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Bolševikai Ruošiasi Karas
I

RADO $1,000,000 VERTĖS 
TURTŲ VAGIŲ LIZDE
New Yorko policija suse-.

GAMINA GINKLUS IR
x AMUNICIJĄ.

f

Sakosi turį išradę naują <a-' kė senam name* vagių lizdą, 
zą, nuo kurio priešas negali kur buvo prikrauta $1,000,-

000 vertės visokių turtų.
Tas namas randasi ant

South streeto ir gyventoju loiuuy **wv*iw aa%avM«s«e^ l • i x *•
prieš kurį neapsaugosią < senai jau apleistas, tečiaus 
žmogaus jokios maskos. Bu-Pne jo tankiai privaziuoda-

■ -i * • i___ j___ ________ > vn tmkai ir antnmnhiliai

KELEIVIS”
L1THUANIAN WEEKLY

PuMūhed by J. G. Geg«ib B C*.

Representu over 9,000 Lithuaniana 
in the City of Boston. 75,000 in 
Xew England. and about 1,000,000 

in the United Statės.

THE BEST ADVEBTISING 
MED1UM.

Advertising rates on nplieation
“KELEIVIS

255 Bread*ay, Se.

DRG. GRIGAIČIO PRA
KALBŲ MARŠRUTAS.
Šiomis dienomis drg. Gri

gaitis lankysis lytų valstijo
se, taigi šia proga pasinau
dodami kai kurių kolonijų 
susipratę darbininkai suren- 

tgė jam eilę prakalbų.
Prakalbų maršrutas pra- 

Anglijos visai neliks. jsidės 14 balandžio ir “Nau- 
i:,- .. i -4. '• jienų” redaktorius kalbės

iš siaunų naieji- •*°l šiose vietose:

Kada

vr •'-'3.. t Bal. 17, Shenandoah. Pa.■ užima vis po lo iki 20 pedų^ 18> Waterbuiy, Ct.
i Bal. 21, So. Boston. Mass. 
! Bal. 22, Lavvrence, Mass., 
L. U. Kliubo Salėj, 41 Berke- 
ley St., 7:30 vai. vakare.

I Bal. 24, Cambridge. Mass. 
Essex Hali, 40 Prospect St., 
7:30 vai. vakare.

Bal. 25, Brooklyn, N. Y.
(antru kartu).

Prakalbų salės iš visų 
miestų mums nebuvo priduo
tos, todėl negalime jų ir pa
skelbti. Mes manom, kad 
kiekvienoj vietoj prakalbos ($150,000 netikromis dešim- 

nradėio slutrti ir ii ansėmė bus paskelbtos plakatais, to-j tinėmis. Tenai buvo įtaisyta 
Lndno. TaiJ Anglija* alsi- ?el žinięi vietosi ir spaustuvėpinigams dary-

E1XposgdiŽžemioJ?“S

Anglija Skęsta Į 
Jūres.

VISAS KAIMAS IR KA
RIUOMENE NEGALĖJO

PAIMTI 2 PLĖŠIKŲ.
So. Bostono Galinis gavo j 

iš Lietuvos laišką, kur apra- i 
šoma šitoks atsitikimas. 
Kreivukės vokiečio Jaco( 
bernai nuėjo į kluoną ir ra- • 
do du nepažįstamu vyru., Yra manoma, kad su laiku j 
Užklausti, kas jie per vieni, *——♦ — ■*»-
nepažįstami atsakė, kad jie 
esą pabėgę iš Šiaulių kalėji
mo ir eina į ™:------- T'
apsivilkę savo 
jiedu išėjo. I. 
parėję gričion pasakė apie meįus jura
tai seimininkui, tas tuoj nu- J - 1
sprendė, kad tiedu nepažįs-

GYVENTOJAI APLEIDO 
JAU 35 KAIMUS.

Vokiečiai Pakirto Anglijos 
Pramonę.

• •

I
ANGLIJOS FABRIKAI 
STOVI UŽDARYTI.

apsisaugot. 1
Rusijos bolševikai giriasi* 

išradę naują nuodingą gazą, i 
prieš kuri i-------------- --
•
vę jau daromi bandymai su' •- - - - . r* — • r T""—
arkliais, galvijais ir šunimis; 1 Tas atkreipė policijos domę, Į nes jis girdėjęs, kad Lietui- 
buvo uždėtos jiems geriau-policmanas paklausė aną- Į ninkienei buvo pavogti tau
rios guminės maskos su ok--dien vieno tiokmano, ko jis kai ir duona. Tuojaus buvo 
rigenu, vienok užleidus antienai atvažiavo. Trokmanas ’-----
jų šitą gazą, jie stipo į kelias nieko policmanui neatsake, 
minutas. Visu pirma šitas tik atsidarė vartus ir ivazia- 
gazas skiriasi nuo žinomų vęs į vidų vėl vartus uzraki- 
iki šiol gazų tuo, kad jisai no- .
neturi jokio kvapo nei spal-! Policmanas pasisaukė ie
vos, taip kad io negalima nei zervas, namas buvo apsup- 
matyti, nei užuosti; paskui, tas ir vartai buvo varu is- 
jis turi tokią ypatybę, kad ; versti. Namo kieme pasirodė 
persisunkia per odos skylu- 22 vogti Uokai ir apie 100 
tęs i kūną, suparaližuoja bačkų alkoholio. Gi dviejų 
nervus ir širdį, ir gyvas daik- lubų namas buvo prikrau
tas turi mirti. Bandymai esą tas visokių drapanų, rakan- 
daromi Jarošinskio dirbtu- dų, valgomųjų daiktų, šilkų, 
vėj netoli Kijevo. Kelios kailių ir tt. Sienose buvo ke- 
cukraus dirbtuvės Ukrainoj Hos slaptos durys ir slaptas 
esą iaū paverstos i labora- įėjimas j slaptą skiepą. Be- 
torijas, kur gaminamas ši- .to, ten pat buvo įtaisytas 
tas gazas. Gatavas gazas ofisas su telefonu keliatas 
esąs siunčiamas iš Ukrainos rašomu mašinėlių, daugybe 
i Tūlą, kur randasi didžiau- laiškų 
sios. ginklų dirbtuvės, o te- S08- Šitie dalykai liudyja, 
nai Koduojamas į bombas kad vagys skelbdavo savo

• •• ; tavorus kitų miestų laik-
’raščiuose pardavimui ir pel

gali paplisti iš bombas Pa“ar°du

įpue ju laimiai puva^iuuud- sprendė, Kao uettu nepazp- ^n<s.>prnin ,nannnia kari; !™. b,ut P1*?*®!’ su laiku visa dabartinė Di-'

džioji Britanija nusileis ant 
okeano dugno.

Žmonėms gali but baisu. 
apie tokius dalykus girdėt. 
Bet gamtoje tai yra papras
tas reiškinys. Žemės pavir
šius visuomet kilnojosi ir 
keitėsi. Dabar Anglija yra 
atskirta nuo Europos konti
nento jūrėmis. Bet buvo lai
kas, kuomet Anglija buvo 
sujungta su Europa sausže- 
miu. Povaliai tas sausžemis

JIS? vanduo. Taip Anglija atsi-. 
skyrė nuo Euivyvs mušimu. Di„i.atu 
Ir tas skendimo procesas nė- F *•

MUŠTYNĖS ITALIJOS 
PARLAMENTE

i

Italijos parlamente perei-' ...............
tą sąvaitę įvyko muštynės, ir Valdžia 
tai dėlto, kad vienas atstovų L 
pasakė, jog- pereitais rinki
mais valdžia buvo sutrauku
si gaują juodmarškinių fa
šistų. norėdama tuo budu 
padaryti intakos į balsuoto
jus. Fašistas Bottal šoko prie 
to atstovo su kumščia ir vie
nas kitam davė į žandą. Po- 
tam fašistas iššaukė tą atsto
vą į dvikovą.

biam* $1,500,000,000 
/ pašalpos.
Vokietijos pramonė eina 

visu smarkumu, tuo tarpu 
Anglijoj fabrikai stovi užda
ryti ir suviršum milionas dar
bininkų vaikščioja be darbo. 
Nuo karo Anglijos valdžia 
išmokėjo savo bedarbių pa
šalpai jau arti $1,500,000,- 
000, ir vis da nesimato, kada 
Anglijos darbininkai galės 
patįs užsidirbti sau pragy
venimą. Tokia padėtis amži- 

bei prieitų bankrotas, todėl 
vienas atstovas parlamente 
jau ir pastebėjo, kad “be
darbių pašalpa yra tas vais
tas, kuris per ilgą laiką tu
rės Angliją užmigdyti.”

Buvusis premjeras Lloyd 
. .... _. . George iškėlė obalsį: “At-

nigai šitoj spaustuvėj buvo gal ant žemės ūkių!” Tai

duota apie tai žinia kitiems 
ūkininkams, ir Lietuininku- 
tis su Miliauskučiu atsisėdo 
ant arklių ir leidosi plėšikus 
vytis. Prisivijo netoli Orijos 
Ežero ir klausia: “Vyrai, ar 
turit pasportus?” “Turim,” 
šie sako. “Tai parodykit, 
kad turit.”

Plėšikai išsitraukė po 
brauningą: “Štai musų pas- 
portai,” sako. “FJ 
arklių žemėn.” Vijikai nuli
po nuo arklių, o plėšikai nu
sivarė juos toliau į laukus ir 
vienas plėšikas norėjo abudu 
vaikinu nušauti, bet antras 
patarė nežudyt. Sako, da 
jauni vyrai, tegul pasilieka 
veislei. Tik peršovė vienam 
ranką ir pasiėmę arklius nu
jojo sau.

bet kad su laiku jura ją pra- g»m posėdy pasisodino juo
duota žinia policijai, ir visi

KANADOJ PAPLITO NE
TIKRI PINIGAI.

Kanadoj paplito galybė nai negali tęstis, nes valsty- 
netikrų pinigų. Pereitą są
vaitę policija areštavo ant 
farmos netoli Montrealo 7 
vyrus, pas kuriuos rado

lį- tas skendimo procesas ne-,r if° t*“**- ,ra iki šiai dienai I-------------- padalyti laoai pia^tai n jie reiškia, kad miestų darbi-
Anglijos rytu krantas kas KLERIKALAI NUBAUDE/^.^buv0 platinami; todėl ninkai, kurie negali gauti 
meta/senka ris žemyn, ir “LIETUVOS ŽINIAS.” , uri būti da kita pmigųdmb. fabrikuose darbo, važiuotų 
tarpas tarp Anglijos ir Ėu- Lietuvos ministerių pirmi- t.u'.e’. 11 -pausdma simta- ant ukių.
roA diažemio darosi vis njnkas. klerikalas^ Petrulis, obalsi8 &
platesnis, — ——,.------------------- « -------
pakol Anglija visa nuskęs, piežiaus atstovą Zecchini ir

ipynita ir iškilmin-

Kiek ims laiko, atsivedė andai į Seimą po- > Pleištą. Šimtadoleri- 
■ r nes esančios gerai padalytos 

ir pereitą sąvaitę $300,000 
jų pasirodė apyvartoj net 
Londone.

čiai juokingas, nes atlieka
mos žemės Anglijoj visai nė
ra. O jeigu ir butų, tai kaip
gi bedarbis gali užsidėti ūkį, 
neturėdamas nei gyvulių, nei 
įrankių, nei pinigų tiems 
daiktams įsitaisyti?

i Taigi, kas daryti, niekas 
nežino. Išrodo, kad Anglija 

1 D-ras Cook, kuris anais priėjo prie liepto galo. Se- 
iš metais pagarsėjo šiaurės niaus Anglijoje labai dausr 

žemgalio “atradimu,” perei- 
tą sąvaitę atsisėdo į federalį 

pe^karehTu.^Buvo^mat susek-1 Įdėjo visai nekaltą feljetoną kalėjimą Leavenworth’e, į 
ta kad po priedanga Espe-’4<Ponui Petruliui Apginti, ” kurį jis yra nuteistas 13 metų 
ranto kalbos mokinimo Cro-!kar .j^1 švelnioj, nors hu- už organizavimą apgavingų 

PIETŲ AMERIKOJ ESĄ «ch skleidė armijoj komu-’ mpnstinėj formoj ginamas aliejaus kompanijų ir parda-
OOOO PAGONU * mstų propagandą ir bandė Juz garbinimą Lietuvos ne- vmejimą jų serų žmonėms. 

lu.uuurAuunįį. nro-anizunti komunistu rate- Prietehų. Jis jau išsėdėjo 16 menesių
Amerikos Biblijos Drau- vai-Pivin tarne Ir reikia 1 Kauno komendantas kle- i apskričio kalėjime. Išvestas 

MUk Kaię>V« pe. u *«“a|rikalas Braziuievičius be jo-lpo tiek laiko pirmu kartu 
pietų Amerikoj yra pagonų. {iešai nėr vie- teismo uždėjo ant “Lie-• laukan, jisai negalėjo atsi-
Ir dabar ji paskelbė rapor- ia{krašti pradėjo ginti jtuvos Žinių” 500 litų pabau- džiaugti pavasario oru.‘Ta- ------- ------------ ---------------

komunizmą’: tuomet kuriuo- P°mg«e«am^i

platesnis.

niekas negali tikrai pasakyt, *da kitą jėzuitą, ir iškilmin-
. .. - x . MCV eu i-iku g»m posėdy pasisodino juo-
judino visą kaimą, tuojaus tai geoioga; neabejoja, [du šalia savęs. Kadangi ši- 
duota žinia policijai, ir visi ' __________ tie popiežiaus agentai yra '

gan papusti uvu.muo .- pf_. H11ĮIeid?sl Ples.lkus vytis. Pnbu- KOMUNISTAS GAVO 40 žinomi Lietuvos išdavikai,'D;RAS CWK PRADĖJO 
kelis kilometrus ir laiky-!, ., ^do tenai du yO ir kariuomene Pavyti, ............................................. —— —

ir kraunamas j sandelius.
Prie ramaus oro šitas ga

zas 
perF-"* vyro, kuriuos ir areštavo.
u?.ore . .ai to Jie ^kosi dirbę tenai
vėjo gazas gaus eiti labai to- J Dasamdvti darbinin-
li ir būti pavojingas per dvi pasamayu oai uinmn u uuu p j & r ir daugiau nieko nežiną.

IPolicija veda' tardymą ir 
Ijieško kitų vagių.

NUKIRTO ŠUNIUI VUO- 
DEGĄ, KAD VIŠTŲ 

NEVOGTŲ.
New Hampshire valstijoj, 

į netoli Claremonto, farmerys 
Slanbodic turėjo šunį, kuris 

i vogdavo ir ėsdavo vištas. 
Negalėdamas jį jokiu budu 
nuo to atpratinti, farmerys 
nukirto jam vuodegą. Tuo 
tarpu atsilankė ant farmos 
prohibicijos agentai (mat, 
jie užuodė pas jį munšaino 
valyklą), ir pamatę šunies 
nelaimę pranešė apie tai 
draugijai gyvuliams nuo 
žiaurumo saugoti. Slanbodic 
buvo areštuotas ir turėjo už
simokėti $205 pabaudos— 
$170 už munšaino varymą, 
o $35 už nukirtimą šuniui 
vuodegos. Ir šuo vistiek va
gia vištas.

ANGLŲ-LIETUVIŲ 
PREKYBOS RŪMAI.

Londone organizuojami 
sakytu vardu romai. Į juos 
įstoti pareiškė noro daug 
stambių Anglų firmų.

PRIGĖRĖ 80 KAREIVIŲ.
Ties Weltheimo miestu, 

Vokietijoj, per Wesero upę 
kėlėsi 150 kareivių pontoni- 
niu tiltu. Staiga vienas pon
tonų, ant kurių laikėsi tiltas, 
nuskendo ir visi kareiviai 
pasinėrė po vandeniu. Van-

banditai pametė arklius ir 
sugulę į griovį pradėjo šau

METŲ KALĖJIMO.

tie popiežiaus agentai yra i

li ir 
valandas.

Kontra-akcijai esąs tik 
vienas būdas prieš tą gazą, 
būtent: apipurkšti gazuotą 
plotį muiliniu skystimu iš or
laivio. Gazas tada išsidėsto 
ir netenka nuodingos savo 
galios. Jo vietoj tada atsi
randa melsvi durnai, kurie Į 
tuojaus iškįla oran.

šitas paslaptis, matoma,! 
susekė franeuzų šnipai, nes 
apie tai pranešama iš Pary
žiaus. Rusijos išeiviai Pary
žiuje tvirtina, kad sovietų 
valdžia ruošiasi į karą. Ji 
pulsianti Rumuniją ir Bulga
riją, iš kurių tikisi padaryti 
sovietų respublikas.

FRANCUZAI VARŽO 
SVETIMS ALIUS.

Paryžiaus miesto tai-yba 
nutarė pakelti mokesnį sve
timšaliams ir pravesti įstaty
mą, kuriuo kiekvienam na
me galėtų gyventi tik po vie
ną svetimšalį. Paryžiaus 
viešbučių savininkai prieš 
tokį nutarimą protestuoja, 
pabrėždami, kad dėl jo sve
timšaliai nevažiuosią į Pa
ryžių, kas pakenksią, miesto 
prekybai it pramonei.

