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Bolševikų Nepasisekimai 
Visuose Frontuose.

MASKVOJ IŠRINKTA IŠKASĖ SENOVĖS ŽMO-
1,308 NEKOMUNISTAI. GŲ SU VUODEGA.

~—F-- • . I Pennsylvanijos valstijoj,
Chicagoje i« rubsiuvių uni- netoli Frackvillės miestelio, 
jos tapo išmesti smarkiausi Maderia-Hill kompanijos 

komunistų agitatoriai. i kasykloj angliakasiai iškasė 
Juo toliau, tuo daugiau suakmenėjusį bezdžionžmo- 

bolševikams pradeda nesi- gi- Išpradžių darbininkai 
sekti. Nusmuko jie netik manė, kad jie atskėlė tokį 
Balkanuose, nusmuko netik dideli gabalą anglies. Te- 
Vokietijoj, bet nusmuko ir ’čiaus jie nustebo pamatę, 
pačioj savo sostinėj Mask- kad šitas gabalas turi žino
vo j. gaus pavidalą.

šiomis dienomis į Mask- Iškėlus radinį ant viršaus, 
vos sovietą buvo rinkimai, pasirodė, kad tai suakmenė- 
Pasirodė, kad į sovietą iš- ‘ jęs beždžionžmogis. Tai yra 
rinkta 1,308 atstovai tokių 
grupių, kurie kovoja su ko
munistais. Tiesa, komunis
tai vistiek da turės didžiumą, 
nes jų išrinkta 2,554. Bet ši
ta jųdidžiuma kas sykis eina 
mažyn ir galimas daiktas, 
kad ateinančiais rinkimais 
jie bus jau mažumoje.

Maskvoje, kur prieš kitas reiškia, jog jis turėjo daug 
partijas vartojamas teroras, laipioti po medžius, ir gale 
tai blogas bolševikams ženk- jo nuga rkaulio yra dar ke
tas. .....

Kituose frontuose, žino
ma, komunistams einasi da 
prasčiau. Štai, 5 balandžio 
Belgijoj buvo rinkimai į 
parlanšentą. Komunistai ši
tuose rinkimuose buvo taip 
sumušti, kad nei vieno atsto
vo negalėjo pravesti. Tuo 
tarpu gi socialistų išrinkta 
arti 100, nežiūrint, kad prieš molio, bet išsivystė iš žemes- 
juos buvo susivienijusios dvi nių gyvūnų. Tai yra faktas, 
buržuazinės partijos. : prieš kurį turi užsičiaupti

Amerikoj gi komunistai visi evoliucijos mokslo 'prie- 
nuolatos šluojami iš visokių šai.
darbininkų organizacijų.- Apie atradimą šito bez- 
Šiomis dienomis Chicagoje džionžmogio praneša 31 ko- 
rubsiuvių amalgameitų uni- “A«ki««zi n<>;i„ •’
ja išmetė laukan šešis komu
nistus už ardymą organiza- tė drg. F. Lavmskas iš Ash- 
cijos ir šmeižimą unijos vir- lando.
šininkų.

AR TICHONAS BUVO 
NUŽUDYTAS, AR PATS
_ • .. MIRĖ? . _ pasiryžus uzuaiyu jukusiu-
Pereitą sąvaitę is Rusijos v-įjos valstiečių partiją, kuri 

atėjo žinių, kad Maskvoje stovėjo valdžios opozicijoj. 
mir® PaĮrtarchas_ Tichonas, Visi tos partijos atstovai par- 
staciatikių bažnyčios galva, jamente taipgi turėjo būt pa
tai yra taip kaip ir šventas naiięįnti. Bet dabar valstie- 
tėvas pas katalikus. Jis tu- partija pareiškė valdžiai 
rėjo neapsakomai didelę ga- paklusnumu todėl val- 
lę prie caro, bet ir dabar jo džja nutarė nedrausti jos.

tiltas tarpe žmogaus ir bež
džionės. Gyvūnas dar nėra 
tikras žmogus, bet jis yra iš
ėjęs iš beždžionės laipsnio. 
Jis turi jau aukštesnę kaktą 
negu paprasta beždžionė, ir 
turi pradžią smakro, ko pas 
paprastą beždžionę da nėra.

. j Tečiaus jo rankos tebėra da
Šitoks smukimas pačioje ilgesnės negu žmogaus, kas 

Maskvoje, kur prieš kitas reiškia, jog jis turėjo daug 
partijas vartojamas teroras, laipioti po medžius, ir gale

i ii sąnariai vuodegos.
Mokslininkai šituo radi

niu yra labai užinteresuoti, 
nes tai yra da vienas faktas, 
kuris sumuša bažnyčios pa
saką apie sutvėrimą žmo
gaus “sulyg Dievo išvaiz
dos.” Tai yra faktas, kuris 
da sykį parodo, jog žmogus 
buvo ne Dievo nulipdytas iš

Apie atradimą šito bez-

vo “Ashland Daily News,” 
kurio ištrauką mums prisiun-

lando.

NEDRAUS JUGOSLAVŲ 
’ VALSTIEČIŲ PARTIJOS.
Į Jugoslavijos valdžia buvo 
pasiryžus uždaryti Jugosla-

TRAGEDIJA LIETUVIŲ
ŠEIMYNOJ.

Tikėjimas padarė tėvą 
žmogžudžiu. _______

Iš Waterburio- mums pri-j ______ __
siųsta anglų dienraštis “Wa-‘ SAKO, PIGESNĖ ALGA 
terbury Republican. kur 
daug prirašyta apie Valaičių 
šeimynos tragediją. Amerika, rinka >un.udoj«

Valaičių duktė Blanche 300,000,000 tonu 
buvo ištekėjusi uz tūlo minluto. .n,liJ.
Thurlow H. Rogerso. Ar tas .
Rogeis buvo lietuvis, ar ne, Minkštosios anglies mai-

Maineriai 
Nenusileidžia.

PRAMONĖS NEPAKELS.
i,

Ra- 
ku-

!Į RADIO LIETUVOJE. 
iVtM Lietuva girdės Kauno 

operą, muziką, paskaitas 
ir kita.

Kaune yra įsisteigęs 
dio Meno Koperatyvas,
riam atstovauja pu. Mikas ir 
Kipras Petrauskai. i ARGENTINA GALI PA-

Šis koperatyvas buvo pa- NAIKINTI KONKORDA- 
tiįcęs paštų valdybai pasiu-, TĄ SU POPIEŽIUM, 
lymą pastatyti Kaune radio Argentina yra pažangi

Kanados Šiaurėj Badauja 
12,000 Angliakasių.

i SKURDAS TARP STREI- 
JCI ERIŲ NEAPSAKOMAS.

intaka tarp tikinčiųjų buvo 
da nemaža. Jo laidotuvėse 
dalyvavo apie 100,000 žmo
nių* ir apie 200 vyskupų ir 
kitokių popų. Jį palaidojo 
pereitą nedėldienį Domo 
vienuolyne. Bolševikų spau
da sako, kad Tichonas mi
ręs nuo vėžio ligos, kuria jis 
nuo senai jau sirgęs ir nuo 
naujų metų gulėjęs ligoni
nėj.

Bet žinios iš Rygos sako, 
kad Tichonas buvęs bolše
vikų nužudytas. Jie nužudę 
jį dėlto, kad jam veikiant 
neatsigautų senoji pravosla- 
vų cerkvė; Bolševikai dabar 
turį sutvėrę .taip vadinamą 
“gyvąją cerkvę,” kuri remia 
bolševizmą. Tichonas gi ši
tos “gyvosios cerkvės ’ ne
pripažino ir stojo už senąją. 
Jis buvo ir bolševizmui prie
šingas, už ką jis buvo anuo
met nuteistas sušaudymui, 
bet vėliaus mirties bausmė 
buvo pakeista į 10 metų ka
lėjimo, o da vėliaus jis buvo 
.visai paleista®,

i v________

MEKSIKOS KLERIKALAI 
SUSIRĖMĖ SU KAREI

VIAIS.
Meksikos mieste Aguasca- 

lientes įvyko kruvinas susi
rėmimas tarpe katalikų kle
rikalų ir federalės valdžios 
kareivių. Klerikalai buvo 
susirinkę apie savo bažęy- 
čią, kuri valdžios įsakymu 
buvo uždaryta, ir melsda
miesi tenai kėlė demonstra
ciją. Tuo tarpu pro šalį ėjo 
būrys kareivių. Klerikalai 
pradėjo į kareivius šaudyt. 
Keturi kareiviai ir du kari
ninkai tapo sužeisti. Kariuo
menė po to ‘areštavo 77 kle
rikalus, tų tarpe ir jų vadą 
kunigą.

NEVELINA STATYTI 
GARADŽIŲ.

So. Bostono Ugnies De
partamento maršalas atšau
kė miesto duotąjį leidimą 
D. J. Olšeikai statyti ant 
Sixth streeto garadžių.

siųstuvą, kurio pagalba as-( šalis, bet tenai nuo senovės 
ta76la*ikraštiš neiiasako' bet neriV ^įija pareiškė kasyk- menys,jsgiję provincijoj ra- ’ ’Bhithe Valaiė^utėk jos tė- h ^viniikaU. kad už k dto.prfmtuvusgalėtų girdė- 

vai Valaičiai buvo tikri lie- K?®"? 
tuviai ir katalikai. Rogers 
buvo nekatalikas, bet vistiek 
labai dievuotas fanatikas. !

Nelabai senai šita jauna kad anglies pramonė dabar 
pora susilaukė daugiau šei- gyvenanti labai sunkų krizį. 
mynos, ir po gimdymo jau- Užsakymų ant anglies kaip 
na motina Valaičiūtė mirė, ir nėra, o čia neunijinės ka- 
Tai buvo pirmas* Valaičių syklos darančios didelę kon- 
šeimynai skaudus smūgis, kurenciją Taigi, jeigu uni- 
Bet to da nebuvo gana. Ro; J^i angliakasiai nenusilei- 
gers bijojo, kad jo uošviai 
Valaičiai neišmokintų jo kū
dikio kitokio tikėjimo, negu 
jisai. Todėl jis nutarė tą kū
dikį nužudyti. Jis užchloro- 
formavo jį, uždarė į siutkeisį 
ir nuvežęs į New H a veną pa
dėjo bagažo skyriuje ant 
gelžkelio stoties. Tai buvo 
kelios sąvaitės atgal. Dabar tą principą turėtų labai ge
tas kūdikis atrasta bagaže 
jau visai sutrūnėjęs.

Pačios mirtis ir kūdikio 
nužudymas, matoma, visai 
sumaišė silpną fanatiko Ro
gerso orotą, nes jis pradėjo 
bastytis iš vietos į vietą ir 
atsidūrė net Schenectadv, 
N. Y. Kuomet policija jį čia 
surado, jis buvo jau visiškai 
pakvaišęs. Pas jį rado kiše- 
niuose prirašyta visokių po
piergalių, kurie liudyja, kad vaitę. 
jis pakvaišo iš didelio tikėji-, Toliaus. algų sumažini
mo. Pavyzdžiui, ant vieno mas nepagerintų anglių pra- o išlaidos 
popiergalio jis rašo: “Dieve, ««-••«»■ •-
palaimink visus: ir žydus, ir 
katalikus, ir protestonus. Aš 
noriu eiti pas Dievą ir pas 
savo pačią, ir niekas manęs 
nesustabdys. Tegul niekas 
manęs neverkia, nes aš bu
siu laimingesnis už jus vi
sus.”

Ant kito popieigalio para
šyta taip: “Man darosi jau 
silpna. Jeigu visi ateities 
prezidentai išmirtų pirm 
laiko, tai ši šalis vistiek pa
siliktų. Dieve, palaimink 
Amerikos vėliavą ir viską, 
už ką ji stoja’.”

Trečiam laiške jis prisipa
žįsta nužudęs savo kūdikį ir 
sako: “Aš nusiunčiau savo 
vaiką į dangų. Mano bras- 
loto kišeniuje yra keliatas 
ražančiaus poterėlių, ku
riuos aš noriu, kad butų su 
manim palaidoti. Ir aš noriu, 
kad už mane pasimelstų sa- 
laveišių armja. Aš tikiu į nijinėse kasyklose maineriai 
Dievą. Aš mirštu su šypsą; gyvena pusbadžiai, ir ang- 
mirtis yra maloni. Dievas liakasių unija niekuomet ne
yra didžiausis teisėjas; jis sutiks lyginti uniįistų algas' 
. • • • . •• • • , 1_____1. •__  •_

Komunistai siūlė jiems 
$5,000 pašalpos, bet strei- 

kieriai nepriėmė.
Kanados šiaurėj yra pus-

i yra da užsilikęs toks papro-
SV^’ ^a?P*v^^.a nau<?°jasi i Kanados šiaurėj yra pus- 
valstybes iždu ir popiežius sanSi vadinamas Nova Sco- 
kas metai gauna tuo budu tja Pramonės tenai kitokios 
apie aOO,000 pesatų iš Ar- bevejį nėra, kaip tik anglių 
gentinos valstybes. Bet si- kasyklos, kurios nusitęsia 
toks paprotys žmonėms pra-;kelias mylias po jurių dug_ 

..... ’ ’*• —— inu Tcnaj dirba 12,000 mai-
.įstų suvažiavimas jau pa-(nerių. Jie gyvena kompani- 

, i--------- . . jos pastatytose būdose ir val-
nnmi«drano-A n avn srma tV ^om2s P°PU butų panai-.perkasi iš kompanijos 
nomis drauge ą>u sav o >uma- kmtas. Beto, socialistų šuva- H J
nyrn11 ta nrnipkra natipk-p 4;.v..,.. Aiauiuviiį......................

.tyti. 1
r ” ."7 

reiškė, kad tarp jos ir uni- tai ne.tik
jinią kasyklą vra padaryta Provincija ga es girdėti is 
algos sutartis, kuri da tiėra R.alm.o operas, koncertus, zi- 
pasibaigus. Gi sutarties lau- P“8.T l t > bus. 
žyli negalima. Tai yra pa- H28'™?’ ,kail< tal. R-VS°J> 
matinis biznio principas iri^abnp’ Renine u kitur, 
ta principą turėtu labai ge-1. Kaip sjp sumanymas bus 
rai žinoti kasyklų kompani- įvykdytas, tai provincijos 
jos - ' i miesteliai, jgiję radio telefo-

Antras dalykas, mainerių priimtuvus ir toki kur 
algos nėra pėitlaug didelės. Pastat«’ kaip tai vaka- 
Normalė mokestis vra $7.50 rell1 a!’ k‘tur
i dieną. Jei mainas dirbtų “«> apylinkes gyventojams 
nuolatos, ir tai jam neišeitų Sales duoti klausyti iš Kauno 
da $200 i mėnesi. Bet didžiu- 
ma angliakasių dirba tiktai 
pusę laiko. Taigi, apskritai 
imant, jiems išeina tik apie 
$100 į mėnesį arba $25 į są-

ti iš Kauno operas, koncer
tus, paskaitas, pranešimus ir ... j

siams nusileisti. Jie aiškino,! Vasario 27 d. paštų val- 
Vod oniriią. fdyboj buvo paskirta tam:

tikra komisija, kuri peržiu
rėjus “Radio Meno Kopera-' 
tyvo” L ‘ "
rado priimtinu ir šiomis die- s

gą angliakasiai ne-

Savininkai siūlė angliaka- ^a’P toliaus.
•____ _  ___ • i • • t i/noni'in O

pora susilaukė daugiau šei- gyvenanti labai sunkų krizį.

šią, tai unijinėms kasyk
loms reikėsią užsidaryti.

Unija savo atsakyme pa
reiškė, kad tarp jos ir uni-

deda jau nepatikti, ir sočia-'

patiektąjį projektą, reikalavo, kad konkordatas

nymu tą projektą patiekė žiavimas nutarė įrašyti savo 
Ministerių Kabinetui svars-; partijos programan punktąt' 
l^dto S,bos 1000 1? .t^itnau algos. Darbi-

algos sutartis, kuri da tiėra K.»un° operas, koncertus, ži-

operų, muzikos, pranešimų 
ir t.t.

Pastaruoju laiku kompa-
.» nija užsimanė numušti jiems

" nuo.valstybes, ir iš SnSS'.ffi,Vkii'o
mokyklų turi būt prašalinta' 
kunigų intaka. Šito reikalau- i 
ja ir plačioji liaudis.

streikas.
Kompanijos krautuvės 

tuomet atsisakė streikie- 
riams duot valgyt. Kadangi 
kitokių krautuvių apielinkėj 
nėra, ir kadangi streikiėriai

VARŠUVA ATSIPRAŠO 
MASKVOS.

I •Ma^vai didelį pjnjgy neturį nes
'triukšmą del nušovimo d vie- ’ ’. ..
jų komunistų, kurie buvo 
siunčiami iš Lenkijos iškelti-; 
mui ant suimtų Rusijoj len-

tė Maskvon nužemintą atsi-

pirma uždirbdavo, tai kom
panija atskaitydavo jiems 
už valgį, tai dabar jiems pri- mui ant suimtų kusijoj len- siėjo b^dauti su 

^’ ^aijSUV0:5'aJ^zl?pus1“1}" Iš vietos žmonių susidarė 
te Maskvon nužemintą alsi- gejpjmo komitetas, kuris ren- 
prasymą. Tuodu komunistu jja aJįų ir teikia badaujan- 
nusove lenkų žandaras, ku- tiems streikiėriams pašalpos, 
ris lydėjo juodu vagone iki į mug?J fondaskas die-

na eina mažyn,” pasakė ko- 
imitato pirmininkas laikraš
čių reporteriams. “Ligšiol 
mes duodavom badaujan
tiems mėsos sykį į sąvaitę, 

keturių aukštą name. Sude-7y0^'g‘J0‘^'~^“^JįT
> ketvirtas namo bįsjęj džiovintos žuvies ir

Rusijos rubežiaus.
LIETUVOS VALSTYBĖS 
PAJAMOS IR IŠLAIDOS.

Sausio mėn. valstybės pa
jamos siekė 34,900,329 litų,

— š—20,281,225 lit. 
monės, nes žmonės anglių Vasario 1 d. liko 14,619,104 
daugiau vistiek nepirktų. * 
Dabar Amerikos rinka su
naudoja apie 300,000,000 
tonų minkštosios anglies me- • 
tams. Jei kompanijos nuleis-! 
tų anglies kainą iki 50 cen- 500,009 Amerikos farmerių 
tų tonui, visuomene vistiek prikiauso prje visokiu ko-/iuu;?uju<xi muai U1UC“’ 
^jaiS‘0 SK MU,T-'^.?ARB.,.NINKAI K

angliakasių alga sumažintų į _______________ ' •- -

ra perkamąją galią ir tas LIETUVOS GELZKEL1Ų ^7 
blogai atsilieptų ant kitų Y .Kayo n
biznierių.

Algų sumažinimas nepa
gerintų unijinių kasyklų pa
dėties, nes kaip tik jos nupi
gintų savo anglį, tai ir neuni- 
jinės kasyklos tuojaus nupi
gintų.

Ne-unijinės kasyklos gali 
numušti savo darbininkų al
gas žemiaus unijinių kada 
tik jos nori, nes jų darbinin
kai neorganizuoti ir negali 
pasipriešinti. Pagalios, neu-

DIDELIS GAISRAS.
Kovo 12 d. Kaune Lukšio 

ir Daukšos gatvių kertėj su-’ 
pereitą sąvaitę*jau netu-

gė visas
aukštas. Gaisrą gesino as-.duonos< tai viską, ką žiųo- 
tuonias valandas. Vienas ;nės gauna. skurdas
gaisrininkų begesmdamas didžiausis. Paaugę vaikai 
nuknto nuo stogo ir, sunkiai neturj nej batų, nei kelinių 
susižeidęs, ligoninėj mirė. jr negaji mokyklon eiti.”

Komunistai siūle streikie- 
rių fondui $5,000, bet strei- 

croE-iirurMA -i nepriėmė. Verčiau
STREIKUOJA. mirsime badu, jie sako.

Bostono muitinėj sustrei- J_ __
PAJAMOS ^75- darbi.ninkai P?.eJ FRANCIJOJ VALDŽIOS

-. rAjAmvo. • prekių sverimo. Jie gauna tik
Vasario mėnesy siekė 2,-; po $11.00 Į sąvaitę, todėl 

200,000 litų. Iš jų platie-Į reikalauja daugiau algos, 
siems gelžkeliams tenka 2,-| ---------------

1 • • • • * *________ i —. — • - • am. * • • a

—195,000 litų.

PER VELYKAS BUVO j •riausybei forma rašyti 
DAUG PLĖŠIMŲ. •’ - ♦ •

Per Velykas Bostone buvo I politiką. Daug laikraščių jau 
daug užpuolimų ir plėšimų, uždaryta. T 
Iš vakaro, subaioje, buvo 
apiplėštos 3 krautuvės, vie
na Somervillėj, kita Dor- 
chestarv, o trečia Mattapa- PER SĄVAITĘ AUTOMO-

DII t AI f

litų.

2,500,000 FARMERIŲ 
SUSIORGANIZAVĘ

Washingtono žiniomis, 2,

Vienas; nės (iabar gauna.

susižeidęs, j _ 
Nuostoliai labai dideli.

I ---------------

005,000 litų ir siauriesiems Į TURKAI PRIEŠ SPAUDĄ. 
Turkijoj išleistas įstaty

mas, draudžiąs nepalankia 
I • « • 4B V J •

lapie jos vidaus ir užsienio _ ------- - —1
Likusieji vieton 

politikos straipsnių nutarė 
dėti feljetonus ir pasakas.

KRIZIS.
Francijoj rezignavo Her- 

rioto ministerių kabinetas. 
Prezidentas paskyrė Briandą 
naujam kabinetui sudaryti.

NUMIRĖLIS APDEGĖ 
GRABE.

So. Bostone ant Broadvvay 
mirė airys Michael Caync. 
Dievuotos moterys apstatė 
jį žvakėmis, nuo kurių užsi
degė grabas ir nabašnikas 
da į peklą nenuėjęs gavo pu
sėtinai paspirgėti.

DEL VELYKŲ APSIVOGĖ 
27 MOTERYS.

Paskutinę dieną prieš Ve
lykas Bostone buvo areštuo- 
.os 27 moterys už vogimą 
krautuvėse visokių gražme
nų Velykoms.

NORI SULAUŽYT NAMŲ 
STATYTOJŲ UNIJĄ.
Ginčai tarp darbininkų ir 

darbdavių namų statyboje 
d a nepasibaigė. Darbdavių 
organizacija nori išardyt 
darbininkų uniją. Apie 2,- 
200 maliorių buvo apskelbę 
streiką, bet 1,000 iš tų jau 
sugrįžo darban. Darbinin
kuose, matyt, traksta vieny
bės.

BILIAI UŽMUŠĖ
12 ŽMONIŲ.

Per pereitą sąvaitę Mas- 

sikėlimas, 3 ginkluoti ban- įbiliai užmušė^ 12 žmonių, iš 

ir pa- i Per tą pačią sąvaitę 67 auto- k,,,,/-, ' 1 Rlltrri MtlIrtloG Iro,
lėjiman užtai, kad važiuo

ne.
Apie 12 valandą naktį,-

į vaikščiojamas Kristaus pri- ^sachusetts valstijoj automo- 
f _____  _ ! _
ditai įnėjoigafvekarių stotį i to skaičiaus 7 buvo vaikai, 
netoli* Reservoir’o ir pa- i Per tą pačią sąvaitę 67 auto- 
grobę $3,300. kurie buvo'mobilistai buvo nuteisti ka- 
konduktorių sukolektuoti. lėjiman užtai, kad važiuo- 
pabėgo. Stotyje buvo tiktai j darni buvo girti.
vienas žmogus ir negalėjo 
banditams pasipriešinti.

AUTOMOBILIŲ VAGYS 
DARBUOJASI.

Per 2 sąvaites iki pereitos: buvo pastebėtas vandeny 
subatos Bostone buvo pa-į žmogaus kūnas. Policija jį 
vogta 271 automobilius, ku-Į ištraukė. Jis svėrė 160 sva
rių vertė apskaitoma į $271,-1 iu, buvo arti 5 pėdų ūgio ir 
000. Kas dieną vagj7s nuva-;turėjo tamsius plaukus. Jo 
žiuoja po 20-25 automobi-I vardas ir pavardė nesužino- 
liua. ta. ......

tais ir jus, nes tik jis vienas su neorganizuotu darbinin- kuomet byžnyčiose buvo ap--
viską Ži""” __ ivaikščiniamas Kristaus dii- 1

Schen
žino.77 kų mokestimi.
enectady policija Ro-Į Tai toks unijos atsaky- 

gersą areštavo ir jis bus at- mas. 
gabentas į Connecticut val-i - —---------- -
stiją atgal. Čia bus tyrinėji-1 MEKSIKOS KATALIKAI 
mas jo proto. Jei pasirodys,' --------
kad Rogers yra jau tikras ; 
beprotis, tai jis bus uždary-' 
tas j beprotnamį; o jei ne, 
tai į kalėjimą.

lai ve, prie ko priveda 
žmogų bažnyčia ir religija!

BARANČIAI UŽPUOLĖ
Guatemaloj (pietų Ameri

koj) pasirodė didžiausi pul
kai sąrančių (skėrių), kurie 
naikina visus pasėlius lau
kuose.

ATMETA POPIEŽIŲ.
Meksikoj dabar eina 

smarkus judėjimas, kurio 
tikslas yra atskirti bažnyčią 
nuo Romos popiežiaus. Ro
mos agentai tam priešinasi, 
bet didelė katalikų dalis 
šaukia: “Šalin popiežių!” 
Kadangi šitą judėjimą ife- 
mia ir valdžia, tai jau gali
ma drąsiai sakyt, kad popie
žius bus išvytas iš Meksi
kos. . . _

RADO PRIGĖRUSI 
ŽMOGŲ.

; Prie Dorchester avė. tilto, 
j So. Bostone, pereitoj subatoj



D APŽVALGA
MARKSO TEORIJA 

TEISINGA
Brooklyno “Vienybe” per

spausdino iš Fordo laikraš
čio keliatą skaitlinių, kurios 
parodo, kaip trasiai. Ameri
koje kontroliuoja pramonę. 
“Naujienos” gi daru iš to ši
tokią išvadą:

” ‘Vienybė’ paskelbdama tas 
skaitlines, sumuMt i dulkes vi
sus tų žmonių argumentus, ku
rie mėgina įrodyti, kad Mark
so teorija apie kapitalo kon
centracija esanti klaidinga. 
Ekonominis plėtojimasis, pasi
rodo, eina kaip tik toje pakrai
poje, kurią nupiešė mokslinio 
socializmo tėvas, Karolis Mark
sas.

