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Metai XXIII

Rusai Vėl Reikalauja

PRAŠO AMERIKOS 
PRITARIMO.

Vokiečiai ir turkai Sovietų 
pasiūlymui pritaria.'

Ženevoj vėl susirinko Tau- 
, kuris 

kon- 
Rusų 

Litvinovas išnaujo

FRANCUZIJA STATO 
SUBMARINUS.

Visuose laivų statymo uos
tuose Francuzijoj darbai ei
na dieną ir naktį, nes valdžia 
yra užsakiusi galybę subma- 
rinų. O tuo tarpu Ženevoj 
Francuzijos diplomatai kal
bą apie “—” 
Kuomet i m peri 
apie taiką, tai jie visuomet 
ruošiasi prie karo.

tų Lygos komitetas, 
ruošia nusiginklavimo 
ferencijai medžiagą, 
atstovas 
pareikalavo, kad Sovietų de
legacijos projektas butų pa
dėtas nusiginklavimo pa
grindam Kadangi Amerikos 
valstybės sekretorius Kel- 
logg taipgi yra pasiūlęs ka
rus uždrausti, tai Litvinovas 
kreipėsi i Amerikos delega
ciją prašydamas, kad ji pa- tė dideli tvenkinį ir užliejo 
remtų Sovietų planą. Jis pa- visą apielinkę. Kadangi tai 
sakė: atsitiko nakties laiku, kuo-

’Uovietų delegacija jau- met žmonės miegojo, tai 
čiasi turinti teisės tikėtis pri- daugelis jų negalėjo pabėgti 
tarimo iš tos valdžios, kuri - ?-
pati šioje valandoje siūlo ka
rus uždrausti. Jeigu jos pa
siūlymas ištikrujų yra širdin
gas, tai geriaūsis .tam įrody
mas butų pritarimas Sovietų 
projektui, kuris netiktai žo
džiais yra priešingas 
ramš, bet reikalauja ir 
įrankių sunaikinimo.

“Ginkluotos spėkos 
užlaikomos nekitokiam

TRIUKŠMAS ČEKOSLO- 
VAKŲ SEIME.

Čekoslovakų valdžia užsi
spyrė seime panaikinti karo 
metu išleistą įstatymą. kuris 
draudė namų savininkams 
kelti rendas. Socialistai ir ki
ti kairieji atstovai, gindami 
biednujų žmonių reikalus, 
valdžias sumanymui pasi
priešino ir pradėjo daryti. 
seime obstrukciją. Kilo dide
lis triukšmas, laike kurio ka
ro ministeriui Udrzalui buvo 
paleista į galvą didelė įstaty
mų knyga. Vis dėlto atžaga-

Francuzai Užgriebė i
• O • • . a 1 V. l.-t, z:.. .. .1 1-• -JSovietų Auksą 

New Yorke.
$5,201,000 PO AREŠTU.

Rokfeleris, Schwabas ir 
Melionas Mainų Kaltininkai.

\ okiečių valdžia išvijo iš j 
\ okietijos kaizerio švogerij 
Aleksandrą Subkovą užtai,! 
kad viename Berlino hoteh i 
jisai sumušė vaiką patarnau-j 
toją. Subkovas dabar keliau
ja i Afriką. Tenai jam tinka-- 
miausia vieta.

i
AREŠTAVO 28 DEGTIN- SENATO KOMISIJA IMA 

VISUS TRIS NAGAN.
----------------- w 

Pennsyivanijos gubernato
rius Fisher turės pasiaiškin

ti, kodėl jis puola kasyklų 
tyrinėtojus.

Artinanties prezidento rin-

DARIUS.
Providenceo mieste suim-' 

a 28 žmonės, kuriuos val-j 
tižia kaltina degtinės dary
mu. Senoj audiny čio j jų bu-j 

s metais \okieti-'vęs įtaisytas $20*0.000 vertės 
10.600 nelegalių! bravoras.

Maskva pasamdė advokatus 
Amerikoje ir užvedė bylą.

Francuzija iškirto netikė
tą šposą Sovietų valdžiai. Ji 
ėmė ir uždėjo areštą ant to 
$5,201,000 aukso, kuri So
vietų Sąjungos Bankas buvo 
prisiuntęs anądien ą Ne\v

Maskvos laikraščiai dabar 
kelia didžiausius protestus ir 
smerkia netik franeuzus. bet 
ir Amerikos valdžią. “Šitoks 

j darbas gali sekti tiktai iš
------------- •! - ----------------

‘nusiginklavimą, jreiviai valdžios bilių prave-
lalistai kalba dė ir namų savininkai dabar Yorką pTekybS'tikstemš, 

galės kelti rendas. | Maskvos laikraščiai dai

263 ŽMONĖS ŽUVO CALI- 
FORNIJOS KATAS- 

TROFOJ.
Netoli Los Angeles miesto 

pereitą sąvaitę vanduo išver-

ir buvo užlieti. Nors žuvusių 
skaičius tikrai da nėra žino
mas. nes daug jų buvo nuneš
ta su visais namais i jūres, 
tečiaus iki šiai dienai, kuo
met rašoma šita žinia, su- 
i inkta ir suskaityta jau 363 
lavonai. Be pastogės likoka- 

karo apie 1,000 žmonių.
Vidaus reikalų sekretorius 

yra dabar Įsakė apžiūrėti visus 
tiks- tvenkinius, kad daugiau to- 

lui, kaip tik karui: o kadangi kių nelaimių neatsitiktų, 
karus uždraudus tos spėkos I

^^^<^1350,000 Kriminalistų
rikos), rodos, turėtų musų 
pasiūlymą paremti."

Sovietų pasiūlymas 
ginklavimui reikalauja į ke
turis metus,sunaikinti 
karo medžiagą, 
lūs, įrankius ir įstaigas. Pusė 
šito turi but sunaikinta pir
mais metais, o kita pusė per 
trejus likusius metus. Tuo 
tarpu turi but paleistos visos 
armijos ir uždarytos visos 
karo mokyklos. Turi but už
drausti ir sunaikinti visi karo 
orlaiviai ir jūrių laivynai.

Turki jos ir Vokietijos de
legacijos šitam Sovietų su
manymui pritaria, bet Ame
rikos delegacija į Litvinovo 
kalbą atsakė tylėjimu.

nusi-

I

visą 
visus gink-

GINKLŲ FABRIKANTAI 
GINA SAVO BIZNĮ.

Kongresan dabai yra Įneš
tas Burtono bilius. kuris rei
kalauja uždrausti siuntimą 
ginklų ir amunicijos iš Ame
rikos Į kariaujančias šalis. 
Prieš tą bilių sukilo visi gink
lų ir amunicijos fabrikantai. 
Nuodingų gazų kompanijos 
advokatas nuvažiavęs Wash- 
ingtonan pareiškė, kad toks 
bilius esąs net “nepatriotiš
kas.” nes jis kenkia Ameri
kos bizniui.

Amerikoj.
Teisėjas Marcus Kava- 

nagh išleido Chicagoje kny
gą vardu “The Criminal and 
His Allies.” kurioj tvirtina, 
kad dabartiniu laiku Suvie
nytose Valstijose yra nema
žiau kaip 350,000 krimina
listų. Jis sako, kad vien tik 
pereitais metais šitie pikta
dariai yra papildę 12,000 
žmogžudysčių ir paėmę tiek 
grobio, kad užtektų užmokė
ti už visą Panamos Kanalą.

Teisėjas Kavanagh yra iš
sėdėjęs teismo suole jau 30 
metų ir per tris pastaruosius 
metus rinko savo knygai me
džiagą. Jis sako, kad jokioj 
civilizuotoj valstybėj nėra 
tiek kriminalistų, kiek Su
vienytose Valstijose. Kovai 
<u piktadarybe jis pataria 
įvesti piktadarių plakimą ir 
siūlo bausti lygiai vyrus kaip 
ir moteris.

AREŠTAVO 57 KATA
LIKUS.

Iš Meksikos pranešama, 
kad Jalisco valstijoj Meksi
kos federalė valdžia suėmė 
57 katalikus, kurie rėmė te
nai kunigų organizuotą mai
štą prieš šalies konstituciją 
r valdžią.

10,600 NELEGALIŲ 
VAIKŲ.

Pereitai?
joj gimė 
vaikų, kurių tėvais yra neve-

SUDEGĖ 9 MAINERIAI.
Ant Vancouvero salos, Ka

nados pakrašty, vario kasyk
loj kilo gaisras. Devyni mai- 
neriai sudegė, o penki skau
džiai apdegė.

KALNAS NUSLINKO 
ANT MIESTO.

Brazilijoj Įvyko baisi ka
tastrofa: nuo Sen ato kalno 
nuslinko daugybė žemės su 
uolomis ir užbėrė Santos 
miestą. Tas atsitik 10 kovo. 
2u< < t-ių žmonių »>on. i> pri
skaitė ‘Ji.

FRANCUZŲ LAKŪNAI 
IŠLĖKĖ JAPON1JON.
Franeuzų lakūnai Costes 

T Lebrix. kurie skrisdami 
tplink pasauli buvo šiomis 
1 ienomis apsistoję Ameri
koj. dabar išlėkė Japonijon. 
Jie peiskrido Ameriką nuo 
'{rašto lig krašto.

SUDEGĖ 5 VAIKAI.
Salfordo miestelyje, Ang

lijoj, sudegė vaikų prieglau
da, ir ugny žuvo 5 maži vai
kai.

ORLAIVIS NUKRITO 
Į KIEMĄ

Wilmington, Cal.— Perei- i 
tą nedėldienį čia nukrito Į 
kiemą orlaivis su trim lakū
nais nuo 2,300 pėdų aukštu
mos. Mašina sutyžo ir visi 
trįs lakūnai žuvo. Kieme žai
dė apie 10 vaikų, tai du iš jų 
tapo sunkiai sužeisti.

BUTĖNAS LIETUVOJE.
Lietuvos laikraščiai pra

neša, kad žinomas amerikie
čiams dainininkas Jonas Bu
tėnas tapo priimtas Lietuvos 
operon ir šio mėnesio pra
džioje dainavo “Rigoletto" 
rolėj.

dę kareiviai. Todėl patriotai ŽUVO ANGLŲ LAKŪNAS, kiniams, demokratai pradėjo 
reikalauja pakelti karei-j „2____ “„„„„„C*’’
viams algas, taip kad jie ga-.kuris pereitą sąvaitę išlėkė likonų 
lėtų apsivesti ir užlaikyti šei-( L ______________„_______
mynas. !be jokios žinios. Manoma,!gelį, bet ima nagan dabarti-

įnę l aidžią ir už jos skebišką 
politiką anglių pramonėj. 
Kaip žinia, kasyklų ir gelž- 

MEKSIKOS GENEROLĄ. | kelių kompanijos padarė 
Pereitą sąvaitę Meksikoje slaptą sąmokslą sunaikinti

Anglu lakūnas Hinchliffe,1 kelti aikštėn visokias repub- 
i______ _ __________ j šunybes. Jie išvilko

iš Londono i" Amerika, žuvo1 viešumon netik aliejaus šmu- 
į be jokios žinios. L.____
i kad ji prarijo jura.VAHABITAI PRADĖJO _±_____

“ŠVENTĄ KARĄ” PRIEŠ KATALIKAI UŽMUŠĖ 
ANGLIJĄ.

Arabijoj pakilo prieš An- t t ________
glijos viešpatavimą vahabi-tapo nužudytasgen.Macario5 angliakasiu uniją, ir republi-

Sovietų valdžia jau pa- tų tautelė. Vahabitų vadas Gaxiola, kandidatas į Sina-1konų valdžia ... t™

noro sunaikinti prekybos 
santikius tarp Sovietų ir A- 
merikos." sako bolševikų or
ganas “Izviestija.” - fr

<amdė‘New Yorke advokatų sultonas Ibn Saud užėmęs i loa valstijos gubernatorius ir 
kompaniją ir pavedė jai iš-jau keliatą kaimų U žjorda-i karštas rėmėjas generolo 
kelti Francuzijai bylą, reika- nėj. Vahabitai via mahome-'Obregonu, kuris dabar kan- 
laujant to aukso paliuosavi- tonai ir savo karą prieš krik-Įdidatuoja Į Meksikos prezi- 
mo ir atlyginimo už nuosto- ščionius skaito “šventu.” Ka-Į dentus. Spėjama, kad jį nu
lius. kokių gali pasidaryti dangi jų kraštas tebėra da j žudė katalikai, 
dėl to metalo sulaikymo. Jei- pusiau laukinis, kelių nėra il
gu auksas nebūtų sulaikytas, armijai labai sunku tenai! 
tai Sovietų valdžia galėtų at- operuoti, tai Londonas labai Į 
-siimti atgal arba paleisti ‘ ‘

l apyvarton. Dabar gi vien tik 
nuošimčių rusai, netenka kas 
diena apie $1,000.DVI MIRTIS NUO DEG

TINĖS.
Pereitą sąvaitę VVorceste-, VOKIEČIAI NUTRAUKĖ 

ryje mirė nuo naminės degti- *.................... - - --
nes 2 vyrai, William Fraser Berline ėjo vokiečių-rusų 
ir Walter S. Shepherd. ’ derybos dėl naujos prekybos 

sutarties. Tuo tarpu bolševi
kų žvalgyba Dono srity areš
tavo 6 vokiečius inžinierius 

sabotažo val- 
. Vokietijos 

valdžia todėl nutraukė su 
bolševikais derybas ir parei
kalavo, kad jai butų prista
tyti aiškus faktai, kuo tie

ir Walter S. Shepherd.

MILIONIERIUS NUSI
ŠOVĖ.

i valdžia su savo teis
mais ir injunetionais kompa
nijoms padeda darbininkų 
organizacijas piauti. Kasyk
lų kompanijos įvedė net pri
vatinę savo policiją, “Coal 
and Iron Police” vadinamą, 
kuri valdžios legalizuota 
šaudo streikuojančius ang
liakasius ir mėto jų šeimynas 
iš namų laukan. Bet darbi
ninkams panašią policiją ap
sigynimui nevalia organi-

*. Teismų' injunetiunai 
uždraudė unijai net spaudo
je apie savo skriaudas rašyti. 
Vienos kompanijos advoka
tas pasakė senato komisijai 
atvirai: “žinoma, kad unija 
neturi teisės skelbti spaudo
je savo žinias apie streiką, 
nes tas kenkia kompanijų 
bizniui."

Taigi senato komisija, ku
ri nesenai buvo nuvykusi į 
kasyklas, dabar šaukia to te
roro kaltininkus į Washing- 
toną ir ima juos nagan. Di
džiausiais kaltininkais yra 
skaitomi tie, kurie kontro
liuoja kasyklas, būtent, fi
nansų ministėrio brolis R. B. 
Melionas, kuris kontroliuoja 
Pittsburgh Coal Company; 
dievuotasai milionierius 
Rokfeleris, kuris palaiko 
kruviną vergiją Wėst Virgi
nijos kasyklose, ir didis “pa
triotas" Schvvabas. kurio val
domoji Bethlehem Steel Cor- 
poration operuoja daug ang
lių kasyklų Pennsylvanijoj. 
Visi trįs jie dabar tapo pa
šaukti į Washingtoną prieš 
senato komisiją.

Pennsyivanijos guberna
torius Fisher taipgi yra šau
kiamas stoti prieš komisiją. 
Jisai turės pasiaiškinti, ko
dėl jisai pasirodė toks prie
šas komisijos, kuri buvo nu
vykus pažiūrėti to pragaro, 
koks dabar dedasi jo valsti
jos kasyklose? Sakoma, kad 
ponui gubernatoriui gali but 
labai riestai, nes jisai įžeidė 
netiktai komisijos narius, bet 
paniekino visą Suvienytų 
Valstijų Senatą, kurio vardu 
toji komisija veikė.

Mainerių unijos preziden
tas Le\vis sako, kad Pitts
burgh Coal Company. kuri 
sulaužė visas sutartis su uni
ja ir prisisamdžius ginkluo
tų mušeikų nori išvaikyt or
ganizuotus darbininkus, yra 
fina’*;.ų ministėrio Meliono 

'kompanija. Ir tie ginkluoti 
mušei k ok taį j(J šunes.

IŠPLĖŠĖ $25,000.
Madison, III. — Keturi 

susirūpinęs ir nežino, kaip (ginkluoti banditai pereitą są- 
vahabitus numalšinti. j vaitę čia prispaudė savoau-

tomobilium First National 
Banko automobilių prie šall-puoti. 
gatvio, peršovė banko sargą 
ir kasierių, kuris vežėsi $25,- 
000, ir pagrobę pinigus pa
bėgo.

RADEKAS UŽDARYTAS 
KALĖJIME.

Berlino žiniomis. Varšu
vos laikraštis “Przegląd 
Wieczorny” išspausdino 
pranešimą, kad buvusis bol
ševikų agitatorius Kari Ra- 
dek buvo pabėgęs iš Uralo 
kalnų, kur jis buvo ištremtas, 
ir persirengęs i kaimietį nuė
jo pėkščias kelis tūkstančius 
mylių. Bolševikų žvalgybi
ninkai Smolenske jį sugavo 
ii- nugabeno i Maskvą. Dabar 
jis esąs uždarytats Lubiankų 

areštuoti vokiečiai inžinie- kalėjime.
riai yra nusikaltę. I Radekas buvo žymus bol

ševiku veikėjas. .Jisai vado- 
’vavo vokiečių komunistų su
kilimui ir paskui padėjo 
Dz i e rž i n sk i u i suorga n i zuot i 
“Čeką." kuri dabar jį pati 
areštavo.

DERYBAS SU RUSAIS.

Pereitą nedėldienį Chica- dėl darymo 
goję hotely nusišovė John F. džios kasyklose. 
Smulski, bankininkas milio- 
nierius ir buvusis Illinojaus 
valstijos iždininkas. Jis bu
vo 61 metų amžiaus ir sako
ma, kad suirusi sveikata bu
vo savžudystės priežastimi.

NUŠOVĖ DAKTARĄ, 
KAM NUPIOVĖ JAM 

KOJĄ.
Scrantone tapo areštuotas 

Juozas Kaminskis, 20 metų 
amžiaus vaikinas, kuris nu
šovė daktarą Kelly, kam šis 
nupiovė jo sužeistą koją.

MIS1JONIERIAUS SŪNŪS 
NUSIŽUDĖ.

Bemardsville. N. J. Pe
reitą sąvaitę čia nusišovė iš 
revolverio Cannenon Rich- 
ardson. presbiteri jonų misi- 
jonieriaus 14 metų amžiaus 
sūnūs.

Krikščionių Šulai 
Areštuoti.

Kauno žiniomis. Volde
maras iškėlęs aikštėn buvu
sių krikščionių valdininkų 
šmugelį. Areštuotas buvusis 
ministeris Draugelis ir Seimo 
atstovas Mikšis. Jie pirkda
vę kariumenei paprastą lajų, 
o pinigus imdavę už geriau
sius lašinius.

LAIDOTUVĖSE UŽMUŠTI 
3 ŽMONĖS.

Hazieton. Pa. — Laido
jant nabašninką traukinys 
čia perkirto šermenų proce
siją, kuri važiavo per gele
žinkelį, ir vieną automobilių 
su 3 žmonėmis visiškai su
daužė.

Popiežius Jodinėja 
Žmonių Sprandais.

Vergija d a nevisur panai
kinta. Katalikų bažnyčios 
galva dar palaiko ją savo 
dvare kaipo atmintį tų laikų.; 
kuomet kunigai ir ponai jo
dinėjo žmonių sprandais. 
Pasirodo. kad popiežius net 
prie savo sosto neina pėks- 
čias, , bet atsisėda į didelę 
aukso kėdę ir vergai turi jį 
nešti ant savo pečių. Šitą 
faktą spauda iškėlė tik da
bar, kuomet Chicagos arci- 
vyskupas Mundęleinas nuve
žė popiežiui $1,500,000 auk
so. Žinios sako, kad Munde- 
leiną pasitiko popiežiaus 
šveicariškoji gvardija, o rū
bus nuo jo nuvilko popie
žiaus kėdės nešikai, aprėdyti 
raudonu damasku. Ir tele
gramos priduria, kad tie ne
šikai paprastai nešioja dide
lėj kėdėj popiežių prie sosto. 
Kristus jojo ant asilo, o 
“šventas tėvas" ant žmonių.

6 BANDITAI PAGROBĖ 
$24,000.

Buffalo. *N. Y. — Pereitą 
subatą šeši ginkluoti bandi
tai čia užpuolė Liberty Ban
ko troką su pinigais, nugink
lavo vežiką, sargą, ir pagro
bę maišą su $24,000 pabėgo. 
Pinigai buvo vežami darbi
ninkų algoms.

Į

Vėliausios Žinios.
Amerikos Socialistų Parti

ja šaukia 14 balandžio suva
žiavimą New Yorke.

Londono laikraštis “Dailv 
Express” pradėjo agituoti, 
kad vyrai vėl augintų barz
das.

Amerikos angliakasių uni
jos prezidentas Lewis reika
lauja. kad federalė valdžia 
paimtų anglių pramonę savo 
priežiūrom

ŽYDŲ SKERDYNĖS 
LENKIJOJ.

Lvove ir kitose Lenkijos 
vietose pereitą sąvaitę prasi
dėjo žydų skerdynės. Mat, 
patriotai Įtūžo ant žydų, kad 
paskutiniais rinkimais kelia
tas žydų buvo išrinkta i Sei
mą. Lvove policija areštavo 
250 riaušininkų.

16 LAVONŲ IŠIMTA IS 
KASYKLOS.

Netoli Tziutlano. Meksi
koj. apie pora sąvaičių atgal 
kasykloj kilo gaisras ir už
tvėrė darbininkams išėjimą. 
Iki šiol išimta jau 16 lavonų. 
Dar 6 darbininkai yra likę 
kasykloj, bet manoma, kad 
ir tie bus jau negyvi.

DV1NUKAI SU VIENA 
GAIVA.

Daug yra pasakų apie dvi
galvius žmones, bet kad du 
žmonės butų su viena galva, 
tai iki šiol d a niekas nebuvo 
girdėjęs. O vienok šitokie 
dvinukai dabar gimė Guy’s 
Ligoninėj. Londone. Abidvi 
yra mergaitės ir jų galvukės 
suaugusios krūvon. Perskirti 
juodviejų negalima nes tuo
met abid* i turėtu mirt.

Maine'o gubernatorius 
Breuster tapo sužeistas au- 
tomobiliaus nelaimėj.

Vokiečiu laivyne kilo 
skandalas: kapitonas Loh- 
mann neteisėtai išeikvojo 
$7,000,000 pinigų.

Michigano valstijos šiau
rėj sniegas užsnigo Detour 
miesčiuką. Kariumenė ban
do orlaiviais pristatyti jo gy
ventojams maisto.

Brooklyne tūla Stella Jab- 
lovskienė mirus pagimdė kū
diki. Kūdikis gyvas.

Valley Pails. N. Y., parako 
dirbtuvėj įvyko sprogimas; 
4 žmonės užmušti.

Šveicarijoj tapo apvogtas 
Vokietijos atstovas Weiss: 
pavogta diplomatinė valyza 
su dokumentais ir pinigais.

. Porto Rico salos seimas 
pareikalavo nepriklausomy
bės. Prezidentas Coolidge 
atsakė: Negausiu

Į Nikaragną ponas Cool- 
dige siunčia dar 1,000 jūri
nio’n, vištai Wai 1 Streeto 
b i.iiui ginti.
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j apžvalga o
Į ir eina srovių kova už vado-j Kad žmohės bėgo iš Lie-i 
ivavima. Pirma varžytinės į tuvos^ prieš karą, kuomet te

nai viešpatavo caro valdžia

K-'.TAUKAMS NEVALIA bar via suprantamas. greitu 
PROTAUTI. į...............................

Kunigas K. K. U. 9 kovo 
“Darbininke” aiškiai paša-, 
ko, kad katalikų tikėjimas 
draudžia žmonėms protauti, 
lis rašo:

“Dievas yra tvirtas ir pasto
vus, taigi jis ir žmoguje mėgs
ta pastovumą. Dievas nori, kad 
žmogaus tikėjimas butų tvir
tas...

“Musų protas yra žingeidus, 
jis noii viską sužinoti, viską iš
tirti. Tikėjimo gi dalykuose 
protas ne viską gali suprasti, 
nes ten yra dalykų aukštesnių 
už musų proto pajėgą. Taigi ti
kėjimas čia reikalauja pasi
šventimo ir savo nuomonės iš
sižadėjimo.“

Reiškia, jei nori būt tvir
tas ir pastot us katalikas, taip 
kaip Dievas reikalauja, tai 
turi išsižadėti pi'oto, turi išsi- i 
žadėti savo nuomonės! i

Šitokia kalba yra piktžo- < 
Užžavimas net ir tikybinic 
žmogaus akimis žiūrint. Nes 
jeigu daleisime. kad žmogus ■ 
yra Dievo sutvertas, tai tu
rim daleisti, kad ir v įsi žmo- i 
gaus organai yra jam duoti 
to paties Dievo. Akis jam 
duotos tani, kad jis galėtu 
matyti; ausis duotos tam. 
kad jis galėtų girdėti, o sme
genis tam, kad jis galėtų 
protauti. Jeigu katalikui nė
ra nusidėjimas matyti ir gir
dėti, tai kaip gali būt nusidė
jimas protauti ir turėti savo 
nuomonę?