. - - -
LIETUVOS SĖMENYS 

AFRIKOJ.
Anglai savo Afrikos kolo

nijose bandė sėti Lietuvos 
sėmenų iš Viekšnių ir kitų 
Lietuvos vietų. Bandymai 
davė gerų vaisių. Anglų nuo
mone, lietuviai turi daugiau 
kreipti dėmesio į sėmenų, 
sėklos parinkimą ir Jos su- 
vienodinijną visose Lietuvos 
.vietose____________

sugulę į griovį pradėjo šau-■ ..Ą™eriko.s armi-’os Ištiko ^toTtokiTSgar"
dyt į juos taipgi mėginta 4^iai C >s rrikijo^H
šaudyt, bet tuojaus sutemo J. 4™ai( Lietuvos
ir vagišiai nahėtro Pnliriia metų kalėjimo uz sėjimą ko-. ^X;U?Y- ->• • •ir vagišiai paDego. roncija m nrnnaranditotar I Taigi “Lietuvos Žiniosir kareiviai įsjieskojo kru- munistinefe propagandos tar 
mus, bet piktadarių nesura
do. X

tai ministerių pirmininkui i METŲ KALĖJIMO
BAUSMĘ. nežino. Išrodo, kad Anglija

niaus Anglijoje labai daug 
darbininkų dirbdavo laivų 
statyboje. Dabar laivų jar
dai Anglijoj stovi uždaryti, 
nes visi laivų užsakymai ei
na- Vokietijon. Tokie laivai, 
kaip seniaus Skandinavijos 
laivų kompanijos užsakyda
vo Anglijoj, dabar yra sta
tomi Hamburge ir kitose vo
kiečių dirbtuvėse. Net patys 
anglai atiduoda savo darbus 
vokiečiams. Štai, šiomis die-

vinejimą jų seru žmonėms. 
Jis jau išsėdėjo 16 mėnesių

gijos komisya tyrinėjo, kiek 2” it > •• ” „ irikalas Braziulevičius be jo-!po tiek laiko pirmu kartu
pietų Amerikoj yra pagonų. < iešai nėr vie- kio teismo uždėjo ant “Lie-• laukan, jisai negalėjo atsi
ja roK to* laikrašti pradėjo ginti jtuvos Žinių” 500 litųpabau- džiaugtipavasariooru.‘Ta-
indijonų, kurie niekad nesą į^į”į^awbė pnSėjoJį rodaktoriui atsėdėti vieną1 Jus nežinot kaip 1 v _____
girdėję krikščionybės moks- . t- ir areštavo Suimta da mėnesį kalėjime. Jisai išaiš- saulės šviesą, nes jus nebu- penkis laivus po 10,000 tonų 
lo. Jie gyveną da visai lauki- tr.dalllrfau komunistu karei- kino, kad tuo feljetonu “že-|vote nuo jos uždaryti,” pa- .Vokietijoj, nes vokiečiai ap- 
niu gyvenimu ir su krikščio
nių pasauliu neturi beveik 
jokių ryšių. Daug misijonio- 1 ) tel>rnu •

• • i t » • n • • —
. fI

“že-jvote nuo jos uždaryti,”ir'daugiau komunistų karei-'kino, kad tuo feljetonu ,. ------
viu Visi jie bus atiduoti ka- minamas valdžios autonte- sakė jis savo advokatui.

rių jau bandė indijonus “kri- 
kščioninti,” bet iki šiol visos , 
pastangos baigėsi niekais.: >_ 1-2__ i______ -i____i_  r

KERENSKIO PATI 
ATSISKYRĖ, 

indijonai gyvena daugiausia; Olga Kerenskienė, buvu- 
k ai nuošė ir giriose, minta iš siojo Rusijos premjero Ke- 
medžioklės ir žvejybos. Jie renskio žmona, gavo Pary- 
esą labai prietaringi žmonės, žiuje iš pravoslavų bažny- 
tiki į dvasias ir kitokius ne-ičios atsiskyrimą nuo savo 
butus dalykus. Bet šituo! vyro, ir dabar grįžta Rusijon 
žvilgsniu krikščionybė su!jieškoti sau kito vyro. Ji yra 
savo velniais, aniuolais ir vi-j labai daili moteris irjai ne- 
sokiais šventais nėra nei ‘ 
kiek geresnė.

TROCKIS NORI KERŠYTI
Patekęs komunistų nema

lonėn Trockis, kaip praneša
ma, žada pabėgti iš Rusijos 
į užsienį ir paskelbti čia apie 
komunistus kompromituo
jančių dokumentų.

PRALAIMĖJO STREIKĄ. 
f South Hadley Fa ils, Mass. 

duo upėj buvo pakilęs ir la----- Audėiai čia buvo sustrei-
bai sraunus, todėl gelbėtis jkavę dėl numušimo jiems 15 
buvo labai sunku. 70 karei-j nuošimčių algos. Streikas 
vių vienok buvo išgelbėta, o buvo pralaimėtas ir darbi- 
80 ži’ o. ninkai sugrįžo darban.

• Vokietijoj, nes vokiečiai ap
siima pastatyti juos po 
$300,000 pigiau, negu pi
giausia Anglijos laivų staty
mo kompanija norėjo.

1 Taip yra ne vien tik su 
laivais. Dublino~( Airijos so
stinė) tramvajų kompanija 
padarė su vokiečių firma su- • 
tartį pristatyti jai i Dubliną 
visą reikalingą plieno vielą 
per ateinančius metus. Pie
tų Afrikos (Anglijos koloni
ja) gelžkelio kompanija už
sakė Vokietijoj 15 garvežių, 
o Indijos gelžkelių kompa
nija d{fvė vokiečiams užsa
kymą pastatyti 34 trokus su 
ta n komis. Serriaus šitokie už
sakymai eidavo Anglijon.

Anglija yra pramonės ir 
prekybos šalis. Ji gyvena iš 
biznio. Ir kada Vokietija da
bar tą biznį iš jos paveržė, 
prieš ją atsistojo baisi bado 
šmėkla. Kas bus su Anglija 
ateityje, sunku įsivaizdinti.

Laikraščio redakcija pa- NUŠOKO NUO KATED- 
davė skundą krašto apsau- ROS BOKŠTO. 

Igos ministeriui. aiškindama., Paryžiuje nuo Notre Da- 
.kad tame feljetone valdžia jne katedros bokšto nušoko 
nėra žeminama, bet ginama.; an^ gatvės gerai apsirengęs 
Tečiaus krašto apsaugos mi- ^Tas Aukštis, nuo kurio jis 
mstens komendanto uždėtą !nušoko, vra 225 pėdos. Su- 
pabaudą patvntino. Apie tai !prantama jjs užsimušė ant 
praneša pačios “Lietuvos Zi- • yjetos 
nios”, bet visko negalima su
prasti, nes didesnė praneši-' 
mo dalis klerikalų cenzūros 
yra išbraukta.

LIETUVOS BANKAS 
NAMUS STATO.

Kovo 12 d. Kaune iškil
mingai padėta namų kerti
nis akmuo ir įmūryta tam 

.tikras raštas. Banko namai 
statomi Maironio ir Duone
laičio gatvių k; mpe, prie
dais dabartinį bar.xą.
i

VERSITETŲ STUDENTAI. degV dirbtuvės triobėsį pa-j 
Paryžiaus žiniomis, tenai bėgo. Ugnis padarė $50,0001

-sunku bus gauti kokį komi
sarą. Atsiskyrimas buvo 
duotas tuo pagrindu, kad 
Kerenskis ją pameta. Jisai 
dabar gyvena Čekoslovaki
joj ir leidžia tenai anti-bol- 
ševikinį laikrašti.

SUSTREIKAVO 18 UNI-

SURIŠO SARGĄ IR PA
DEGĖ DIRBTUVĘ

Bethel, Conn.—Trys neži
nomi vyrai pereitą sąvaitę 
čia užpuolė EkcIuso Auto i 
Truck Co. dirbtuvės naktini 
sargą, surišo jį ir paskui pa-

| J _ 
sustreikavo 18 universitetų 
50,000 studentų, protestuo
dami prieš valdžios kišimąsi 
j universitetų reikalus ir pra- 
šalinimą Paryžiaus teisių fa
kulteto perdėtinio Berthe- 
lemy.

PAVASARY VIDURŽIE
MIO PUSNYS.

Besidžiaugiant netikėtai 
ankstyvo pavasario oru Lie
tuvoje, staiga atėjo žiema.

nuostolių.

NAUJI ORLAIVIAI. i
Anglai žada statytis tokių į Pastarąsias dienas šaltis pa- 

orlaivių. kurie galės šutai-'kilo daugiau 10 laipsnių li
pinti 200 kareivių ir lėkti į vietomis pusnys buvo sulaikę 
200 kilometrų per valandą, traukinių judėjimą.

JAPONAI GINKLUOJASI
Tokio žiniomis, Japonijos 

laivyno ministerija nutarusi 
statyti 22 nauju karo laivu.



X
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KIEK YRA VERTAS UNI- 
VERS1TETO MOKSLAS?

Bostono Universiteto biz
nio kolegijos perdėunis Eve
rett W. Lord* apskaitliavo, 
kad universiteto mokslas 
yra vertas žmogui $72,000. 
Jis prieina prie to šitokiu bu
du: Iš apskrito Šimto žmo
nių Amerikoje, 65 nepasie
kia aukštesnio mokslo kaip 
pradinė mokykla ir, apskri
tai imant, jų uždarbis iki 60 
metų amžiaus neviršyja 
$45,000. Penkiolika žmonių 
iš to šimto išeina vidurin 
mokslą (hign school) ir ji 
uždarbis susilaukus 60 me
tų amžiaus siekia išviso 
$78,000. Gi 20 iš 100 išeina 
universiteto mokslą, ir jų 
uždarbis iki 60 metų am
žiaus siekia $150,000/

Vadinasi, žmogus baigęs 
universiteto mokslą gali už
dirbti iki 60 metų amžiaus 
$72,000 daugiau, negu žmo
gus be tokio mokslo. Todel 
prof. Lord ir sako, kad uni
versiteto mokslas yra tiek 
vertas.

IŠDAUŽĖ POPIEŽIAUS 
ATSTOVUI LANGUS 

KAUNE
Pereitą sąvaitę iš Kauno 

atėjo šitokia žinia:
“Būrys žmonių susirinko ties 

popiežiaus atstovo Zecchini’o 
rūmais Kaune ir pradėjo kelti 
protestą. Minioj girdėjosi 
šauksmas: ‘Von iš Kauno po
piežių r

“Minioj buvo daugiausia mo
terų, kurios rėkaudamas pra
dėjo ir akmenais mėtyt i popie
žiaus atstovo langus. Pribuvu
si policija minią išvaikė ir ra
do keliatą išmuštų langų popie
žiaus atstovo rūmuose. Akme
nys, matoma, buvo svaidomi 
smarkiai, nes sulėkę i kamba
rių vidų.”

Tai yra džiuginantis apsi
reiškimas, nes jis parodo, 
kad Lietuvos žmonės jau 
moka savo neprietelius pa
žinti.

vyriausybė paremtų plėšikiš
kąjį lenkų imperializmą. Be: 
butų įdomu žinoti, kada Rom.'s 
papa ir jo tarnai elgėsi kitaip .

“Atsiminkime laikus prie- 
karą. Kas tuomet turėjo di
džiausios įtakas Romoje? N - 
gi Austrijos kaizerio valdžia. 
Ta valdžia diktuodavo visą Va
tikano užsienio politiką.

“Bet Austrijos valdžia buvo 
pavergusi visą eilę mažesniųjų 
tautų—Čechų, rusinu, lenku ir 
t.t. Ar papa kuomet nors pro
testavo prieš tą pavergimą? 
Niekuomet. Jisai draugavo su 
despotais, o ne su jų aukomis.

“Visi gerai žinome taip pat. 
kokias politikos laikėsi Vatika
nas ir jo klapčiukai Rusijoje. 
Jisai taikėsi su caro valdžia. 
Katalikų bažnyčiose ne tiktai 
Rusijas viduje, bet ir Lenkijo
je ir Lietuvoje, kunigai laiky
davo pamaldas už caro sveika
tą. _

“Kuomet 1905 metais žmo- įfvokata/irįbrolis'pa.^ 
nes ėmė kilti prieš caro raidžią. ... ’ - ’ * ■ — - - -

Pešari Ui Kuni- 'tik^..Wkai *| Lietuvos Dvarai Išstatyti
go Pinigus,

RUSUOS MILITARIZMAS 
NEBAISUS.

Kapitalistu spauda tan- 
, kiai prašneka apie Rusijos 

milĮtarizmo pavoju. Ji tan
kiai pareiškia baimės, kad 
raudonoji armija gali kada 
nors pulti Europos valsty
bes, kad nuvertus kapitalistų 
tvarką ir Įkurus “proletaria
to diktatūrą.”

Bet Tautų Lygos eksper
tai dabar praneša, kad tokia 
baimė esanti visai nepama
tuota. Apsistoję Estonijoj ir 
Latvijoj jie atydžiai sekė 
Rusijos karinę mašineriją ir 
sako, kad Rusijos karo tech
nika ir mokslas yra jau tiek 
atsilikę, kad kariauti prieš 
vakarų Europą ji negalėtų 
jokiu budu. Rusija galėtų 
pastatyti didelę armiją tik
tai žmonių skaičium, bet 
prie dabartinės karo techni
kos žmonių skaičius nedaug 
tereiškia. Keliasdešimts gerų 
orlaivių į porą dienų galėtų 
sunaikinti pusę Rusijos.

?

SIŪLO KOMUNISTAMS 
GERESNI VARDĄ.

Pašiepdamos lietuviškus 
komunistus, “Naujienos” ra
šo:

“Kai Maskva nuvainikavo ir 
iš v|sų cinų išmetė Trockį, tai 
ir mūsiškiems komisarukams 
jisai pasidarė ‘ne košer.’

; “Pirmiaus lietuviškosios kai- 
, riosios davatkos labai gerbda
vo ir mylėdavo Trockį. Jos su
dėjo jam pinigų parvažiuot iš 
Amerikos j Rusiją. Brooklyne 
jos pašventino Trockio vardu' 
vieną lanką, kur vasarą esti 

[ piknikai daromi, iF kuomet ko
munistai toje ‘Trockio pievelė- 

j j e* šventadieny susirinkdavo, 
tai jie jausdavosi, kad kiekvie
nas apturi bent po penkis šim
tus dienų ‘zupelnų atpusku.’

, “Dabar gi ta šventenybė 
staigu ėmė ir neteko visos savo 
macios! Vienas maskvinis or
ganas praneša, kad ateinančiai 
vasarai raudonosios davatkos j 

. ‘Trockio pievelę’ jau nebevaži- 
nės.

“Kad Trockis ‘trefnas,’ tai 
tiesa, bet kodėl komunistai ne
galėjo tą pievutę perkrikštyti 
ir toliaus joje piknikus laikyti? 
Jai butų buvę galima duoti, pav. 
toks vardas: “Lenino progresy- 
vio paraližo pievutė,’ arba ‘Le
nino smagenų suminkštėjimo 
pievutė.’ Tai butų pilnai atati- 
kę komunistinei ‘idėjai’ ir —is
torinei tiesai.”

Prie “Naujienų” Įnešimo 
nles galėtume pridėti da 
“amendmentą,” kad tai 
šlauniai vietai galima rasti 
da ir trečias vardas, būtent: 
“Pruseikos francuziškojo 
reumatizmo giraitė.”

KĄ VEIKIA LIETUVOS 
ATSTOVAS VATIKANE?

Dėlto, kad Vilniaus lietu
vius popiežius pardavė Len
kijos vyskupams, Lietuvos 
klerikalai kaltina “bedie
vius.” Anot kunigų “Ryto,” 

“Klaidingą politiką vedė val
stiečiai liaudininkai Seime ir 
per ‘Liet, žinias,’ ypač nuo ru
dens, kai vis agitavo, kad Lie
tuva nedarytų konkordato su 
Vatikanu. Neturėdami Vatika
ne konkurento iš lietuvių pu
sės lenkai atsiekė laimėjimo.’’

Bet Lietuvos gaspadoriai 
šiandien yra ne liaudininkai, 
o klerikalai. Klerikalai kont
roliuoja Seimą, ir jeigu jie 
nori ką padalyti, jie visuo
met padaro, nežiūrint ar 
liaudininkai su socialdemo
kratais tam pritaria, ar ne. 

Juk liaudininkai su social
demokratais buvo priešingi 
ir kunigų algoms iš valstybės 
iždo, o betgi klerikalų di
džiuma Seime nutarė, kad 
algos butų mokamos.

Kodėl tad jie negalėjo pa
daryti su savo popiežium 
konkordato be liaudininkų 
ir socialdemokratų pritari
mo?

Pagalios, klerikalai turi 
savo atstovą popiežiaus dva
re ir be konkordato. Pirma 
tenai buvo p. Bizauskas, da
bartinis Lietuvos pasiunti
nys Washingtone, o dabar 
yra kitas krikščionis. Tai ko
dėl gi jisai nepasipriešino 
lenku politikai Vatikane? 
Nejaugi kiekvienu klausimu 
į Vatikaną reikia siųsti spe
ciali atstovą? Jei taip, tai ko
kiems velniams laikyti tenai 

Inuolatinį atstovą? Ar tikį
tam, kad klerikalas galėtų 
algą iš valstybės iždo imti?