“Tiesa, Marksas negalėjo 
matyti tiksliai tas formas, ku
riose pasireikš kapitalo kon
centracija. Jisai manė, kad yra 
galimas daiktas, jogei stambu
sis kapitalas tiesiog ‘prarys* 
smulkiuosius biznius, taip kad 
tolyn kapitalistu skaičius da
rysis vis mažesnis ir mažesnis 
ir, pagaliau, paliks tiktai sau- 
jalė kapitalo magnatų, kuomet 
visi kiti žmonės bus beturčiai- 
proletarai. Marksas nesakė, 
kad būtinai taip bus, bet jisai 
leido, kad taip gali būti; ir dėl- ! 
to, kad šitas spėjimas neišsipil
dė, tai ekonomai ir ėmė šauk- 1 
ti, jogei Markso teorija neąta- 
tinkanti tikrenybei.

“šita buržuazinių kritikų 
priekaištą tečiaus senai yra at
rėmęs didžiausias Markso mo
kinys, Karolis Kautskis. Jisai 
parodė, kad, jeigu Marksas ir 
neatspėjo tiksliai tas formas, 
kuriose eis kapitalizmo plėtoji
mąsi, tai jisai visgi teisingai 
išdėstė to plėtojimosi tenden
ciją (pakraipą); o iš mokslinių 
teorijų daugiaus ir negalima 
reikalaut. Tik ‘pranašai’ gali 
pretenduoti, kad jie žino, kas, 
kada ir kaip ateityje atsitiks. 
Mokslininkai šitokių pretensijų 
neturi, nes mokslas (ypač vi
suomeninis) dar nėra pasiekęs 
tokio tobulumo, kad butų gali
ma šiandien pasakyt, kas ir 
kaip įvyks už dešimčių metų. 
Mokslininkai, kurie tyrinėja vi
suomenės gyvenimą, gali su
rasti tiktai, kurion pusėn to gy
venimo evoliucija eina, šitą už
davinį Marksas atliko geriaus, 
negu kuris nors kitas tyrinėto
jas, nes jo atidengimas, kad 
šių dienų visuomenėje eina vis 
didesnė ir didesnė kapitalo 
koncentracija, vis didesnhC ir 
didesnis stambiojo kapitalo Įsi
galėjimas pramonėje, susisieki
me ir prekyboje,—pilnai pasi
tvirtino.” .

Trustai turi baisią galybę. 
Jie kontroliuoja valdžią ir 
plėšia visuomenę. Nuo jų 
kenčia netik darbininkai, 
bet ir smulkioji buržuazija. 
Todėl pastaroji norėtų trus- 
tus panaikinti, o pramonę 
vėl sugrąžinti smulkiems 
biznieriams. Bet socialistai 
sako, kad tai negalimas 
daiktas, nes reikštų sukti at
gal visą gyvenimo ratą. O 
gyvenimas atgal neina. Jis 
eina tik pirmyn. Todėl ir 
pramonės valdymo budai 
neęali grįžti atgal, bet turi 
eiti pirmyn ir tobulyn. Jos 
valdymas turi pereiti visuo
menei. Ir tik tada trustų des
potizmas išnyks, kuomet or
ganizuota visuomenė paims 
iš jų pramonės kontrolę. To
kia tvarka bus socializmas.

“Darbininko” skaityto 
šitie klausimai yr; 

svarbesni, negu “be- 
___ __s” šliupo laivyną.'. 

Tnes tam laivvnui jie pinitr. 
'nėra dėję, o £un. J. Žilinske 
šventablyvam bankui jie k i ■ 
jo šimtais ir tūkstančiai- 
Taigi tegul švento Juozape 
brostvos organas paaiškina.

‘izmai’ senai jau bus užmirš
ti, o katalikų bažnyčia vis 
dar kalbės.”

Na, o kuogi ponas Brisba-
i r-
. matuoja?

Brisbane’ui nereikia jokių i 
argumentų. Jis pliauškia kas 
tik jam ant seilių užeina. 
Vieną dieną jis savo pasta
bose “To-day” sako, kad so
cializmas greitai bus užmirš
tas, o bažnyčia gyvuos; kitą 
dieną jisai apverčia šitą pa
sakymą ”up-side-doum” ir 
rašo, kad bažnyčia jau bai
gia savo amžių, o socializ
mui priklauso ateitis.

Tai yra beprincipis pliuš
kius, kurio nuomonės visuo
met mainosi kaip oras. Beto, 
Brisbane yra žydas. Ir šito
kio žmogaus žodžiais kuni
gų organas remia katalikų 
bažnyčios ateiti.

Na, o jeigu ateinančią są
vaitę ponas Brisbane para
šys, kaip jis tankiai padaro, 
kad visas religijos rūmas yra 
pastatytas ant burtų ir kad 
apšvietei kilant jis turi griū
ti,—kaip tuomet bus su ka
talikų bažnyčia?

Mes Brisbane’o rašymais 
nesivaduojam. Mes žiūrime 
gyvenimo faktų. O tie fak
tai rodo, kad bažnyčia ištik
rujų jau atlošė savo rolę ir 
jos dienos baigiasi. Buvo lai
kas, kada katalikų bažny
čios galva buvo skaitomas 
•neklaidingu.” Jo galybė 

tuomet neturėjo ribų. Nuo jo 
malonės prigulėdavo visi 
taraliai. Jis juos pasodinda- ■ 
vo ant sostų ir numesdavo.] 
O kur šita jo galybė šian- ] 
dien? Šiandien katalikų baž- mSiterizmo^dievo •kunigai. ? 
nycios galva netik negali jje dabartini Francijos m i- ; 
valstybėms diktuoti, bet ir ntarizmą iškėlė ir jie au- 
jatanmų jau nebegali duo- kauja ant jo aukuro francu- 
t<_Karo metu popiežius is zų taUtos kraują.

ne šitokį pranašavimą pa- kaip yra su tuo banku.'

ARGI SOCIALISTAI 
ČIA KALTI?

Vienas lietuviškųjų kleri
kalų laikraštis rašo:

“Francu z u tauta prie saužu- 
dvstės eina ne vienu keliu. \ 
nas franeuzų saužudystės ke
lias. tai gimdymų kontrolė 
Mirimų Francijoj yra daugiu., 
negu gimdymų.

“Antras franeuzų saužučys- 
tės kelias yra jų rietena-;. Nuo 
senai ten Įsigalėjo rietenos 
tarp katalikų ir laisvamanių... 
Beeinant toms rietenoms stai
ga pasijusta, kad valstybės iž
das ištuštėjo. Dėl šitos žinios 
susvyravo Herrioto kabinetas.

“Francijos finansus suėda .r 
Į naują saužudystės kelią vec 
Francijos militarizmas ir in 
perializmas... Bet Francijos s^ 
cialistai apie armijos sumaži
nimą. apie ginklavimąsi sulai
kymą... nei gugu.“

Šitaip gali kalbėti tiktai 
žmogus, kuris visiškai nepa
žįsta Francijos politikos, ar- 

jba kuris tyčia nori meluoti, 
kad aplojus socialistus.

Faktas yra toks, kad ar
šiausi Francijos militaristai 
yra klerikalai. Nelabai sena 
da musų pačių klerikalu or
ganai didžiavosi, kad gene- 

Irolas Foch ir Castelaneau 
[esą tikri katalikai. O kas 
•yra akyplėša Clemenceau’1 
iTaip pat klerikalas. Ir šitie; h 
tris klerikalai yra vyriausi

r fctoli-lkad Švedija negali pripažin-1
• 1 i nž ** ambasadorių konferenci-

Vin Ir toks įjos neteisėto sprendimo.
u uį “Jo simpatijos Lietuvai

’ r J? buvo aiškios ir gilios. Jis vi-
? r&nėją, suomet plačiai Įdomavo?!
' “ . "■ i.nyfoJ08. salininką apie Lietuva ir neužmiršda- 
r a.kahJiauBį juodašimtį. vo Vilniaus.* Jis vis tikėjosi,

kad ateis laikas, kada tas 
L. klausimas bus galima išnau- 

uOCloraCBHimi vltt” i** persvarstyti ir jį teisingai 
Lietuvos naudai išspręsti. Po 
paskutinio pasikalbėjimo su 
musų atstovu Švedijai atsi
sveikindamas jis pasakė: 
“Kol gyvas busiu Lietuvos 
neužmiršiu ir visuomet bu-

’ siu jos draugas.” Deja, mir
tis peranksti nutraukė jo 
brangią gyvybę. Bet reikia 
tikėtis, kad jo simpatijos 
Lietuvai bus Švedijoj gyvos 
ir kad jo viltis dėl Vilniaus 
pagalios išsipildys ir teisybė 
laimės.

“Brantingo parama Lie
tuvai dėl jos priešų didelio 
skaičiaus Tautų Sąjungos 
taryboje ligšiol negalėjo 
duoti teigiamų vaisių, bet jo 
pastangos Klaipėdos klausi
mą svarstant neliko be pa
sekmių. Jis turėjo svarbių 
pasikalbėjimų su Norman 
Davis ir su santarvės valsty
bių atstovais T. S. Taryboje. 
Jam teko veikti ir i Klaipė
dos komisijos narį švedą, 
kuris buvo pradėjęs krypti 
kiton pusėn. Ypatingai jo 
pagalba Lietuvai buvo di
delė, kai Lenkija dėjo visas 
savo pajiegas ir suvartojo vi-

Krikštianiškas Vergiškumas.
Matyti, kad kas tai iš Ro

mos pusės pagrasino Lietu
vos krikščionims pirštu. Stai
ga nutilo audra prieš popie- 

1 žiu, visiškai pasikeitė jų 
spaudos tonas. Amžių draus
mė atliko savo darbą. Lyg 
vėjas nuputė visą jų dirbti
ną pasipiktinimą popiežiaus 
pasielgimu link Lietuvos ša
lies, visą jų "tėvynės meilę” 
ir “Vilniaus troškimus.”

“Rytas” ir ‘Lietuva” tie
siog įsiutusiai šoko ginti po
piežių, atkakliai kaldamos, 
kad esą reikia skirti Vatika
ną. kaipo tikinčiųjų katali
kų galvą, nuo Vatikano po
litikos. nes, girdi, tai ne vie
nas ir tas pats. Jų išmanymu, 
Vatikanas viena ranka gali 
laiminti maldingai atsiklau
pusią katalikiskają Lietuvą, 
o kita—šventinti Želigovskio 
kardą pakeltą nukirsti jai 
galvą.

Vargu, ar galės paprasto- 
. i, nors ir katalikiška, bet ne
išėjusi Friburgo teologijos 
rakulteto Lietuva, suprasti 
šitokią Vatikano veiksmų 
harmoniją.

Juk tamsi, dar neapšvies
toji inkvizicijos laužais liau
dis neturi jokio supratimo 
apie senovės romėnų dvivei
dį dievą Janusą. Jis gi, Ja
nus, jei spręsti iš “Ryto” ra
šymo, amžių laikotarpy per
si kun v jo i Vatikano pavvda- 
lą.

tingis Lieti-
vii Dragai .

Nesenai mirė Švedijos so* 
cialdemokratų vadas Hjal- 
rr.ar Branting. Nors burėua- 
rinis pasaulis socialdemo- 
ki'atains simpatijos neturi, 
:-čiaus apie Brantingą jis
- a ba su pagarba, nes velio- 
r.:> buvo nepaprastai kilnios
- j tiies ir šviesaus proto žmo-

Kaipo socialistas, jis ko
vojo prieš kiekvieną smur- 
:ą. prieš kiekvieną skriaudą. 
T <:e. kada lenkų imperia- 
. >:ai apiplėšė Lietuvą, už- 
jobdami jos sostinę, jis ir 

_ prieš šitą neteisybę pakėlė 
““ galingą savo balsą. Kuomet 

-:a:alikų bažnyčios galva po
piežius laimino bandito že- 
i. < • viskio žygį ir šventino 

Vilniaus užgrobimą, tai so- 
cial ic-mokratas Brantingas 
reikalavo, kad šita vagystė 
butų atitaisyta ir Vilnius 
Lietuvai sugrąžintas.

štai ką “Lietuvos Žinios”:_ _ -j—&___ _______
14 kovo rašo apie musų savo Įtekmę sutrukdyti 
raugą Brantingą: [konvencijos pasirašymą.
"Brantingo vardas buvo Brantingas išvystė tuomet --c- 

ž:.tomas visam pasauly, kai-!(|aug energijos ir Lenkijos 1 Pasirodo, kad tai jis veid- 
po karšto valstybių susiarti- ?umanvma^ nepavyko mainingas politikoje su Lie-

ir tautų bendradarbia-:' .‘Brantingo vardas Lietu-1 p™ save veido akis
r-o šalmiuko ir kovotojo | vos ir šve<lijOs santykių isto- la‘pJ Pakėlęs ) dangų, pra-

- ldeKs- rijoje turės garbingiausia ’ Siamas laimes knkscioms-
nai Tautų Sąjungos pakto vieta. Jį mes tuJime gerbti b pjsloms Lietuvos dusioms, 
' - » pačių jos Įsteigejų atsilįinĮi kaj vie^ ^vo -*--------- .............................

mama ir krainnma __ • f ___

!

l
i

>s mi

tl. J 
kailio nėrėsi darydamas vi
sokių pasiūlymų ir sumany
mų, bet kariaujančių valsty
bių vadai nei svarstyt jų ne
svarstė. Bažnyčia buvo vi
siškai ignoruojama.

Po karo bažnyčios intaka 
da labiau nusmuko. Grynų 
katalikų šalįs, kaip Čeko
slovakija, Francija, Meksi
ka, nutraukė su popiežiaus 
dvaru visus reikalus. Čeko
slovakijoj net bažnyčia at
siskyrė nuo popiežiaus. O 
dabar prieš jį sukilo ir ka
talikiškoji Lietuva.

Rusijoj bažnyčia jau pa
laidota.

Tai ve, ką rodo, gyveni
mo faktai! Klerikalai “Drau
go” bobinčiuje turi būti ak
li, jei jie šito nemato.

( kito gi veido akimis tuo pa- 
didžiausių ir žymiausiu mirktėri lenkų en-
draiitni ” * " dėkų sirenai su nudažytais

______________ skruostais ir lupomis.
~ 2 i Vatikano veikimo esmę

K$ip Paslėpti Protestu? turbut supranta tik tiejšmin-

Lenkų banditai apiplėšė 
atžvilgiu. Niekas taip auto- Lietuvos žemę. Romos po- 
; itetingai kaip jis savo veda- ■ pas, katalikų vadinamas 

----  .—j—:------, | “šventas tėvas,” šitą bandi
tizmą užtvirtino ir da palai
mino.

Prieš tą “šventą” politi
kierių lietuviai pakėlė pro
testą. Prisiėjo protestuoti ir 
klerikalams. Ir kaip nepro
testuosi, juk reikia pasiro
dyt “patriotais.” ____

Bet dabar klausimas, kaip Vilnių,

dvasia į _ _ _ ______

buvo neigiama ir kraipoma^ 
;!> ėrasiai ir viešai protes
tuodavo prieš tai. Jis nebi
jojo pakelti balso prieš Mus

lino Korfu salos užėmimą, 
. lygiai smerkė visą laiką 
ir Lenkijos politiką Lietuvos

O KAIP SU KUN. ŽILINS
KO BANKU?

Keliatas metų atgal Jonas 
Šliupas važinėjosi po Ame- 
rką pardavinėdamas laivyno 
B-vės šėrus. Na, o kur tas lai
vynas?

Taip rašo So. Bostono 
“Darbininke” tūlas klerika
las. Ir redakcija jalu prita
ria, kad Šliupas yra niekai

” nėra reikalo 
šliupo laivyną* ginti, 

sakyti, kad surinktų tam lai
vynui pinigų Šliupas nepra
žudė. Mes girdėjome, kad 
jo laivyno Bendrovė turi nu
sipirkus kelis laivus, kurie 
plaukioja Nemunu ir Balti
jos Juros pakraščiais. Taigi 
Šliupo surinkti pinigai buvo 
sunaudoti Lietuvos naudai 

Bet kaip yra su kun. Jono 
Žilinsko banku?

Keliatas metų atgal kun. 
J. Žilinskas važinėjosi po 
Ameriką ir pardavinėjo 
žmonėms Lietuvos Žemės 
Banko šėrus. Jisai surinko 
apie $150,000. Šitą kun. J. 
Žilinsko biznį rėmė kun. Ke

žmogus.
“Keleiviui

D-ro _ 
bet mes galime drąsiai pa-

| . • v ą • v . . . « •

vynui pinigų šliupas nepra-

KATALIKŲ BAŽNYČIA
NEMIRSIANTI.

Vienas klerikalas Chica- 
gos “Drauge” užsipuolė ant 
“Naujienų,” kam šios pasa
kė, kad katalikų bažnyčia 
jau atlošė savo rolę istorijo
je. Jisai tvirtina, kad kata
likų bažnyčia nemirsianti ir 
nenustosianti savo rolę lošus. —

Kuogi jisai remiasi? Ogi imėšis ir kiti klerikalų vadai.
Hearato laikraščių bendra- | Kur dabar/ yra tas bartt 
darbip Brisbane’o pasaky- kas? Kur žmonių sudėti tuk- 
ffiUi fed “socializmas ir kiti stančiąi dolerių?

t > ■

mo, gi čia Lietuvos demokra
tija, anot “Ryto.” ‘‘siunčia 
popiežių velniop”... ir tiek...

“Rytas” turi blogus istori
kus, kurie nieko nenusimano 
didžiojo visuomenės istori
jos proceso daviniuose.

Henrikas IV gyveno XI 
amžiuje. Dar tuo laiku ir jis 
pats ir Vatikanas manė, 
kad žemė laikosi “ant trijų 
banginių” (kytų), ir kad 
valdovas “dievo dluotas ir 
palaimintas.” Henrikui IV 
baugu buvo nustoti “dievo 
palaiminimo,” būti prakeik
tam “dievo vietininko” že
mėje ir tuo budu visos pa- 
tamsėse merdinčios šalies 
akyse nustoti vienintelio jo 
valdžios šaltinio—karališ
kosios “dievybės.”

Napoleonui, smurto keliu 
pagrobusiam i savo rankas 
krašto valdžią, tapusiam 
uzurpatoriu buvo reikalin
gas bažnyčios “patepimas,” 
kad pateisinus savo darbą 
katalikiškos liaudies akyse. 
Monarchinei aristokratijai 
irgi turėjo imponuoti “dieve 
palaiminimas” ir “patepi
mas” duotas paprastam ne 
“dieviškosios” kilmės žmo
gui. Napoleonas puikiai ži
nojo, kad jis kaipo smurti
ninkas—monarchas yra pra
radęs liaudies pasitikėjimą 
ir tik “dievo valia,” kuriai 
tiki ir klausosi liaudis, gali 
atstatyti ir pataisyti jo seną
jį autoritetą.

Bismarkas—tai tas važia
vo “Kanosan” savais tiks
lais. Jis dažnai sakė, kad 
“nors su velniu, bet kad at
siekti tikslą.” Šiuo atveju 
jam buvo reikalingas ne vel
nias, bet Vatikanas.

Nėra abejonių, kad jeigu 
Lietuvoje butų užviešpata
vęs garsus “krikščionių ka
ralius” Urachas—tai jam iš
tikrujų butų reikėję keliauti 
Romon, kad ten butų “nusta
tytas” ryšys tarp jo, dan
gaus ir Lietuvos. Kitaip jis 
kybotų ore.

Demokratija ir respublika 
sąvo valdžiai pateisinti 
nereikalauja bažnyčios pri
pažinimo ir patepimo. De- , 
mokratijos valdžios šaltinis 
ne danguje, o žemėje: visuo
menėje, liaudy, tautoje. Res
publikos ir demokratijos 
valdžia ne “dieviškosios,” o 
visuomeniškosios kilmės ir ji 
gaunama ne iš apstraktaus 
viršaus, o iš realios apačios.

Demokratijos ir respubli
kos valdžia Įgyjama ne po
etingo “patepimo” budu*; p 
per prozaingasias rinkimį 
korteles.

Todėl demokratijos val
džia ir atsako ne “prieš die
vą,” o prieš visuomenę.

(“L. žin.*) > DixL

Smerkia Bažnyčios 
KižmiĮM fofitikoa.

čiai, kurie vis dar tebeskel- 
bia senąją Romos tiesą: 
klausyk ir užsimerkęs tikėk 
visam tam, ką skelbia suta
nas, bet nežiūrėk į tai, ką jis 
daro.

Todėl ir mums yra aiškus 
ir pastarosios Vatikano poli
tikos principai, kuriuos gali
ma trumpai budinant šitaip 
išreikšti:

Ciesoriui-ciesoriškajį...
Lenkijai ir Želigovskiui— 

, Lietuvai jėzuitus, 
/’ vienuolius ir 

"šventas tėvas” apie ji neži- Zecchmi...
notų? j Ir “krikščionys” jau nusi-

Kas padės musų dvasiš- ėmė “protestantų” kaukes, 
kiems politikieriams šitą jie gan greit susigriebė ir iš- 

m.-inima jv uaiotį ** sijuvac vaiu ic.aiiov anvijU,
vasara, kai jis savo intervju tam numirus jie žada per iš- kurios matyti, kas tai iš jų 

kuri plačiai pa- ; tisus metus laikyti už dyką reikalauja. Jie verste verčia1 
sklido ir sukėlė tiek nerimo ekzekvijas už jo dūšią. [opozicijai kaltę už... Vatika- 
I.enkijoj, reikalavo, kad Vii- Su projektais galima krei- no konkordatą su Lenkija, 
niaus klausimas butų svars- ptis j kiekvieną lietuvišką, Vatikano gi žygio baltini- 
tomas iš naujo ir pabrėžė, kleboniją. Eks-Klierikas. mas atliekamas atsargiai ir

Kuo-gi čia gali būt kalti 
franeuzų socialistai? Ar tuo. 
kad jie nesumažina armijos? 
Bet kaip jie gali tai padaryt, 
neturėdami savo rankose 
valdžios ir neturėdami di
džiumos balsų parlamente?

Francijos socialistai vi
suomet buvo ir yra priešingi

• • T 1 •

dasJaures dėlto buvo patrio- ją. nors Vilniaus klausimas 
tų nušautas, kad priešinosi ir nebūtų svarstomas, jis sa- 
militarizmuo planams. Bet vo intervju spaudai jo neuž- 
neturėdami valdžios kont- ’miršdavo, o vis pabrėždavo, 
rolės, jie negalėjo ir negali ’ ’ ”” * ” *
militarizmo smako pažaboti.

Taigi dėl Francijos milita- politikos, dar tinkamai
rizmo reikia kaltinti ne so- neišspręstas. Musų spauda .................... .......a „
cialistus, bet klerikalus ir to-primena jobafeą ir pernai. Mausiu sumaningai įsnsti, sijuosę varo revanšo akciją, 
kius klenkaliskus naciona- 
listus, kaip Clemenceau. ^epevoje. 
Poincare ir jiems panašus.

nt
muose straipsniuose “Social- 
Demokraten” nekėlė balso 
prieš Želigowskio insceni
zuotą avantiūrą. Kiekvieną 
kaitą sugrįždamas iš Tautų 
Sąjungos Tarybos posėdžių, 

militarizmui. Juk ir jų va-, kur jis atstovaudavo Švedi-(

VOKIETIJOS SOCIALIS
TAI EINA SU KATA

LIKAIS.
Vokietijos politikoje susi

darė keista' kombinacija. 
Trįs priešingos partijos— 
socialistai, katalikai ir de
mokratai—susidėjo blokar. 
ir nutarė • remti kataliko 
Marxo kandidatūrą Į prezi
dentus. f

Kad socialistai remtų kle
rikalų partijos žmogų, tai iš- 
tikro keistas reiškinys. Ko
munistai dabar ant tvorų su
lipę šauks, kad jų teisybė: 
“socialburžujai” susivienijo 
su klerikalais.

Tečiaus šita vienybė buvo 
būtinai reikalinga, kad iš- 
«is Vokietijos respuįli- 

raštutiniai dešinieji, 
respublikos priešininkai ir 
kaizerio garbintojai yra su
sivieniję į bloką ir stato vie
ną savo kandidate. Vieni so
cialistai negali tiek balsų su
rinkti, kiek susiburusios re
akcininkų partijos. Taigi

ro intervju spaudai jo neuž- 

kad Vilniaus klausimas, ki
bs dėl Lenkijos imperialis-

tą protestą paslėpti, kad “marijonus,
i fAirnc’’ onio ii f7__ L.

! JŪSŲ VAIKAI SERGA, JEIGU JIE 
NENORI ŽAISTI.

j
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prieš socialistus atsistojo 
klausimas: arba dėtis su ka-
talikais ir demokratais, ar
ba leisti monarchistams lai- 
(piėti rinkimus?

Iš dviejų blogų, socialistai ? 
pasirinko mažesnį blogą. s

Dabokit juos atsargiai. Jus galit 
nukreipt svarbią ligą su 
šaukštu Dr. CaldurelFs 

Syrup Pepsin.

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

hežuvi, o pamatysit, kad jis aptrauk- 
’-a tai tikras ženklas vidurių užkie- 
įėjimo.
Tojaus duokit arbatini šaukštuką 
i’r. Caldwll’s Syrup Pepsin. Jis pra- 
d-- veikti ir pasekmės bus į porą va- 
.į'dų, o tuomet vaikas bus ir vėl 

smagus. Jeigu vaikas turi lengvą 
i karštį, snargliuoja ar čiausti, duok 
i kitą šaukštuką ant nakties, kad už
trinus, jogei pavojaus nebos.
V-iškai nereikalinga daati jūsų "kūdikiams smarkių liuosuotojų, nes jų’sis
tema vėliaus prie to pripras ir tuomet bus sunku atpratinti.
Daržovių sunkos liasuatojas, toks kaip Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin pilnai 
patenkina vaiką reikalavimus ir yra malonus imti, taip kad nėra jokio sun
kumo vaikams įsiūlyti.
Patyrusios motinos jau senai suprato vertę Dr. Caldvell’s Syrup Pepsin, nes 

| sios srvduolės stovį *nt frtsrksto por _____ _ ________ _______________________
f-uvirš trisdešimta metų. Jos laiko šias 
sryduoles savo atuboso, žinodamos, kad 
tai yra geriausias liusuotojas, kuris

, prašalina galvos skaudkjimą, raugėio- 
jimą, drebulį, šaltį ir kitokius nesma
gumus, kurie paeina nuo vidurių už- 
kietėjimo, kas gamina nuodus žarno
se ir skrandyje.
Pirkit bonką Jūsų antiškoj šiandien. 
Duokit bile vienam juaą šutaynos na- 
ri»i. nepaisant ■•»»•* *r jaunas. Jei- 
<?u nepagelbšs, kaip sakome, ju- 
sy pinigai bos sugretinti Bt<ai. Tai 
tokia musų neaboįotina garantija.