Imant gi šitokią kalbą kri
tišku žvilgsniu, ji yra tiesiog 
idijotiška.

Visas pasaulis siekia ap
švietus. Visos valstybės ski
ria tam tikslui milionus. Sta
tomos yra mokyklos, univer
sitetai ir spausdinamos kny
gos, kad žmonės galėtų išla- 
vint savo protą. Mokslinin
kai daro pavojingas ekspedi
cijas, keliauja Į nežinomas 
salis, leidžiasi jūrių dugnan, 
tyrinėja žemės vidurius ir 
dausas, kad nustačius visais 
klausimais teisingą nuomo
nę. o musų “Darbininke" ku
nigėliai sako, kad žmogui 
nevalia savo nuomones turė
ti !

Jeigu tai nėra idijotizmas. 
i ai pasakykit, kaip kitaip ši
tokią nuotaiką pavadinti?

Mums rodos, kad ir patįs 
“Darbininko” rašytojai šian
dien jau pripažįsta, jog že
me yra apskrita kaip ka
muolys, o ne plokščia kaip 
blynas. O betgi per ilgus am
žius tikėjimas liepdavo žmo
nėms tikėti, kad ji yra plokš
čia. Katalikų bažnyčia sude
gino ant laužo Bruną ir su
audė po žeme Galilėjų užtai, 
kad jiedu skelbė nuomone, 
jog žemė yra apskrita. Ir 
"Darbininko”pisorėliai šian
dien žino, kad Bruno ir Gali
lėjaus nuomone šituo klausi
mu buvo teisinga, o katalikų 
bažnvčia su visu savo tikėji
mu KLYDO!

Ir visa to aky vaizdo je jie 
-tesigėdi rašyti, kad tikėji
mas yra “aukštesnis” už pro
tą, ir kad dėl to tikėjimo 
žmogus turi išsižadėti >a'o 
nuomonės!

Jeigu prof. Galileo ir filo
sofas Giordano Bruno butų 
išsižadėję savo nuomonės, 
tai kun. K. K. U. su savo 
“Darbininko” štabu ir šian
dien dar tikėtų, kad žemė 
yra plokščia, kaip geras 
obuolinis pajus.

: laiku busiąs visai atmestas ir > 
užmirštas kaitų su visomis 
krikščionių bažnyčiomis ir 

, mokyklomis. Savo tvirtinimą 
jisai pamatavo tuo, kad mok
slui pakilus, religija darosi 
netik nereikalingas, bet sta
čiai juokingas daiktas.

Jam labai priešinosi teolo
gijos daktaras \Villiam 
Adams Brovvn iš t’nion The- 
ological Seminary, kuris 
tikrino, kad mokslas nie
kuomet nepavaduosiąs gry
nos tikybos, kuri remiasi 

; malda ir tikėjimu į Dievą.
Bet teologui buvo sunku 

paremti savo tvirtinimą ar
gumentais. Jis ouvo apipil
tas visokiais klausimais ii 
negalėjo i juos atsakyti. Pa
vyzdžiui. mokytojas Brick- 
ner išCievelando paklausė 
jo: “Kuryra toji ausis, ii 
kaip ji išrodo, i kurią maldi
ninkai siunčia savo mal
das?’

Mokytas teologas susimai
šė ir negalėjo klausimo iš
aiškinti.

Bet daugiausia teologijos 
daktarą sudirbo psichologi
jos mokytojas Leuba. Jis 
kalbėjo maž-daug taip:

“Svarbiausi.* klausimas šian
dien yra ne tame, kas tikvbr 
yra ar kas ji nėra, bet tame, 
kaip geriau gyventi? Visų pir 
ma turi būti tikslas, o pasku 
būdas tam tikslui pasiekti 
Tamsiuose amžiuose šitas prob
lemas ėmėsi spręsti religija.

"Kuomet žmonės norėdavę 
lietaus, tai kunigas jiems liep
davo melstis. Kuomet juos už
puldavo ligos, tai kunigas vė 
liepdavo melstis ir prašyti Die
vo sveikatos. Vadinasi, tikyba 
nurodydavo žmonėms 
kaip pasiekti tikslą.

"Bet fizikos mokslas

vavimą. 1 
ėjo tarp tautininkų ir sočia 
listų, o dabar tautininkai ko 
voja su komunistai?. Nore-j dalyk... ________  ____ ,
darni paimti Susivienijimą i.bėga dabar, kuomet Lietuva 

komunistai uui j jau savo valdžią? — 
klausia “Baiso” 
bis. Ir jis atsako:

k-------------- ____

tai buvo visai suprantamas 
:as. Bet kodėl jie taip

Kaune kilo sumanymas iš
leisti tam tikrus ženklelius 
toms “ponioms” ir “pane
lėms," kurios nenori, kad vy
rai bučiuotų joms rankas.
Tie ženkleliai busią nešioja-____ ,_________ __________  _________ _
mi prisegti prie moteriškės išsižadėti"netik »avo pinigų,! nima," tai kodėl’pats “tėve- 

-------------- ( ... . ....... ■ . --------------------------

Kiaurus Žmonių Mulkinimas
Kunigai pataria katalikams: vas davinėtų “gausų ailygi-

savo rankas, 1 
traukia tenai savo šalininkus 
ir organizuoja naujas kuo
pas. Kad komunistams neap- 
sileidus, tautininkai yra pri
versti daryti tą patį, šito 
pasekmėje auga Susivieniji
mo narių skaičius ir auga iž
das.

T* ai y i a idon iu^* i <,d o k - > viuv- , , . . . » . .
sas. Paviršiun, žiūrint rodo- n.a. a; senai jau yrasuPil- ne‘a,ko susirinkimų, taigi ir tą paaukoti Dievui... Gerasis

Maskvos bolšev ikai ruo
šia iškilmingą priėmimą Ai

bendradar- krutinės. jr proto.
110 —————————

izUr^ b U t cnnVn Lietuvos fašistu valdžia Worcesterio kunigas iš-
.entį J išrado naują būdą opozicijai siuntinėjo savo parapijo-

'___________ slopinti. Visų pirma, ji ne- nams laišką, patardamas
Miksas rašo -Naujienose"!du0,la «P<«.iė.ijo? orgąmza- jiems išsižadėti savo uždar- 

apie Voldemaro politika tąi£'Jom5 susirinkimų laikyt, bio ir paaukauti ji jam. Jis 
pati, kas ir "Keleivyje” buvo [Paskui ji uždaro tas organi- sako: “Nėra gražesnio dar-

■Taivra idomih, paradoh- ^k?ta,"bdeut?kad Volde- zaęijas aiškindama, kad jos bo, kaip ko nors išsižadėti ir
.A • * .. ___- euciui n L'i mi

oeur*. a « v ** cuiuu iiii iiMiyr JHL1 ,

si, kad tokia savitarpė kova sudskiu susitaręs ir Vilniaus ne )eg-v uoJa-
sėja didelę demoiaiizaciją; išsižadėjęs, o į Ženevą važi-
o ištikrujų ji yra ta energija, nėjosi tiktai tam, kad galėtų* __ ................  _ ....... ..............
kuri varo Susivienijimo veži- prieš Lietuvos liaudį pasitei-i
mą pirmyn. sinti, buk Tautų Lyga pri-ilachui, kuris greitu laiku ža

vėtųsi ji lenkams nusileisti. :(|a lenaj atsilankyti. Kad su- 
-pie Plečkaiti \ oldema- keikus jam didesnio unaro, 

. as keliąs iermą vien tuo tik- jje įada ji irašyti komunistu 
siu, - “• -y--- - ---------
ak.:< r.uo tikrojo dalyko.

4**

T1KYBA IR MOKSLAS.
“The Philadelphia In- 

ąuirer” aprašo įdomias dis
kusijas, kurios tenai įvyko 
500 kunigų ir tikybos moky
tojų suvažiav ime. Dr. James 
H. Leuba, psichologijos mo
kytojas iš Bryn M a vvr kolegi
jos. pareiškė, kad krikščio- 
.•iių Dievas. taip kaip jis da-

l lis" neinvestina savų tūk
stančių i šitą šventą biznį” 
Savo laiške jis sako: “Auko
jimas... pavargėliams yra 
Kristaus nurodyti geri dar
bai.” Worcesterio kunigo 
parapijenįs yra beveik visi 
pavargėliai. Daugelis jų se
nai jau nedirba ir neturi ko 
valgyt. O jis turtingas. Tai
gi tegul jis jiems paaukauja 
savo tūkstančius, taip kaip 
Kristus reikalauja, o "gera
sis Dievas jam gaudai atly- • t*gins.

Bet jis to nedaro, -lis nori, 
kad pavargėliai jam aukau
tų.

Kunige, kur gi tamstos są
žinė, kur tamstos gėda ?

Jeigu jau tamstai pinigai 
taip reikalingi, tai buk tei
singas ir pasakyk savo parū
pi jonams atvirai: “Vyrai it 
moteris, man reikia pinigų 
Jei katrie galite, paaukokite 
man. Bet žinokit, kad jums 
niekas užtai neatlygins, nei 
Dievas, nei Velnias.”

Jeigu kunigas šitaip pasa
kytų. tai mes negalėtume 
nieko užmesti. Bet kuomet 
jis vilioja iš vargšų darbinin
kų pinigu-, sakydamas, kad 
Dievas jiem> užtai “gausiai 
atlygins " tai jis juos apgau
dinėja..

gi Dievas visiems gausiai at
lygins.”

Gi kitas kuniyas per “Dar- 
biniifką” pataria katalikams 
ir proto išsižadėti. Tikėji
mas, girdi, yra aukštesnis už 
žmogaus protą, todėl jis rei
kalauja išsižadėjimo savo 
nuomonės.

bininką." 1 Ar tai ne biaurus musų
-------------- ' biednų žmonių muikinimas?

Gavome “Žaizdrą.” Tai V ienas “dūšių ganytojas" 
pirmas to laikraščio numeris pataria jiems išsižadėti savo 

dolerių, o kitas liepia net ir 
proto išsižadėti! Musų liau
dis ir taip jau perdaug atsi
likusi nuo kitų tautų, o čia 
latrai. Dievo vardu prisiden
gę, sako jiems, kad net ir sa
vo nuomonės reikia išsižadė
ti, nes jeigu vartosi savo pro
tą ir turėsi nuomonę, tai ta
vęs i dangų neįleis.

Ir kaip tokį darbą pava
dinti?

Kaip pavadinti Worceste- 
rio klebono patarimą: “Nėra 
gražesnio darbo, kaip ko

kad nukreipus žmonių i par|jjon įajp0 “garbės dar-
- -

MATO TIKRĄ PRAŽŪT I h 
LIETUVAI.

J. Stankaitis rašo Argenti
nos “Balse,” kad Lietuva;
Tręšia tikra pražūtis, ir tai ne: 
;š lenkų pusės, bet dėl liepa-< -Sandarai prastai didelio žmonių bėgi-!t> ' Ai t 
mo į kitas salis. Jis sako:

"Mažutė Lietuva šiais laikai.-.įkaitininkų kariumenė.”
virto didžiausiu
šaltiniu. Baisu daros paskaičius 
laikraštyje, kad mėnesio bėgyje 
išduodama kai kada net iki 
3.000 užsienių pasų, o vienu pa
su kartais keliauja ištisos šei
mos. Vyriausybei, žinoma, da
bar daug pinigų reikia, .ir ji iš 
užsienio pasų turi gražaus pel
no. Dešiniosios partijos džiau
giasi. kad iš Lietuvos daugiau- būt 
šia bėga persekiojami kairieji, kaip Paplauskas aiškinęs, 
bet pačiai valstybei, pačiai tau
tai tokia masinė emigracija yra 
labai pavojinga, ir lemia ne ką 
kitą, kaip pražūtį. Jus ne juo
kas. kad tiktai iš vieno Rokiš
kio apskrities tik Brazilijoj 
randasi į 5.000 lietuvių emi
grantų. kurių 10 nuos. beveik 
už niekus latviams lenkams ir Argentinon darbo jieškoti 
sentikiams išv
vė savo ukius. Panašiai yra ir <au pasigaminti net reikalin- rūbai pritraukia elektrą. Bu- neatlygins, 
su Ežerėnų apskričiu. Ten lie- gj^usiu dalykų. i------ ----------------------- ---------- ----------
tuviai dėl prasidėjusios emigra .
cijos visai pradeda nykti.” “Trimito" pranešimu, metalų siūlais austus nubus.

Agr. V. Mickus dai svki 
" ~ ‘ i” is Rygos ir

tvirtina, kad Lydoje tikrai 
i esami organizuojama “plec- 
. ... v :_____ jl

emigracijos įstebisi, kam buvusis Šeinio 
narys J. Paplauskas tą faktą 
1 vasario “Keleivyje” užgin
čija. Mickus nurodo net pa
vardes tų emigrantų, kurie 
verbavę Rygoje “naujokus" 

• i Plečkaičio pulką, ir sako, 
kad kaip tik latvių policija 
juos užkure, jie pabėgę pas 
Plečkaiti. Taigi jie negalį 

Voldemaro agentai.

ri
šiais metais. Jį leidžia so
cialdemokratinė Lietuvos 
moksleivija.

I

KAM PRIKLAUSO 
JŪRĖS?

Francuzų admirolas Ratye 
pasakė Paryžiuje, kad jūrės 
neturi savininko. Jomis gali 
naudotis lygiai visos tautos, 
kaip dideles, taip ir mažos.

TALENTINGI VIRĖJAI.
Kai kurie talentingi žmo

nės drauge buvo ir geri virė-
f

būda.

šian
dien parodo žmonėms, kad ne
išmintinga yra melstis kuomet 
reikia lietaus, nes maldomis lie
taus negalima padaryti. Kuo
met reikia lietaus, tai ne mels
tis reikia, bet reikia paimt 
vandens ir palaistyti savo dar
žus.

“Biologijos mokslas parodė 
kad neišmintinga yra melstis ii 
sveikatos j ieškant.”

Gyvenimas ir patyrimą.4 
aiškiai parodė, sako Dr. Leu
ba. kad maldos—bergždžias 
darbas ir nereikalingas laikė 
eikvojimas. Todėl religija 
turi būt visai atmesta, nes j: 
klaidina žmones ir trukdo 
gyvenimo progresą. Ir jis 
tvirtina, kad ji bus atmesta 
žmonės prie to jau eina. 
Bažnyčia jau tuštėja.

TĖVYNĖS” MILIONINIS 
NUMERIS.

Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje pasiekė jau 20,000 
narių ir -SI.000.000 pinigų 
Tam pažymėti tapo išleista.- 
milioninis “Tėvynės" nume
ris. žymiai padidintas ir gau
siai iliustruotas Susivieniji
mo veikėjų paveikslais. Re
dakcija sako:

“Šio leidinio tikslas yra svar 
bus ir reikšmingas. Juomi pa
žymime Susivienijimo aukš
čiausi iškilimą kapitalu ir na
riais. Pasiekimas miliono dole
riu mu.Ų gyvenime jau nėra 
taip menkas dalykas. Taipgi su
būrimas į Susivienijimą 20,000 
narių irgi yra didis laimėjimas. 
Tam v isam tūkstančiai pasi
šventusių organizacijos labui 
veikėjų dirbo, savo brangų lai
ką. jėgas ir energiją aukodami. 
Todėl minėdami siuos Susivie
nijimo laimėjimus kaitų pa
gerbiame visus tuos veikėjus, 
kurie savo triusu prisidėjo prie 
organizacijos auklėjimo, prie, 
šitų didžiulių laimėjimų pasie-< 
kimo.”

Ištikrujų gi Susivieniji
mas išaugo į tokį milžiną 
dėlto, kad jame nuolatos ėjo

Lietuvos miestų ir mieste
lių krautuvės pilnutėlės už
sienio prekių, sako “Trimi
tas.” Kiekvienas niekniekis 
ir tas iš užsienio parvežtas. 
O tuo tarpu Lietuvos žmones 
turi važiuoti net Brazilijon ir ; 

.. m ^ciiiinun uaiuv jicr-nvii.. 
išvažiuodami paraa Išrodo, kad Lietuva negali j

t

jai. Štai Francuzijos rašyto- nors išsižadėti ir tą paaukoti 
jas A. Durnas mokėjo gerai Dievui... r- - --- . ~
gaminti visokius valgius, visiems gausiai aUyipns- 
kompozitorius Rossini para- taL begėdiškas melas, 
šė "Virėjų knygą."

Dievui... Gerasis gi Dievas D1DZIAUSIS
MONKEY-BIZNIS

- - • - - Q Tf

Juk tai begėdiškas melas!
Juk visi žino, kad aukauja
mus parapijonu pinigus pasi- 

METALAIS ATAUSTI RU- ims ne Dievas, bet kunigas. 
BAI—ELEKTRĄ PRI- Ir visi žino, kad už sukištus

kunigui pinigus Dievas nie- 
Auksu ir sidabru atausti kad žmonėms neatlygino ir 

— . Jie nei špygos
;vo mirties atsitikimų su mo- negaus ūž sunkiai uždirbtus 
terimis dėvinčiomis brangių savo centus.

Jeigu už tokias aukas Die-

l 
I

BA1—ELEKTRĄ PRI
TRAUKIA.

Jei jus rūkote
dėl malonumo

4
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tuomet Camels yra

Svel

tai pasaulis malonumo

rūkyme.
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padaryti dėl jūsų

nūs, malonus, kvepianti
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bilionais ir vis nuolat auga.
' »į

Arba kaip mužikas Smetona 
tapo Įrašytas Į popiežiaus 

vyčių vaiskų.
“LietuvosAidas” (Ni. 17) 

praneša su didžiausia dievo
tumu. kaip “šventas tėvas 
apdovanojo Smetoną viso
kiais “unarais.” Lžtai, kad 
konjako mėgėjas Smetona 
pasirašė konkordatą, paves
damas popiežiaus agentams 
Lietuvos mokyklų kontrolę, 
popiežius Įraše ji i savo “vy
čių pulką" ir suteikė teisę ne
šioti ant krutinės žvaigždę ir 
perjuostą per petį kaspiną.

Fašistų organas paduoda 
ir tą laišką, kuri popiežius 
prisiuntė jo nosies raudony- 
bei Smetonai, štai laiško tu
rinys:

PIJUS P. P. XI.
.Mylimasis Stinau. buk sveikas 

ir laimingas. Garbingasis \yre. 
kurs labai išmintingai valdai Lie
tuvos Respubliką, kad džiaugs*- 
minga tos Respublikos ir šie 
Apaštalų Sosto iškilmingo- kon
kordato ratifikacijos proga turė
tum ypatingą Musų palankumo 
ir dėkingumo laida, sumanėme 
Tamstai patiekti labiausiai gar* 
bingą titulą, atatinkanti aukštą
sias Tamstos pareigas. Taigi 
renkame ir šiuo raštu skiriame 
Tamstą Pijaus Ordeno Pirmosios 
Klasės Didžiojo Kryžiaus Vytim 
priskaitydami Tamstą prie švie 
siaustojo tujų Vyčių pulko. Tuo- 
mi pačiu suteikiame teisę dėvėti 
Didžiojo Kryžiaus Vyčių rūbą ir 
nešioti tam skirtus ženklus, bū
tent: didžiausio formato sidabri
nę žvaigždę, prisegamą prie kru
tinės kairiajame šone, ir antrą 
taip pat didžiausio formato ženk-' 
lą ant plataus šilkinio mėlyno sn 
dviem raudonais bruožais kraš
tuose kaspino, persveriamo per 
dešinį petį įžambiai per krutinę 
ir susegto kairiojo šono apačioje. 
Drauge liepėme pasiųsti prie šio 
pridėtą pavyzdį, kad nepasitai 
kytų kokio netikslumo rūbuose 
arba ženklų nešiojime.

Rašy ta Romoje pas šv. Petrą 
su žvejo antspauda. 1927 m. 
gruodžio 15 d. Musų popiežiavi
mo šeštaisiais metais.

Mylimam Sūrini
Antanui Smetonai 

Lietuvos Respub. Prezidentui.
' alstyhės sekretorių 
P. kard. Gasparr

p

SiTokiu komedijų lietiniu 
tautos istoriioj inriint nė 
ra buvę. _____
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Kas skaito ir rašo, 
Tas duonos nepralo. 
. ..... .

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
• v

Kas nieko neveikia, 
To niekas nepeikia.

Susiorganizavo komitetas 
maineriams šelpti.

Čia susiorganizavo iš Įvai
rių tautų komitetas maine
riams šelpti. Šis komitetas 
eina i Įvairių draugijų susi
rinkimus ir prašo paaukauti 
nors kiek pinigų iš iždo. 
Taipgi ragina draugijas pri
sidėti prie šio komiteto iš
renkant savo atstovus. Iki 
šiol jau surinkta streikuo
jantiems maineriams 500 
dol. Pinigus ir drapanas 
siunčia i Pittsburghą.

Šis komitetas jau du kartu 
buvo pas miesto majorą gau
ti leidimą ant gatvių pini
gus kolektuoti, bet vis neda
vė. Trečiu kartu buvo nusiųs
tas moterų ir vaikų komite
tas apie iš 50 ypatų. Majoras, 
pamatęs šitokią armiją, nu
sigando ir nežinojo ką besa
kyti. Jis pasiaiškino, kad to
kio leidimo jis negalįs išduo
ti be pritarimo miesto tary
bos. Tuomet moterų ir vaikų 
komitetas numaršavo Į mies
to tarybą. Bet tą dieną mies
tu taryba atsisakė ką nors 
oakyti ir liepe laukti vieną 
sąvaitę. Kovo 6 d. miesto ta
ryba paskelbė, kad ji leidžia 
mai nerių naudai “tag day." 
Toji “tag day” buvo 17 d. 
ko\a. Lietuvių draugijos nu
tarė ant 24 d. parengti mai- 
nerių naudai balių, 
Įvyks po numeriu 
mond st. Pradžia 7 vai. Visų 
lietuvių privalumas 
baliuje dalyvauti.

Laisves Pašalpinė 
gystė savo susirinkime 4 d. 
kovo nutarė surasti būdą, 
kaip butų galima susivienyti 
su Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje kuopa. 
Tam darbui Įgaliota draugy
stes valdyba.

Daugumas-Laisvės Drau
gystes 1

pikas sukamandavojo savo 
parapijonus eiti Į bažnyčią 
melstis, o davatkoms Įsakė 
virti skiepe kopūstus.

Pasibaigus pamaldoms, 
kirpikas užkomandavojo vi-j 
sus parapijonus eiti sklepan 
kopūstų valgyti, kur už dišę 
ėmė po 15c. Čia ir vėl geras • 
biznis. Sakoma, jog išviso j 
kirpikui nuo bazaro liko virš j 
500 dol.

Spėjama, kad 26 d. vasario 
kirpikas tyčia trukdė savo: 
parapijonus su kopūstais, 
kad tie neturėtų progos nuei
ti i Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystės parengtas 
prakalbas, kur kalbėjo lais
vamanis kalbėtojas.

Ką Dievas myli, tam ir j 
kryželį duoda — sako žmo-‘ 
nių patarle. Matyt, Dievas Į 
Lowellio lietuvius labai pa- 
mylo ir užkabino jiems sun
kų kryžių pavydale nepriso
tinamo kirpiko.

kuri?>
772 Ray-■* V Y* J 

šiame

Drau-

Naujas Skonis Kožnam Puodely

ĮaTourdine

Jums patartina pasirinkt geriausia

Senas Parapijonas. su}aukę dešimties metų Lie-

DETROIT, MICH. jtuvos nepriklausomo gyveni- 
Buvo visokių gėrimų irmo.

Ruošiasi prie perstatymo iajmėjimų. Pelno nuo šokių 
Genovaitės. SLA. 21 kuo-i 3- ^oj, kurjuos pasJun-

pa suskaldyta. Darbai 
pradeda gerėti.

Nedėlioj, 25 dieną kovo. 
Lietuvių Svetainėj,ant 25-tos 
gatvės ir Dix avė., Lietuvių 
Progresyvė Dramos Draugi
ja vaidins vieną iš seniausių 
istorinių veikalų “Genovai
tę.” Kiek man teko pastebė
ti, tai detroitiečiai ir apielin-

Itėm Lietuvos

[Jeigu jau nori meluot, tai 
i meluok taip, kad tik trečią 1 
dieną tesugautų tave meluo
jant, bet ne tuojaus, vos išta
rus žodį.

Štai melagystės:
South Norwoode, kur lie

tuviai yra apsigyvenę, yra 
sirijonų, lenkų, italijonų ir 
kitokių tautų. (Bet Vienas iš 
Žinančių ir nesakė, kad jų 
tenai nėra. Red.)