Kunigai turėtų šitą dalyką 
visuomenei paaiškinti.

POPIEŽIUS VISUOMET 
REMIA DESPOTUS.

Lenkija apiplėšė Lietuvą, 
o popiežius šitą plėšimą pa
šventino. Jisai pripažino, 
kad smurtu ir razbajum pa
imtas Vilnius turi pasilikti 
razbaininkų nuosavybe.

Prieš šitą beteisę lietuvių 
spauda pakėlė didelį protes
tą. Bet ne visiems šitas pro
testas patiko. Kaip “Naujie
nos” rašo,

“Klerikalų spauda tiktai tuo
met pranešė savo skaitytojams 
apie Lietuvos žmonių protes
tus prieš Vatikano konkordatą 
su lenkais, kai jau nebebuvo 
galima ilgiaus tylėti. Nes iš 
“Naujienų” ir kitų pažangių 
laikraščių musų visuomenė jau 
buvo apie tai patyrusi, ir visi 
piktinosi nelemtu popiežiaus 
diplomatų žingsniu.

! Ir taip toliau.
j Tai yra, kaip amerikonai 

Salemo mieste, Massachu- sa^0> “spreading of the sun- 
valstijoj, nesenai mirė shine”—giedros skleidimas, 

iiku kunigas Michael J. žmonės mulkinami “gerais 
laikais,” kurių visai nėra.

štai, Pennsvlvanijoj ne
dirba keliolika tūkstančių 
angliakasių. West Virgini
joj užsidaro beveik visos ka
syklos, kur dirba unijos dar
bininkai. Vadinas, “geri lai
kai.”

Fitchburge, Mass., 1 ba
landžio užsidarė neapribo
tam laikui Star audimų fab
rikas, nes neturi užsakymų. 
Kitose audinyčiose dirba 
tiktai pusė darbininkų. Tai 
vis “geri laikai.”

Haverhillyje nusižudė 
žmogus, nes negalėjo niekur 
rasti sau darbo. O plutokra- 
tų spauda vis tik bubnija, 

____ ____ kad ačiū ponui Coolidge’ui, 
amdė advokatą. Pakof by- turime “genis laikus”!

la bus išspręsta, advokatai 
suvalgys

iliai nešė
'liui" paskutinius savo cen
tus. manydami, kad jų pini
gai ei< i Dievo krepšį/ 

Bet tie $12,168 bankuose, 
uai da toli gražu ne visas ku-

Mc( ’a’.l. Dabar tarp jo brolio 
ir Buvusios gaspadinės pra
sidėjo peštynės dėl kunigo 
likusio turto. Mat pasirodė, 
kadi vietos bankuose kuni
gą- paliko $12,168. Buvusi 
jo gaspadinė sako, kad vi
sus : uos pinigus kunigėlis 
,-urinkęs iš savo parapijonų 
ir o . >vanojęs jai. Bet kunigo 
broiis ilgi kabinasi prie tų 
pinigu. Jis sako, kad kuni
gas negalėjęs visų savo pi
nigu gaspadmei dovanoti, o 
jei ir dovanojęs, tai gaspadi
nė veikiausia bus jį pavilio
jusi.

Dalykas atsidūrė į teismą. 
Kunigo gaspadinė paėmė

Pardavimui.
vai., 6 h. ir 5660 k. žemės su 
2 triobom, pradinė kaina 
6,500 litų.

Žaliojo palivarko vandens 
malūnas, Onušiškio vai., 3 
h. ir 400 k. žemės su 4 trio
bom, pradinė kaina 9,000 lt.

Alkunų dvaro centras, Jo
niškio vai., 49 h. ir 9243 k. 
žemės su 12 triobų, pradinė 
kaina 47,950 litai.

Varžytinės bus laikomos 
Kaune, Keistučio g. Nr. 15, 
kamb. 33.

Norintieji dalyvauti var
žytinėse turi pristatyti var 
žytinių dieną savo valsčiaus 
valdybos ar vietos apskrities 
žemės tvarkytojo liudymą. 
kiek jie turi nuosavybėje 
žemės, ir kad jie verčiasi ar 
yra vertęsi žemės ūkio dar
bais.

Smulkesnes sąlygas gali
ma sužinoti Žemės Refor
mos Valdyboje ir pas vietos 
apskrities žemės tvarkyto
jus.

Užstato reikia turėti 10' <■ 
pradinės varžytinių kainos.

Šitą pranešimą mums pri
siuntė Lietuvos Atstovybė 
Washingtone.

Balandžio 16 ir 17 dieno
mis Lietuvoje bus parduoda
mi iš varžytinių (ant auctio- 
no) sekančių dvarų centrai:

Ąžuolpamuiė* dvaro cent
ras, Krinčino valsčiuje, 20 
hektarų ir 6569 kilometrai 
žemės su 3 triobom, pradinė 
varžytinių kaina 38,307 li
tai.

Geltonpamušės dvaro cen
tras, Saločių vai., 55 h. ir 
1859 k. žemės su 9 triobom, 
pradinė varžytinių kaina 
68,242 litai.

Parovėjos dvaro centras, 
Biržų vai., 60 h. 6849 k. že
mės su 5 triobom, pradinė 
varžytinių kaina 54,000 litų.

Gedučių dvaro centras, 
Vaškų valsčiuje, 46 h. 1781 
k. žemės su 3 triobom, pradi
nė varžytinių kaina 43,000 
litų.

Trepkalnio dvaro centras, 
Veviržėnų vai., 79 h. ir 8943 
kil. žemeės su 12 triobų, pra
dinė varžytinių kaina 150,- 
000 litų.

Liepaičių dvaro centras, 
Veviržėnų vai. 77 h. ir 8371 
k. žemės su 4 triobom, pradi
nė varžytinių kaina 95,000 
litų.

Janavo dvaro centras, Ja- 
navos vai. 39 h. ir 5300 k. že
mės su 6 triobom, pradinė 
varžytinių kaina 75,208 lit.

Pietkeliškio dvaro cent
ras, Veiverių vai. 14 h. ir 
1100 k. žemės su 3 triobom, 
pradinė varžytinių kaina 
22,020 litų.

Dedemrodės dvaro cent
ras, Akmenės vai., 61 h. ir 
8375 k. žemės su 6 triobom, 
pradinė varžytinių kaina 
46,494 litai.

Dovidiškio I dvaro cent
ras, Linkuvos vai., 30 h. ir 
394 k. žemės su 6 triobom, 
pradinė varžytinių kaina 
48,200 litų.

Gaižančių-Girkančių dva
ro centras, Kruopių vai., 45 
h. ir 7516 k. žemės su 13 
triobų, 31,400 litų.

Palašmenės dvaro cent
ras, Krovainių vai., 60 h. ir 
2700 k. žemės su 7 triobom, 
pradinė kaina 60,000 litų.

Šnypšlių palatinato cent
ras, šviekšnos vai., 36 h. ir 
9880 k. žemės su 6 triobom, 
pradinė varžytinių kaina 
30,000 litų.

Gedminaičių dv. centras, 
Šviekšnos vai., 79 h. ir 6666 
k. žemės su 12 triobų, pradi
nė kaina 73,000 litų.

Didžiojo-Pajurio dv. cen
tras, Kvėdarnos vai., 81 h. ir 
2934 k. žemės su 10 triobų, 
pradinė kaina 80,000 litų.

Gabriliavo dv. centras, 
Žaslių vai., 28 h. ir 2177 k. 
žemės su 6 triobom, pradinė 
kaina 35,000 litų.

Baubonių dv. centras, Se
meliškių vai., 29 h. ir 9294i 
k. žemės su 4 triobom, pra< 
dinė kaina 33,000 litų.

Kurniškių dv. centras, Se
meliškių vak, 19 h. ir 8700 
k. žemės su 9 triobom, pradi
nė kaina 20,000 litų.

Skočiunų dv. centras, Že
maitkiemio vai., 55 h. ir 3,- 
555 k. žemės su 7 triobom. 
pradinė kaina 59,320 litų.

Lankupėnų dv. centras, 
Gražiškių vai., 29 h. ir 7403 
k. žemės su 15 triobų, pradi
nė kaina 28,242 litai.

Senojo dv. centras, Ky
bartų vai., 27 h. r 8314 k. 
žemės su 5 triobom, pradinė 
kaina 54,270 litų.

Skardupių dv. centras, 
Gražiškių vai., 43 h. ir 9955 
k. žemės su 10 triobų, pradi
nė kaina 45,000 litų.

Parokiikės dvaro prievo 
“Dukė” ir “Upeliai,” Rokiš
kio vai., 15 h. ir 6806 k. plo
tas, pradinė kaina 6400 litų.

Gazdų vandens malūnas, 
Punsko vai., 1 h. ir 5925 k. 
žemės su 2 triobom, pradinė 
kaina 58,000 litų.

Tolkiikių dvaro vandens 
malūno pasoda, Onušiškio

tai Romas papos tarnai—vys 
kupai. pralotai ir kunigai- 
skaitė bažnyčiose aplinkra:.S“ 
čius, kuriuose buvo prakeikia
mi valdžios priešai; bažnyčio
se buvo sakomi pamokslai, ku
riuose žmonėms buvo liepiama 
gaudyti caro valdžios priešus 
ir išdavinėti policijai!”
Kaip matote, popiežius ir 

jo bažnyčia visuomet rėmė 
despotus, žmonių engėjus. 
Ar galima tad stebėtis, kad 
Lietuvos-Lenkijos ginčuose 
jisai irgi parėmė razbajų?

I i

ŽARUOS
Krikščioniški religijos 

principai Lietuvoj nusidėvė
jo kaip sefta.vyža. Lietuvos 
katalikiška valdžia išleido 
krasos ženklelių (štampų), 
kuriuose spindi mistrancija 
su švenčiausiu sakramentu. 
Krasos ženklelis turėtų at
vaizdinti šiokį-tokį valstybi
nį simbolį, o ne sakramen
tus.

________ j Iš visos industrijos, tiktai 
.....L.s visus mirusio kuni- Plieno ir geležies dirbtuvėse 
o pihieus. O biedni žmone-darbai buvo pagerėję: bet 

... e “dvasiškam tėve-!dabar ir šit0J sityje užsaky-
mai mažėja. Kitos gi pramo- 

inės šakos, o ypač anglies ir 
audimų, stovi beveik visiškai 
apmirusios. Bedarbių visur 

i pilna. Beveik visose audek- 
r.igo tunas. Jis yra palikes; 1,nes? "A5™1 buvo nukapo
ta ir kitokių lobių nemaža, i tos darbininkams algos. ŠĮ- 
K bvlos jau paaiškėjo, kad met bal«lasl angliakasių ai- 
1923 metais kun. McCall į? kompamjo-
•inrestinęs” su savo gaspa- mi», u VV all Sti eetas jau da- 

idinės patarimu $35,000 i ko- bar sako kad algos ang la
kios ten aliejaus kompanijos Jf,®5'3!".8. tu" b?1 "umustos. 
Šerus. Tie Šerai vėliaus pasi-. Todėl šįmet tikimasi didelio 
rodė beverčiais, bet kunigo angliakasių streiko. Tai to- 
gaspadinė gavusi iš aliejaus A3 P3”0 Coolidge o geri 
kompanijos apie pusę kimi-, ________ Nenuorama.
co užmokėtų pinigų kaipo I ~
• komišiną.” O tuos pinigus PA-nunrAi
kunigui sunešė irgi nekas ki- • 

■tas. kaip tik tie patįs tamsus 
katalikai.

Teisingai buvo pasakyta, 
kad kunigo naudą velniai 
gaudo.

da ir kitokių lobių nemaža.!

FRANCUZŲ PATRIOTAI 
VIS DA BIJOSI VOKIE

TIJOS.

I

Bolševiku Dokumentas 
Esąs Apgavystė.

Švenčiausis sakramentas 
pas gerus katalikus yra lai
komas kaipo aukščiausis re
ligijos principas. Katalikai, 
pamatę jį kilnojant, galvas 
lenkia ir kumštį suspaudę 
mušasi krūtinėn, kad net 
kaulai žvanga. Kiti valgo tą 
švenčiausi sakramentą, kad 
apsičystijus nuo piktų dva
sių.

Tuo tarpu gi šv. sakra
mentas ant krasos ženklelių 
spjaudomas, pečėtijamas ir. 
pėckojamas. Tai baisus iš- 
nevožijimas šventų daiktų!

“Laisvės” skiepe nesenai 
įvyko didelė ekspliozija. 
Trockio principai sprogo i 
tris dalis. Dolerio partija pa
siliko stipriausia.

Girdėjau, kad K. Petrikie- 
Inei garnys atnešė dovanų— 
sūnų. O kaip čia senai ji rė
kavo, kryžiavojosi ir agita
vo, kad “susipratę” moteris 
neprivalo- gimdyti kūdikių. 
“Tai yra tik gaminimas ka- 
nuolėms maisto!”—ji šauk
davo.

; Buvusis Francijos prezi
dentas Poincare įspėja savo 

'valdžią, kad ji nedrįstų da- 
! ryti su Vokietija tokių ap- 

n » m/’ • į saugos sutarčių, kurios galė-tOOlldge O llCn i tų sumažinti Francijos apsi- 
I nikai” - nuo Vokietijos. ši-lumiktti • , tam šovinistui vis da rodosi,

Kuomet žmogus pavartai ,kad. Vokietija gali pakelti 
kapitalistų didlapius, tai vi-. kariį, P.Pes
su pirma i akis metasi stam- Kas 13 1°. J15 sako, kad 
bis amgalviai: I Votaetija gvarantuoja musų

■ Biznis eina gerai.” 'sienų neliečiamybę? Jei ji
•■Ateitis labai sviesi.” : bus nenuginkluota ir su Ru-
•Dideli bankai _

upe.”
"Vagonų krovimas kas 

diena vis auga.”
"Taksai bus sumažinti”

(kapitalistams).
"Coolidge padeda biz

niui.”
“Wall Streetas pasitiki

valdžiai.”

• ** 
i.”
geram sŪa ar be Rusijos pradės 

! skaldyt Lenkiją, o prie to da 
susijungs su Austrija, tai Vo
kietija bematant atgaus sa
vo hegemoniją vidurinėj Eu
ropoj ir galės pulti ant Fran
cijos, kad atplėšus nuo jos 
Alzaciją su Lotaringija ir 

i įkurs Vokietijos imperiją.”
• •, • e

MOTINOS PRIVALO MOKYT SAVO KŪDIKIUS
GERŲ PAPRATIMŲ

Kelios dienos atgal prezi
dentas Coolidge nominavo 
cukraus trusto advokatą 
Warreną į justicijos minis- 
terius. Senatas jį atmetė. 
Prezidentas nominavo jį an
tru kartu. Senatas ir vėl jį 
atmetė. Tuomet prezidentas 
norėjo paskirti Warreną 
justicijos ministeriu prie
šais Senato valią, bet aky- 
vaizdoje Senato opozicijos 
Warrenas atsisakė šitą vietą 
priimti.

Dabar Rusijos išeiviai 
Berline siūlo laikraščiams 
dokumentą, kuris parodo, 
kad Bolševikų Internaciona
las Maskvoje buvo nutaręs 
Warreną nužudyti, jeigu 
Coolidge’ui butų pasisekę 
paskirti jį valstybės gynėju. 
Nužudytas jis turėjo būt 
dėlto, kad senatoriui Borah 
lengviau butu kovoti už pri
pažinimą bolševikų valdžios. 
Warren esąs didelis bolševi
kų priešas, ir patekus jam į 
justicijos departamentą, Ru
sijos bolševikai negalėtų ti
kėtis pripažinimo iš Ameri
kos pakol dabartinė valdžia 
Washingtone sėdėtųjų

Dokumentas, ktttfe neva 
iškelia aikštėn šitą'bolsevi* 
kų suokalbį ant Warreno 
galvos, esąs originalis komu
nistų Internacionalo Pildo
mojo Komiteto laiškas, para
šytas ant oficialės Interna
cionalo blankos.

Rusijos pabėgėliai, kurie 
siūlo šitą laišką pardavimui, 
nori už jį gana didelių pini
gų, sakydami, kad tai yra 
didelės svarbos dokumen
tas, ypač Amerikos laikraš
čiams.

Tečiaus Berline manoma, 
kad šitas dokumentas yra 
apgavystė. Tūlas Gučinski 
tenai esąs jau pasižymėjęs 
panašių dokumentų fabrika- 
vimu, ir nelabaį senai jis 
yra užsakęs vienoj Berlino - 
spaustuvėj lygiai tokių blan
kų, ant kokios šitas laiškas 
yra parašytas.

Augančios mergaitės turi žinot, 
jog i mosavimas reikalingas, 
o užkietėjimas pavojingas. 

Mctinos turi ragint jas 
imti Dr. CaMweiFs 

Pepsin Syrup.