•

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtu pirmiau išbandyti, neyru 
pirkti Lai jie iškerpa šį kuponą, 
prisega savo vardą ir adresą ir pa
siunčia i

PEPSIN SYKU? COMPANY 
MoirticeU*, IIL 

o aplaikys dykai bonką Dr. Cald- 
welrs Syrup Papain paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

• palengva. Suprask, Vatika
nas gal ir norėjo gero Lietu
vai, bet opozicija neleidusi 
iš anksto su juo susitarti, už
kirsti Lenkijai kelią; Mat, 
Lenkijai kelias butų buvęs 
užkirstas, jei Lietuva pati 
sau konkordatu surištų ko
jas ir rankas, jei Lietuvon 
atvyktų ir veiktų, jos nenau
dai ne vienas, bet keli Zec- 
chiniai.

Norėdami pateisinti savo 
netikusią politiką ir neišven
giamąjį nusilenkimą Vati
kano valiai, “krikščionys” 
ruošia psichologinės dirvos 
Kanosos atgailai, kurią jų 
vardu, atlikti pasiųstas kun. 
Purickis.

Jie nurodo ir į Henriką 
IV, ir į Napoleoną, ir į Bis
marką, kurie galų gale vykę 
“Kanoson” ty. nusilenkė 
Vatikanui.

Jiems rupi įrodyti, kad jej 
istorijos lemtis privertė to
kius galiūnus muštis į kruti
nę ir sakyti, “mea kulpa,” 
tai kaipgi mažytė Lietuva 
galinti išdrįsti ginti savo tei
sę prieš “švento sosto” no
rą ! Henrikas IV, Napoleo
nas, Bismarkas negąlejo ap
sieiti be Vatikano palaimini-

» / ______ J

Krikščioniškos Darbuotės 
Kongrese, kuris šiomis die
nomis turėjo vietą Moatevi- 
deo mieste, pietų Ameriš&j, 
San Macos Universiteto prd- 
fesorius Mackay pasakė, kad 
kištis bažnyčiai į politiką 
yra kriminaįis prasižengi
mas. Bažnyčia vienos tiky
bos niekuomet nesusįtaikys 
su bažnyčia kitos tikytm 
Tikybinės sektos piaunasi y 
tarp savęs kaip katės viena
me maiše. Todėl Jei bažny
čią įrieis valstybės politikon, 
tai į tą tarpubažnytinę kovą 
neišvengiamu budu bus 
įtraukta ir valstybė. Pasek- .? 
mė bus tokia, kad valstybės 
pradės peštis už bažnyčių 
politiką. Todėl kiekviena iš
mintinga valdžia turi steng- . 
tis atskirti bažnyčią nuo vm- i 
Sybės ir žiūrėti, kad dvasiš- , 

ja nekištų savo nosies po* 
litikon. ,

šitą turėtų įsitėmyt Lietu- 
voe valdžia.
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Kas skaito ir raio 
Tas duonos neprašo AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS | <S . Kas nieko neveikio U

9 To niekas nepeikia ||

iv. 1 • 
Iš kriftuč'ų 54 lokalo 

gyvenimo.
Lietuviška patarlė sako:— 

Genys margas, svietas dar 
margesnių.

Taip pat margas ir kriau
čių unijos gyvenimas. Uni
jos gyvenimą išmargino 
streikai, lokautai, bedarbės 
ir šiaip smulkus susirėmimai 
su fabrikantais.

šiuos minėtus susirėmi
mus musų organizacijai per
gyventi prisiėjo gana mar
gai; mes juos išmarginom 
ruožais laimėjimų ir pralai- 
mėj’imų. Nenorint prisimena 
mušeikų gaujos, policisto 
buožė bei teismų drausmės. 
Bet to viso nepaisant, mes iš
ėjome laimėtojais su trum
pesnėm darbo valandom, su 
didesne alga.

Norom-nenorom turėjo 
bosai pripažinti 44 valandų 
darbo sąvaitę. Mes laimėjo
me medžiagiškai ir kartu 
kultūriškai. Štai aš matau, 
kad musų unijos nariai pra
deda užgyvendinti švares
nes miesto dalis su naujau
siais namų įrengimais. To-Į 
kiuose namuose gyvenant ■ 
auga žmogaus protas, vysto-! 
si talentas, dailė.

Jeigu ne darbininkų uni- išsirito būrys davatkų, ku- 
jos, tai .nežinia, ar butume rios, trijų kunigų vedamos, 
turėję šioj šaly balsavimo nutraukė sklepan. Nuėjom 
teisę? ir mudu su draugu. Įžanga

Balsavimo budus mes buvo 15 centų. Tuojaus kle- 
praktikuojam unijose, mes bonas užsilipęs ant estrados 
mokinamės atiduoti savo pasakė, kad yra atkeliavę 
balsą vienai ar antrai pusei svečiai iš Lietuvos, būtent 
rinkdami unijos komitetus ’ kunigas S. Kiškis ir mokinys 
bei komisij’as. Paveizdan, Tylenis. Abudu svečiai esą 
pereito sausio mėnesį vienu'pasiuntiniai ateitininkų drau 
rankos pakėlimu davėme f gijos rinkti aukų. Tai pasa- 
ženklą senam komitetui už-! kęs, perstatė kalbėti kun. 
leisti vietas naujam, kuris Kiškelį. Tas penkias minu- 
daugiau atatinka musų rei- tas pakalbėjęs nulipo nuo 
kalama.

Su unijos pagalba mes Tylenis. Tai jaunas vaikė- 
atliekame daug smulkių lab- zas, sulyg išvaizdos ir jo už- 
darysčių. Mes ne vienai naš- ‘ silaikymo, tai tikras “džia- 
lei nušluostėm ašaras, ne vie
ną savo narį sušelpėm, tai 
auka, tai paskola. Todėl 
šaukimės į 54 lokalo darbi
ninkus, saugokime uniją, 
nepasiduokime kokiai ne
lemtai diktatūrai, kuri galė
tų mus už nosių vedžioti ir 
musų turtą eikvoti.

Mes visi darbininkai, 54 surinko 103 dol. ir dar viena_______ ___ ?___ ______
lokalo Amalgamated unijos davatka prižadėjo duot $50. j kaitė,’ M/Beliauskiutė ir M. 
nariai, gerai jau žinome, ♦ * * Įt—x-i_= -----------n...
kad pastaraisiais keliais me
tais dienraštis “Laisvė” pra
dėjo kišti nosį į musų tarpą, nistai, varde negyvuojančios 
o nagai pradėjo imti musų unijos, buvo surengę prakal- 
dolerius. Sausio mėnesio mi-J"" i——>
tingas—tai priežastis,dėl ku-| 
rios “Laisvė” atsuka į mus
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politinei bylai, kurios tu vi
sai nežinai, ar jos ir nėra;

54 lokale, skirk pinigų ge
gužinės apvaikščiojimui Jr 
t.t. ir t.t.

Tai ve, budai, kuriais iš
ima iš musų unijos pinigus.

šitaip dalykams stovint 
senesni unijos nariai pradė
jo nepasitenkinti tokia “Lai
svės” politika, dėlto ir suor
ganizavo Lietuvių Rubsiuvių 
Apsigynimo Sąjungą.

Brooklyno lietuviai darbi
ninkai, per šitą Sąjungą 
tvirtai pasiryžo nusikratyti 
savo išnaudotojus ii- to—ji 
atsieks!

Vincas Brundza.

WATERBURY, CONN. 
Lietuvos fašistų prakalbos.

Balandžio 1 d. vietos du
sių ganytojas buvo surengęs 
prakalbas dviem vaikėzam, 
atsibasčiusiem iš Lietuvos 
pasižvejoti dolerių. Buvo 
garsinta, kad prakalbos pra
sidės 8 vai. vakare. Kuomet 
nuėjau ant paskirto laiko, 
tai skiepas dar buvo uždary
tas. Bestovint prie durų teko 
patirti, kad busianti publi
ka dar meldžiasi bažnyčioj. 
Kiek palaukus iš bažnyčios

ir mudu su draugu. Įžanga

estrados. Atsistoja mokinys

; “džia- 
kis.” Ir ką tas vaikėzas kal
bėjo, tai nei jis pats turbut 
nežino. Pagalios rinko au
kas. Pirmiausia vietinis ku
nigas Bakšys davė 820 ir pa
sakė, kad, girdi, nors pir- 
miaus musų aukas ir nunešė 
šuva ant vuodegos, tečiaus 
reikia duoti ir dabar. Sakė

Naujas kalbėtojas.
Kovo 15 d. vietos komu-

9

bąs kokiam ten Bovinui. 
Žmonių atsilankė apie 60 
ypatų. Komunistų komisaras 
K. Krasnickas ši kartą ne
pirmininkavo, bet Į savo vie
tą pastatė tūlą Visockį, žmo
gų su didele gerkle, bet tuš
čia galva. Pirmiausia pirmi- 

jūuose, tai vietinėse žiniose, ninkas pats išrėžė “spyčių.” 
' • • • ‘----- -• Pagigakė, kad jis priklauso

prie sandariečių, skaityt ir 
rašyt nemoka, bet “Laisvę” 
nusiperka ir duoda kitiems, 
kad jam perskaitytų. Paskui 
perstatė kalbėti Boviną. 
Apie to žmogelio kalbą ne
apsimoka nei minėt, nes yra 
žemiaus kritikos. Patįs ko
munistai jį sukritikavo. Kal
bėjo apie pusę valandos ir 
paskui komisaras Krasnic
kas pašoko ir pradėjo šauk
ti, kad atsistotų ir pasirody
tų viešai “Keleivio” kores
pondentai. Tečiaus niekas 
neatsišaukė, turbut nebuvo 
atėję, o gal bijojo, kad “re
voliucionieriai” nepradėtų 
kumščios diktatūrą vartoti. 
Turbut jie norėjo ir Water- 
buryje taip “atsižymėti”, 
kaip Brooklyn, N. Y. kriau
čių susirinkime. Tai gal to
dėl komisaras Krasnickas ir 
nepirmininkavo šį kartą, bet 
sėdėjo pas duris “prisiren-

.

Kovo S d. irgi tas pats ko
misaras Krasnickas su kitu 
komisaru žydeliu buvo su
rengę “masinį” mitingą. 
Garsino kad kalbės komu-

sunkiają artileriją ir bom
barduoja mųsų organizaci
ją jau trečias mėnuo.

Veik Kiekviename nume
ry tai redakcija, tai straips- 
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plusta ir pravardžiuoja uni
jos narius bei visą lokalą.

Dabar klausimas, kame 
gi kaltė 54 lokalo? Vienin
telis prasižengimas tame: 
musų lokalas išrinko į komi
tetus ne tuos žmones, kurių 
“Laisvė” norėjo.

Tai doriškas nusmukimas 
laikraščio kištis į vidujinius 
reikalus darbininkų organi
zacijos ! Tai diktatoriškas 
užsimojimas ant žmonių 
laisvės.

Tikrenybėje, niekas dau
giau nėra, kaip noras paimt 
54 lokalo iždą po “Laisvės” 
diktatūra; tai pamatinė prie
žastis. Mat tiesiog iždo už
griebti negalima, nes val
džia, teismas gali pirštu pa
grasyti. Diplomatinis būdas 
geresnis (“rinkite tokį komi
tetą, kokio mums reikia, nes 
kitaip jūsų unija isgriau- 
nam!”) 0 “Laisvės” siūlo
mas komitetas leis unijos pi
nigus legališku budu sekan
tiems reikalams: J-

“Darbininkų partijos” 
konvencijon, 54-tas lokale, 
užmokėk musų delegatui ke
lionės tikietus, už sugaištas 
dienas, kotelio išlaidas;

Stokes ir kiti kalbėtojai. Ta- 
čiaus nebuvo nei Stokes, nei 
kitokių kalbėtojų. Komisa
ras Krasnickas užsilipęs ant 
steičiaus paaiškino, kad, 
girdi, šį mitingą jis sušau
kęs deliai paliuosavimo dvie
jų italijonų, Sacco ir Van- 
zetti. Potam perstatė kalbė
ti pajuodusį, nesipraususį ir 
neskustą italą. Tas atsisto
jęs rankomis pamosikavo 
apie 15 minutų ir užbaigė 
savo “kalbą.” Tada Kras
nickas persistatė pats save 
už kalbėtoją. Na ir drožia 
“spyčių.” Pats rengėjas, pats 
pirmininkas ir pats kalbėto
jas. Kol nori, tol kalba, nes 
pats ant savęs yra bosas. O 
jus, žopliai, tik klausykit, 
kaip komisaras Krasnickas 
porina. O kad ne, tai poli- 
cistas tuoj už kalnieriaus ir 
meta laukan, nes jis ir poli
cijos buvo prisikvietęs. Ir 
kaip pradėjo kalbėt, tai Bim- 

(ba, Pruseika, Krasauskas, 
jBovinas, Petrikienė ir kiti 
garsus komunistų oratoriai 
visiškai negali susilyginti su 
Krasnicku! Kaip užbaigė 
savo kalbą, tai suužė “griau
smingi” aplodismentai. Dau
giausia plojo jo dukteris, 
broliai ir pati, o taipgi ir ita
lai, nes lietuvių daugiaus 
nebuvo. Aš nuo savęs pata
riu, kad vietoj Bimbos arba 
Pruseikos, komunistai kvies
tų už kalbėtoją “draugą” 
Karolių Krasnicką.

Girdėjęs.

CAMBRIDGE, MASS. 
Iš L.S.S. 71 kp. darbuotė*.

Kovo 28 d. kuopos vaka
rėlis pavyko gerai. Tiesa, iš 
priežasties blogo oro daug 
svečių susilaikė nuo atsilan
kymo, nors ir tikietus turėjo 
pasipirkę, bet atsilankiusie
ji, kurių buvo apie 50 ypatų, 
gana smagiai laikų praleido.

Apart linksmų šokių ir 
skanių užkandžių, buvo pra
kalba, kurią pasakė drg. V. 
Ambrozaitis, o taipgi sma-

MES KALBAME JUSU 
KALBA

•Jus galite kalbėt į musų patarnautoją 
savo kalboje. Tas palengvina jums da
ryt bizni su mumis. Mes esame čionai, 
kad patarnauti. Ateikite ir susipažin
kite.
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bus ir lietuvių gyvenimą. dabar visas sutino, taip kad 
Darbai šioj kolonijoj ei- negalėjo nei drabužiais ap- 

na prastai, šiuo laiku dirba- sirenj’ T'-v - - • 
ma tik po tris dienas sąvai- ligonbuty sunkiame padėji 
tėj. Nors mokestis ir nema- me. Paužų gyvenimas dabar 
ža, bet dirbant pusę laiko visai suiro. Motina kalėji- 
sunku pragyventi. Iš kitur ■v*'° Uw,e 
atvažiavusiems darbas yra 
sunku gauti.

* * *
Kaip visur, taip ir pas 

mus maloniausias lietuvių 
užsiėmimas prie munšaino. 
Daug rašyt apie girtuokliavi- tis, išsiprašęs iš motinos 10 
mą neapsimoka, nes visiems < 1 ’ " ’
yra žinoma, kokios iš to bū
na pasekmės.

Seniau čia gyvavo kelios■ vo “taxi 
lietuviškos draugystės, bet — 
užėjus blaivybei jos numirė. 
Mat, visi yra užimt darymu 
munšaino ir apie draugys
tes nėra kam rūpintis.

Bet tarpe tamsuoliu yra ir

igti. Dabar jisai randasi! 
įbuty sunkiame padėii-

;me, tėvas ligonbuty, o ma
ži vaikučiai yra vargingame 

i padėjime.
$ * *

Kovo 28 d. Andriaus Bi- 
likevičiaus 11 metų vaiką 
patiko baisi nelaimė. Vaiku-

Lietuvių protestą* prieš Ro
mos popiežių.

Kuomet atėjo %inių iš Lie
tuvos lakinos sostinės Kau
no, kad Romos popiežius, 
darydamas konkordatą su 
Lenkija, pavedė jai Lietuvos 
sostinę Vilnių ir kad Kaune 
deliai to lietuviai kelia smar
kius protestus, So. Omahos 
lietuvių gyslose irgi užvirė 
kraujas deliai padarytos 
Lietuvai skriaudos. Pradėta 
tartis apie surengimą viešo 
mitingo, kur popiežiaus po
litika butų pasmerkta. Pa
galios lietuvių draugijų vei
kiantis komitetas nutarė to
ki mitingą surengti. Po kiek 
laiko tarpe lietuvių pasirodė 
lapeliai, kuriuose popiežius 
buvo iliustruotas kaipo ant
ras Želigovskis, kuris ban
dito Želigovskio plėšikiškus 
darbus savo šventa antspau
du užtvirtino.

Vietos kunigas Mikulskis 
labai išsgando minėto pro
testo. Jis dėjo visas pastan
gas, kad nors dalį lietuvių 
katalikų sulaikius nuo dėji- 
mosi prie rengimo protesto. 
Reiškia, musų kunigėlis su
tinka su tomis skriaudomis, 
kurias padarė Lietuvai Želi- 

Igoskis ir popiežius.
Draugui žalpiui dalinant 

protesto mitingo lapelius te
ko susidurti Uždavinio krau
tuvėj su kun. Mikulskiu. čia 
tarp juodviejų ir įvyko susi
rėmimas. Kunigas, negalė
damas atsilaikyti prieš žal- 
pį argumentais, pradėjo 
grąsinti areštavimu. Bet drg. 
Žalpis jam atkirto: “Arešto 
aš nebijau ir dėl Vilniaus ap
siimu nukentėti. Bet tuomet 
visi lietuviai žinos, kad tam- ;

tuvių kunigai eina prieš Lie
tuvos reikalus.

Lietuvos Sunu*.

AMBRIDGE, PA 
Apie darbu*.

Laikraščiuose pasirodė ži
nutė iš Ambridge, kurioje 
buvo parašyta, kad darbai 
čia eina gerai. Nekurie lietu
viai bedarbiai, nežinau iš 
kur gavę mano adresą, pra
dėjo rašinėti man laiškus 
klausdami informacijų apie 
darbus. Negalėdamas vi
siems laiškais atsakyti, pra
nešu viešai per “Keleivį,” 
kokie čia yra darbai ir ko
kias darbo sąlygas čia gali 
rasti atvažiavę iš kitur dar- 
bininkai.

šiuo tarpu darbai čia eina 
ger^i. Uždarbiai paprastam 
darbininkui 44c. i valandą. 
Dirbama 55 vai. j sąvaitę. 
čia yra sekančios dirbtuvės: 
American Bridge Co., Na- 
tional Metai Moulding Co. 
(šioj dirbtuvėj dirba daug 
merginų), Centrai. Tube 
Works Co., Standard Tube 
Co. šiose dirbtuvėse subato- 
mis dirbama iki pietų. Yra 
čia ir mažesnių dirbtuvėlių. 
Viena didelė dirbtuvė yra 
antroj pusėj Ohio upės, ta 
vieta vadinasi Woodlawn, 
Pa. Dirbtuvės vardas Jonės 
& Laughlin Co. Iki šiol dirb
tuvėj mažai kas iš Ambrid- 
ge’iečių dirba, nes per upę 
nėra tilto. Pereitą rudenį lai
ke prezidento rinkimų buvo 
nubalsuota statyti tiltą per 
upę. Ateinančią vasarą pra
sidės darbas. Pastačius til- 
ą per upę šis miestelis dar 
abiau pakils.

Tai tiek šiuo tarpu galiu 
suteikti informacijų apie 
šios vietos darbus.

Jonas Kinderi*.

centų, bėgo skersai gatvę Į 
krutamu paveikslų teatrą, o 

[tuom tarpu smarkiai važia- sta, kunige, juodą darbą at- 
ir vaikuti užmušė likai, ir todėl pasmerks tam- 

jant vietos. Tėvams yra labai stą.” Kunigas įsikarščiavo ir 
didelis širdies skausmas.

$ « ♦

Kovo 30 d. lietuvis barz- 
daskutis S. T. išėjo iš proto. 
Mat, tas barberis turėjo to- 
* 2 . _ J kuomet tik 

siu lietuvių, kurie skaito irĮ nuskusdavo savo kostumeri, 
platina “Keleivį.” Šitie žmo-' ’ 
nes eina su progresu ir gir
tuokliavimu neužsiima.

Pustelninkas.

AHiuivarnus, U Lrtipgi sum- apsišvietusiu bei susiprato- ki papratimą: 
gus programas, kurj išpildė r . . . ■, į- " A
jaunos pianistės ir smuiki
ninkės. Panelės A. Kairai- 
čiūtė, Al. Beliauskiutė ir M. 
Naujokiutė puikiai paskam- 

• bino ant piano, o K. Babins- 
! naivv? x/vx4«uoi^iuvv ai x»x.

I Anestuke griežė ant smuikų.
M. Anestukė dar pasakė ei
les. Pabaigoje Dorchesterio 
“majoras” pagiedojo apie 
“buzologiją,” patsai akom- 
ponuodamas ant gitaro, prie 
to dar su savo “frentu” pa
skambino porą kitų gabalė
lių.

♦ ♦ *

Girdėtis, kad LSS. 71 kp. 
draugai laukia atsilankant į 
šią apielinkę drg. P. Grigai
čio. Svetainė prakalboms 
jau yra paimta, rodos ant 
24 d. balandžio, Essex Hali, 
40 Prospect St., 7:30 vakare. 
Tai bus pėtnyčios vakaras. 
Svetainė ta pati, kur Lietu
vos Sūnų Draugystė susirin
kimus laiko.

❖ * *

LSS. 71 kp. rengiasi prie 
apvaikščiojimo darbininkų 
šventės—Pirmos Gegužės, 
tuo tikslu nutarė kviesti ir 
kitas progresyves organiza
cijas dalyvauti sykiu. Tiki
masi ir šiais metais, nors tai 
dienai, sudaryti “šventa ra
mybė” tarpe susipratusių 
darbininkų ir surengti bend
rą apvaikščiojimą, jei pa
vyks. Kuopieti*.

MILDRED, PA. 
Iš užmiršto kampelio.

Šitas angliakasių kaimelis 
stovi atskirai, tarpe girių ir 
farmų. Lietuvių gyventojų 
čia yra apie 20 šeimynų, bet 
per dvyliką metų man čia 
gyvenant dar neteko matyt 
lietuvių laikraščiuose jokio 
straipsnelio nei žinutės iš 
lietuvių gyvenimo, todėl aš 
pasiryžau parašyti apie dar-

PHILĄDELPHIA, PA. 
Nelaimingi aisitimai.

Pereitą rudeni “Keleivy-

tai visuomet bėgdavo išsiger- 
i ti naminės. Ir taip darydavo 
visuomet. Bet dabar jam 
pradėjo rodytis akyse ra
guotos dvasios, vidurnakty 
jis pradėjo šaukti langą pra
sidaręs, kad kas pašalintų 

i nuo jo raguotas dvasias. Ta
da buvo pašaukti “aniuolai 

-» nugabeno

1 

Į

je” buvo rašyta, kad sudegė; sargai,
V UViJV x UV.Z.V.O V V i

teris, du vaikai ir bernas bu- ■ 
vo kaltinami padegime ir 

[suareštuoti. užstačius•........ .  ..........
tris tūkstančius dolerių kau- spirito Tr neatmieštą prade" 
ei jos, moteris su vaikais bu-[jo gerti. Pirmiausia M. Siu
vo paleista. Už berną tiebu- šas išsigėrė du stiklu ir nu- 
vo kam' užstatyti kauciją, sivertė nuo kėdės. Jis ant 
tai jis turėjo sėdėti iki teis-. vietos jr numirė. Tada jo 
mo. Kovo 12 d. buvo teis- draugai pašaukė policmarra 
mas. Nagrinėjant bylą paaiš-j ir klausia, kas daryti su 
kėjo, kad tą darbą atliko, draugu. Policmanas visus 
moteris susitarus su bernu, [areštavo. Suareštuotieji tu- 
Mat moterėlė vyrui nežinant, rėj0 prirodyti, kur jie pirko 
apdraudė visus savo rakan- .tuos nuodus. Dabar ir nuodų [ 
dus, potam susidėjus visus . pardavikas yra areštuotas, i 
daiktus atsikraustė į Phila-.ip visi sėdi be kaucijos. Kas 
delphiją, o pasilikęs ant far-• 
fos bernas sudegino visas j 
triobas. Paužienė tikėjosi/iš; 
apdraudos kompanijos gau
ti pinigų, bet gavo 6 mėne
sius kalėjimo ir penkis šim
tus piniginės bausmės. O 
bernas gavo 5 metus kalėji
mo ir penkis šimtus dolerių 
užsimokėti. Vadinasi, abudu 
turės gerą vikeišiną.

Paužai visą laiką gyveno 
labai gražiai, tik pastaruoju 
laiku nežinia kas jo pačiai 
pasidarė, kad jinai pradėjo 
savo vyro labai neapkęsti, ir 
kitaip savo vyro ji nevadi
na, kaip tik lietuvišku vel
niu. Ji vis savo vyrui saky
davo: “Aš padėsiu tave į 
kalėjimą akmenų skaldyti.” 
Bet dabar nabagė pati tą 
“džiabą” gavo.

Pauža, netekęs viso savo 
sunkiai uždirbto turto, pra
dėjo labai gerti ir iš gėrimo

kurie i 
Juozo Paužos farma. Jo mo-^barberį į pamišėlių namus.

« « ♦

_ Kovo 31 d, s4 munšaino
Bet užstačius J mylėtojai nusipirko bonką

koliodamasis apleido Užda
vinio krautuvę*’

Protestų mitingas įvyko 
28 d. kovo. Drg. A. A. Žal
pis atidarė susirinkimą ir, 
pasakęs Įžanginę kalbą, per
statė kalbėti drg. P. J. Juze
liūną. Kalbėtojas istoriškais 
faktais nurodė, kiek nelai
mių popiežiai atnešė Lietu
vai senovėje, siųsdami gau
jas kryžuočių ir kokią bai
sią skriaudą padarė Lietuvai 
dabartinis popiežius, paves
damas Lietuvos sostinę Vil
nų lenkams. Po prakalbos 
buvo perskaityta protesto 
rezoiiucija prieš popiežių, 
kurią visa publika priėmė 
vienbalsiai. Taipgi buvo pri
imta užuojautos rezoliucija 
pažangiajai Lietuvos visuo
menei, kuri kovoja su kleri
kalizmo užmačiomis.

Antru atveju drg. Juze
liūnas kalbėjo apie Lietuvos 
klerikalų smurtą. Vėliaus 
prisiminė ir apie Rusijos 
bolševikų terorą. Kalbėda
mas apie bolševikus, drg. 
Juzeliūnas susilaukė opozi
cijos. Mat, publikoje pasiro- 

■ d ė esą tris Maskvos garbin
tojai, kurie su Orentu prieš
akyje pradėjo kelti lermą. 
Draugas Juzeliūnas tinka
mai šitiems triukšmada- 

' riams atsakė ir perskaitė re-

t

ST. CHARLES, ILL. 
Pranešima* Vytauto Drau

gystė* nariam*.
Šiuomi pranešu D. L. K. 

