi bloga, kad pragy
venimas Stamforde labai 
brangus.

Lietuvių, kaip man rodos, 
yra apie 50 šeimynų ir ko
kia 20 pavienių. Draugysčių 
yra dvi—SLA. 168 kp. ir šv. 
Jono draugystė. Abidvi ge
rai gyvuoja. Daug lietuvių ' 
yra gerai prasigyvenusių ir 
turi nusipirkę gražius na
mus. Tarp lietuvių sutiki
mas lig šiol buvo geras, nes 
nebuvo lig šiol bolševikų- 
komunistų. Bet dabar jau 
atsirado nežinia iš kur. Tur
but Lenino dvasia, beskra- 
jodama po dausa&buvo nu
tūpus į kokį vištininką ir 
padėjo kiaušinį, iš kurio iš
sirito smarkus bolševikėlis, 
kuris pradėjo jieškot sau 
tavoriščių. Bet kaip juos 
gauti? Atsiminęs, kad lietu
viai myli kartais patraukti 
samagonkos, jis prisidirbo 
to skystimėlio ir 15 d. kovo 
susiprašė kelis lietuvius pas 
save, kuriuos pradėjo vai
šinti ir prikalbinėti, kad su
tverus bolševikų-komunistų 
kuopą. Tada, žinoma, atsi
rado tokių, kurie paklausė ir 
prisirašė, įmokėdami kiek 
ten įstojimo.

Po to visko pradėjo at- 
provinėt pamaldas už Troc
kio sveikatą ir už Lenino 
dvasią. Kaip girdėjau, tai 
nekurie taip karštai “meldė
si,” kad net apslobo—turė
jo nešte išnešti iš komisaro 
kanceliarijos. Vienas labai 
karštas katalikas net neva
liojo pareit namo, tai turėjo 
veste parvesti. Aš patarčiau 
susipratusiems Stamfordo 
lietuviams šalintis nuo tokių 
bolševikiškų draugijų ir ne
klausyti, kad anie sakosi 
esą darbininkų užtarėjai. 
Jie nėra jokie darbininkų 

■ užtarėjai, bet atskalūnai ir 
. r_______ w (darbininkų vienybės ardy-
Daužvardis ragino klau-!^a^’ Svečia*,

svtojus išrašyt “Darbinin- : 
ką” savo giminėms į Lietu- (T*sa KoresP- ant 5 pusL)____

1

WATERBURY, CONN. 
Šventakuprių prakalbos.
Kovo 22 d. vietos šventa-

savo maršrutu po visą pla
čią Ameriką, tai dar tokios 
skaitlingos publikos nei vie

L/dUCtO wC411111ęl llvO e . • x — i •

audimas dažniausia būna n?rn..m'_e^..ne,?Į!n.at.e’..k?‘P 
gražiai margintas su šilki
niais ruožukais ir įvairiomis 
kletkutėmis. Tokių gražiai; 
margintų audimų ant “drai- 
perių” padalyti negalima.

❖ * v

Čia augę lietuvių vaikai 
A. A—ki—vaikinas ir M. 
K—all—mergina, ,
d. bandė išskristi i plačiąją kjesos priklauso ir kunigi- 
Amenką ir jieskoi sau lai- ■-a, nes, girdi, kunigai irgi 
mes. Kad jaunuoliai susi-. neturj jokiu turtų ir jie yra 
draugauja ir bėga jiesKoti itokie Jat skurdžiai. ToIiaus 
sau ramios ir laimingos vie-į jis džiaugėsi, kad kunigas 
tos, tai as jų uz tai; nei kiek, Qarrnus “Sandarą” “supro- 
nesmerkiu ir meiles .kanki-. V0jo,” jr dabar Amerikoje 
niams visada prijaučiu. Bet vjgj bedjeviaį kun. Garmaus 
kadangi aukščiau minėtų |bijo Pagalios, liepė vi- 
jaunuolių bėgimas ouxo įsiems šventakupriams rašy- 
gudriai sugalvotas, bet ne-į dg - kokios ten Darbinin. 
pavyko ir jiedu atsidūrė, Ru Sąjungos (turbut špitol- 
teisme, tai parašau į Relei- njnkų), kurios jis esąs sek- 
vį. Mergina apsivilkę bi o- b. nušokęs nuo es-
lio siutą-garnyturą, uzside- Ieidogi per pubIiką;
jo kepurę—pasidarė vaiM-!prirasinėti. Bet kiek jis ten 
nas. Bet kelines ouyo per- gavo tų naujų narių, tai ne
ilgos, todėl , jiec.u išėjo uz pasaĮęė. Tečiaus, kaip tėmy- 
miesto į M.etnuen, kui- \air.i- -au^ taj mažai kas ten ir ra- 
nas trumpino merginai keli- R ma^ dabar jau ne 
nes (nuplaudamas jų ga- tje jaj}<ai) kaip kad buvo se- 
lus); Methuen o policmanas, njaus Dabar jau ir davatkos 
važiuodamas automobilium nėfa toRiog kvailos. 0 darbi- 
parnatė, kad du •vaikinai injnkai žmonės, neskiriant 
užimti darbu. Jam parupo ,re}igijos kokia kuris išpa- 

iš jų dviejų vienas yra mer
gina, policmanas abudu 
areštavo. Ant įytojaus buvo 
teismas. Mergina prisiėmė 
“kaltę” ant savęs. Vaikinas 
aiškinosi, kad jie norėjo va- 

Ižiuot jieškoti darbo ir jisai 
!esąs nekaltas. Methuen teis
imas nuteisė abudu j patai
sos namus. (Mathuen yra 
'Lawrence’o priemiestis, bet 
■turi savo valdžią, kaipo 
Town Government.)

♦ ♦ »
Kovo 17 d. kriminalisį 

deismas nagrinėjo bylą lietu-

čionais matau. Kituose mies
tuose, girdi, daugiaus nesu- 

įsirinkdavo, kaip koks tuzi
nas ar du. Toliaus jis sakė, 
kad Amerikoje egzistuoja 

i tris klesos: kapitalistų, vidu
rinė ir darbininkų klesa, ku
ri yra skaitlingiausia. Te- 

, . 12!čiaus jokių turtų neturinti,
.o. . Taigi, prie šios skurdžių

i

žįsta, pradeda pažinti tik
ruosius savo išnaudotojus ir j 
tamsybės palaikytojus. Anot i 
Saliuno (nes ir jis ten kalbė
jo), dabar jau daugelis ran
dasi tokių katalikų, dargi 
gerų parapijonų, kurie pil
nai užsimoka klebonui de
šimtinę ir atlieka išpažintį, 
tečiaus, neskaito katalikiškų 
laikraščių, kaip tai “Drau
go,” “Garso” ir “Dar-ko,” 
bet prenumeruoja “Keleivį.”
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LIETUVOS KUtNIGi 

KALBA APIE ATSIM! 
MĄ NUO ROMOS. 

Rom.os popas pasta 
vos kunigus į skar 
padėti. Rinkdanr 
ragi*ašius” jie 
vo tamsiem* f 
miečiams, 
vasv 
vos p 
tas “pi 
tuviui: 
kra št( 
dži ai.

Mui
Ka 

Liet’ 
si 
v

—Maike, aš atėjau pas ta
ve ant rodos.

—O kame dalykas?
—Mes, katalikai, pateko

me Į labai durną padėjimą: 
mums prisieina kelti protes
tą prieš šventą tėvą, užtai 
kai jis atidavė paliokų val
džiai musų Vilnių ir pavedė 
jai visus lietuvius katalikus, 
kad padarytų iš jų paliokus.

—Tai kokios tu nori ‘ro
dos” iš manęs, tėve?

—Aš noriu, kad tu, Mai
ke, išvrozytum man pagal 
zokonus iš šventų knygų, ar 
katalikai gali prieš popiežių 
protestuoti, ar ne?

—O kodėl negalės? Kas 
gali jums tatai uždrausti?

—Tą tai ir aš suprantu, 
vaike; bet aš norėjau pa
klausti tavęs, ar mums pri
tinka priešintis šventai jc 
valiai? Juk tai butų bedie
viškas darbas, ar ne? Juk 
mes pripažįstam, kad šven
tas tėvas yra neklystantis, 
kad jis daro tiktai tą, ką 
Dievas jam pasako. Ta; 
kaip dabar išrodys, kada 
mes pradėsime prieš jį pro 
testuoti? Juk bedieviai ir ei 
cilitai pirštais mus užbadys 
Sakys, ve, katalikai susibun- 
tavojo prieš savo šventą tė
vą ! Kaip aš apie tai pamisli- 
nu, vaike, tai man net šalti 
pasidaro.

—Jeigu tau taip baisu, tė
ve, tai tu gali neprotestuo
ti.

—Neprotestuoti irgi ne
galima, ba tada bedieviai 
sakys, kad mes kartu si 
šventu tėvu parduodam pa
liokams Vilniaus katalikus 
Juk “Draugo” ir “Darbinin 
ko” redaktoriai yra toki* 
pat katalikai kaip ir aš 
jiems irgi yra baisu prie? 
šventą tėvą kelti protestą, c 
vis dėlto kelia. Jie širdį su
spaudę rašo savo gazietose 
kad reikia protestuoti.

—Vadinas, jus atsidūrei 
į kvailą padėtį.

—Jes, vaike, padėtis mu
sų baisiai durna. Mes turiu 
eiti patįs prieš save, turim 
eiti prieš savo vierą, 
patį šventą tėvą!...

—Nenusimink, tėve, 
daug! Popiežius nėra 
jau svarbus daiktas, 
tau išrodo. Didesnė pusė pa
saulio jo visai nepripažįsta, 
o vis dėlto gyvena. Lietuvia 
taip pat gali jį atmesti, ii 
nieko per tai nenustos. Da 
geriau bus pasiliuosavus nuc 
jo intekmės. žmonės liks 
laisvesni.

—Taip nekalbėk, Maike. 
Be švento tėvo būti negali
ma. ________._______

prie?

per- 
toks 
kaip

—O kodėl negalima? 
Kam jis reikalingas? Ką jis 
tau duoda?

—Ką jis duos, vaike, kad 
jis pats nieko neturi. O prie 
to juk jam reikia užlaikyti 
savo palocius ir daugybę 
tarnų. Aš girdėjau, kad jis 
ir vaiską turi prie savo palo- 
eiaus. O kiek tenai visokių 
kardinolų, kiek visokių kuni
gų! Ir iš ko tu mistini jie gy
vena? Juk jie bulvių nesodi- 
na ir kiaulių neskerdžia. 
Juos šventas tėvas turi už
laikyti. Jam, vaike, pinigų 
reikia tiek ir tiek. Tai ką jis 
gali duoti man, arba tau? 
Jis netik negali mums nieko 
duoti, bet da mes turim jam 
duoti. Viso svieto katalikai 
jam duoda. Viena Lietuva 
sudeda jam milijonus petra- 
grašių.

—Jeigu taip, tai argi ne
būtų geriau nuo tokio dy
kaduonio pasiliuosuoti?

—Maike, tu negali taip 
ant švento tėvo sakyti. Jis 
jž mus meldžiasi.

—Jis už mus meldžiasi, ir 
tuo pačiu laiku parduoda 
nusų gimines lenkų val
džiai, ar ne taip, tėve?

—Jes, vaike.
—Tai ką tu manai daryti, 

ėve?
—Aš nežinau, Maikė.

‘Darbininko” redaktorius 
rašo, kad visi katalikai ir vi
si vyčiai turi protestuoti, ale 
ir jis bijosi, kad šventas tė
vas apie tą protestą nesuži
notų. Supranti, čia reikia ne- 
lumos gaivos tą viską išves- 
;i. Čia reikia tą protestą 
aip sufiksyti, kad musų be
dieviams išrodytų, jog mes 
nnam savo tautą, ir tuo pa
du laiku žiūrėti, kad apre 
ai nesužinotų airišių kardi- 
įolas ar vyskupas. Ba jeigu 
ie sužinos, kad mes keliam 
iries šventą tėvą protestą, 
ai jie uždės ant mus didelę 
sorą.

—Vadinasi, jus norit pa- 
•odyt popiežiui špygą kiše- 
įiuje, taip kad jis negalėtų 
jos matyt.

—Vaike, mes špygų šven- 
am tėvui nerodysim, ba tai 
lutų didelis griekas. Aš mis- 
inu, kad aš, kaipo vyčių 
/aisko generolas, sušauksiu 
io bažnyčia vyčių mitingą 
r visi suklaupę tenai sukal
bėsime tris syk rąžančių, 
kad šventas tėvas ant musų 
:usimylėtų.

—Tai nebus juk protestas, 
ėve. Tai bus vergiškas nusi
žeminimas prieš savo skriau- 
liką.

—O ką tu, Maike, dary
tum. jei t?vp nuskriaus 
♦n?

jam i snukį imtam lietam 
Seiie.

—Aš. tėve, 
duočiau.

—Maike, aš mislinu. kad 
man geriausia bus pasikart 
Kitokio išėjimo aš nematau. 
Verčiau galą sau pasidaryt. Klerikalai grasina Icartuvė- 
o ne prieš šventą tėvą pro 
lestuot.

Nori Žinot Komu 
| nistų Nusis

tatymą.

mis socialdemokratam, į, 
bedarbiams.

Pastarųjų dienę Seimo 
aižiai praėjo gan triukš- 
>ai. tvarstant ligonių 

'•» »k*ymG
. K. Bielinis įnešė social-

miesto savivaldybės bedar
bių komisiją.

Triukšmas dėl kartuvių.
Dvi dieni federantai tylė

jo, klausėsi ir nežinojo, kaip 
čia sakyti ir ką sakyti dėl 
valdžios programos. Mat fe
deracijos berneliai apsiėmę 
tarnauti gaspadoriams ir ku
nigams, vis dar nesuvokė, 
ką ir kaip pulti. Kun. Šmul
kštys, parodęs pirštu į bedar
bius, kaip ir pasakė, kurioj 
vietoj federantai turėtų pa
dėti klerikalams. Paniuręs

Kaip Pinamas Kankiniams Vaini 
kas arba Purickio Bylos Galas.

* ’ A! H! 
įtarimą. Tuo'tarpu Puriėltfe' 
privedė bylą iki to, kad Vy- 
riausis Tribunolas turėjo pa
skelbti jį pasislėpusiu nuo 
teismo, o krikščionys demo
kratai Seime, pradedant 
Riauka ir baigiant Tumėnu, 
darė nevykusių žygių,, kad 
sutrukdžius normalę bylos 
eigą. Ar neranda “Rytas,” 
kad Purickio ir viso šeiminio 
krikščionių demokratų tolo
ko nervingas mėtymasis to
je byloje "galėjo sukelti vi- 
jsuomenėje pamatuotos bal
inės dėl normalės bylos ei- 

igos? Taigi kas čia kaltas fe 
i už ką kaltas?
i Nenagrinėjant kaltinimo 
esmės ir neįsigilinant į for
mali bylos pastatymą, mes 
iš savo*pusės dėl bylos eigos 
turime pasisakyti tiek:.

Nežiūrint visų Purickio 
draugų pastangų iškreipti 
bylą iš tų vėžių, į kurias by-> 
la buvo įstatyta; nežiūrint 
atviro grasinimo teismui iš, 
pusės žmonių, kurių rankose 
šiandien yra valdžia,—teis-' 
mas visgi įvyko ir Purickis 
buvo teisiamas. Taigi teis

imas išlaikė savo nepriklau
somybę ir jo autoritetas ne1* 
nukentėjo.

Gaila, kad nagrinėdamas 
bylą teismas uždarė duris 
nuo platesnės visuomenės, 
kuri deliai to negalėjo sekti 
bylos eigos. '. •

" Kaltinfhias galėjo būti 
aprūpintas daug geriau, tuo; 
tarpu gynimas buvo aprū
pintas labai gerai. Prieš 5 
gynėjus turėjo stoti vienas 
valstybės gynėjas. Valdžia 
nepasirūpino iškelti Puric
kiu! ir kitiems teisiamiems 
civilį jieškinį, pastatyti civi
lius jieškovus ir tuo bud u 
sustiprinti kaltinimą.

Vyriausias Tribunolas sa
vo sprendimu Purickį ir ki
tus teisiamuosius toje bylo
je pateisino.

Tuo mes galėtume ir baig
ti. x>et turime pridurti, kad 
Purickio vienminčių džiaug
smas dėl bylos išeities daro 
labai keisto įspūdžio. Išei
na, kad Purickis ir jo drau
gai tokio sprendimo nelau
kė. J. G.