Mps dabar gyvenam šviesesniam ir 
praktiškam pasauly. Sveika
tos apsaugojimas ir žmogaus 

gyvenimo prailginimas yra svarbiau
sia šių dienų idėja, kuria labiausia 
užimti moderniški daktarai, mokyto
jai ir tėvai. Tėvai ir mokyklų moky
tojai daug tame reikale prigelbsti iš
alsindami vaikams fundamentai iškus 
gyvenimo faktus.
Augančioji mergaitė, kuri nepaiso paliuosavimo funkcijų, gyvena praeities 
gyvenimu. Ji turi įsivaizdint, kad diena po dienos jai ateis mėnesinė liga ir 
jeigu jos vidurių funkcijos nebus tvarkoj, Ui tame laike ji gali susilaukti pa
vojingos ligos.

Žemiau parašytas eilutes Motina privalo dabot nepaisančius savo reikalų dukteris daugiau, negu 
milcmiiii mileli dnini'niTlkams ansiieidusius bernuikus. Pasiliuosavimas vidurių turi būti vienų sykį į dienų aukauju musų aaimninkams, ir jeipu toj iankjtog Dr. Caldwell’s Syrup Pepsin tai padarys. Liuo-
kune svetimoj Ka.DOJ (lai- suojant į laikų vidurius jus apsaugosite žarnų užnuodijimų, kuns paeina nuo 
nuoti dar neišmoko, O savos vi<iur‘W Užlietėjimo, taipgi apsaugosi! savo odų nuo išbėrimų, neturėsite gal- 
-j • • • vos skaudėjimo ir blogo kvapo >s burnos.

g “Omnihns hoc vitium i N>veltui Dr. Caldweil’s Syrup Pepsin šiandien yra plačiausia vartojama liuo- 
vmnious noc Vilium escj savimo gyduolė pasaulyje. Parduodama suvirs 10 milionų bonkų kas metai, 

cantoribus, inter amicos i Yra maloni imtii ir veikia be skausmo. Tai yra sunka iš Egyptiškos žolės 
TTt nnmmiam inducpnt senna su priemaiša pepsino ir todel labai kvepia ir turi malonų skonj. Šita U t numąuam maucent ^.d,J0)ė liuogs nud narkotikų ir kitokių svaigalų.

animum cantare rogati .
Injussi numęuam dėsis- 

tant. ♦ Horace. r
Kams duoti "katarttsKUS aaraavranius, Nordikų organas anąsy K nes jje ^urį savyje anglinės smalos, 

bevelija imti saagu Itatmotofo kaip 
•asauiyje. | Dr Caldweli’s Syrup Pepsin, kuns yra 

rucn »i a nvi vuaų, tai ne- padarytas iš dari<Anų ir žolių P*C*l 
pasakė. Argi nordikai.su mė- 
lynomis akimis jau butų įs-

Dieduks.

Matyt, K. Petrikienė atsi
vertė. Ji, vietoj Trockio 
principų, pradėjo skaityti 
evangelijas, kuriose sako
ma: “Nevaisingą medi rei
kia iškirsti ir jo vieton vai
singą sodinti.”

“Suspaudę širdį, klerikalai sės žmonių yra pa: 
dabar dejuoja, kad ‘šventasis Bet kiek yra nordikų.

E15
tėvw’ taip žiauriai užvylė Lie
tuvos katalikus. Mes, girdi, ne- 
si tikėjome, kad musų bažnyčios ’nykę?.

,, Į SHA-, MMIVI zmotica Ule* t —*♦ ’ —JM

• Horace. į liuosuojančias pilcs. pąudcriu* ir 
— ; druskas. Kiti, taipgi, liaujasi savo vai-

- kanos duoti “katartiškus saldaininius,”

suskaitė, kiek ir kokios ra- nuo torio* seka

- i Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin, toris yra tai ne- padarytas iš darioji) ir toliu PM»1 
i Dr. W. B. CaldweH receptą. Ms dak
taras praktikavo medicina per ketu- 
riasdesimts septynis metus. Pirkit 
bonką. Viena doza kainuoja jums ma
žiau negu centas.

KUPONAS VIENOS BONKOS 
IŠBANDYMUI DYKAI 

Yra daug žmonių, kurie visuomet 
norėtų pirmiau išbandyti, negu 
pirkti. Lai jie iškerpa šj kuponų, 
prisega savo vardų ir adresų ir pa
siunčia j

PEPSIN SYRUP COMPANY 
Montieelte, IU. 

o aplaikys dykai bonkų Dr. Cald- 
wcll’s Syrup Pepsin paštu. Stampa 
nereikalinga. Visiškai dykai.

DRAUGAMS.
Neliūskit, draugai, 
Jei spaudžia vargai, 
Nerimsta krūtinėj širdis. 
Nes vien tik varguos, 
Darbuos ir skausmuos 
Paslėpta žmonijos viltis. 
O dirbkim kantriai, 
Galvokim laisvai— 
Ir laimė apšvies mums akis.

Laisva Širdis.

’• • •

nordikai.su


KELEIVIS

© AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
asas

CHICAGO, ILL.
LSS. 81 kp. vakarienė.

Kovo 28 d., Wicker Park 
svetainėje buvo Nurengta 
vakarienė. Nors garsinta bu
vo labai mažai, bet publikos 
atsilankė tiek daug, kad ne
buvo nei tikėtasi. Netiktai 
socialistai dalyvavo vakarie
nėje, bet ir socialistams pri
tariantieji žmonės. Baigiant 
užkandžius vakaro pirmi
ninkas Dr. A. Montvidas pa
sakė gražią prakalbą. Jisai 
nušvietė socialistų darbuotę 
prieš didi ji kąra ir šiandieni
nį jų veikimą darbininkų 
labui. Jisai baigdamas savo 
kalbą perstatė kalbėti LSS. 
organo redaktorių A. Žy- 
montą. Drg. žymontas gana 
vaizdžiai išdėstė socialistų 
programą ir prie ko socialis
tai eina. Jisai palietė ir bol- 
ševikėlių triukšmadarius, 
kurie savo fanatizmu tiktai 
mulkina darbininkus. '

Muzikaš Petruševičius ir : 
dar viena panelė atliko 
smuiko solo porą šmotelių. 
P-lė Galskiutė paskambino 
pianu. Po programo tęsėsi 
šokiai.

Publika buvo patenkinta 
kaip vakariene, taip ir pro
gramų. Northsidės socialis
tų kuopa yra gana skaitlin
ga, ji dažnai pasižymi savo 
veikimu. Tatai ir šis vakaras 
buvo surengtas susipažini
mui su naujais draugais ir 
pasidalinimui Įspūdžiais.

Teatrininkai.
Šią žiemą vietos teatrinin

kai mėgėjai, galima sakyti, 
turėjo pailsio sezoną. O tai 
todel, kad Chicagoje apsi
stojo “dramos tėvas” p. J. 
Vaičkus ir “Dzimdzi-Drim- 
dzi.” Tos dvi scenos jiegos 
ir sukėlė chicagiečiuose di
džiausio susidomėjimo teat
ro menu. Vaičkus darbuoja
si rimtojo teatro srityje, o 
Dzimdziai komedijos ir vo
devilio perstatymuose kas 
kart vis geriau pasižymi. 
Pastarieji Chicagoje turi di
džiausio pasisekimo. Publi
ka juos mėgsta ir skaitlingai 
lanko jų vodevilius. Dzim
dziai net po kelis kartus są
vaitėje lošia įvairiose Chi
cagos kolonijose.

Kovo 22 d. Great North- 
em teatre “Dzimdzi-Drim- 
dzi” statė didelę trijų veiks
mų komediją “Potašas ir 
Perlamutras.” Tos komedi
jos pastatyme dalyvavo net 
septyliiolika chicagiečių sce- 
npš mylėtojų, tarp kurių ir 
ponia Gugienė Mrs. Gold- 
man rolėje. Ši komedija pil
nai pavyko sulošti. Publikos 
buvo virš penkių šimtų.

“Dzimdzi-Drimdzi” neuž
ilgo ketina apleisti chicagie- 
čiiw. Jie rengiasi dar pasta
tyti keliatą didesnių veikalų 
prieš išvažiuojant iš Chica
gos. Visi pageidauja,’ kad 
jie atkartotų dar kartą “Po- 
tašą ir Perlamutrą.”

A. Vanagaitis veda “Bi
rutės” chorą. Jisai tą chorą 
labai greit pagerino. Jis iš
mokino “Binitę” daug nau
jų ir originalių dainų, kurias 
jisai patsai sutaisė. Birutie- 
čiai gailisi netekdami savo 
vedėjo.

Vaičkus irgi pradėjo sta
tyti didelius veikalus. Kovo 
28 d. jisai pastatė Vydūno 
misteriją “Musų Laimėji
mas.” Vaičkus turi suorgani
zavęs gerą dramos mokyklą, 
kurią lanko vietos scenos 
mylėtojai.

Reikia pasakyti, kad p. 
Vaičkus ir Dzimdziai yra 
kompeticijoj. Bet pastarie
ji smarkiai lenktyniuoja su 
Vaičkum. Mat, publika la
biau mėgsta lengvus daly
kus—linksmumą, tatai ir ge
riau pasitenkina lietuviškais 
vodeviliais. Dzimdziai pasi
žymi nepaprastu savo origi
nalumu ir populiarumu tar
pe amerikiečių lietuvių. Jie 
surenka medžiagą savo te-

latrui iš vietos lietuvių gyve- j mokslo temose. Prisirašė ir J 
■ numn no torio wii noriam ! nnSirURVtl DF1P• nymo, na, tada jau padaro,' pasižadėjo prisirašyti pne 
kaip jie patys vadina: “Jo- ’ 
valą.” Juokų esti iki ausų.

Lygiečiai.
Pasiskaičius “Naujienose” 

iš jų veikimo žinučių, atrodo, 
jog Liet. Soc. Jaunuomenės 
Lyga nuveikia didelius dar
bus. Ištikrujų taip nėra. Gal 
niekas Chicagoje nėra taip 
užsikrėtęs sporto manija, 
kaip lygiečiai. Tiesa, Lygo
je daugiausia jauni ir čiagi- 
miai žmonės yra susikaupę, 
bet jų gyvavimo tikslas 
krypsta ne ton pusėn. Visa, 
kuo lygiečiai pasižymi, tai 
lavinimosi ir susirinkimais. 
Lavinimosi vakarai pas juos 
būna kas penktadienis. La
vinasi, diskusuoja ir kartas 
nuo karto atsiranda vienas 
kitas, kuris paskaitą skaito. 
Bet iš visko pasekmės yra ne 
perdidžiausios, nes nesiran
da labiau prasilavinusių 
žmonių.

Kovo 27 d. lygiečiai su
rengė Dr. Karaliui paskaitą 
temoje: “Sportas ir Menas.” 
Susirinko, kaip ir paprastai, 
apie tuzinas narių, nors ir 
buvo išgarsinta. Prelegentas 

. neatsilankė iki vėlumos. Bu
vo tarta sporto klausimai. 
Nutarta paskirti apie $60 

I nupirkimui teatran tikietų. j 
Reiškia, nutarta padaryti 
“ekspedicija” i teatrą. Kai- 
kurie tokiam tarimui pasi
priešino, girdi, kas norės, 
tas ir pats nueis Į teatrą, bet 
kam urmu daryti biznį teat
ram ir mėtyti pinigus.

Jeigu jau butų nutarta 
ekskursuoti Vaičkaus teat
ran, tai kas kita, bet i miesto 
teatrus—tai perdaug. Yra 
mokslinių Įstaigų, kur veltui 
galima nueiti. Nuėjus kelia- 
tui ekskursantų, muzėjai net 
ir savo aiškintojus (vadus) 
paskiria. Sportas ir golfas 
tiesiog atgrasina rimtesnius 
žmones nuo tokių nuolatinių 
kartojimų.

Prieš metus laiko drg. Gri
gaitis buvo sutvėręs Apšvie- 
tos Kliubą prie LSJ. Lygos. 
Laikė kelias paskaitas gana 
mokslinėse temose, bet jau
nimas tuo mažai Įdomavo, 
kliubas turėjo paliauti savo 
paskaitas.

Moksleiviai skilo.
Visuomenė jau žino, jog 

LMSA. 2 kp. skilo. 2-ji kuo
pa turėjo apie 30 narių, ku
riai priklausė daug čiagimių 
studentų. Skilimo priežastis 
—vienos ypatos—p-lės Nar- 
montaitės savotiška politika. 
Jinai sukurstė čiagimius i 
prieš “grinorius.” Mat, “gri-! 
noriai” pasirodė smarkesni' 
studentai, negu “ameriko- 
konai,” tai, suprantama, 
kaipgi “100 nuoš. ameriko
nas” nusileis “grinoriui.” 
Bet ištikrujų čiagimiai stu
dentai labai dažnai nežino 
net ir paprasčiausių visuo
meninių dalykų, kad ir susi
rinkimų tvarkos. Buvo sten
gtasi visais galimais budais 
palaikyti draugingumą. L.' 
M. S. A. organizacija yra ne
partinė ir jai rupi ne politi
niai arba teologiniai dalykai, 
bet apšvietos auklėjimas.

Atskilusioji frakcija išsi
ėmė Čarterį tos pačios orga
nizacijos vardu, kas Įstaty
mų yra draudžiama, bet jie 
ir to nežinojo. Kaip girdėti, 
kad ir jie patys tarp savęs 
nekaip jaučiasi ir negirdėt 
ar jie dar gyvuoja ar jau iš
sisklaidė, kaip žydo bitės.
LMSA. organizacija kaip 

gyvavo taip ir gyvuoja. Da
bar ii jaučiasi daug geriau 
netekusi jaunų vaikėzų ir 
mergaičių, kurie vietoje kul
tūros darbo, tiktai triukšmą 
kėlė. Bet negalima kaltinti 
suklaidintų narių. Jie klausė 
savo diktatorkos.

Kovo 21 d. LMSA. 2 kp. 
laikė savo susirinkimą. Iš
rinko naują valdybę, nutarė 
laikyti paskaitas Įvairiose' “Laisvė” gavo* nuo Piliečių

kuopos naujų narių. Kai ku
rie pasitraukusieji vėl sugrį
žo atgal į kuopą. Narmon- 
taitė tapo išmesta iš Liet. 
Moksl. Susiv. Am. organiza
cijos už suskaldymą kuopos 
ir išėmimą čarterio.
Vilniaus Vad. Komitetas.
Vilniaus Vadavimo Komi

tetas darbuojasi. Rengia 
koncertą gegužės 17 d., Let. 
Auditorijoj. Koncerto pel
nas eis Vilniaus lietuvių nau
dai. Šis komitetas turėjo ge
ras pasekmes vasario 16 d. 
surengdamas dviejose sve
tainėse Lietuvių Nepriklau
somybės apvaikščiojimą. 
Turėjo daug įplaukų, kulias 
ir pasiuntė Vilniaus gelbėji
mui Į Vilnių.

Padaužiukas. į

j

WORCESTER, MASS. 
Žinių žiupsnelis.

Nuo kovo 8 iki 22 švento 
Kazimiero parapijoj buvo 
laikomos misijos. Misijonie
riai buvo kunigai EndziulisIlčll UUVV XX VSS XJ*i^44*v***K7 !

ir česaitis. Oi, kad važiavo,11 VvodiLlo. vzi,

tai važiavo jiedu laisvama
niams. O ant galo, t.y. kovo

MES DAROME BIZNĮ 
tinkamu jums laiku

Musu North End ofisas yra jums atda
ras t «e valandose, kuriose jums pato
giausios. Nuo 9 ryto iki 8 vakaro (su- 
batomis iki 10 vakaro)—vienas tvir
čiausių bankų Naujojoj Anglijoj yra 
pasirengęs jums patarnauti.

T/" FI R S T
NATIONAL BANK of

BOSTON
1-84 £915

North End Office
260 Hanover St. Boston

kokią naudą neša lietuviams 
tokios organizacijos, žo
džiu sakant, J. Neviacko 
prakalba buvo rimta, nuosa
ki ir žingeidi, taip kad atsi
lankiusius pilnai patenkino, 
ką galima buvo matyti iš 
gausių aplodismentų. Reikia 
priminti, kad laike prakal
bos publika užsilaikė labai 
ramiai, kas yra pagirtina. 
Tik laike pertraukos, pirmi
ninkui beaiškinant Kliubo 
reikalus, vienas visiems ži
nomas vietos klerikalų barš
kalas buvo bepradedąs ra
mybę ardyti savo nesvietiš
ku riksmu. Bet vėliaus liko 
nubovytas. šiaip prakalbos 
pavyko gerai. Pageidauja
ma daugiau tokių prakalbų.

♦ ♦ ♦

Kovo 27 d. čionais laikė 
misijas A. Steponaitis, aiš
kindamas biblijos stebuk
lus. Nora aiškinimai buvo il
gi, bet tušti. Dabartiniu lai
ku žmonės stebuklams neti
ki. Tokiu budu ir Steponai
čio kelių metų darbas nueis 
niekais, nes tokie seni daik
tai, kaip tikėjimas, atgyve
no savo laikus.