Vytauto Draugystės na
riams, kad mirė du musų 
draugystės nariai: Julijonas 
Labeika mirė kovo 2 d. ir 
Andriejus Krikštolas kovo 
28 d. šių metų. Todėl drau
gai, malonėkite tuojaus 
užsimokėti į draugystės iž
dą pomirtines mokestis už 
du mirusiu draugu.

Susirinkimai laikomi pas
kutinį sekmadienį kožno 
mėnesio.

Joakima* Stanislovavičia, 
193 West Statė St.,
St. Charles, III.

____________ , x y* .
WORCESTER, MASS. 

Atsakymas ristikui 
J. Šimkui.

Ristikas Juozas Šimkus 
pasiskelbė “Amerikos Lietu
vy,” kad jis žada ristis su 
lietuvių čampijonu Juška. 
Nora visiems yra žinoma, 
kad jis Juškai ne pora; bet 
tiek to, apie tai aš nieko n& 
sakysiu. Aš tik noriu pasa
kyti keliatą žodžių apie Šim
kaus pasigirimą, kad jis ga
lįs paguldyt “Dzūkų Kara
lių” (suprask mane) keturis 
kartus į valandą.

Gerai žmonės sako, kad 
“pagirų puodas netaukuo
tas.” Tas pats yra ir su J. 
Šimkum. Kad tūli žmonės 
nemanytų, jog aš Šimkaus 
bijau, todėl visų lietuvių ži
niai paskelbiu štai ką: Aš 
sutinku su Juozu Šimkum 
persiimt bile kada ir bile 
kur, kad ir vidury Millbury 
gatvės. Aš sutinku su Šim- 
'kum “bečyt” tiek, kiek tik 
jis turto turi, kad jis manęs 
nepaims. Jeigu jis ištikrujų 
taip daug apie save mano ir 
tikisi mane paimt, lai krei
piesi prie mano manadžerio 
p. McGrath ir mudviem ris- 
tynės bus surengtos. -

B. M. Biekša

su jais bus, dar nežinia.
« ♦ *

Pereitoj sąvaitėj ant Ma- 
dison ir Tilton gatvių kam------------------- r---------------
po pas K. Palionį Į cigarų zoliuciją, kurioje pasmerkia- 
krautuvėlę atėjo girtas lietu- mas Rusijos bolševikų tero- 
vis ir paprašė popirosų. K. ras ir nupeikiami musų bol- 
Palionis padavė ir pasakė, ševikai,kurie tam terorui pri- 
kad kainuos 25c. Girtasis j taria ir jį gina. Visa publi- 
užklausė: “Ar ištikrujų tu’ka, išskiriant tuos tris bolše- 
nori, kad aš tau užmokė-i vikus, ir šitą rezoliuciją pri- 
čiau?” K. P. sako: “Žino- !ėmė. 
ma, kad turi užsimokėti.” į Dar reikia paminėti, kad 
Tada girtuoklis trenkė kum- Į kuomet susipratę lietuviai 
ščia į “šiokeisą” ir susižei- • dalyvavo šiame masiniame 
dė ranką. K. P. pašokęs kir- susirinkime, tai Piliečių 
to jam “punčį” tiesiai į aki-;Kliubas laikė savo mėnesinį 
nius, kad tas net apsivertė. I susirinkimą, čia kunigėlis 
Potam Palionis pašaukė po- kaip galėdamas kliubiečius 
licmaną, bet policmanas ’bovijo, kad tik ilgiau už- 
areštavo abudu. Vienas ture- Įtraukus mitingą, kad tokiu 
jo užsmokėti už “šiokeisą,” j budu kliubiečiai nesuspėtų į 
o antras už akinius ir buvo dalyvauti masiniame protes-l Woree8ter 
“skvėr ” to susirinkime. ----- --------------------------

Ašerukas. Dabar bus aišku, kad lie- (T*“ Kore“P- Bnt 5
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i KELEIVIS
*v

Ar Jau Turit “Keleivio” 
Kalendorių?

“Keleivis“ šįmet išleido | kad taip. Ž$mė gali išmai- 
labai puikų kalendorių 1925 J
metams. Jeigu kas da nėra 
jo gavęs, tai turėtų tuojaus 
išsirašyti, nes jau nebedaug 
jo liko.

Kalendorius yra knygos 
pavidale, ir jame telpa dau
gybė visokių pamokinimų ir 
informacijų. Yra tai tikras 
žinynas, štai jo suglaustas 
turinys:

1. 1925 metų sezonai. Ar
žinot, kada oficialiai prasi-’ . . „
deda pavasaris, kada bus namus stato iš sniego? Ko- 
pirma diena vasaros, kada 
pradžia rudens ir žiemos? 
Jei nežinot, tai čia rasit vis
ką išaiškintą.

2. Saulės ir mėnulio ūžte-

tinti nedaugiau 9,000,000,- 
000 gyventojų. Tokio skai
čiaus žmonija pasieks už 
300 metų, jis sako. Šitam 
straipsny išdėstyta visa jo 
teorija.

12. Kaip prasidėjo pasau
lyje karas? Tai garsaus rusų 
rašytojo Rubakino straip
snis. Begalo įdomus ir pa
mokinantis skaitymas.

13. Kaip gyvena eskimo- 
sai? Ar tiesa, kad jie savo

kie tų šiaurės gyventojų šei
myniški papročiai, tikyba? 
Šituos dalykus čia išaiškina 
garsus Amerikos mokslinin- 

_ _ .... kas Mac-Millan, kuris ilgą
mimai 1925~m7lš skai- laiM tyrinėjo eskimosų gy- 
tytojas sužinos, kada šįmet ve™m^ . 
pripuola 4 užtemimai, du 
saulės ir du mėnulio. Kada 
šitie gamtos apsireiškimai 
įvyko ir kur jie bus matoma. 
Šitam straipsny aiškiai pa
sakyta.

3. Darbininkų kalendo
rius. Čia surašyti visi svar- i 
besni darbininkų gyvenime 
įvykiai. Pavyzdžiui: L„_ 
panaikinta Amerikoje vergi
ja? Kada prasidėjo rusų-ja- 
ponų karas? Kada įvyko 
"Kruvinas Nedėldienis“? 1 « 
Kada revoliucionieriai nu- Į 
kirto galvą Franci jos kara
liui Liudvikui XVI-tam? Ka
da buvo nukirsta galva Ang- ^be'an“ žemės" 
lijos karaliui Karoliui pir- gy^yt>tapt žemes, 
mam? Kada kunigai sudegi
no italų filosofą Vaain? Ka
da jie sudegino mokslininką 
Bruną? Kada lietuvis stu
dentas Grineveckis užmušė 
Rusijos carą Aleksandrą 
II-jį?—Atsakymą į šiuos ir 
šimtus kitų panašių klausi
mų rasite šitam kalendoriu
je.

I 14. Kaip apsisaugoti nuo 
perkūno? Kaip pasidaro 
perkūnas? Kas yra perkūn
sargis ir kaip jis padaro
mas? Ar jis gali apsaugoti 
namus nuo žaibo? Kodėl 
perkūnas daugiausia muša į 
bažnyčias ir tvartus? Kodėl 
perkūnijos metu po atskiru 

k-aHa medžiu yra pavojingiausia 
aaa vieta, o girioje—saugiau

sia? Visi šitie klausimai yra 
nuodugniai šiame straipsny

15. Saulės spinduliai. Tai 
mokslinis D-ro Žemgulio 
straipsnis apie tai, kaip sau
lės spinduliai palaiko visą

16. Geležinkelių atsiradi
mai. Šita geležinkelių istori
ja parodo, kiek žmonės su- 
eikvojo turto ir laiko, kiek 
jie padėjo vargo ir kokių jie 
nedarė bandymų, pakol išra
do geležinkelius.

17. Kodėl žmonės tiki į 
dvasias? Geras straipsnis 
apie atsiradimą tikėjimo.

a ii 11 18- Pypk®* Čia
• .5*1 w 13 m*n5? aiškinama, kodėl žmonės

čia yra išdėstytas prof. Mar- k b k ; kai jje 
vino planas sutvarkymui ka- dėjo vartotf ke£
lendonaus taip, kad metu£, J19 Vidurių užkietėjime 
se butų 13 menesių, po 28 cj D-ras F’Matulaitis pa- 
dienas) kozną menes,. Įdo- k j jdomiu d , *į 
mno iv nemnL’irmntic’ etroinc *mus n pamokinantis sti aips- apje ligas ir jų gydy-
IUS. « • 1 ryia

5. Lietuvos gyventojų ‘ 
skaičius. Ar žinot, kiek Lie
tuvoje yra gyventojų? Kiek 
iš jų yra vyrų, kiek moterų? 
Kiek yra beturiu, kiek len
kų, žydų ir kitų tautų? Jei ' 
to nežinot, tai čia rasite vi
sas apie tai žinias.

6. Žymesnės pasaulio reli
gijos. Jums turbut nesykį at- 50
ėjo galvon klausimas. Kiek;cen^u “Keleivio“ skai- 
yra pasaulyje išviso katah-. tytojams tiktai 25 centai 
kų. Kiek yra budistų. Kiek • šitokį Kalendorių kiele- 
mahometonų, protestonų, vienas turėtų sau išsirašyti ir 
stabmeldžių ir kitokių . Ar (ja savo giminėms i Lietuva 
suradot kur paaiškinimą? nusiusti.

Arai rl*"

ma.
Prakeiktieji vienuo

liai. Labai įdomi istorija apie 
Gruziją ir jos vienuolius.

Tai tik svarbesni “Kelei
vio“ Kalendoriaus raštai. 
Jame telpa dar daugybė ei
lių, apysakų ir juokų.

Kalendorius yra papuoš
tas gražiais paveikslais ir

Jeigu nesuradot, tai čia ra
site visas informacijas.

7. Žemės rūšis nuošim
čiuose. Ar žinot, kiek kurioj 
pasaulio daly yra dirbamos 
žemės, kiek tyra, kalnų, miš
kų?—Čia viskas parodyta 
kaip ant delno.

Musų žemės plotas. Na, 
kas iš skaitytojų pasakys, 
kiek musų žemės kamuolys 
turi keturkampių mylių? 
Kokį plotą užima jūrės, o 
kiek yra sausumos? Arba 
kaip didelė yra Afrika, Azi-! 
ja, Europa, Amerika ir Aus
tralija? Retai kas tokius 
dalykus žino. Bet kas nusi
pirks “Keleivio“ Kalendo
rių, tas žinos.

9. Kiek kuri šalis turi gy
ventojų? Arba kiek yra išvi
so. žmonių ant svieto? Čia 
rasite visas reikalingas in
formacijas.

10. Kaip nustatoma Vely
kų diena? Šitas straipsnis 
parodo, kodėl Velykos vie
nais metais būna anksčiau, o 
kitais metais vėliau. Čia 
taipgi pasakyta, kokiu budu 
Velykų diena yra nustato
ma.

11. Ar pritruks žmonėms 
vietos ant žemės? Vokiečių 
mokslininkas Penck sako,

Paaiškinimas Apie Siun-
99timą “Keleivio 

Uetnvon.

eina

aKritaMui” Atakos 
Skuode Nepavyko.

Ministerija atsakė 28 liepos. 
1922 m. No. 19936 laišku 
sekančiai:

“Lietuvos Paštu, Teleg
rafų ir Telefonų Valdyba, 
atsakydama į Tamstų laiš
ką ii kovo mėn. 28 d. pra
neša, kad leidžiamajam 
Tamstų laikraščiui ‘Kelei
vis’ cenzūra jokių kliūčių 
platinti Lietuvoje nedaro.

, iv. visi;- gautieji Lietuvos 
! pašto įstaigose kalbamojo 
r laikraščio egzemplioriai da- 

statainiaclresantams pilnoj . .
tvarkoj. Kadangi Tamstų sc,_. aĮP .9?das, daugelį 
prenumeratoriai skundžia- pačių krikščionių” įvaro į 
si, jog nevisi laikraščius ,r atima jiems
gauna, tai tas gali atsitikti. viltj laimėti 1926 m. Seimo

• i rinkimus, tai “krikščionys” 
I buvo pasiryžę žut-but laimė
ti Skuode ir parodyt savo 
galybę. Ne tik laimėti, bet ♦ -k oniUnši 1_ .• • • v '

Pi! mutiniai rinkimai į val
sčiaus savivaldybę Skuode 
buvo panaikinti ir antri pa
skiru vasario 28 d. ir kovo

prenumeratoriai skundžia*

visai ne Lietuvos teritori
joj, bet kurioj nors perei
namo j.”
Iš to aišku, kad ”Kelei

vio” Lietuvos cenzūra ne
draudžia. Ir kode! ji turėtų 
drausti? Juk “Keleivis" ne 
bolševikiškas laikraštis. Nors 
Lietuvos valdininkus jis pa
kritikuoja, bet jis tai daro 
tik dėlto, kad jam rupi Lie
tuvos Respublikos labas. 
“Keleivis“ nori, kad Lietu
va butų tikrai demokratinė 
šalis, kad jos valdžia butų 
gera, ir todėl jis ją kal tais 
pakritikuoja. Dėl šito jokia 
išmintinga valdžia laikraš
čio nedraus.

Lietuvos žmonės "Kelei
vį“ labai mėgsta. Daugiau
sia jiems patinka ginčai 
“Maikio su Tėvu.” Beto "Ke
leivyje“ jie randa daug ži
nių iš viso pasaulio ir gera, 
pamokinančių straipsnių, ir 
visa tai parašyta lengva, su
prantama jiems kalba.

Taigi užrašyki! savo na
miškiams “Keleivį“ i Lietu
vą, o padarysit jiems dideli 
džiaugsmą.

Apskritiems metams "Ke
leivis” kainuoja S3.00. Pri- 
siųskit pinigus, priduokit sa
vo namiškių adresą—ir už 
poros sąvaičių jie jau skai
tys “Keleivį.”

“Kel.” Administracija.

KONGRESAS IR 
IMIGRACIJA.

Uišvyko ir vietos “tėveliai*’ 
Žemesnieji “činai” pradėjo 
skleisti tūkstančius atsišau
kimų, kuriuose biauriausBai 
buvo juodinami kai-kurie 
Skuodiškiams labiau pažįs
tami valstiečiai liaudininkai, 
kriminališkai šmeižiamas 
Seimo narys Radis. Visai pį-

Krikščioniškas Kapitalizmas1 
arba Lietuvos Išpardavimas.

1 d. Kadangi Skuodo vaį-korius valstiečius liaudinih- 
čiaus ‘ ti
riančios

i

L _________

I apskrities JTaiyboje, kadan
gi ‘knkščiohių* pralaimėji
mai savo buvusiose tvirtovė-.-

s atstovai turi persve- l^ atsišaukimus policija ąt- 
čios reikšmės Kretingos jir tėaiidavė tik prieš piat 

s Taryboje, kadan- rinkta*. . f J
Kitą dieną, per jomarką, 

J ė valstiečiųSkuode
liaudininkų atstovai Radis 
ir Deniušis ir socialdemokra
tas Markelis. Valstiečių liau
dininkų mitingą puolė “štur
mo” batalijonas: davatkos, 
mokiniai, ateitininkai ir kiti 
“geri katalikai.” Matyt, jie 

_______ _ iš anksto buvo tam ge- 
trinte sutrinti kairiuosiusTTr i priruošti, nes darbą pra
šiai prieš sąvaitę prieš rin
kimus jie visomis pajiegomis 
užgulė patį Skuodą ir vals
čių. I kovą buvo paleisti vi- 
<ų rūšių ginklai, kovoje pa
vanotos moderniškiausios, 
pačioj Ožeškienės gatvėj su
galvotos, priemonės. Vy
riausiuoju vadu buvo pats 
krikščionių demokratų par
tijos centro generolas kun.!
r j” ~ *
"strielčius” mitinguose ir, 
kaip pats pasisakė Skuode, 
tebenešiojąs užpakalio pa
puoši mą—uodegą. (’ ‘
ma. po sutonu). Jam pagel
bininkais -buvo “krikščio
nių" bloko Seimo nariai Ja
ras, Rinkevičius, Kosarskis, 
Kardišauskas ir vietos dva
siškos asabos.

Kai-kuriuos gimnazijos 
mokytojus, vietos “krikščio
niškų“ organizacijų lyderius 
betenka skaityti adjutantais ■ 
ai- dar žemesniais cinais. Pa- Į

pačiu “krikščionių” įvaro į

i sakant.
Dagilis, Seimo narys, geras I __ _  • ? nin no

dėjo labai sutartinai, tam 
tikra tvarka. Be to, yra ži
nių, kad tam batalijone da
lyvavo net Mažeikių pro
gimnazijos ateitininkų.

Kun. Dagilis tik džiaugė
si, tik džiaugėsi. Jeigu mi
tingo rengėjams nors kiek 
butų trukę takto, tai galėjo 
išeiti nei šis, nei tas. Tiesiai 
__ __ :, “pramatoriai” butų 

Į... uodegas, nes žmo
nių pasipiktinimas tokiomis 
“krikščionių-katalikų” ko- 

v. vos priemonėmis buvo di- 
(Žino- džiausiąs. Policija ir šauliai,

šitą įstatymą, atiduodan
tį privatiems kapitalistams 
Lietuvos upių turtus, svars
tė Seimas ir kademų balsais 
priėmė taip, kaip to norėjo 
kapitalistai. Jvyko negirdė
tas skandalas, Seimas atsi
sakė nuo krašto turtų naudo
jimo, atsisakė “Galybės” 
naudai. Išpliuręs, taksuoja- 
mas, neranguolis, girtuoklis 
ūkininkas su savo turtu taip 
nesielgia, kaip šiuo atveju 
pasielgė Seimas su turtu, 
priklausančiu visam kraštui. 
Krikščionys ir federantai iš
parduoda Lietuvos turtus 
urmu ir dalimis! Išparduoda 
—žinokite!

“Galybės” akcininkai 
siuntė kunigą pralotą Al- 
šauską Amerikon rinkti do
lerių, bet tenai tiems ponams 
nepavyko. Iš kur “Galybė” 
gaus pinigų? žinoma, pini
gų neturėdama, ji parduos 
akcijų užsienių kapitalis
tams arba perleis savo tei
ses anglų ir amerikonų ne
krikščioniškiems kapitalis
tams ir Nemuno, Neries van
dens jiega atsidurs svetimų
jų kišeniuje. Lietuvos žmo
nės mokės brangias kainas 
už elektros šviesą ir jiegą ir 
tuomi šimteriopai atlygins 
savo vilna tautiškiems kapi
talistams sutanose ir fra

kuose ir užsienių biznie
riams. štai kas laukia musų 
tautą ir tuos, kurie dainas 
dainuoja Nemunėliui ir Vili
jai.
Ką sakė socialdemokratai.

Musų atstovai Bielinis ir 
Kairys visu griežtumu stojo 
prieš šitą Lietuvos žmonių 
turto ilgiems metams išpar
davimą, išdėstė, kaip ant 
delno visą, kas aukščiau pa
sakyta, protestavo prieš to
kį įstatymą ir pareiškė, kad 
busimieji Seimai, kur kleri
kalams nebus daugumos, tu
rės atimti ir atims duodamas 
“Galybės” bendrovei teises.

Socialdemokratai pasiūlė 
sudalyti tokią bendrovę, ku
rion įneitų—valdžia, savi
valdybės, įvairios visuome
nės organizacijos, kurios su
dėtų pinigus ir paleistų Ne
muno ir Neries stotis. Jei ši
tų pinigų neištektų, tuomet 
tik vieną trečdalį kapitalo 
galima leisti Įdėti privatiems 
kapitalistams, bet du treč
daliu turi priklausyti visuo
menei ir valstybei, kurios 
privalėtų rūpintis pigiu elek- 

' tros jiegos teikimu žmo
nėms. Valstybė ir savivaldy
bės daug greičiau galės pa
siskolinti trūkstamų ^pinigų, 
nes jos turi turtą, kunuo ga
lės laiduoti skolintojams. 
Reikia tik gero noroj darbo 
ir visuomenės reikalų supra-

Musų klerikalai nepaikus 
sutvėrimai. Kur reikia, mo
ka savo reikalą aprūpinti. 
Kas neatsimena, kaip Seime, 
svarstant žemės reformos įs
tatymą, krikščioniškasai blo
kas buvo įnešęs “pataisėlę,” 
kurią priėmus butų išimta iš 
žemės reformos kunigų Al- 
šauskų (Laukžemės), Jaru- 
laičio (Pašiaušio) pirktieji 
dvarai. Tuomet socialdemo
kratų frakcija nutraukė Sei
mo posėdį, išėjo iš salės ir 
tik šitoji priemonė paveikė į 
patriotiškąjį bloką.

Buvo privalomas nuo ug
nies triobėsių draudimas. 
Kur buvę, kur nebuvę, atsi
rado . “krikščioniški kapita
listai,” sukurė privačią drau
giją “Lietuvą“ ir paprašė 
Seimo koncesijos 10 metų 
drausti miestų triobesius. 
Socialdemokratams protes
tuojant ir balsuojant prieš, 
draugija “Lietuva” gauna 
nužiūrėtą koncesiją (išimti
ną teisę). Prasideda valsty
binės nuo ugnies draudimo 
įstaigos teisių per Seimą nai
kinimas.

Patys Seimo atstovai, už- 
interesuoti “Lietuvos“ kon
cesija, neša “pataisėles,” ku
riomis mažinama valstybi
nio nuo ugnies draudimo įs
taigos teisės. Kovoti Seime 
prieš šituos pasiūlymus teko 
vieniems socialdemokratams 
ir “krikščioniški kapitalis
tai” laimėjo. Kiek tokių 
“biznių” buvo ir bus, sunku 
pasakyti, bet viena kunigo 
praloto koncesija prašoko vi
sas iki šiol buvusias, tai

Nemuno, Neries vandenų 
koncesija.

Op, op, ką ten Nemunėlis 
—ar tu mane šauki? Taip 
“tykiai vandenėlis pliuškin- 
damas,” Nemunėlis ir Vilija 
šaukė, šaukė, ir prisišaukė 
akcinę bendrovę “Galybė,” 
kurios sąstate sėdi kun. Ol
šauskas ir kiti “krikščioniš
kojo kapitalizmo“ apaštalai 
ir šimto nuošimčių Lietuvos 
patriotai.

Kame gi dalykas?
Anot žinovų, Nemuno ir 

Vilijos vandenys, užtvenkus 
juos palei Birštoną ir Kau
ną, pastačius atatinkamus 
pylimus, gali duoti tam tik
romis mašinomis į 150 tūks
tančių arklių jiegos elektros 
srovės. Šitokia elektros sro
vė galėtų duoti šviesos be
veik visai Lietuvai, reiškia, 
elektros lemputė atstotų da-! 
bartinį dūminą šakalį, smir
dantį žibalą ir žvakę. Tąja 
pat elektros jiega galėtų bū
ti paleisti visi Lietuvos trau
kiniai, įtaisyti elektros tram
vajai ir sukti dirbtuvėlių ma- • 
šinas. Sutaupymas miško . . . .
kurui butų begaliniai didelis, timo, bet viso to trūksta Šel
miško medžiaga galėtų eiti juo federantams, kunigams 
krašto statymui ir nereikėtų ir ūkininkams.
milionų litų kasmet išvežti į1 Pasibaigė aštrus ginčai, 
užsienį, perkant anglis ir ži- Statoma klausimas nubal- 
balą. žodžiu, Nemuno ir suoti. Pirmas balsavimas 
Neries upių vanduo slepia j vieno balso dauguma atme- 
savyje didelį turtą, kurį rei- ta valdžios pasiūlymą, bet 
kia norėti ir mokėti suvar- klerikalai reikalauja naujo 
toti. Pastatymas elektros balsavimo. Pirmininkas, 
stočių, teisybė, kainuotų nors visai aiškiai valdžios 
apie 80 milionų litų, bet de- siūlymas buvo atmestas, sta
lai visuomenes gerovės rei- to antru kartu balsuoti. Tuo 

ketų galvoti, iš kur ir kaip metu įneina Seimo salėn 
gauti reikalingas lėšas. ’ ......................................

Pliki, kaip tilvikai.
“Galybės” patriotai nu

žiūrėjo šitą Lietuvos upių 
urtą, sudarė bendrovę ir 
creipėsi į valdžią, kad jiems 
atiduotų Nemuno ir Neries 
vandenis. Valdžia, -greita 
“krikščionių kapitalistų“ no
rams, surašė įstatymą, ku
riuo “Galybės” bendrovei visuomenė, savivaldybės te- 
itiduodama 50 metų dideli apsvarsto šitą reikalą ir te-

dešimtų kilometrų, ir van-

ar tai noromis ar nenoromis, 
buvo “krikščionių“ pusėj.

Valstiečiai liaudininkai 
pasiskubino mitingą uždary
ti. “Krikščionys” krykštavo, 

j visur gyrėsi pergale, didžia- 
l vosi savo “žygiais.” 
! “Regit, kokia musų pajie- 
ga, ką mes galime ištaisyti” 
—jie sakė.

_______________ Nabagai, nesuprato, kac 
ti “šturmo” batalioną suda-'už JV dirbtiną “paiiegą” ga
re davatkų, mokinių ateiti- j ingesms yra teisybės žodis, 
ninku ir senų brostvininkų kad savo beprotiškais zy- 
kompanijos/i; .________ ..................................... ..'

Puolimas prasidėjo baž
nyčioje (v 
Dagilio p 
iis taip smar 
tiečius liaudininkus ir social
demokratus, kad. davatkos 
balsu pradėjo verkti. Keis
ta. kodėl davatkos, o ne tie, 
kuriuos pliekė?

Paskatintas pasisekimu i 
bažnyčioje kun. Dagilis su' 
savo pagelbininkais išėjo į 
rinką. Čia “apznaimino”

4 v giais“ patys save muša!
Balsavimo rezultatai pa

rodė, kad jie visiškai pralai
mėjo. Išvados pasidaryti ne-

ŠenU Juozas. 
(“Liet. Žinios”)

dįio 22 d.) kun.
du. čia Dagi- mejo. įsvaaos pasieta 
ii pliekė vals- sunku kiekvienam. .

AMERIKIEČIAI KVIEČIA
MI Į VELIUONOS 

IŠKILMES.
Washington, D. C. —Lie

tuvai pagražinti Draugija

Per pastaruosius porą mė
nesių įvairus biliai ir liečian
čios imigrantuc rezoliucijos, 
kulias Kongresas buvo 
žadėjęs priimti, sukėlė daug 
vilčių ir rūpesčių. 68-tojo 
Kongreso sesija užsibaigė 
kovo 2 d., ir nei vienas tų bi- 
lių ir rezoliucijų nebuvo pra
leista. Didesnė jų dalis visai 
Kongreso nepasiekė ir tik 
keliatas jų tebuvo Kongreso 
rimtai svarstoma.