A
f

“Ilgai kentėjusį piktos va
lios žmonių šmeižtus d-rą J. 
Purickį ir drauge su juo kal
tintus... širdingai sveikina
me juos Vyriausiojo Tribu
nolo išteisintus ir drauge 
džiaugiamės, kad teisėtu
mas ir teisybė, pagaliau, nu- 
—1-:_ r> žodžiais

i į pasaulį' kademų 
remti valdžią. Bet reikia ne^ I “Rytas” po to, kai teismas 
tik remti valdžią ir jos dar- Purickį atleido, 
bus teisinti, reikia dar pasi- Pirmiausia klausiant:
rodyti ir valdžiai ir Seimo Gerbiamieji, apie kokį
gaspadoriams, kad Federa- teisėtumą jus kalbate?—jus. 

iclJ3 Grikiniai tarnauja jų kurie įrodinėjote, kad Vyr. 
i po įtikai ir neveltui duoną Tribunolas neteisėtai pasiė- 

fe.stai Jocio kalbos mg Purickio bylų spręsti;
... _ ____ .bnujantai: |jųs,kuriekaltinote,kadteis-

nai aiškiai pasireiškia, kaip: —(suprask socialde- mas sulaužė konstitucija:
buožės gina darbininkų rei- Sokratai)_ prikiša vyriausy- jus, kurie grasinote, kad 
kalus ir kaip jie sutartinai1 bei Rotušės atsitikimus... Aš teismo narius reikia nubaus- 
eina, kuomet klausimas lie- turiu atsakyti... kad čia kai- tL.. Bet dabar, kai tas pats 
čia jų kailį. ’ tę neša ponai socialdemo- tefemas Puricki pateisino,

v ., . ‘ kratai ir liaudininkai. Jie jus triumfuojate, kad teisė-
vaidzios programa. šiandien šaukia ant tos poli- tumas nugalėjo... Kur jūsų 

\ asario 6 dieną prisistatė i ei jos, kuri išsklaidė minią... Į logika? Kodėl jus užmiršta- 
Seimui naujai klerikalų su-.bet jei šiandien reikėtų tefe-|te ką sakę vakar? Kodėl du 

ne ką kitą karti vertėtų, kaij) Į Tuo pačiu jus parodote, 
socialdemokratus (dešinėj j kaip jus supraųtate ir bran- 
plojimas, kairėj didelis ginate teisėtumą... 
triukšmas. Balsai: Salin, bi^ Į J ūsų teisingumo ministe- • 
nelis. Eik sintis karti .). -—As jpjg Tumėnas keliomis dieno- 
ne policiją teisčiau, bet tuos Į mįs prješ teismą reikalavo 
ponus, kurie tą minią atvede iš valstybės gynėjo, kad jis 

•ii t- (Pne nedalyvautu Purickio kalti-
ikalų: Jei valdžia žada smas didėja. Balsai: Bude- nime Vyr. Tribunole. Tumė- 

nas prieš pat bylos nagrinė- 
jipią tyčia pasitaikiusia pro- 

Ko mokina jočiškujų fede-Įga viešai pareiškė Seime (jo 
rantų kalbos. kalba buvo išspausdinta

Jočys puolė nekaltus var-I.^Te K kad.Vyr. Tribuno-

nei 
i i r

(•em Kratų frakcijos vardu 
ataisas: apdrausti nuo

!:_u žemės ūkio darbininkus Iipa tribunon ir reiškia Įgalėjo,“—tokiais
:r valstybės ir savivaldvbiu fetIeracijos nusistatymą prabilo f 
tarnautojus. Kyla ginčų tarp 
.taiulininkų, ūkininkų sąjun- 
. - is vienos ir socialdemo
kratų atstovų Bielinio ir Ga- 
.:r.io iš kitos pusės. Pirmoji 
pataisa dėl žemės ūkio dar
bininkų atmetama, antroji
•;imama, bet balsuojant vi- 

>a punktą atmetama, čio-

r ‘
Amerikos Pilietinių I

v-ių Sąjunga, kuri gina žo- 
i džio ir susirinkimų laisvę, 
j kreipėsi į komunistų parti- 
‘ ją Chicagoj reikalaudama 
paaiškinimo, kaip komunis- 

i tų partija žiuri į tuos komu- 
I nistus, kurie užpuola ir ardo 
darbininkų mitingus, ku- 

Įriuose būna kritikuojama 
Į bolševikų valdžia? šito
kiais skandalais Amerikos 

j komunistai daugiausia pasi
žymėjo paskutinėmis dieno
mis Brooklyne. Philadelphi- 

ijoj ir Chicagoj. kur kalbėjo 
: Rusijos socialdemokratų at
stovas drg. Abramovič.

Pilietinių Laisvių Sąjunga 
vra gynusi daug komunistu. 
l_:_____________j-■ •.
ta žodžio laisvės, o (labai ginčai dėl valdžios progra

mos. Iš socialdemokratų 
kalbėjo drg. Bielinis, liesda
mas į ožio ragą valdžios pro
gramą. Kalbėtojas sako, 
kad "naują” valdžią suda
rė susipešę tarp savęs kleri
kalai dėl įvairių savo grupės T JC.J ’

“DIEVO TARNAI” NESU >rife,žtai kovoti su priešin-jlio vieta laisva! Kandidatas 
c ii-ai ra 1 Jai gaivalais, tai pirmon į budelius!...).

rr , , ' .. . galvon reikia traukti atsako-
Kaoa anąsi K Amenho; rpybėn pačius klerikalus, nes 

sudrėbėjo žeme, tai lietuvis- ju lVarka sudarė tokią padė
kas “dusių ganytojas So. • - - - ■
Bostone pasakė, jog tai esar.- f 
ti Dievo bausmė.

Dabar vakarų valstijose ■ 
vėsula sunaikino* kelis mies-

_ - - , .. uiLio. ucufliuių jauuyina
H apie. J?? Kaune ir klausia, kas už tai

Ar čia irgi Dievo bausme vra atsakortiingas? Tęsda-
Dorcnesterio kongregacio- 
i ’
kad ne. * 
butų Dievo darbas, tai Dit-?iatvm ■ fcada bus p&lin- 
vas butų nuožmus baisu- ' - -- -
nas! į 
PeK^"eŽė!di!1n‘- • “Sidniu ir’'kitus

Dk" KlausimiB'if pareiškia, kad 
socialdemokratų frakcija 
niekuomet nepritars ir ne
balsuos už tokią valdžios 
programą. ■

Drg. Purėnienė primena 
klerikalams karo stovį, nu

.<11.

kuriems valdžia nepripažįs- darytoji valdžia. Prasidėjo ti ir karti, taip tariant, tai j mastu teisėtumui matuoti?
i 
pasirodo, kad ir patįs ko
munistai nepripažįsta žo
džio laisvės kitaip manan
tiems žmonėms. Jei taip, tai 
neužsimoka juos ginti, kuo
met valdžia juos areštuoja 
už jų prakalbas.

i. kad sunku rasti patenkin-, JOC-VS Puoie neiorais var- v - ' • —-
žniotrua Kalhėtoias nn g0 žmones—bedarbius. Jo- padarysiąs didžiausią id. žmogus. Aaioetojas nu- z.vs pn-pA noliciia kuri šaudėIspręsdamas Purickio 

rodo 1 neteisėtus areštus, V's . VO1, v- 83 - -1 hvla Tumėnas keliomis dip žiaunos žvalgybos tąrdy- 8U™^ nJSisJrieš’^maSsįt
i^šS Valdyba dėl algu.Jo  ̂fes^l^tymosuma-

i nerado reikalo traukti atsa- P^T1? Purickio bylos reikalu, 
kad bylą išėmus'fe Vyr. Tri
bunolo kompetencijos.

išvedžiojimus apie

. „ „„,.8.^vu. mas kalba stasto klaiįimą komyben policijos virsinin-
ka?'?¥.£'aI}s sak»- valdžiai, kada ji užsiirž b”

. .... Jei &ita kata^tiofa Į,-rajt0 (miestų,'kaimų) at-
kų, davusių įsakymu šaudy
ti. Jočys grąsino kartuvė-,-
mis socialdemokratams, ĮTnbunoĮ° paklydimą ir net 

U,U nuožmus oaisu- los nežmoniškos gyvenimo l“ems’-kuri« darbių reika-Į”®!^.1™? W baigete pa- 
pasak?,.sllas kuni8as sąlygos. Liečia mokyklas,

vo tarnų’’ meluoja?

Klerikalai Tariasi 
su Roma.

Eo
ne-

lams išgavo 1>4 miliono li-lsa^-XJny: riek kaip byla
tų. Jus bent dabar žinote, I3 - Tribunole, 
kas per vienas Jočys ir kąl^VP^ turės dar tarti savo 
jis gina. Jočys savo kalba Į?0“!’ 7aiP 3r nemąnpte da- 
paskatino valdžią, kad viso- .r». .k3(* teisingumo
ki valdininkų nusidėjimai I m_1.n.ls^9.8c, Tumėnas turėtų 
prieš darbininkus nėra baus-1, lne®ri Seiman sumanymą 
tini. kamuoti Vyr. Tribunolo

Jočio kalbai delnų ploji-hffennJ^J[ imti nau_
- -- - -“-H įjai nagrmeti. Mes manome,

Ii

Kiekvienas žino, kad 
mos papa (Vatikanas) 
sudaro jokios valstybės, bet neprižiūri ir todėl smurto 
musų klerikalai tariasi ir no- darbai kartojasi be galo ir 
ri sudaryti su Romos popie- krašto. Liečiamos teismų 
žiumi tam tikrą sutarti arba nepriklausomybės. _ klausi- 
konkordatą. Šitą sutartį mu- mas ir kaip dešinieji bando 
sų kunigai sudarys ne savo. »’ čionai griauti viską, kas 
bet Lietuvos valstybės var jiems netinka. Drg. Plečkai- 
du, todėl visas sutarties pa- tis liečia Vilkaviškio politi- 
sekmes turės pildyti ne kuni- nes policijos darbuotę, že- 
gų luomas, bet * Lietuva ir mės reformos vykdymą, nau
jos žmonės. Pavyzdžiui, su- jakulių sunkų gyvenimą ir. 

apleistų dvarų darbininkus.
Kun. Šmulkštys, kalbėda

mas kademų vardu, nei pu- 
>ės žodžio nepasakė dėl so- < 
cialdemokratų keliamųjų 
klausinių. Už tai minėtasai • 
kunigas skaitė reikalingu j

rodo, kad p^Gtbiė policija
veikia nelegaliai (be jokio "eiąntai, reiškia, kaip ma- tiks k^kiu . 
įstatymo), jos daifcų nieks kia teisėtumo, jei Purickis

neš kokio jums berei- 
visa Seimo ’ *šinio]i,_ūi|;2e~-"faĮ- ™. 
nors dabar supraskite, kad sPėtum iau Įpu « 
federantai yra aršiausi. Tai* gpat jups ^kasi
Darbo žmonių priešininkai. Purickio išaukštinimu. Jus 

Per visą laiką federantai kalbate apie Purickio nepa- 
L____ :.i:_____ __ ___
jos šalininkai, ištikimai rė-H®kie dideli, kad ne Puric- i 
jyA Ikis. tai npHntn o-irrli ii- nn 1
rių ir kunigų politiką. Tada, I priklausomos Lietuvos. Pu-

Ponia M. 
rašo:

“H. n.

tartyje bus parašyta, kad 
Lietuvoje laisvai gali steig
tis visoki kunigų vienuoly
nai, kad rūmai, žemės ir ki
ti turtai, kin iuos turi para
pijos, priklauso kunigams 
(bažnyčiai) arba vienuoly
nams ir t.t., kad kunigams 
duodama įvairių, išimtinų pujtf bedarbius ir Kauno 
teisių ir laisvių. Šitokia su- _ 
tartimi pasirėmęs Romos pa- ~ 
pa ir musų kunigai iš abieju i 
pusių spaus valstybę, kad ji 
visame kame nusileistų baž
nyčiai, palikdama savo pilie
čių reikalus paskutinėj vie
toj. .

Lietuvos kunigai senai 
galvojo, kad esą maža Lie
tuvoje vyskupų. Sutartyje} 
bus numatyta mažiąusia 5 
vyskupai ir dar arcivysku- i: 
pas,tuo budu padaugės dva
siškoji vyriausybė, žodžiu, 
konkordatas nežada nieko : 
gera Lietuvos darbininkams 
ir liaudžiai. Nebūtų Lietuvo
je tokių pastumdėlių, kaip 
federantai, mes neturėtumė
me konkordato su popie-' 
žiumi, ir Roma nesikištų i : 
Lietuvos vidaus reikalus."

( “<5r»nialHomnlrr»>f oc" \ |

I

Tai
Naujausi 
Victoro _ 
Rekordai
77885

77908

JIE TIKI JAI
Johnstonn. Pa. Moteris Sako Savo 

Draugams
I’. Perna, Johnstown, Pa.

Von Schlick, Presidcnt,
Marvcl Products Co., 

Pittsburgh, Pa.
Oerbiamas Pone: Aš geriu just) 

Bulgariškų Žolių Arbatą per kelis pa-
— — .—. -—i — — - - — -e uv.'.u, n manu sveuvaa-

buvo akli smurto ir reakci-Įprastus nuopelnus, kurie esą fa žymiai gerėja nuo jusu Žolių Ar- 
jos šalininkai, ištikimai rė- tokie dideli, kad nePuric-’lI
mė krikščioniškujų gaspado-l^1®’ tai nebūtų, girdi, ir ne-,k“rį tiek- daug padarė mano sveika, 
rių ir kunigų politiką. Tada, Į priklausomos Lietuvos. Pu- :,J’ ” '4‘1'” J
kai federantų kedėse sėdės ncM statote tautos did-; 
tikri darbininkų atstovai, Į vyn.u fe jei Purickis buvo 
tuomet žlugs Lietuvoj reak- Į teisiamas, tai už tai turinti 

koneveikė socialdemokra-1 girdi—“Purickis teisus, o jus
tus ir bedarbius, išgyrė poli- kalti.” 
ei ją, iškilmingai balsavo už Ne, ponai, taip istorija ne
naujai klerikalų sudarytąją rašomą- Jei Purickis tikrai Jci~u jųs r:orit/'ayt
valdžią, reiškia—pašventį- Į išmintingas žmogus — jis baksą, prisiųskitė man* $1.25. \<ire* 
no reakcijos politiką.

(“Socialdemokratas”)

tikri darbininkų atstovai, |vXI“įu fe Je^ Purickis buvo

j staruosius mėnesius ir mano sveika-
,_ __________ •

batos. Aš papasakojau savo draugams 
ir draugėms apie tą puikią arbatą,

tai ir tik: man. nes aš dabar daug ge
riau atrodau, negu pirma, kada bu
vau serganti.’’ '

Kenčiantieji nuo nemalimo, reuma
tizmo, inkstų ir kraujo ligų randa di
dele pagalbą gerdami Bulgariškų 2o- 
’ - Ji prašalina šaltį labai
greitai, kuomet imama karšta prieš 
gulsiant. Daktarai ją rekomenduoja

Kančių žnjonių. parduodami po 35c., 
75c. ir $125.

PASTABA: Jeigu jus norit gaut

cija. Federantai ir dabar iš- at^kyti visa tautą. Dabar imama karšu ie-
koneveikė socialdemokra-187™}^ Purickis teisus, o JUS pilsiant. Daktarai ją rekomenduoja

■ ir apitekoriai visur ja užlaiko dėl ser- 
1 L*ančiu žmonin •»=_

Victroia No. 100 
$150 

Raudonmedžio, ąžuolo 
arba riešučio

Listo Kaina 
.75ŽUVININKŲ VALCAS

Dydis

ŽUVININKŲ VALCAS 10” 
ŠALIES GROŽYBĖ—Mazurka

Dominio Bartol
Vienuos Piliečiai—Valcas* 10** 
Graži Juze—Polka

Henry Schuckert-Henry Schepp

rVTcfFbla,
Vtetor Talktng Machtnc Company.

C. w filis, LM. MmMbI_________

.75

I pirmutinis turėtų pasakvti' suokit man: H- H Von Schiick, Pres- 
pataikaujantis kvailys—pa- ’40 Marve*p**8*^’

Ivojingesnis už priešą, nes PIRMAS PERSPĖJIMAS, 
jūsų perdėta panegynka su-J PIRMAS APSISAU-
keha tiktai nusišypsojimo ir GOJIMAS.
daro neigiamo įspūdžio. Jei Šiame metų laike infĮuenza apsi- 
Purickis butų koks nors is- ’e">7>snėj arba Stipresnei

~ . i y. iormoj Ant laimes, yra gana lengva
tOnniS aSIBUO, gyvenęs keli pažinti simptomus jos užpuolimo: 
šimtmečiai atgal—gal iums itun’ y?rsto ska“smak a*ys ____ • . . . • § * . temperatūra Dakvla. Kuomet šitokius

torinis asmuo, gyvenęs keli 
ai—gal jums

pažinti simptomus jos užpuolimo: 

pasisektų sudiiyti lege'ndas
apie jo asmehį, bet dabar na’’1/) i vienok pir- 
padaryti iš Purickio nutay- “k lurX,'*Tn“X'dffiE.jI.r

Ižiavotą didvyrf—uždavinys 
labai sunkus ir be reikalo už 
jo pasiėmėt.