Vietini*.
21 d. visą pamokslą arba Draugystės “kiką.
“spyčių” pašventė išniekini
mui Dr. Jono šliupo. Turbut 
senelis Šliupas yra kartus pi
piras kunigams, kad jie taip 
ji garbina savo misijose.

♦ * ❖

$ ♦ *

Kovo 18 d. teismas nubau- 
Kelios savaitės atgal išjdė Vincą Radzevičių (Ro- 

vieno vyruko buk kokie tai'gera) už Įsileidimą ant šokių 
valkatos išmonijo 600 dol.' nepilnamečių mergaičių be 
Bet kiti sako, kad jis tuos pi-! tėvų. Užtai teisėjas Thorn- 
nigus prakazvravo, tik savo; dike paskyrė Radzevičiui 
naciai jis aiškina, kad bomai j 25 dol. bausmės.
iš jo išviliojo. Paklaustas tas l šokius rengė Jaunų Vyrų 
vyrukas, kaip jam ištikrujų ■ Kliubas, bet Radzevičius bu-

Vadina- gant vakarienę gaspadoriui 
si, nuo šio laiko “Laisvė” J. Urbonui buvo Įduotas tu- 
mums nebeorganaus. šalin lo kataliko laiškas, kuriame 
purvinas lapas iš musų tar- į ‘ 
P°!

i į

buvo prašoma neleisti pub
likai šokti po vakarienės. 
Stalus nuvalius, pradėjo 
grajiti muzika ir svečiai 
smagiai pasišoko. Supranta- 

> ma, kas nenorėjo, tai ir ne- 
; šoko, niekas po prievarta ne- 
■varė. Svečiai išsiskirstė lin- 
j ksmi ir užganėdinti vakarie
ne.

atsitiko, atsakė: “Kaip bu
vo, taip ir pasiliks, o pinigai 
jau nebegrižš.” Patarčiau 
panašiems vyrukams nesusi- 
dėti nei su valkatom, nei su 
kozirninkai.* * *

Worcesteryje atsirado 
“amžinas organizatorius.” 
Kiti jį vadina “dišvašeriu.” 
Kada tai jis organizavo ant
rą Sandaras kuopą, organi
zavo kareivius, organizavo 
chorą, organizavo tėvus, or
ganizavo vaikus ir buvo pir
mininku kelių draugijų. Tū
lą laiką jis liovėsi organiza
vęs ir viskas buvo ramu. Bet 
dabar jis vėl pradėjo organi
zuoti kokių tai barabanšči- 
kų teatrališką skyrių- Mat, 
vargšas, vis nori būt “činov- 
niku.” Kaip tik viena drau
gija iš kokio urėdo jį praša
lina, tai jis tuoj tveria kitą 
draugiją. Sako, ar tai aš už- 
dvka baigiau “prichodsko- 
je ” ‘ ♦ » ♦

“Aušrelės” choras, vado- . 
vaujant J. Dirveliui, mokina- jį iš ten išėmė.

vo gaspadorium. Kliubas 
nuo tų šokių buvo uždirbęs 
24 dol., bet kadangi reikėjo 
padengti Radzevičiaus baus
mę, tai prisiėjo 1 dol. prikišt 
iš iždo.

Minėtiems šokiams ledi- 
mas buvo išimtas ant S. Šmi- .• 
to vardo, todel teisėjas' 

i Thurndike Įsakė, kad ir Šmi- 
itas butų patrauktas atsako- 
Įmybėn. Kovo 23 d. Šmitas 
tapo nubaustas ant 20 dol. 
už minėtą prasižengimą.

Tai šitaip teisėjas Thom- 
dike “trytina” bolševikus, 
kurių advokatu jis yra prieš 
Piliečių Draugystę.

Kadangi Šmitas nėra pa
prastas bolševikas, bet aukš
tos klesos komisaras, nes mo
ka savo vardą pasirašyti, to
del nusprendė minėtam tei
sėjui nepasiduoti ir apelia
vo i aukštesni teismą.

Smitui reikėjo užsistatyt 
200 dol. kaucijos, bet jis tiek 
pinigų neturėjo, todėl tapo

I

♦ ♦ *

Darbai šiuo tarpu pas mus 
eina silpnai, išskiriant popie
rines. Iš kitur atvažiavus 
darbas yra sunku gauti, nes 
ant vietos yra daugybė be
darbiu.

* * ♦

Ant 22 balandžio čia yra 
rengiamos draugui Grigai
čiui prakalbos. Kadangi drg.

, Grigaitis yra vienas geriau
sių lietuvių kalbėtojų, tai 

Į patartina visiems skaitlin- 
j gai į jo prakalbas atsilanky
ti. Teisybė.

I 
!

t

I

LOWELL, MASS. 
Margumynai.

Seniaus pas mus būdavo 
I daug nusiskundimų, kad pu
blika nesilanko ant parengi
mų arba balių. Dabai- jau 
tie nusiskundimai pranyko, 
nes kai-kada sunku surasti 
svetainę, kad visi galėtų su
tilpti. Per visą, taip sakant, 
“mėsajedą” kas subatos va
karas būdavo kokis nors ba-

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučiai nesideda su 
“Laisvės” mušeikomis.

Kovo 25 d. buvo laiko
mas mėnesinis susirinkimas 
kriaučių 54 lokalo. Suužė 
“Laisvės” pakalikai ir visi 
suspenduotieji. Manau sau, 
ar nesirengiama prie riau
šių. Bet ne. Buvo pakeltas 
klausimas 1-mos Gegužės 
apvaikščiojimo. Norėta 54 
lokalas prikalbėti, kad dė
tųsi su “Laisvės” mušeiko
mis paminėjimui 1-mos Ge
gužės. Tačiaus 54 lokalas at
metė dėjimasi su “Lasvės” 
mušeikomis. Tai girtinas da
lykas! Argi galima apvaikš
čioti darbininkų šventę su 
tokiais elementais, kurių yy- 
riausis principas —kumštis? 
Aš manau, kad vargiai kada 
galės įvykti taika tarp 
“Laisvės” štabo ir 54 lokalo. 
Mat, pas 54 lokalą randasi 
keliolika tūkstančių dolerių 
unijos reikalams. O “Lais
vės” štabui gardžiai kvepia 
tie pinigai. Ot, čia tai ir yra 
pakastas tas šuniukas, kuris 
“Laisvės” štabui neduoda 
ramybės. Ir kaipgi duos? 
“Laisvės” šėrų jau niekas 
neperka. Kurie dėjo į “Lais
vės” šėrus savo pinigus, dau
giau atsisako dėti, o naujų 
žioplių šiame pavasaryje jau 
nedygsta. Ką suaukavo ne
va bylos vedimui su kunigu 
Petkum, tuos pinigus išmo
kėjo redaktorių algoms. By
la artinasi, o pinigų nėra. 
Dabar “Laisvė” šmeižia at
skirus asmenis ir tikisi, kad 
kas nors patrauks teisman, 
tai vėl bus proga šauktis pa
galbos: “Draugučiai, dole
rių! Dolerių! Kas duos de
šimtinę, tas bus susipratęs 
darbininkas. Kas penkinę, 
tas pusiau susipratęs. Kas 
dolerį, tas tik pradeda susi
prasti. O kas nieko neduo
da, tai tas buržujus!”

♦ ♦ ♦

54 lokalo delegatas, duo
damas raportą minimam mi
tinge, pareiškė, kad “Lais
vė” melavo rašydama, kad 
dildomoji Taryba ir delega
tas nenori šaukti Beržiecio 
šapos mitingo.

Biedna ta Brooklyno 
“Laisvė”! Lietuviška patar- 
4ė sako: skęstantis ir už 
britvos griebiasi. Tas pats 
ir su “Laisve.”

Vincas Brundza.

I nugabentas belangėn ir ten Bus. Nuo publikos skaitlin- 
i uždarytas. kol jo tavoriščiai ^umo būdavo net svetaine 
; ii R ten išėmė. ' 1 braška, neatsižvelgiant kas

Montelietis.si Petrausko operetę “Biru
tė,” kurią, kaip girdėjau, ža
da pastatyti scenoj 26 d. ba
landžio, Lietuvių Svetainė- ; 
je, ant Endicott St.

x w . . te nėra tiek daug visokių at-
Šiuo tarpu Worcesteryje ;sjtikimu, kaip Lawrence. 

Štai sioms dienomis pas mu- 
sų buvusi šiauęių kun. Ver- 
mauską atvažiavo kokie ten 
misijonieriai, kurie leido 
keiksmus ir perkūnus ant be
dievių, bet užvis daugiausia 
kliuvo tautiškos parapijos 
kunigui Šleiniui, kuris nepri
pažįsta Romos popiežiaus 
valdžios. Net gaila žiūrėti, 
kaip tamsius žmonelius mul
kina visokie atbulkalnie- 
riai. Jeigu atbulkalnierių čia 
nebūtų, tai žmonės taikoj ir 
ramybėj gyventu.

C ❖ *

Kovo 22 d. buvo pareng
ta Kliubo vakarienė, kuri 
pavyko neblogiausia. Žmo-

darbai eina silpnai. Amer- 
can Steel & Wire Co. dirb
tuvėse dirbama tik po 3 ir 4 
dienas savaitėje. Kitose dir
btuvėse darbai irgi sumažė
jo. Raudonkalnis.

LAWR£NCE. MASS. 
Visko po biskj.

Gal jokiame kitame mies-

MONTELLO, MASS. 
Kaip komunistų frontas 

smunka.
Kovo 5 d. Lietuvių Pilie

čių Draugystė savo mėnesi
niame susirinkime išspyrė 
laukan Brooklvno “Laisvu- 
tę.”

Pora metų atgal vietos 
maskviečiai buvo įpiršę “L.” 
Pil. Draugystei už organą. 
Per du metu nariai skaitė 
«t 4^4- nių'buvo neperdaugiausia.

Mat, gavėnia, tai katalikai 
nenorėjo ateiti. Nepaisant 
gavėnios vakarienė buvo su 
muzika. Svečiams valgant 
vakarienę grajino nesenai 
susitveręs musų benas. Vai-

Laisvę”, bet nematė joje 
sau nei draugystei jokios 
naudos, vien tik šmeižian
čias korespondencijas ir nie
kinimą kitų laikraščių. Už 
tokį savo “patarnavimu”

rengia. Užėjus gavėniai vis
kas nutilo, pasidarė ramu, 
tik kaip kada būna prakal
bos arba taip kokis mažas 
susirinkimas.

♦ « *

Kovo 21 d. atsibuvo pra
kalbos L. M. P. S. 61 kp. Ka
dangi buvo garsinta, kad 
kalbės M. M. Plepys iš So. 
Bostono, tai buvau nuėjęs ir 
aš pasiklausyti. Bet minėtam 
kalbėtojui nepribuvus, jo 
vietą užėmė J. M. Karsonas. 
Pertraukose vaikų d raugi ję- 
lės “Ateities Žiedo” nariai 
išpildė keliatą muzikališkų 
dalykėlių bei dainų. Publi
kos buvo vidutiniškai.

* * *

Kovo 22 d., 2 vai. po pietų 
po numeriu 202 Merrimack 
St., atsibuvo prakalbos D. 
L. K. Vytauto Kliubo. Kal
bėjo J. Neviackas iš So. Bos
tono. Nors kunigas, sakyda
mas pamokslą bažnyčioj, 
liepė parapijonams neiti Į 
prakalbas, bet žmonių lyg 
tyčia prisirinko pilna svetai
nė. Kalbėtojas vaizdžiai nu- 
Siešė Kliubo nuveiktus dar
us ir supažindino su už- 

briežtais ateičiai darbais bei

KULPMONT, PA 
Naujienos.

Šitame miestelyje gyvena 
apie 150 lietuvių šeimynų ii 
keliūtas pavienių. Tarpe lie
tuvių nėra jokio progresy- 
vio veikimo. Kadangi lietu
viai yra išsidaliję i partijas ir 
vieni kitų neapkenčia, tokiu 
budu viskas ir apmirę. O 
reikia pasakyt teisybę, kad 
Kulpmonto lietuviai didžiu
moje yra labai tamsus.

♦ ♦ ♦

Anglių kasyklose darbai 
pastaruoju laiku eina gana 
silpnai. Dirbama vos po 3 
dienas sąvaitėje. Nuo 10 d. 
kovo viena kompanija visai 
uždarė kasyklas ir jau trįs 
savaitės, kaip niekas ten ne
dirba.

♦ » ♦

Lietuvių Ukėsų Kliubas 
pasistatė nuosavą svetainę, 
kurioje laiks nuo laiko pa
rengia šokius. Seniai susi
renka ir “pasidrąsinę” ge
rokai patrepsi. Kaip teko 
girdėti, tai antrą Velykų 
dieną Kliubo Svetainėj bus 
nepaprasti šokiai.

* <= ♦

Kovo 27 d. Lietuvių Sve-i 
tainėj buvo rodomi kintami' 
paveikslai iš Lietuvos. Rodė^ 
koks tai Lukšis (turbut kle
rikalas). įžanga buvo suau
gusiems 35c., o vaikams 15c. 
Žmonių atsilankė mažai, nes 
buvo pėtnyčios vakaras, o 
kadangi gavėnios laikas, tai 
katalikai bažnyčiose staci
jas vaikščioja. Atsilankė tik 
laisvesni žmonės ir kaip ty
čia buvo rodomi daugiausia 
Lietuvos storapilviai ir at- 
bulkalnieriai. Žmonės tikė
josi pamatyt ką-nors geres
nio ir todel jautėsi suvilti. 
Vieton Staugaičio ir Kare
vičiaus jeigu žmonėms butų 
parodyta seni musų veikė
jai, kaip tai Basanavičius, 
Šliupas ir pažangių partijų 
vadai, tai žmonės butų pasi
tenkinę.

* *
Kai-kurie musų miestelio 

lietuviai užsimanė įsigyti 
nuosavią bažnyčią. Vaikš
čioja jie po stubas ir renka 
parašus. Lenda jie į akis ir 
laisviems žmonėms. Surinkę 
kiek parašų nuvažiavo pas 
airį vyskupą prašyti leidimo 
statyt lietuvių bažnyčią. Bet 
vyskupas nepavelija lietu
viams statyt bažnyčią, neno
rėdamas pagadyt biznį vie
tiniam ungarų klebonui.

♦ ♦ ♦

Musų miestelyje nėra nei 
vieno lietuvio profesionalo.’ 
Čia butų gera dirva lietuviuii 
dentistui. 1

Mainerys. (T|S* KoresP- ant 5 pu«D

BALTIMORE, MD. 
Ir mano žodis kasi ink netei

singų korespondencijų.
Kaip tik unijos gęneralis 

auditorius susekė nelaimingą 
šimkevičiaus šmugelį, tuoj* 
laikraščiuose “Laisv.,” “Vil
ny” ir “Darbe” pasirodė ne
teisingos korespondencijos, 
šmeižiančios lietuvių prašy
tojų skyrių ir atskirus narius, 
nieko bendra neturinčius su 
šmugeliu. Į vieną korespon
denciją, kuri tilpo “Laisvė
je” ir po kuria pasirašęs P. 
Glaveckas, buvo atkreipta 
atyda. O kadangi Glaveckas 
yra P. T. narys, tai prašyto
jai per savo delegatus parei
kalavo, kad Glaveckas savo 
šmeižtus paremtų faktais 
arba tą viską atšauktų. Gla
veckui to nepadarius, lietu
vių prašytojų 242 skyrius sa
vo susirinkime, laikytame 
kovo 17 d. atšaukė savo de
legatus iš P. Tarybos ir ne
dalyvaus Pild. Taryboj nei 
kitose komisijose, kuriose 
bus Glaveckas.

Ir aš, kaipo prašytojų A. 
C. W. of A. 242 skyriaus pir
mininkas, viešai pareiškiu, 
kad korespondencijos, tilpu- 
sios musų organe “Darbe,” 
kuriose yra paliestas prosy- 
tojų skyrius, yra neteisingos

i ir šmeižiančios prašytojų 
' storių ir jo narius.

;l K. Pilipauskas.
242 skyriaus pirmin.
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• I
—Sei, Maike, aš atėjau' 

šiandien pas tave, kad tu pa
rašytum man prošeniją į jo 
mylistą Lietuvos prezidentą.

—Kokią prošeniją?
—Na, juk tu esi gramot- 

nas, tai tu turi žinot, kaip 
reikia prošeniją rašyti.

—Aš moku rašyt, tėve, 
bet aš nežinau ką reiškia žo
dis “prošenije.” Aš žinau, 
kad jis ne lietuviškas. Ang
lų kalboj tokio žodžio irgi 
nėra.

—Olrait, vaike, aš tau 
tuoj išklumočysiu, kas yra 
prošeniją. Tas žodis paeina 
iš rusko. Tai yra toks peipe- 
ris, vaike, ką žmonės rašo į 
savo načalstvą išvirozyda- 
mi visokius savo prašymus. 
Pavyzdžiui, aš esu miravas 

. sudžia ir gyvenu mieste, o tu 
esi šiaip sau pusbernis ir gy
veni kaime. Dabar daleiski- 
me, kad tame kaime gyve
na. kitas toks pusbernis, ir 
daleiskim, kad judu susimu
šei už vieną mergą ir anas 
pusbernis pramušė tau gal-' 
vą. Tu nori patraukt jį už- 

; tai ant sūdo ir rašai pas ma« 
: ne prošeniją, kad aš aną 

pusbernį pasodinčiau į tur- 
mą. Aš jį pasodinu į turmą,

• o tu man užtai užfundmi
• kvortą šnapso. Ar žinai da- 
. bar, kas yra prošenije?