Vėliausi gandai ir tvirti
nimai, kad Kongresas žadė
jo priimti ar buvo jau priė
męs bilius, kurie palengvins 
naujos kvotos Įstatymą, pasi
rodė be pamato. Daug žmo
nių tikėjo, kad kas nors bus 
padalyta, kad pagelbėjus 
tiems, kurie buvo gavę vizas 
prieš liepos 1, 1924 m., bet 
negalėjo važiuoti dėl kvotos 
sumažinimo. Taipgi žmonos 
ir vaikai čia esančių ateivių, 
tikėjosi greitai atvažiuo
ti į Suv. Valstijas. Kongre
sas vienok šiuose dalykuose 
nieko nepadarė, ir naujasis 
Kongresas nesusirinks be 
gruodžio mėnesio, 1925 m. 
Taigi negalima tikėtis jokių 
greitų permainų imigracijos

f

Daugelis klausia, af 
Keleivis“ Lietuvon?

į tai galima atsakyti, kad 
eina.

Žinoma, gali pasitaikyti, 
kad vienas-kitas numerių 
kelionėj prapuola, arba kas 
nors is kaimynų pasisavina, įstatymuose, 
teciaus Lietuvos cenzūra 
kol kas “Keleiviui” kliūčių 
nedarė. Didžiuma žmonių 
Lietuvoje, ______  ____
vis” yra siunčiamas, prane-: . . .- . «
ša, kad jie gauna beveik japnbavnną, kuriame laike 
kožną numerį .dauguma svetimžemių turi

Seniaus, pakol Lietuvos deportuojama, taipgi 
paštas nebuvo da susitvar-.ne^aP° įstatymu. Jis buvo 
kęs, tankiai siunčiami iš perleistas Reprezentantų 
Amerikos laikraščiai prapul- Name vasario 10 d., bet Imi- 
davo. Šito dėliai “Keleivio“ gracijos Komitetas vasario 
administracija liepos mene- 23 d. nutarė nedaryti jokių 
įV’ !9 v IpęL?ls.rIa»?.L,tt1uvos žingsnių to tolinus reikale. 
Pašto Valdybai laišką klaus- o * * .. . . ,
dama, ar kartais cenzūra Senato Komitetas jaute, kad 
“Keleivio“ nekonfiskuoja. įbilius turi būti išstudijuotas

Į šitą paklausimą Lietu- ir išdiskusuotas plačiai. 
VOS Respublikos SiKicinVimc į EI T?

n

Proponuojamas Deportą-
• A 1 j 1 *1 A •,^2iu...a žmonių eijos Aktas, kuris butų prail- 

. kuriems “Relei- <>ei»rtacipos laiką ir
į atėmęs dabartini u metų • A • * • - *

I

i dauguma svetimžemių turi

apie uodegą ir kitokiu “cu- telegrafu pranešė Lietuvos 
du“ pripasakojo. Opozicija Pasiuntinybeidu“ pripasakojo. Opozicija Pasiuntinybei Amerikoje, 
užsilaikė ramiai ir rimtai, kad per Jonines bus Veliuo- 
Norinčius paduoti paklausi- nos iškilmės. Kviečiama 
mus Dagilis liepė registruo- Amerikos lietuvių organiza- 
tis, kad nugązdinus, ir į pa- cijas dalyvauti tose iškilmė- 
klausimus neatsakinėjo, se ir tam pritaikinti savo 
"Apsidirbę” su miesteliu, iš- ekskursijas Lietuvon, 
sigrudo į kaimus. Į kaimus Liet Paoiunt Amerikai.

i

dvejetas atstovų iš krikščio
nių demokratų kompanijos 
ir šie du atstovu nusveria 
balsavimą: už valdžios (sta
tymą balsuoja 27, prieš 24. 
Tuo budu laimėjo “krikščio
niškieji kapitalistai,“pralai
mėjo Lietuvos žmonės ir vi
suomenė. Štai kas dėjosi 
Seime. Lietuvos darbininkai,

___ _______ __ tuos, kurie urmu ir dalimis 
dens srovė išimtinai naudo- ilgiems metams išparduoda 
, imui be jokių garantijų vai- Lietuvos turtus. <
stybčs naudai, __ ______ (“Socialdemokratas”) ,



KORESPONDENCIJOS.
LOS ANGELES, CAL1F. I rėdomas 52 metu amžiaus. • 

auta 1 aąAlmta««*•*. • loVkGl •yzyv ittKnteia n«ura k |
uatrijo* taką. gus, priklausė prie tautiškos; 
žinoma, kad kru- ^ažnyčos, per ilgą laiką skai-i 
aiksiu industrija tė Keleivi” Paliko pači^ 
riausia? Ar žino- su vaikais dideliame nuliudi-

Lietuviai eina į pelningiau* Buvo labai populiaria žmo- į 
šią industrijos ialcą. gus, priklausė prie tautiškos • 

Ar jums žinoma, kad kru- bažnyčos, per ilgą laiką skai-! 
tarnų paveikslų industrija tė “Keleivį.” Paliko pači^ 
yra pelningiausia? Ar žino- su vaikais dideliame nuliudi- 
te, kad šimtai milionų dole- me-. Mkos palaidotas su baž- 
rių suplaukia j Holly\vood ir nJ^inėm apeigom ant lietu- 
Los Angeles kas metas? Ar V11J .tautiškų kapiniu, patar- 
žinote, kad dalis to turto naHJant vyskupui Gritėnui. 
teks ir lietuviams? Ir kodėl ( , Ona Margienė mirė turė- 
ne? Juk ir lietuviai išmoka l‘.ama I08..tik ?? metu am- 
šimtus i 
krutamiems paveikslams’ 
tad kodėl lietuviai negali 
pasinaudoti proga ir gauti 
dali to turto? Kad pasinau
dojus taja proga, būrelis su
manesnių lietuvių su Fran
cis Valuskiu priešakyje ei
na į krutamu paveikslu in
dustriją. Tam tikslui Fran
cis Valuskis suorganizavo 
kompaniją 1923 melais, bet 
dėl stokos spėkų iki šiol ma
žai kas buvo veikiama. Bet 
dabar jau smarkiai žengia
ma pirmyn. Jau turi priren
gę veikalą ir už kcliatos die
nų pradės lošti. Vaikrlas 
paimtas iš kontrabandos lai
kų ir bus labai žingeidus.

Kas per vienas Francis 
Valuskis?

Tai žmogus, kuris m žai 
kalba, o daug dirba. Turi 
nenkiu metų patyrimą toj 
šakoj ir vis dar tyrinęja-stu- 
dijuoja. Jo vieninteliu tiks
lu buvo dasigauti i kintamų 
paveikslų industriją, ir tam 
dalykui jis pašventė daug 
laiko ir pinigų. Jo tikslas da
linai jau atsiektas, pradžia 
jau padaryta; lieka tik pra
dėtą darbą tęsti tolyn. Nėr 
abejonės, kad savo tikslą 
pilnai atsieks.

Tolimesnis programas.
Duot visą eilę veikalų iš 

Lietuvos istorijos bei betu
riu gyvenimo. Tuomi bus 
atsiekta du tikslai: išsirekla- 
muos Lietuva su jos žilos se
novės istorija ir duos puikų 
pelną tiems, kurie tą darbą 
dirbs. Nes kas gi nežino, 
kad krutami paveikslai yra 
geriausis būdas ko nors iš
rėkiama vimui? Juk krato
mus paveikslus lanko veik 
riša Amerikos visuomenė. 
Taigi, galite lengvai supras
ti kokį naudingą darbą F. 
Valuskis pradėjo. Ši naudin
gą darbą Amerikos ir Lietu
vos lietuviai turėtų su džiau
gsmu pasitikti.’

Galimybė.
Kadangi Lietuvos istorija 

turtinga visokiais nuotikiais. 
tad yra daug medžiagos dėl 
kratomų paveikslų, kurie už- 
interesuos milionus žmonių, 
nes prasti, vien tik iš Ame
rikos žmonių gyvenimo, vei
kalai nusibosto, nori pama
tyti ką nors naujo. Ir tą “ką 
nors naujo” pamatys Lietu
vos istorijoj. Taigi kaip ma
tote, Francis Valuskio kom
panijai dirva gana plati.

Plačiau apie šio darbo 
progresą parašysiu vėliau.

. Svečia*.

nytinėm apeigom ant lietu-

tūkstančių dolerių ?ia“s- p»«i? iš Kauno mies-
to, buvo linksmo budo mote
riškė. Net ir didžiausiame 
nuliudime ji kiekvieną žmo
gų prajuokindavo. Buvo ap
šviesta moteris, mylėjo skai
tyti laikraščius, iš kurių už
vis geriausia jai patikdavo 
“Keleivis.” Velionė mokėjo 
daug kalbų: kalbėjo lietu
viškai, lenkiškai, rusiškai, 
vokiškai, žydiškai ir angliš
kai. Paliko vyrą su penkiais 
vaikais didžiausiame nuliu
dime. Tapo palaidota ant 
lietuvių tautiškų kapinių.

Anastazija Černiauskienė 
mirė prieglaudos namuose. 
Paėjo iš Kauno rėdybos, Al
sėdžių vai., Žemių kaimo, 
turėjo 39 metus amžiaus. 
Sirgo proto liga. Paliko vyrą 
ir dukterį.

Lai būna visiems įniru
siems lengva šios šalies že
melė. Račių Juozas.

MILLINOCKET, ME.
Bolševikas paviliojo svetimą 

moterį.
Vietos lietuvio K. Fišerio 

šeimyniškas gyvenimas ta- 
:)O suardytas. -Jo moterį pavi
liojo buidingierius St—lis.

Seniaus Fišeriai gyveno 
nutikime. Bet ant nelaimės 
priėmė pas save gy vent.bur- 
dingieri St—tį. Kiek pagyve
nus Fišerienė su burdmgie- 
rium tiek susidraugavo, kad 
perskirt jau nebuvo gulima. 
Turbut bijodami blogų pa
sekmių, jiedu nutarė pabėg
ti iš Fišerio namų. Pirmiaus 
prasišalino burdingicrius, o 
kiek vėliaus ir gaspadinė.

Minėtas burdmgierius bu
vo karštas bolševikas, skai
tė “Laisvę” ir “Vilnį,” o ki
tus laikraščius keikė.

Pavasario Žiedas.

ANOT $104

Didžiausia Arbatos ir

Tik pamislykite!
Dabar jus galite nupirkt

V.ew Sviro Fike Į hTmii? 1S9
Fam Svaro Pakelį La Toaroiae Arbatos «4S

(Bile rūšies!

Kavos Vertybė Amerikoj Šiandien
W. S. Quinby Co., 291 Atlantic Av««, Boston, Mus.

Pavojinga Liga.
................................... Maskvos komunistų tarpe 

kiškai, tai nežino, kaip savo eina gandu, kad ir čičeri- 
................... • ••• nas “susirgęs” ir reikalingas 

didesnio gydymosi. Matyt, 
Trockio liga yra užkreči;.- 
ma.

| PARSIDUODA FARMA I m fPABAltfCRV
120 akrų teriMttvs »>u-. UKADUWdll

Į įlinkais tik už $2400, ant lengviausių . . _ .
1 išlygų- Platesnių žinių norint, klaus-, rCnteFlb IT rOpiCTUOtoj** 
kit C"’ " . .

F. CLARY 
WH1TE CLOUD, MICH

>; BROLIAI FARMERIAI!
■ Prašau pranešti man, katrie iš jus' 
turite visokių žolių sėklų, kaip tai do-1 
bilų, motiejukų ir kitokių žolių Aš

,17), Karpenteris ir taisau viską, 
kas tik reikalinga prie namų 

Kaina prieinama. (17) 
33 GREEN STREET 

BOSTON, MASS.

SCRANTON, PA. 
Nekrologija.

Šiomis dienomis čia pasi
mirė šie lietuviai:

Jonas Rėklys mirė po 
dviejų metų ligos. Velionis 
Siejo iš Suvalkų rėdybos, 

olupių kaimo, Amerikoj iš
gyveno apie 23 metus, am
žiaus turėjo vos 44 metus.. 
Jonas Rėklys buvo geras 
žmogus, mylintis savo drau
gus, lodei ir ji žmonės mylė
jo, Velionis Jonas dirbo an
glių kasyklose, smarkus bu
vo prie darbo, todėl prarado 
savo sveikatą dar jaunu bū
damas. Paliko pačią su 4 vai
kučiais didžiausiame nuliu
dime. Velionis buvo laisvų 
pažiūrų žmogus, per daugeli 
metų skaitė “Keleivi,” tad ir 
palaidotas buvo be bažnyti
nių apeigų.

Simanas Stumbiys mirė 
po sunkios ir ilgos ligos, tu-

pirkau farmą 1 d. kovo šių metų, lai
neturiu Jokių sėklų. Katrie turite, — - — — -- 5
praneškite, aš pirksiu. I . “" ■■■ an ■ »■ w

Taipgi katrie iš jus norite gerų šu- S 
. nų dei medžioklės arba paliavonės, tai v 
pas mane galite gauti. Aš turiu labai \ 

‘geros veislės dėl zuikių, lapių ir kito- > 
■kių žvėrių Turiu jaunų ir didelių, v 
' Adresuokit: (17) '*

PAUL KATRUNAS vf
Box 44, East Lynn, W. Va. i

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTE

■ I726 McAllister Avė. N
2) Pagelbininkas KAROLIS D1MŠA > 

716—8th St. i\
31 Užrašų Sckr. R. M. RULECZ >

838 So. Jackson SL '
4» Turtų Sekr. ANT. SALIUČKA

i

HAUKEGAN, 1LL
Valdybos Antrašai:

1) Pirmininkas VINCAS GABRIS

| H. 0L1N & CO.
HOUSEHOLD URMSHERS

Tel. South Boston 3136
visiškas išpardavimas:

Lai bus jums žinoma, kad 
šiuo tarpu jus nesurasite visa- 
iiu.' Bostone pigiau nusipirkti 
fumičių ar kitų namų reikme
nų. kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas raudos už krautuve, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartus tie'; kaip pirmiaus mo
kėjau. mane priverčia biznį už
baigti. Patarčiau jums ištiest) 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti fumičit’s pas mane pigiai

Asi'aol vtite pažiūrėti, o pa- 
persitikrinsite. (-)

.M. OLIM
388 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS

Pajieškau ap-ivoiimui merginos, ar
ba našles nuo 25 iki 32 niet’j amžiaus. 
Aš esu vaikiuos 3 i melų. < IG>

MII. B. A.. 193 Grano St, lio.\ !<><, 
BrookĘ-n, N. Y.

nors atvažiuos. Mat, kalaku
tu buriukės nesusikalba l?n- Į a..f_
vilnas polskam kirpikui Įsiu- 
lyt.

Kai būna geri metai ir dar
bai eina gerai, tuomet ir lie
tuviškos buriukės būna dau
giau įžėlę. Kad visas buriu- 
tes gerai, apkirpus, būdavo, 
atvažiuoja kokie trįs lietu-, 
viai kirpikai. Kadangi šiais 
metais darbai eina silpnai ir 
buriukių vilnos nekokios, tai 
atvažiavo tik vienas kirpi- 
kas iš Cambridge. Jis suk v te-, 
tė visas buriukės 30 d. kovo 
į airių bažnyčią ir išsigalan-j 
dęs žirkles pradėjo jas kirp- J 
ti. Kirposi daugiausia tik ka-» 
lakutės buriukės, nes dzūkės! _
didžiumoje jau buvo apkirp-' Pajieškau sav. 
tos lenkų kirpiko. įa^_ "

Dabar tarpe dzūkių ir ka
lakučių buriukių eina gin
čai, katras kirpikas geriau v
darbą atlikb, tai yra plikiau 
apkirpo. Didžiuma yra tos ‘ ~
nuomonės, kad lietuvis kir
pikas plikiau nukirpo, negu 
polskas. Sakoma, nekurioms 
kalakutėms netik vilnos, bet 
ir skūra likosi nurėžta.

Kada gi tos buriukės pasi- ___ ____
liks susipratusiais žmonė- noriu susižinoti lū Kanadoj

•_ gyvenančiais lietuviais. Prašau atsi-
^BlaRUta*. šaukti, už ką- buriu labai dėkingas, 

aes - — -x | Platesnes žinias suteiksiu per laišką.
i .. ...............
i 
i 
j pusbrolio Felikso Janušausko, Smil- 
i giu parapijos, Paiulų dvaro. Katino 
1 rėdybos. Pirmiau jis gyveno Milwau- 
• kee, W is. Meldžiu atsišaukti arba ži- 
i nantieji malonėkite pranešti, busiu

Nesenai Indijoj archeoio-; dėkingas.
VINCAS KUČAUSKIS gai įskase akmenine* len-l 22 Bordenton Rd, Buriington, K j. 

tas, kunos esą seniausios iš j---- —---------;------------ - ------

KENOSHA, WIS.
Kurie nori užsirašyti “Kelei

vį“ arba kokių nors knygą užsi- 
sakvt. gali kreiptis prie musų 
generalio agento. Jis patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:—
JOE EIJOSIUŠ 

North West Hotcl. Roona 
Kenosha, Wis.

O

15.
ji

1

i

Pajieškau apsivedimui vakino, r.e- 
jaunesnio 27 metų, mylinčio švarų 
Aeiiaynos gyvenimą. Aš esu mergina 
25 m , vidutinio ūgio. Su pirmu laišku 
malonės prisiųst paveikslą ant sek in
ėto adreso: (i?)

“Naujienos” Box III 
1739 So. lialsted St, Chicago, Ii],

Pajieškau apsivedimui mergintis ar
ba našlės, nuo 35 iki l<! metų. Aš esu 
39 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
ką gyvenimą, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymą duosiu kiekvienai. (20) 

'j*. M_ S
2900 E. 82nd St, Cleveland, Ohio

i
i

810—8th St„
5) Iždininkas KAZ. VAITEKŪNAS < 

716—8th St.
6) lž<io globėjai:
JURGIS PETRAITIS 

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenos Are.
7) Knygiai K. AM BRAZIŪNAS 

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—8th St.
JONAS JOKŪBAITIS

47 Picidilly CourL

tjs

PAJIEŠKOJIMA1
<> brolio Juozapo Mu- : 

; r.ingv. Paeina iš Kauno rėd, Siaurų I 
Užugarės parapijos. Veršių: 

kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo antra- j 
. šu: KVIKLIAM MUNINGIS |

P. O. Box Rovalton, III. !

. poiės apsk., Panemunės parapijos, Ši
lėnų kaimo Meldžiu atsišaokti šiuo 
antrašu: MOTIEJUS DOBILAS

P. O. Box 3, Royalton, III.

Pajieškau Martino Baltoko ir kitų 
draugų, su kuriais. 1923 m. atkelia- 
vom ant laivo Leriiatn, Mąlonėkite at
sišaukti. M. LEATUKAS 

1530 W. Monroe St. Springfield, III.
------------------- £-----S------------------ ---------<3----- «------

REIKALAVIMAI

DARBŠTIEMS VYRAMS 
PROGA

Jeigu užsiimi ką nors par
davinėti ir nori sunaudoti 
savo liuoslaiki, kad turėti iš 
to naudą, rašyk laišką mums 
klausdamas informacijų.

Biznio vedėjas (20) 
F. W. TIKNIS 
Am. E. Gar. Co.

339 W. Broadway, 
Sa. Boston, Mass. .

REIKALINGA 100 VYRŲ
Ant tabako fa’nrų. Darbas lengvas 

alga gera, valgis ir Kambarys. Kreip
kitės į

CAMROLL'S LABOR AGENCY 
24 Atlyn St„ Hartford, Conn.

ALEX STULPIN 
Bt>x 166, Sanbornville, N. H.

Aš. Vincas Kučauskis. pajieškau j

Vandenynų dugno 
paslaptys.

REIKIA 2 VYRŲ
Vienas, reikalingas toks, kuris mo

kėtų troku važiuot ir kilbasas parda- 
vinėt. O kitas reikalingas ant benčiaus 
kilbasas dirbti. Ženoti turi pirmenybę. 
Kreipkitės į

BALKUS SAUSAGE CO-
19 Camden St, W. Lynn, Mass.

WEST LYNN, MASS. 
Dzūkai ir kalakutai.

Čia yra nemažas lietuvių 
būrys—apie šimtas šeim; nų 
ir apię 40 senbernių. Liet i- 
viai čia yra pasiskirstę j d li
kus ir kalakutus. Kaip d.u- 
kų, taip ir kalakutų tarpe di
džiuma yra ištikimų kuni
gams buriukių, kurios prioš 
Velykas neša kunigėliui st- 
vo vilnas. Dzūkiškos buriu- 
kės susikalba polskai, todol 
ir savo vilnas daugiausia ne
ša paliokų kirpikui. Kad :u 
p lietuvio kirpiko čia nėra, 
tai kalakutų buriukėms pri
sieina laukti, kada jis iš kur-

vien iki 5i‘nl raetn raufiik i I Paji^k-au brolio Povvlo Dundulio, VISU IKI S1O1 labtų raSUbKJ įgyveno Kansas City. Noriu už pagel- 
radinių. Lentose rašom'i,;bininką ant Jarmos 
kad 13,000 mėtų atgal yra 
paskendę Ramiajame van
denyne dideli plotai žemės. 
Paskendusios žemės gyven
tojai buvo pasiekę aukščiau
sio laipsnio kultūros: jiems 
buvę žinomas parakas ir 
šaunamieji ginklai. Oru Iš
klojamosios mašinos galė
jusios pakelti iš karto 20 
žmonių. Vienas kariuome
nės vadas buvęs išradęs la
bai mažą elektrinį aparatą, 
kuriuo galėdavęs persikelti 
iš vietos į vietą.

Colgate’s 
kaili Mykime Fr ti

jums, kad naujas bu-Dūmintai pasakys 
das užlaikymui dantų yra tai apsaugoji
mas ję nuo gedimo. Colgate’s dantų va
lytojas užlaiko dantis sveikai. Daugiu 
dcntisty rekomenduoja jį. negu kurį kitą 
dantų valytoją.
Saugiausias ir geriausias būdas užlaiky
mui dantų tvarią ir skaidrią yra valant 
juos po kiekvieno valgio su Colgate’s dan- 
tn valytojų.

. REIKALINGOS MERGINOS, ku
rios mylėtų dirbti teatruose prie Art. 
Važinėti po visą Ameriką. Gėja mo
kestis dėl gerų merginų. Tūri turėti 
padėt kaucijos. Platesnių žinių norint, 
kreipkitės J. RIMKUS (17)

Bax 408. Thamston. Conn.

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

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

VALDYBOS ANTRAŠAI: 
rirmsėdit. Juozapas Misevičius, 

117 Vest Main St, 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurpalis 

585 West 5th SL
Nutarimu Rast. J. Stanislovavičius, 

193 Wcst Šute St,
Turtų Rast. Mykolas Sablickas, 

P. O. Box 342,
Iždininkas Antanas Kimontas, 

105 Wcst Main St,
Knygius Kazimieras Tamošiūnas, 

42 West Wa)nut St, 
IŽDO GLOBĖJAI:

Justinas Kukoraitis, 
112 West oth St,

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St, 

Boleslovas Alekna,
168 Monroe SL.

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas. 

110 West Illinois St 
Bronislovas Einoris. 

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West 6th St, 

Romualda Griėiunas, 
85 Vest Main St,

MARŠALKOS: 
Petras Kišonis, 

P. 0. Box 2J4. 
Liudvikas Gruožis, 

R. Tirs t, Box 10,

’-p

Strand Tailoring Co.
JEIGU NORI turėti gerų siutų, 
ta: ateik pa^. mane ir persitikrink. 
Aš pasiųsiu pagal naujausių madų.

Taipgi taisom senus drabužius, 
išvalom ir suprvsinam. Padarom 
kaip naujus. (25)

308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ant 2-rų lubų, arti b St.
Savininkas M. J. NECIACKAS

Tel. So. Boaton 506-W
DAKTARAS

A L KAPOČIUS
UTUVIS DENT1STAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena
2 iki 9 vak

BOSM NEDALIOMIS: 

’VTTTiki 1 a. po pietą

Seredomis iki 12 diena. 
Ofiaaą ”KeMvie* name. 

251 Kroadeay. tarpe C ir D 8L 
Sfž. BUSTOM. MASS.

A. DUNDULIS
P. O. Box 274. Cotulla, Teras.

Pajieškau dėdės Antano Abraičio. 
I jis gyvena Detroite. Malonėkit pats 
atsišaukti arba kas žinot malonėkit 
pranešti, už ka busiu dėkinga. 

ELENA REMIDZIUTĖ 
Josiunienė

9 Fountain St.. Waltham, Mass.

Pajieškau dėdės Simano Kazlausko, 
vėlesniu laiku gyveno Cleveland, Ohio; 
ir tetos Marijonos Kazlauskienės, se
niau gyveno Pittston, Pa. Abudu Su
valkų rėd.. čiudiškių kaimo, Prienų 
parapijos. Aš esu sūnūs Francišk.nus 
Kazlausko. Atsišaukit šiuo adresu: 

A. W. KAZLE
M. B. Navy Yard. New York, N. Y.

Pajieškau Juozo ir Jono Brazauskų, 
Paliūnų kaimo. Rudaminos parapijos, 
Seinų apsk. Malonės atsišaukti arba 
žinantieji teiksis pranešti.

VINCAS UZDILA
211 E. Main St Plymouth, Pa.

Jurgis Stankevičia, pajieškau savo 
brolių: Juozo. Vinco. Stasio ir And
riaus Stankevičių. Paeina iš Suval
kų rčd., Netyčkcmpio kaimo. Malonė- 
čiau. kad atsišauktumėte šiuo ant
rašu: (17)

JURGIS STANKEVICH 
113 N. Greenc SL. Baltimore, Md.

Aš, Ona Zelinki vičiutė, Juozapo Ze- 
linkevičiaus duktė, pajieškau dėdča 
Jurgio Zelinkevičiaus ir krikšto tėvo 
Antano Miliaucko. Kas apie juos ži
no, malonės man pranešt ant sekančio 
adreso: (17)

MISS ANNA ZELINKEVIčIUTft 
77 Mohawk St, Stratford, Conn.

PARDAVIMAI

PIRMA LIETUVIŲ AGENTŪRA 
CAMDENE.