Į Dabar apie tariamuosius 
priešus. Kas kaltas—ar tie, 
kurie reikalavo Purickio by
los, t.y. teisėtumo? Juk ką 
tik mes girdėjome, kad tei
sėtumą ir jus ginate. Kiek
vienas teisingas žmogus ne
gali vengti teismo; priešin- . ______ __ ______
irai, iis (rali tik reikalauti ri.s pa,enyvina re..matisKu.< ir n«ur*i- P J . lemaiauu, giskus skausmus. Jeigu jūsų kaimy.
kad teismas kuogreiciau 1S- nyst«j aptiekoriai šių gyduolių netu- 
aiškintų jo hyfa ir nuimtų Trinrr

Vynu, nes šita gyduolė išvalo žarnas 
be jokio skausmo. Visi vartoja šių' gy_ 
auolę. kuomet turi piivo riestnagu- 
mus, prastą apetitą, nemalimą, vidu
rių išpūtimą, galvos skaudėjimą, ink
stų ir kepenų liftas, mažai energijos ir 
jaučia abelną _ nusilpnėjimą. Ir visi 
būna pilnai užganėdinti šios gyduo
lės veikimu. Ponas Andretv Vanshura 
parašė mums iš White Haven, Pa, Va
sario 17: ‘•Aš jaučiuosi dauK geriau 
nuo to laiko, kaip tik aš pradėjau 
vartoti Trinerio Kartųjį Vyi.ą.”' Pa
vasario mėnesiuose laikykite savo na
muose ir Trinerio Sedativą nuo Ko
sulio. taipgi Trinerio Linimemą, ku-

y *«
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BTATEMENT OF THE OWNER- 
SHlP A N D MANAGEMENT »f t h. 
“Keteivia-. pnbliahed Wc«kly ai 
Boston, Maaa., reųuired bj the Act 

•t Augusi 24. 1912.

apie etiką, kokios privalo išgelbėjimui skyrius paau- 
prisilaikyti kiekviena^ dar- jkojo $10 ir nariai suaukojo 
bininkas. -dar $10.

Kada Bimba išeina ant Skyrius nutarė surengti
Editor — st. Micheison, s®. Boston. estrados, prieš publiką, tai koncertą ar kokią kitą pra-

Esi°rB7stinNMV^k“’ ‘net koktu i JI žiūrėti: tas jo megą. Darbuotis tuo reika-
Publisher — J. G. Gegužis R Co.

OWNERS:
J. G. Gegužis anų M. St. Micheison,

So. Boston. Ma*s.
Knvwn bondhoiUers, niortgagee ’, 

and others security holders, hoiding 
1 per cent, ur mere of totai aiuont of 
I«or.ds, moi tgtiges, ur other sccurities 
—None.

By J. G. Gegužis, Publ.
Sworn to aiui subscribed before me

Mareh 31, 1925
Roman J. Vaši), Justice of the Peace
My Comni. Exp. Ocl. 11. 1929.

(ORESPONDENCIJOS
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos. “Laisvės” 
smukimas.

Lietuvių Rubsiuvių Są.iun-

kalbos tonas, tas išsišiepi
mas. Žviegia prispaustu 
balsu, kaip Ukrąs 
idijotas. Na, o ką galima pa
sakyti apie tuos komunis
tus, kurie nuo Bimbos pa
vyzdžius ima? Pas Bimbos 
pasekėjus yra įsigyvenęš' 
toks paprotys, kad juo žiau
riau, juo nachališkiau, juo 
kvailiau, tuo revoliucioniš- 
kiau.

Paimkime pavyzdį iš 19 
d. vasario šių metų. Visa 
unija, nusistačiusi prieš ko- 

jmunistų taktiką, iššlavė ko
munistus iš visų unijos atsa- 
komingų vietų. Čia sveiku 
supratimu komunistai patys 
save turėtu kritikuoti ir jieš-

lu tapo išrinkta komisija.
Biznio agentas C. Kairis 

pranešė, kad nuo dabar iš
buvusiems tam tikrą laiką i 
be darbo rubsiuviams bus 
mpkama pašalpa iš bedar-i

•s -hių fondo. Taipjau pranešė, 
ss Tad darbai prie specialių

ga rengia prakalbas, kurios Roti priežasties savo nępasi- 
atsibus lo d. balandžio, 19- sekimo. Bet deja, pas musų
25 m. Amalgamated Temnle “kairiaia...............................
svetainėje, 11-27 Anon PI. - -TF 11 - . . • n na _ .Kalbės net trįs kalbėto
jai, būtent: Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius, Sirvy
das, “Vienybės” redakto
rius ir Šimutis, “Garso” re
daktorius.

* * e

“Laisvė” paskutiniu briku 
tiek daug riksmo kelia, kad 
tik labiau išgarsinus snvo 
pastogės mušeikas ir kad 
publika pripažintų tuos mu
šeikas kankiniais.

Tikslas suprantamas: 
proga pasipelnyti. O kad to
limųjų miestų darbininkai 
“Laisvę” priskaito prie dar
bininkiškų laikraščių, tai 
faktas, nes tolimųjų miestų 
darbininkai ir palaiko ją. 
Ant vietos, tai yra Brookly- 
ne, “Laisvės” cirkuliacija 
labai silpnutė, nes kas dieną 
parsiduoda apie 150 kopijų 
Brooklyne.

Kame gi priežastis “Lais
vės” silpnumo?

Priežasčhi yra daug, bet 
pati svarbiausioji bus tame, 
kad “Laisvė” — tai beprin- 
cipis fekeriavimo laikraštis. 
Mat, savo principus ji išmai
nė ant oveykotų dar 1920 į

_ _” frakciją tokia 
i mintis negimsta. Pas juos 
galvoje tik šturmavimąs, tik 
plūdimas, o galų gale net 
spėkos vartojimas.

“Laisvė” tankiai šūkauja 
apie skriąudas kitų šalių 
darbininkų, bet ji čią-pat po 
savo šonu turi neorganizuo
tus darbininkus, kurių darbo 
sąlygos tiesiog apverktinos 
—tai Williamsburgo cuker- 
ninkai. “Laisvė” nėra para
šius dar nei vieno straipsne
lio, nei vienos žinelės apie 
cukernės darbininkų vargus.

Tai matot, kokia darbinin
kų užtarėja yra “Laisvė.”

Deliai šjtų priežasčių 
“Laisvės” vardas vis labiau 
smunka Brooklyno lietuvių 
darbininkų tarpe. ]

Vincas Brundza.

Tik pamislykite!
Dabar jus galite nupirkt

II

metais.
Antra priežastis,, dėl ku

rios “Laisvė” neturi įtakos 
Brooklyno darbininkuose, 
tai kad ji neturi pasišventu
sių žmonių.

Visų pirmiausia paimki
me Vincą Paukšti. Šis žmo
gus buvo nusistatęs prieš 
bolševikus ir jų taktiką, ką 
liudyja jo straipsniai, tilpę 
pačioje “Laisvėje” 1918 
metų pradžioje. Kas pasida
rė su Vinco Paukščio atsi
vertimu prie bolševikų? Tai 
ekonominis padėjimas. Mat, 
žmogus be profesijos, be 
amato ir, kas svarbiausia, 
silpnos sveikatos. Reikia 
semti persitikrinimus iš to 
šaltinio, iš kurio gauni “pė
dukę.” Dabar Vincas Paukš
tys bolševikas kaip nulietas.

Antras prie “Laisvės” 
aukštai pastatytas žmogus 
yra Antanas Bimba. Su šiuo 
žmogum panaši istorija, 
kaip ir su Paukščiu—be pro
fesijos ir amato, o dirbti tin
gi. Kuomet buvo atleistas 
nuo darbo, tai ištisus du me
tu valkiojosi ir badmiriavo. 
Tik vėliaus, pradėjus jam 
plūsti “Laisvę” ir jos redak
torius, o kadangi pastariems 
tas jo plūdimas kenkė, tai 
tie nutarė priimti Bimbą į 
“Laisvės” štabą.

Kaip tik Antanukas atsi
dūrė “Laisvės” pastogėj, jo 
makaulėje pasidarė didelė 
permaina. “Laisvė” ir visi 
laisviečiai pasidarė tokie ge
ri, tokie prakilnus, žodžiu 
sakant, tokie guodotini 
žmonės, kokie tik gali rastis 
ant žemės paviršiaus.

Tokia staigi permaina nie
kam garbės nedaro. Brook- 
lyniečiai gerai žino, kas sė
di prie “Laisvės” vairo/Da 
toliaus, Antanui Bimbai

CHICAGO, iLL.
Lietuvių Amalgaiaeitų 259 

skyriaus susirinkimas.
Kovo 13 d., Unijos svetai

nėje, 15p4 No. Robey St, įvy
ko rubsiuvių amalgam:itų 
unijos lietuvių 269 skyriaus 
susirinkimas. Susirink’mą 
atidarė pirmininkas J. Bo- 

įčiupas. Kadangi raštininkas 
biskutį pavėlavo, tai pir
miausia svarstyta kiti unijos 
reikalai.

Bendrosios taiybos dele
gatas J. Čepaitis pranešė, 
kad po kovo 15 dienos Vili
jos atstovai turės savo kon
ferenciją, kurioje bus išdirb
ti visi unijos reikalavim i, 
kurie bus pastatyti rub ki
vy klų savininkams, k i a 
prasidės derybos tarp n oų 
fabrikantų ir unijos atstovų 
apie padarymą naujos su r- 
ties—“agrymento.” Dėl .-r i
tas taipjau pranešė, kad’l.. i- 
droji taiyba yra syarsč 
daugybę ir kitų įvairių kl 
simų. Su delegato J. Čc ' 
eio raportu sutiko ir kiti 
legatai ir jo raportas i 
priimtas.

Raštininkas A. Kai 
perskaitė pereito skyriai 
Pildomosios Taiybos s 
rinkimų protokolus. Vien

J Si
1-
i-

»

Ttad darbai prie specialių 
užsakymų kiek pagerėjo, bet 
prie “ready made” sumažė
jo. Organizavimui tų dirbtu
vių, kurios dar nepriklauso 
unijai, tano paskirta tam 
tikri dafbuotojai-organiza- 
toriai.

A. Kemėža kreipėsi i su
sirinkimą su nusiskundimu, 
kad pirmiau skyrių valdę 
komunistai 1923 m. jį nu
baudė pinigine pabauda su
moje $25. už tai, kad jis buk 
rašinėjąs į laikraščius ne
prielankias komunistams 
korespondencijas. Liudyto
jais, kad Kemėža rašė ko
respondencijas prieš komu
nistus, buvo ant jo piktumą 
uri už kilusius “Naujieno
je” kivirčius-—J. Buragas ir 
3. Strazdas (pastarasis da
bar dirba prie Brooklyno 
komunistų laikraščio). Ke- 
nėža teisinosi, kad ar jis ra
šė, ar kas kitas, visą savo 
kerštą komunistai, apgyni
mui savo komunistinės “gar
bės,” išliejo ant jo ir kuomet 
•is turėdamas liudininkus 
įtremti neteisingą jo nubau- 
limą, atsikreipė prie ape- 

’iacijų tarybos, tai tos tary
bos sekretorius—komun Įs
as jam nei žinios nedavė, 
kada ateiti į “teismą.” Tei
sėjas tada bausmę patvirti
no, dar pridėdamas, kacf jie 
juk kvietę Kemėža, bet tasis 
ieatsilankęs, tai ir esąs kal- 
.as. Susirinkimas, išklausęs 
Kemėžos pasiaiškinimo, 
dauguma balsų Kemėža išr 
teisino. Net ir protingesni 
naskviečiai balsavo už bau
smės panaikinimą. Po nu- 
balsavimo komunistas But
vilas pareiškė, kad jis visuo- 
net esąs priešingas uždėji
mui piniginės 'bausmės ant 
politiniai “prasikaltusių” 
narių, bet Kemėža nuo tei
sinės ir moralės bausmės 
paliuosavimui esąs priešin
gas. “Mes jį nubaudėm ir 
-as perėjo per unijos sky
riaus. Pildomosios Tarybos 
r “Board of Appeal” pro
cedūrą, sakė Butvilas. Bot j 
susirinkusių dauguma - tik 
nusijuokė iš tokios komunis
to kalbos.

Keikia tik džiaugtis, kad 
ietuvių 269 skyrius iš Mask
vos policinės čekos pavirto 
i tikrą lietuvių kriaučių bro
lišką organizaciją. Reikia 
.ik, kad visi lietuviai unijis- 
:ai lankytųsi į susirinkimus 
ir visuomet stovėtų ant sar
gybos savo organizacijos 
reikalų.

VMMSnrsPiltdjLiTourameKnK $.S9 
hsiiSnra Pikeli LaTouraioeArbitK .45

(Bile rūšies )

ABDN $1.04

Didžiausia Arbatos ir 
Kavos Vertybė Amerikoj Šiandien

W. S. Quinby Co., 291 Atlantic Avė., Boston, Mass.

pinigų. Bet tamsta neduok 
tiems juodvarniams nei cen
to.

S-
prisiųstą anglų laikraštį, bet 
jo žinių nenaudojom, nes 
apie žemės drebėjimą “Ke
leivyje” buvo jau plačiai ra
šyta.

Petrui Tomėnui.— Žodis 
“kademai” reiškia: “krikš
čionys demokratai.” Jis su
darytas iš raidės “k,” kuri 
•eiškia “krikščionys,” ir rai
džių “dem„” kurios reiškia 
“demokratai.”

Serafinui.—Ačiū už

KENOSHA, W!S.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

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

Jo adresas:—
JOE EI.IOSIUS

North West Motei. Itoom 
Kenosha, Wis.

Pajieškau draugo Felikso Mašnea- 
ko, kuris paeina iš Lietuvos Kauro 
rėd., Utenos apskr., Tauragnų vai., 
Untilgės kaim.. Aš gavau laišką nuo 
tamstos sesers Onos Yra labai svar
bių žinių apie tamstos ūkį Lietuvoje. 
Prašau atsišaukti ar kas apie jį žino 
prašau pranešti.

LIUDVIKAS LIPINSKAS
119 So. 7th St., Kenmore, Ohio.

Aš, Vladas Mingelevičius iš Lietu-1 
vos, pajieškau savo dėdės Stanislovo 
Simkevičiaus ir tetulės Elenos Simke- 
vičienės iš namų Mingelevičiutė. Jie ■ 
1916 m. gyveno Amerikoj 208 (Vest 
Water St., Mahanoy City, Pa. Mel
džiu atsišaukti arba jei kas žinote 
apie juos praneškite, nes daug svar
bių reikalų yra. Adresuokit taip: 

VLADAS MINGELEVIČIUS 
Radviliškis, Anglių gatvė Nr. 5, 

Šiaulių apsk., I.ithuania.

Uršulė Jurėnas, pajieškau Juozo 
Januškos ir Kazimiero Zubrio, Kau- 

‘ rėd., Kupiškio parap. Žinau 
gyvena Amerikoje. Jie patįs lai 
šaukia arba žinantieji malonės 
nešti sekančiu adresu:

JUSTINAS PLUNGĖ 
Woodbury, Conn.

I PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

mynai, visokie įtaisymai, šiltas ir šal
tas vanduo, elektra, gesas, maudynės, 

I 2 ga radžiui, pusė akerio žemės, gra- 
Į žioj vietoj, arti Lietuvių Kliulx>. Par- 
l siduoda pigiai, nes savininkas pabai- 
i goj gegužės nori išeiti ant farmos. 
i Pirkit nuo savininko. (21)

J SLIMAS
7 Beach St., Haverliill, Mass.

FARMOS

ŪKĖ
Parsiduoda pigiai. Norinčius 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
JOSEPH GER1BA 

Scottville, Mich.

(-)

15,

NUSIŠOVĖ JONAS KERŠIS
8 d. kovo, viešbutyje, Charleston, 

(V. V a. nusišovė Jonas Keršis. Prie
žastis nusižudymo nežinoma. Kiek ži
noma jis turėjęs Amerikoje brolį ir 
seserį, kur jie gyvena nežinome. Ve
lionis prigulėjo prie A. P. L. A. 12 
kp Mitden. (V. Va. Norintieji plačiau 
sužinoti apie velionio palikimą, kreip
kitės šiuo adresu: M.' FRANEVSKI

P. O. Box 58. Milburn, W. Va.

“SOCIALDEMOKRATO” 
PRENUMERATORIAMS.

Visi, kurie užsiprenume- 
ravot "Socialdemokratą” 
per "Keleivio” administra
ciją ir ligšiol laikraščio ne
gavot, malonėkit palaukti. 
Bet jeigu negautumėt bėgy
je 4 savaičių, parašykit 
mums dar kartą.

“Keleivio” Administracija.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolio Petro Prune- 

kaičio. Labai norėčiau su juo susiži
noti. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jj žinote, malonėkite pranešti, už 
busiu labai dėkingas. Jis paeina 
Užuraiščių kaimo.

ADOMAS MUTEJUNAS
521 Charics St.. Scranton. Pa

k<
iš

i

kad 
atsi- 
pra-

Marė' Zalupka. pajieškau kūmo va
lio, pirm 13 metų gyveno Souderton, 
Pa, dabar nežinau kur jis randasi. 
Jis kalba rusiškai ir lietuviškai. Kas 
apie jį žino malonės pranešti arba 
pats lai atsišaukia, nes turiu svarbų 
reikalą MARY ZALUPKA
’ 5 Boston St., Pittsburgh, Pa

I PERSONALIAI VEDAMOS 
EKSKURSIJOS I SENĄ 

TfiVYNE
i Deliui parankumd keleiviams, 
kurie norės šią vasarą aplanky
ti savo seną tėvynę, North Ger- 
man Lloyd rengs personaliai ve
damas ekskursijas.