Toliaus jis tvirtina, kad 
katalikai ir laisvieji čia gra-

i

našlaičiams.
Musų komunistai tą pačią 

dieną surengė savo šokius su 
pamaldomis. Jie lakstė po 
stubas, kalbindami žmones, 
kad eitų pas juos. Dėl žin
geidumo aš nuėjau pasižiū
rėti, kas ten pas juos darosi. 
Svetainėje radau apie 10 ________
žmonių (Įskaitant ir vaikus), žiai sugyvena, bet tuojaus ir

I

I

LAWRENCE, MASS. 
Svarbus pranešimas.

L. S. S. 61 kuopa rengia 
prakalbas, kurios Įvyks 25 d. 
kovo. 2 vai. po pietų, Lietu
vių Ukėsų Kliubo Svetainėj. 
41 Berkeleyst.

Visi Lavvrence’o ir apie- 
linkių lietuviai kviečiami at
silankyti Į šias prakalbas, 
nes bus kalbama apie bedar
bę ir apie Lietuvos padėti. 
Taipgi bus pajudinti ir kiti 
svarbus dienoskės lietuviai daug kalba apie = 'SaMs'Tomul ^^'Sya^S =

“Genovaitės yaidimmą. nisUs Lenino pa-!
įveiksią, kuri pakabino ant 'darbuotis . „............ .......
sienos ir pradėjo pamaldas: kliudydami, bet kur tau!

'(c) Darymas metalinių zen- 
! kielių nariams garbingam • 
nešiojimui, (d) Įvairus pa-, 
tvarkymai, (e) Konstitucijos Į 
atspausdinimo priruošimas.

Be to dar bus svarstoma 
apie priėmimą draugystėr. 
moterų ir merginų, ko iki šiol 
konstitucija nedaleido.

Susirinkimo dienoje bus 
galima naujiems nariams Įs
toti draugystėn sulyg senos 
konstitucijos Įstatymų, leng
vomis sąlygomis ir be gydy
tojo apžiūrėjimo.

Nariai, esantieji provinci
joje, patėmyję ši skelbimą 
išreiškite savo nuomones, 
būtent: ar norite pasilikti 
prie senos konstitucijos tvar
kos, ar sutinkat su naujos 
konstitucijos Įneštu projek
tu? Žinios reikalingos pla
tesniam sužinojimui narių 
nuomonės. Rašykite laiškus 
draugystės valdybai seka
mai : A. Urbonas, W. L. D. 
P. D. pirm. 351 Magnus a\e.. 
Winnipeg, Man., Canada.

Jeigu kurie nariai nors ir 
per nežinojimą neužsimokės 
padidintų mokesčių sulyg 
naujos konstitucijos, tai to
kie nariai apsirgę pašalpą.______________ ____________
tegaus pagal seną konstituci- [cialistas - revoliucionierius, 
ją. ' [Bet kun. Bakšys nieko pana-

Geistina, kad nariai, esan- šaus nepasakė, tik kelias 
trumpas Dr. Basanavičiaus 
pasakaites papasakojo, tai ir 
viskas.

Pagalios, kodėl Senas Pa
rapijonas nepasako, kas tas

Paaiškinimas apie kun. • 
Bakšiu prakalbas.

Nors žmogus ir kažin kaip 
nenorėtum laikiastyje bran
gią vietą naudoti, tečiaus ka
da matai rašant nesąmones 
ir klaidingai informuojant 
skaitytojus, tai yra neatbūti
na pareiga paaiškint dalyką 
teisingai.

“Keleivio” No. 10 tūlas 
Senas Parapijonas rašo 
apie kun. Bakšio prakalbas, 
kurios Įvyko vasario 12 d. 
Ką jis ten rašo apie kun. Va
lantiejų, tai man neapeina. 
Tečiaus, kaslink kun. Bakšio 
išaukštinimo reikia šis-tas 
tarti. Senas Parapijonas iš 
savo galvos pridėjęs rašo: 
“Kunigas Bakšys gale savo 
kalbos priminė, kad darbo 
žmonės daugiau kovotų uz 
savo būvio pagerinimą ir ne
siduotų taip lengvai save iš
naudoti visokiems monelnin- 
kams.” Gražiai skamba, ar 
ne? Kurie ten nebuvo ir ne
girdėjo kun. Bakšio kalbos, 
perskaitę šiuos žodžius gaL 
pamanyti, kad kun. Bakšys 
ištikrujų jau tapo tikras so-

tieji provincijose, nors sykį 
i menesĮ praneštų valdybai, 
kur jie randasi ir ar sveiki 
yra. Tuomet butų mažiaus 
nesusipratimų ir tada to-, 
kiems nariams apsirgus butų prakalbas surengė? Ogi Su- 
greičiau, be didelių tirinėji- sivienijimo Lietuvių Rymo 
mų, išmokamos pašalpos.

Todėl draugai! Subruskite i Įžangą padarė po 30c. ypa- 
visi i šĮ busianti visuotiną na- tai. Taip, žmonių buvo pilna 
rių susirinkimą. Kas išgalėsi- svetaine, apie 400. Padarė 
te, patys atvykite, o kas ne- gražaus pelno, kurį nunešė 
išgalėsite atvykti, tai nors kun. Valantiejui, tam 
laiškus parašykite, prisiųski- r ; ” ~
te.

Draugai! Jei sveiki būda
mi netingėsime pasidarbuo
ti draugystės labui, tai apsir
gus turėsime iš ko pašalpas 
apsimokėti.

Protokolų sekr.
K. Beniušis.

mas kalbėtojas drg. J. Ne
viackas. •'Keleivio’’ redakto
rius.

Visus širdingai kviečia at
silankyti. Rengėjai.

------- “Rodos, visi galėtų
► vieni kitiems ne-

Ir toliaus jis jau pasakoja, 
iš kur pareina visi nesutiki
mai. Vienos draugijos susi
rinkime buvęs pakeltas klau
simas. kur Federacijos pini
gai dingę ar dingstą. Jis, t.y. j 
Vienas iš Žinančiujų, prigu-į 
Įėjęs prie parapijos per 12 į 
metų, ir jam da nei vienos 
atskaitos nedavę.

Aš turiu pasakyti, kad at
skaitos yra žinomos visiems ■ 
parapijonams, tik Vienas iš 
Žinančiujų jų negauna. Tur
būt nedaug, sveikas, esi te
nai Įdėjęs, jeigu atskaitos 
negauni. (Atskaitos turi būt 
skelbiamos viešai ir lygiai vi
siems. Red.)

Pats būdamas intrigantas i 
ir nesutikimų kurstytojas, 
nepravardžiuok kitų žmo
nių, vadindamas juos “tris ir 
pusė šeimynos.” Atsimink, 

■ kad ir pats gali būt taip Įvar
dytas, kad iš sarmatos prisi
eitų šu South Norvvoodu “di- 
vorsą" imti.

Vietoj kritikuoti kitus, ge
riau atsilygink su savo arti
mais, kaip tai su duonkepyk- 
lomis, mėsininkais, draigud- 
štoriais ir kitais, o tik paskui 
gali sau gerti alų su kiauši
niais ir vaikščiojant pabo- 
biais jieškoti virtuvėse už
tvirtinimų savo korespon
dencijomis, arba “betyt" 
prieš Bičiūno 25 dolerius sa
vo 50 dolerių, kurių visai ne
turi. Juk norėjai už 50 dole
rių užstatyti savo švarką ir 
laikrodėli pas gaspadinę.

Ir nekritikuok Bičiūno, 
kad jis su bobom plepa. Bi
čiūnas kuo daugiau su bo
bom plepa, tuo daugiau duo
nos parduoda, nes iš to bizni 
ir pragyvenimą daro. (Tai 
yra grynai asmeniški daly
kai, kurių visai nereikėtų Į 
laikraštį kelti. Visuomenei 
jie neįdomus. Red.)

Jeigu šito d a neužtenka, 
tai pamėgink da ką nors pri
minti, o jeigu žmonės da ko 
apie tave nežinojo, tai tuo
met sužinos. Juk aš žinau, 
kas per paukštis tu esi. Ir 
kam da tas slapyvardis, 
“Viehas iš Žinančių?” Bū
tum pasirašęs, “Vienas iš 
Melagių,” arba “Vienasis 
skolininkų norvvoodiečiam,” 
tai tuomet butų teisingas

Katalikų vietinė kuopa.
Užsispyrimas priveda prie 

skaldymo organizacijų. Ro
dos, darbininkų obalsis yra 
vienytis, bet pas mus daroma 
kaip tik atbulai. SLA. 21 kp. 
buvo didžiausia iš visų Det
roito pašalpinių draugijų. 
Bet kiek teko patirti, ši kuo
pa įau skilo pusiau. Mat, šioj 
kuopoj dabar šeimininkauja j^vas ir sudainavę rusišką 

. . ... internacionalą, jie pradėjo
- _ -. j0’ atsl*kyre 11 [šokius. Muzikantas buvo tik

sutvėrė naują nuopą. "vienas ir tas su armonika.
Hudsonietis.

“Matote, draugai, čia yra 
Leninas.” Po to jis pradėjo 
graudžiu balsu šaukti: “At
sikelk, Lenine, atverk savo 

j akis, nes mes be tavęs nega- 
! lime gyventi, kaip žuvys be 
! vandens..."
i Atlaikę savo želabnas mo-

narių teiraujasi, ko- Idarbiečiai. Sandariečiai, ne- • 
dėl komunistai sugrąžino ce- vadovybės,

Draugystės į Kaip ten nebūtų, bet čia 
tai užsispyrimas abiejų tų - 

! sriovių. Prie ko tas organiza- 
. , , .‘eijų skaldymas prives, tai

tapo surinkta hacco-V anzeiti isunku pasakvti. 
gelbėjimui apie 2O0 dol., bet j « * » ♦
kur tuos pinigus komunistai. [)arbai Detroite per žiemą: 
dėjo, niekam nėra žinoma I labai šlubavo. daug darbi-i 
nes jokios atskaitos ligsiol buvo atleista iš darbo!
nebuvo. !

. Iš Akrono vienas lietuvis be7iarb(T 
išvažiavo i mainas skebauti. - -

kj ant 10 dol., kuri buvo iš
gavę iš Laisvės P 
gelbėjimui Sacco ir Vanzet- 
ti. Mat, pertuos visus pro
testus. kūne čionai buvo. COALDALE, PA. 

Sušelpkite nelaimingą 
žmogų.

Gerbiami prieteliai! Atsi
šaukiu i jumis, melsdamas 
pagelbos, nes jau ketvirtas 
metas mane kankina liga. 
Jau išleidau visus sutaupy
tus centus gydydamasis pas 
daktarus ir po to patekau i 
miesto ligonbutĮ Brooklyne, 
nes tenai gyvenau. Bet ligon- 

1 būtyje išbuvau pusantrų me- 
jtųir jokios pagelbos nega- 

............. .... ...... ......... vau. Dabar gydausi Coalda- 
žina darbininkų skaičių. Prie! į. Pa. vaniose ir su elektra.

■ •• • ’ Ii L- l'Arl kz\zv.-<v\f

skaičiaus dar- pasveiksiu. Labai man yra

ir kiti išbuvo po pusę metų 
_____ L Dabar darbai jau

išvažiavo i mainas šienauti. pradeda taisytis ir nekurios 
Reikės apie ji sužinoti ir pa- dirbtuvės dirba visu smar-j 
skelbti laikraščiuose. !kurnu. Bet bedarbių irgi ne-i

Liudvinavo Petras. trūksta. Kiti atvažiuoją iš ki-1
tų miestų, kas padaugina -be
darbių eiles. O antra, išvys
tymas technikos daug surfta- 
v • > 1 * • i __

pagerintos mašinerijos rei- Tikiuosi., kad laikui bėgant 
kia mažesnio skaičiaus dar- pasveiksiu. Labai man yra 
bininku. Darbininkai auto-! bl6?a’ kad neturiu pinigų, 
mobilių išdirbystėše neturi .nes be pinigų nei gydytis ne- 
jokios unijos. Nors yra ban-i Taigi, gerbiami prie-
doma pradėti organizuoti.' teliai. meldžiu, jūsų, paduo- 
bet pasekmės labai prastos.! kitę man pagelbos ranką, su- 
Čia darbininkai labai mažai šelpkite mane vienu-kitu 
tesupranta apie unijos svar- centu. Taipgi gal turite ko- 
ba. tai sunku ir suorganizuo-, kių nereikalingų knygų, tai 

'meldžiu man paaukauti. Už 
pagelbą jums busiu dėkin
gas per visą savo gyvenimą.

Lietuvos Neprigulmybės pa
minėjimas ir komunistų ’1 

pamaldos.
Pamatęs “Keleivyje" iš 

šios kolonijos žinučių, suma
niau ir aš parašyti keletą žo
delių.

Hudsono kuopų sąryšis 18 
d. vasario parengė šokius pa-

LOWELL. MASS.
Iš musų avinyčios pastogės.

Pas mus yra labai gudrus 
avelių ganytojas. Jis kerpa 
savo avelėms vilnas labai 
striukai. Kai pareina avelės 
iš kirpyklos, tai bėdavoja. 
kad perdaug plikai apkirpo.’ 
Girdi, to ganytojo godumas 
nesvietiškas: vis duok ir 
duok ir niekad neprisisotina. 
Neisi i kirpyklą — iškeiks, 
bedieviu apšauks. Nueisi — 
plikas pareisi.

Vasario 24, 25 ir 26 dieno
mis kirpikas surengė bazarą. 
Davatkos prikolektavo viso
kių menkniekių, pripirko iš 
dešimtštorio visokių cackių 
ir prasidėjo biznis. Kas lai
mėjo koki geresnį daiktą, tai 
džiaugėsi, bet didžiuma lai
mėjo tokius daiktus, kurie 
neverti nei cento. Žmonės iš
leidę daug pinigų, o gavę 
vien tik menkniekių, pyko 
ant kirpiko už toki monkev- 
biznį.

Baigiant bazarą kirpikas 
sumanė dar vieną skymą. Jis 
pasakė, kad bučeriai, kurie 
nedalyvavo bazare, privalo 
paaukauti po kelis svarus 
mėsos, o duonkepiai turi 
duoti duonos. Na ir Įsakė vi
siems parapijonams susi
rinkti 26 d. vasario, girdi, 
bus užbaiga bazaro.

Atėjus minėtai dienai kir- Visi šokom ir linksminomės,!

ti. Darbininkas.

HUDSON, MASS.
John Shislosky

225 W. Ruddle st., 
Coaldale, Pa.

ABERDEEN, WASH. 
Nelaimingi atsitikimai.

į Jonas G ribas tapo sunkiai 
'sužeistas dirbant Hobis Log 
Co. ir po keturių valandų mi
rė. Vasario 22 d. tapo palai
dotas. Velionis išgyveno A- 
merikoje 13 metų. Buvo ne
vedęs. Paėjo iš Kidulių vals
čiaus. Šakių apskričio. Lie
tuvoj paliko broii ir dvi sese
ris.

Jonas Bakšys, 13 metų 
vaikas, tapo užmuštas auto
mobilio nelaimėj 15 d. vasa
rio. Tėvai, brolis ir sesuo pa- 
įsiliko dideliame nuliudime.

Samulis Daraščiunas mirė 
26 d. vasario, sulaukęs tik 
38 metų amžiaus. Pasiliko 
didžiausiame nuliudime mo
teris ir 8 metų sūnelis. Paėjo 
iš Varlėnų kaimo. Taujėnų 
valsčiaus. Ukmergės apskr.

Visi mirusieji tapo palai
doti Fern Hill kapinėse. I>ai 
būna jiems lengva ilsėtis šios 
šalies žemelėj. G. G. Stein.

1 “ca
rui,” kaip Senas Parapijonas 
vadina. Bet Senas Parapijo
nas vistiek eina išpažinties 
pas tą pati “jegamasti.” Juk 
taip rašydamas tamsta smer- 
telną grieką pildai, ar ne?

Kodėl šios prakalbos pub
likos sutraukė apsčiai? To
dėl, kad buvo visur kalbama, 

'buk kun. Bakšio šalininkai 
[nori tverti kitą parapiją. Ot, 
[todėl daugelis net ir progre- 
Išyvių žmonių nuėjo pasi
klausyti dėl žingeidumo.

1 ištikimi 
tuojaus butų

NORWOOD, MASS. 
Atsakymas Vienam iš

Žinančių.
Keleivio" 9-tame nume-

• ry Vienas iš Žinančių rašo 
minėjimui 10 metų sukaktu- apie So. Norwoodą. sakvda- 
vių Lietuvos Nepriklausomy- mas. kad toj miesto dalyje 
bės. Orkestrą buvo Jono Dir-gyvena vieni tik lietuviai, 
velio iš Worcesterio, kuri la- (Vienas iš Žinančių taip ne- 
bai gražiai griežė. Publikos rasė. Reti.) Jis sako, visi Iie- 
prisirinko kupina svetaine, tuviai, katalikai ir laisvieji, 
Pirmiausia sudainavom Lie- gražiai sugyvena ir dirba sa- 
tuvos himną, o vėliaus Dir- vo naudai. Katalikai turi sa- 
velio orkestrą sugrajino ke- vo bažnyčią ir kleboniją, o 
lėtą dainelių. Jaunos mergai- laisvieji gi’ažią svetainę. Ir 
tęgirgi padainavo keliasdai- jis priduria: “Rodos, visi gū
neles. Buvo ir deklamacijų, lėtų darbuotis vieni kitiems 
Po to visko prasidėjo, šokiai, nekliudydami. Bet kur tau!”

Žmogus meluoja per akis J vardas. Petrą* Bechunas.
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WINNIPEG, CANADA.
Bus keičiama Winnipego 

Lietuvių Darbininkų Pašal- 
pinės Draugystės kons

titucija.
VVinnipego Lietuvių Dar

bininkų Pašai pi n ės Draugys
tės visuotinas narių susirin
kimas yra šaukiamas ant 1 d. 
balandžio. 1928 m., prasidės 
punktualiai 2-rą vai. po pie
tų. po numeriu 267 Selkirk 
avė., Winnipeg.

Susirinkimas yra šaukia
mas dėl pakeitimo konstitu
cijos. Svarbiausieji konstitu
cijos pakeitimo punktai yra 
šie:

1 » Padidinimas mėnesinių 
mokesčių po 50 centų Į mė
nesi. o pašalpos ligoje iki 
S 1.00 dienai arba tik $5.00 
sąvaitei. kaip didžiuma nu
tars.

2 i Bus pakeičiami pabau
dų punktai.

:{) Dapildymas konstituci
jos. būtent: (a) narių esan
čių provincijose susinešimas, 
susizinoi mas su draugystės 
valdyba, b) Gydytojo sam
dymo sutarties darymas, ko 
iki šiol draugystė neturėjo.

PEABODY, MASS.
Komaras ir Juška risis Lie

tuvių Svetainės naudai.
Peabodės lietuvių tarpe Kun. Valantiejaus 

kilo sumanymas sujungti i parapijonai f 
daiktą visas lietuvių draugi- pradėję kelti triukšmą, jeigu 
jas ir pastatyti didelę lietu- kun. Bakšys butų išsitaręs, 

i prieš Valantiejų. Net sunku ! 
buvo žiūrėti Į tūlas moterė- 

, les, kaip jos nuo 7 valandos 
i vakaro iki 11 vąl. nakties iš- 
> stovėjo vidury svetainės, su- 
. šilę, sumurę, kaip lepšės.

Toliaus Senas Parapijonas 
. aprašo kun. Valantiejaus at

sibuvusi perstatymą “Klai
pėdos Julės.” Jis nerašo, kas 
rengė, tik sako: “pastango
mis p, Aleksio." O kas gi per 
vienas tas ponas Aleksis? 
Nagi Valantiejaus dudorius. 
Ir visas vyčių vaiskas vaidi
no tą perstatymą.

Kitoj vietoj jis sumini tu-

vių svetainę. Ligšiol čia gy
vavo tris lietuvių draugijos: 
Lietuvių Piliečių Kliubas, 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė ir Šv. Jurgio 
Draugystė. Kadangi čia lie
tuvių yra nedidelis skaičius, 
tai sunku palaikyti tris drau
gystes. Todėl ir kilo sumany
mas sujungti i daiktą visas 
tris draugijas, kad padarius 
vieną stiprią draugiją.

Šio sumanymo platesniam 
išaiškinimui 4 d. kovo buvo 
parengtos prakalbos. Kalbė
jo “Keleivio" redaktorius J. 
Neviackas, kuris savo ener
ginga ir gražia kalba padrą- las pavardes ir prie kiekvie- 
sino vietos lietuvius vienytis 
ir pasistatyti tinkamą svetai
ne. Dabar Kliubas turi maža£ c

svetainiukę, kurioje telpa iš
viso tik apie 70 žmonių.

Nauja svetainė lietuviams 
yra neatbūtinai reikalinga. 
Todėl Lietuvių Piliečių Kliu
bas ir sumanė rengti visą ei
lę pramogų svetainės nau
dai. Pirmoji žymi pramoga 
bus didelės ristynės, kurios 
Įvyks pėtnyčioje, 30 d. kovo, 
City Hali. Prasidės 8 vai. va
kare. šiose ristvnėse dalv-•7 •.

vaus’garsus pasauliniai risti- 
kai: Juozas Komaras risis su 
Airijos milžinu J, J. Malo- 
ney, o Franas Juška — su 
narsiuoju rusu Ivan Ludlow. 
Apart šių garsių ristikų risis 
dar dvi poros vietinių risti
kų.

Tikimės, kari šiomis risty- 
nėmis susidomės netik Pea- 
bodės, o ir aplinkinių mieste
lių lietuviai. Reporteris.

nos deda žodi “ponas." Gir
di, ponas Gudiškis vedė pro
gramą. Taip, taip ponas Gu
li iškis vedė programą, o kiti 
ponai programą išpildė. Gi 
mužikai vieni stovėjo, kiti 
sėdėjo ir klausėsi, kaip po
nai jiems tarnauja. Ir tas 
taip labai “sumanus” pro
gramų vedėjas ponas Gudiš
kis kiekvieną poną perstaty- 
damas labai išgyrė. Girdi, 
“šis ponas dabar dainuos la
bai gražiai, tik nesigailėkit 
papliaukšėt jam pabaigus.” 
Ir kada tas ponas pabaigė 
dainuot, tai ponas Gudiškis,

i

i kaipo “sumanus" ved ėjas, vėl 
jį išgyrė, kad “labai gražiai” 
dainavo. Jau net ir davatkos 
pradėjo juoktis iš pono Gu
diškio bezdžionavimo.

Pasikvieskite jus dar kar
tą tą savo “revoliucionie
rių” Baksi, o matysite, kiek 
jus tada publikos turėsite.

G. J K,



4. KELEIVIS
SUGAVO DEGTINĖS 

ŠMUGELI.
\V esi porte, netoli Bosto

no. valstijos policija suėmė 
dideli degtinės šmugelį. 
Areštuota 5 žmonės ir paim
ta $30.000 vertės degtinės.

NUKAPOJO AUDĖJŲ 
ALGAS.

Lawrence. Mass. — Paci- 
fic Miils aųdinyčių kampani
ja čia paskelbė, kad Havel
uos audėjams ji nukapojo al
gas. ir kad darbininkai suti
ko toki apkapojimą priimti. 
Kiek mokestis bus sumažin
ta. da nepaskelbta.

3 GINKLU ŠMUGELNIN- 
KAI SUŠAUDYTI.

Meksikos generolas San- 
chez sugavo būrį šmugelnin-i 
kų. kurie gabenu maištinin
kams ginklus ir amuniciją. 
Tris jų tuojaus buvo sušau
dyti. o kiti atiduoti teismui.

—Alou. Maike!
—Labo lyto, tėve! 
—Sei, Maike, aš 

kad tu man išklumočytum 
vieną klausimą.

—O koks gi tas klausi
mas?

—Aš noriu, kad tu man iš- 
virozytum, kas yra didžiau- 
sis žmonijos neprietelis.

—Tamsumas, tėve, yra di- 
džiausis žmonijos priešas. 
Jis yra priežastis beveik visų 
jos vargų ir nelaimių.

—Ot, ir neįspėjai. Maike. 
Didžiausis žmonijos neprie
telis yra velniai

—Gerai, tėve, bet ar žinai, 
kas velnią pagimdė?

—O kas?
—Tamsumas.
—Ar gali prirodyt?
—Čia nereikia jokių pri

rodymų. tėve, nes tikrenybė
je velnio visai nėra. O ko vi
sai nėra, to negalima nei pri
rodyt.

—Olrait, Maike, o kas iš
rado mokslą?

—Mokslą, tėve, sutvėrė il
gi gyvenimo patyrimai.

—Ne. vaike: mokslą išra
do velnias.

—Nekalbėk tokių nesąmo
nių, tėve, nes sarmata.

—Maike. sarmata yra tik 
be kelinių būti, o teisybę kal
bėti nėra jokios sarmatos.

— Aš einu sau. Lik svei
kas. tėve.

—Veidiminut. Maike. Aš 
da noriu su tavim pasišnekėt.

—Apie ką?
—Aš noriu tau pasakyt, 

kaip galingas yra šventas tė
vas.

—O iš kur tu jo galybę ži
nai, tėve?

—Iš kur aš žinau, tai ma
no biznis. Maike, užtenka to, 
kad aš žinau.