—Jau žinau. Tai yra pra- 
• šymas, kuri man parašius tu 
pastatysi man kvortą degti-

• nės. Ar netaip, tėve?
—Nausa; aš tau degtinės 

nestatysią,' vaike, ba aš pats 
jau visą mėnesį negaliu gaut 

s . išsigert. Aš noriu, kad tu pa
rašytum man tą prašymą už- 
dyką. O jeigu jau visai už- 

- dyką negali, tai aš galiu tau 
duoti savo pypkės parūkyt.

—Na, gerai, tėve, o kogi 
’ norėjai Lietuvos prezidento 

prašyti?
—Rašyk, vaike, jamtaip: 

Jo ksalencijai Ponui 
dentui...

—Turbut norėjai 
“Jo Ekselencijai”?

—Jes, jes, Maike, 
riau apie tai žinai.

< > —Bet kam tie titulai reika
lingi, tėve? Ekselencija ir da 

' .'ponas! Juk ponų mesne- 
' mėgstame. Kam da savo ša-

• lies prezidentą vadinti tokiu 
varau, kurį mes laikome pa
niekoj? Jis d a įsižeis ir tavo 
prašymą atmes.

—Nevermai, vaike, rašyk 
kaip sakau. Kuo daugiau

• nridėsi iam “Donu” ir “ksa-

Prezi-

sakyt:

tu ge-

pridėsi jam “ponų” ir “ksa- 
lencijų,” tuo daugiau jam 
patiks. Tu žinai, kad kožnas 
mužikas nori būti ponu. 
Nors pono ir nekenčia, ale 
pats nori ponu būt. Aš beei
nu, kad ir tu, Maike, norė
tum, kad tave ponu kas va
dinių. _ _ _ _

—O ką daugiau jam ra
šyt?

—Olrait, Maike, pradė
sim nuo pradžios. Rašyk 
taip: Jo ksalencijai Ponui 
Prezidentui nuo staršo Vy
čių Generolo iš Amerikos of 
Junaitet Steic. O dabar tegul 
bus pagarbintas, su Jūsų 
ksalencijos atsakymu ant 
amžių ir amen. Ar atsimin
si?

—Pataikysiu.
—Gerai. O dabar parašyk 

jam, kad aš, staršas vyčių 
vaisko generolas ant, visos 
Amerikos, prašau pono pre
zidento, kad jis uždarytų 
Lietuvoj visas škules, paka- 
savotų visas gazietas, sude
gintų knygas ir uždarytų vi
sas drukarnes.

—Tėve, ką tu kalbi! Ar 
tau galvoj negerai?

—Nebijok, Maike, aš ži
nau, ką aš kalbu. Pakol Lie
tuvoj nebuvo gazietų ir šku
lių, tai visi žmonės buvo ka
talikai ir klausė kunigų. O 
dabar jau prieš patį šventą 
tėvą pradeda kelti savo no- 
si ; jo atstovui Kaune langus 
akmenais daužo. O kodėl 
taip yra? Dėlto, kad visi 
piemenys pradėjo eit j šku
les, pradėjo skaityt gazietas, 
knygas ir bedieviais pa
sidarė. Tokią madą reikia 
pakasavoti, Maike.

—Klysti, tėve. Be mokyk
lų ir spaudos civilizuota ša
lis negali apsieit, nes be to 
apšvieta butų neįmanoma.

-=Apšvieta, vaike, nerei
kalinga. Ji tiktai gadina 
žmones. Pakol apšvietos ne
buvo, tai ir bedievių nebu
vo; o dabar jau priviso to
kių mandragalvių, ką ir Die
vo nesibijo.

—Ant to, tėve, yra laisvė. 
Žmogui turi būti valia taip 
rašyti ar tikėti, kaip $am 
protas liepia. Ir tokį kraštą 
visi myli, kur niekas nevar
žo žmogaus laisvės. Kodėl i 
Ameriką visi nori važiuot? 
Todėl, kad čia žmonės turi 
plačia laisvę.

—Nemeluok, vaike. Čia 
nėra jokios laisvės. Aš pats 
nesenai turėjau visą mėnesį 
išsėdėt belangėj, ir tai vien 
tik užtai, kad savo gaspadi- 
nei antausius apdaužiau.

—Nes muštis nevalia, tė
ve.

—Tai kas jau čia man do 
laisvė, kad ir per ausi bobai 
nevalia užvažiuot?

—Laisvė yra tam, tėve, 
kad žmogus galėtų laisvai 
dirbti ir protauti, laisvai ra
šyti ir kalbėti, bet ne tam, 
kad galėtų kitą skriausti.

KELEIVIS

Pinigų,dėttad'šventą tėvą paskir- > y munistų 18,000 pinigų, 
tų Lietuvos karalium. kurie buvo LDLD. kasoje.

—0 aš tau pasakysiu, tė- čia pasirodo; kad komu- 
ve, kad šitokių švenčių tu nistai negali atskirti savo 
nesusilauksi. Karalių dienos turto nuo svetimo. Net ir tei- 
jau pasibaigė, ir Lietuvoje 
karaliaus nebus. Ypač popie
žius tenai nekaraliaus. Lie- 
tuva yra darbininkų kraštas, 
įr, darbininkai ją .valdys .
' ’^-TŪ',' Matikė, vis sobialfe- 

rtUkai; vis darbininkai ir 
darbininkai! Kas man iš tų 
E- ffiihkVT Ot;'šSkttf"kad

, —Aš stoju už darbinin
kus, tėve* nes ant darbinin
kų remiasi visas pasaulis. 
Jei ne darbininkai, tai ir vi
si .generolai badu išmirtų, ir 
kunigai turėtų pas Abraomą 
atsidurti, ir pats “šventas tė
vas” kojas užverstų.

—Persižegnok, Maike, ba 
tavo lupomis velnias kalba.

—Tu neturėtum jo bijotis, 
tėve, nes jis yra kunigų iš
radimas.

—Guobai, vaike, ba aš 
negaliu su tavim susikalbėti.

Pastabėlės

Kodėl “Laisvė” ir “Vil
nis” tiek daug rašė apie šau
dymą darbininkų Kaune, o 
nei puse žodelio neprisiminė 
apie darbininkų skerdynę 
Leningrade? Kas šitą klau
simą gudriai išris, tai gaus 
500 dienų atlaidų.

Ką Amerikos komunistai 
padalytų su Rusijos social
demokratų atstovu Abramo
vičium, jeigu jie šioje šalyje 
valią turėtų?

Komunistų chuliganiškas 
pasielgimas Abramovičiaus 
prakalbose New Yorke. Phi- 
ladelphijoj ir Chicagoj aiš
kiai parodo, kokia yra so
cialdemokratų padėtis Ru
sijoj.

Ligišiol katalikų bažnyčia 
mokindavo žmones nevogti 
ir pavogtus bei išplėštus dai
ktus liepdavo sugražinti jų 
savininkams.

Bet kuomet lenkai pavogė 
bei atplėšė nuo Lietuvos Vil
nių, tai bažnyčios galva Ro
mos popiežius savo šventa 
antspauda tą vagystę užtvir
tino.

Nejaugi nuo šio laiko baž
nyčia mokins žmones vogti i 
ir pavogtus daiktus sau pa
silaikyti? I

—
Lietuvos kunigai neva 

protestuoja prieš popiežiuj 
deliai pavedimo lenkams 
Vilniaus, bet tuos kumpą 
protestus girdės tiktai Lie
tuvos davatkos, o daugiau 
niekas. Juk visiems yra ži
noma, kad kunigams pirmoj 
vietoj rupi Romos reikalai, 
o tik antroj Lietuvos. Taigi, 
minėti kunigų protestai yra 
daugiau niekas, kaip tik 
muilinimas Lietuvos žmo- į 
nėms akių. Pilypas.

"‘Su Durno Du Turgų”.

Lietuvių patarlė sako, ką 
Dievas nori nubausti, tam 
pirma protą atima. Išrodo, 
kad taip ponas Dievas yra 
padaręs ir su lietuviškais 
komunistais.

Aš per “Keleivį” pareika
lavau andai, kad jie prirody- 
tų faktais savo šmeižtus ant 
socialistų, ir už prirodymą 
pažadėjau paaukauti $25 
Rusijos našlaičiams, su są
lyga, kad komunistai paau
kautų $25 Lietuvos social
demokratams, jeigu jie ne
galės prirodyt kad jų rašy
mai apie socialistus yra tei
singi.

Ažuot priimti pasiūlymą 
ir prirodyti, kad jie kalba 
teisybę, komunistai ir jų ko
mitetai tyli užsičiaupę, tik 

“Laisvė” 37 numeryje—Šarap, nesisprečykpnesjj’j . -
vyresnį. Eik namo ir para-! plūstasi paprastu jai budu ir 
syk ką sakinu, Gali dn pri-' sako.'buk socialistai atėmė

i smui pripažinus, kad“ tie pi
nigai priklauso LDLD. na
riams. o ne komunistams, 
jie vis dar kartoja, kail tie 
pinigai buvb jų. ¥ i

Tolia' 
ja apie 
incidentĮj: 
diė su _ _ ___
•lisjų turtalsl 10 gąl įp munis- 
tai mano, kad ir “Keleivio” 
namas jiems priklausot

Einant šitokia logika, jus 
galėtumėt pasakyt, kad ir 
mano ploščius jums priklau
so. Juk anais metais jus bu
vote jau pradėję svetimais 
“overkotais” naudotis.

Jei komunistai ir toliaus 
taip elgsis, jei jie vagins so
cialistus ir kitus nepatinka
mus jiems žmones, o faktų 
negalės parodyt, tai prisieis 
juos arba visai ignoruoti, 
arba per teismą reikalauti, 
kad jie parodytų, ką socia
listai yra kam pavogę. Bet 
tegul jie tuomet nekaltina 
kitų, kad juos traukia teis
man. Su žmonių garbės plė
šikais kitokio išėjimo juk nė
ra.

Aš daugiau į jūsų, komu
nistai, beprotiškus šmeižtus 
neatsakinėsiu.

J. P. Raulinaitis.
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Pasportai Amerikos 
Piliečiams.

•J

♦re; >

Pavasaryje 
daugelis na 
rikos pilię 
lankyti' 
mus Europoje. Pirm pradė- 
siant keliorię, visų pirmiau
sia turi gauti tinkamą pas-
II: - A-salys (SveMjyjHi^vi u
Danija.) .nbraStalauja pas
portų nuo ' Šato tautiečių, 
kad nors jie yra tapę Ameri
kos piliečiai, bet, paprastai, 
naturalizuoti* Amerikos pi
liečiai privalo turėti paspor
tus lankyti s4najį kraštą. Su
prantama, Amerikos pilie
čiai ir naturalizuoti Ameri
kos piliečiai gali gauti Ame
rikos pasportus. Asmenys su 
pirmomis piiietystės popie- 
romis negali gauti Amerikos 
pasportų, bet privalo prašy
ti pasportų. nuo atstovo tos 
valdžios, kurios pavaldiniais 
jie yra.

Tik valstybės sekretorius 
gali išduoti pasportus Suvie
nytose Valstijose, ir jis turi 
teisę, sulyg savo nuožiūros, 
atsakyti pasportus.

Pilietis privalo raštu, afi- 
deivito formoje, priduoti ap
likaciją dėl pasporto. Jis pri
valo nueiti į savo distrikto 
natūralizacijos teismą ir pa
daryti afideivitą prieš teis

imo raštininką. Jeigu apli- 
kanto mieste’ randasi Vals
tybės Departamento agen
tas. tai aplikacija gali būti 
padalyta prieš tokį agentą. 
Pasportų agentai randasi 
Chicagoje, New Orleans, 
Nevv Yorke, San Francisco 
ir Seattle. Aplikantas priva
lo su savim vestis liudininką, 
geriausia Amerikos pilietį, 
kuris gyvena teismo juris
dikcijoje, ir kuris turi kokį 
noro aiškų užsiėmimą. Ad
vokatas arba asmuo, kurie 
tikisi gauti arba kurie gavo 
užinpkestį už patarnavimą, 
negali būti priimti kaipo liu
dininkai. Liudininkas turi 
pažinti aplikantą nors ,du 
metu prieš padavimą aplika- 
cijos. Su aplikacija reikia 
pristatyti dvejas ant plonos 
popieros aplikanto fotogra
fijas, nedaugiaus trijų colių 
platumo ir trijų colių ilgu
mo. Vieną fotografiją reikia 
prilipdyti prie aplikacijos, 
ant užpakalio, ir ant kitos 
fotografijos aplikantas turi 
pasirašyti savo vardą, bet ne 
per veidą> kas sudarkytų fo- 
tografiją, ____

ir vasaroje 

 

alizuotų Ame- 
U<eį(^uja ap-

Jiosjus *na-

portą. Kai-lcurioš Europos 
Norvegija ir

Amerikos piliečiai, gimu
sieji Suvienytose Valstijose, 
privalo su aplikacija prista
tyti gimimo metrikus. Natu
ralizuoti piliečiai turi pa
siųsti natūralizacijos popie- 
rų kopiją arba certifikuotą 
kopiją teismo rekordo. Para
šas ant aplikacijos turi būti 
vienodas su parašu ant na
tūralizacijos certifikato, ki
taip, reikia pridėti paaiškini
mą. ‘d’

Ateivės, kurios ištekėjo 
už Amerikos piliečių prieš 
rugpiučio 22, 1922, Įgyjant 
Amerikos pilietybę per tokį 
ištekėjimą, privalo pristaty
ti savo vyro natūralizacijos 
certifikatą arba ceififikuo- 
tą kopiją teismo rekordo, 
pareiškiant, kad jinai yra 
žmona arba našlė to piliečio. 
Taipgi turi pranešti, kur ir 
kada jis gimė, faktus apie jo 
atvažiavimą, natūralizaciją 
ir gyvenimo vietą, taip kaip 
reikalauja įstatymas. Ateivė, 
kuri ištekėjo už Amerikos 
piliečio po rugpiučio 22 d., 
1922, ir pati neišsiėmė pilie- 
tystės popierų, skaitoma at
eive ir negali gauti Ameri
kos pasporto. Jeigu aplikan- 
tas yra vaikas naturalizuoto 
piliečio ir reikalauja piiie- 
tystės per tėvo natūralizaci
ją, turi pristatyti natūraliza
cijos certifikatą ir visas rei
kalingas žinias apie natura
lizuoto tėvo gimimą.

Valstybės sekretorius iš
duoda pasportus vieniems 
metams, bet galima tuos pu
spūrius atnaujinti vieną ar
ba du sykiu. Paskutinis išsi- 
baigimas negali būti il- 
giaus kaip dveji metai nuo iš 
ėmimo dienos. Reikia mokė
ti $10 už pasportą (tai yra, 
$9 už pasportą ir $1 už išpil
dymą aplikacijos). Reikia 
mokėti pinigais arba “pos
tai money” orderiu. “Postai 
money” orderis turi būti pa
darytas dėl išmokėjimo Dis- 
bursing Clerk of the Depart- 
ment of Statė. Piniglaiškiai 
arba čekiai nebus priimami.' 
Teismo raštininkas arba pa
sporto agentas pasiunčia ap
likaciją tiesiog į Valstybės 
Departamentą. Nereikia mo
kėti pinigų už pasporto -at
naujinimą. Naturalizuotas 
pilietis, kuris praeityje turė
jo Amerikos pasportą ir no
ri prašyti antro, gali prista
tyti seną pasportą vieton na- 
uralizacijos certifikato. Bet 

jeigu aplikantas yra čion gi
męs pilietis, jam reikalinga 
tik paminėti, kad pirmiaus 
turėjęs Amerikos pasportą.

Kuomet aplikantas nori 
važiuoti Europon su savo 
žmona ir nepilnamečiu vai
ku, užteks vieno pasporto. 
Tokiame atsitikime kiekvie
nas asmuo privalo pridėti 
prie pasporto aplikacijos 
dvi fotografijas. Patartina 
pridėti grupinę šeimynos fo
tografiją, jeigu ant fotogra
fijos visi veidai aiškus. Mo
ters pasportas gali inimti jos 
nepilnamečius vaikus. Žmo
nės turi į laiką pasiųsti apli
kacijas dėl pasportų. Patar
tina prašyti pašporto nors 
savaite arba dviem prieš iš
važiuojant.

Svarbu naturalizuotiems 
piliečiams apsipažinti su re
guliacijomis ir įstatymais, 
su kuriais susidurs svetimose 
šalyse. Amerikos piliečiai, 
svetur gimę ir jų vaikai tu
ri sužinoti, ar nebus privers
ti tarnauti militariškoj tar
nystėje arba užmokėti baus
mę už netarnavimą sugrįžę į

Amerikiečių Aukos Realinei 
Mariampoiės Gimnazijai.