Kelionė ant North Gtrman 
Lloyd laivų padvigubins jūsų 
smagumą. Kainos nužemintos, 
laivai nauji, greiti ir parankus, 
patarnavimas kuogeriausias. Di
džiausias ir greičiausias is visų 

' šios linijos laivų yra laivas 
i “COLUMBUS,” kuris išplaukia 
reguliariai.

j Lietuviai, kurie sugrjžš j me- 
, tus laiko, nebus skaitomi prie 
kvotos.

l

PIRMA LIETUVIU’ AGENTŪRA 
CAMDENE.

Parduodam stubas, farmas, lotus, 
bučernes, teatrus, hotelius, ant leng
vų išlygų. Išdirbam visokius doku
mentus. Teisingas patarnavimas. Pa
rūpinau! inortgiėius. lnšiuriuam na
mus ir forniėius. Kreipkitės pas (16) 

TAMULEV1CIA IK VIGELIS 
1201 Thurman St„ Camden, N. J. 
Deli ’Phone 4245-M. Keystou 20943

i

pirkti
(16)

PARSI DUODA FARMA
74 akrų žemės, netoli Scranton, Pa., 

prie lietuviškos purhauzės. 14 raguo
tų. du arkliai, 4 kiaulės, visos maši
nos. Kaina 8,500; įnešti $4000. Pla
tesnių informacijų klauskit laišku. 
Pardavimo priežastis—liga.

JOHN G. PATTERSON 
R. D. 3, Factoryvilie, Pa.

(14)

I

tškau pusbrolio Juozo šlimo, gy- 
So. Chicago, III, Karvaičių kai

mo, Plungės parapijos. Kurie žino apie 
jį malonės pranešti arba pats lai at
sišaukia. PETRAS C1NKIS

5101 Melrose St, Philadelphia. Pa.

Jieškopių asmenų prašoma atsiliep
ti ir'visų žinančių prašoma pranešti 
Lietuvos Pasiuntinybsi (Vashnigtone 
apie šiuos asmenis:

Jonas Norinkevičia, kilęs is Trakų 
apsk, Onušiškio vai, Taučionių kai
mo. Stanley Millin (Stasys Miliūnas i, 
gyvenęs apie Pittsburgh. Pa Petnis'j 
Žilius, gyvenęs tūlą laiką Chicagos Į 
mieste, paskui Indiana Harbor. Ind.

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje

Pajieškau Juozo ir Motiejaus Jan- 
čausko, Lizdų kaimo. Merkinės para
pijos; Jokūbo Skripkino—Druskinin
ku kaimo. Turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. Kas apie juos žino malo
nės pranešti arba pats lai atsišaukia. 

POVILAS AMŠIEJUS (15) 
94 Warrick Avė, (Vashington, Pa.

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda farma pigiai, 60 akrų 

žemės, 30 akrų dirbamos, kita ga
nykla ir miškas, daug vaisinių me
džių, stuba 7 kambarių ir kiti 5 bu- 
dinkai kuogeriausiame stovyje, 6 kar
vės, dvi telyčios; 1 arklys, 40 vištų ir 
visi farmos įrankiai. Farma pačiam 
miestely, prie mokyklos, bažnyčios, 
krautuvių ir gražaus ežero. Pardavi
mo priežastis nesveikata. Norinti 
daugiau žinių, kreipkitės pas savi
ninką W. SKRALSKf, R. F. I>. Box 2 

(Vest Sutton, Mass.

Pajicškau dviejų savo dėdžių Ka
zimiero ir Vinco Lelašiu. Suvalkų rė_ 
llybos, Mariampolė* apskrities, Gu
dinęs kaimo, daugiau kaip 30 m- tų 
Amerikoje, gyveno apie Brooklyną ar 
New Yorką. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji apie juos malonėkite man 
pranešti, turiu labai svarbu reikalą.

ANTANAS VOSILIUS (15) 
805 Cecelia St., Kenosha, Wis.

III.

III.

BALTIMORIEČIAMS 
ŽINOTINA.

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

K. BUTKUS
1805 W. Lexi»Ston, Si, 

8ALT1M0RE. MD

Atidaryk Užburtas Duris!
Pradedant vienutėm ir baigiant mi

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

K. ŽVIL1S
176 Belvedere St, San Francisco, Cal.
Prisiųsdamas vieną dolerį arba už 
tiek Money Orderį, o aš jums suteik
siu už daugiau negu 51.000 vertės. 
Imk riziką už tą maža pinigą. (-)

APSVIESK1T SAVO 
NAMUS.

.. Atvežkit arba atsiųskit j lietuvių 
dirbtuvę tuos daiktus, katruos nori
te, kad birtų perdirbti. Meą Apdirba* 
su visokiai metai*. Nikeliu. Sidabru, 
Variu ir Misingiu. Automobilio dali* 
ir (dubos .daiktu*, .pečius, .kranu*, 
lempas, bresines .lovas .ir .visokiu* 
daiktus padaram kaip naujus. Lietu
viškoj dirbtuvėj dirba tiktai parinkti 
ir išlavinti lietuviai. Darbus padaro
me gerai, greitai ir už prieinamą 
kainą. (18)

Al. I. DI'MŠA. Savininkas.
ATLAS ELECTRO-PLAT1NG 

WORKS
5013 Melrose SU, Philadelphia^ P*.

Tel. Jefferson 4434.

ei
ir 
>i-

me-protokole buvo pažymė
ta, kad veik du metai atgal 
ant vieno skyriaus nario, J. 
Čepaičio, ne komunisto. li
tais laikais nuominuotn į 
skyriaus viršininkus, b: ;o 
komunistų mesta skebo dė
mė. Per visą šį laiką ėjo ty
rinėjimai, bet aiškių įrody
mų, kad J. Čepaitis kada 
nors butų dirbęs neunijinėj 
rūbų dirbtuvėj nesurasta, to
dėl ' Pildomoji Taryba pa- 
liuosavo J. Čepaitį nuo vls»ą 
tų jam komunistų padarytų 
užmetimų. Maskviečiai ban
dė tą dalį protokolo, kun’ 
Čepaitį išteisina, atmesti, 
bet protokolas tapo priimtas 
taip, kaip jis užrašytas ir J. 
Čepaitis tapo paliuosuoUs 
nuo komunistinės čekoa prie
žiūros.

Tai-p prisiųstų laiškų ba-jkas yra klerikalų politikie- 
vo laiškas nuo dviejų it; ių'rius, užtai jis ir pasirašo po 

vvimimo, - -------  darbininkų veikėjų unijos tais klerikalų laiškais, kurių
trūksta etikos. Neturite su- Mass. valstijoj, neteisingai tamsta g uni. .Tie, matoma, 
prasti, kad aš kalbu apie in- Į valstijos teismo pasmerktu siuntinėja tuos laiškus fl- 
teligentišką ar laikraštinę nužudymui, būtent Sacco ir šiem., keno tik adresą susi- 
etiką. Visai no! Aš kalbu Vanzotti. .Tundaaejų eryvybė/gauna, norėdami iškaulyt

•

Kriaučius.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa
vojingos operacijos

STUARTx, LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUšk..(TĖS yra skirtingo* nuo 

( pa rišame ...ržo, jos yra išlaukinės gy- 
j gyduolės .trupančios prie kūno it 
'duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalims, kurioms reikalinga. Neturi 
jokiu šniuru nei sprenžinu. Nenusien- 
ka ir ncatsiremia į Kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na
mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budu išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj, Grand Prix 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Expozicijoj, San 
Francisco. Procesas atsitaisymo vra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvėk 
diržu. Mes prirodysim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui visiškai 
DYKAI. Nesiųsk pinigų, tik parašyk 
mums. (-)

PLAPAO LABORATOR1ES
3058 Stoart'a Bldg.. St. Loui*. Mo.

I

DRAUGYSTĖ DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charles, III.

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius, 

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

Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 
585 West 5th SL

St. Charles, III. 
Nutarimų Rast. J. Stanislovavičius, 

193 Wcst Statė St.,
St. Charles, III. 

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

St. Charles, 
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 West Main St,
St. Charles,

Knygius Kazimieras Tamašiunas, 
42 West Walnut St.,

St. Charles, 
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis, 
112 (Vest 5th St..

St. Charles, 
Jonas Sadauckas,

164 (Vest Indiana St.. 
St. Charics, 

Boleslovas Alekna.
158 Monroe St., 

St. Charles, 
LIGONIŲ KOMITETAS: 

Juozapas Stančikas,
110 (Vest Illinois St, 

St. Charles, 
Bronislovas Einoris,

117 (Vest Main St , 
St. Charles, 

REVIZORIAI KNYGŲ: 
Kazimieras Arlauckas,

44 (Vest Gth St., 
St. Charics, 

Romualda Gričiunas,
85 (Vest Main St., 

St. Charles, 
MARŠALKOS: 

Petras Kišonis, 
P. O. Box 321.

St. Charics, 
Liudvikas Gruožis, 

R. first, Box 10,
St. Charles,

III.

Aš, Vincas Kučauskis, pajieškau 
pusbrolio Felikso Janušausko. Smil
gių parapijos. Pajulų dvaro, Kauno 
redybos. Pirmiau jis gyveno Milvvau- 
kec, (Vis. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malor^kitc pranešti, busiu 

■dėkingas. (16)
VINCAS KUČAUSKIS

22 Bordcnton Rd , Burlington, N. J.

m.

III.Pajieškau AMANO VTSGAUDO. 
Girdėjau, kad gyvena Cambridge, 
Mass Jo sūnūs 1 metų amžiaus ran
dasi pas mane, o motina serga ir gai 
neišgys. Malonėkit atsišaukti ar ži
nantieji jam praiieškit, kad pasigai_ 
lėtų savo sunaus ir paimtų pas save, 
nes kitaip bus atiduotas į bčdnujų 
prieglauda.

' ROŽĖ ŠALAVJEJUS
143 Amcs St.. Montello, Mass.

Motina jieško <unaus Jono Šauču-

Pajieškau brolio Povylo 
gvvcn.o Kansas City. Noriu 
bininką ant formos.

A. DUNDULIS 
P. O. Bos 274. Cotulla,

Pundui io. 
už pagel-

(16)

Tesąs.

m.

m.

m.

APSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

__ ___ ,» 25 ir 35 metų senumo. Nesvarbu 
i Lietuvoje ir turiu daug gerų žinių.fkokio tikėjimo ar be tikėjimo. Geisti.. 
*” ’į žino malonės pranešt ar-! na, kad galėtu kalbėti angliškai. Aš

atsišaukia. j esu vaikinas 40 metų, negeriu ir nerū
kau. Myliu mokslą, dailę, muziką ir 
šokius. Turiu nuolatinį darbą ir gerai 
uždirbu. Esu pilnai sveikas. Norėčiau 
surasti merginą, kuri jau norėtų ap
sistoti ir dailiai, meiliai, ir sveikai sa
vo namuose gyventi. Meldžiu visų 
merginų rašyti laiškelius. (15)

B. DERBIS
Gen. Dėl. Main P. O. 

Pittsburgh, Pa,

Motina jieško sūnaus Jono Šauču-1
no. seniau gyveno Cleveland. Ohio. Į 

nfomo 1 Kauno rčd.. Ukmergės apsk., Kovars-1
-tame ^nu-t^o va; Daugen/>ių kaimo. Aš buvauj/arP 

mpv nvi tcuuinrvii-, Lietuvoje ir turiu dauc eeru žin-n.Tkoki< 
cija apie Pruseikos prakal- ^paTuf’

KLAIDOS PATAISYMAS. 
“Keleivio” ." 

meryje tilpo koresponden-

bas, ir ant tos koresponden
cijos buvo padėtas antgal- 
vis: “Lawrence, Mass.” Iš- 
tikrujų gi Pruseika kalbėjo 
ne Latvrence, bet Worceste-‘ vo paimtas Kaliu* 
ryje. Taigi šiuomi tą klaidą “ta 
atitaisome.—Red.
T--------- -------------------- ------------------------

Red. Atsakymai

EDVARDAS MEŠKAUSKAS 
1345 So. 2nd St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Pet-o 
Augos. Prieš karą jis gyveno Chica- 

i jroje, o dabar nežinau kur dingo. Bu
vo paimtas kariuomenėn, gal žuvo 
'___ ‘__ ' _ ’ gyvas, meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji malonėkite pra- 

I' nešti šiuo adresu:J. STANKEVIČIUS
21 Eagle St. Amsterdam, N. Y

i

Pajieškau Marijonos Jončaįtūs, Gir
diškės parapijos. Amerikon atkeliavo 
prieš karą pas tėvus ani farmų. Pa- 

. _ jieško giminės iš Lietuvos. MeldžiuA. G.-- Tamstos klausi- atsišaukti arba žinantieji malonėki .e
mai butų gera tema plačioms šiuj. ^maIitin
diskusijoms aiba debatams, 1414 so. šoth Avė, Cicero, n., 
bet laikrašty jie neturėtų jo-' „v„
klos prasmes, nes prie jų nė- tonaičio, paeina iš Kauno rėd, Telšių 
ra atsakymų.

A. Peteckii’i. —Mastaus-

«

Pajieškau savo brolio Juozapo An-.... • - • ——e J m •>.
. .—J kaimo. 

> todėl
apsk., Zcrėnų va1.. Medingėnų 1 
Turiu prie jo >v*rbų_ reikalą.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės, nuo 35 iki 40 metų Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymą duosiu kiekvienai. (2<»)

T. M—S
2900 E. 82nd St., Cleveland. Ohio

PARDAVIMAI
PARSIDUODA RESTORANAS

Geroj vietoj, biznis išdirbtas perai
meldžiu atsišaukti kas žinote, per devynis metus. Du partneriai ne-
malonėkite man pranerti, busiu labai sutinkame, užtai parduosime nebran- 
dėkingas.

VLADAS ANTONAITIS
820 Bank St., Box 96,

(Vaterbury, Conn.

III.

III.

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

(VAUKEGAN. ILL.
Valdybos Antrasai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS DIMŠA
716—Sth St. j

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

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

5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS 
716—Sth St.

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St.
JONAS SKARBALIUS

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS j

849 So I.incoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS

711—Sth St.
JONAS JOKŪBAITIS

4? Picidilly Cnurt.

Atsargiai prižiur mi rajai, 
sveika veido išžiūra ar nau
jausios mados aprėdalai ne
bus patemyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda
lei iki (e, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra- 
iumą. Naudokite 

Ryffles 
Iras vakaras per 4e&Bt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO 
Berry & South Sth S t s.

^rnoklvn. N Y

giai. J. PELANIS
258 No. 13th st, Philadelphia. Pa.

PARSIDUODA SALIUNAS
Kampinis namas, senas per 20 me- 
“ “ " ‘ - ‘s. randa nigi. Pr:e-

žastia pardavimo—-esu našlė ir tame 
biznvje nenoriu būt Klauskite (1-M

MRS. (. P. IK Mll.l. ROAD 
1ERSEY i TI Y, N. L

Kazimieras ir Juozas Minenskis, tų išdiibtas biznis, randa n 
malonėkit tuojaus atsišaukti. Aš 
kiai sergu^^^^ MIXSRY 

pn n (. .i- Oror-or,

i
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Sveikatos Kampelis.
ŠVARA—SVEIKATOS [dvmo priemonės labai daž- 

P AMATAS. nai negali prašalinti tos li-
Visur aplink mus kruta. >os’ užpuolusios musų gimi- 

juda oras. Jis šviesus ir ne- Res ir pažįstamus. Toks daž- 
matomas, bet visame kame nai pasitaikantis prityrimas 
jaučiamas jo esimas—kiek- sudarė mumyse apie vėžio 
vieną tuštumą jis užpildo. uusiminĮmo atmosferą 
Per nosį, burną ir tukstan- ^1 
čius odos plyšelių bei spra-

juda oras? Jis šviesus ir ne- Re? ir pažįstamus. Toks daž-

kiek- sudarė mumyse apie vėžio

ir fatalizmo jausmą, kuriuos 
................___________ ~ labai sunku ir prašalinti, 
gelių jis ineina musu kunan. j Dar blogiau, tas jausmas ve
isė jęs iš triobos i kiemą, sod- (ia Prie t0« kad žmonės neši
ną, mišką arba i laukus jau- stengia apie tą ligą ką nors 
.............. sužinoti. Išsidirba i strausą

Današus paprotys bėgti to
lyn nuo faktų, kad jų visai

Išėjęs iš triobos i kiemą, sod-

ti, kai tave pagauna tyro 
oro bangos, pripildo tavo 
krutinę gaivinančios jiegos. . ...
Tuojau pajunti save tvirtės- nematyti. Tas yra priežasti
niu ir jaunesniu: neši galvą pasidauginimo nuo tos

..................... .... - ligos nereikalingų mirčių.
Ištikrujų gi vėžys, kaip ir 

; 2 “ ’------ * i
laiku patemytas, ir anksti

uo tiktai viena mir- 
unolikos vyrų to 

i aus yra nuo tos 
mes išskirsime 

\ vėžio krūčių ir 
i vėžio liga randa
is ir vyrus beveik 
’.'e proporcijoje, 

a. ypatingai balto- 
zmau serga vėžiu, 
ant, negu šiaurės 
mdijcnai ir Ori- 

s. bet išrodo, jog 
vėžys dažniau atsi- 
; Suv. \ aistiju neg- 
i. negu tarp baltu- 

kručių ir ovarų 
atsitinka tarpe ne- 

<,i. Iš kitos gi pusės 
vėžys dažniau atsi- 
? tekėjusių motenj. 
vėžio liga ypatingai 

■".eteris, o labiausiai 
> moteris. Yra skaf- 

kad tarp 35 ir 45 me- 
žiaus. nuo vėžio miršta 

k;:<us daugiau moterų,
U

pranešime randame 61.432 
mirčių nuo vėžio tose vieto
se, kuriose registracija yra 
vedama. O tai yra daroma, 
tik tarp 73'.. visų šios šalie- 
gyventoju. Jei visos mirtis 
nuo vėžio butų teisingai pa
žymėtos, tai Suvienytose 
Valstijose butų nemažiau, 
kaip 100.000 mirčių per m- - 

,tus.
1917 metais Suvienytu 

Valstijų registracijos apie- 
linkėje nuo džiovos mirė 
110.285; nuo plaučių užde
gimo 112,821 (paprastais 
metais, kuomet nėra infiu- 
enzos epidemijos); nuo šir
dies ligų 115,337 ir nuo ink
stų ligų 80,912. Taigi vėžio 
liga yra viena tarpe labiau
siai prasiplatinusių ligų.