—Man rodos, tėve, kad aš 
galėčiau daugiau tau apie 
popiežių papasakot, negu tu 
man. Aš galėčiau tau papa
sakot apie tai. kaip jo galybė 
buvo sunaikinta.

—Šerap. Maike. kada aš 
kalbu. Aš tau sakau, kad 
švento tėvo galybe yra neiš
pasakyta. Prieš ją dreba cie
soriai ir prezidentai. Žiūrėk,d ,0.11 1*' 
Lietuvos valdžia kokia ga- ........ .
linga — visus žydus ir bolše
vikus suvarė į ožio ragą — o 
prieš šventą tėvą ji lik dulkė. 
Kai Voldemaras nuvažiavo į 
Rymą, tai jau nuo pat di
džiųjų vartų turėjo eiti ant 
kelių prie popiežiaus palo
čiau*: o kai prie paločiau* 
priėjo, lai ant pilvo turėjo 
šliaužti, pakol gavo į šventą 
koją pabučiuoti. Dabar ga- 
zietos rašo, kad Čikagos kai -

noriu.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
Pereitą pėtnyčią Graikijoj 

drebėjo žemė. Ksilakastrono 
kaime sugriuvo keliatas trio- 
bų ir žmonės buvo labai nu
sigandę. Tuo pačiu laiku že
mės drebėjimas buvo jaučia
mas (’alifornijos ir N e vados 
valstijose Amerikoje.

i ———- ■  .
ŠERNO PAMINK
LUI PROJEKTASrių prezento nuo Amerikos 

katalikų, atvestas į popie
žiaus palocių ir pamatęs jo: 
šventenybę ant auksinio sos
to, irgi puolė kryžium a... . _
flioro ir gulėjo išsiskėtęs di- nesA Konkurse dalyvavo ke- 
dziausioj pakaroj, pakol 
šventas tėvas priėjęs tėviškai 
jo nepakėlė.

— Aš apie tai žinau, tėve: 
kam tu man tuos dalykus pa
sakoji.

—Aš pasakoju dėlto, kad 
tu. Maike. suprastum, kaip 
galinga yra musų viera.

—Klysti, tėve: tame nėra 
jokia galybė, bet vergišku
mas. O vergiškumu paremtas 
popiežiaus sostas kaip tik 
parodo savu silpnybę. Seno
vėj buvo labai galinga Ro-j 
|nos Imperija. Bet jus galybė. statvti Chica viešol, 
buvo paremta ant vergijos.; featr„ svetai.
tr sugriuvo. Popiežius yra 12 d
inenaune tų laikų liekana. žmoniu kurie (lomiJ muįį 
Bet jo garbintojų sKąiciųs. . parodon atsi-

ię žmonės nenori būti ilvasi- buvo kvįe h. komisi ja 
mais vergais. Lztai jis siun-ku,.ios pa,.cięa bav(, 

i išrinkti vieną gražiausi ir 
■.inkamiausį projektą rašyto- 

i io Šerno paminklui. Apie 
į ketvirtą valandą po pietų 
į komisija >usėdo apie stalą ir 
pradėjo diskusuoti. Bet ka- 

idangi ne visi komisijon pa
kviesti žmonės atsilankė, tad 
galutinas sprendimas liko j 
atidėtas šeštadienio vakarui.' 
vasario 18 <1. Nutarta susi
rinkti devintą valandą vaka
re p. Petrulio vaistinėje, kuri 
randasi šalę Mildos Teatro.

Originaliai komisija (ju- 
v) turėjo susidėti ir vienuo

likos narių, bet ir šį kartą at-- 
ėjo tik astuoni: adv. Kl. Jur
gelionis. adv. Kazys Gugis. 
adv. Jonas Bučinskas. Dr. 
Antanas Zimantas, chemijos; 
inžinierius K. Augustinavi- 
čius. dailininkas Mikas J.I 
Šileikis, skulptorius Iz. Sla-I 
kis ir “Naujienų" red. Anta
nas Laiis. Piešiniai vėl buvo 
iškabinti ant sienų ir prasi
dėjo svarstymas. Po apkal
bėjimo komisija priėjo išva
dos. kad nei vienas iš esamų 
projektų nėra tikrai tinka-į 
mas šerno paminklui. Ir jau 
veik buvo įsiviešpatavusį 
nuomonė, kad atmesti visus 
esamus projektus ir paskelb
ti iš naujo kitą konkursą. 
Bet, kad neįžeidus konkurse 
dal\ va uja ličius daHininkus, 
p. A. Laiis duoda įnešimą, 
kad neskelbti kito konkurso, 
o rinkti vieną iš esamųjų 

remtas ir didžiuma balsų pri
imtas. i

Kada taip reikalas nusvi
ro, tada p. JurgJionis paiše
liu sunumeravo vbd; nieži
mus ir po h> bip o nalekld He ,

' J šerno Fondo Komiteto pa- 
an!į skelbtam praeito spalio mė-

t

turini i ka lietuvių meninin
kų. kurie pagamino 27 skir
tingus projektus. būtent: 
Vincas Grybas 1 (iš Pary
žiau.' t. Stasys Rudokas 4 (iš 
Romos). Bernardas Bučas 1 
(iš Romos t, Vincas Narbu
tas 1 (iš Cicero. III.). Iš Lie
tuvos Jonas Šileika 3. A. 
Aieksandravičiuš 3. J. Peras 
4. A. Jaroševičius 1. Vi. Juo
zapavičius i. K. E. Gilis 1. A. 
Netikša 4. R. Antinis ">. Al
fonsą.' Dudėnas 1 ir Aug. 
Dennullis 1.

Visi šie projektai buvo iš-

4 No. 12. Kovo 21 <L 1928 m.

Didysai Knygnešis Jurgis Bielinis.
Pagimdė gi Bielinį bau- vien tik dėl kariuomenės,bet

slaptam nubalsavimui. kati 
patirti, kurie projektai turi 
būti paimti nuodugniam 
svarstymui. Balsuoti buvo 
leista kas už kurį nori, bet tik 
už vieną piešinį. Po nubalsa
vimui pasirodė, kad pasilie
ka tik du projektai, iš kurių 
vienas turės būti laimėtoju.
Tai buvo projektai No. 4. bus aikštėn iškelti, kad duo- 
(V. Grybo) ir No. 10 (B. Bu
čo).;;

Prasidėjo gili kritika netik 
No. 4 ir No. 10. bet ir abelnai • 
visų prieš komisiją stovinčių 
uiešinių. Dailininkai M. J. 
sileikis ir Jz. Slakis buvo 
specialiai pakviesti išreikšti 
savo nuomones. Po to kiti 
komisijos (jūrės) nariai taip 
jau kiekvienas pasakė savo 
žodį. Galų gale prieita prie 
balsavimo. Iš astuonių komi
sijos narių du visai nebalsa- 
vo. o kiti šeši slaptais balsais 
pasisakė už No. 10. Tokiu 
budu absoliučia balsų dau
guma tapo priimtas Bernar
do Bučo projektas Dėdės 
šerno paminklui pastatyti. 
Bet su laja sąlyga, kad stb- 
vyla turi buli išmesta, o jos 
vieton tui i būti įdėtas relje
fas vaizduojantis Šerno bius
tą.

Jeigu, sulyg advokatų aiš
kinimo, susilaikiusieji du na
riai butų balsavę prieš, tada 
visi projektai butų buvę at
mesti ir butų reikėję skelbti 
kitą konkursą. Bet dabar jau 
šis reikalas yra užbaigtu. 
Dabar Amerikos lietuvių vi
suomenė, Amerikos lietuviu 
didesnės organizacijos ir pa
vieniai žmonės, privalo ateiti 
šerno Fondo Komitetui pa- 
gelbon ir paremti jį savo au
komis. kad pastatyti šį gražų 
paminklą, kuris daiys nema
žos garbės visiems Ameri
kos lietuviams, ypač čia gi- 
musiems. Jis per šimtmečius 
rodys amerikiečiams, kad 
čia buvo kada nors lietuviai 
ir jie buvo gana kultūringi 
žmonės, jeigu jie nesišykštė- 
jo ir sugebėjo savo veikėjų padarė iš jo pasiryžėlį ir ko- 
kapus atžymėti tiksliais šau
niais paminklais.

jau greitai nyksta Apsisvie- ; R. J b cja
ta n^nAi-i Kilti / ° _ P

čia Azijon ir Afrikon misijo- 
nierius. ir tarp laukinių įieš
ko sau naujų garbintojų. Tas 
parodo, kad popiežiaus biz
nis eina jau prie bankruto.

—Maike. aš protestuoju 
prieš tave. Aš buvau susirin
kęs tokių gerų faktų, o tu pa
ėmei ir visus juos sumušei.

» 
i

TRUMPOS
ŽINELĖS.

KETURI GENEROLO UŽ
MUŠĖJAI PASMERKTI 

MIRIOP.
Belgrade tapo pasmerkti 

miriop 4 makedoniečiai, ku
rie užmušė serbų kariumenės 
generolą Kovačevičą. Už 10 • 
dienu iie bus arba sušauti vti.v *•

arba pakaiti.

PERSIPIOVĖ SAU 
GERKLĖ.

Netoli Ludlow. Mass., far- 
meiys Antanas Barčinskis. 
73 metų amžiaus žmogus, 
persipjovė sau gerklę, norė
damas nusižudyti. Jo sūnūs 

lapludusį kraujais ir 
tuojaus nuvežė ligoninėn. 
Tenai žaizda tapo susinta ir 
sakoma, kad senis gali da 
pasveikti.

KRĖS HARDINGO 
REKORDUS.

Senato komisija, kuri tyri
nėja republikonų partijos projektų. Įnešimas tapo pa- 
šmugelį su aliejum, nutarė 
iškrėsti nabašninko prezi
dento Hardingo rekordus, 
nes manoma, kad ir Hardin

ei inolas, ką nuvežė šventam Į g*. <ravo nuo aliejaus mag- 
tėviii pusantro mih’ono dole-|natn kyšiu

Įžymius savo tautos žino- f 
nes privalome pažinti, paži- džiava, 
nę gi. tinkamu laiku juos pa
minėti ir pagerbti, o jų dar-

nepaprastas musų 
žmonių paniekinimas,skriau
dos, begalinis tų pačių žmo
nių tamsumas, įvairiausio 
plauko ponų ir “ponų” aki
plėšiškumas santikiuose su

tų gyvą pavyzdi, kaip reikia 
gyventi ir dirbti.

Spaudos draudimo gady- žmonėmis ir tt. Visa tai Bie- 
nė ypač daug tokių Įžymių linis nuo pat 
žmonių mums duoda.’ Iš įžy 
mių Įžymiausiais bus 
Migentų tarpe V. Kudirka, o 
liaudyje — Jurgis Bielinis.

Pirmąjį mes gerai pažįsta
me. nes jis savo darbais visos

in-

■tautus priešakin buvo išėjęs 
ir savo dvasia tartum visą 
tautą buvo apgaubęs. Antrą
jį mažiau pažįstame, nes jo 
darbo sritis buvo siauresnė ir 

i savo dvasia visos tautos, 
į kaip Kudirka, nebuvo ap
gaubęs. Tečiau. kaip vienas, 
taip ir kitas buvo milžiniš- 

ikos dvasios, o kas žino? —
Bielinis savo dvasia gal ir už 

IKudirką aukščiau stovėjo! 
Tik kad Bieliniui susidėju- 

įsios gyvenimo bei aplinky
bių sąlygos neleido tokioj 

į vietoj atsistoti, kokioj Kudir- 
■ ka buvo atsisto jęs.

Kudirka, buvo aukštus 
mokslus išėjęs ir žymus inte

ligentas. rašytojas. įtakingas 
,redaktorius, darąs įtakosi 
visos tautos reikalus. Bielinis 

[mokslo buvo vos tik dasilie- 
įtęs. niekad iš liaudies neišė
jęs knygnešys, tikras liau- 

idies žmogus, tečiaus savo 
darbais, savo tvirta įtaka, 
galinga dvasia buvo apėmęs 

i kuo ne pusę Lietuvos liau
dies.

Ne savaime Bielinis buvo 
į atsiradęs, bet buvo tartum 
• savo gadynės, susidėjusių vi
suomenės sąlygų pagimdy
tas. Ta gadynė ir sąlygos iš
auklėjo jame tvirtą dvasią.

votoją dėl savo brolių, paga
liau. dėl visos tautos teistų ir 

Šerno Fondo Komitetas, ateities.

mažens matė, 
skaudžiai atjautė ir pagaliau 
suprato, kad tai yra blogu
mas, su kuriuo reikia kovoti 
ir kuris, pagaliau, negali 
amžinai tęstis — turi kada 
nors ateiti jam galas, o tą ga
lą per žmonių susipratimą, 
per kovą galima ir reikia pa
skubinti.

i toki nusistatvma Bielini*> *■ 1 * t

bene pirmiausia pastūmėjo 
skriauda, kurią ponai padarė 
jo paties namams: 1860 me
tais į jo tėviškę atvyko dvari
ninko siųstas vaitas, kuris 
Bielinio tėvams plėšte išplė
šė gabalą lauko ir čia apsi
gyveno. Paskui atėjo bau
džiavų panaikinimas, kuo
met žmonėms vėl buvo pri
daryta daugybė nuoskaudų, 
atimant ir pagrobiant iš jų 
daugybę žemės, supainio- 
jant servitutais ir panašiai.

Bielinis pirmučiausia susi
dūrė su valsčiaus ponais, nes 
jų žmonėms daromos skriau
dos jam labiausiai buvo arti
mos ii- geriausiai matomos. 
Matyt, gerai jiems buvo įky
rėjęs, kad vieną gražią dieną 
atvyko į jo ūkį keli vyrai, ku
rie ji suėmę ir surišę, kažkur 
buvo išvežę.

Tečiaus Bielinis iki šauki
mo kariuomenėn vis dar gy
veno šavo ūkyje ir jokio ypa
tingai įkyraus persekiojimo, 
matyt, nebuvo patyręs. Pa
šauktas kariuomenėn atsisa
kė į ją stoti, tiesiog nepakęs
damas visa, kas tik buvo ru
siška. Nuo to laiko prasidėjo 
jo slapstymasis, kuris tęsėsi 
beveik iki pat jo mirties.

Slapstėsi gi Bielinis ne

Išbandykite tą 
pagerinimui jusu

Išvaizdos
"Per metu eilę aš kentė
jau nuo vidurių nevirški
nimo ir tas atsiliepė ant 
mano odos, kuri paliko 
pageltus ir dėmėta, šian
dien. pasidėkavojant Tri
nerio Karčiajam Vynui, 
mano išvaizda tyra ir 
rausva ir mano viduriai 
dirba gerai."

Mrs. I). V. F. 
NVhiting. Ind.

t \ ardas ir adresą.- a 
pareikalavimo. >

Užpakaly Kiekvienos 
Puikios Išvaizdos

Turi Būti Sveikas,
Devynis kartus iš <le.-in»t.- pageltus, 
plemuota išvaizda paeina nuo netvar- 
kaus viduriu virškinimo*—neregulia
riu ir nevisiško išvalymo išmatų, ku
rios pasilikusios užnuodija kraują.
Paviršutinis odos gydymas gali pra
šalinti pasekmes. Ixt neprašalins 
priežasčių ir todėl ix*Į»ataisys išvaiz
dos gražumo. Ne nuo to ką jus valgo
te. I>et nuo to. kaip tas valgis suvirš
kinamas ir išmatos prašalinamos, pri
klauso jusu sveikata, gražumas jusu 
odos, stiprumas ir energija.

Virškinantis Pilvas
Kad sutvarkyt i ūsų sistemą, reikia 
žiūrėt, kad jūsų kraujas butų tyras. 
Imkite su Jūsų valgiu Trinerio Kartų
jį Vyną ir pra-alinkit vidurių užkietė
jimą ir nuodus. Tas yra daug geriau 
ir saugiau, negu kokie vidurių liuo- 
suotojai. Tai yra populerus mišinys iš 
Kalifornijos vyno, cascara ir vertingu 
žiedu, lengvas imti ir maloniai sti- 
muliu ja pilvą ii- žarnas.
Nelaukite nei vienos dienos, tuojaus 
išbandykite. V isose aptiekose 
bunka $1.25.

Trinerio Dykai

KARTUSIS!
VYNAS z?. A.

.. . E 5,

ir todėl, kad jis pradėjo va
ryti labai plačią žmonių susi
pratimo propagandą ir ap
skritai ėmė plačiai agituoti 
prieš rusų valdžią. Matyt, 
kad jo agitacija nepasilik- 
lavu bergždžia, nes greitu 
laiku valdžia paskyrė 500 
rublių tam. kas jį pagaus.

Bielinis savo darbais ir 
itaka apėmė visą pakuršę, 
žemaičius, pasiekė Ukmer
gės. Rokiškio. Kėdainių ap- 
skričius, o gal ir toliau į pie
tus ir rytus. Lankėsi pas Min
taujos, Rygos. Liepojausir 
kitų jau nebelietuviškų mies- 
_ų lietuvius. Visur jis turėjo 
savo draugų, darbo padėjė
jų. lėčiau vis dar buvo nepa
tenkintas, nesotus, — vis 
Jaugiau jų jieškojo.

Sekant jo gyvenimą, dar
bus. matome, kad jis suradęs 
tinkamą žmogų, stengdavosi 
'kvėpti jam savo dvasią, lie
tuvišką susipratimą irpri- 
raukti prie darbo, kad tilo 

budu vis labiau didintu ko
vojančių dėl Lietuvos eiles. 

’ Gyvu tokiu naujų jėgų i dar- 
ibą traukimo pavyzdžiu mes 
turime iš to. kaip jis įtraukė 

j jauną ūkininką šembeli. kas 
' palies šembelio žodžiais vai
zdžiai aprašyta 1-me “Knyg- 

į nėšio” tome.
Bet Bielinis nebuvo vien 

knygnešys ir paprastas ža- 
Į dintojas. Buvo tai tikrai Lie- 

uvos nepriklausomybės pra
našas, kokių tais laikais buvo 

• vos du-trvs. Dar 1889 metais - %

Bielinis, patekęs dėl nežino
mų priežasčių bei reikalų Į 
Paryžių, o ten į kažkokį len
kų kongresą, uoliai gynė Lie
tuvos nepriklausomybės idė
ja. už ką lenkų su didele pa
nieka ii- triukšmu iš kongreso 
buvo pavarytas. Buvo tai be
ne pirmas ar bent vienas pa
čių pirmųjų anų laikų riešas 
Lietuvos nepriklausomybės 
idėjos paskelbimas.

Lietuvos nepriklausomy
bės skelbimas ir lyg rengi
mas tai nepriklausomybei 
kelio — yra tai viena di
džiausiu Bielinio darbu bei* S

dvasios ypatybių. Nepraleis
davo nei vienos progos, ne
paskelbus. kad Lietuva bu
sianti nepriklausoma valsty
bė. Jis liepte liepdavo vi- 
iems į tai tikėti, o netikin

čius smarkiai drausdavo’. O 
ada juk. jeigu kas ir užsi

mindavo apie Lietuvos ne
priklausomybę. tai tik kaip 
apie grynai teoretišką klau- 
imą. kaip apie dalyką, ku

rio nei dabartinė nei atei
nanti karta negalėsianti ma
tyti. Bieliniui gi Lietuvos ne
priklausomybė buvo lyg die
nos klausimu, tartum, pirštu 
prikišamu dalvku.

—Nemirsiu aš. kol nepa
matysiu nepriklausomos Lie
tuvos. — sakydavo Bielinis... 

-Nemirsiu, kol neišvysiu iš 
Lietuvos maskolių...

» Tiesa, mirė Bielinis dar 
nesant Lietuvai nepriklauso
mai, bet mirė lyg tos nepri
klausomybės prieangy, nes 
mirė 1918 m. sausio 18 d., 
1 utent, tais laikais, kuomet 
maskolių Lietuvoj jau nebe
buvo, kuomet jau gyvavo 
Valstybės Taryba, kuri jau 
tikrai ir aiškiai klojo kelią 
nepriklausomybei, dirbo pir
mi os i u s n e p r i k I a u so my bes 
darbus, buvo lyg pirmoji ne- 
I triklausomybės kregždė.

Tuo budu didžiojo knyg
nešio. Jurgio Bielinio prana
šavimai ir pageidavimai, jo 
dvasios nujautimas bent iš 
dalies jau buvo įvykę.

ir buvo tų žmonių tarpt- 
< i vas ios ga 1 i u nas — Jurgis 
Bielinis, kuris beveik vienas 
nepriklausomybės kovotojų 
minioj žinojo, <»i. kiai nujau
tė. kad nepriklausomybė čia 
pat •'•anti.

Petras Rusėčiau,

I

I

i f
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Visokios Žinios
VALSTYBĖ, KURI GYVE

NA IŠ KORTŲ LOSIMO.
Pietų Francuzijoje, Vidur

žemio juros pakrašty, yra ne
priklausoma vaistybėiė Mo
nako. Tai yra viena mažiau
sių pasauly valstybių, nes jos 
teritorija turi vos pusantro 
kvadratinio kilometro didu
mo, kas sudaro lygiai pus
antro šimto hektai-ų. Tečiau 
ant šito ploto yra net trys 
miesčiukai: Monako, Monte 
Carlo ir Condamin, kuinuo
se gyvena 23^18 gyventojų. 
Valstybės valdymo forma — 
monarchija. Valdo kunigaiš- 
tis, kuris turi penkių ministe- 
rių kabinetą ir 12 žmonių 
parlamentą. Gyventojai už
siima po truputi žemės ukiu, 
būtent — sodininkyste ir 
daržininkyste, bet daugiau
sia gyvena iš svetimšalių, 
kurių čia atvažiuoja labai 
daug. Mat. Monako guli la
bui gražioje vietoje, juros 
imkrašty. uždengta nuo šiau
rė* dideliais kalnais. Oras 
čia visuomet gražus ir šiltas. 
Apie Kalėdas žydi rožės ii 
kitos gėlės. Vasarą didelių 
karščių irgi nėra. Tai yra 
vienintelė pasauly valstybė, 
kurioje piliečiai nemoka jo
kių mokesčių. Valstybė gy
vena iš Casino, lošimo namų, 
kur lošiama miete.

Be ruletės, lošiama dar ir 
kortomis. Čia susivažiuoja iš 
viso pasaulio lošikai. Nors 
bankas kaikada pralošia, bet 
vis tik dažniausia išlošia, ir 
todėl lošimas duoda labai di
delių pajamų, iš kurių pa
dengiama visos valstybės iš
laidos ir dar lieka daug gry
no pelno, kuri ima sau kuni
gaikštis.

1927 metais gryno pelno 
gauta iš lošimų 18*0 milijonų 
frankų. Daugiausia prasilo
šė viehas olandas, kuris pra
kišo lygiai 2,000,000 frankų, 
visą savo turtą. Jis norėjo 
paskui bombomis susprog
dinti banką, bet buvo polici
jos sulaikytas.

Bankas yra papirkęs ne tik 
vietos, bet ir visos Francuzi- 
jos spaudą, kad nieko nera
šytų apie pralošimus ir nusi
žudymus. o stengtųsi kuo 
dažniausia rašyti apie išloši
mus. kad daugiausia pri
trauktų lengvatikių.

Šitas bankas gyvuoja ir 
plečiasi jau apie 70 metų. 
Kitose valstybėse toki loši
mai uždrausti. Ir Lietuvos 
žmonių prakaito nemaža ten 
pralošė dvarininkai...

Buvo surašyta sutartis 
kiekvienas išdavikų gavo 
vekselĮ ant 46 milijonų jenų, i

Sutartis buvo pasirašyta ‘ 
Japonijoje, Nagasaki mieste, 
kur Vorski su Teodorovu bu
vo nuvykę kartu. Derybas 
vedė vienas Vorski, kurs mo
kėjo japonų kalbą. Teodoro- 
vas lauke jo laukė. Baigęs 
derybas, su dokumentais išė
jo ir tuojaus perdavė iuos 
Teodorovui, bijodamas, kad 
japonai pasirašytų doku
mentų iš jo neatimtų. Paskui .» 
Įvairiais keliais abu nuėjo i 
uostą, rusų laivan važiuoti 
Rusijon. Ir iš tikro, ein nt i 
uostą Vorski buvo nežinia 
keno. žinoma japonų, nušau
tas. Bet dokumentai liko pas į 
Teodorovą ir jis juos parsi-i 
gabeno. Iškilus didžiajam 
karui. Teodorovas ir Tilinski 
negalėjo nuvažiuoti i Japo
niją ir pareikalauti išmokėti 
)inigus. Karo metu ir Teodo- 
•ovas mirė. Taigi liko tik vie
nas išdavikų — Tilinski. ku
ls dabar jieško visos >umos. 

3et japonai nenori mokėti, 
šakvdami. kad dokumento 
jarašai esą netikri. Tilinski 
skėlė japonams jieškinĮ an- 
rių teisme. Greičiausia, kad 
iis nieko negaus. Tai šitoks 
šdavikų likimas: ir savo šąli 
pardavė, ir vienas gyvybę 
padėjo, ir net jokio užmo
kesnio negavo. V.
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KELEIVIS

Ne vienas
I
i
i

NEKROLOGU A.