Parduodam stubas, farmas, lotus, 
buėcrnes, teatrus, kotelius, ant leng
vų išlygų. Išdirbam visokius doku
mentus. Teisingas patarnavimas. Pa- 
rupinam mortgičius. Inšiurinam na
mus ir forničius. Kreipkitės pas (16) 

TAMULEVIčlA IR VIGELIS 
1261 Thurman St- Caaden, N. J. 
Beit ’Phone 4245-M. Keyston 20943

DR. J. MARGUS 
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas sekretnų ir chroniš
kų vyrų ir moterų ligų.

18 I’aruienter St, Boston, Mass. 
(Prie Hanover St.)

Te). Richmond 668. (-)
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai. po pietų

APS1VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos ar

ba našlės be vaikų, nesenesnėa kaip 
45 metų ir ne jaunesnės kaip 30 metų, 
be skirtumo tikėjimo Esu našlys, 40 
metų senumo, turiu 3 vaikus, visi ei
na mokyklon. Turiu savo, stabą ir for- 
ničius. dirbu kasyklose. Kaip atsišauk
site, dauginus per laiškus susirašy
sime. A. AGANAU8KAS

P. O Box 187
Anvil Location, Mich.

Trjs europietės, linksmo budo lietu
vaitės pajieškoni apsivedimui dorų 
vaikinu. Mes esame tarpe 21-20- ir 
19 metų. Su pirmu laišku meldžiam 
nasiusti ir paveikslą, kurį ant parei
kalavimo grąžinsim. Platesnes žinias 
suteiksim per laišką, atsakymų duo
sim kiekvienam. Musų antrašas:

B. K. (17)
Tj»čn iela 17 dr. 24.

I i» pa ja, latvi ja

| PARSIDUODA RARBERNĖ. du 
krėslai, tris stalai pool. minkštų gė-

1 rimų, O ruimai, gražus rakandai, mau- 
' dynė, lysas ant metų. Randa $65 ant 
mėnesio, ant biznio gatvės. Esu naš
lė, nesutinku su broliu, atiduosiu už 
$750 viską. <17,

2836 Michigan Are- Detroit, Mich.

PARSIDUODA DODGE TROKAS 
1922 metų, ir BUR K TOl’IIING 1922 
metų. Kas norėtų pirkt, lai parašo 
laišką. Abu karu geri ir parsiduoda 
pigiai.

FRANK YONAITIS 
High Street. Westwood. Mass.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

mynai. visokie įtaisymai, šiltas ir šal
tas vanduo, elektra, pesas. maudynės, 
2 garadžiai, pusė akerio žemės, gra
žioj vietoj, arti Lietuvių Kliubo. Par
siduoda pigiai, nes savininkas pabai
soj gegužės nori išeiti ant farmos. 
Pirkit nuo savininko. (21)

J. SUMAS
7 Beach SL, Haverhill. Mass.

Atidaryk Užtartu tarei 
Atsakymas šia pagarsinimo knstusse- 

’ riams ir teiraujantiems
Kurie prisiuntėt vienų dolerį ir lek

cijų dar negavot, tai turėkit kant
rybės, nes dėl daugybės adresų aš 
mašinėle nespėju pagaminti, tad pa
siunčiau “Kelcivin ” Kaip greit iš 
spaudos sugrįžš, tai visiems išsiunti- 
nėsiu. Kurie kantrybės neturit palauk
ti. tiems grąžinsiu pinigus. Kurie nuo 
manes atsakymo negavot, tai teiksitės 
prisiųsti aiškų antrašų, nes turiu su
grįžusių laiškų Klausiantiems, kų aš 
parduodu, ar šiaip dolerius gaudau, 
turiu pasakyt, jog aš išmokinu gam
tos slaptybių, per mokslą ir praktiką 
patyrtų, "su kurių pagalba gali būt 
turtingas, sveikas ir visų mylimas. 
Praktikuok, tai ir pats patapsi. Su 
vienu doleriu kreipkis pas: (-)

K. ŽVILIS
176 Belvedere St. San Francisco, Cal.

2 Tel South Boston 4000

> h. J. Laidžias Seyaau
’ LIETUVIS GYDYTOJAS

| 772 Broadway, So. Boston, Mana.
| VALANDOS:
{ Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

'75252S2SZS252S2S2S2S2SeS2SK2!29^

S Lietuvis Optmetristas

FARMOS

ŪKE
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

Beldžiu atsišaukti šiuo adresu: (16) 
JOSEPH GER1BA 

Scottville, Mich.

PARSIDUODA ŪKĖ
Parsiduoda ukč greitu laiku, 75 ak

rai žemės, 40 akrų dirbamos, likusi 
miškas ir ganykla, ant ežero kranto, 
prie didelio kelio 'i maitė* nuo mies
to, pašto, stoties ir mokyklos. Parsi
duoda su gyvuliais, mašinomis ir r.u- 
tomobilium. Kas nori, gali pirkti ir 
rakandus. Žemė labai puiki ir graži 
vieta, nepraleiskit progos. Dėl plates
nių žinių rašvkit laišką pas žavininka.

ANTANAS MAZAI.IS (17) 
Bos 4. Hoodboro. Wi».

PARSIDUODA FARMA
38 akrai žemės, 3 kambarių šlub i, 

bamė ir kiti b'jd’rtkai, tvoros, arti mo
kykla. Kaina $200".

Antra ferma 44 akrai žemės, daug 
vaisingų medžių, geras vanduo. >> • bu
dintai. Kaina $900 Rašyt it m n;ri'- ii 
vokiškai, čekoslovakiškai arba angliš- 
kst

I

JOHN EIRING
R. I, Painbridt'e, Chir.

u*,*
UajU*

Lietuviški, su 
šukom* verstiniai 
balandžiai visokių 
spalvų. Ant or
derio prisiunčia 
į visas dalia Su
vienytų Valstijų. 
Su užklausimu 
rašykit laiškus.

(23)
GEORGE BENDORAITIS 

520 Uilson SU Waterbary. Conn.

farsiduoda ta

APŠVIESKIT SAVO 
NAMUS.

.. Atvežkit arba atsiųskit j lietuvių 
dirbtuvę tuos daiktus, katruos nori
te. kad butų perdirbti. Mes apdirbant 
nu visokiai metais. Nikeliu, Sidabru, 
Variu ir Misingiu. Automobilio dalis 
ir įdubos .daiktus, .pečius, .kranus, 
lempas, bresines .lovas .ir .visokius 
daiktus padarom kaip naujus. Lietu
viškoj dirbtuvėj dirba tiktai parinkti 
ir išlavinti lietuviai. Darbus padaro
me irerai. greitai ir už prieinamą 
kainą. (18)

M. I. Dl'MŠA. Saviaiakas.
ATLAS ELECTRO-PLATING 

WORKS
5013 Melrose St.. Philadelphia Pa. 
Tel. Jeffenon 4434.

Uegzaminuojtž akis, priskirtu 
•kinius, kreivas akis atitiesinu 
ir ambiyopiškose (aklosei aky
se sugrąžinu šviesa tinkamu 
laiku.
J. L. PASAK ARNIS O. D.
447 Broudoay. So, Boutoa,

c 
c 
c
I 
(oaas2fisasKas

Tat: Richmond 1416 j
Dr. David W. Rosei

Kalba Lietuviškai, Leakiakai Ir j 
Rusiškai.

GYDO CHRONIAK46 IR ' 
SLAPTAS L1GA8.

VALANDOM:
Nuo 8 iki 10 ryto. i
Nuo 2 iki I diena. I
Nuo 7 iki 8 vakare.
Ml HANOVER ST, g 

BOSTON. MA88. g

X
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; nuo tes ligos vaisių ir gyity- 
l mų, kuliuos taip dažnai 
■skelbia įvairus apgavikai. 
Nėra bjauresnio žmogaus 
pobūdžio, kaip tas, kuriuo 
naudojamąsi iš baimės ir vil
čių taja liga sergančiojo 
žmogaus. Visos vėžio gy
duolės. kurios yra garsina
mos laikraščiuose, yru tik 
apgavystė. Tokios gyduolės

c
’ u . ururgo pagalba pa- 

k jos veda.
Sutrauka.

Sveikatos Kampelis.
VĖŽIO LIGA.

(Pabaiga)
Yščiaus vėžys.

Kita vieta, kurioje dažnai 
vėžys-apsireiškia Das mote
ris, yra yščius. Seniau yš
čiaus vėžys buvo skaitomas 
už beveik neišgydomą ligą, 
bet dabar jis yra skaitomas 
tarp tų, ant kurių yra vilties 
išgydyti dėlto, kad anksti 
galima pažinti kai-kuriuos 
tos ligos ženklus. Kuomet 
anksti gydoma, jo prašalini- 
mas yra palyginamai nepa
vojingas. Kiekviena moteris 
turi gerai būti apsipažinus 
su svarbiausiais tos ligos žen
klais. Nora tie ženklai nevi- 
suomet dar reiškia vėžio li
gą, tečiau jie yra persergėji
mu ir reikia tuojaus kreiptis 
į daktaią, kad jis nieko ne
laukiant ir tikrai viską iitir- 
tų.

Pirmieji perspėjimo ženk
lai yra šie: (1) "kiekviena 
permaina ilgume ir tanku
me mėnesinių tekėjimų; (2) 
kiekviena permaina tekėji
mo budo, kuri skiriasi nuo 
tos, katra yra ligonei papras
ta; (3) kiekvienas sugrįži
mas kraujo tekėjimų po am
žiaus permainos; tai yra po 
to laiko, kuomet mėnesinės 
buvo apsistojusios; (4) kiek
vienas kraujo pasirodymas 
po sužeidimui ysciaus jį 
plaunant, egzaminuojant ir 
tt. Tie visi ypatingai svar-| 
bus ženklai. Vandeniuoti ir 
mažai krauju sutepti tekėji
mai yra taip pat labai svar
bus. Tiems ženklams pasiro
džius gydytis be atsargaus 
daktaro ištyrimo tų ženklų 
priežasties yra labai pavo- i 
jinga, o laukimas ir atidėlio
jimas diena nuo dienos gali 
privesti prie mirties.

Išlaukinis vėžys.
Lupos vėžys turi būti 

žiūrimas, kuomet žaizda ar 
spuogas ant tos kūno dalies 
negyja ir neprapuola. Vėžys 
ant . lupos dažnai pradžioje 
išrodo kaip paprastas slogų 
spuogas, tik žinoma, jis ne
prapuola taip kaip slogu 
spuogas, kuris trumpu laiku K 
pranyksta. Toji liga dažniau1" 
pasitaiko tarp vyrų, negu 
tarp moterų.

Vėžys ant liežuvio.
‘Dažnai apsireiškia iš nuo-Į^®8 pirmiau turėjo gerai 

latinio trinimo negerai pri-|vn-škinančius vidurius, jeigu 
taikytų arba susprogineju-Įtiktai pradeda mažiau sver- 
sių dirbtiniu dantų, aštrių I ti, turi žinoti, kad kas nors 
šukių, išpuvimų dantyse, ir I yra ir turi prisiminti apie vė- 
tt Rūkymas, kaipo chemiš-l žb Nevirškinimas nėra tai: .. - ~ .kėš rušiC kai-kada tikras PjĮvo vėžio prirody- k d^lr mžai
yra priežastimi chroniško mas, tečiau, jei jis nuolati- į-_ tai, Kact net ir dabar mažai ifežurio uždegimo ir pasi- Lis, tai geriau būti atsargiu ^ra? S1 7
darymo mažų plyšiu ar spuo-pr gerai ištirti su pagalba šių iasv Ka, yia rankose;
g^ Kiekvienas ‘ liežuvio laikų diagnoso metodų, ypa- aSar
skaudulys, kuris nepaeina suįspmduhaę. Sko-:|!į Jatp ^kmlabat atsm-,

to ją tomis priemonėmis gy
dytis, nes tik keli daktarai 
turi užtektinai radiumo, kad 
suteikti kokią nors nauda, ir, (--i- 1--1: ix _ i.-
\rortnti plaukai paliko žili ir kaip ašvarcou spindulius tieh J(!S ;,;ašaiinau, AS pasakysiu jums, 

. .. ___________ ' bs už-
i mokesčio. Mano adretan: Jud Dcna, 

*16 S. iiearbora SL, A. R. 461,
Chieacev UL

būti saugojami. Jeigu tik jie 
auga arba jei prakiura, rei
kia tuojau kreiptis į gerą gj-- 
dytoją. Tinkamai gydyti 
tuos taip vadinamus vėžio 
pranokėjus ir net anksti pa- - -, . . ,
tėmytą odos vėžį reikia tik *13’ aP^”iai .iman.l» 
mažos operacijos arba už- ^os: U) vaistai imti į 
tenka tik pavartoti x-spindu- ^®^iais nors antisep-
liūs arba radiuma. Dpbinnn.-plovimais; (_) lep.'-liūs arba radiumą. Deginau-j i . * P*9vimais’ v-’ ^e’\‘"i 
tis akmenis prityrusiose ran- ai» turintis smarkiai degi- Į 
koše kai-kada pasekmingai iPan.clus . chernikaius.^ Nėra 
veikia, bet kiti budai yra kurie veži isgy-

• • w. . - * - dvm iv L'Hpio riiuv *).

v

f _ _ _> BALTIMORIEČ1AMS
-is priežastis, ku-; ŽINOTINA.

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

K. BUTKUS
1805 W. Lezington, St. 

BALTIMORE. MD.

I

.. . .
. ; Aini,apie vėžį turi 

^<<ai žinomi visiems 
;1 metų senumo žmo- i

(->

liu"

saugesni ir mažiau subiauri- *r ^U1^e duoda-
na žmogų. rni tikslui, nors gali būti

’ * i ir nepavojingi, teėiau jie su-
Virikinimo organų vėžys, 'teikia blogą dėlto, kad juos 
Vėžys pilvo, žarnų ir ke- ’ 3

nonų dažnai pasitaiko ir yra! dažnai pervedu yra d 
baisi tos ligos rūšis. Jis pasi- ”’*! T.... -.....
aiko lygiai tarp vyru kaip atsitikimus, kuomet yra dak 
r moterų, ir yra priežastimi blrn Vn>-k’n»-in<p
apie 35r< visų nuo vėžio 
mirčių. Nora išgyti iš tos li
gos yra daug mažesnė pro
ga, negu tose rūšyse, apie 
kurias pirmiau kalbėjome, 
•.ečiaus, vėžys tų organų gali 
būti pasekmingai išimtas, jei 
taiku jis yra patėmytas. Toks 
išsireiškimas nereiškia, kad 
vėžį butų galima išimti iš ke
penų, nes nėra nei jokios ga
limybės tą ligą iš kepenų 
prašalinti. Tikrai sakant, vė
žys retai kuomet pradeda 
pirmiausiai augti kepenyse; i 
paprastai jis užsikrečia iš ; 
peraugusio vėžio kitose kū
no dalyse.

Pilvo vėžys.
Pilvo vėžys ir geriausiose 

sąlygose yra sunkiausia rū
šis ligos, ir gydymas turi bu- 
:i pradėtas kuoanksčiausia. 
Liga prasideda dažniausiai 
;aip išlengvo, kad jos įsike- 
rėjimas gali būti taip toli 
luėjęs jau tuomet, kada pir- 
nieji, persergiantįs ženklais 
pasirodo. Kadangi vėžys tų! 
organu negali būti matomas - . — .
■cl, kol viduriai nėra atida-yra tlkrai naudingo: 
romi, taigi ir reikia kad ji pjat-kunose paviršiuje esan 
pažinti, pasitikėti jo simto^ etose vėžio rūšyse, kaip^ tos 
mals. X-spinduliai, tečiau, 1£^’los randasi ant senų žmo 
kaip kada parodo nužiūri- , n.ia °d°s- Kai-kuriuose atst 
mas pilvo ar žarnų permai- t.muose tos priemonės ga-J 
nas. Beto, tų organų norma- “ Vlsai yėži išgydyti, išgy- , 
lė funkcija yra paprastai dant mažas peraugas, kui ios 
anksti pradedama trukdyti, 
ii- tas turėtų pakelti musų 
nužiūrėjimą. Nevirškinimas 
?ra labai paprasats nusi
skundimas, bet tos ypatos, 
kurios turi virs 40 metų ir

vartojant liga užsivelka taip. 
..................... . ‘ _ ta
ryti operaciją. Išskyrus tuos

taro patariama kai-kuriose 
mažesnėse tos ligos rūšy
se, graužiantis tepalai yra 
blėdingi. Jie gali paakstinii 
vėžį greičiau augti arba jie 
gali pragraužti peraugos vii- 
šunę, o po apačiai duoti pro
gos platintis ir eiti gilyn. Jei 
apgavikai arba laikraščiuo
se skelbiantis specialistai ar 
institutai rodytų ligoniui sa
vo paliudymus, • reikia atsi
minti, kaip lengvai tokie pa
liudymai yra padaromi ir 
pardavinėjami glėbiais, ir 

■kad, kas liečiasi vėžio, jie 
paprastai yra remiami tuo, 

• kad kam ten pasisekė praša
linti peraugas, kurios buvo 
: visai kas kitas, bet ne vėžys. 
Netik kad yra daug rūšių pa- 

: ties vėžio, bet yra daug ir ki
ltų ligų, kurios labai pana- 
i šios į vėžio ligą ir gali būti 
be jokios baimės panaudoja- 

i mos Įvairių apgavikų, kad iš
gauti pinigus iš nelaimingų 
ir nenusimanančių, pagelbos 
jieškančių ligonių.

Radium ir X-spinduliai
Tos naujos gydymo prie

is
H y;

I

apsireiškia po operacijai. 
Jos taip pat yra pripažintos 
už gerą vėžio palengvinimą, 
kuomet liga jau taip toli yra 
nuėjus, kad operacijos da
lyti negalima. Abelnai 
imant, radiumo vertė nėra 
dar tikrai pripažinta, nors 
yra daug vilties i ji dedama. 
Išskynus odą, dar neprieita 
prie to, kad jį butų galima 
vartoti vietoj chirurgiškos

• • TN • . • • . •

!

Kiekyj ‘ li^uviojlaikų diagno^1^^, y^-'^žo ^i^kt  ̂

šifiKo 7r kuris 'negyja? kuo- Į nio' permaina, kaip tai nemė- 
met gydomas, turi būti skai-lš^^8.111^08 skonio ir yra 
tomas už nelabąją peraugą, | dažnai pilvo vėžio simpto- 
kol ją tikrai ištyrus, nepasi-1 mąi- Skausmas pilvo duobe- 
rodys kitokia esanti. Liežu-|lėje ir vėmimas dažnai be, 
vio vėžys greitai auga, dėlto I matomo kraujo yra dar di- 
jo operacijos esti sunkios iri dėsni pavojaus ženklai, 
pavojingos, ir tiktai, jei lai- “T“4 kad'eauti reras naspk™d
ku patėmytasjr tuojau S

ties’, kad'jis daugiau neatsi-lduriavimas su kraujais yra z'
kartos. Sidabro nitrato arba paprastas persergėjimo žen- ,^?™

i f*H''
v Vėžys pradžioje yra be 

. taigi dėlto jis ypa- 
li’.kai j s - apgaulingas ir pa- 

iVt'.’inuaS;
2. \ ežys iš pradžios yra 

lik maža j
Ibi;;! saugiai ir lengvai prtty- 
h-uko chirurgo ar kitais bu- 
[thns prašalinta.

;. \ ežys nėra kūno sudė- 
ai ba kraujo liga-. 
Vržys yra nelimpanti

I no

1

i?
Y
Y
Y t
1

DIDŽIAI PAGELBĖJO [X 
D. K. Geor^ief, Chilco, Idaho, ra-' ą% 

>: “Meldžiu prisiųsti man tris bak-į ąT 
s Bulgarišku Žolių Arbatos tuoiaus. i 4^ 

IJ 
Ji greitai suteikia pagalbą nuo vi-j V 

nerauda kuri rkaū >,ilvo’ kepenų ir inkstų ligų. ‘A
gdll Bulgariškų žolių Arbata parsiduoda ' Jt 

•11 lf tanrerrot I vic... _ orr- e=_ ei ■>: < Tjr

i
Y
XY
Y

IJ
‘sus Bulgariškų Žolių Arbatos tuojaus. j V 

Aš geriu ją jau tūlas laikas ir ji ia- ą*ą 
bai daug man gelbsti.”

Ji greitai suteikia pagalbą nuo vi- ;

visur aptiekus? po 35c-75c-?1.25.

\ ėž.vs yra, praktiškai 
irinsigemama liga.

Kiekvienas gūželis ant 
iiies iiu i būti nusimanan-A

J-iu daktaro ištirtas.
7. Nuolatinis nepaprastas 
D D:as ar kraujo pludi- 

yra nužiurėtinas.
x Spuogai, suskilsimai, 
drėsAimai, guzai ir skau
di. kurie negyja ir kar- 

$. augamos, kurios maino- 
H iu ru. spalva ir išvaiz

di’.. gali virsti į vėžį, jei nėra 
nugydomi.

!>. Apie 60' < žarnų vėžio 
?. skaitoma paprastai už

-C 
m

c

V!
hcinoroidus (pilės). Reika- 
kuik būtinai pilno medikalio 
ištyrimo.

iv. Nuolatinė iritacija, ne- 
■ kokios rūšies ji nebu- 

paprasta vėžio prie- 
< Labai retai jisai atsi- 
. r. ao staigaus susižei-ranth 

dimo.
11.

m žiiii ėiinus dėl vėžio ženk- 
! iu- jų tikrai neištyręs, neži- 
jno ką jis daro. iF>L. 1. S.

i VAKTUOK SAVO PILVĄ!
Johnson, kariygig pasi3ru- 

.‘.cū. Serijų ir garsiausias mu- 
d . ..ku pievris, paskutiniame savo 
mips.-.yje sako, jog daugelis baseball 

• i:\ii turi pilvo nesmagumus, nes 
? tankiausia: 
t va’qro per 
i vaktuo ja
i si rante
ii o laikyt : 
ko pilvą!“ 
iCvčka 
u io 
ita*

;s nuoti 
rtekūonie: 
Szivan r; 
Vasario _  ____
K ar: ;ji Vyną dėl mano pilvo, kuris 
buvo biojjoj padėty, bet dabar, var- 
:oj;tr.i šią gyduole aš jaučiuosi daug 
geriau " Ar jus išbandyt Trinerio Li- 
r.imentą turint reumatizmų, neural- 
sriją. lumbago, pailsusius muskulus ar
ba .1." sutinimų? Ar jus žinot, kad 
Trinerio Sedativas nuo Kosulio su
teikia ąreitą paliuosavimų nuo šal
čių ’ Jeitru jus negalit gaut šių gy
duolių savo kaimynystėj, pas aptie- 
korius ar -uyriuolių pardavėjus, tai 
rašykit, pas’ .losepk Triner Compa- 
ny. Chicago. III.

Daktaras, kuris gydo

!<.* valgo labai greitai ar- 
riaug. Jis pats savo pil- 

:r todėl visuomet ran- 
stovyją. kiekvienas pri- 

savo o baisiu: “Vaktuok 
ir niekuomet neužmiršti 

Daryk tai vartodamas Tri- 
Kartuji Vynų!” Šita gyduolė 

jūsų griekus deliai persival- 
m. .alko jūsų pilvą liuosą. page’bs- 

•škir.ti maistų ir prašalina vi
las iš žarnų, šita gyduolė 
■t nenuvilia. Ponas Jobu 
aso mums iš Lorain, Ohio, 
iŠ: “Aš vartoju Trinerio

ESU BOSTONO SPECIA
LISTAS gydymui krauju, inks
tą ir nervą ligų virš 20 metų.

Esu turėjęs patyrimo iigalti
nėse ir kiniškuose kvartaliuoae, 
gydant sergančius. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti, jog galiu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher .
3 TREMONT ROW, 

Skersai Ilanover Street 
BOSTON. MASS.

Olympia Theatre Building
Roem 22

I

TELEFONAS 1037 S 
MEDICINOS DAKTARAS į 

C. J. MIKOLAITIS I
Valandos: ano 2 iki 4 po pietų, / 

nno 7 iki S vakare $ 

107 Summer St, J 
LAWRENCE, MASS. g

! * _ TeL South Boston 3520 <
<J Residence Univcrsity 1463-J. J

<: S. M. Puišiutė-Mna •
' LIETUVE MOTERIS !
> ADVOKATE <
! 366 Broadway, So. Boston. Maaa. !
> Room 2. <

| TEL. EMPIRE 7365 |

į DR. F. MATULAITIS | 
X Ultravioletinė Šviesa A
9 Diathermia <5 322 HOLBROOK AVE„ $5 DETROIT. MICH. $i ADYNOS; v
» 12-2. 6-8 X

MAAMAAAAJUMUUUMkAAAA»

”Trijn Metų Kanklių Kny
ga,” už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

Trijų Metų Kanklių” pre
numerata du doleriai ir pi
nigus siųst pašto Money 
Order’iais šiuo atnrašu:

MIKAS PETRAUSKAS 
Laisvės Alėja, 60. 

Kaunas, Lithvaitfa.
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ŽILAPLAUKIAI ŽMONĖS 
—Klausykit mano 

Istorijos
Aš sugrąžinau naturalę 
spalvą savo plaukams 
vartodama sekretną me
todą, kurios niekas neži
no. Aš tą attikau yri va- 
tiškuose savo mimuose ir 
tas man mažai kainavo.

Tai buvo man didelis džiaugsmas, kuo
met prašalinau neapkenčiamus žilus 
plaukus. Dabar aš ir vėl tūriu žiban
čius gražius plaukus, kokius aš turė- 

x., . .. .. .- - . jau jaunystėj. Rašykrt man, o aš pa
tik keli 1S jų težino, kaip P;;sa o įu jums tftrą istoriją, kaip 

----- - Į . A-^LiGuuuS ueK|jucs pĮ-ašalinai-AŠ pasakysi.