Ar vėžio liga platinas? iš
rodo, jog taip, nors užrašo
mieji mirčių skaitmens pa
rodo, jog pustrečio nuošim
čio daugiau miršta kas me
tai. Suvienytose Valstijose 
tas skaičius pakilo ant 100.- 
000 gyventojų nuo 62.9,1900 
m. iki 81.6, 1917 m. Pana
šiai pranešama ir iš kiek
vienos kitos civilizuotos ša
lies. Tečiau atydžiai dalyką 
ištyrus, sunku pasitikėti, kad 
tos žinios viską nurodytų, 
kas liečiasi ligos platinimo- 
si.

Kokio amžiaus laiku vė- 
žiu daugiausia sergama?

T Vėžys yra beveik išimtinai

\

iv

h.

Kaip Aš Kentėjau 
nuo Pilvo Ligų ir 
Galvos Kataro

Dideli Reumatiški 
Skausmai

Išgėrė Ketu
rias Bonkas 
PE-RU-NA

Ir Dabar
Begali 

Apvertict

aukščiau ir mintys blaivėja.
Oras sudaro kasdieninę ___ ,w

musų duoną. Be jo nei vie- džiovą, yra išgydomas, jei 
nos minutės neapsieisi; jo -laiku patemytas, ir anksti 
nieku kitu nepakeisi. Tvras pradėtas gydyti. Bet ant ne- 
oras suteikia mums deguo- laimės, jo pirmieji ženklai, 
nį (oro dalis), stiprina mu- paprastai, nebaisus ir išrodo 
su kūną, vaio musų kraują,; taip menki, jog pavojaus 
kuri ritmiškai plakanti šir-.niekas ir nesitiki; beto, 
dis be paliovos, be perstoji-, svarbiausia dalykas yra tas, 
mo stumia, varinėja Der tam kelias sąvaites pavėla- 
tikrus takus, vadinamus ar- vus dažnai persimaino visas 
terijomis ir venomis. Arteri- dalykų stovis, 
nis kraujas, bėgdamas po vi- Yra reikalingi du dalykai, 
są musų kūną ir ji apipilda- kad apsaugoti žmogaus gy- 
mas, aikvoja deguonį ir pa- vyt>ę nuo.to seno žmogaus 
siima iš narvelių, sudaran- priešo. Pirmiausiai žmonės 
čių musu organizmą, anglia- turi žinoti pavojaus ženklus 
rukštj ir kitas nereikalingas k’laiku suprasti jų reikšmę; -
atmatas. Kai jis pritrūksta antra turėtų būti visur su-. teaugusiu liga. Apie . o 

------------- — i vėžio yra 
žmonės, turintieji daugiau 
kai 35 metus. Virš 40 metų 
vienas iš dešimties mirštan
čiųjų miršta nuo vėžio. Te

ičiau, jei butu tinkamai sau- 
L/auar menas Užkovos ne-jg0jam0si gydoma, tai 

i - , . ~ kanos būti- daugiau kai pusės tų 90,000
nai turi mirti. Tai yra delto,jm^y j.ag metaj Suvienvto-

oras suteikia mums deguo-

kuri ritmiškai plakanti šir-

L
>■

laimės, jo pirmieji ženklai,

L lt 
tii

Y) ♦ >

p,] t
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vyru. Tarpe 45 ir 50 
iii sykiu .tiek, kiek vy- 

lėdau, yra linksma at- 
: kad tos ligos formos, 

lyjančios ypatingai mote
ris kaip ir kitos formos dau
giaašiai yra išgydomos, jei 
li_ s pradžioje tinkamai gy- 
dom■•>. (Bus daugiau)

P-lė E meile A. Harberkorn, 2251 
Gravois Avė., St. Louis, Mo. ra.šc: 
“Per suvirs du metu aš kentėjau uuc 
vidurinio kataro. Aš perskaičiau Pe- 
ru-na knygelę ir pradėjau naudoti 
tuo vardu gyduoles. Liežuvis negali 
apsakyti, kaip aš kentėjau nuo pilvo 
ligų ir kataro galvoj. Bet aš pradė
jau jaustis geriau, kaip sunaudojau 
Keturias Lunkas Pe-ru-na ir dabar ne
galiu atsigėrėti tomis gyduolėmis. 
Dabar aš džiaugiuosi geru sveikata 
tik pasidėkavojant Pe-ru-na.”

Dr. Hartman’o garsi gyduolė pali
ko nuolatos tūkstančiuose Amerikos 
stubų pagalbai nuo kosulio, šalčių, 
kataro ir visokių kataro ligų.

Reikalaukit tikrų Pe-ru-na gyduo
lių ir džiaukitės pasekmėmis.

Tabletuose arba skystoj formoj 
parsiduoda visur.

Siparis Liniment

šviežus kraujas j skaudama vie
tų ir raumenis.

Tokia didelė pagalba! Jus 
beveik netikėsit! Skausmas tuo
jau sumažėja, sustyrę sąnariai 
atsileidžia. Tuojau jus esate 
liuosas nuo skausmų. Pas visus 
aptiekorius—35 eon ai.

Prašalina
Skausmą!

Tinkčiojanti šiluma—tikras malonumas
Kuomet jokios kitos gyduolės 
negelbsti, pabandykit Sloan’s. 
Jos suteikia palengvinimų net 
seniausioms, labai svarbioms li
goms reumatizmo

Uždėkite švelniai be trinimo 
ant skaudamos vietos. Nuolat 
bus atsiunčiamas tinkčiojantis

l 
t

I

Kai jis pritrūksta antra turėtų būti visur su- 
deguonio ir pasidaro veni- pratimas- ir p-p' 
niu, turi vėl jo gauti iš oro, šių dienų medicinos moks- 
deliai to jis skubiai skrieja Iti, kuris sako,, kad daug 
į plaučius, kad ten kuogrei- kartų vėžio liga, jos pradžio- 
čiausiai pasiimti reikalingą je, yra išgydoma, 
deguonio kieki. Alsuojant Dabar niekas džiovos ne-i 
mes įkvėpiame deguonį, iš- skaito liga, 
kvėpiame angliarukšti.'

Ne vieni plaučiai atlieka Kaa žmones pradeda tą ligą • <e Vahtiio<e nebutu 
cro permaina—kūno oda suprasti ir žino, kaip nuo " -r J ’1 ’ - -- - ’ ■■ ™ Runose kūno dalyse vė

žys daugiausiai randasi? 
Vėžio liga apsireiškia Įvai
riose formose beveik kiek
vienoje kūno dalyje. Suvie- 

Įnytų Valstijų cenzo prane
šimai parodo, kad vėžys pil- 

Ive ir kepenyse sykiu yra 
priežastimi 35,000 mirčių. 

! Vėžys moterų lytiškųjų or
ganų yra priežastimi 13,000 
mirčių per metus; vėžys 
krūčių apie 8,500, vėžys ger
klės ir liežuvio apie 3,500. 
vėžys žarnų 12,000, vėžys 
odos apie 3,500 ir vėžys kitų 
kūno dalių apie 14,500.

Ar moterys dažniau ser
ga vėžiu negu vyrai? Taip. 
O tas yra dėlto, kad lytiškie
ji moterų organai yra prie 
tos ligos palinkę. Viena aš
tunta dalis visų moterų ligų 
senesnių kai 40 metu vra

'utį v acui , • v. ~

■ ir pasitikėjimas ,™^nciŲ jiuo 
šių dienų medicinos moks-

kartų vėžio liga, jos pradžio

oro
jiems'padeda. Tat reikalin- jos gydytis. Tos pačios pa- 
ga visuomet užlaikyti kūno stangos yra dabar daromos, 
odą tinkamoj švaroj, kuo- kad visi protingi suaugę 
dažniausia ją mazgoti, nes ’ žmonės turėtų pamatines ži- 
ją apleidus užsilipdo tuks- nias apie veži. Kaip tik žmo- 
tančiai tų mažų plyšelių, nės supras, kas vėžys yra, 
pro kuriuos, kaip jau buvo toji baimė, kuri dabar ran- 
minėta, ineina tyras oras, dasi, persikeis Į protingesni 
Reikia daboti, kad neužak-. vilties jausmą. Bet apsišau
tų tie plyšeliai prakaitu/ gojimas yra visuomet svar- 
dulkėmis ir kitais nešvaru- bu ir, kad būti sveiku, žino
mais. Taip pat reikalinga gus turi žinoti nelaimės prie- 

kuošvariausiai užlaikyti ir žastis. Žinių, kurias protin- 
kitus kūno apdangalus— gi žmonės turėtų žinoti, yra 
rubus, apavą ir buto sienas, nedaug ir viskas Vra išpasa- 
kad ir pro jas lengvai mus kotą šiame veikale.

Kaip plačiai vėžys yra 
išsiplatinęs.

Pagal geriausius statistikų 
apskaitliavimus, Suvienyto
se Valstijose nuo vėžio mir
šta 90,000 žmonių kas metai. 
Suv. Valstijų 1917 m. cenzo

galėtų pasiekti tyras oras. 
Gyvenamuose triobose taisy
ti didesnius langus ir būti
nai su langeliu, kad ir žie
mą galima butų ganėtinai 
pravėdinti kambarį. Tvan
kus oras labai sunkus, ne
sveikas, silpnina žmogų, da
ro jį išblyškusiu, netikusiu. 
Kai gyvenamo] trioboj pri
sirenka daug angliarukšties, 
ty. žmonių iškvėpto oro, 
žmogus alpsta, kartais net 
ir miršta. Jei pasitaiko to
kiame ore slaugyti sunkiąj į 
sergantį ligonį, tai vargu 
jam bepasitaisyti—ir vais
tai nelabai ką tepadeda. Ten 
kur tvanku, sunku ir nesek- i 
minga dirbti fiziniai ir pro- • 
to darbas esti nepalankus, i 
lyg apmiręs. Tyru oru be
kvėpuojant busi tamsta ma
lonesnis, apsukresnis ir vi
suomet linksmo budo. My
lėsi švarą, grožį—busi svei
kas, tvirtas. Tai ir kiti la
biau tamstą pagerbs ir my
lės. Ir ištikrujų, kas gi šva
raus doro žmogaus neguos.

Gerai ir sveikai tamsta 
padarysi, praleidęs liuosą 
laiką tyrame oi-e lengvuose j 
ir laisvuose judesiuose.

Dr. Vaičiūnas.

VĖŽIO LIGA.
Vėžio liga, jeigu laiku bū

na pastebėta ir tinkamai gy
doma, yra išgydoma. Beto, 
jei kai-kurios sąlygos, ku
rios veda prie vėžio, yra pra
šalinamos arba išgydomos, 
vėžio ligos galima pilnai iš
sisaugoti.

Delko gi tik vienas pama- 
nynas apie t* ligą iškelia 
Sek baimės? Turbut dėlto, 
Jttd chirurgai ir kitokio gy-

t

CHORO REPERTUARAS
MĖNESINIS MUZIKOS 

LEIDINYS
Kaina Metams $2.00

No. 1-mas, 2-ras ir 3-čias— 
(trijų mėnesių) jau atspausdinta

ĮTALPA:
“Liaudies Dainiui”—Maršas 

(Maišytam kvart. arba chorui i 
“Šienapiutė” (Merginų kvar

tetui arba chorui)
“Tėvynėp” (Lygiems bal

sams)
“Važiavau Dienų" ir "Bėda” 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
* nuošimtis

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

I

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

ant 100 Salėm St, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėiusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui. nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, r.uo patrūkimo dėl vyru ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime.’ Mes 
jums patarnausime knogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus 
per telefonų uždykų. Tede), jeieru norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai įteikite i APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

<*

J

PUIKUS 8-nių DIENŲ ! 
laikrodėlis

* Tel. Sonth Boston 3520 < 
, Residence University 1463-J. ‘ 

: S. M. Puišiutė-Shallna ; 
; LIETUVĖ MOTERIS
> ADVOKATĖ
! 36$ Broadway. So. Boaton. M:
» Rocm 2.

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. LEO J. PODDER iš Petrogrado
Specialistas Slaptų ligą moterų ir vyrų, kraujo ir odos. Kalba len
kiškai ir rusiškai^ ■

Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST, Cor. Chambers St., BOSTON. MASS.

Nenustok Vilties—
Naudok Salutarą

JEIGU JUS ESATE SILPNAS, NETURITE STIPRUMO. 
ESATE NERVUOTAS, NEGALITE MIEGOT GERAI, 
JEIGU JUS TURITE UŽKIETĖJIMĄ VIDURIŲ, GAL
VOS SKAUDĖJIMĄ, NUSTOJIMĄ APETITO, LIGAS 
INKSTŲ AR KEPENŲ, SKAUDĖJIMĄ SKILVIO, ŽAR
NŲ, IR T. T.

“SALUTARAS BITTERS” PAGELBĖS
I TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRUMAS SU- 
GRĮžš PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA Iš MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.
639 WEST 19TH STREET, CHICAGO, ILL.

< 
< 
<<
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moKesi
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Ultravioletinė Šviesa J
Dia'hermia <

322 HOLBROOK AVĖ, į
DETROIT. MICH. 1

ADYNOS: <
12-2. 6-8 ]

Nčrą.KoIoinera> 
ic. IrtOc. baksiuka*

Itališki Armcnikii
.r ini
: ‘ ; t -

♦ -9-
r

rar, ory.: - 
d r , • ;ls

Itališkas
Akardinus
ge..a. .a- 
pa-aal- ■.

įol _
metų g va rantuoto*. Masu 
nir -s negu kitų iidirbčj'U

. teikiam pamokintam. ‘Reitauaąfcit ly 
taloe.o kurį pasiunčiam DYKAI (15) 

m aha serenblli * co. 
817 Blue Island Dept* j

Chtcago, DL

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar 

rzrr^ ir auga riebyn. Pe/skaitykt žemiau 
laiškų ir nuspręsit nupirkti ocr.kų 
kiui be jokio atidėliojime. &tas puikus Imd-faų viču 
valytojas privalo užimti aynuausią vietų kiekvienoj 
naminių vaistų šėputėje.

Šiuo laišku noriu jums ištarti širdingiausi aau 
gerus vaistus, kuriuos man pr.SMtttet. Pc* Tr kain 
aš negalėjau ramiai primigti nei vienų naktį ir kaip 
rrcitai aplaikiau vaistus, kurious nian pnsiuntet, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie ramiai
miegoje visų nakti. Aš tnriu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei .ki šiol nieko nežinojau apie Situos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tanu aciu ir linkiu, 
k-d šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebti;.:: mono badiiams :r dabar jie auga riebyn.

•3. V.’. Uc-7 Dritain, Conr.. 
c-’itio Bambino pavyzdžio ir 
atrems. Arba nusipirkite už 
.-.j vilsiinj-.bo šiandien.

TEL. EMPIRE 7365

DR. F. MATULAITIS

mumsužmokėtume! 
laikrodėli, jus negautumėt 

ka: šis. Tai yra 8-nių dienų 
-. kurį reikia užsukt tik kas 

- dienos.Puikiuose sidabruoto 
r sėliuose, septynių akmenų 

rodo laikų teisingai ir ga
rint 20 metų. Vertas yra ma- 

bet mes per trumpų lai- 
■: juos parduot tik po $C.9a. 
laikrodėliu mes prisiusime

■ inius guzikus, puikų ni- 
■ '.i, labai gerų cigarų ir 
uždegėjų ir puikų žiūronų, 

matosi puikios aktorkos jvai- 
e. Prisiųskit tik 25c. stam- 

-iuntimo lėšoms, o $6.95 už- 
kai daiktus aplaikysit savo 

Lžsigar.ėdinimas gvaran_ 
■ a pinigai bus sugrųžinti.