Teisėjas maniku 
riste muzikas — 
kiekvienas uoli pr- 
siAu/il: nežinioms.

nesaugus!

Kūno kvapas retai

I

GYDYMAS UGNIMI.
Žiloje senovėje, kuomet 

buvo viskas trumpa, stora ir ; 
nesudėtinga, pasirodo butą 1 
.okių dalykų, kurie be pato
bulinimo tinka ir musų per 
laug sudėtingam, painiam ir 
jautriam amžiui. Anuomet 
vartota ugnis, kaip vaistas li
goms gydyti. Vėliau, švelnė- 
jant žmonių budui, liautasi 
vartoti per daug žiaui-ų “vai
stą.” Tečiaus po ilgų mok
sliškų tyrinėjimų dabar su
sekta. kad ugnis 'esanti ge
riausias vaistas kai kurioms 
net neišgydomoms ligoms 
gydyti. Vokiečių prof. Bier 
nesenai pranešė gydytojų 
susirinkime apie gydomąsias 
ignies savybes. Pranešimas 
apie toki vaistą pasirodė ne- 
oaprastas netik šiaip žmo
nėms, bet mažai Įtikėtinas ir 
gydytojams. Tečiau prof.

KAIP RUSAI PARDAVĖ 
JAPONAMS PORT- 

ARTURĄ.
vyresnio amžiaus

Nesi vad uokime party v išku
rnu. bet vaduokimės šaltu 
protu ir išrinkime maišytą ui. 
SLA. Pildomąją Tarybą. Ne-’Ho 
klausykime jokių “samo- 
zvancų,“ SLA. “saugotojų” 
nei iš kairės, nei iš dešinės, 
nes tie “samozvancai*’ 
keno-nors pasamdyti.

Nary* Bepartyvis

JEIGU KAS nors zmo. kur randasi 
mano sūnūs F. Vizgirda, malonėkit 
pranešti man. už ka stengsiuos atsi- 

ist. F. \V1ZG1RD
Hotel ColehcStej-, 25!>. Embarcad, rŲ st. 

San Franeiscv, -Calil’.

Pajieškau brolio Jorio Shlazo, Biržų 
apskričio, Ilimpėnų parapijos, Dervo- 
nu kaimo. Turiu reikalą iš Lietuvos 

.r,..],., .Kas apie ji- žino, nųilonėkitv pranešti 
(Ui J<1 jaj tu,,įUN a’sišaukia.

JOSEPIi Slil.AZAS
3 Bancrofl avė.. \Vakefield. Mass.

Pajieškau Amii - Guodliauskienė- 
arba Antano Gu »iii- u-ko vaikų. Ma- 
•.-ms alsisau1 ti a; ba žinantieji prane- 
s i. i. - r . I; b ii -vai bus reikalą- dėl 
ju naudos. Antrašas: , 1131

JOS MARUI ALONIS
P. O l«>x 121. l’orestville. Conn.

PARSIDUODA FORNIŠIAI
Matyt galima bile laiku, ant 3-ėtų 

lubą. po mini. 15 Hurrell place, išeina 
iš 163 I Si- So. Bostone. (H)

PARSIDUODA
Kampinė mūrinė siūba. 15 kamba

rių ir krautuvė, karštas vanduo, toikį- 
tai ir gesas. Kaina Sti.Yoo

M. J. FORD
292 C Street. S*. Bost»n. Mas*.

PARDUODU ŠUNĮ
German poliee, 6 mėnesių senumo 

Labai gerai išauklėtas. Adresą galini* 
{raut “Keleivio” ofise. < 13)

1
Pittsburghiečių Atydai.

Hoinevvooue parsiduoda namas, 8 
ruimu, su visais parankumais. vienas 
blokas į \Ve • inghou.se High Schoolę 
ir Grade Schoolę. laibai gražioj vietoj. 
Parduosiu pigiai, nes norime išva
žiuot iš miesto; taipgi parduosiu ir 
rakandt-.s. Važiuot kuru 88, ir išlipt 
ant Long avenue.

JURGIS PALUBINSKAS 
7048 Kedron st- Pittsburgh. Pa.

A. a. IZIDORIUS JOVAIŠAS.
u.-urio 1] d.. l»2x m., sukakęs i’<‘> 

metų amžiaus, mirė Izidorius Jovai
šas. Velionis paėjo iš Raudėnų ntieste- 
:io. Šiaulių apskričio. Amerikoje išgy
veno 3; metus, paliko dideliam nuliū
dime savo žmoną. 5 dukteris ir brolį 
Povy'ą Velionis buvo laisvas žmoguj 
r labai mylėjo "Keleivį.” Gražiai su

gyveno su savo kaimynais ir todėl visi 
iį mylėjo, ls namų buvo nulydėta- į 
šv. Marijos bažnyčią, o iš ten 34 au
tomobiliais nulydėjo į. tautiškus ka 
pus. POVILAS JOVAIŠAS

33 ln So. Ilalsted st.. Chicago. UI.

APS1VEDIMAI
Pajiesl.au apsivedimui vaikino arba

Nyrintieji arčiau 
pa-

našlio, tarpe 35 ir metu amžiaus. 
Esu švari moteris.
susipažinti malonės piSiųsti savo 
veikslą.

1’. PARGELEN. ■ I.. M.
1310 Albert Rd, Ford City.

Ont,Canada.

i 

t

PAJIEŠKAU PARTNERIO 
prie Bučernės ir Grosernės biznio, ku
rs yra gerai išdirbtas tarpe lietuvių. 
Pinigą daug nereikalinga.

GEORGE LIRAS
253 Broad»a>. So. Boston. Mass.

kaltaj i pasergsti
Nerizikuokite: Vartokite šį yryną muilą:

maloniu muilu kuriuo milionai 
džiūuyiJM — Lifebuoy — jis Jtiu- 
pą naikina.

Tos pačios n-, nkštos. antiseptiš- 
kos putos kuries apsaugo sveik-- 

’ ta sunaikmdamcs mikrobus — pra- 
šihna ats-.davnr.a išsalydatnu, duo
beles Ir ke-kia stebėtiną (taką 
l.ifchNoy turi ant odo-. Pal-iko-. ii- 
saizda švelnia ir aiškia Mihouai 
patyrė kad l.ifcbuov neprilygsta
mas visokiems tikslams.
Koks švarus kvepėjimus! 

išmok-i:.- mėg:: IJLb-ao šuru 
malonų kvepėjimą, kuris pasako, 

runa s u-nok kuris 
r.acaruoju nuplovus Varto- 

I ilebuov savaite, o vartosite -, 
gyvenimą Pasipirkit, -viandic

VAD GALŪILML mes žinoti 
kiek esame kalti kūno atsidavi

mui
Bet negalime. Greitai esame pas

tebėti pas ki’.j — bet retai juntame 
>av ą.
Kas i.iz*enįia k tino kvapo T

Niekis nėra saugus. Kad gyvenu 
.urin?c prakaituoti. Net vėsiose die 
tiese. nGiionai duobelių leidžia ne
matomą prakaitu dažnai iki 
kvortos į 24 valanJas.

kūno drėgnumas matom.;- < 
u.'Uu atsiduoda Ir neapk-k:

nieko. Vvrai. motervs — turtiir-’t 
ar biedni — visi gali nusikalsti jei 
nesisaugos.

O vra Lengva dabar kūno k • aro 
išvengti *ik plaukius dažnai u

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau savo brolio Tamošiaus 

< a|»vno. kuri- -i-niau gyveno apie Sv- 
•acuse. N. Y. Jeigu kas žinot piain-š- 
kit arba pats lai atsišaukia šiuo adre-

Rozalija Makauskienė
lyj-l So. 5 th -t.. Km kford. III.

Pajieškau gyvenimui draugės, tau
tiškų pažiūrų. i:e.-i nesi.ės kaip 37 me
tų. sutinkančios ci'.i.noins jungtuvėms 
E u vaikinas 34 mi-fi ir pasiturintis, 
lxt Caiifornijoj palovių neturiu. My
linčios gražų šeimyninį gyvenimą, at- 
sišaukit. Gyvanašlė.- ir “progresyvė 
nerašinėkit. Esu ncknlrbkas.

JOHN M ARTI N
Genčiai D-.-liverv. Ck-veland. Ohio.

C. SASNAUSKAS
Pentinu. Popieriuoju, Baltinu Lu

bas. dirbu visokį Karpenterio Darbą ir 
pataisau viską prie namo. (131

363 U indsor St.. ( ambridge, .Msms.

š \
ne. ą kvcpčj 

kad Lifcbucn- g 
greit 
k ite
vis a
J I* VFR r»ROS. CO.. Cumbrid^,

Pajieš au draugės l.evusčs Bonec- 
: airės ir Marijonos Svortenisės. Malo
nėkite atsišaukti, turiu reikalą

MRS. A. FRANK I.AUR
Perkasie. Pa.

LI F E B <J O Y
RANKU-MAUDINtS

SUSTABDO KŪNO KVAPSNI

OS.L VLIDO

APSAUGO SVEIKATA

Laisvoji Sakykla.

I

Aš. Ona Grigaitė, po vyrui Ona 
Hein i. pajies-au -avo dėdės Antanu 
Gurckaus. nuo kurio jau 10 metų kaip 
nieko negirdžiu. Je» kas zin/>t kur jis 
randa.-: i.ialvnėkit pranešti man', už 
ką aš bu.-iu labai dėkinga.

ON \ BEINA
3'i'Js \ cgą av.;, Clevvland, O'iio.

,__ . z_
Grigą-, \vlionis 

Ra-vinių ap-
Paškinu 
ir sesuo 

šiuo

MIRĖ Franeišku 
pa< jo is Kauno n-dyb >s 
krivio, ši nikai-ią \«do-tie.~. 
Sodus. <jir<l< jau. kad jo broli.- ir 
gy'ena Anicri oj. Atsišaukite 

į adresu:
JOHN GUDINOVSK1S

Box 2t’2. . Em eka. Cą)

ŠLYKŠTI AGITACIJA IR §avo kandidatų i Pildomąją 
SMURTAS SLA. PILDO

MOSIOS TARYBOS 
RINKIMUOSE.

Jau suvirs 20 metų pri
klausau prie !...............
Lietuvių Amerikoje, bet nie
kuomet nemačiau ir negirdė- 
jau tokios slykscios agitaci- munistai ar socialistai gali 
jos laike Pildomosios Tary
bos rinkimų, kaip šiais me
tais. Ir tą šlykščią agitaciją 
varo ne vien tik komunįstai. 
bet, tiesą pasakius, ir tauti- 
ninkai-sandariečiai. Pasta
rieji turi sutverę koki-tai 
“samozvancų” komitetą, ku-

Bier bandymų duomenimis ri pavacnno SLA. Sargybos 
visus dėl ugnies gydymo su- Komitetu. Šita

Visi 
žmonės gerai pamena rusų- 
japonų karą, kuris tęsėsi 
apie pusantrų metų ir baigė
si visišku rusų pralaimėjimu. 
Tik dabar visai paaiškėjo, 
kad to pralaimėjimo priežas
tim buvo aukštu msų kari
ninkų išdavystė. Būtent, tris 
aukštieji nišų karininkai. Ti- 
linski, Teodoro v irVorski, 
pardavė japonams Portartu- 
ro tvirtovės ir uosto apgyni
mo planus už 138 milijonus 
jenų (jena buvo lygi vienam 
aukso rubliui). Japonai len
gvai paėmė tvirtovę, uostą, 
ir tuo karą laimėjo.

Tečiaus išdavikai savo ju- 
došiško užmokesnio negavo. 
Jie turėjo tik japonų pasiža
dėjimą raštu, kad tokia suma 
busianti jiems išmokėta. Ka
rui pasibaigus, Vorski ir Te- 
odorov nuvyko Japonijon. 
galutinai susitarti dėl išmo-

kuris tęsėsi

įdariusius abejojimus iš
sklaidė. Pasirodo apdegini- 
mas kai kurių neišgydomom 
ligom apimtų kūno dalių ge
riausiai veikiąs. Vietoje senų 
ligossugadintų raumenų, ku
rie neganėtinai gerai atlik
davo savo darbą, išauga vi
sai nauji ir sveiki raumenys. 
Ugnimi gydymas tinkąs dau
geliui ligų gydyti, tiek išori
nėms. tiek ir vidaus ligoms, 
kaip žarnų slogai ir tt. Berli- 
no klinikoj ugnimi išgydyta 
462 ligonys, sirgę Įvairiomis 
sunkiai pagydomomis ir Įsi
senėjusiomis ligomis. Gydy
mas ugnimi labai sunkus, bet 
vėliau ligoniai už tą “vaistą” 
labai dėkingi gydytojams.

KOMUNISTŲ AREŠTAI 
ČILI RESPUBLIKOJ.
Čili respublikoj, pietų A- 

merikoj. susekta komunistų;

Norėčiau <u.-im.žinti su dora ni<-rvi- 
i:a. įlaši,- arba tryvn is!<-. turi Luti ' ii - i 
va Gali atsišaukti '-.tv-iit ■ a’b ■ ru 
kalbanti l'etuviskai. resvnesnė kaip 
35 metų amžiaus. As esu 38 m. Drau
gės. kuiios sutiktumėt apsigyventi 
kalnuotoj Montanoj, ė: stam, sveika n J 
on-. atsiliepkit ir su pirmu laišku pri-’ 
-iųskit pav«iksla. Be pavi-il šio laiši.a- 
nebus atsakyt s. Aut pareikaiavinio 
paveikslus grąžinsiu. Vi-a- irform-i- 
cijas ,-uteiksiu per lai-'m Našlės, ku
lio- turit vai'.vU. nerašinėkit.

MK. P. P. BRANSON
P. C). Eox 1553. Billings. Montana.

z i

FARMOS
FARMOS! FARMOS! 

ANT PARDAVIMO.
. Ap'ii’k di lėlį G.-and Rapids miestą,

uz. maža kainą ir :;nt lejtį^ų išmokė
jimu I »el informaci -u k1feii|skit- ląiši.U.

JOS. ŠTANTON. Realter,
LOM ELI.. MICH. »12)

I’ajie.-knu pasiturinčios merginos 
arba nasies Iv vaikų ap-iiėdimui, ku 
ri mylėtų šeimynišką gyvenimą As 
esu pa-iturint i-. 12 im tu vaikina.-;
geltonų plaukų, mėlynos akys. 5 ir pu
si- pėdų, sveriu 195 svarus. Malonės 
arčiau susipažinti imt laišką; su | 
mu laišku prašau paveikslo.

M R. F. A. G. 
17X3 E. 1-irę Stone Blvd , 

f.o.- Angeie.-. Calif.

Paji-.š au brolio Juozapo Sa!kau-ko l 
ir pusbrolio Tadeušo Salkaucko, abu- ( 
du paeina iš Panevėžio parapijos, pir
miau gyveno Richland, VVisconsin. Jau , 

-daug metų, kaip ne-usirašėme Kas! 
' žinote, kur jie randasi meldžiu praneš- ■ 
ti arba pati- atsiliepkite, nis e.-u i>:isi- 
ilgęs jūsų.

KZIM1 ERAS SALK A U C K A S
647 Portland *1.. Bakimoje. .u<l. t

pir-

PARDAVIMAI

FARMA
ANT PARDAVIMO 86 akrai gerus 

žemės, apsėta -u žieminiai.- javais, jis 
sodną-, budinkai visi geri, stovi-aut 
cementinių fundamentų, upelis tek* 
palei pnt i*ai'iie. i miestą trįs maileš, 

įsu tryvuliais i> ukes padargais, par- 
i duosiu pi-.-n:i il< l -vai bio- priez.a.-t><-3. 

Daugį'iti inforniai i iii siibyksiu per 
hi-ka F. \Oin \ISII 02)

R. 1. BARin roN. Ml< H.

i ŪKĖS! PUIKIOS ŪKĖS!
Kurie norite apsigyventi lietuvių 

ūkininkų koloinjoj, ant derlingos ž.e- 
mės. už pigia kainą, tie nesigaiiės'te.

lo AKRU ŪKĖ. gv.a ženiė. geri bu-* 
•linkai. 13 karvių, 2 arkliai, 5 kiaules, 

i mašinos, viskas už
Xi> AKRU ŪKĖ, gera, pelimiga. gi-ri 

budinkai, 12 karvių. 2 arkliai, 4'ktaU- 
lės. mašinos, viskas už xi>.5ik»

2tX> AKRU PILNA UKt. 
sodnai, girios, upė.’geri iitidihkai. 
kartių. 3 arkliai, 
viskas už X"

40 AKRU 
•linkai, prie 
.x2.5<hi,

!»5 AKRU
h> -tūba, dvariško- barnūs, 
lės j miestą, IX karvių. I 
kiaulių. 12 avių, mašinos, 
S8.50<).

Visos minėto- u’ičs ant 
mokėjimo. Klauskite platesnių žinių.

P. D A NORĖKI S (131 
Box 1117. PENTW \TER. MICH.

BE VALGIO NEGYVENSI
Visi kas gyvas turi valgyti. Bedar

bė n-s-ai bu. Ka pirks šitą Vaizvklą. 
ta- t'irė< "erą bizni. Viet-i uera. Dirba 
tris <iat biriukai. Svarbi priežastis pri
verčia parduoti. Pinigu ūžteli.- x5<h»; 
du- s lengvas išlygas. Bus sykiu pakol 
pirkėjas išmok- biznio. Matvk tuojau:

VINCENT B. \MBROSE
395 IJroadviy. So. Brrs’on. Mass.

Tel. So. Boston os;:7

pur ų.-s
IS 

1« kiaulių, juasino 
’.OoG.
ŪKĖ. gera žeme. geri i>u- 
ėementimo kelio. Kainą

Tarybą, tai verčiau visai ty- 
lėti — tokia, yra socialistų 

; taktika. ;
Susivieniji irias yra visų 

. . ... lietuvių organizacija ir. ne-
Susivienijimo paisant ju tikėjimo ir politi-

nių Įsitikinimų, visi lygiai tu- kai prane-t:. u?. > ą 
ri būt toleruojami. Jeigu ko-,”35 •Vano

‘ _ ’i; s 
būti Susivienijimo nariais, i - 
kuopų viršininkais, tai kodėl 
jie negalėtų būti Pildomo
sios Tarybos nariais?

Man rodosi, kad daug 
sveikiau pačiam Susivieniji-’ 
mui butų, jeigu Į Pildomąją i 
Tarybą Įeitų visų musų sro-!; 
vių atstovai. Šitokia maišyta b 
Pildomoji Taryba turėtų na-!1 
riuose daugiau pasitikėjimo! 
ir tuomet pranyktų tie kenk-’ 
smingi vaidai, kurie ardo 
iSLA. kuopas. . !>

Kaipo senas ir bepartyvis Į 
SLA. narys, aš patarčiau vi- j 
siems protingiems SLA. na
riams balsuoti už šitokį Pil
domosios Tarybos sąstatą: 
Ant prezidento S. Gegužis. 
,ant viee-prezidentf) J. Ne- 
viackas, ant sekretoriaus P. 

ka<i Jurgeliutė, ant iždininko 
adv. K. Gugis. J iždo globė
jus galima Įsileisti komunis-, 
tus. Įsileidę pora komunistų i 
Pildomąją Tarybą, mes už-; 
darysime bumas nešvariems 
jų politikieriams, kurie nėra 
SLA. nariais, bet daug myli 
rašyti ir kalbėti apie SLA.. 
kad tos organizacijos vardą 
pažemintos. Gi ypatose Gu- 
gio ir Neviacko — dviejų 
socialistų darbuotojų — Pil
domoji Taryba Įsigytų pora 
gabių kalbėtojų, kurie labai 
daug galėtų Susivienijimui 
7 * ri organizatyviam
darbe. Štai, nesenai “Kelei
vyje” teko skaityti, kad J. 
Neviackas nuvažiavęs Į Ha- 
verhill, Mass. suorganizavo 
naują SLA. kuopą iš 40 na
rių. (Musų organe “Tėvynė
je” apie tai nebuvo nei pami
nėta. Kažin kodėl?). O kiek 
dar yra lietuvių kolonijų, kur 
nėra SLA. kuopų! Veiklesne 
Pildomoji Taryba galėtų su
organizuoti šimtus nauju 
kuopų.

Taigi, broliai SLA. nariai’.

samozvan- 
cų” komitetas siuntinėja vi
siems SLA. nariams atsišau
kimus. kuriuose gąsdina 
SLA. narius komunizmo 
baubu. Girdi, jeigu tik ko-1 
munislų išstatyti kandidatai 
butų išrinkti i SLA. Pildo
mąją Tarybą, tai tuomet bu
tų “gudbai" Susivienijimui: 
komunistai visą jo turtą — 
vieną milioną dolerių — ry
te prarytų.

Tikri juokai! "Saniozt an- 
cų" komitetas mano, 
SLA. nariai yra maži vaikai 
ir nežino, kad Susivieniji- 
masyra po Suvienytų Valsti
jų valdžios priežiūra, ir ne
paisant kokia Pildomoji Ta
ryba butų — komunistų, so
cialistų ar tautininkų-sanda- 

Susivieni-ji negali

I

liečiu
jime sauvaliauti ir jo turto 
eikvoti.

1 Reikėtų aiškiai pasakyti, 
suokalbis prieš valdžią ir su- visas šitas šlykštus “fai 
imta jau 10 žymesnių komu-^as‘' tarp tautininkų-sanda- 

riečių ir komunistų eina de!
415 mylių nuo pa-( šiltų vietų Susivienijime, ku-

nistų. -Jie busią išgabenti ant' 
salos už 
kraščio.

MALKŲ KOKYBĖ IR 
KAITRUMAS.

Kaitresnės kietesnių mo
kėjimo. Japonai pasižadėjo džių malkos. Kaitriausios 
šuniokėli po 10 metų, lai yra {skroblo medžio malkos, to- 
1915 metais šitokiomis sąly-jliau eina: uosis, ąžuolas, ber- 
gomis: (1) jeigu iki to laiko žas, eglė, pušis, alksnis, dre- 
japonai nepralaimės nei vie- bulė.
no didelio karo, (2) jeigu! Čia kalbama apie malkas 
viskas pasiliks iki 1915 m. iš medžių liemenų. Jaunų 
paslapty, ir (3) jei išdavikai medelių ir šakų kaitrumas 
bu gyvi. Mirus vienam, jo žymiai mažesnis. Svarbu 
suiue. fenka kitiems dviem, malkų sausumas.

rias dabar turi užėmę tauti- 
n i n k a i-sand ari eči a i.

prigelbėti j ■
Komunistai, siekdami šitų 

šiltų vietų, kalnus verčia ant 
dabartinės Pildomosios Ta
rybos. primeta jai butus ir 
nebūtus prasikaltimus.

Tik vieni socialistai, ku
rie irgi turi išstatę savo kan
didatus i SLA. Pildomąją 
Tarybą, nesigriebia šlykš
čios agitacijos ir nevartoja 
demagogijos pravedimui sa
vo kandidatų. Jeigu švar ia 
agitacija negalima pravesti

Praras Ratsitis pn.’ii-škau savo 
Simono P.iit-iii •■>. Pir ni-’U ji- gy 
Brooklyn. N. Y. po numeriu 73 G 
st. Prašau pačiam at.- s.iukti. arba 
apie jį žinote malom- .V? ma i ra

Pajieškau draugo Jono Kazak 
, č aus. jis vadina- John Sc ••.: 
svarbų reikalą, nu 1 >nė- a*s;š„-< t: 

, ba žinant'eji telk-i- n-am-š-ti.
MISS MARY HOLMBER i 

x2?y Carboraiale av-.-.. Metro't. ?!

Marijona q>u t 
Kunaitieiiū pajie* 
gusto ir Karolio ' 
.litro.- Uvglavieii 
r it randas ’ Era 
Pa. Kas turi žilti.

PARSIDUODA FORNIŠIAI
.Matyt galima bile laiku, po num.

15 Burrell pi.. So. Boston. Mass. 114 1

I

c h

jt 1 !
1- I
i

Pajieškau Juozo Totoraičio, šiopi- 
rinkų kaimo. Lukšiu parapijos, šakių 
apskr. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą arba žinantieji apie jį 
malonėkite inan pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas Mano antrašas.

PETRAS TOTORAITIS
1411 Turner Avė.. N. W..

Grand Rapids, Micf.

UKĖ. tikras dvaras. m«t- 
puse ma>- 
arkliai. 
viskas

10 
už

lengvu is-

GERA PROGA MAINE- 
RIAMS.

Parduo-Ju :> iriai namą ir 2 akeriu 
zeiia-.. 25 va'siniai medžiai, prie pat 
a'meniniu mainu. Žmonė< gerai už
dirba ir darbo vra daug. Informacijas 
duosiu per laiJ' a. (13)

mm; I’LEIN.
No. ( l'clm-ford. Ma>s.

PARSIDUODA TON IKI NĖ 
481 Nahatan Street,

NOWOOD, MASS. (12)
i EXTRA!