■< —
REALINĖS MAR1AMPO- 
LĖS GIMNAZIJOS VISŲ 

1924 METAIS APTURĖTŲ 
if'AMERIKOS AUKŲ 

APYSKAITA;
Sausio 15 iš p. Anelės 

pulkus (192 Chelsea St., E. 
Boston,Mas&) $5— 50 lt.
’ Sausio 15»iš SLA. 103 kp. 

(NewYorke)$17.10—171 lt. 
(171 lt kvitos Nr. 3 neišsiųs
tas, nes nežinota adreso.)

Sausio 23 per p. J. M. Lo- 
caitį (306 S. Western avė., 
Chicago, III.) nuo Simano 
Daukanto Draugijos $50— 
500 litų.

Vasario 21 iš Lietuvos My
lėtojų Draugijos Amerikoje 
$30—300 lt. (300 litų kvitos 
Nr. 5 neišsiųsta, nes nežino
ta adreso.)

Vasario 22 per p. A. J. 
Lazauską (3339 So. Union 
Avė., Chicago, III.) nuo Lie
tuvių Pašalpos Kliubo $24.- 
50—245 lt.

Vasario 24 per p. Kaž i 
D,eveikį (1518 So. 48 Ct., Ci
cero,.Ilk) nuo Dr-stės Liet. 
Trrbė, Dr-stės Liet. Kareivių, 
Dr-stės Apšv. Vyrų ii- Mote
rų ir Vak. žvaigždės Pašalp. 
Kliubo $61—610 litų.

Kovo 13 per p. Joną De
gutį (1521 No. Irving Avė., 
Chieago, III.) nuo Lietuvių 
Kriaučių Kliubo ir Chicagos 
Liet. Dr-jos $35.56—355 lit. 
60 centų.

Kovo 14 per Realės Ma- 
riampolės Gimnazijos Fon
do iždininką p. K. Gugį Chi
cagoje apturėta viso $1,135.- 
50—11,355 lt

Šie pinigai buvo suaukoti 
įvairių asmenų ir organiza
cijų Amerikoje R.M.G. Fon
dui Chicagoje. Fondo iždi
ninkas p. G ūgis savo parašu 
yra paskelbęs smulkią aukų 
apyskatą “Naujienų” 154 
numeryje, birželio 24 d., 19- 
24 m* Pinigai buvo pasiųsti 
per Universal Statė Banką ir 
išmokėti R. M. Gimnazijai 
Koperacijos Banke Kaune.

Kovo 19 per p. A. Šešta
kauską (Waterburv) $60— 
600 litų.

Kovo 24 per p. Joną Bie- 
levičių (Nonticoke, Pa., 1013 
So. MarketSt.) nuo SLA. 12 
kuopos $27—270 litų.

Kovo 26 per p. Paul Kata- 
wą (Wilsonville, III.) nuo 
SLA. 293 kp. $10—100 litų.

Kovo 29 per p. M. Miko- 
laitį (3433 W. 61st Place, 
Chicago, III.) nuo SLA. 122 
kuopos $40—400 litų.

Ęalandžio 7 per p. Butku 
(840 W. 33rd St, Chicago/ 
III j nuo Teisybės Mylėtojų 
Draugijos $29.50—295 lit.

Gegužės 8, per p. V. Bra- 
duną (430 Washington A v., 
Waterbury, Conn.) nuo Liet. 
Plrogr. Dr-ju Sąryšio Centro 
$40—400 litų.

Birželio 3, per p. Manelį 
(255 Byoadvvay, So. Boston, 
Mass„) nuo Lietuvių Mokslo 
Draugijos $55—550 litų.

Rugpiučio 28 per p. A. 
Liutkų (Cicero, III., 763 So. 
Kolmas Avė.) nuo Lietuvos 
Šelpimo Fondo $33—350 lt.

Rugsėjo 2 per p. J. Pežą 
(592 Pleasant St., Nonvood, 
Mass.) nuo ALTS. 33 kuo
pos $10—100 litų.

Rugsėjo 2 per p. M. Kas- 
- .--------paraitį (1420 Home St., Ra-

gimtiną šalj. Kaip greit ame- cjne> Wis.) nuo 10 Apako- 
rikiečiai atvažiuoja į sveti- uės Susivienijimo Lietuvių 
mą šalį, turi sužinoti apie ^Amerikoje $50—500 litų 
vietinės policijos registram- Rugsėjo 20; per ^Naujie- 
-jas ir tt. Tą gšhma dazmoti £ Chicagos $350— 
nuo vietinių viršimnkų arba 3 500 litų, (šie pinigai gauti 
nuo arčiausio Amerikos kon- lydin£ laišl£.} * 
sulio. Yra suprantama, kad Viso $2,065.16—20,651 li- 
asmenys vaziuojand į Rn- go centų> 
landiją, Vokietiją, Vengrną, y— pažymėti č!a pini- 
Lmtuyą, Luxemburcą, Ho- gaj_$2,065.16 arba 20,651 
landiją, Norvegiją, Lenki ią, gg centų—sumokėti už
Rumuniją, Šveicariją ir Ju- įsigytąjį Realinės Mariam- 
goslaviją, turi užsiregistruo- polės Gimnazijos namams 
ti pas vietinius viršininkus, statyti žemės sklypą, viso

'_______________ FUS. 1,766 ketv. sieksniu plotas,

vaisiniais ir kitais medžiais 
sodytas, labai gražioje ir ra
mioje Mariampoiės vietoje, 
prie miesto sodp. šios žemės 
pirkimo aktas rašytas Lietu
vos Mokytoju .Profesinės Są
jungos Centro-valdybos var
du Mariampoiės Notaro Žu
kausko kontoroje; aktas pa
žymėtas No. 898 ir įregist
ruotas Mariampoiės Apygar
dos Teismo Ipotekos knygo
se. Pirkimo akte pasakyta, 
kad jeigu dėl kurios .nors 
Sriežasties likviduotųsi L.

1. P. Sąjunga, kuri dabar 
laiko Realę Mariampoiės 
Gimnaziją, tai ši žemė turi 
būti atiduota Vinco Kudir
kos švietimo Draugijai arba 
kitai pažangiųjų žmonių 
švietimo organizacijai Lie
tuvoje. Už įsigytąjį žemės 
sklypą sumokėta 3,000 Tlo- 
lerių—-30,000 litų, neskai
tant pirkimo išlaidų.
.(Pasirašo)

Realinei Mariampoiės Gi
mnazijai Lietuvos Mokytojų 
Profesinės Sąjungos t Centro 
Valdybos įgaliotinis, . ..

, - Jonas Valaiti*
Liet. M. Prof. Są-gas cen

tro valdybos, Realės Mar. 
Gimn. mokytojų ir visų arti
mų šiai mokyklai žmonių 
vardu reiškiu širdingą padė
ką visiems Amerikos ge
riems lietuviams ir organi
zacijoms savo aukomis da
vusioms progos ir galimybės 
įsigyti Mariampolėje tokią 
gražią vietą, kurioje turės 
įsikurti pažangiosios Lietu
vos visuomenės švietimo rū
mas. Nors daug lėšų ir darbo 
reikės dar pridėti, tečiaus 
graži pradžia duoda geros 
vilties ateičiai. Pasižiurę jęj 
apyskaitą matome, kaip 
gausiai Amerikos geri žmo
nės pereitais metais? rėmė 
Mariampoiės Realės Ghnna- 
zijos namų įsigijimo reikalą, 
šiais metais gimnazija ken
čia jau netik dėl netinkamo 
būto, bet da iš jos atimta ir 
valstybės pašalpa, kurią su
darė apie 90,000 litų—- 
$9,000 metams. Atimdami 
pašalpą klerikalai mane, 
kad gimnazija turės tuojau 
užsidaryti. Bet gimnazijos 
laikytojai ir jos mokytojai, 
turėdami domėję pinigų 
skurdą Lietuvoje, tačiau 
matydami, kad Amerikos 
lietuviai gausiai remia Rea
linę Gimnaziją, ir girdėda- 
mi Lietuvos pažangiosios vi
suomenės karštą užuojautą, 
ryžosi šią mokyklą laikyti ir 
tuo budu Įrodyti ' klerika
lams, kad pažangioji visuo
menė, reikalui esantemoka 
palaikyti švietimo įstaigą ne 
ak, žodžiu, darbu, bet,ir lė
šomis. Turime vilties,’ kad 
Amerikos pažangioji visuo
menė, taip gausiai davusi lė
šų pereitais metais namų jsi-A 
gyjimo reikalui, da labiau 
susirūpins gimnazijos liki
mu šiemet, kada dėl lėšų 
stokos mokyklai gresia užsi
darymo pavojus. Jeigu kiek
viena pažangiųjų žmonių or
ganizacijų kuopa ar kliubas 
skirtų bent po 10 dolerių ir 
tuo budu sudarytų tris-ketu
ris tūkstančius dolerių, tai 
gimnazijos gyvavimas butų 
patikrintas, o dešimties dole- 
rių auka, rodosi, organizaci
jų budžeto neapsunkintų. 
Męs žinome,, kad pažangieji 
amerikiečiai, visų pakraipų, 
puikiai..supranta, kad nie
kas. tiek* gero Lietuvai ne
duos,.kiek kramto - kultūros 
kėlimas, nes tik kultūringa 
ir šviesi tauta gali užimti 
tinkamą vietą kitų tautų ir 
valstybių tarpe, šiam Lietu
vos kultūros kėlimo darbui 
nei vienas lietuvis neprivalė
tų gailėtis savo skatiko.

Realinės Mariampoiės 
Gimnazijos mokytojų var
du,

Mokytojas J. Valaitis.
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l ^avo laiku buvo I čia kalbėjo 18 kovo. Kleri-
i vyriausia Elizabetho bofeevi-1 kaUi turbut ir vėl norėjo 

Wm», tųtirod br a* Act kų wias, bet prasidėjus su prakalbas išardyt, bet poll- 
Aic*u, >*£l mstrajiene bylinėtis, jis vie- cija. jau nepatikėjo jų skun-

AmL Editor — J. NeviBckaa. 
So. Boti*. M***.

Publiiher — J. G. Geguži* 4 Co. 
OVNERS: Į

J. G. Geguži* aid M. SL Mictaison.
So. Boftta, M**s.

bondholdtrs, morigagve.;, 
und oUtaa aecųnty holde*. holding 
I mt ęent, or buk of tatai amoBt of . . . c---------  —/ ',wtatai, mortgages, or othcr rocuntiei balomis buvo rengiami fė- 

Nw*' r»i. Kovo 5 dieną buvo pa
rengti fėrai Baltimorėa Lie
tuvių Tarybos, Lietuvos* naš
laičių naudai. Pelno liko JO 
dolerių.

I

g I

(Bile rūšies)

ABDDD $1.04

Tik pamislykite!
Dabar jus galite nupirkt

Editor — st. Mkbeieoa, So. Bo«ton. šai su veikimu niekur jau ne- dams. Pats Neerarko teismo 
»j.. • k,. gimdydavo. teisėjas Murray buvo atsi-

Bayoaaieti*. lankęs prakalbų pažiūrėti, 
.pasisveikino su svečiu Ma- 
kauskiu ir pats pasakė kelia- 

{tą žodžių į susirinkusius. Ji
sai pagyrė Newarko lietu
vius, ir ragino juos dalyvau
ti šio šalies politikoj ir po
draug nepamiršti savo gim
tinio krašto ĮJetuvos.

Publikos prakalbose bu
vo daug. Kas gyvena savo 
protu, visi atėjo. Neatėjo tik
tai tie, kurie bijosi savo kle
bono Kelmelio, kad per spa- 
vednj neužduotų “pakulos” i 
3 valandas kryžium gulėti. 
Bet pats kun. Kelmelis ant v:-:-!., antini JvVarlnn- Pajieškau Baltramiejaus Andriušis,, 
prakalbų atėjo. Gal norėjo septini dykauuo- G*riiavoa vai, Pajesio kaim->, AmcH-1
vyras prie sandariečių prisi-niaV,,_ . .___ .
rašjli, nes pamatė, kad pra- . . Kalbėtojas ragino nj^en- 
kalbų jau nebegali sustab- padėti Lietuvos zmo-
dyti, tai geriau eiti su jais. J®®1®? H00 8110 nelaimingo

Svečias Makauskis kalbė-

BALT1MORE, MD. 
MSahunor** padan<**. 
Per visą kovo mėnesį su-

$.59 
.45

1 . By j-<«. Gegužis, Pulti.
>Sw»rn to and tubscribed bafore me 

Maita -31, 1925
7 Btanan J. Vasil, Juštice of the 1\- *ce 

Mjr Coaun. Exp OeL 11.1W».

mispoNDEims1 •*"’LM dien’bUTO?Lsa
BINGHANTON, M. Y. 
Sufrįžo i* Lietuvos drg. 

Balčikoni*.

14 kp. fėrai parėmimui Ma- 
riampolės Realės Gimnazi
jos, Pelno liko 60 dolerių. 
Pusė pelno pasiųsta Lietu
von.

Kovo 21 dieną buvo san-
Šiomis dienomis binghani- fėrai. Kiek pelno Ii-

•11- ~ Lifteko, nepatyriau. Manau, kad 
sandariečiai daugiausia pel
nė, nes tą dieną viršutinėje 
svetainėje buvo atletų pa
rengta “basket batt,* tlztai 
žmonių buvo daug. Sanda
ros kuopa taipgi sakė jpusę1 
pelno skirs Mariampoiės Rė- 

’patyrė ir gerai susipažino su aleA Gimnazi jai.
..................... - i Kovo 28 dieną ir vėl buvo 

fėrai Tautiško Knygyno, bet 
Knygyno fėrai bus bene nep

toniečiai susilaukė savo seno 
darbuotojo, draugo Balčiko
nio, kuris taipgi yra ir į. D. 
U p. centro pirmininku. P. 
Bj Balčikonis buvo išvykęs 
Lietuvon pereitą vasara ir 
ten praleido 9 mėnesius. Per 

; tą kliką, matyt, jis daug ką 
’patyrė ir gerai susipažino su 
Lietuvos tikiu, žmonhj psi-j 
ekologija, politika, partijo- 
mžs Ir kultūros organizacijo- ... ,i
mis. Pasikalbėjus su svečiu P^.nupgrausi, nes puMi- 
patyri daug įdomių dalvku . tehuvo. Visi
apie. .Lietuvą. Jis papasakot f erai buvo rengiami,
jė ir linksmų naujienų?—tai „ Svetainėje, ant
ąpie progresyvisko etemen- Hwhns gatves. Nors ir gavė
tu stiprėjimą visoj Lietuvoj. ^.e,V iankyto
Uėtuvos Socialdemokratų so^°» linksminosi. 
Pąrtija kiekvieną dieną už- r * .* *
kariauja sau naujų pozicijų,1 -Kovo 24 dieną rubsluviai, 
tik geistina, kąd Amerikos <Hrbąntieji kostumerską 
Uėturiai paremtų Lietuvos (mail oider) darbą, buvo 
draugų darbą. Lietuvos sustreikavę. Bet kadangi šį 
draugams būtinai peikalin- sezoną firmos turi nemažai 
ga. mmgįška parama ir drg. užsakymų, tai greitai susi- 
Baieikdmiš yra^peciaUąi ^a-taikė.
Ki^Xietuvo« SociRklemo-‘ . * * *

Partijos organizuoti -F 
’ - P??*

Balčikonis turi jga- _
mus ir nuo knygų leidi- Kodhns gatvės, rengia pra- 

rovė8 Kultūros, kuri Kalbėtojas, bus drg.
si Šiauliuose ir ameri- P- Grigaitis, “Naujienų” ro

jau yra žjnoma. faktorius. Taigi, baltimorie- 
biskiitį pasilsėjęs «ai» nepraleiskim progos, 

Žada imtis smarkaus oraani- tokių kalbėtojų retai ga- SMo darbo toms crgin- «ma girdėti. ŽinoK kad 
ai^jęms, nuo kurių turi iga-Haitis nėra kokis plius- 
“ ~ | W neveidinairiiauja.Jau

su d* BaloHconiu įaugiaus kaip 20 metų jis 
atvažiavo Jonas Cinikas, uirba socializmo naudai. 
Mite*jaunuolis Cinikas gi- Grigaitis stovi kaip uola už ^jSėrikojir išvežtas * įdealą, kuris jam atrado 
meta, senumo tietuvosK tai geriausiu. Nemaimmnkauja Sr atvažiavęs Šėkais įsitikinimais, kaip B i- 
angių kalbos. Jonas Chukas > .aba kiti. Bimbos "‘i<. 3- 
- • ;ijo» mainosi taip gyčiui,

kaip pavasario oras.
• ♦ ♦

Kunigas Krikščiūnas i u 
netoli du metai kaip čia gy
vena, o vienok parapijos (j ir 
neįsteigė. ' Jis nelaiko nei 
gaspadinės, nei nigerio. T ts 
darosi valgyti. Tai tikrai k u
nigiškai. Jo kelinių irgi nie
kas nemato—nešioja ilgą 

_Jis save vadina 
“krajavu kunigu.”

Baltinorieti

Teko girdėti, kad LSS. 14 
kuopa balandžio 14 diena, 

an įga- Lietuvių Svetainėje, 851

daf tik 17 metų senumo, bet 
jau didelis, gražus vaikinas. 
Jis žada būti musų draugu.