-akvmus tuojaus, šiandien. 
(14) 

VTICĄL SALES CO.
North Irving Avė, Dept. 103 

CHICAGO, ILL.

Mes Lovelt

.'^S. W1NSLOW*S
Syrup

”Triję Metę Kanklię Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

**Triję Metę Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės AMja, 60. 

Kaunas, Lithuania.

KELLOGG S
TASTELESS CASTOR OIL

Tyrai išvalytas Castor Oil 
padarytas medicinos reika
lams. Be kvapsnio. Stipru
mas ir tyrumas nepakeičia
mas. Be skonio ir neatsi
duoda. Imkit Kellosrjj’s. Su
piltas Laboratorijose.

biliousncss

BEECHAMS
PULS

I Vatet APSAUęOS BRITVA
AlltoStrOP Kuri Pati Išsigalanda 

p____ VISAS PRIRENGSIMAS $1.00 ir $5.00

Parsiduoda visomt bcfttų krautuvėse

Mokėk Pusę
Ne Daugiau! I

ETNOLOGIJA (Šerno), apdaryta $4, dabar tik $2.
GEOGRAFIJA (šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. gg
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar ti 75c. gS
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c.
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta S2, dabar tik $1.
KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. Sffl 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS gg 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dahar tik 60c.
1$ ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2 50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), KS 

$3, dabar tik ,$1.50. ‘ ge
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS Lekcijų SS 

$3, dabar tik $1.50. 5n]
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. [K 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik $3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIV, apdaryta $1.20, 

dabar, tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1.
ANTOAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. Sgj
BEN-HUR. hpdaryta $2, dabar tik $1. įS
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1. gg
PORTUGALŲ MINY4KOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, HM 

dabar tik 75c. gfj
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10. gg
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $1. ES
VELNIO BAŽNYČIA, apdalyta $1.50, dabar tik 75c. į/n
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, jiabar tik $1. iue
CHINIJA. apdaryta $1. dabar tik 50c. gįH
M MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik $1.
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c., 

dabar tik 35c. ’ . v
Pinigus siųskite: money order arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo.
Adresuokit (•) j/n

MARGERIO KNYGYNAS g 
2023 St. hol Avem, - Ckictgs, Illinsis i

r

K



, .KELEIVIS -________________________

Traktieriaus Darbėnuose randama kaulų ir ginklų, 
bludyti (psichiniai susirgo), nėra, užtat slaptu smuklių Supiltose kalvose, matomai 

‘ "J ; čia pradėta var- pilna kaimuose ir miestely, laidota žuvusieji.
toli nuo vokiečių okupacijos Vasario 18 d. pavakare at-' Netoli

(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) laiku ir iki šiol vis daugiau jojo į Darbėnus iš Kretingos prie buvusio rusų “kardono 
ir daugiau pasitaiko ją ge
riančių. Valdžia jau uždrau
dė viešai pardavinėti Klai
pėdos krašte denatūratą, bet 
reiktų dar uždrausti anodi-

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
I anodijos žmogus pradėjo Įar.*x<au.v*

Kaune pagauti lenkų šnipai bą: varpų garsai plito po
Iš 23 į 24 vasario politinė miestelį... Ats. Šlėvė stabte- 

policija suėmė tris asmenis, Įėjo... minia nustebusi nelai-j1. 
Kaltinamus šnipinėjime len-įku pradėtu varpinimu ir su- • 
kų naudai. pratusi visai negudrų kuni-

Iš jų vienas—vyresnysis go norą išardyti mitingą 
valstybės spaustuvės tar- reiškė visišką pasibiaurėji- 
nautojas, antras—Susisieki-■ mą ir pasipiktinimą...

rnautoias* Ats. Šlėvė, konstatavęs
i “krikščionių” komediją ra-

kų naudai.
Suėmė.

SMALININKAI. Smalinin
kų pašto viršininkas, apkal
tintas išaikvojimu valdiškų 
pinigų, suimtas ir sėdi kalė

jime, 
i

Kalvarijoj, Kapų gatvėj va- ivarpinęs, nes ats. šlėvės kaJ- LILEIKIAI zRokiškio aDS ) 
sano 19 d. kilo iš nežino'- !ba buv.° Serai girdima ir mos priežasties gaisras, ku-Į va^ec^—ūkininkų kl<*u- 
ris sudegino 4 negyvenamus soma- 
ir 2 gyvenamus"triobėsiusd Toks mitingo varpais “lai- 
Gerai dar, kad nedidelis vė- minamas” nebe pirmas šven- 
jas putė, o jeigu būt pūtęs, t0J Lietuvoj atsitikimts: bu
tai gaisras būt labai daug ,vo ir Jonišky 1923 m. Šleže-

nautojas, antras—1 
mo Ministerijos tarnautojas!

miai tęsė kalbą toliau. Var-Į 
jpininkas “dirbo” apie va-

ir trečias—šiaip pilietis.

Gaisras.
KALVARIJA (Su\ alkijoj). į landą, bet paskui ‘liovėsi Nelinksmos sukaktuvės.

vičiui kalbant. ---- *
“Tikslas pateisina prie

monę.”—Kurias dar prie- 
. mones kunigai išgalvos truk- 

uunniDVA /m - dyti opozicijos nariams in- RNA (Tauragės ap- rinkik sun.
skntięs). Vietos pradžios kvti tačjaušiss’kam.
mokyklos vedėjo mokytojo binimas <etos žmonia b 
A. Cepulio iniciatyva be ze- - -
mes ūkio klasės mokykloje, mas^kaioo 
nuo sausio 10 d. įsteigta su- - -p 
augusiems vakariniai kur
sai, kuriuos lanko iki 30 
klausytojų (daugiausia an
alfabetų), mok. M. Kantri- 
maitei vadovaujant. Be to 
valsčiuje veikia suaugusių 
kursai prie Pajuralio ir Tie- 
nenių prįad. mokyklų. Blo
ga, kad Švietimo Ministeri
ja nesirūpina surasti reika
lingų lėšų mokytojams už 
darbą vakariniuose kursuose 
atlyginti.

nuostolių padaręs.

Vakariniai suaugusiems 
kursai.

Vasario 16 d. Šileikių kaime 
jaunas vaikinas 20 metų 
Maurika žuvo nuo patrankos 
šovinio. Apystovos tokios: 
Vokiečių okupacijos metų 
Maurika įkasęs žemėn pat
rankos sviedinį. Vasario 16 
d. jis išsikasė ir bandė išar
dyti. Ardomas šovinys spro
go ir sudraskė į gabalus ar
dytoją: nutraukė galvą 
abidvi kojas.

ir

suprastas ir interpretuoja- 
> “krikščionių” 

J" galybės Pagyriuose galuti- 
’ nos laidotuvės...

Miego liga.
ILAKIEMIS. 11 varstų nuo 

ĮKauno Suvalkijos pusėj pa- 
• sirodė miego liga. Tuo tar

pu serga tenai tik vienas 
žmogus.

—
Nepilnaprotęs savižudybė.

i GIREIKONYS (Butrimonių 
!valsč.). Vasario 16 d. rytą 
Dabukytė, serganti protlige. 
miegančiam broliui surišo 
kojas, pasiėmė skustuvą 
ir sužeidė du mažus brolio 
vaikus. Paskui kitam gale 
namo užk^mary uždegė li
nus ir išlindusi per langą 
persipiovė sau gerklę.

Vaikams norėta išpiauti 
akys, bet sužeista tik kaktos.

—--------------

Kaip eigulis grūmėsi su 
Vilku.

Vasario 25 d., 9 vai. ryto 
miške, palei gelžkelio tiltą 
per Nemuną, trijuose kilo
metruose nuo Alytaus, apei
nantį savo rajoną eigulį už
puolė vilkas. Vilkas griebė 
eiguliui už krutinės ir pa
vertė žemėn. Eigulis buvo 
apsirengęs kailiniais, todėl 
vilkas negalėjo iškarto pa- 
liesti kūno. _ Parvirtus ant ; jieną, Žuvų kaime laike 
žemės prasidėjo tarp vilko muštynių vestuvėse buvo už- 
ir eigulio žut-but grumtynės, muštas Petras Šleiva. Užmu- 
Eigulis turėjo rankose tik §ejai Januševičius Antanas 
lazdą su geležiniu galu- Is jr Lajki'aštis Andrius suim- 
karto eigulis griebė vilkui 
už kaklo, paskui įkišo jam į ’ __________
nasrus alkūnę; vilkas, kiek Denatūrato epidemija, 
pajiegdamas kandžiojo ei- pašVENYS (Jurbarko val-

Vestuvėse mirtis.
ŽUVŲ kaimas, Batilių vai. 
Vasario mėn. naktį iš 15 d.

keturi polieistai ir apstojo J. 
Savickio butą. Praeitais me
tais tuose namui - buvo ali
nė. Žmonės šen.; papratimu 
užeina ir šiemet, nors alinės 
ir nebėra. Įėję j Keistai vi
dur. rado 8 piliečius ir pati 
šeimininką begeriant degt* 
nę. Padarę kratą surado pa
slėptus 3 litrus spirito. Kol 
policija darbavosi Savickio 
namuose, kiti smuklininkai 
suspėjo spiritą paslėpti.

Degtinės auka.
ANYKŠČIAI (Utenos aps.). 
Vasario 11 d. naktį Vilkonių 
kaimo pil. Jurginis. 50 metų 
amžiaus, grįždamas iš tur
gaus gerokai įkaušęs, pasu
ko arklį Į griovį ir su visu 
vežimu apvirto. Jurginis pa
teko po vežimu, ir tučtuo
jau buvo užmuštas, o arklys 
sunkiai sužeistas.

Degtine kalta.
NORIŲNAI (Vaškų valse.). 
Vasario 16 et, 8 vai. vakaro 
kilo gaisras. Sudegė ūkinin
ko P. Kazulio tvartas. Subė
gus žmonėms, visa trioba 
jau buvo liepsnose, taip kad 
/isi gyvuliai: 3 arkliai, 3 
karvės ir smulkieji gyvuliai, 
šskyrus vieną meitėlį, sude
gė. Pasisekė apginti tiktai 
zitos triobos ir kaimynai.

Šeimininkai dieną buvo 
kaimynuose baliuje, o na
muose buvo likę tiktai maž- 
mečiai vaikai ir tarnaitė. 
Apie pusvalandį prieš prasi
dedant gaisrui šeimininkas 
estas basas ir girtas už tvo

ros begulįs. Paėmę lempą 
vyresnysis sūnūs su kaimynu 
išėjo batų jieškoti. Apvaikš
čioję apie tvartą ir neradę, 
?jo į kaimynus, kur buvo gė- 

šeimininkas, bet paėję
apie 300 metrų, atsigrįžę, 
pamatė jau tvartą liepsno- 

. Įant. Subėgusiems žmonėms 
i gesinti, girtas šeimininkas 
dar trukdė, kol teko ir jis 
šaltu vandeniu aplieti. Su- 
degusis turtas buvo neap
draustas.

Apie 40 metų atgal, to pa
ties ūkininko tėvas, girtas sikimšo norinčių mokytis ir 
-u pypke vaikščiodamas po juos dabar labai intensyviai 
vaitą uždegė jį, nuo ko su- lanko.

degė 4 ūkininkų triobos ir 
gyvuliai; tada sudegė ir 2 
žmonės, o vienas apdegė.

i vis girtuokliavimo ir

o s

Sugauti plėšikai.
KRETINGOS apskrityje va
sario 8 d. buvo sulaikyti 3 
ginkluoti plėšikai, P. Norei
ka, Kazys Baipšys ir Juozas 
Šemeta. Jie buvo padarę 
Kretingos apskrity visa eilę 
plėšimu.

Įsikraustė į malūną. 
ZAPYŠKIS (Kauno apsk.). 
Naktį iš vasario 16 į 17 d. iš 
Gaižėnu malūno nežinomi 
piktadariai malūno savinin
kui A. Eichenbergeriui pa
vogė 3’o centnerių rugių ir 
l1/* centn. ruginių miltų, iš 
viso už 180 litų.

Vagiliai į malūną įsigavo 
per skylėtą sieną, paskiau iš 
vidaus atkabinę kablius, at
sidarė duris. Sulaikyti tuo 
tarpu 2 Įtariami asmenys esą 
neprisipažino prie kaltės. 
Vienas iš sulaikytųjų yra net 
iš Raudondvario vai. Pas jį 
rasti miltai, kuriuos nuken- 
tėjusis pripažino už savo.

Liaudies universitetas.
MARIAMPOLĖ. Kaip visur, 
taip ir Mariampolėj daug 
yra trokštančių mokslo jau
nuomenės, kuriems mokytis 
arba laiko arba progos nė
ra. Kaip tik tapo Įsteigti va
kariniai kursai, tai tuoj pri-

Netoli Žimiškių kaimo 
>y 

—“Drangauskis,” Napole
onas buk laike karo Į žemę 
yra įkasęs su pinigais dėžę. 
Prieš didi jį karą iš Franci jos 
'buvo atvykusi tam tikra ko
misija tyrinėti, norėdama 
atrasti tą vietą, bet kadangi 
jau senas laikas, visoj apie- 
linkėj niukso didžiausieji 
miškai, todėl komisijos triū
sas liko be vaisių.

Važiuojant ant Eičių kai
mo, netoli Beržynės prie 
vieškelio Napoleonas laike 
karo valgė pietus, ši veta 
yra pavadinta “Karalkrės
lis.” Kunigaikštis Vasilčiko- 
vas prieš karą, šią vietą ap
tvėrė, pastatė stulpą ir gra
žiai viduje papuošė.

Netoli Jurbarko miesto 
ulačiai apylinkėj žinomas 
“Višpilės” kalnas. Senovėje 
buk toje vietoje nugrimzdę 
dvaro rūmai. Prieš karą ru
sų valdžia šį kalną mėginusi 
kasti, bet kiek per dieną nu- 
kasdavę—tiek naktį žemė 
užslinkdavo.
Juokų laikraštukas sujudino 

policiją.
ALYTUS. Čia pasirodęs vie
tos kritikos ir jumoro laik
raštėlis “Dzūkų Bizūnas” 
pridirbo didžiausio triukš
mo. Visa policija liko sukel- 
t aant kojų. Laikraštis, apie 
tai redaktoriui nieko neži
nant, iš knygynų kaž kodėl 
pz-adėta atiminėti. Pats re
daktorius Misiūnas jau buvo 
po kelis kartus tardomas dėl 
laikraščio išleidimo. Mat, vi
sa priežastis tame, kad pasi
juto įžeisti nekurie aukštes
ni apskrities ponai ir kuni
gėliai. Nei jokia, tur būt, 
žmogžudybė nei vagystė 
policijai nebūtų padarę tiek 
triukšmo, kiek vargšas “Bi- 
zunėlis.” Ištardyti visi kny
gynų savininkai ir šiaip pa
šaliniai žmonės. Matyt, no- 
i'‘ma sudaryti didžiausia by- 
a, nors pav. Kaune “D. B.” 
.zuoramiausia parsid avinč
ia. Ypatingai dėl kilusio 
zriukšmo “D. B.” gali pasi
girti didžiausiu pasisekimu, 
nes iš 1000 egz. paleistų į 
Alytų beliko vos 70, kuriuos 
policija pasiėmė pas save.

Skaitykit ir platinkit 
“KELEIVĮ”

I

Į

PERGALĖKI? SILPNUMĄ
Kiekvieną dieną jus turite kovoti su silpnumu. Jei 

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

scotts flunsm
yra stiprus maitinantis tonikas, kuris suteikia stiprumą. 
Jis yra maistas ir gyduolės, su kurio pagalba galit 
pergalėti savo silpnumą. Jei jus neturite stiprumo, V™ 
vartokit Scott’s Emulsion! J,

Scott & Bo-.vnc, Bloomfield, N. J. 24-M

“C0LUMBUS”
(32500 Grcsso Tonų—kaina 3900 Tonų) 

Didžiausias ir Greičiausias Vokiečių Garlaivis

8 Dienos i Bremeną—7 Dienos į Cherbourg
Taipgi nauji garlaiviai Muenchen, Stutt- 
gart ir populiariai vienos kajutos laivai 
Bremen, Sierra Ventana ir Luetzow.

Numuštos Trečios Klesos 
į abi pusi kainos į

KAUNĄ 
per Bremeną

00

ir aukščiau 
su taksom

Išplaukimai iš New York

Balandžio 16, 28
Gegužės 5, 14. 19, 26
Birž. 2. 9, 13.16. 25, 30
Liepos 7, 16. 21, 38
ir reguliariai iki po to 

Puiki Kelionė
Puikus Trečios Klesos 

Kambariai Tik 
Staterumiai

Nėra kvotos restrikcijų lietuviams, grįžtantiems į metus laiko. 
Lietuviai, kurie turės sugrįžimo kortas, nebus varomi per Ellis 
Island, bet bus išleidžiami prieplaukoj su kitais pasažieriais.

UŽSISAKYKIT SAU VIETAS IŠKALNO

192 Wasnington St., Bcston, Mass.
Arba pas vietos agentus

Denaturato epidemija.