Nauja Grosernė, laikome 
geriausius Apynius ir Malt, 
Pf laidą ir kenuose; kaina 
nupiginta (14)

D. J. MAZEN
517 E. 8-th St., So. Boston. 

(tarp H ir I gaivią)

Budweiser
Tikros Rųšies Salyklos Syrupas

/
Malto salyklos 

padidina 
Maisto vertę

, HOP FLAVORtff

Ajudireikl M 
<ey Malt

Tai pasirinkimas tu, kurie išbandė 
juos visus. Paprastas ir apyniais pa* 
skanintas. Tikrai unijos išdirbimo.

ANHEUSER-BUSCII, s<.
S. S. PIERCE CO. 1 r, . I. ,

RIVAL FOODS, INC., Cambridge
J. N. SEGA L CO. Bo ston, Mass.

FARMOS
l.lETVIf KOLONIJOJ

Katrie manote pirkti farmą. maty
kite mumis ir musu koloniją. Rašykite 
tuojaus. <lt»>

PHII.LIPS & MATTIK
R. 2. Bix 83. Scottville. Mich.

KAS NORI ĮSIGYT ŪKĘ 
LIETUVOJE.

Mes galim jūsų namus parduot ar
ba apmainyt ant ūkės Lietuvoje. Na
mas negali būt toliau kaip 10 mylių 
nuo Bostonu. Klauskite pas;

R. M ISE
118 M. 3-rd st- So. Boston. Mass.

LIETUVIŲ LAISVĖS 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ 

MAVKEGA.N. 1LI-.
Valdybos Antrašai:

Pirmininkas \ INCAS GABRIS, 
73o MeAilister Avė 

Vice-I'irmininkas R. KULIS. 
83X So. Jackson it

Užrašų Sekr. A. SALUCKAS. 
xi<> 8-th St.

Turtų Sekr. SUZANA GABRI>, 
73»> Ab Allister Avė 

Iždininkas l’HAS WHJTE.
726 8-th Street.

Iždo globėjai:
. DAMBRAUSKAS,
XIX lo-th st.. No. Chicago. Iii. 

.1. SKARULIS. 811 lxmox Avė. 
7> K nyriai:
JURGIS JOKŪBAI I LS.

32x I.ibertv St.
J K. POVILAITIS.

lt>2<> Lincoln st . No. ( hieago. Iii 
S) Maršalkos:
JON AS STOčKUS. 71’3 la-nov A\ e. 
JONAS JOKŪBAITIS.

712 So. Genoce St.
Sus.rinkimai atsibuna paskutiniame 

nedėldienyje kiekxieno mėnesio, j vai. 
!*• piet. Liiiosybės Svetainėj, ant 8 i. 
and Aliam- Sis.

1)

2)

’il

t)

.>)

K.

I

PLAYER PIANAS

Sptvialis pasiūlymas Velt 
koms. Mes pristatysimo juin> 
ra l’iayei- l’ianą už $2-r».0V. o likti 
sius galėsit išmokėti pagal so 
tarti.
ATWATER KĖN I K M>IUM 

MODEL Nr. 37 . .
Matyki! yp. u-i. ■ >1. u,sy

kit: (i
B. Sl.vtu> įeit a 
(•ardiner Piano Co.

122 Empire st.. Prot idence. R. L

inghou.se
Pajiesl.au


I

6.

Humoristika
t<t
II

vis TIE PATĮS (. \I.Al...
I

Pernai mes kitaip galvojom 
Nuo nelaimiu gintis.
Dabar virsta ; ukstyn kojom 
Visos musu mintys. 
Manėm*- po Nauju Metu 
Mes kitaip gyventi.
Dabar matom Nauji Metai 
Ėmė staiga senti. 
Du mėnesiu pagyvenę. 
Metai taip įgriso. 
Nes jie daru kaip ir seni 
Po seno ei visa.

II.
i’n< s Kalėdas pažadėjo 
Žmona savo vyrui. 
Kryžiavojos ir kalbėjo 
Ji su širdžia ščyra: 
•’Ach. tu mano, demokrate, 
tiek nuo manęs kenti! 
Na. palauk po Naujų Metų. 
Gyvensim kaip šventi. 
Niekai ztu-Jia. niekai močia. 
Kuri vytus lupa... 
Neo isgir -i pikto žodžio 
To i- mano tupu"...

III.
\ y.ai irgi susikrimu 
šia i>tikimybe. 
Pažadėjo uoliai remti 
Taiką ir blaivybę. 
Kožna< sau pakausi krapšto. 
Atleidimo prašo. — 
Nebegert žadėjo šnapso. 
Nei munšaino lašo.
‘Ir munšainas ir degtinė 
fe sau gauna galą... 
Savo prižadus atminę 
Gersim lengva alu."

iv.
Pusė metų nepraėjo 
šitokioj dorovėj.— 
žmona vyrą vėl prade jo 
Piauti iki senovei. 
Ar vėliau iš darbo grizo 
Ar gumbu susirgo. 
Ar kur eiti pasiryžo. 
Ar ko nenupirko.— 
Tuoj jai viekas nebemiela. 
Tuoj didžiausias striokas,— 
Pirma piovė ji. kaip piela.— 
Dabar. — kaip tartokas...

V.
Vyrai vėl, kaip nuo Kalėdų 
Ėmė pagirioti.— 
Net per ištisą gavėnią 
Vaikščioja kuproti. 
Geria alų ir degtinę. 
Munšainuką kartu.— 
Kožną skyrium pamėginę. 
Paskui maišo kartu. 
Paskui kožnas apie taika 
Dera.-i su žmona.
Kol žmonelė jam pataiko 
Gab on su uzbonu.

VI. * 
ir merginos ir vaikiną!. 
Vis kitaip ketino. 
Dabar patys nebežino 
Kas juos sugadino. 
Prieš Kalėdas ruošės greitai 
Joiia.- rr Onytė.
riaKe: "Kiebonijon eisim 
Užrašų daryti.’
Kam čia. sako, mums ko laukti. 
Kam čia taip kentėti;
Tu. Joneli, nori vesti. 
Aš noriu tekėti...
Bet atėję Nauji Metai. 
Lošia sena teatrą... 
Jonas peršasi Daratai. 
Ona gaudo Petrą...

VII.
žodžiu, matom, nieko nauja 
Nedavė šie metai.
Jie mus vargint nepaliauja.
—Vien vargų verpetai.,

K. Alijošius.

ĮSPĖJO.

J
„J
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Jis: Ką tau pasakė čigonė? Ar 
įspėjo tavo ateiti?

Ji: O taip, ii Įspėjo! Ji man pa
sakė. kad trumpoje ateityje 
turėsiu didelius nuostoliu-, 
kaip tik ji iše o. aš neradau savo 
laikrodėlio ir poros žiedu.

lumofi
SUPPORT

I
I

s

I 
>

t i
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Mu-u :<a žemesne-.

Jei Patrukęs 
į Bandyk Tą 

—-----------
l’ŽDRK ANT BILE PATRl Kl S1OS 
MĖTOS, SENOS KR N U JOS. UI- 
DEI ES AK M AŽOS. IK Jį S Et SU E 
AM KELIO. Ki ltis PERTIKRINO 

TLKSTANėlUS.

’« amusing wedding Ineident 1» 
i.i'eJ: Among the attendant ttovver 

- W8S the small niece ot the bride. 
loved her Aunt Franees and 

;ht ever thing »he did was jn<s: 
. Ti. u niscr liad put the ques- 
‘ !X . u ;ake ibis man io lie your 

ied : : srs::dr"
I .lū." sald the bride.

tunt Kr.nn ey.’ plpėd up 
••r giri, loyally. Į

luti to Oblige
bud ju'-t dis.’overed a new 

asked bis uife what irf 
. It. The lady was deep in 

uri puzzle. ‘ Call it Sprzo- 
atd slie.

ea iii sl.ou’d I do tliat?” 
amazeuieut.

tha: ts the word I var.t 
;,.s puzzle." she rep’ied.—

Nepra- 
jH’ikios

Siunčia Dykai Prirodymui
.Dile vienas patrukę-, vyras, mote-j 

ris ar vaikas, privalo tuojuus rašvt 1 
pas W. S. Rk-e. 131 ii Main st.. i 
Adams. N. V_ reikalaujant dykai is-! 
bandymu: jo puiki, s stimuiiuojanėio> ' 
apbkaeijo?. Uždėk ją ant patrukusius' 
v:etos ir mu<ku!a ;-r;.dės traukti.-; jie . 
susijungs taip, kad atsidarymas arba Į 
patruki.nas prapuls natūraliai, ir tuo- 1 
•net d' -iai ir kitokie muskulų prila: 
kyu^ai paiiel; 
lei-J progos 
mei -dos. Jei - 

kausmo,

ne iknlingi.
i- CIK ęS šios
- .uitrukimas outų ir

• * skausta.,. u ^<>1- yru iš'ekavimas 
d 'vėti diržus vi>ą . ūsų gyvenimą 7 į 
Kam heroikai i r «r:>: kentėti? Kam rizi-' 

gangrina . ii< pavojais r.u 
m;- <> pat uk:::s paskui eiti ar.t 
ou»-racij<X' stalo’.' !-augybė vyrų ir

proterų nepaiso sav<> patrūkimu tik 
t ,del. kad tie patrur mai nėra skaus- 

| P’1’’?’-. Rašykit tuoj, us reikaiauiiami 
I išbandymui šios p u .ios metodo.- pa- 
11: ūkimo gydyrau;. Rašydami vartokit 
žemiau įdėtą kapvttą.

I.s 
J

f
I

Averaging U p
tore -ns i.olūiag forth as

..AlMINI.lAl S1AS \ YKA>.

I

.ir

L.
tyras: Iš visų vedusiu vyru 

imingiausias buvo Adomas. 
Pati: Kodėl taip manai?
Vyras: Nes tuomet daugiau 

r r u nebuvo ir Jieva mylėjo ji 
viena.

Kur jis gaus pietus?
: Gydytojas sako ligoniui:

—štai receptas. Imk šaukštą 
juodojo skystimo kasdien po rie
tu.

1 Ligonis klausia:
i —Bet kur aš gausiu pietus?

CULD RESISTANCE

i \

••<>:’ a:i the creatures the pz.lar bea 
■•a:i -’tind the most cold.”

• •j. no; the flapper can let hiK 
keep h‘< fur coat and beat him at

7*.

\XT GREITOJO TR Ū KIMO.

— vaje. vaje, tik spėjo trauk 
nis išeiti ir man ištraukė :< kiše-

*

niaus pinigus — skundėsi ries- 
tausis ponas.

—O kogi lauks? — pastebėjo 
šalę jo sėdįs seni.'. — Juk čia 
greitasis traukinis.

I 4

Redakcijos Atsakymai.
JKe B.. Yonkers. N. Y. — 

Apie kun. CybelĮ tilpo pra
nešimas pareitame "Kelei
vio” numery. Pasiskaitykite.

Buvusiam, BaJtimore. Md. 
—Patalpinome anksčiau 
gautą.

FARP DRAUGU.

Piukliui, Phila, Pa.—Tusų 
korespondencija mums ne
aiški. Kas tie per "profeso
riai,” ka organizacijas griau
na ir kokias organizacijas 
iie sugriovė? Kokiu tikslu 
suorganizuota Tiesos ir Mo
kslo Pašalpinė Draugystė?

■ ■ ■ . ■
Vargšui, Racine, Wis. 

Jūsų eilės spaudai netinka. 
Mintis gera, bet eiliavimas 
prastas.

Dykai nuo patrūkimo
M S. Rice. Ine.

12! II Mair. -t.. .Adams, N. Y
Malonėkit man r.-įsiusti visi 

dykai jūsų st;mV ojanėią aplika
cijų r.uo patrūkimo.
Vardas .........
Adresas
Valstija . ..

ITALIŠKI ARMONIKAI
Mes išditbam
.r importuoj 
me visokią r 
šių rankom 
dirbtas
Itališkas
Akordir.as 
geriau-ias 
pasaulyje. 
Ant 10 
metų gva-

| rantuotos.
gu kitų išdirbėjų. Dy .ai suteikiam

i ■::<-Kuiimus. R« ■: d tau s it katalogo, 
rj prisiunėiam dėkai. »-

RUATT \ SEK EN ELEI & CO. i 
lbl4 Blue Island av. Dpt. 80. Chicago

1

H it Opportanity
• "—1 suppose yonr tvife Ii 

whf>n you wore broadcastin 
- Isreety?
ITofessor—She did. madam 
•be first time fn nearlv įnirty 

I ad the pleasure o£ a‘blre<sk;g 
out fnterruption.

i.v

tHer Logic
A. (a* ręnorr)—Dųesn’t It vc.r 

n wr!te to yonr tinstanti fcr 
■ney ?

No: a
ime be 0'ves it to me. :i: 
barinę a good time, be

all. Tf be’s harirs
ii it
Ims

DRAUGAI DARBININKAI, ’j
I

f

r DR. LANDAU
32 CH AM BERS ST, BOSTON.

Gydo Vengriškas Ligas. 
Valandos:— \a-dien nuo 8 iki 

10. nuo I iki 3 ir nuo C iki 8.
Nedėidier'ti.- nuo 9 iki 12.

SKAITYKIT IR PLATIN 
K1T “KELEIVI”

Lietuviška Aptieka
Mes užlaikome visokią Vaistą 

ir šalmą
Nuo Reumatizmo, nusilpnėjimo 

strėnų, kraujo valymo, nuo slaptin
gų ligą. kosulio, patrūkimo, etc. 
Taipgi užlaikėm Dielių iš Lietuvos. 
Patarnavimas kuogeriaasias. įvai
rios šaknys, partrauktos iš Lietu
vos. V aistą prisiunčiam ir per 
pastą. Mu«ų \r,:oka tebėra toj pa
čioj vietoj.

100 SALĖM STREET. 
BOSTON. MASS.

Telefoną* S1284

MEDICINOS DAKTARAS

. J. HIK0LAIT1S
Valandos: nuo 2 iki 4 pu pietų, 

nuo 7 iki 8 vakare.
107 SUMMER STREET.

LAWRENCE. MASS.

DR.MARGERIS
Gydytoja* ir Chirurgas

Valandos: 10—2; 4—I 
Sekmadieniais: 10—i

3421 So. Halsted Street 
. CHICAGO, ILk 
Tel. Boulevard 8483

Should Be There
I ' avė come te the conntry fer m;. 

sa!d the dyspeptic-fookin^ 
mer.

you eipect to flnd It?" asked 
?st nefgbbor.

I v-'ht to.” was the reply. "I !ef: 
year."—P.oston Tparkerint.

Flight o f Time
Mr^: *ifb a youną wcn n. t.

ssed her snccessively a s Jollv 
>. Roč/erta and Jeanettet Ther. 

lamsoif hy saying • fi“ 
: a.-t «oob her in a lorz t.

for four g'.rls, erlder.v.i 
ri<e yonna vomain.

I

I

Tel So. Eoaton 506-W.
daktaras

A. L KAPOČIUS
LIETI Vis DENTISTAS

VALANDOS: Nuo 9 iki 12 diena

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

Seredo-r:.. iki 12 dieną. 
Ofisas “Keleivio ’ nam-

251 Broadn-nv. tarpe C ir D St..
SO EOSION, MASS.

VHAT SHE MISSED

I

b

i
i

He—T never dreamed Jot* w*9 Ifke 
•l <)Id vou?

she—No, I thonght there.vere more 
1‘n-aters and cnndy fn It

Liudvinavo Petrui, Akron.
Ohio 
gvildenti vra organas 
nė.” Mes nenorėtume

S. L. A. reikalams 
“Tėvy- 

ner-3
—Jeigu bosas neatsiim,* savo daug j tos organizacijos re 

žndž.io. Lai nuo pirmos sekančio kalus kištis, 
mėnesio aš apleisiu darbą. . ;

—O ka. ar jis tave užgavo?
—Jis man pasakė, kad nuo pir- č • mos dienos sekančio mėnesio aš

esu paliimsuntas.

Light Lvmch
“Brfng me another

p knise.”
• \V:ll there be snrihlng else?” 
“Ves, a paper wefght. That !ssl

- nėvvich blew arcąy.”

S«ndwtc!:.

I

S. G. W., VVaterbuiy, ("t. 
—Jūsų žinutės mums pagei
daujamos. Raštas užtektinai 
aiskus. Meldžiame rašinėti.

Could Anyone Say More?
< , < ii—<"nn you really thfnlt that you 

• >\ •• the giri?
< iiarles—Leve hor' Why, T aetually

< rijoj the pompa y her rno’.ber'

• *✓ f

Ik

SPECIALISTAS NERVŲ 
KRONIŠLI. LIGŲ PER SE- 
VIRŠ 25 METI S VISOS GY
DUOLES SPECIALIAI PARŪ
PINAMOS KIEKVIENAI LI
GAI. GYDVM1S ELEKTRA, 
KAS NORI.

Dr.KILLORY
40 SUOLE \ Y SšjlARE 

BOSTON.
OLYMPI A ITIEVTRE BLDG„ 

ROOM 22
VALANDOJ DIENOMIS nao 
9 iš ryto iki 7 vakare.
ŠVENTADIENIAIS: nuo 10 iki 
1 diena.

meldžiu kiekvieną skaitytoją 
šio laikraščio, kurie kenčia nuo 

Sub-Acute arba Muskulų Reumatiz
mo. Strėnų Skau
dėjimo (Lumba
go l. ’ Padagros 
(Gout). parašyti 
man laišką, pade
dant savo vardą 
ir aiškų adresą, o 
aš prisiųsiu dykai 
Vieno Dolerio Ver 
lės Bonką išban

dymui mano R'neumatizmo Gyduo
lių. Aš noriu prašalinti Reumatiz
mą nuo kenčiančių savo lėšom i s Mus 
pamatysite, ka gali padaryt Kuhn’s 
Rheumetic Remedy. Aš esu tikras, 
kad bus geros pasekmės ir jus patįs 
i tai įsitikinsite pirma, negu duosi
te man bent vieną centą. Nebandy
kit prašalint Reumatizmo per ko
jas ar odą su pagelba plas.terių ar 
kitokių daiktų Nebandykit išvilioti 
j: su Linimentais. elektra ar mag
netizmu. Nebandykit išvyt ji su už
kalbėjimu. Bet jų- privalot jį pra
šalint. Jis "yra kraujuje ir jų- turite 
vyti jį laukan

Ir aš tikiu, tą darba atliks Kuhn’s 
R'neumaliė Remedy. Reumatizmas 
turi išeik jei jus pa-iliuosuosit nuo 
skausme ir kentėjimo. Mano gyduo
lės panaikina skaudžius dieglius, 
muskulų .gėlimą, gerklės sutinimą 
ir sąnarių sustingimą.

AŠ NORIU PARODYT
Jums, jei tik jus man pavelysit. Aš 
galiu daug prirodyt į vieną sąvaitę 
ir paprašysite mano kompanijos pa
siusti jums dykai vieno dolerio ver
tės buteliuką gyduolių. Aš nepai
sau kokias kita- gyduoles jus var- 
tojot Jeigu jus nevariojoj maho 
gyduolių, jų.- nežinot ką jos gali 
padaryti. Perskaitykit musą paoiu- 
hmą žemiau ir reikalaukite 
ją tuo- 
jaus.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS 

Specialistas slaptų ir kroniškų li
gų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. 

Taipgi reumatizmo.
261 Hanover St, Boston. Room 7. 
TeL: Richmond 0668, Rox. 1894-J. 
Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėidieniais iki 4 vai. po pietų.

Tel. South Kosto n 3520
Recid^nce University 1463-J. 

S. N. hišiute-Siailna 
LIETUVĖ MOTERIS 

ADVOKATĖ 
S66 Broadvay, So. BomIob. M 

Room 2.

Dr. Med. Leo J. Podder iš Petrogrado.
Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. KaJb* ten- !

>
į

Specialistas Slaptų ligų moterų ir vyrų, kraujo ir odos. —_— —x 
kiškai ir rusiškai. Telefonas Haymarket 3390
1 ALLEN ST., Cor. Chambera SU, BOSTOH. MASS.

i

I

Lietuvis OftMetnstes

Lenkijos seimo rinkimuo
se dalyvavo 28 partijos.

Isegzaminuoju priskiriu
akinius, kreivas akis atitiesinu 
ir amblyopiškose (aklose* aky
se sugrąžinu svioaą tinkamu 
laiku.

J. L. PASAK ARNIS. O. O.
447 Br«adway, So. BoMon, M«as

'A

---- - ■

$1.00 Butelis už 25 centu*.
Išbandykite jus Kuhn’s Sub- 

Acute arba Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, 
jog Reomatizmas gali būt prašalin
tas. ir mes nenorim uždirbt ant iš
bandymo. Išbandykit—tai viskas ko 
mes norime. Jeigu jus atrasite, kad 
tas gelbsti jums, tuomet užsisaky
kite daugiau, kad daba i gus gydy
mą. o tas suteiks mums pelną. Jei
gu bandymas negelbės, tai ant to ir 
užsibaigs. Mes nesinnčiame maža 
butz-Iiuką, kuris neturi vertės, b*>t 
siunčiame pilnos mieros butelį, ko
kie parsiduoda sntiekose vieną už 
dolerj. šis butelis sunkus ir mes tu
rime užmokėti Dėdei Šamui už. per- 
-iuntimą. Todėl jus privalot prisiųs
ti 25c. persiuntimo ir supnkavimo 
išlaidoms, o tuojau- aplankysite 
Vieno Dolerio Vertės Butelį dykai. 
Priimant nereikė- mokėti’ nieko.

KURN REMEDY €O, 
Dept. B. V.’,

1855 Milwaukee Are, Chieago, UI.

<
I

Pradėkite Gyventi Dėl Savęs
Įsigykite Savo Nuosavybę

SOUTH BOSTONE
KAMPINIS NAMAS su krautuve ir dvi šeimynos po keturias kamba

rius. Yra elektra, gazas it skalbynės kiekvienai šeimynai. $6,500.
ŠEŠIŲ ŠEIMYNŲ medinis namas, netoli Dorehester Street. ?, šeimy

noms po tris kambarius ir 3 šeimynoms po šešius kambarius. Rcndų 
atneša $845.00 į metus. §4.500. lengvomis išlygomis.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINĖ stuba ant W. Sixth Street, 3-4-4 kamba
riai su įtaisymais. $3.700. lengvomis išlystomis.

SO. BOSTONE, netoli Dorehester streeto, šešių šeimynų medinis 
namas, elektra, rėžas, skalbynės. didelis kiemas. Rcndų atneša 1.2*4 
per metus. Karna 88.500

Puikiausioj vietoj South Bostone, ant Marine Road. dviejų šeimynų 
naujas namas. Pirmam aukšte 5 kambariai su saulės kambariu ir pri
ėmimo sale. Antram aukšte 6 kambariai ir taipgi saulės kambarys. 
Yra piazai Kiekviena šeimyna turi savo atskirą šilto vandens šilumą. 
Visi naujausios mados įtaisymai. Vieta delei raradžių. $14.500.

ROSLINDALE
Netoli Washington Street. 3 šeimynų medinė stuba, su visais įtaisy

mais, priešakiniai ir užpakaliniai piazai. trįs štymo pečiai $12.800.

EAST BRIDGEWATER FARMA
50 akerių žemės. 10 kambarių stuba. yra elektra, vanduo, šiluma. 20 

karvių ir visokiu farmos mašinerijų. $14,000.
Pa* mus vra daug namų, krautuvių ir farmų ant pardavimo 

, ir išmainymo, katrą čia negalime suminėti. .

INŠUR1NAM:—
Automobilius, fomišius. gyvastį ir namui nuo ugnies ir nelaimių. 

Parduodame anglis ir malkas.

AŠ UŽLAIKAU PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO SKYRIŲ

t
Reikale kreipkitės pas:

A. J. KUPSTIS
332 W. BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. So. Boaton 1662 — 1373

•u

k
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
(Nuo musų korespandentų ir ii Lietuvos Laikraščių.)

7.

PAGIMDĖ GATVĖJ.
Vasario 11d. apie 8 vai. 

ryte, ties Jėzuitų bažnyčia 
Kaune, Žemaitaitė Agota iš: 
Panemunės staiga pagimdė 

! kūdikį ir mėgino jį nežymiai i 
paslėpti, bet policininkas tai 
pastebėjęs nuvedė nuovadon 
ir gi eitosios pagalbos auto
mobiliu nugabenta su kūdi
kiu į Raudonojo Kryžiaus li
goninę.

I

BEPROTIS KAUNO 
GATVĖSE.

Anądien Daukšos gatvėj su
laikytas pamišėlis Stanevi
čius, kuris triukšmavo gatvė- 

'se, užkabinėdamas piliečius, 
i Nugabentas nuovadon pa- 
i mišėlis ėmė reikšti ypatingą 
'energiją ir trankytis, bet po
licininkams pavyko jis nura
minti. Stanevičius atiduotas 
giminių priežiūrai.

DEIMANTŲ BYLA.
Ąrba kaip Lietuvos ministe

rijoj ponas Prielgauskas 
apsivogė.