Pirmieji simptomai žarnų| Cla^, kle.k yra reikalinga, ■;a'į t?. Salima atlikti—dykai,

KELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

donf^ kaip ir pilvo. Nuolatinis viŠP^ojin^ Į«onio nąsmlegi-
ties, kad jis daugiau neatsi-lduriavimas su kraujais yra na"L Žodžiu sakant, tomis 
kartos. Sidabro nitrato arba paprastas persergėjimo žen-lodymo pnemonemis gab- 
kito kokio deginančio ak- klas. Kažkuriose žarnų vie- J^audotas tik dideliuose 
mens nereikia vartoti, gy- tose toji liga dažnai yra pa-, nci“osf
dant įvairius skaudulius ant skaitoma už hemoroidus: gonbuciuose, arba pas dak-
liežuvio, nes pasitaikius, jei (angį, pilės). Kraujo tekėji-;labai gerame 
tas skaudulys butų nepažin- mas iš žarnų yra dažnai iš y^vo profesijos stovyje. Ra- 
tas vėžys, toks gfdymo bu- tos priežasties, bet.gaU būti ?’

ir vėžio ženklų, taigi visuo- ■.1Iiab K.aiPO -^ohia steouKnn- 
met tokiuose atsitikimuose gyduolė, ant kurios gali- 
reikia eiti pas gerą daktarą,' 2Pa remtis, kad išgydy-; 
kad ištirtų. Tai yra vienin- 11 uzsisenėjusię vėžio ligą, 
telis kelias, kad tikrai suse- a.r’J? kad butų galima vailo
kus tarp tų dviejų ligų skir- vietoj kitų senai žinomų 
tumą. Tų ligų gydymas be gydymo būdų; jis turi būti 

| jokio ištyrimo, ant nelaimės,'laikomas,,kaipo svarbus pn- 
labai dažnai pasitaiko ir, f-ėekas prie tų priemonių, su 
kad save apsisaugoti, ligonis kuriomis kovojama prieš tą 
turi būtinai reikalauti, kad baisiausią ligą, bet turi būti 
gerai jį daktaras ištirtų. į vartojamas tik gerai supran- 

. tancių žmonių ir gerai viską 
Vėžio gydymas ir apgavint apsvarsčius. Gydant vėžį ra- 

daktarai. diumu įvairus jo trukumai i

tas skaudulys butų nepažin- mas iš žarnų vra dažnai iš 'savo profesijos stovyje. Ra-

das tik apsunkins visą daly
ką.

Odos vėžys.
Dažnai prasideda papras

tų gūželių arba skauduliu.
Dauguma karpų ir apgamų 
yra mažos reikšmės, bet tos, 
kurios ir auga ir maino savo 
pavydalą arba yra skauda
mos, turi visuomet būti žiūri
mos su nepasitikėjimu. Jasj 
prašalinus dažnai galima 
amisaugoti nuo vėžio. Nuo- 
h&ine vigacija, skauduliai! ___ _______
ai fusai, ant kokios tik ku- žmonės turi visuomet sau- dar labiau nurodo svarbumą 
nąr dalies jie pasirodo, turi gotis klaidingų ir pavojingų anksti ligą pažinti ir potam

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
J TRUMPĄ LAIKĄ SVEIKATA IR STIPRI MAS SU- 
GRIŽS PRIE JUS. REIKALAUKITE “SALUTARAS 
BITTERS” PAS SAVO APTIEKORIŲ, ARBA IS MUS:

SALUTARAS DRUG & CHEM1CAL CO.
«39 WEST 19TH STREET. CHICAGO, ILK

i

u; paiw- 
EXPELLERIS 

Priveja Skacsra-: 
Trinkite (retai taip, 
stebėtina, liažcacatac persisunkei 
per odą į pat t, viet?> a kjr 
paeina nesEicgttmai. 
Pain-ExpeEcHa palengvina krauio 
sutepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą giliomis.

jSc ir 70e vaistinėje. Taršykite. kad butų 
Inkaro vaisboicnklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER ’• CO. 
Berrv & Seatli 5th Sts. 

Brockįm. N. Y.
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CIORO REPERTUARAS
.MĖNESINIS .MUZIKOS 

LEIDINYS
Kaina getams $2.00

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

ĮTALPA:
. “Liaudies Dainiui”—Maršas 

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

tetui arba chorui)
“Tėvynėn” (Lygiems bal

sams)
“Važiavau Di^ną” ir “Bėday 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chbrarr.s duodamas didelis 
nuošimtis

A. BAČIULIS
421 Sirth St, So. Boston. Mass. v

|w -k -k * * *
Nuga-Tone

i

20 DIENU 
GYDYMO 
BANDYMAS

PINIGŲ NESIŲSKITE
Tik tuoj išrašykite ir prisiųskite že- 

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

Nuga-Tone turi atatinkamoje formoje 
Geležies, kuri yra reikalinga sveiko ir raudono 
kraujo padarymui. Tai Geležis raudonina 
skruostus ir stiprina muskulus. Nuga-Tone 
taipgi tusi vaistų forzr-oje Fosforo elemento* 
kuris labaj svarbią rolę lošia musų kūne. Prie 
viso to Nuga-Tone dar turi Šešis, kitus Dan
tingus dalykus. Tie puikus vaistai yra varto* 
jami geriausių viso pasaulio daktarų prišalto* 
jimui gamtai ir sustiprinimui kūno. ■*

Nuga-Tone yra daktaro receptas, kuris 
daug kartų buvo išrašomas ir bėgiu trijų dešimčių 
suviršurn metu davė gerų rezultatų. Tūkstančiai vyrų 
ir moterų labai g.ria Nuga-Tone. nes tas vaistas suteikė 
jiems geresnę sveikata. Nuga-Toae yra tikrai geras vaistas ir turij------------------- - ------------- ----------------------- ------- — - papeibeti jusq
atsitikime, priešingai ji* jum* nei cente nekaiauou*. *

Nuga-Tone stiprina kraujo cirkuliaciją ir sustiprina kūno funkcijas. Jis 
stimuliuoja ir reguliuoja vidurius, sustiprina pilvo veiiksmą gerina apetitą ir prigelbsti 
virškinimui. Nuga-Tone pašalina vidurių užkietėjimą ir garus, prašalina blogą kvapą 
ir sukepima nuo liežuvio, paliuosuoįa nuo galvos skaudėjimo ir gražina odą. kuri lyg 
purvu yra apnešta nuo virdurių užkietėjimo ir kitų ligų. Nuga-Tone yra vienas pui- 
klausių vaistų—jis priduoda Jums daugiau gaivumo ir ambicijos. Vartok Nuga-Tone 
kelias dienas ir stebek permainą—jus pasidarysite linksmensni laimingesni ir pajusite, 
kad verta yra gyventi. g w
VEIKITE AI A NTI1F.N Į Tuoj išrašykite ir pasiųskite kuponą, kad 

galėtute ir jus išbandyte Nuga-Tone gerumą. Jis
įrodė savo grrutną tūkstančiams vyrų ir moterų—leiskite įrodyti jo naudi niurną jums. 
Vartokite kuponą tuoj, kad nepamiritute. Naga-Tene yra pardavinėjimas taipgi ap
tirtose tuo supratimu jr sutartimi, kad ji* turi patenkinti ju*. arba pinigai grąžinama. 
Žiūrėk sutartį ant kiekvieno paketuke. •

------------ 20 DIENŲ BANDYMO KUPONAS-——- 
NATIONAL LABORATORY, DepL Litb. S04 101* S. Waba*h Avė, Chicago.

CERB1AMIEJI: Prisiąskite man išbanymui Nuga-Tone 30 dieną apmokant palto 
Klaidas ir taįa sąlyga, jog aš vartosiu jj 20 dieną ir jeigu jis pagelbės, tai užmokėsią 
jum, SI 00: jeigu nepagelbės, tai likusią paketuko dalį aš svgražinsiu jums ir nieko 
nemekėiaiu. 5
Vardas.............. ............................
GarvS ir Ko. arba R. F. ^7.

Miestas... . ......................* Valstija
v

. v 9

I

lot- BILIOUSNESS

I
i

VIENUOLYNO___________
CHINIJA. apdaryta $1. dabar ti£ 50c.

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

i

..

į, ! »■■■! —HIOTnrYTį

DR. F. HBIDMflS 
GYDYTOJAS . 

VIDURINIŲ LIGŲ 
VALANDOS:

9 iki 11 ryta
1 iki 3 po pi*t
7 iki 9 vpkaro

389 BR0ADWAY
so. boston. mass. 

Tel. So. BmrtOB **1

Nuo visų pilvo ir žarnų >». 
marumų, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir -'lįm nėra, 
kaip

BEECHAM’S 
PILLS

Babies Love lt

Mokėk Puse—
Ne Daugiau!

ETNOLOGIJA (Šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (šerno-), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta $1.50, dabar ti 75c. 
GAMTOS P A J1EGOS, apdaryta 51.50, dabar tik 75c. 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1.

. KAIP GYVENA AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75e. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS JR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta $1.25, dabar tik 60c.
18 ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ'$5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETiKOS LEKCIJOS (ntio žemiausios ligi aukščiausiai), 

$3, dabar tik $1.50. ' -
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSES Lekciją 

$3, dabar tik $1.50.
TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
LYTIES MOKSLAS, apdaryta $7, dabar tik *3.50.
NEMATOMI PRIEŠAI IR DRAUGAI ŽMONIŲ, apdaryta $1.20, 

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1. 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. 
BEN-HUR. apdaryta S2, dabar tik $1. 
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik |1.
PORTUGALŲ MINYšKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2.25, dabar tik $1.10. 
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik $L 
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75e. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINIJA. apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar «k $1. 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLCTOJIMAS, apdaryta 75c^ 

dabar tilt 35c.
Pinigus siųskite: money arder arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuokit

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Fui Arine,



nekrikštyja ir tai čia jis pats 
jau ir rodo, kad savo žo
džiams prieštarauja. Taigi, 

. jeigu jie patys tam netiki,
(Nuo musų korespondentų ir iš Lietuvos laikraščių.) kaip jie gali kitus įtikinti?
KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Nauiienos iš Kauno.

Sąryšy su Romos ir Lenki
jos pasirašytu konkordatu, 
Kaune kovo 8 d. įvyko visa 
eilė paskaitų ir mitingų. Pri
imtos rezoliucijos, reikalau
jančios tuoj nutraukti viso
kias derybas su popiežium 
ir išvažiuoti iš Lietuvos jėzu
ito Zecchini (popiežiaus įga
liotinio). Mitingo Įgalioti 
buvo nuėję pas Zecchini su 
rezoliucija.

Kovo 9 d. būrys moterų, .. „
susirinkę ties Zecchini ma- j dar bininkai, Kaune, užjaus- 
mais, apdaužė jo langus su- iš

puvusiais kiaušiniais. Poli
cija demonstruoti prieš jėzu
itą Zecchini neleido.

Sąryšy su tuo konkordatu 
daugeliui ir katalikų paaiš
kėjo, kad popiežius yra tik 
kapitalistinės tvarkos ir im
perializmo ramstis. Todėl 
nekuriu rimtai keliamas 
klausimas lietuviams katali
kams visiškai nuo Romos at
siskirti ir sukurti savo tauti
nę bažnyčią (Cechų pavyz
džiu).

Kovo 8 dieną įvyko eilinis 
laisvamanių draugijos Kau
no skyriaus narių susirinki
mas. Skyrius turi 43 narius 
ir per trumpą savo gyvavi
mą gana daug padirbo. Taip 
kito buvo iškeltas susirinki- kad Pošką bausti nėra 
me klausimas apie ištrėmimą 
iš Kauno už laisvamanybės 
platinimą draugijos nario 
prof. Herbačausko. Nutarta 
nukentėjusi prof. Herbą-apskr.). Turbut niekur nėra 
čauską sušelpti materialiai tiek daug peštukų, kaip Var- 
ir priimta sekanti protesto * ’
rezoliucija:

Laisvamanių Draugijos 
Kauno skyriaus narių visuo
tinis susirinkimas 1925 m., 
kovo 8 d. apsvarstęs Draugi
jos nario prof. Herbačausko 
ištrėmimą iš Kauno randa, 
kad šis ištrėmimas yra tai ei
linis viešpataujančio Lietu
voje klerikalizmo smurtas 
prieš laisvąją mintį, nes kle
rikalai, kaipo dvasiniai ban
krotai, neturėdami moralės 
pajiegos, neįstengia dorais 
budais lenktyniuoti su kito
mis visuomenės srovėmis ir 
griebiasi laukinės priemo
nės—smurto ir todėl susirin
kimas griežtai smelkia šį 
klerikalų smurto aktą ir sa
vo nukentėjusiam idėjos 
draugui prof. Herbačauskui 
reiškia giliausios užuojautos.

Kovo 14 d. čia buvo karo 
invalido Jono Rimeiko lai
dotuvės. Velionis buvo lais
vamanis. Jo dvasia buvo 
laisva gyvenant, likosi lais
va ir mirštant.

Jo 'idėjos draugams pas 
kapą nebuvo leista tarti^ at
sisveikinimo žodžio. Uždė
tas ant kapo gėlių vainikas 
su antrašte: “Draugui iki 
mirčiai likusiam ištikimu 
proto laisvės idėjai—Laisva- 
maniųDraugįja.”

■

Byla dėl Vytauto Aleksos 
užmušimo.

Kovo 20 ir 21 d. kariuo-
pe ir jauni vaikai (15 metų 
amžiaus), 
pažįsta Sk neSlaP"volmenės teisme-. Kaune, .buvo 

draugu.
Namo savininkė irgi suim

ta, bet .ii aiškinasi, kad, gir
di, nieko nežinojusi, nes 
maniusi, kati tai esą “dori 
piliečiai.” _ j

Darbininkų aukos prof. 
Herbačauakui.

Volperto degtukų fabriko

dami klerikalų persekioja
mam ir ištremtam iš Kaune 
laisvamaniui prof. Herba- 
čauskui, iš savo menko už
darbio suaukojo jam sušelp
ti pinigų 29 litų ir 50 centų.

Darbininkai visuomet gi
liau, negu kiti visuomenės 
sluogsniai, įvertina ir pare
mia kovą už visokią laisvę.

Grinkiškio klebonas 
pralaimėjo!

Grinkiškio klebonas kun. 
Slabokas pralaimėjo bylą 
prieš šaulį Aleksą Pošką, 
buvusį Grinkiškio gynimo 
komiteto pirmininką, kurį 
kaltino dėl garbės įžeidimo. 
Kauno Apygardos Teismas 
kovo 18 d. Kėdainiuose ra-

i

pamato ir ji pateisino.

Tai tau ir vestuvės!
VARNUPIAI (Mariampolės

nupiuose ir jo apylinkėje. 
Nėra tų metų, kad jie už peš
tynes ir už kitokius “špo
sus” neturėtų Mariampolės 
taikos teisme bylų. Vasario 
23 d. buvo vestuvės Varnu- 
piuose pas p. Mažeiką. Kol 
buvo šviesu, tol buvo ir ra
mu; bet kaip atėjo vakaras.) 
tai tuoj prisirinko iš visos j 
apylinkės nekviestų peštukų j

’.. •* ’*•* ' ~~ «
Vagišių “Mirties Kliubas.”

■ Pastaruoju laiku Kauno 
kriminale policija gaudavo 
žinių, kad Keistučio gatv. ( 
Nr. rūsy Paulinos šatinskie- 
nės bute vėlai vakarais atsi
lanko įtariami ginkluoti as
menys, kurie rengia susirin
kimus, vakarėlius ir “pasi
linksminimus” su “panelė-

Šiomis dienomis knmina- 
lė policija užtiko tuos “ren
gėjus” nurodytoje vietoje ir 
suėmė 12 asmenų. Tardymas 
parodė labai įdomių vaizde
lių:

Sulaikytieji esą “Mirties 
Kliubo” nariai ir paliuosuo- 
tieji iš kalėjimo vagys. Jų 
tikslas pulti praeivius, apvo- 
ginėti ir apiplėšinėti “buržu
jus.”

Ją “kliubas” jau gyvuoja 
dvi sąvaitės ir šiame trum
pame laikotarpy “nariai” 
suspėjo jau padaryti keliatą 
Va^liutas” jau buvo pri-

Numažintos Kainos į Abi Puti į 

LIETUVA 
$203-00 ir Aukščiau.

Važiuokite per Bremeną ar Cht-rbourgų 
patogiuose trečios klesos kambariuose Su
vienytų Valstijų valdžios laivais iš 
New Yorko. Specialės ekskursijos. Jonui 
W. Ltutui asmeniai vadovaujant, laivas 
AMER1CA išplauks gegužės 20 d. P. Liū
tas prižiuręs bagažus, pasportus ir pri- 
gelbės keleiviams muitinyčiose bei kituo

se KeliotA- reikaluose. Kiti ekskursijos laivai išplauks: 
LEVIATHAgegužės 23 (<215001; ROOSEVE1.T — 
gegužės ‘‘asiniatykite su vietos agentu arba rašykite:

UNITED STATĖS LINES
45 Braadnay York City
75 Statė Street, Boston. Mass.
Manaęfint .-.jicraiors for L NITED SHll’PINl. BOARI)

I

ŽIEMOS LIGOS

nagrinėjama Joselio Codi- 
kovo byla, kuris buvo kalti
namas užmušęs 1923 m., rug
sėjo 12 d., K. Norkaus emi
gracijos biure Vytautą Alek
ną. Bylpn buvo pašaukti 34 
iudininkai. Valstybės gynė

jas pulk. Įeit. Engleris Codi- 
<ovą apkaltino ir siūlė nu
jausti jį kalėjimu iki gyvos----------------------------- ------
galvos, nes mirties bausmę 'sumetė, kad jis yra apgaudi- 
:<aipo nepilnamečiui negali- nėjamas gudriu Židikų ir at- 
na buvo pritaikyti. Kaltina- lupęs aparato stalčių žiuri...

* J ““ nėra dolerių.
Žydeliai ir iki šiai dienai 

nesurasti. Patrauktas atsa
komybėn Stundis už pasikė
sinimą dirbti netikins pini
gus, bet jis pabėgo Lenkijon.

Taipgi buvo patrauktas 
atsakomybėn žydelis Ošeris 
Vaineris. Teismo posėdy va
sario 20 dieną, figūravo, kai
po išrodomieji daiktai, pini
gų dirbimo aparatas.

Gerai apžiurėjus pasirodė, 
kad dėžėje įtaisytas presas 
iš lovos matraso spiruoklių, 
ir kelias dešimts buteliukų, 
kuriuose buvo: f o rm alinas, 
lekentysis spiritas, valeriono 
lašai ir kiti panašus dalykai, 
kurie buvo vartojami apdu- 
mimui žmonių akių.

Ošerį Vainerį teismas iš
teisino, nes jis niekuo nenu
sikalto. Bet Stundis už norą 
veikiai tapti turtingu atsimo
kėjo tūkstančiu dolerių ir pa
likęs dvarą išbėgo.

na jį gynė prisiekusis adv.
>rof. Bieliackinas. Teismas 
Oodikovą rado esant nekal- 
_ą ir išteisino.

Nelaimingas dolerių
i dirbimas.
hlR VINTAI (Ukmergės ap- 
F krities). Čia gyveno kiauši

nių pirklys Ošeris Vaineris, 
:uris mažu iš savo verslo 

I įeinu maitino seną tėvą ir 
notiną.

Kartą Vaineris, bevažiuo- 
iamas su kiaušiniais Ukmer- 
?ėn, pavijo du žydeliu, ku- 
ie prie jo prisėdo. Beva
žiuodami jie išsikalbėjo mo
tą dirbti amerikoniškus dc- 
erius, o tik neturį tam vie- 
os ir pinigų; prašė jį prisi- 
lėti prie jų kompanijos, nes 
ai bus daug pelningesnis 
/erslas ir jis tuojaus iš kiau
linių pirklio galėsiąs tapti 
urtuoliu.

Ošeris Vaineris, nors ir 
matydamas progą praturtė- 
J; palinkėjo sau būti kad ii* 
neturtingu kiaušinių pirkliu, 
iet gyventi sąžiningai už
dirbtu pelnu, 'fyda “meist
rai” prašė jo supažindinti 
uos su kokiu turtingu žmo
gumi. Ošeris Vaineris prie 
'roges susitikęs Ukmergė- 
e vietinį dvarininką Adomą

gerai prisigėrusių “valstybi- Stundžių papasakojo jam 
)ree*a nraturtėti. Šis tuniannės” ir tuoj susipešė, pavar

todami naujausio išradimo 
Įrankius. Laike jų mankšty- 
nių išbyrėjo visi langai ir 
kai-kurios durys, taip pat ii 
visi vestuvės rakandai ir net 
pečius tapo sužeistas. Ir re
tas iš peštukų paliko, kuris 
butų negavęs peilių, akme
nų, ar kirvapenčia kur non 
į galvą ar kur kitur. Vienas 
iš Nauiadvario peštukai 
(atsitarnavęs kariuomenė
je) J. Pocevičius taip smar
kiai gavo žagrės peiliu per 
kaktą, kad tuoj krito ant vie- i 
tos pusgyvis. Paskiau tapo 
nuvežtas į Mariampolės aps
krities ligoninę ir ten į trečią 
dieną užbaigė savo narsų 
gyvenimą. Tai tau ir vestu
vės !

Piktadarystės.
JEZNO valsčiuje, Alytaus 
apskr. paskutiniais laikaif 
atsitiko keliatas padegimų 
Padegimai įvyksta vis nakti
mis. Padalyta jau nemaža 
nuostolių. Tų įvykių prie
žastis, kaip kalbama, yre 
kerštas mergelių vaikinams, 
kurie po gražaus ir meilinge 
su jom pagyvenimo jų neve
da, nors yra ir kitokių prie
žasčių. Man rodosi, jei jau
nuoliai susiprastų, knygas ir 
laikraščius skaitytų, tai to
kių niekšiškų darbų neatsi
tiktų.

Vieną sako, kitą daro.
ŽAGARĖ, Senoj-Žagarėj 
yra “dievobaimingas” kle
bonas, kuris kai-kuriuos sa
vo parapijiečius išskyrė iš 
bažnyčios, nebekrikštyja, 
nebeina pas ligonius ir ne
priima į kapus, užtai, kad jo 
parapijiečiai buk esą “cici- 
likai.” Pats sekmadieniais 
saukia, rėkia iš sakyklos: 
“Mylėk savo artimą, steng
tos jam padėti kiek ga
lėdamas!” O pats ką daro, 
dvasiškas tėvelis? Jeigu ik

• . • ____  • v*

irogą praturtėti, šis tuojau 
?radėjo prašyti, kad Vaine- 
is supažindintų jį su pinigų 
lirbėjais. Vaineris supažin- 
lino Stundį su žydeliais, ku- 
ie tuojau, papasakoję savo 
gabumus, prašė duoti jiems 
lu tikru doleriu, o jie iš jų 
padarysią keturis dolerius.

Stundis nuėjęs bankan 
lupirko du doleriu ir davė 
ydeliams padaryti “opera
ciją.” šie paėmę pinigus nu- 
inešė savo kambarin ir už 
>usės valandos Stundis tu- 
ėjo kišenėje jau keturis do- 
erius—du savo atgal gavo 
r du padirbtus.

Stundis, matydamas, kad 
;ali būti geras pelnas, “meis- 
rų” patariamas užstatė sa- 
o dvaro žemę ir paskolinęs 
rinigus supirko Ukmergės 
Jankuose tūkstantį dolerių, 
’inigų “meistrus” ir jų apa- 
atą parsivežė savo dvaran 
.rie Širvintų, ątidavęs visą 
ukstanti dolerių meistrams 
iirbti.

Bet Čia meistrai pastebė- 
o, kad jie užmiršo pasiimti 
banknotams spauzdinti po- 
rierą. Tuo reikalu vėl susi- 
iėję aparatus į vežimą meis- 
rai ir Stundis išvažiavo 
Ukmergėn. Meistrai 1000 
dol. prie Stundžio akių už- 
akino aparato stalčium

Privažiavę netoli Ukmer
gės jie susitiko du žydeliu, 
;urie pasakė, kad sugedęs jų Į 
.paratas ir jie negalėję at- i 
■pausdinti popierio. Tada vi- 1 
i nutarė važiuoti Ukmergėn 
r žiūrėti, kaip pataisyti apa- 
•atą.

Žydeliai pasisakė, kad jei 
jie per miškelį stačiai eis, tai 
busią arkliui lengviau ir 
jiems patogiau, nes jie visuo
met miestelyje slėpdavosi. 
0 Stundžių! patarė vykti 
tiesiai.

Stundis, nuvykęs nurody- 
ton vieton, pradėjo laukti 
savo bendradarbių, bet pr^

Dar viena privilegija* 
kunigams.

Išleistomis žemės Ūkio 
Ministerio kunigo Krupavi
čiaus 1925 metais, sausio 31 
d. taisyklėmis, kunigai gali 
gauti palengvintomis sąly
gomis miško medžiagos:

Klebonas I ir II klasės 40 
kiemt. »

Klebonas III ir IV klesos 
30 kiemt.

Filialistai 25. 
Vargonininkai 12. 
Zakristijonai 12. 
Kokie tie ponai ministe- 

riaigeri! Prie jau turimų 
ūkių, prie jau gaunamų ąlgų, 
dar ir miško medžiagos duo
da. Tik kodėl jie tai daro 
kunigams—kodėl mums, u- 
kininkams miškas veik visai 
neprieinamas, nekalbant jau 
apie mažažemius, bežemius 
ir darbininkus?...

Išrodo, kad kunigai ir be 
šios pašalpos labai karštai 
gyvena.

Kur čia žmogus besupra- 
sį..J ‘

Prisieina dantis sukandus 
laukti 1926 metų.

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—išvengk pa* 
vojingos operacijos

STUART^, LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUSk..fT£S yr* skirtiagoo nm 
parišame ^.rio, jos yra išlaukinės gy-' 
gyduolės iimbančios prie kūno Ii 
duodančios sustiprinimą toms kūno 
dalinis, kurioms reikalinga. Neturi 
jokių šniūro n-i sprenžinu. Nenustok 
ka ir neatsiremia į kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitėmis gydosi na* 
mie, nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu būda išai-x 
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios Už jas gauta 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix 
medulis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos £xpozicijoj, San 
Francisco. Procesas atsįtaisymo yra 
natūralia ir daugiau nereikia dėvėt 
diržų. Mes prirodvsim tai pasiųsda
mi jums Plapao išbandymui rimkai 
DYKAI. Nesiųsk pinigu, tik parašyk 
onnns. <-)

PLAPAO LABORATOB1K8
3358 Staert’s BMt, SU

<-)
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Greita Pagalba Nuo
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traukęs 30 narių, kurių tar- pats neina prie mirštančio,1 stovėjęs kelioliką valandų liDIGESTIOM

GYDUOLIŲ ROMANAS
Parašė Itouglas Breuster

Tais laikais, kuomet Ulysses 
S. Grant buvo Suvienytu Valstijų 
prezidentu. Dr. S. B. Hartman, 
puikus, stiprus ir mokytus Ame- 

. rikonas buvo plačiai žinomas 
kaipo geriausias gydytojas Co- 

s lumbus Ohio apielinkėj. Pas ji 
važiavo ligoniai net iš tolimu 
apielinkiu. Dr. S. B. Hartman 
negaudavo pasilsėt nei dieną, 
nei naktį, tiek daug ligoniu pas 
ji suplaukdavo. Tais laikais žmo
nės daugiausia sirgdavo nuo ka
taro, ir Dr. Hartman buvo vie 
nintėlis tais laikais gydytojas, 
kuris nuo tos ligos pagydvdavo.