įulį. Po ilgųgnimtynių eigų- gčfausj? Nore“ir “uždraudė 
y * . M 1 w X. ■ A l-v* ^4 M — . |

vilkui akis ir geležiniu laz- į vje§ai
X L. - „ . ____________________ __________

Galų gale vilkas paleido ei- jdTisuomet * užtektinai? Be i spirito Jmugelninku#.

Alytaus apskrities ligoninę. vartoja dar anodiją. Be de-! ryje ne nuo šiandien eina 

džiotos abidvi rankos.

ną buvo'darbininkų ties gel
žkelio tiltu užmuštas ir at
gabentas į apskrities ligoni-: 
nę ištyrimui jo kraujo, nes 
įtariama, kad vilkas pasiu-i 
tęs. ‘

Eigulis pasakoja, kad; 
jam dažnai tenka sutikti vii-i 
kas, bet kad užpultų, tai tas j 
pirmas atsitikimas. Todėl jis į 
tvirtina, kad vilkas buvo pa
siutęs.

Mitingas—laidotuvės.
Vasario 22 d. Pagyriuose 

(Ukmergės apskr.), įvyko* 
mitingas, kur Seimo narys | 
P. šlėvė (valst. liaud.) pa
darė platų pranešimą iš Sei
mo darbų. Vietiniai “krikš
čionys,” pastebėję^ kad val
stiečiai—ūkininkai pritaria 
valstiečiams liaudininkams, 
ir gerai nujausdami, kad sa
vo kalba negalės sutrukdyti 
mitingo, griebėsi tikrai mo
deliniu priemonių kliudyti 
atst. Šlėvei toliau tęsti kal
bą.

Vietinis kunigas įsakė 
varpininkui kiek galint 
smarkiau mušti į varpus, ku-

liuį pasisekė išdurti abidvi vaWžia Klaipėdos krašte j Tai ■ ‘ L 
Vilkui akis ir geležiniu laz- viešai pardavihėti denatu- ‘ pypkės kalte, 
dos galu sužeisti jam galvą. rat^ geriantieji gauna ! ; .
Galų gale vilkas paleido ei- vįsuomet užtektinai. Be i ^audo spirito »mugelnmkus. 
gulį, kuris tuoj nuvyko į denaturato vietiniai žmonės j DARBĖNAI. Palangos paju- 
Alytaus apskrities ligoninę. varĮOja dar anodiją. Be de- iyje ne nuo šiandien einą 
Pas eigulį, smarkiai šukan- n^urat0 ar be anodijos ne-i smarkus šmugelis spiritu.

apsieinama visokiose talko-! Vasario 18 d. slaptos polici- 
Aklas vilkas tą pačią die- ge, jnamynėse, vestuvėse ir Jos agentas sugavo beva- 
u.— ^it(;se fca|mo pramogo- žiuojant į Darbėnus su spiri-

se> ri tu Lazdininkų kaimo ukinin-
Buvo atsitikimų, kad nuo ką K. Kairį.

EZ3

Vengk Dantų Negerovių
Naudok Colgate's

Colgate’s yra toks dantų valytojas, kuris 
valo taip gerai, kad tvirtus dantis lengva 
turėtL s.
Jis prašalina priežastį danty gedimo, taip 
pagelbėdamas užlaikyti dantis sveikais.

O sveiki dantįs taip reikalinga prie gro
žės kaip gražios akis ir švelni oda.

Bet yra nemažai jau šiek- 
tiek prasilavinusių asmenų, 
kurie norėtų savo žinias pra
plėsti, patobulinti. Tai to
lyn vis aukštyn keliamas 
liaudies universiteto klausi
mas, kurio programa atatik- 
tų gimnazijos programai. 
Žinoma, kol kas tik sumany
mas. Ir vietos gal tam daly
kui truktų. Bet tas sumany
mas turės kuomet nors įsi
kūnyti. Liaudies universite
tas Mariampolei labai rei
kalingas. Laukiame!

Klebone šnipas susirinkime. 
ŠEDUVA. Kovo 1 d. Šedu
vos “Kultūros” būrelis, kuris 
tik šiomis dienomis įsikūrė, 
sušaukė kino salėje narių ir 
prijaučiančiųjų riešą susi
rinkimą. Susirinkiman be 
skaitlingų susirinkusių atvy
ko kokia tai sena “bobutė,” 
kuri visą laiką stovėjo arti 
pirmininko stalo ir klausėsi 
kalbos ir nutarimų, o nieko 
nekalbėjo. Po susirinkimo 
teko patirti, kad toji senutė 
buvo klebono atsiųsta kaipo 
špionė pasiklausyti, ką tie 
“laisvamaniai kalbės.”

DUBELTAVA KELIONE 
NUPIGINTA KAINA

.s, iI

* i La m
ĮžoTnį

i Hz

5UĮL

HARRiman

Iš NEW YORK (AAA 
Į KAUNĄ ♦y| I <

IR ATGAL M V V 
Su S.V .taksomis

Puiki propa jums siūloma ap
lankyt seną tėvynę nupiginto
mis trečios klesos laivakorčių 
kainomis į ten ir atgal. Musų 
pasažieriai specialiais trauki
niais yra siuačiami iš Hambur
go į jų važiavimo vietą, po prie
žiūra komnetentišku kondukto
rių.

RGi au3*a*ha56

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal į vienus metus, yra 
liposi nuo visu kvotos patvar
kymų. Užsisakyki t vietą iš
kabto.

Deliai reikalingų permitų arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UN'ITED AMERICAN LIKĘS

131 Statė St, Boston, Mass.

rių garsai užtrenktų ats. žie
vės kalbą. Varkšas varpi-
ninkas pradėjo “kilnų” dar-

28c
Didelės Mieros

Istoriškos vietos.
JURBARKAS. Pašvinčio 
apielinkėj nuo Napoleono 
karo yra daug supiltų kalnų, 
aukštesnių ir žemesnių. Juo
se randama žmonių kaulų. 
Prieš karą, rusų kareiviams 
sodinant medelius apie sa
vo kareivines Palėkiu, kai
me, iškasta kaukuolių ir 
ginklų. Prie Pa’ėkių yra 
aukštoka kalva vadinama 
“Vingio kalnas”, kur taipgi

DR.HUMPHREY5'
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NORTH T T AVTk 
GERMAN JLsly V X U

GARDžIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

-S*

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žo
lių.

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

TORAH GALIMA GAUTI VALGOMŲ D 
KRAUTUVĖSE ARBA TIESIOG DIRBTI 
Taipgi musų kompanija išdirba ir kitokius geriau
sius Tonikus. 4XGinger Ale aukščiausios rūšies.

TORAH COMPANY
86 WINDS0R ST, CAMBRIDGE, MASS. b

...............................  į 

............................ . ................*........... .................... ......................................... ..

20 DIENU 
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PINIGU NESIŲSKITE Ą
Tik tuoj išrašykite ir prisieikite že- Jfi)' Zl 

miau paduotą kuponą! Tai visa, ką, JM8 Ą Į
turite daryti, kad gavus pabandymui 20L\^K 1 
dienu gydymą pagalba Nuga-Tone—vidųrių 1
liuosavimo vaisto, kuris reguliuoja ir stirnų- >
jiuoja kūno funkcijas ir prigelbsti sistemai 
atNkti tą darbą, kuris jai paskirta pačios 
gamtos. »

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudor.o^M|^^B| 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi turi vaistų formoje Forfcro elcmento.^^^^BB 
kuris labaj svarbią rolę Joeia m-J*ų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis kitus 
dingus dalykus. Tie puikąs vaistai yra y..rto« 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prikibė* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno.

Nuga-Tons yra daktaro receptas, kuriaVM 
daug kartų buvo išrašoma, ir bėglu trijų dešimčių ' 
r.uviršum metų davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai giria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė
jiems geresnę sveikatų. Nuja-ione yra tikrai geras vaistas ir turi 
atsitikime, priešingai jis jums nei cento nckainuous.

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, r-’.is'iprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir xazus, prašalina bloga kvapą 
ir -ukepirna nuo liežuvio. p.,liuosuoia nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą. kuri lyg 
purvą yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų Nuga-Tone yra vienas pt*- 
kiausitf vaistų—jie priduoda Jums daugiau gąivumo ir ambicijos. Vaitok Nuga-Toke 
kelias dienas ir s:- x-k permainą—jus paridaryske link,menam laimingesni ir pajusit*, 
kad verta yra gyventu * w
VFIK’iTF ilANDIFN’ Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 
V EsUVI * . gjlrtute ir jut iJbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis
įrodė savo genimą tūkstančiams vyru ir moterų—leiskite įrodyti jo naudingumą jam*. 
Vartokite kcpon-i tuoj, kad nopamirštute. Nuga-Tone yra pardavinėjimas taipgi ap. 
tiekose tuo supratimu jr sutartimi, kad jis turi patenkinti jus, arba pinigai grąiiaim, 
Žiūrėk sutari! aut kiekvieno paketuko.

—.......... 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS——
NATTONAL LABORATORY, Dept. Uth. 504 1018 S. Wabaah Are., Cfclcafo.

GF-PBIAMIEJI: Pririųskite m«n iibanymui Nuga-Tone 30 dienų apmokant tasto 
išlaidas ir tnj« sąlyga, jor vartosiu ji 20 dienų ir jeigu ji» pagelbės, tai užmoltesfa 
jum; $1.00; jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš sugražinsiu jums ir nieko 
nemokclsiu. _ _> < * 
Vardas........................................ .. .........................

Gatve * arba R. r. T)........... .. ................

Miestas. £ VMttiH
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Drg. Grigaitis kalbės So. 
Bostone 21 d. balandžio.
Balandžio 21, utarninko 

vakare, South Bostone kal
bės drg. P. Grigaitis, “Nau
jienų” redaktorius. Prakal
bas rengia LSS. 60 kuopa, 
Lietuvių Salėje.

Taigi to vakaro nepamirš-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MOTERIS \R 

MEKG1N \
. . . . Pridaboti vaikus $30 į menes;. ' ■
jvainų parengimų. Tačiau. gis, kambarys ir vakarais pava. <■ 
nors nemalonu, bet tiesa rei- *“to«*°biHu.>i dykai. .y..- 
kia pasakyti, kad, jei Ūkė-’ r kioreviciis 
sų Draugija nesusilauks pa- 45 cauheider st. . 
galbos svetainės užlaikymui Į j 
iš visuomenės, tai bus pri- aK 
versta anksčiau ar vėliau pa- da! 
leisti iš.savo rankų tą bran-1 
gią įstaigą, anot Dr. Šliupo,’ 
tą aukso obuolį. Bet mes ne-1 
tikime, kad atsirastų nors •

šiandien mes nebeturėtume! 
savo svetainės, kurioje lie
tuviai kartas nuo karto turi

JIEšKAl DARBO BUčERNĖJ 
Kam reikalingas geras darbu 

“ireikalaukit. Dilba ta auti;. 
laug metų.

ANTINAS JUOZAPAI IS 
47 L Street. South Biston.

KĖLĘI VIS

t

PERSIKĖLĖ j NAUJĄ VIETĄ
* X

P. J. Akunevičius
LIETUVIS GRABORIUS

S't'cikia geriausi patarnavimą. Reikale m J'.r 
kreiptis.

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

kumje neonai žirninių niekad nemirs
' 1 l*ikų žmonės troško pageidaujr.mos valdžios Ji.- kov«>-

".L"'1* ir griovė jas norėdami surasti tikrąją. Is pradžių
J“ g».;v.; ,r iš minti žmones b. t laiku, b urane išt irso :-

*!> J”' ■”*,.r‘*’4 ilgai laukė ir maldose prašė pageluauiamo..
’ . ‘ ,r !'•1 i-'ujanti žmonės klausia: Ar bus kuoPKt .-kurta

- a ii'mybes valdžia, kuri patenkins kiekvieną žiu 'g i ir a;>- 
'■ a b-!', revoliucijos ir anarkijos ir nuo vr.-<> :ų ’

‘i. ' °'S‘' s P”-' us-S. kurie išpranašavo dabartinius ž:.. -r j- ■ v.;>-_
..1 apsakė kad tuojaus po senojo pasaulio nugriovimo

* V3"'1'ald.ia, kurioje kiekvienas doras žmogus g;.u- 
gyvenimą, Uuosybę ir laimę. Ateik ir pasiklausyk ką jie sakė.

KALBĖS A. STEPONAITIS
SEREDOJE. BALANDŽ1O-APR1L 1. 1925

DAHLGREN SVETAINĖJE
307 E St Prie Silver St, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:3<> vai. vakare
a .a.- susirinkimas atsibus Ketverge. Cvpress Svetainėje, 40 Prospcvt 

v ambndge, Mass )
ĮŽANGA veltui, kolektu nebus.

Rengia ir kviečia T. B. S. S.

k
■ * 
Al

REIK ALING AS J AI N \S " II ' 
pardavimui pianu. 
Darbas ąpielinkije 
bas, jeigu bus gero- 
kit nianageri tarp 9 
džiausią pianų \ieta 
joj.

104 BayLMon SI..

kitę. Ateikite visi ir atsives- v}ena draugija, nors
kitę visus savo draugus. To- Y^nas.lietuvis bei lietuvai- 
kių gerų kalbėtojų, kaip drg. l?;., un^ norėtų, kad tas at- 
Grigaitis, lietuviai turi ne- ' 
daug, todėl kiekvienam ver-j 
ta jo pasiklausyti. i. .t.. .». . s y_____ 1__ : įsitikinimų turim sukrusti ir
“narhininkaa” kuomet vra kas nors daroma:Darbininką* ap*kų*t**. palaikymui So Bostono Lie- Į 

Mums teko girdėti, kadSvetainės, mes turime!
lkiXviu nXla^mOTC^taipremtiį-- • I- , • rl iPARSIDUODA BEKERNĖ

South Bostono “Darhininka” m. .en®.,-ieJ*Ub; Kreipkitės i Keleivio oli-aoutn pobtono uaioininKą (bazarą), kurie prasidės ba-9-- Rr(rl(Dv.iV112 aDsmeizima 10 asmens, o- a u.: -00 Dioauvvav. coliui

sitiktų. O jei nenorime, kad 
tas atsitiktų, tfti visi be skir
tumo pažiūrų bei politiškų

Bu.'ton. 'l.i"

REIKALINGI patyrę aulu daryto 
jai ir fenais daritniai. Kreipkite? 

POL1SH EMPLOYMENT OFFICE
103 Staniford St.. Boston, Mas? 
Tel. Hayniarket 5433.

PARDAVIMAI

uz apšmeižimą jo asmens, i
Pereitą nedėldienį kun. Šlei- ~ v 
nio parapijonys sudėję $200 tuvių Svetainėje, E. ir Silver 
bylai vešu. Beto, kunigą gatvių< So< Bostone. Jei So. 
sleini remiąs episkopalų Bostono ir apielinkės visuo- 
vj’skupas. . . i menė rems fėrus, bus galima

Kas ten buvo ‘‘Darbinin- uždirbti keliatą šimtų dole- 
ke apie kun. Šlemį parasy-;rįą svetainės naudai. Už pel- 
ta, mums patiems neteko na butų galima nupirkti nau-' 
pastebėti, bet kiek teko gir- ja krėslų ir kitokių pagerini- 
dėti nuo kitų, tai “Darbi- mų svetainei padaryti. 0 
mnkas paleidęs melą, buk tuo galėtų pasidžiaugti visi 
Sleinys gyvenąs su kokia lietuviai, kurie lankosi į toj 
ten moteriSKe, buk jis nesąs; svetainėj esamus parengi- 
joks kunigas ir t.t. mus.

“Darbininkas” džiaugėsi, Todėl šiuomi ir drįstame 
kad teismas uždėjo $700 pa- mes kreiptis į apielinkės lie- 

....................  ”* tuvių visuomenę, prašydami 
ją paremti musų rengia
mus fėrus. Paremkite juos 

! kas auka, kas darbu, kas at-1 
silankymu. Prašome ir gerb. I 
biznierius atkreipti į tai do^ i 
mę ir prisidėti su savo auka' 
prie palaikymo Lietuvių ■ 
svetainės, bei prie minėtų i 

’fėrų. L_______ ___
Jei kas turėtumėte daiktų j kambarių namas, 

paaukoti, prašome .įnešti!
juos pas dzenitonų į Lietu
vių Svetainę, Kampas E ir

baudos p. Šliakiui už Įžeidi
mą kun. Garmaus: kažin, ar 
neprisieis dabar pačiam 
“Darbininkui” užsimokėti?

A. a. Franas Sereika
Mirė 7 dieną vasario, lai

dotuvės bus ateinanėioj ne
dėliojus d. balandžio, 2 vai. 
po pietų, Melrose Cemitary. 
Gimines ir draugus prašau 
dalyvauti. Velionis išgyveno 
Amerikoje 29 metus, paėjo 
iš Vabalninku, Biržų apsk. 
Paliko žmoną, 3 sūnūs ir 1 
dukterį, taipgi seseris—vie
ną So. Bostone, antra Lietu
voje.

Velionis buvo pažangus 
žmogus, prigulėjo prie Lie
tuvių Piliečių ir šv. Roko 
draugysčių, Montelloje.