“Lietuvos Aide” skaitome 
šitokį skandalą:

Petrapily 1922 metais ge
gužės 6 d. Grinšteiniene nu
nešė Lietuvos konsulatan tris 
perlų šniūrelius, žiedą, dvi 
sagutes su briliantais bei 
perlais ir keletą vertybes do-t 
kumentu. Viskas kasta'o! 
apie 50,000 litų. Konsulatas,! 
prašomas brangenybes per- ‘ 
siųsti Kaune gyvenančiam! 
pil. G. Volfui Grinšteinienei 
įdavė kvitą sn daiktu sąra
šu. v —

Brangenybes surištos i ak-' Kratos metu surastos 3 po-, 
somo ryšulėli ir užspaustos niuskos’ kokaino. Is kvotos, 
lakuota antspauda per kurje- paaiškėjo, kad tuose namuo-j 
ri nusiųstos Lietuvos atsto-'se esama jo daugiau, bet!-^sav*^ 
vybėn. ‘ Prie ryšulėlio aU4o-’gudri ai paslėpta. Ryšy;su tuo 
vybėje buvo pridėta dar ke- nulaikyti Rinke' ičiai ir kvo- 
letas. smulkiu siuntiniu Lie- vedama.

t * I

SULAIKYTI KOKAINO 
PREKYBOS AGENTAI, i ^Lkus

Kaune policija padare 
kratą pas Rinkevičius Poš-į 
kos gatvėj 14, kurie vertėsi: 

!.~lapta kokaino prekyba.;

IŠ LIETUVOS I KANADĄ.
Dabar jau netoli pavasaris, tai yra 

geriausias laikas dėl atsitraukimo sa
vo giminių į Kanada. Aš atitrauksiu 
jūsų gimines ir pažįstamus, kaip vy- 
js, merginas ir moteris iš Europos į 

Kanadą. Jei jūsų imigrantai yra svei
ki, moka skaityti ir rašyti. I>el plates
nių informacijų visuose Kanados rei
kaluose kreipkitės vpatiškai arba per 
laiškus prie manęs. (-)

GEO. KAUPAS 
T aivakorčtų Agentas

P. O. Bot 17. M alkerville, Ont.,
* Canada.

(-)

Ar Kūdikis Tarpsta?
Kūdikiams reikia gero, maistingo 

maisto ir užtektinai butinu vitaminu, 
kad užtikrinus normali augimą ir stip

rumą ir gerai subudavotų kaulu.

SCOTTS EMULSION
suteikia vitaminus, kuriu pienas ir kitas‘maistas neužtek- 

tinai turi reikalaujamo daugumo.
Biskis Scott’s Emulsion, duodamo reguliariai, 

kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi beveik magiško 
efekto dėl kūdikių ir jaunų vaikų.
—■■ — Scott & Bowne, Bloo.vifield, N. J. 27-J9

DAUGIAU SPECIALIŲ

BARGENŲ
ANT POPIEROS STOGAM
Lengva 98c.—Vidutinė $1..’’5—Sunki 

$1.65 už rolį.
SK ALINTO PAVIDALO—$1.98 roli^. 
Uoliai yra Kiš ketvirtainių pėdų. 

Supakuoti su vinimis ir cementu.

AR JI SU STOGAS TEKA?
Vartokite Sehco Roof Coating 98c.
5 galionai kenas........................$4.25
Geriausios rųšies. Apsaugoja jūsų 
stogą ir n-praleidžia vandens.

tuvon: daiktai ir brangeny
bės vėl užantspauduotos ak- ( 
somo maišely. Pagaliau pa-: 
ruoštą pakvituotą siuntini ‘ 
(iipl. Kurjeris V. Liaugaudas 
parvežė Lietuvos užsienių 
reikalų ministerijom Priėmė 
siuntinį Kl. Prielgauskas 
bendr. reik. dep. sekretorius. 
Pak\ ituota.

Tečiau Volfas I 
nybių vis nesulaukė.

Paduotas pagaliau ir pra
šymas užs. reik, ministeriui. 
Kari j/ersiuntimą paskubintų. 
Era<leta susirašinėti.

Ir paaiškėjo, kad paskuti
nė brangenybių stotis — už
sienių reikalų ministerija. 
Aksominio maišelio pasigo- 
dėjo pats Kl. Prielgauskas.' 
nutylėdamas jį prieš savo d i- PRISIGĖRĖ IR ČIA PAT 
rektorių. Pr. Dailidę. Pasisa- 
vinimas aiškus.

Kl. Prielgauskas. kad ga
vęs siuntinį prisipažino. Tik 
sakėsi, neradęs jame brange
nybių: bijojęs apie tat pasa
kyti savo direktoriui, todėl 
ir nutylėjęs. Tardytoją jisti- 
kino, jog pirmojo ryšulėlio ir ____ _ __
lakuotoji antspauda buvusi rjtu> o šitos vaišės nuvarė be 
nutrupėjusi. laiko i kapus, nes buvo dar

Kauno Apygardos teis- vidutinio amžiaus žmogus, 
mas. išsprendęs sausio 31 d.' 
Kl. Prielgauskio bylą, nutarė 
jį pasmerkti dvejus metus 
kalėti sunkiųjų darbų kalėji
me. bet pritaikius sprendi
mui 1922 metų amnestijos įs
tatymą — nuteistajam kalėti 
bereiks tik vienerius metus, į, 
t i

KLEBONO SU NES SU
DRASKĖ MOTERIŠKĘ.
Rietavas, Telšių apskr. 

Vietos klebono sunes, kurių 
jis niekad neriša, nesenai 
smarkiai apdraskė pil. Knys- 
tautienę, kuri buriama nėš
čia po kelių dienų mirė, 

į Nuėjus velionies vyrui pas 
tų brange- kleboną pasikalbėti artai su

sitaikinti be teismo, klebo
nas pastarąjį išvarė iš kam
bario. Visuomene šiuo įvy-

Į KANADĄ
Atitrauksiu Jūsų gimines, pažįsta

mus, kaip vyru?, taip ir moteris ar 
merginas is Lietuves į Kanadą. Mano 

i yra sąžiningas, saugus, 
,____ .. Mar.o patyrimas laivakorčių
biznyje per 20 metų tai liudija. Taipgi 
tie. kurie jau per mare atsitraukė sa
ro gimines yra man dėkingi už mano 
'tpestingą patarnavimą. Kain mergi

noms, taip ir visiems keleiviams pa
rūpinu geras apsistojimui v.etas Ka
nadoje. Mano patarnav imas ir kainos 
laivakorčių yra pigesnes, negu kitų 
agentų. I

PTomsS^vanEaLY’ SILPNOS STRE-
Tai tik ką gauti iš Lietuvos 

BIRUTĖS saldainiai, pagaminti 
iš Lietuvos taisių ir produktu. 
Parsiduoda maišytais ir atski
romis rūšimis bile kokiam svory
je ir supakavime po svarą ir 

{daugiau. Vieno svaro dėžutė 
maišytu kainuoja tik 75c.

Krautuvininkams duodama 
nuolaida perkant nemažiau kaip 

į dėžučių, ar svaru iškart. Dėl 
informacijų kreipkitės pas (14)
LITHl' \NIAN SALES CORP.
366 Broadway. So. Boston. Mass

i

NOS GREITAI 
SUSTIPRINAMOS

Dėlei platesnių informacijų Gerai Miega, ir valgo kas tik 
Isad kreipkitės ųas mane šiuo adresu į

ALENANDER S. LEVUS
Tourist Agent (-)

Wind<or St., MontreaL
B. Q.. < anada.

jai patinka
i . “Ncga-Tonc man pagelbėjo labai 
daug.” rašo Miss Natiie Currin. Ard- 

i more, Tenn., “Pirm negu aš pradėjau 
I vartoti jas. aš labai kentėjau nuo gasu 

-'viduriuose. Mano širdis ir nervai tiek 
' man darė nesmagumo, kad aš negalė- 
!jau miegoti naktimis. Tiabur aš miegu 
, gerai ir galiu valgyti kas man patinka 

‘g- baimės.”
Nuga-Tone suteikia turtingą raudo- 

ną kraują, stiprius nervus. — padaro 
sveikais ir stinriais vyrus ir moteri- 

'Jis suteiks jum.- gerą apetitą, patai
sys virškinimą, prašalins inkstų ir ke
penų nemalonumus, prašalins užkietė
jimą ir padaugins jūsų sunkuma, 

stiprina 
nervus ir kitus svarbius organus, su
teikia- rauutmun.ą pageltonavusia, 
veidui, pagražina veirto komp’eksija ir 

Tanlac turi puikų rekordą kaipo įteikia daugiau energijos ir stipru- 
visų pilvo nctva>-kumų. !rtO Vartokit keletą dienų ir pastebė- 

kit dideli ' pasitaisymą abelnos savo 
, sveikatos. Bet žiūrėkit, kad gautumėt 

Aš tikrą Nuga-Tone — pavaduotojai yri. 
ir prastą be vertės.
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Gera Pagelba Nuo Gazą 
Piko Skaudėjimo 

ir Svaigulio
Daktarai sako mums, ka<l 90 p 

centų visų ligų paeina nuo netvarkos
Pr°- ’’^1 - zv o

l.A IR |

LIETUVĄ
PER BREMENĄ 

ant didelio Vokiečių laivo 
COLUMBUS 

arba kitai., šios Linijos 
laivais 

tik Lattomas 
DIENAS

Puikios kajutos Trečiai 
• Riešai—Tiktai 

Steitrumiai 
pas vietos agentus arba 

65 Statė St., Boston. Mass.
NORTH GERMAN

GAI \ AMZI O'OS I ENGTOS
PEI ENU RAUKOS ..............

SUNKIOS, su 6 ribs-ti
UUEEN ANNE M. liava

16 spalvų ir balta 
Klalinė Balta Mali..va . 
Shellac. Or.tn-u or M hite

I \\ aterpr-uil Eluor Va'tiish

VIETINIS PRISTATYMAS D

I

I

. 79c.
$1.69

. S2.25

i

S 1.69 
•52.7 . 
si.4*

Jeigu jum-: skauda strėnas keliąnt 
inkų daiktą, jeigu jums skauda strė- 

ri muskulus, jeigu “šaltis yra įsiėdes 
jūsų strėnose“ 
■lel lumbago, vartokit Red Čross Kid- 

ev Plasterj ir jus gausite greitą pa- 
‘ -žaibą.

Jis teikia pagalbą silpniems, skau- i 
lamiems muskulams. Jis teikia nuoia- - 
inį automatiška masažą kiekvienu ■ ■ 

xuno judesiu, tuo pasalina sukietėji- ; _ 
mus ir suteikia cirkuliaciją apimtam 
<uno audir.y. Gyduolės persisunkia per . , 
>dą ir eina tiesiog j silpnas, skauda- ♦ 
nas vietas, nusilpusius muskulus. * 
naikina skausmą, gaivina pavargu- * 
ius nervus ir atstato liuesą muskuhi J 
•ei k imą. *

Buk tikras pareikalaut Johnson’s | 
led Cross Kidney Pla-ter su raudona J 
lanele užpakaly. Visose vaistinėse.

i

arba jei jus Kenčiate

I
I

REM-OUi

LIETUVĄ
PER HA.MBURG Ą

Ant mošų populiarių laivų
NKW Y«MUL, nM>i.ar BA1UM 

13AMSUBG, ZAUTSC8LANO, 
K£3OX,UTE. REUANCZ, 

CIEVELAND, 
WE*TPHAllA, THVIUNaiA

Nepalyginamas švarrmas ir 
patarnavimas viso- e kJesose. 
Personaliai lydimi į Europą 

išvažiavimai.

SPAUDOS DARBUS
Jeigu reikia padaryt Greitai.
Gražiai ir Pigiai, tad prisius- 
kit mano Spaustuvėm

klU labai pasipiktinusi, dėl pilve. Jus negalite jaustis gerai, jeigu
. i t i i i 1? _ ¥•_ : fiiCTi T»i^čVini»YVf»c rra nr:i

to, kau nirouuv , j r.s,te. ieigu Jumi maistas viduriuo-
leistl apskrities Viršininko sc nebus tinkamai . amaltas ir pilvas 
aplinkraščiai, kati šunes sale raimo^uota 
kelio turi būti ištisą parą pri-1 
rišti. j n?■* ir užsisenėjusiu.

I Mrs. Dora Rorillard, iš BeUingham, 
j Mass. R. F I). 1. Box 17. sako: “A- 
'turėjau pra>tą virikinimą 
i a)>etitą. Galvos skaudėjimas Buvo di-----------------------------------------------------------
į ielis ir aš eidavau gult tris sykius į Tllcifil tr'V'V^nf* 1 OO 

. -dieną. As negalėjau dirbt r>ei lengvoj il«-lDX Aly vwXXU
" sttjhos r»artv>. l>abar as kepu-verdu ir 
š skalbiu.”

‘ Jeigu jus kenčiate nuo gazų, skaus- į 
mų viduriuose arba pilve, svaigulio, 
nevirškinimo ar kepenų netvarkos; 
jeigu jus neturite apetito, negalite 
miegoti, esate nerviškas ir nusilpęs, 
•as parodo, kad jums reikalingas 
Tania'-. Tai yra gera gyduolė.-padaryta 
iš žievių, šaknų ir žiedų. (Jauk 
•onką iš jūsų aptiekoriaus šiandien.

-Jūsų pinigai bus sugrąžinti, jeigu 
jums negelbės. -

Tanlac
52 MILIONAI BONKU IšVARTOTA

x x . • ■JlfičS JI pauaugin.
kad klebono neliečia iš-j Nuga Tone stimuliuoja ir

__ $ C-;
pusreltonavu^ium

MIRĖ.
Žyčiunai (Žeimelio vai.) 

Vasario m. 14 d. grieždama: 
vestuvėse urnai mirė p. 
Luopšys iš Nakrašunų kai
mo. Mirties priežastis — 
degtinė. Mat. čia užsilaiko 
paprotys, kati svotai vaišina 
vestuvininkus degtine ir spi-

NEPAVYKO.
Įdomus epistolas, kurį per 

davė kriminalinės- policijos 
vaidininkas ir kurį jis pergy
veno sulaikydamas du tipus. 
Tai buvo vasario men., kuo 
met eidamas tarnybos parei
gas krim. policijos valdinin
kas pastebėjo du Įtartinus 
vyrus, kurie kaž ką pasikišę 
pd Skvernais nešėsi. Kadangi 
šios visos aplinkybės buvo 
labai Įtartinos, tai jisai pri
ėjo prie tų dviejų asmenų ir 
pareikalavo iš jų dokumen
tų. Jam to pareikalavus, šie 
du asmenys labai susijaudi
no ir su drebančia ranka pa
davė savo dokumentus, is 
kurių paaiškėjo, kad tai esą 
atleisti iš kalėjimo kaliniai 
Timofejevas Grigorijus ir 
Savičius Petras. Tikrinant jų 
dokumentus. Timofejevas 
leidosi bėgti ir tamsumoje 
pasislėpė, bet bėgdamas pa
metė ryšulį, kurį nešėsi su sa
vim, kuris buvo paimtas ii 
drauge su sulaikytu antru jo 
kolega Savičiumi buvo pri-’ 
statytas rajonan. Čia paaiš 
kėjo, kad šie du asmenys ra-, 
miausiai grįžo tik ką nuo pa
daryto nusikaltimo irdaik-, 
tai. kaip žmonės sako, dart 
“šilti buvo.” Timofejevui! 
laisvėje daug neteko būti ir 
jis vargšelis sugautas tuo- 
iaus ant rytojaus ir padėtas 
atgaliaus kalėjimam

’ s

Pittsburghietis Vartoja Ketas Žiedų 
Gyduoles. Kad Palaikius Savyje 

Jaunystės Karštį.

K. J. PAULAl’SKAS 
1 Bateman PI..

So. Boston. Mass. 
Tel. So. Boston 1371-R.
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IŠLAUKINIAI 
PAGYDOMI, 

kuomet REM- 
ir išgydė kitus

AKLIEJI. KRUVINIEJI.
DŪRINIAI IR
IIEMOROIDAI
Kam kentėt,

OLA pagelbėjo 
per 17 metu.

Paklauskit savo aptiekorių. 
Jis žino, kad REM-OI.A išgydo 
hemoroidus įpilęs).
HENRY THAYER & CO.. INC.

CAA’BRlDGE. MASS.

203 iš New York į 
Kautis ir atgal 
f Pridėjus S. V 
jeigu Taksus.)

Sąvaitiniai I- piaekifnai.
Pinigus persiunčiam greitai 

ir žemomis ratomis.
Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informaciją klauskit pas vie
tos agentus arba pas

Miirg-Ainn Lik I
United American Lines, Ine- I 

<.ra«ral Ajentg ■
131 9Mte StNct. RoatoD I

Druska Labai liuką 
Skaudantiem Inkstam

Kuomet Jums Nugarą Skau* 
da Plaukite Inkstus Kaip 

Plaunate Vidurius.

I

Štai istorija, kurią papasakojo H.H. 
Von Schlick, garsus išdirbėjus iš 
Bittsburgh. Pa :

“Per paskutinius 25 metus aš vaito
jau seną Bulgariškų Žolių receptą -u 
tokiomis puikiomis pasekmėmis, kad 
dabar, kuomet aš esu jau 60 metų, 
■aučiuosi taip smagus ir jaunas, kaip 
buvau 30 metų.

Gaivinančios žiedų sultys, išspaus
tos iš puikių žolių, kurias aš geriu 
viena ir du sykiu sąvaitėje, netik kad 
nalaiko mane sveiku, bet suteikia man 
jaunystės paiiegą ir smagumą.

Tiems milionams žmonių, kurie ken
čia nuo vidurių užkietėjimo, pilvo, 
kepenų, ir.kstų, reumatiškų ir kraujo 
trubelių. Bulgariškų Žolių receptas yra 
vienintele gyduolė, kart sugražint at
gal smagumį Š- šVeikrftą. Negana to. 
šitos gyduolės prašalina šaltį ir apsau
goja nuo plaučių uždegimo ir inČ.uer- 
zfis. Jos yra vertos dešimts sykių : iek. 
už kiek jos parduodamos.

Nelaukite, jeigu jus jaučiatės nuil
sę sveikatoje nuo darbo ar senatvės, 
eikite tuojaus pas savo aptiekoriu. 
Paprašykite pas jį Bulgarian Hert> 
Tea. Reikalaukite, kad tik tą jis jums 
duotu. Kaina 75c. ir $1.25. Jeigu jis 
butų išpardavę^ ir neturėtų, aš prisių
siu jums didelį šeimynišką pakelį ‘unt 
3 mėnesiui už SI 25. arba .3 už 15. 
arba 6 uz $5.25.

: Dėl jūsų parar.kumo aš 
f?. D. ir jus užmokėsite 

Adresuokite H. H. \ "n 
P-esident. Department O.

I

Milionai Giria 
didele vertę

Santai Midy
kuris

Palengvina
Nereguliari 
Šlapinimasi 

Seniem?-.
Parsiduoda vi
sose Vairinėse

VALIO!! VALIO!!

1928 METAIS KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON
TIESIOG I LIETUVOS UOSTĄ

KLAIPĖDĄ

Didžiuma pamiršta, kad 
inkstai, kaip viduriai, kai ka
da užsikemša ir reikalingi. - — —
išplovimo, o jei ne. tai skaus-;na;i^A?Ai)."p. 
ta nugarą, gelia inkstų vieta, ’ •’aštoriui 
skauda galvą, suka reuma- ritt.buįk.
tizmas, valgis nesivirskina, į 
viduriai rūgsta, žmogus ne- Ovclll DallColl* miegi ir pripuola kitokios bė- 

negu pirmiau įrt%Sreikia inkstusIaiJ 
kyti veikliais ir švariais. Pa- 

■ jutęs skausmą toje srity pra
dėk gerti apsčiai vandens. 

: Prie to gauk keturias uncijas 
•Jad Salts druskos iš geros 
įaptiekos ir paimk po arbati
nį šaukštelį su vandeniu 
pirm pusiyčių per keletą die
nų. Inkstai pradės veikti 
kuopuikiausia. Ši garsi drus
ka padaryta iš rūgščių vyn-

, uogių, citrinų ir sumaišyta su 
lithia. Ji suvaldo šlapumo 
rūgštis ir palengvina pūslės 
negalia\ imtis. j

i Jad Salts druskos nebran
gios. Iš jų pasidaro putojan
tis lithia vandeninisgėrimas, 
kurį kiekvienas laikas nuo 

'laikoturėtų gerti. 
I Žinomas aptiekorius pasa- 
i koja, jis parduoda daug Jad 
Salts druskų žmonėms, ku

ine nori suvaldyti inkstų bė
das. kol jos dar nėra bėdoje, j

Ir aš netryniao—nevirinau.
j.ATIKRO yra stebėtina, kokią per

mainą galt muilas padaryti. Aš- 
ištikro džiaugiuosi, kad mano gro- 
serninkas patarė man išbandyt Rinso.

Tikrai. Rinso išmirkina visą pur
vą ir dėme-*! Dabar skalbdama aš 
nejaučiu sunkaus darbo visiškai. Net 
labiausia įdėvčti skalbiniai išmirks
ta švariai ir baltai

Aš daugiau net nevirinu skalbinių 
—Rinso išmirkina ir išbaltina juos 
laiiai puikiai ir l>e virinimo. As neži
nojau. kad vien muilas galėtų pada
ryti tiek daug, kiek padaro Rinso! 
Jis apsaugoja drabužius ir mano 
rankas, taipgi.

Aš myliu šita granuliuotą muilą 
dar ir todėl, kad bisktftis jo padam 
pilną kubilą tirštu putli. Tai putos, 
kurios padt.ro minkštesnį vandenį 
ir išvalo pUr’-ą. ■ •

Kodėl jus rtepapra sot pas savo 
gro«erninka

Rinso
Tai granuliuota- mųdas, kuris iš- 

mirkina skalbinius balčiau.

i už SI 25. arba .3 už.
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TRECIA EKSKURSIJA
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o
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i
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Telefonas 5112.

Dt A. fiorman-Btmaiislis
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS:
Nuo 10—12 dieną
Nuo 2—5 po pietą 
Nuo 6—8 vakare 

Nedaliomis pagal ausitarimą.
7S5 N. Main St. kam p. Broad St

M0NTELL0, MASS.

r. J. AKUOČIUS
Lietuvis Graborius

Suteikia geriausj paskutinį 
patarnavimą Už pilną pa grabą 
galima apsieiti su $$0 ir aukš
čiau už didelius, o už vaikus nuo 
$20 ir aukščiau*. Pigiai ir gra
žiai. Ofiso ir gyvenimo adresai:

82tl E. 6-th Street, 
SOUTH BOSTON. M ASS. 

Tel.: So. Bo»1on 1486.

fUIKIAUSIS IR (KRIAUŠIS HUZIKAUS LAIBOMS

m u z: 
A ICI 
nicl 
m u 
Kiekviena? 
rną i r P, , F

p’nivŲ 
dą ir adr- 
poz.it o. " 1 
rodį atvei
kutis prisi 
i.rodi, tani 
gražią <if" 
s nota ’•• ■<( .

" PJAĄCTk k L. ŠALĘS <<>vr\kY
1219 North- Irving A»e^: Ik-pt 121,

Stebėtinas grajijantis Laikrodis ir 
t is vra naujausi? laikrodžiams išradi
mas. Tas laikrodis parodo valandas ir 

minutas. kaip ir kiekvienas kitas Pa
darytas stiprini, gražiai apdirbtas ir 
i .ikvs visam amžini. Jei?ii mylite gir
dėti eražią muziką, nereikia Jums mė- 
t t pinigu už visokius mnzikališkus 
inst-ir-entus. pavyzdžiui: piano, fono- 
•yrafo. smuiko®, korneto ir tam pana- 

.1 :m$ tereik tik pasukt rakta vir- 
(. laikrodžio ir jis grajins gra- 
d.-rnas ir meliodijas, kurios pa- 

-:r ■ s Jus ir justi draugus. Jis gra 
jina 1- mitintų -u vienu užvedimu ir 

ek vieną • ykį užvedus grajina «kir- 
meliodijas.1 aikrodis aprūpintas 

■ i/.mu. ka<i muzikos voliutai per 
n patįs. Tai didelės vertės laik- 

s, n<- sale laikrodžio turi da ir 
Tokį laikrodį reikėtų turėti 

vi.-nanie name. Ir jus to laikrodžio 
ur -ecalite gauti kaip tik pas 

Tikru Kaina to laikrodžio $18.00. 
s. k uris i.škirps šį apgarsini- 

i- mums užsakymą, gaus 
i •:/ <8.45. Mes neprašome 
. -'o.tik parašyk savo var

lį aiškiai ir įdėk $2.00 de- 
kitą užmokėsi kada ta laik

ymus į namus. Kiekvienas, 
, " lf> iš auKšto ožtą lai- 

i iųsime VISAI PYKAI 
e ,n ' nę Špilką ir paauk-

Chicafo, 111. i

Be Jokiu Persėdimų

BALIIKO - AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybes Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui.