Dr. Hartman, per daugelį me
tu patirimo. išrado gyduolę nuo 
kataro. Jis sumanė tą gyduolę 
paskleisti po visą šalį, kad ken
kiantieji nuo kataro žmonės ga
lėtų ja naudotis ir pasveikti. Tą 
gyduolę jis užvardino PE-RU- 
NA, kuri tuojaus visoj šaly pa
garsėjo, kaipo geriausia nuo ko
sulio, šalčio ir kataro. Tūkstan
čiai žmonių tuojaus pradėjo 
siųsti Dr. Hartmanui padėkavo- 
nės laiškus už taip puikią gy
duolę. Taigi- PE-RU-NA atnešė 
žmonėms palaimą, o pačiam iš
radėjui laimę.

šiandien PE-RU-NA vartoja 
šimtai tūkstančių žmonių. Ji 
parsiduoda visur aptiekose kai- 
p> geriausia gyduolė nuo kataro.

Gal būt jus jaučiate žiemos drebulius labiau negu 
kitką? Jei jus užsilaikysite save nuo kosėjimo ir slogiu 
žiūrėkit, kad būtumėt gerai maitinamas su 

Stoni EMIM
Tai yra maistas-gyduolės, gerai pritaikytos ir tūks

tančiai vartoja nuolat savęs apsaugojimui prieš papras
tas ligas žiemą.

Prašalinkit savo žiemos baimę vartojant 
Scott's Emulsion. Nieko nėra geresnio dėl jūsų ir 
jūsų kūdikių.

Scott & Bowne, Bloomfield. N. J.

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI
PRATIMAS—JOS nelaimių ir Vargų 

PRIEŽASTIS.
Jos geresnei tvarkai ir pažangai pagrindus priruošti padėsi, sa

vo gimtinės krašto tamsumų ir prietarus sklaidydamas.
Taigi, Naujų Metų dovanoms parsiųsdink savo gimtinės artimie

siems

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinamo darbas eina 
įanka rankon.

Ryfflts
yra plei^kan’t mirtinuoju priešu.

Prėžiurėkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų šaknis, apdengs 
j-sų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis. kas bus priežastim: jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 7$c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. klCHTER A CO. 
Eerry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

1
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“KITLTURA”
Mėnesinį gražiai paveiksluotų mokslo, politikos ir visuomenės 

žurnalų
Su jo priedais—knygomis:

1) Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
“DAIGAI"

2) V. Boelse žmonijos Kilmė, (su paveikslais.)
3) M. Berno žmogaus kova su gamta, (su paveikslais.)
4) Sodžiaus Kalendorių 1926 metams, didelį ir turiningų.

“KULTŪRĄ” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomene ir 
žymesnieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Radagnoj* r. 
Bugailiškis.

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

Be to gera dovana knyginėliams “Kultūros” kompletai su nau
dingais ir nesenstančiais skaitymais. Lietuvoje 1924 m. neįrištas 2 
dol., įrištas (2 tomai) 2 dol. 40c., 1923 metų—-60c., įrišti—75c.; Ame
rikoje 1923-1924 m. kompletas neįrištas 3 dol. 50 c., įrištas (3 tomai) 
4 doleriai. * ,

Pinigai geriausiai siųsti per paštų money orderiu.
ADRESAS: Šiauliai, Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS** BENDRAVO

t
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DRAUGAI! 
Skaitykit ir platinkit dar

bo žmonių laikraštį 
•KELEIVJ.”

LUOYD 
LAIVAKORTES I ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS 
Į LIETUVĄ

PER BREMENĄ 
Trečioj -Mėsoj tik steitrumiai 
Apsigyvenę ateiviai, grįžtantie
ji i 12 mėnesių, neturi jokių ap
sunkinimų '■

32 Brcadway. New York. 
arba pas vietos agentu*.

■
dubeltava kelione 

NUPIGINTA KAINA

tikiu, tą darbą atliks

turi iielt, jei^u

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų 
kurie kenčia nuo Roma 
nų Skaudėjimo (Lumbago), -- 
ros (Gout), paraiyti man laiftCi 
dedant saro vardų ir aiška ad 
o aš priaiųaiu dykai vieno Merių 

išbandymui mano R 
ų. Aš nųrhr pr 
ųuo kenčiančių

bua geros paaete-

-

203B NEW YORK J 
I KAUNĄ *

IR ATGAL (
Su S.V.taksomis

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

i

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal j vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar. 
kymų. Užaisakykit rietą ii- 
kalno.t

- Deliai reikalingų perimtų arba 
fnfortnacijų, kreipkitės prie rie
ti n rų agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES

131 Štate St, Boston, Maro 
——.i ———Jr

i

Ir aš tikiu, tų darbą atliks b it iėvvt ii_
Kuhn’s Rheumatic Remėdyl - u JR....;.— ..ri jei. ££ Iki H £jus paliuosuosit. nuo suaupmo r m,iv j| ia
ir kentėjimo. Mano gyduolės_____ _______
panaikina skaudžius dieglius, muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnarių sustingimą.

AS NORIU TAI PARODYT JUMS
daug prirodyt. į vienų sųvaitę ir 
ii/sti jums dykai“ vieno dolerio 
nsau kokias kitas gyduoles jus 

gyduolių, jųa nežinot ko jto

Jei tik jus man pavelysiL Aš galiu daug prirodyt i viena savaite Ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums ūykaf vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas ftyduoląs jus 
vartojot. Jeigu jus nevartojot mano gyduolių, jus nežinot ha Ma 
gali padaryti. Perskaitykit musų 
pasiūlymų žemiau ir reikalaukite 
jų tuojaus.

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytu mc t Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad* 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas gali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo, išbandykib—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tas gelbsti joms, tuo- 
met užsisakykite daugiau, kad dabaigus gydymų, o tas Mtefln 
mums pelnų. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaiga, Mes 
nešiu nėiame mažų buteliukų, kuris neturi vertės, bet siunčiame afl 
uos mieros butelį, kokie parsiduoda aptiekoee sž doreli, šis butelis 
25e. persitmtimo ir supakavimo sunkus ir mea turime užmikbti D*. 
dei Šamui už persiuntimų. Todri jus privalote prisiųoti ą
tuojaus aplaikysite vieno dolerio vertės buteli dykai. PrUmalam 
reikia mokėti nieko.

_PR1S1VSK KUPONĄ
Knhn Remedy Co..

Dept. B. W.
Aš turiu Romatizmą ir nu* 
rin dolerio vertės butelį 
Kuhn’o Rheumatiškų gy
duolių kaip paskelbta. 
Siunčiu 25c. persiuntimo 
lėšoms, supakavimo ir t.L '

I
i

VARDAS - 

MIESTAS - 

VALSTIJA 

Gatvė ar
R. F. D.—

KUHN REMEDY CO., iw Mihr-b- Aro. CHICAGO

-
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Vietines Ziaits
Kaa čia kaltas?

“Keleivio” redakcijon at
ėjo aną vakarą išsigėręs vy
ras ir sako redaktoriui:

—Broli, pasakyk, kas man 
dabar daryt?

—Kodėl?
—Bėdą turiu.
—Kokią bėdą?
—Bobą sumušiau.
—Kokią bobą?
—Nugi savo, kokią dau- į 

"□ii milai •

Visi j drg. Grigaičio 
prakalbas.

So Bostono publika lau
kia draugo Grigaičio. Jis čia 
kalbės Lietuvių Salėj atei

nančio utarninko vakarą, 21 
balandžio. Visi rengiasi į tas 
prakalbas, nes gerų prakal
bų žmonės senai jau negir-

i Somervillėj aną savaitę' 
Į buvo apiplėšta gazolino sto
tis ant Webster ir Prospect 
gatvių kampo. Plėšikai pa
ėmė $90.

. SPORTAS
Ristynės už pasaulio 

čampijonatą.
Šiame ketverge Bostono 

Arenoj įvyks ristynės už pa
saulio čampijonatą. Risi' 
dabartinis pasaulio čanipij^ 

' nas-milžinas Wayne Big 
į Munn su sensaciniu švedų 
! čampijonu Alex Lunden. 
į Jiedu eis iki trijų sykiu. Am 
i kiek mums yra žinoma. Lun- 
;den yra daug geresnis risti- 
'kas, negu Munn. Jeigu .dumi 
į ir laimės, tai tik pasidėkavo- 
jant savo milžiniškai sveika- 

Itai.
Pirmoj Įioi'oj risis ir musu 

čampijonas Kranas Jusk; 
Jo priešu bus italų ėampi. 
__ ; Angelo Taramasch 
___ _____ __ __ t's pašau* 

dalykus aiškinti, lodei į jo Ho čampijonas Ed.‘Strang- 
prakalbas rengiasi visi mon
telliečiai.

I

dėjo. Gi drg. Grigaitis keti
na pasakyti daug įdomių da
lykų apie Lietuvos kunigė
lius ir Rusijos komunistus.

Drg. Grigaitis kalbės 
Montelloje.

Draugai montelliečiai irgi 
; surengė drg. Grigaičiui pra- 
i kalbas. Jis kalbės tenai ket
verge, 23 balandžio, 7:30 
vai. vakare, apatinėj Tautiš
ko Namo Salėj.

Kalbėtojas kalbės dviem 
temom: (1) Lietuvos darbi
ninkų kova su reakcija ir (2) 
Bolševizmo bankrotas.

Drg. Grigaitis yra geras Inas1 
kalbėtojas ir moka puikiai Taipgi risis ir buvęs p

Didelės Ristynės
Už Pasaulio Čampijonatą

(vylu šiame ketverge

16 d. Balandžio-April, 1928
Pradžia 8 vai. vakare 

NEW BOSTON ARENA
Ant St. Botolph St, kampa* Mass. Avė., Boston, Mass. 

Risis nauja* pasaulio čampijonas

Wayne JkEtann i
giau muši!

—Tai kodėl mušei?
—Kad reikia....
Žmogus papasakojo ilgą 

istoriją. Jis buvęs 4 mėne
sius Lietuvoj. Sugrįžus jam 
nesenai iš Lietuvos, jo drau
gai pasakę jam, kad per tą 
laiką jo pati draugavusi su 
kavalierium.

—Tada aš ją užkurkiu,— 
sako vyras—ir liepiau pasa
kyt, ar tas tiesa, ar ne. Ji at
sakė: “Šiur, kad tiesa. Aš 
turiu kitą ir tavęs nekėrinu.” 
Kaip tik ji šitaip pasakė, tai 
širdį man dūrė kaip peiliu. Į 
Ir nuo tos dienos aš pradė
jau ją saugoti. Vakarais aš 
visuomet dirbu iki 10 ir 11 
valandai; bet vieną vakarą 
tyčia parėjau—kaip 7. ir su
gavau abudu miegruimy...

Čia žmogus nutilo ir su
gniaužė kumštis.

—Na, ir ką tufimet darei?
—jis buvo paklaustas.

—Kad kirtau, tai kirtau... i 
—Ir labai sumušei? ]
—Taip sudirbau,kad nu... balandžio, pėtnyčios vakare. 

Ir galvą, ir veidą, sudirbau kaip pusė po septynių. Essex 
Svetainėje, 40 Prospect St.. 
kur būna Lietuvos Sūnų 
Draugystės mitingai.

Puikus Linimentas
Kuris gydo be deginimo

NUO šalčių, galvos skaudėjimų, neural
gijos, reumatizmo, dantų gėlimo ir 

nuo visokių kitokių skausmų bei nudrėski- 
mų —trink su DOX. Jis persigeria greitai, 
pasiekia gilumoje muskulus ir palengvina 
skausmą su savo gydančiu efektu.

DON yra išrastas žmonių pugelbai genijaus Daktaro 
CHARLES E. BAECETT žinomo atletų treiniruotojo. 
Geresnėse kolegijų atletikose ir baseball kli ubuose 
DON yra labai plačiai naudojamas. Visi žymesni trei- 
niruotojai, vedėjai ir medikališki direktoriai pataria 
kitiems ir patįs pasirenka DON.
Knute Rockne, Percy VVendell. Eddie Casey ir Buck 
O’N ei 11 yra tik keli iš tu. kurie karštai rekomenduoja 
DON. x

DON yra sutaisytas iš tyrą ir nedeginančių gy
duolių. kurios greičiausia įsisėda į kūną ir gydo 
skaudančius muskulus be deginimo.

Geresnėse Aptiekose

Cambridge’aus lietuviai 
sujudę.

Sujudo ir musų Cambrid
ge’aus lietuviai, išgirdę, kad 
“Naujienų” redaktorius iš 
Chicagos lankysis tenai su 
prakalbomis. Žmonės klau
sinėja vieni kitų, kokioj sa
lėj ir kokią dieną drg. Gri
gaitis tenai kalbės. Taigi 
rengėjai praneša, kad pra
kalbos Cambridge bus 24 d.

ler Le\vis su lenkų čanipij 
nu Stanley Stasiak.

Apart čia paminėtų risi 
Amerikos armijos čampiju- 
nas Joe Molcewicz su Kar
inei* Stevens ir Labriola su 
Hevumpaa. Tai bus didžiau
sios ir svarbiausios ristynės 
Bostono sporto istorijoj. Pa
tartina sporto mylėtojam.' 
dalyvauti.

visą...
—Ar mušei ir vyrą?
—Šiur!
—O kur dabar moteris? Į
—Špitolėj guli.
—Ar nemirs?
—Turbut ne. Daktaras

sakė, kad pagulės 2 mėnesiu diena balandžio,' 
ir pasveiks.

—-Ąr.senai esat vedę?
—Vienuolika metų.
—Turit vaikų?

LSS. ir LDLD kuopų 
susirinkimas.

Ateinančioj pėtnyčioj, 17 
“Keleivio” 

name bus LSS. 60 ir LDLD 
kuopų susirinkimai. Visi na- 

_ - riai ir viršininkai prašomi
-Turit vaikų? būtinai dalyvauti, nes yra

ySite. Trjs gyvi ir trjs svarbių reikalų.
mire™, - - - . . j LDLD. nariams, kurie už-

Turėjau ir rev olverj simokės už šiuos metus, bus
pndure žmogus patylėjęs. duodamos knvgos.

Buvo užtaisytas sesiais.su- dygius maiOnės atsinešti sl 
viais, ir jau norėjau leisti, knvtras
ale kiti burdingieriai sulai- savim kn-v^as* 
kė... Ir gerai, nes vaikai bu- ’ 
tų vieni palikę.

Tai ve, kas darosi tarpe ! 
tamsių musų žmonelių! 
Kiek čia truko, kad butų nu
šauti du, o trečias nusiųstas 
elektros kėdėn? Kiek čia 
truko, kad trįs vaikai pasilik
tų nelaimingais našlaičiais?

Kas čia kaltas? Visi jie 
yra katalikų dvasioj išauk- 
I— ’ - ........... _ ’
nyčia ir šliubą jiems davė, ir 
palaimino visam gyvenimui. 
O betgi palaiminimas virto 
prakeikimu, o gyvenimas 
pragaru.

Pagriebė iš teatro pinigus ir ' 
pabėgo.

Loew’s Statė Teatre aną 
vakarą buvo nepaprastas at
sitikimas. Apie 8 valandą, 
kuomet ilgiausia eilė žmonių 
stovėjo prie tikietų langelio, 
vienas jaunas vyras, kada 
priėjo jo eilė pirktis tikietą, 
įkišo ranką per langelį, pa- ; 
griebė pluoštą popierinių pi- ; 
nigų ir pabėgo. Žmonės ir ; 
policmanas jį vijosi, bet va- ; 
gis pasislėpė. Jis pavogė iš ; 
viso $100.

16 valandų.
Pereitą pėtnyčią nuo 8 va

landos lyto iki 12 valandai 
nakties Bostone pavogta 25 
automobiliai. Daugiausia va
gysčių buvo Back Bay apie- 
linkėj.

Lynne buvo pavogtas ir 
majoro automobilius, bet bu- 

lėti žmonės. Katalikų baž- vo atrastas.

Statybos darbininkai 
streikuoja.

Prie namų statymo pradė
jo streikuoti molio nešioto
jai ir paprasti darbininkai. 
Jie reikalauja po 80 ir 90 c. 
j valandą. Dabar jiems mo
kama po 65 ir 70 centų j va
landą.

Alstone nuo žydo Gold- 
steino namų stogo nušoko jo 
tarnaitė vieną rytą. Nukri
tus ant cementinio šaligat
vio ji mirtinai susižeidė ir 
nuvežta ligoninėn tuoj mi
rė. Ji buvo 48 metų amžiaus 
mnterfs.

DOX

BARRETT L1.X1.MENT CO.
350 BROADKAY, NEW YORK

Linimentas
E® ‘Tai Tepalas"

•u narsiuoju Švedijos čampijonu

I

MEDICINOS DAKTARAS

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

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

MERGINŲ IR MOTERŲ
BARBERNĖ

Garbiniuojam ir kerpam 
plaukus sulyg vėliausios ma
dos ir iš senų padarom jau- 

(nas. Visoms patarnaujam 
kuogeriausiai.

LUCIJA SMILGA
760 Mass. Avė., 

Cambridge, Mass.
Dideli* Metinis

BALIUS!
Rengia Gedemino Lėtinių 

Ukėsų Draugija 
Boston, Mass.

įvyk* Pirmadieny
BALANDŽIO 20 D., 1925.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE , ___________ -
Kampa* E ir Silver yra pasakiško vikrumo ir stiprumo. Nei Šta

O ' siakas r.*’ 7.hva®lr® -YAYYY nottfeiloiVS ilrriou 12 smimitnSo. Boston, Mass. i : __ ____
Šokiai prasidės 3 vai. PC buvę? armijoj oficiera*.

pietų ir tęsis iki vėlumos nak-
Pavogė 25 automobilius į ties.

* “ Orkestrą bus viena iš ge
riausių, kuri griežš lietuviš
kus ir angliškus šokius. Bus 
užkandžių ir gėrimų.

Užprašo visus

VAYNE BIG MUNN 
Tai Ne bet pasaulio čam pi jonas-riatikas

Naujasis čampij»BM MUNN y-ra didžiausias, stipriausias ir gražiausias 
v;-ų pasaulio rist^tų. Jis syvią 270 svarų ir yra C pėdų 7 colių aukščio. 

"C " I.I’XI4RN TV* ru» Ic i «Ic n \riWmmn ir Ne' StH“
--sas. Zbyszka,-nci Malcevičius' jam neatsilaikė ilgiąu kaip 18 minutų. 
L.nuer. yra 6 pėdų 3 colių ir sveria .210 svanj. Munn yra'tikras amerikonas. 

** ’7 >- Lunden yra Švedijos Čampijonas. Abudu milžinai 
yr« jaur.ų metų vyrai.. ,

Tą patį rakai*, tolis ^.r keturios poros čampijonu ristikų, būtent:
Lietuvių čanąpijonas FRANAS JUŠKA su italu čampi- 

jonu ANGELO TARAMASCH1.
Buvę* pasaulio čampijonas ED. STRANGLER LEWIS 

su lenkų čampijonu STANLEY STASIAK
Italijos “Ieva*” LEONE LABRIOLA su finų čampijonu 

Baliaus Rengėjai. ZULU HEVUMPAA.
Amerikos armijos čampijonas JOE MALCEWICZ (lie

tuvis ) su FARMER STEVENS.
Išviso bus penkios poros ristikų.
Tikietų kainos $225, $3.25. 4.50 ir $5.50. Tikietai iškalno parduodami po 

r.-turiu 258 Washinyton St., ristynių rengėjo p. Bovvser ofise.

ą V“et APSAUGOS BRITVA
I AutoStTOD Kuri Pati Išsigalanda

: , - VISAS PRIRENG1MAS $1.00 ir $5.00
■vftior Parsiduoda visose britvų krautuvėse

I -JJbomms

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 užsisenėjusio 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, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiamo geriausius daktarus 
per telefoną uždyką. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupyt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Devyniolikos metų am
žiaus vaikėzas, K. Wiltshire, 
kuris rašinėjo * turtingoms 
moterims grąsinančius mir
timi laiškus, gavo metus ka
lėjimo.

FRANCIS COWLEY 
STOGDENGIS IR METALO 

DARBININKAS.
Dengia stogus blėta, kaperiu, ak

meniu ir žvyru su smala. Patyręs an: 
pataisymų. Adresas: fl6>
28 Leyland St. arti Uphams O 
Dorchester. Tel. Roxburv 1417.W.

PARSIDUODA NAMAS 3 šci.i’vr..: 
beveik naujas namas ir storas, ran-i ; 
$144 ant mėnesio. Su naujos ra-ie- 
įtaisymais. Dėl greito pardavimu kai
na tik $13.000. Savininkas.

1 153 M'ebster Avė- Cambridze. Ma--.
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DIDELES PRAKALBOS!
Kalbės Drg. Grigaitis

“Naujienų” Redaktorius iš Chicagos.

BALANDŽIO 21 (utarnnke) SOUTH BOSTONE 

LIETUVIŲ SALĖJ, 7:30 V AL. VAKARE

BALANDŽIO 24 (pėtnyčioj) CAMBRIDGE’UJE,
ESSEX HALL, 40 PROSPECT ST., 7:30 VAK.

Kalbėtojas kalbės dviem temom: (1) apie Lietu
vos darbininkų kovą su reakcija ir (2) apie bolše
vizmo susmukimą.
Prakalbas rengia vietom lietuvių socialistų organi
zacijos.

* Rengėjai kviečia visus ateiti pasiklausyti, ką drg. 
Grigaitis mano apie Lietuvą: ar darbininkai tenai 
nugalės klerikalų reakciją, ar ne? O taipgi ką jis 
mano apie bolševizmą: ar šitas judėjimas atsi
gaus da, ar jam lemta j. u žlugti?
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P A DfX AVIM AI PARSIDUODA BLČERNĖ1 A W ■ I Geroj vietoj, biznis išdirbtas per;*'

tryliką metų. Savininkas išvažiuoja į »■ 
PARSIDUODA BUCERNĖ IR . Lietuvą. Galite pirkti ir nemokantisis 

('ROSERNĖ, trekas garadžius ir to biznio. Kreipkitės “Keleivio" ofi- • 
• šeimynų kampinis namas no 5 san, 255 Broadway, So. Boston, Mass.( 

kambarius. Rendų neša $1248 į ——————
"•••-> Biznio daroma tarpe $700 ir 
■ ' ąvaitę. Viskas parsiduoda už I 

Kreipkitės į “Keleivio” ofisą. 1
____ _______________ O—--------—-----

I tRSlDlODA 26 restauranto sė- 
(Orte arm chairs). Klauskit 

AVTHONY AMBROSE dienomis, 
2i>3 \V. 5th St.. So. Boston. Mass 
Naktimis, 131 Court St. Boston.

B IRSI DUODA NAMAS 3 šeimynų, 
-an bariu, 3 toiletai. Raudos $12 
a.ai: Kaina $3100, įmokei $600

ar 'jautriau.
Tel. So. Boston 0646-R.

>“l Ihl S 2 ŠEIMYNŲ NAMAS;
■' aj- statymo, su visomis vi-zado- 

<x:-a lotas žemės, suvirs 20 vai- 
medžių, puikiausioj vietoj, ar'- 

apan skvero. Kaina $8500 ir tik 
įnešti. A. MIZARA

DR. H. N. LANDAU
SPECIALISTAS KRONIŠKŲ IR SEKRETNŲ 

LIGŲ, REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.
Tel. Hayniarket 1436

►

►

ANT RENDOS Į 
I KRAUTUVEr I

Tinkama dėl bučemės, grosernčs, 
duonkepyklos arba kito kokio biznio 
kampiniam name. Randa pigi—$65 Į 
ant mėnesio. Vieta 34-58 Ilorchester' 
Street, So. Boston. Mass. Dvi daugiau 
informacijų kreipkitės į savininką Į 

VINCENT A. JENKINS
15 Centrai St, Boston. Mara.

Telefonas: Main 7282. (-) ,
i

KOSULYS
v

PERSIKĖLE | NAUJĄ VIETĄ g

P. J. Akunevičius I
LIETUVIS GRABORIUS J?

Suteikia gerinusį patarnavimą. Reikale molonėkit ę 
kreiptis. [S

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

I
■ IF f

Iyra vien simptomas ir 
užeiti bent kokiame laike- 
kiame atvejyje

gali 
To-n . BroadwayrŠo. Brat»«i. Mara. 

’ ŠEIMYNŲ NAMAS, arti Broad- 
andos $42 ant mėnesio. Kaina 

s 1 . tik $500 įnešti. AIVA S 
■*1 n Kroadtrąy. So. Mass.

BI . ERNĖ ANT PARDAVIMD 
Tun būti preitu laiku parduoto, 
įninkąs išvažiuoja 1 kitą "M*?1*- 

Ikzni- eeras ir per daug metų išdirb
ta- ant geriausios gatvša So. Bostone. 
V-itaUkit į “Keleivio" ofiaų- l1?)

PARSIDUODA NAMAS 
, u -aradžiuak Hittayaair 
lo'n žemės. Naeaa aMaK fąK-

Žemė jaa IMlrbta. Atattaufcite 
trreitai. C (1®)

JOS. BRASI8 
s H<»oper R«U Readrilla. Mara. |

PARSIDUODA NAMAS 
šeimynų, ant *erų |SlyRU— 

bauskite paa: __ ’ . ' ‘i
VTNCA8 REMEIKA

’*. Sccond SU 1
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. Severai 
Cough 
Balsam

suteiks greitą palengvlnūr'.. 
Tatai yra lengvas būdas apsi- 
saugojimui* nuo daugelio pa
vojingų ligų.

Etoics: 25 et. ir 60 et.

DU PONTS T & C FLAT BAL
TA MALIAVA. Gorčius $250 
JUODŲ SIETŲ DRATAI raliais 
21-2C "ž "<|. pėdą 
JUODA SIETŲ MALIAVA 
Gorčius ............................. $1.25

VISOKIE TVORŲ DRATAI 
MAŽIAU KAI PUSt KAINOS

A

į

va r ęrVMM rn
C E D AR RAMIOS ' A

Geležiniai Daiktai ir Maliavos
GERIAUSIA RŪŠIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ f

Visiškai Tyra WH1TE LEAD
100 Svaro .................... $1X75
QUEEN IR GATAVAI SUMAI
ŠYTA MALIAVA. Gorč. $2.50
ATLANTIC Išlaukinis SPAR 
VARNISH ........................ $220
I»U PONTS GRINDŲ VARNI
AIS. Garčisa .................... $250

ŽOLES SĖKLOS 25c. ir AUKŠČIAU. LANGAMS STIKLAI IR 
KITAS VISKAS, KAS TIK REIKALINGA BUDAVOTOJAMS IR 

PLUMBERIAMS 
DYKAI PRISTATYMAS MIESTE

VISKAS DARžlI APDIRBTI

South End Hardware Company
1005 WASH1NGTON ST., BOSTON, MASS.

ARTI DOVER ELEVATED STOTIES 
TELEFONAI: Beach 5333 & 5333

-............................—■ <—■■■ i ■ -— ■- ■ —