Lai būna jam amžina at
mintis.

Jo žmona ir šeimyna.

i landžią 25 d. ir trauksis> iki Boston. Mass. 
gegužes o d. Ferai bus Lie-___________.

PARSIDUODA LIETU VISK \S 
PULRUIMIS

Šeši geri stalai, dvi Soivling Ai 
parsiduoda sykiu Su visu gi ru. S., 
ninką galima matyt nuo 5 k: 
vakarą.

M. KURKALIONTS
321 Broadnay, So. Bo'ton. Mass.

’K \

PIRK
3 šeimynų 15 kambarių namą -u vi

sais intaisais, geriausioj vietoj Ma 
dene. kaina SSOOrt ir tik $1000 ir.e.-ti.

2 šeimynų po 5 kambarius su mau
dynėmis, pečiais ir t.t už $5.'ou :> 
$700 įnešti.

B. KONTRIM
361 H'. Broadway. So. Boston. Ma".

FARMA UŽ .<5.5o<).uo 
LENGVOS IŠLYGOS

15 Mailių r.uo Bostono. 
Mass. 30 akrų žemės, nauja stumt 
kambarių, šilto vandens šilumos; ba: 
nė 8 karvių ir vieno arklio.-garadžiu 
daug vaisingų medžių, žodžiu saka: 
graži farma ir kas nori dirbti gal 
padaryti pinigo, nes tenai yrą žinom 
kaipo piknikų vieta. Platesnių inf. : 
maciju klauskit pas

OLSEN'S REAI.TY CO. 
to*) Broaduay. So. Boston. Mass. 
Tel. So Boston 0243.

OT<

PENTORIUS
Jackus J. Starkus 

įsas: 350 Broadway 
\ So. Boston 0212 
Atdaras vakarais (14).

DR. J.MARCUS
Lili. U VISKAS GYDYTOJAS 

Spe.ralistas sekretąų ir ebro- 
;škų vyrų u moterų ligų.

Iš Parmeutee Su Restoa. Mamų 
(Prie Hanover St.)

Tel. R chmond febo. (.»
Valandos buo S ry*o iki 8 w«k. 
\'p<iė dieniais iki 4 vai no piet.

I

«15i r x» 
OJT Lietuvis Ott«*eiri<Us

PAVASARIO BARGENA1
GRAŽI ŪKĖ i farma i apie 1C my'. 

nuo Bostono, 30 akru geros žemės.
, su įrengimai? ir

Išegzamimivjc, akis, priskiriu, 
akinius, kreivas akis atitšesino 
ir amblyopiškose (aklose) aky
se sugrąžinu šviesą tinkamu 
laiku.J. L. PASAK A KNIS O. b.
447 Broadvray, So. Bostoa. Maaa

g 
(X 
&

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

Esu turėjęs patyrimo ligoni
nės* ir kliniškuose kvartaliuose, 
gydant sergančius. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti. jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3 TREMONT ROAV, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON. M ASS.

Oiympia Theatre Building 
Rnom 22

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSEPH REOER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

417 Bav Statė Building, 
LAWRENCE, MASS.

PLUNKSNAS, Bukus. PaduškdS 
Patalus. Kaldras ir visokias lovy irėd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipkitės 
ypatiškai arba rašykit:

X . .......... a,*,a,     |

11 Dr. M. H. Landau jį
U

Į
t >

h
Specialistas Visokių į

Veneriškų Ligų |
18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS. |

Tel. Haymarkei 1436 t
I

v'

i; 

s
$ 
c 
$

*

c cK
c 
c y'K
c 
X'

v' 
$

Geležiniai Daiktai ir Maliavos
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

DU PONTS T & C r LAT BAL
TA MALIAVA. Gerėius $2.50 
JUODŲ SI ET V DRATA1 raliais 
21>2c už sq. pėdą
JUODA SIETU MALIAVA 
Gorčius ........................... ^1.25

VISOKIE TVORŲ URATAI .
MAŽIAU KAI PUSĖ KAINOS

Visiškai Tjra WH1TE LEAD
194) Svarų ................. 8X2.75
QUEEN IR GATAVAI SUMAI
ŠYTA MALIAVA. Gorč. $2.50
ATLANT1C Išlaukinis SPAR
VARNISH ..................... <2.50
DU PONTS GRINDŲ VARNI-
Š1S. Gorčius .................. S2.5O

ŽOLĖS SĖKLOS 25c. ir AUKŠČIAU. LANGAMS STIKLAI IR 
KITAS VISKAS, KAS TIK REIKALINGA BU D A VOTIM AMS IR 

PLU M BĖRIAMS
DYKAI PRISTATYMAS MIESTE 

VISK AS DARŽU APDIRBTI

South End Hardware Company 
1095 WASHINGTON ST, BOSTON, MASS. 

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES
•TELEFONAI: Beach 5353 & 5352

; * elektra, kūtė
i garadžius; visi budintai geriaustanu
1 pataisyme. Kaina $4,750, ir tik >12" ■ i • “ •I 

Silver gtv. Jei kas dėl kokių! 
priežasčių nenorėtumėte pa
tys daiktų atnešti, tai pra
neškite fėrų gaspadoriui, J. 
Lėkiui, 7 Rosemont Rd..' 
Dorchester. Tel. Talbot 3996 

Jei kas norėtumėte suteik
ti pinigišką paramą, tai pra
šome siųsti money orderius 
bei čekius vardu K. Vileišis, i 
61 Thomas Park, So. Bos
ton, Mass.

i Fėrams pasibaigus bus Į 
padalyta atskaita ir paskelb
ta visuose vietiniuose laik
raščiuose, kiek kas aukoj* 
fėrams.

L U. Dr-jos Valdyba.

i nešt i.
TURI BUT PARDUOTI ŠIĄ SA

VAITĘ 2 namai. 5 šeimynų po 4 kai: 
barius šeimynai ir didelė barnė. iš k' ■ 
rios galima padaryti sudėjimo v:e:a 
arba garadžiu. parankiausioj vie? 
So. Bostone. Kaina $5300.

A. I V A S
361 Broadway. So. Boston. Ma??.

PARSIDUODA NAMAS
Su garadžium. vištinyčia ir septini 

lotai žemės. Namas netoli dideb.o fab
riko. Žemė jau išdirbta. Atsišauk.ir 

: gTeitai. (IGi
JOS. BRASIS

6 Hooper Rd.. Readville. Mass.

PARSIDUODA NAMAS
6 šeimynų, ant gerų išlygų—pigia 

Klauskit, pas: ilt'i
VINCAS REMEIKA

25 Sccond St.. So. Boston. Ma.".
ATSIŠAUKIMAS.

So. Bostono Lietuvių Ukėsų 
Dr-jos j So. Bostono ir apie
linkės lietuvių visuomenę.
Jei ne visiems, tai dauge

liui yra žinoma apie So. 
Bostono Lietuvių Ukėsų 
Draugijos nuveiktus darbus 
visuomenės naudai, kaip 
tai suteikimas pagelbos no
rintiems pastoti Suv. Valsti
jų piliečiais, valymas lietu
viais apgyventų vietų nuo 
visokių valkatų, kėlimas lie
tuvių vardo svetimtaučių 
tarpe, etc. Bet viena iš sun
kiausių visuomenės naštų, 
kurią Ukėsų Draugija pasi
ėmė sau ant pečių nešti, yra 
užlaikymas Lietuvių Svetai
nės dėl lietuvių visuomenės.

Pirmiau minimą svetainę 
užlaikė Labdarystės Draugi- sužinoti, jog smarxusis rišu-; 2g Leyiand st.. arti uPham- 
ja. Bet pritrukus jiegų toliau kas Malcevičius vra lietuvis/ oorchester. Tei. Roxbury uit.u S * J • • X • 1 . • . _ - . - _ — - 1_____________________

PARSIDUODA BUČERNĖ 
Geroj vietoj, biznis išdirbtas ne- 

1 ryliką metų. Savininkas išvažiuoja
■ Lietuva Galite pirkti ir nemokant - 
to biznio. Kreipkitės “Keleivio”

■ san, 255 Broadvray, So. Boston. Ma.--

! PARSIDUODA PIGIAI Roxburyj- 
mūrinis namas, 3 šeimynų, po •’> :

i mus ir maudynės, apačioje dirbtuvė 
' Bandos $130 į mėnesį. Kaina $lt>.5 >
I inešt $3,500. Gali mainyti ant i:ed:-

SPORTAS
Stasiaką primušė.

Naujai atvykęs i Bostoną 
iš Califomijos Švedijos čam- 
pijonas Alex Lunclen perei- dvlio storo, 
tam ketverge primušė lenku. r na!r“‘.... —. _*■ kambarius su didelėm pneange r.milžiną Stasiaką. Ristynes I elektra ir visi modemiški įtaisymu 

. Bandos menes . ■ 
------- arba 4,620 į metus. Kaina 
$27.000. Jnešti $6.000. Klauskit^ nu 
savininka. MARTINAS ZUNARIS 

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
TeL Sc. Boston 1514-W.

tęsėsi tik 18 minutu ir visa' ?vinin^-
laiką svedas kedeno lenką- 
kaip šiltą vilną. Tai jau ant
ras clrutuolis, kuris paguldei 
Stasiaką. Pirmutinis buvo; 
musų čampijonas Juška.

—
Malcevičius yra lietuvis 
Pastaromis dienomis teko• pata'svmų?’Adresą-mala' Patyręs1 

sužinoti, jog smarkusis risti-; 28 Leyland st.. ar 
____ ________. ____  1.^________________ ___ L. i Dorchester. - - - • 

valdyti * ir palaikyti0 tą sve- Jo tėvas gyvena Utica, N. Y. ‘ 
InitAA T <xVx__ .!.•____ f ><^11 J**___

M. 0L1M & C0
HOUSF.HOLD FURNISHERS

Tel. South Boston 3136
visiškas išpardavimas:

I-ai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus hesurasite visa 
nie Bostone pigiau nusipirkti 
furničių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi but 
išparduota dabar Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas randos už krautuvę, tain 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tiek kaip pirmiaus mo
kėjau, mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furničius pas mane pigiai

Asilankvkite pažiūrėti, o 
persitikrinsite.

M. OLIM
389 BROIDM AY.

SO. BOSTON, MASS

FRANCIS COWLEY
STOGDENGIS IR METALO 

DARBININKAS.
Dengia stogus biėta, kap-. riu. a

ant

Co!

>

j X

Strand Tafloring Co.
JEIGU NORI t turėti gerą siutą, 

ateik pas mane ir persitikrink. 
A- rašiusiu pagal naujausią madą

Taipgi taiso m senus drabužius, 
-vak.ni ir suprosinam. Padarom 

Kaip naujus. (25)
308 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

V.t 2-rų lubų, arti D St.
S. rinkas M. J. NECIACKAS

Didžiausis sandė
lis. Gvarantuojam 
užsiganėdini mą.
Pas n;us gausite 
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

$

N. GRABOWSKY
Pe riteri* ir Popieruotojas 

Karpenteris ir taisau viską, 
kas tik reikalinga prie namų

Kaina prieinama. Darbą 
ūžtikrinu. (17)

33 GREEN STREET 
BOSTON, MASS.

t TeL So. Boston 506-W

DAKTARAS
ii A. L KAPOČIUS
i; LITUV1S DENTISTAS

• VALANDOS: Noo » iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S vak 
NEDfiLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadvray. t*rpe C ir D St. 
SO. BOSTON. MASS.

Valandos: nuo 2 iki 4 pu pietą, 
nuo 7 iki 8 vakaro.

107 Summer St, 
LAWRENCE, MASS.

European Feather Co.
25 Lowell Street, Boston. Mass

* Tel.r Richmond 141*

i Dr. David W. Rosea
Kalbą Lietuviškai, Lenkiškai ir<J 

Rusink ai.
G Y IMI CHRONIŠKAS lt 

SLAPTAS 
VALANDOS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST../

Nuo 
Nuo 
Nuo
121

BOSTON. MASS.

LIGAS.

10 rju- 
X dieną
8 vakare

1

—
y%.*XX5VX«NX^X%V%VXVVKXVXXV*.
2 Tel. South Boston 4000

| Dr. J. Landžius Seymeur \
LIETUVIS GYDYTOJAS

/ 772 Broadvav, So. Boston, Mass.
4 ŽJ VALANDOS: J
/ Nuo 9 ryte iki 9 vakare. ✓

r——<
TELEFONAS 1037 

MEDICINOS DAKTARAS 

C. J. MIKOLAITIS tikiu. U darbą atliks

//«<? 
Custdm 
Tailorinp

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

A. SlSOKAlČitl

SIUTUS IR OVER- 
KOTUS siuvame ant 
užsakymu, visokiomis 
raadomis. Taipgi taiso
me ir išprosinam.

A. S1M0KAIT1S
344 Broadway, 
laiptus augštai. 
BOSTON, MASS.

<

I 
»
I 
I
I
•

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strė
nų Skaudėjimo (Lumbago), Padag- 
ros (Gout), parašyti man laišką, pa
dedant savo vardą ir aiškų adresą, 
o aš prisiųsiu dykai vieno dolerio ver
tės tranką išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa- 

- vo lėšomis. Jus pamatysite, ką gali 
padaryti Kuhn’s Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite man bent vieną cen
tą.

Nebandykite prašalinti romatiz- 
mo per kojas ar skūrą su pagelba 
plasterią ar kitokių daiktų. Neban
dykit išvilioti jį su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jj su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jj prašalint Jis yra 
kragjnje ir jus turite vyti ji lau
kan.

Ir aš
Kuhn’s Rheumatic Remedy.
Romatizmas turi išeit, jeigu
jus paliuosuosit nuo skausmo
ir kentėjimo. Mano gyduolės________________ _
panaikina skaudžius dieglius,muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą.

tainę, Labdarystės Draugi- jr vadinasi Malkevičium. $
4- C!„ r»„,. m- ___ • •• ir__ _-j I j i $

II

ja kreipėsi Į visas So. Bos- Tėvas paeina iš Kauno rėd. 
ir yra tikras žemaitis, o mo
tina iš Lenkijos. Pats gi ris- 
tikas yra Amerikoje augęs ir 
žymiai suamerikonėjęs.

Šiame ketverge Malcevi- 
čius risis su Švedijos čampi
jonu Alex Lunden.

tono lietuvių draugijas, kad 
pastarosios išrinktų atstovus 
sudarymui bendro komite
to, kuris galėtų rūpintis Lie
tuvių svetaine. Bet, ant ne
laimės, visos draugijos, 
apart Ukėsų, atsisakė prisi
dėti prie palaikymo Lietuvių 
svetainės, pamatuodamos 
tuo, kad prisidėjus prie jos 
palaikymo reikėsią aukoti 
iš savo iždo svetainės išei-

MERGINŲ ir moterų 
BARBERNĖ

Kvarbuojam ir kerpan: 
___  plaukus sulyg vėliausios ma- 
goms. Tada Ukėsų Draugija dos ir iš senų padarom jau- 

-r.x - x—nas. Visoms patamaujam 
kuogeriausiai. (16)

LUCIJA SMILGA
760 Mass. Avė., 

Cambridge, M**c.
Tel. University 0209-R,

viena paėmė Lietuvių svetai
nę j tavo rankas, apmokėda
ma keliatą šimtų skolų, ku
riai buvo užtrauktos ant 
evetalnte’ Jei U kęsų Draugi
ja nebūtų to padarius, tai

tjs
pa- 
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Telefonas Sll2*W.

Dr. L 6wan-fiumaiBlias
DENTISTAS
(0—12 dieną;
2— 5 po pietų;
6— -« vakare;

Nedehomia nuo 10- 12 dieną

7*5 N. Main m. kaaap. Broad e*
MONTELLO. M AM.

LIETUVIS 

Valanti,* nuo
r.n.
nuc

I M. F. rUSKDNIGlS
GYDYTOJA8

VIDURINIŲ LIGŲ
VALANDOS:

9 iki
1 iki
7 iki

SU*______
SO. BOSTON. MASS.

r.| s«. Bemina 2*31

11 ryte
3 po piet
9 vakare .
broadwat

_ i

l

I

t

R
i

t

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš galiu daug prirodyt j vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokia* kitas gyduoles jus 
vartojot Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų f » J Jf
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite Z'
jų tuojaus.✓C/LoZ /

REGULERIS >1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbardytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jų» ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali but praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jų3 atrasite, kad tas gelbsti jums, tuo
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos nueros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
23c. persiuntino ir supakavims sunkus -ir mes turime užmikėti Dė
dei Šamui už persiuntimą. Tsdel jąs privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant no- 
reikės mokėti sieko.

-PRIS1ŲSK KUPONĄ 
Kaba Remedy Co, 

Dept. B. W.
Aš turiu Romatismą ir no
ria dolerio vertės butelį 
Knhn’o Rbeumstišką gy
duolių kaip paskelbta.
Siunčia 25c. peniuntiiuo 
lėšoms, sapakavimo ir Lt.

T ARDAS —

MIESTAS

VALSTIJA

Gatvė v 
R. r. b.

KUHN REMEDY CO., CHICAGO.