HBIA EKSKURSIJA
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp.
Balandžio-April 17 d.
Laivu “LITUANIA“
Ekskursi jai vadovaus 

JONAS K. MILIUS

ANTRA EKSKURSIJA
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS 2-rą DIENĄ 
Laivu “ESTONIA“
Ekskursijai vadovaus
Antanas Kandrotas

“NAUJIENŲ’’
GEGUŽĖS 29 DIENĄ 

Laivu “LITUANIA“ 
Ekskursijai vadovaus 

“Naujienų“ Atstovas

i

KETVIRTA EKSKURSIJA
LIETUVOS VYČIU 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA“
Ekskursijai vadovaus •
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo anianlyt s.-ivo rim'a.ji kraštą. 

Kas metai vis daugaiu ir daugiau amerikiečių važiuoja atlankyti a- 
viskius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pą-isvečinoti. l.'<tuv ai de
da visas pastangas, kad tie svečiai luitu gerai priimti i,- -ivež'.ų 
malonius įspūdžius iš I ietuvov.

Tas važiavimu, tiesiog į Klaipėdą ant Baltike-Ameriko linijos 
be jokių p- įsėdimų pri0 dabartinių .•plinkyl :u yra malonus :r visi-kai 
keleiviu nenzCgina.

Patartina vi? iems. kurie trokš? 
dėti, bet važiuoti pas savuosius šią 
ek-kursijų iš Amerikos tiesiog i Klaip-iin.

Žiniom Kreipkitės i S ielos Agentą ar į

n pamatyti gimtąjį ’i.ilsia n -ati- 
vasara šu viena i> vlrsninytą

BALTIC AMERICA
8 Bridge Street.

Dėl šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių

BEAK BRAN1) SALVE (Gnrt>lewskw>)
Sustabdo nLaomnų ir užgydo žaizdas ka 
nkau'mn j 2 ar 3 dienas. Kaina 35e. 

GROBLEVSKI & CO, Plynontk, Pa.
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet aaloafaF

Bendrai ę

LINE
New York, N. Y.

padt.ro


KELEIVIS No. 12. Kovo 21 d., 1928 m.

Vietines Žinios

i

Sudegė 3 žmonės.
Netoli Vphams Comer, 

Dorvhestery. anksti šio utar- 
ninko rytą sudegė 4 aukštų 
namas. Ugnis kilo kuomet 
žmonės da miegojo, ir tris 
viršutiniame anai mente žu
vo liepsnose. Apie 50 kitų iš
sigelbėjo. Daugelis jų išbėgo 
vienmarškiniai ir basom ko
jom.

South Bostone buvo didelė 
paroda.

Pereitą subhtą. 17 kovo, 
sukako lygiai 152 metai.) 
kaip Amerikos revoliucio
nieriai išvijo Anglijos kara
liaus kariumenę iš Bostono. 
Esamas dabar ant Thomas 
Parko kalnas, tai revoliucio
nierių rankomis supilta pilis, 
ant kurios sustatytos revo
liucionierių armotos šaudė i .
anglu laivvna Charlestowno įIikdė paskendusi submanną 
uoste. * .* Į Submarinas “S-4. kuris

šitam Įvykiui paminėti da- j gruodžio mėnesi buvo kito 
bar kas metai So. Bostone1 laivo paskandintas netoli 
yra apvaikščiojama “Eva-' Bostono, lape jau įskeltas ir 
kuacijos Diena.” Taigi ii atvilktas Į Bostoną, si pane- 
pereitą subatą buvo suruoš dėli išimta iš jo likusius 8! 
ta’tuoti'kslu didelė ~ paroda, jūreivių lavonus, 
kurioj maršavo kariumenė ir i . ; ~ T
visokios organizacijos. ! P«»utusi katė Įkando moterį

Įdomiausis toj parodoj re-! Nežinoma juoda kalė šoko 
g i ny s buvo katalikų kunigai ant 6o metų amžiaus mote
tu savo “armijomis.” Prie riškės ( ambridge ujjt? ir su- 
k<»žn<»s parapijos kunigų yra 
suorganizuota vaikų kariu- 
meuė. Vaikai apvilkti milita- 
rinė uniforma ėjo su mėlyno
mis nosimis, o šalia jų mak- 
leno nusipenėję kunigai. Ne
jaugi jie bijo, kad ameri
kiečiai nepradėtų kada nors 
vaiyti juos Romon, taip kaip 
kitą syk išvarė iš 
jeigu jie organizuoja jaunų 
savo parapijonų kariumenę? 
•Juk Kristaus mokslui skelbti 
ginkluotų kareivių nereikia.

kandžiojo jai įtinką. Policija 
kalę užmušė ir atidavė Har
vardo medicinos mokyklai 
ištirti, ar nebuvo ji pasiutus. 
Pasirodė, kati katė buvo pa
siutus Moteris dabar gydo
ma Pasteuro gydymu.

Mrs. Maude Ciane. kuli
š čia anglus, norėjo užmušti savu vyrą, ta-

po uždaryta i bepročių na
mus.

Taip pereitos subatos ir 
šio panedėlio ant Devonshire 
streeto vagis išplėšė keturis 
seifus.A. Sodeikos koncertas.

Pereitą nedėldieni polici
ja sugavo 12.000 automobi
listų, kūne nesilaiko trafiko 
istatvmu.

Ant M eit ose Highland 
stoties ši panedėlĮ traukinys 
užmušė daktarą Alstineą. 
82 metų amžiaus senuką.

Judveidis vardu Roberior.j 
kuris per nelaimę gruodžio 
mėnėsi nušovė žmogų, gavo 
nuo 15 iki 20 metų kalėjimo.

Pėtnyčioje. kovo 30 d., 
Lietuvos Operos artistas 
A. Sodeika duos So. Bostono 
ir apielinkės lietuviams kon
certą. Koncertas Įvyks Muni- 
cipal Svetainėj, ant Broad- 
wav, So. Bostone.

Ponas Sodeika yra Lietu
vos Valstybinės Operos pri- 
mieras baritonas. .Jis dainuos 
rinktines lietuviškas dainas, 
kinių amerikiečiai dar nėra 
girdėję.

Bilietus galima gjiuti “Ke
leivio“ ir “Sandaros” redak
cijose ir pas rengėjus—Vaiz
bos Buto narius. Bilietų kai
nos: 75c., $1.00 ir $1.50.

Koncerto pradžia 7:30 vai. 
vakare.

SPORTAS
DAR VIENOS PUIKIOS

RISTYNĖS
Įvyks šiame ketverge, 

GRAND OPERA HOUSE 
Ua'hingtou St.. kampa* lk»ver 

BOSTON, MASS.
1‘radzia 8 vai. vakare.

I 
I

Centrai Labor Unija pa
reikalavo. kad gubernatorius 
parūpintų bedarbiams dar
bo. Jis atsakė, kad bandys 
tokio darbo parūpinti.

Risis net penkios poros ge
riausių ristikų. būtent:

I IEI I V II, < \MPIJON \s 
JACK GANSON 

sr AMERIKOS TIGRE 
JACK O’DELL

III \ 5.' LIETI V H < KMI’IJON AS 
DR. K. S ARPALIUS
SI ED* < VMI’IJONl 
CHARLIE HANSEN
SEN> \( INi- RIS I Ik XS

GUS. SONNENBERG
SI ž'. m dsi r. OI.!l 

HARRY COLEMAN
RISTIKt K ARALU S 

MARIN PLĖSTINA
St t KR ONOS AMI’iJONl

ALEX GARKAWIENKO
I I \l.l < AMPIJON \S 
MIKE ROMANO 

>1 AOKIEl H ARŽI t>|.L 
K AR L VOGEL

š. ~ dmniau-
-.ų. y.>-> :i-i jvi.;■ te- ftuv -jėam- 

-iuiK galutinos
i<• -H "d-ii Tuir>tri teks 

. - ■ - Sar-
i - - ■ ienų iš sreriau-

'ių ri-tAmerikoj.

D-ras Slavėnas skaitys pa
skaitą apie astronomiją.
Balandžio 3 dieną South 

Bostono lietuviai turės pro
gos išgirsti d-rą Slavėną, ku
ris atvažiuoja čia iš Yale 
Universiteto duoti paskaitą 
apie astronomiją, šituo rūpi
nasi Vaizbos Butas. Paskai
ta Įvyks Lietuiių Salėj, 8-tą 
alandą vakare. Įžanga bus 

visiems dykai. Prie paskaitos 
dus rodomi paveikslai su 
Taganos lempos” pagalba.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Fėrai, Vakarienė ir Koncertas 

su iškilmingu programų.
FĖRAI. kuriuose bus pardavi

nėta labai pigiai visokį daiktai. 
Įvyks Ketverge ir Pėtnyčioje, 
MARCH-KOVO 29 ir 30. 1928, 
6 valandą vakare.

Dar South Bostono lietuviai 
tokių fėrų neturėjo, ir kas tik at
eis j fėrus. galės pasinaudoti. Per 
fėrus bus duotas labai geras 
programas, kuris susidės iš dai
nų. muzikos ir juokų. Likusia 
pelnas bus atiduotas lietuvių vai
kų mokykloms Žinyčioje.
VAKARIENĖ SU IŠKILMINGU 

PROGRAMŲ.
Po ferų bus duota vakariene, 

subatoje. Marcli-Kovo 31 d.. 1928 
m. 6:30 valandą vakare.

Programe dalyvaus geriausias 
talentas iš muzikos ir dainų. 
Programas prasidės 8:30 v. vak.

]) Smuikininkas P. DiBlažio, 
kuris lietuviams jau yra žinomas 
nuo pereitos Lietuvių Žinyčios 
vakarienės. Jis yra narys Bosto
no Simfonijos orchestros.

2) Pianistė Rutka Franklin. 
yra jau atsižymėjus su savo ga
bumais tarp geriausių artistų.

3) P-nia 0. R. Kubilienė yra 
jau visiems žinoma, ką ji gali su 
savo balsu.

4) p. Povilas Miknas, kuris 
yra jaunas metuose, liet gerai 
vartoja smuiką, ir žmonės ji

kėjo. Leuis pats jautė, kad Hansen. Jiedu smarkiai jaučiuosi pilnai sveikas ir 
jis yra arti pralaimėjimo ir grūmėsi per pusvalandi be esu pasirengęs grumtis su bi- 

pasekmių. le kuo.
i

I

Juozas
! Nors 
tynėse atrodo žiaurus, bet iš
tikrujų jis yra geros širdies ir 
labdaringas vyras. Štai Pea- 
bodės miestelio lietuviai pa
kvietė ji ristis pastatymui lie- 

Bostone j tuvių svetainės — ir Koma- 
apsiėmė ristis be jokio 

. Komaras taipgi 
sutiko ristis veltui Stoughto- 
no lietuviams, palaikymui jų 
svetainės.

Lietuviai remia savo atle
tus, o atletai — lietuvius. La
bai gražu.

KOMARAS PRALAIMĖ
JO, BET SU GARBE.

Jis atsilaikė prieš pasaulio 
čampijoną 2 vai. 9 minutes ir 

40 sekundų.
Praėjusią seredą Bostono 

Arenoj ritosi pasaulio čam
pijonas Ed. “Strangler” Le- 
\vis su pagarsėjusiu lietuviu 
drutuoliu Juozu Komaru. 
Ristynių pasižiūrėti susirin
ko didelė minia, apie 7,000 
Žmonių. Visi manė, kad Le
vis lengvai apsidirbs su Ko- 
mąi*u, l>et pasirodė visai kasi 
kita. Reikia pasakyti tiesą, Į 
kad Levis tik per plauką ne- 
nrakišo čampiionato. Jeigu 
Komaras turėtų nors pusę to 
patirimo ristynėse. kuri 
įuri Levis. tai galima 
butų drąsiai tvirtinti, kad 
Levis prieš ji neatsilaikytų, 
šitą musų nuomonę patvirti
na geriausi sporto ekspertai- 
i'asytojai.

Štai 1 ą rašo '‘Boston Post” 
sporto redaktorius savo pas
tabose 16 d. kovo; “Nors 
Juozas ‘Bulius’ Komaras, lie
tuvių čampijonas. buvo su- 
Ikirstas, vienok jo tautiečiai 
i ir abelnai visi s|>orto mėgė
jai gali nusiimti prieš ji ke
pures. Seredoj jis buvo pa
stabias prieš geriausi pa
saulio ristiką-čampijoną. Vi- 
Isos aplinkybės buvo prieš ji. 
1 Vienok jis davė čampijonui. . ... _
tokią pirti. kokios šis nesiti- buvo garsusis švedas Charlie prisirengęs ir sergąs. Dabar lin buyo atgaivinta.

i 
Į 
I

todėl su Komaru buvo labai 
atsargus. Atėmus nuo Koma
ro šiurkštumą, jis butų gar-' 
bės vertas vyras ristynių gei- 
myje.”

“Boston American“ spor
to rašytojas Jack Convay 
gako ' ‘‘f'omvvi inno e T 
laimėjo. Bet jis buvo ant ne. Esu pakviestas 
kranto pralaimėjimo. Jo ge- švedų čampijonu 
riausi gripai, galvos ir riešų Hansen. Būdamas 
surakinimai, Komarui nebu- aš busiu pasirengęs persiristi ras 

i vo mirtini. Jis tokių gripų su visais lietuviais ristikais atlyginimo, 
uždėjo Komarui apie 100 ir dėl lietuvių čampijonato. Aš 
Komaras nuo jų visų lengvai pilnai sutinku su. Komaro 
išsinėrė. Iš savo pusės Juozas propczicija ristis su juo iki 
‘Bulius’ Komaros kelis sv- galutinos pergalės. Ir jeigu 
kius turėjo čampijoną pavo- jis laimės. k aš atiduosiu ū.m 
juje. Ypač nekaip čampijo- tą čampijono taurę, dėl kū
nas jautėsi po dviejų valan- rios jis ant manęs pyksta. Aš 
dit Jis buvo pavargęs ir sun- jo nesibijau. Jis galės ristis 
kiai alsavo. Komaras alsavo su manim žiauriai. Juo žiau- 
liuosai ir buvo žvalus. Jam riau, tuo man geriau. -Jeigu 
gelbėjo jaunystė. Le\vis buvo gi jis nori ristis švariai, tai 
priverstas pavartoti visą sa- lai pasikviečia i teisėjus pora 
vo gudrumą, kad nugalėti lietuvių laikraštininkų ir mes 
savo priešininką, ir jam tas galėsime persiimti iki galuti- 
pavyko.“

Apart Komaro šiose risty
nėse dalyvavo kiti du žynius 
lietuviai risti kai, būtent Ura
nas Juška ir Jack Ganson. 
•Jiedu irgi gerai pasižymėjo. 
Prieš Jušką buvo pastatytas 
smarkus italas De Vito. Jie-,PDonas, 
du išsirito 15 minųtų be pa-! 

’ sėkmių. C

Dr. Sarpalius Bostone. Jis 
sutinka su Komaro pro

pozicija.
D)'. Sarpalius rašo iš Cle

velando :
Čampijonas Lewis' Šią sąvaitę aš busiu Bosto- 

T'~* buvo ant ne. Esu pakviestas ristis su 
Charlie

f

I

S

•<

3

5!

S

šJS
ę?
51
S

?.■
-*< n/
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Šoko:

Karoli* Sarpalius.
I

Komoras—labdarys. 
-Juozas Komaras ris-

4

i ristis švariai, 
lai pasikviečia i teisėjus pora

Anglių kompanijos jarde 
prie -Joy streeto užgriuvo ant 
darbininko Happacho 50 to
nų anglies, ir pakol ji atka
sė. jis buvo jau negyvas.

Maldene tapo apiplėštas 
valgomųjų daiktųnos pergalės. A. & P.

Taipgi sutinku ristis iki storas. Įėjo du ginkluoti vy- 
galutinos pergalės su Juška rai ir atėmė iš menedžeriaus 
ir Gansonu. Kuris bus ge-! $41.25. 
riausias. tas laimės. Tuomet ---------- ------
nereikės daugiau ginčytis,' Miss Dorothv De Witt. 20 
kas yra tikrasis lietuvių čam- metų amžiaus ' studentė, už- 

taj ka(i ją prašalino iš Bosto- 
' Kuomet ritausi su Gauso- no Universiteto, atsigėrė 

Gansono oponentu nu Brooklyne, aš buvau ne- nuodų, bet nuvežta ligonbu-

s

<

Naujos Anglijos Metodai—Aiškus Numeriai 
Daiktai — LIBERALUS BIUDŽETO PLANO

Pastovus
—Aiškus
KREDITAS — Nėra Melo! Teisingas Storas Dėl Teisin
gų Žmonių, Norintis ant visados padaryti Linksmus, 
Gerai Išrengtus Namus dėl Taupių Naujosios Anglijos 
Šeimynų.

S3■3 a £ a a
8
a
a

£
šį

Sxeiki žmonės, aš čia, naujas 
vyras, tik ką prisirašys prie 
".Morgan’-." idant palaikius 
saulutę šviečiančią dėl ju-ų 
lietingose <iiei»>se.

l’ARI 'A VIMAS PRASIDEDA PANEDELY“”----- PARDAVIMAS PRASIDEDA PANEDĖLY

125 LABAI GERŲ

L1VING RUIMO SETAI
ŠMOTAI—APMl šlNĖTI MOHAIR

Tie 125 specialiai setai, kuriuos siū
lom šią sąvaitę. yra geresnės rūšies. 
Apmušinėti visur, šonai ir užpakaliai 
su “Persišku Mohair.” Išverčiamos 
paduškaitės. kietmedžio padrutinti 
frėmai ir Nachman springsai.
TEISINGOS 

LENGVOS 
IŠLYGOS

120 GEROS MADOS

RISTYNĖS
PEA3ODY, MASS. 

įvyks petnyčioje 
30 D. KOVO-MARCH 

CITY HALL 
Peabody Sauare

Lietuviu Čampijonas 
JUOZAS KOMARAS 

risis su Airijos milžinu 
J. J. MALONEY 

Buvęs lietuviu čampijonas 
FRANASJUŠKA 

risis su Rusijos smarkuoliu 
IVAN LUDLOW

Apart to risis dar dvi po- 
ėią nedi lėlį geležini baksa 'ga 10 centų. Vakarienės tikietai ros kitų žymių 
kuris eit 500 svarų, visai »t..ugusiem>; >5. bodės. Salemo
išveže. <eife buvo' L. M KOMITETAS, lietuviams bn*
$6,500. I U 3) šventė.

• t

Banditai įsneše visą seifą 
su pinigais.

( ambridge’uje banditai>
apiplėšė Johnson-Appleby myli.
Kompanijos ofisą. Įsilaužę Visi parengimai Įvyks l.ietu- 
iiakties laiku per skiepo lan- vių M. žinyčioje, kampas 4-th ir 
ga, piktadariai išvertė trejas Atlantic Sts.. So. Boston. Mass.

Pastaba: Prašome nesivėlinti 
<ur jie* atlupo d ii seifu, o tre- ’> ateiti ant laiko! Kerams ižan-l 
• * . • • I i • 2 . 11.1. ' X. 1 A L-o A j ♦tiži n 9

duris, pakol piiejo prie ofiso,

S' ei u 500 svarų, v Įsai 
r-atne <eife bu< o’ 

I

ristikų. Pea-1 
ir apielinkių 
tikra sporto

f
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DIN1NG RUIMO SETAS
keletą dienų atgal musų būd
vardžių išradėjai prapuolė 
žodyne jieškudami naujų, pui
kių frazių ir didvsis bosas 
man liepė -utaisyt ši apgar
sinimą.

• .•< *
“Aš nesu apgarsinimų vy
ras.*' atsakiau. "Tai puiku." 
atsakė bosas. "Bet kaip aš 
apgarsinimų sudarysiu." pa
klausiau. “Pasakyk TEISY
BĘ.“ atsakė bo«as — "tik tą 
mes čionai ir darome." "Ar 
nuogą teisybę, ar apdailintą." 
paklau-iau. “Aš sakau, teisy
bę.*' atsakė bosas.

Na. kaip ir didžiuma vjrų 
rašančių lornišią apgarsini
mus Bo-tone aš pagavau seną 
knygą, kad pažiurėjus, kaip 
Morganas garsinasi. Ban
džiau kopiiuoti.

"Hnb.“ kiekvienas tiek gali 
padaryti pamaniau. "Aš tu
riu būti originališkas — ko
dėl nepa-aku žmonėms, kaip 
man visi dalykai atrodo."

<•
Tai ir nuėjau į štUrą. kad ga
vus tuos sumanomos, kurie 
yra apgarsinime. Nesu žie
duotas v v ras. tai nerasit mė
tant už dolerį ir pusę žodžių. 
—bet tikras prekes — kurias 
tikrai rasit pas Morganą.

• « «•
Ateikit ir peržiūrėki! šhrat> 
daiktu'. Aš negalėjau jų ap
rašyti taip gražiai, kaip tie 
“būdvardžių" Elijai aprašo, 
bet aš padariau tą. ką bo'as 
liepė. — pasakiau TEISYBE.

00 TEISINGOS 
LENGVOS 
IŠLYGOS

PATYS PA.MATYKIT ŠIUOS SETUS 
Nieko nekainuoja apžiūrėti. Jokis 
plonlie/uvis pardavėjas jumis neba- 
dcriuos.

10 ŠMOTU—I)EL NAUDOJIMO!
Ne perdėm riešučio, bet riešučio pa
viršiu ir Amerikonišku gumvtood. šie 
setai atrodo gerai ir laikys per visą 
amžių. 10 šmotų yra Stalas. Bufetas. 
( hina Kabinetas. Serveris. 1 šeimi
ninko Krėslas, 5 Svečiams Krėslai.
teisingos 

LENGVOS 
IšLV GOS

TEISINGOS 
LENGVOS - 
IŠLYGOS

PATYS MATYKiT ŠITOS SETUS! 
šie setai y ra išdėti parodoj, dėl KIEK- 
VIENO, išegzaminavimui.

PAKEIKSLAI NEREIKALINGI—MATYKIT TAVORĄ
ATSKIRI ŠMOTAI
LABAI NUPIGINTI

17 l'rrpiln? SI 19
2? i m.

l*H,r»čię S!5.7.»
2' I '. Il<-<jrn>’hių 'eta’ SI22 
R. r llarhnr Krr'lai .<2.59
1 tik. JW75 llcdruiinio

'eta' ........................ Z- • • S l.»O
20 1 <» šm. Itininzfuimin

-etai ...................................... S19S
Galclejr Stalai .......... SI 1.7.5
5 Dury Refrižeratoriai $19.50 
t PoMer lx>'.» . 
VaAy Kerečiai
Strolieriai .............
Siiumon* Cz»il Sprinz.'ai S9.75

S 15.75 
$17.75

S6.9S

Nemokėk Nuošimčiu!
MORGANO KREDITŲ 

SISTEMA vra greitą, gir- 
binga ir privatiška. Nieko 
neteisingo, j mokėkit kiek 
norit; užmokėsit kaip su
tarta kožną sąvaitę ar mė
nesį ir nereikės mokėt 
nuošimčių. Atidarykit ac- 
count dabar!

129 STIPRIAI PADARYTI

4 im. BEDRUIMO f etas
Kiekvienas iš šilu setu y ra pa
dirbtas. kad sutiktu reikalavimu 
fę. kurie nori išrengi hedruimius 
priimniai ir pasilaikančiai, šmo
tai padaryti su riešučio pavir
šiais ir iš Amerikoniško gtim- 
wood. Yra llow-End lx>va. Kubi
nė. didelis JYresseris. ruiminga 
Vanity. visi keturi šmotai.
TEISINGOS 

LENGVOS 
IŠLYGOS

TEISINGOS 
LENGVOS 
IŠLYGOS

PA.MATYKIT šil OS SĖTI S!
Tamsta pats, turit spręsti šias 
prekes. Tamsta esi tas. kuri tu
rim patenkinti.

PAS MORGANĄ!
PILNI NAMŲ IS- 
RENGIMAI DĖL 

JAUNAVEDŽIŲ IR 
TŲ. KURIE BUS.

ramuty k it

” BradHrk" 
“Quenn" I

šiuo' išreng'mn, 
dabar
1 Kilimam- 
Ruimam'

"Morsran" I Ruimam' 
"R«wr.ev eit" I Ruimam' 
"291 h Ceelury" 5 Ruim. 
"I.egion" | Ruimam* . .
<’ia yra pilni namų įrengimai 
išrinkti, kad patenkinti »konj 
ir kišenių.

.<.:.;.*> 
<173
S2S9 
<150 
.<■>50
.<793

•3

MORGANO 
PATARNAVIMAS 

Gelžkelio ir Tąsi fėrai bž- 
miesčio kt»tumeriam^ — 
Dykai pristatom arba frci- 
tu pasiunčiau* iki artir m 
stoties. Pirkinius laikom 
iki pa reikalai imo dykai.

ATDARA SUKATOMIS IKI 9 V. VAK. KITUS VAKARUS PER SUTARTJ. ŠAUKIT HANcock 1000.

“TEISINGASIS. STORAS TEISINGŲ FORNIŠIŲ PREKIŲ“

icggržg 1ž ifc ta & talR tata 757 WASHINGTON STREET
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