^Gučietieti*.

: BAYONNE,N.J.
Baisi revoliucija—bolševi- 

kasP—fis lubotom* 
kovoj*.

Pereitą metą birželio mė- 

šita, kad Elizabetho teisme . . *1 • . • _  1 _ u ”
neryje ^eleivvje” buvo ra- 
šyla, kad Elizabetho teisme -- 
prisaikintujų suolas priteisė 
P—gini duoti Bistrąjicnci 
pinigų užlaikymui 7 metų 
diArelės. P—gis su teismo 
nuosprendžiu nesutiko ir 
apeliavo į aukštesnį teismą 
<p—gis tuomet jau buvo 
ženotas su jauna mergina). 
Nekmiems savo draugams 
P—gis gyrėsi, kad vasario 
6 d. š. m* jis bylą sf ttstra- 
jiene laimėjęs. Ar tas tiesa, 
ligšiol man neteko patirti.: 
Bet toli gražu P—gio tru- 
beliai nepasibaigė. Jam pri
siėjo susipešti su savo jaruna- 
je pačia ir jos slaptu kava
lierium. Kovo 21 d. pas 
P—gį i krautuvėlę įėjo ko
kis tai ispanas ir už kelių mi
nusu kilo revoliucija. P— 

:giui kad ir švarkas sutruki-; 
nėjo, bet savo oponentas jis 
nugalėjo—pačiair ispaną iš
vijo laukan. Dabar anglu 
laikrašty “Bayonne Timcs’ 
tas P—gis garsina, kad par
duoda savo fomičius ir krau
tuvėlę iš priežasties skyri- 
nosi su pačia, kuri “apleido 
j© lovtf ir namus.” Pasirodo, 
kad P—gis vienas lovoj ne
nori gulėti. __

NEWARK, N. J. 
Makteutkio prakalbo* 

Iderikaių skundas.
“Keleivio'’ 12-tame name

ly buvo jau rašyta, kad 
New Havene dėl kleriknlų 
skundų policija neleido val
stiečių liaudininkų atstovui 
p. Makauskiui prakalbų lai
kyti. Tas pats buvo ir čia, 
Nevarke. Sandariečiai J čia 
surengė p. Makauskiui pra
kalbas 16 sausio, o klerika
lai įskundė kad kalbėtojas 
karstąs žmones valdžią 
griauti, kunigus karti, ir tt 
ff policija prakalbas sulai
kė. Rengėjai turėjo daug 
nuostolių. Sakoma, kad prie 
to daugiausia prisidėjęs vie
tos lietuvių kunigas. Lietu
viai šituo labai pasipiktino, 
ir kada kunigas ateina kalė
dodamas, tai vietoj penki
nės dabar gauna špygą; n> 
gafta to, žmonės jį da ir iu- 
došium išvadina.

Nežiūrint klerikalų skun
dą, Makauskio prakalbos 
visgi įvyko, kad ir vėliau. Jis)

p- ir

BROL1A1 FARMER1A1!
Prašau pranešti man, katrie M jus 

turite visokių žolių sėklų, kaip tai dū- 
biių, motiejukų ir kitokių žolių. Ai 
pirkau farmų 1 d. kovo šių metų, tai
neturiu jokių sėklų. Katrie turite, 
praneškite, aš pirksiu.

Taipgi katrie iš jus norite gerų ta
nų dei medžioklės arba paliavooėa, tai 
pa* mane galite gauti. Aš turiu labui 
geros veislės dėl zuikių, lapių ir kito
kių žvėrių Turiu jaunų ir didelių. 
Adresuoki!: (17)

PAUL KATRENAS
Box 41, Kast Lynn, W. Va.

Didžiausia Arbatos ir
• » •

Kavos Vertybė Amerikoj Šiandien
W. S. Qui®by Co., 291 Atlantic Avė., Boston, M***.

kej gyvena nuo 1905 metų. Meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu:

A, ŠVENTUKAS 
1934 Vinevvood Avė, Detroit, Mich.

. Aš, Franas MLsevičia, pajieškau sa- klenkalų viešpatavimo atsi- Vo brolio h. f. Misevičiaus, kuris vu-
bvectas MaKSUSKlS Kaine-. kratyti o alsikratyti F. Mū«^cnki metai at-

30 djiem atveja^ ir abiem nės įalės tiktai pėr 

nėjo, kaip kunigai pasiglem-lti . Lietuvą kuoda^aoglį
s*,^..rankas bankus lu- :savo laikraščiu. Patartina .-...’24®o.ci*rk Avė., Detmit. Mich.zą?l s*vo.ranK»s oanK® iu-laiklįų.ių. pSartin, 

pa po 35 iki 95 nuošimčių uz prašyti savo giminėms, 
baskohs, neduodami tuo bu-1 «Ke| <vi>- -Sandari,’' ‘tNau- 
du , įsuvystyti pramonei:^; ki
kaip ge slopina mokslą,;
brukdami mokiniams tiktai! N.warko Partiją**, 
poterius ir niekam nereika- ’
lingą lotinų kalbą; kaip jie 
yra paniekinę bažnyčią ir
Kristaus mokslą pavertę sa- vi” arba kokiu nors knygų ūžsi- 
vo partijos bizniu, ir kaip' , A ....................
laike rinkimu jie sako po du ’ 
pamokslu, vieną bažnyčioj,! 
o kitą rinkoje ant bačkos pa
silipę, ir per abudu vienodai i 
šaukia: “Balsuokit už kuni
gus. Kas su mumis, tas su 
Dievu! Kas prieš mus, tas 
-prieš Dievą!” Nei patįs lat
rai, kurie nukryžiavo jo Die-' 
yą, nevalkiojo tiek Dievo 
vardo, kaip dabar jį vaikio-! 
ja Lietuvos klerikalai. Jie ; 
net ir šmugelį varydami den- ■ 
giasi Dievo vardu.

Sakytume, gal p. Makaus
ke perdeda? Bet dabar yra 
atvažiavusi iš Triškių para-

• 4 k * 1 * '

£ <

KENOSHA,WIS.
Kurie nori, užsirašyti “Ketei-

sakyt, gali kreiptis .prie musu 
generalio agento. Jis patarnaus 
visame teisingai ir greitai.

Jo adresas:— -f-)
JOEELlOšlCŠ

North West Motei. Raoai 15, 
Kenosha, Wia...

P8AMO
Lietuvių Rubtiuvių Ąpaiąy- 
nimo Sąjunga rengia prąĮpjit 
ba* 15 dieną BALANDŽIO 

Prasidės 7:30 vaksra 
11-27 AMON PLACE, 

BROOKLYN, N. ¥.
, - . , . .1 Kalbėtojais pakviesti:

pi jos motens, kun gyvena i ^Naujienų” redakt*tw* P 
Nęw Yorko raišti joj. Ji liu- •'Garao” redakto-
djja, kad jai pačiai pnsiėjo|rilM L Šimutis, “Vranybė*” 
labai daug nukentėti nuo si- , mfaktorim J. O. Sirvydai 

vu«voi„ ^i,_ | parbinink?i v;tos pašėlusios klerikalų poli-! Darbininkgi. vi 
tikos Ji ūkimais g tokių kai

sąrašą, ir kaip pasakė apie įamokFnančio.""' 
tai per išpažinti, tai plonuti-. jžanra 
his-kunigo krausimas buvo:' 
“O ūž ką balsavai?” Kada ji 
pasakė balsavusi už social
demokratus, tai šitas kleri
kalas nedavė jai išrišimo, 
sakydamas, kad ji papil-

^savo socialdemokratų įės’ išgirstfdaiį naujoj

-•*» ' *|

Kviečia Koti^tė^a*.

Rei Atsakymai
Nekomufiutui, Brooklyn,

- - N. Y. —Ačiū draugui už ko- 
liausi “baisą grieką. ’ Ir per respondencijs. bet apie tą 
du metu šita moteris negalė- patj (la|vką patalpmom an- 
jo prieiti ispazmties (ji bu- ^įau „3uta 
vo dievuota katalikė). Prieš.
išvažiuosiant Amerikon ,Ji :Hudson, Mass. - Galbūt 
nuvyko kalyąnjon. Bet ir ; , ir tfca rašot k
tenai jai pnsmjo sugaišinti davatkas ir sandarieSuaTbet 
istisą sąvaitę laiko, pakol k d j - koresponden- 
pnejo ispazinties. Vienas J £|ti be£į£lin.
kunigas siunčia nuo savęs, J (|e)
kitas nuo savęs sakydami * - g- netalninrime viq- “Baisu m nanildni ” myDes neiaipinsinie.VIS. EjkiISŲ gi I vi v 3 paj/lHlCI. |
Pagalios jai davė išrišimą,' u,’; .J
bet ji turėjo prisiekti, kadi^ass’..
ateinančiais rinkimais bal-’ n.e^?iaisuos už savo kleboną. i sinnkime, tai paties Kliubo 

.v . u • * • [reikalas yra juos nubausti.Šitaip pasakoja moteris, J
kuri nepriklauso jokiai par-i ° ’ --
rijai. Taigi reikia manyti,! DA
kad p. Makauskis teisybę 1 AJlEnSftV'JimAi .

T

—Ačiū draugui už ko

du metu šita moteris negalė- /p^^alykąTatalpin^ a'n-

vo clievuota katalikė). Prieš

apie klerikalus kalba. ’ ’ l ———7
Anot kalbėtojo, klerikalai .1 Licluv,'J '^^V^neKnan «*- 

neturi nei vieno mokyto vy- bartinius antrašus Krank Sadausko ir 
ro. Patįs kunigai yra labai 
menko mokslo Žmonės. Kas jiems Svarbias žinias ir laiėta* ii Af- 
tik tingi naudingą darbą "S? 8™^ “ 
dirbti, tas eina j kunigus.-------------------------—-------
Amerikoje daug mato^'*SSį*u 
Siaucių ir knailtiU tapo ku- dvbos, Mariampoiės apskrities, Gu- 

rtit nerejkŠt''

darbe dirotl. Ir istiesų dyka- Nevy Yorkų. Meldžiu atsišaukti ari* 
žinantieji apie j*o> maionėidte man 
pranešti, turiu labai svarbu Mikai*. 

ANTANAS VOSTLTUS
805 Cecelia St. Kenosta, Win.

darbe diribti. Ir ištiesų dyka
duonių šiandien jau tiek 
daug priviso, kad prisieina 
po du ir tris sodinti į vieną 
parapiją, ir visus juos bied- 
ni žmonės turi maitinti. Už
tai Lietuvoje ir yra tiek daug 
vargo. Ar ūkininkas galėtų 
gauti daug pieno, jei turėtų 
tik vieną melžiamą karvę, o 
septynis bulius? O klerika- 
liškoj Lietuvoj šiandien ly
giai taip yra: ant vieno dar-

V. Lauraitienė gyvenanti Lietuvoj, 
Kėdainių ap*k, Baisogalos miestely, 
pajieškau savo vyro Stanialovo Lau
raičio. jau 16 metu kaip išvažiavo j 
Amerikų ir gvven" Chicagoje. Norė
čiau žinoti, ar dar iryvas, ar gal mi
ręs. Taipgi pajieškau I*umj^ia m- 
sers. kuri ženota Ir po vyru vadinasi 
URŠULE VABALU KAS. Ka* apie 
juos žinote, malonėkit pranešti arba 
patįs lai atsišaukiu šiuo adresu:, 

ST. NEVISKAS
915--81h Avė. It^Jcford, III. .

PAJ1Ė4KOMA: Janušis Jonas,
Anerjken atvyko 1914 metais ir ap-

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedirnui merginos 

tarp 25 ir 35 metų senumo. Nesvarbu 
kokio tikėjimo ar be tikėjimo. Geisti, 
na. kad galėtų kalbėti angliškai. Aš 
esu vaikinas 10 metų, negeriu ir nerū
kau. Myliu mokslų, dailę, muzikų ir 
šokius. Turiu nuolatinį darbų ir gerai 
uždirbu. Esu pilnai sveikas. Norėčiau 
surasti merginų, kuri jau norėtų ap
sistoti ir dailiai, meiliai, ir sveikai sa
vo namuose gyventi. Meldžiu 

. merginų rašyti laiškelius.
B. BERKIS

Gen. Dėl. Main P. O.
Pittsburgh,

visų

Pa.

rirvyenA Brooklyn. N. Y. Pajieškau apsivedirnui ntergiaoa,
^lCa^>aviėii)s Juozas, prieš dvvlikų katra moka skambint ant piano. Taip- 
nuėti). iškeliave Argentinon. f gi aš turiu Amerikoj draugų, du bro-

Mbetys Jonas, Amerikon atvy ko , {'u 'r kitokių giminių. Meldžiu atsi- 
190a metais ir tūlų laikų gyveno Dės.

-Maings, lovų. •'
y. Giniotis arba Gimistįs Aleksandras,! 
atvyko Amerikon 1913 metais ir tūlų | _ ..
lės* gyvenęs Bridgeport, .Conn. | j_ *^*s*c*“

Vasiliauskai Jonas it .Koti.,.._
191*‘metais gyvenų Philadelphia. Pa. nuo 20 iki 3o metų, jokių pasegu ne. 
. Apie juos žinantieji arba patįs jieš- , roikatann.. Ai

koaūeji prašom: atsiliepti šiuo ant._ 
žu: UTHUAKIAN CONSULATE ; , , - - -
• 38'PaA Row, New York City, N. Y į ,,Aarl.c A1TCV Ac

I^jiėikau brolio Miko šaks, kuris i 
ilgus metus gyvena-Amerikoje. Aš esu j 
semt jo seaoo, sugrįžus atgal į musų ! 
tėviškę ir .norėčiau labai susižinot su! - - . -
taolta. Todėl malonėk atsisaukt arba ta našlės nuo 25 iki 32 metų amžiaus. 
Žinhnticji kur jis randasi, teiksis pra- ” .............
deki. Maria raks 
•• - Natkiscbkenr Kėeis Pogegen

. ;.- Metųelgabiet, LHhuania.

šaukti šiuo adresu:
ANDREW KALĖDA

2511 Kūhwaukec St., Rockford, iii.

_____ _ merginos, gyvenimui 
Kotryna, draugės, tikros lietuvaitės, katalikės, 

Z Apie juos žinantieji arba patįs jieš- reikalauju, tiktai geros' širdies.' Aš 
• ! ųtsiliepti šiuo antra- csu 43 metų. Turiu savo vietų ir pas-

; torų darbų. Malonės prisiųsti ir savo

J. TAMOŠIUS DIENGAUSKAS 
609—5th Avė. N. W„ 

Grcat Falls, Mont.

Pajieškau apsivedirnui merginos ar-

Aš esu vaikinas 34 metų. (16)
MR. B. .V. 193 Grand St., Box 108, 

Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedirnui merginos ar-
• -PųiitakBU Jūoz® ir Motiejaus Jau-1 ta nasles be vaikų, nesenesnes kaip 
ėtOMta, Uždu taiso, Merkinės para- '4o metV »r nc jaunesnes kaip JO metų, 
bi^j Jotubo Skripkino—Druskinin- ta skirtumo tikėjimo. Esu našlys, 40 
KB/tetamo- Tune svarbų-reikalų iš 
Uętuvės. K*s apie juos žino malo
nei Brtnešti Urba pata hti atsišaukia.

-.< ■ POVILAS AMSIEJUS
Vterrick Avę- TCashington. Pa. 

? 7? ja- PRŪSŲ LIETUVOS. ~ 

•*. ASfc ŽAKS, Įjūri, esu apsivedus su 
Dtta • Denk;- Jėgdose, šiuomi duodu Į 
daog labų difnų nuo visos giminės 
mušų-'mfeiiemg pusbroliams ir pareis-' 
kilta; kad esam da gyvi. Pirm karo 
•gyyeaom gerai, užėjus nelaimingam 
tearei - ^perkentėjem daug nelaimių. 
X*9* žmogų paėmė kanan, aš likau 
(N) trims mųžats kūdikiais ir vyro tė- 
vaū. kurie da ir dabar yra gyvi. <fi- 
^tiatedųj nejanuėj. J musų apielinkę 
isiyečže rutaL namus ir turtų sunai- 
1dnd,7 »:h»es. turėjom pabėgti. Tik už 
putas ap;tų .po rusų išvijimo, galėjom 

atgdt VųMžia davė nenkų pa- 
griba jr lėtai yargtngai galėjom pra- 
«K <yV*ot- iš raujo. Musų motinėlė 
buvo Hgabęnta: Rusijon ir tik 1918 m. 
iltaijjn Tėvelis mirė rusams bcisi- 
veržižBt ir nespėjom nei palaidot. Da- 
bųr mes esam po Lietuvos valdžia, bet 
ji mus vargina sunkiais mokesčiais, 
musų, prekių nėra kur parduot, o ka 
mes turim pirkt reikia brangiai už
mokė*. Einam į skolas ir nežinom, kur, 
imat pagalbos. Lietuvos valdininkai 
žmonių vargų nepaiso, o prie to da ir 

! blogi metai užėjo. T odei prašom visų t musų giminių ir šiaip geros širdies 
! žmonių mus sušelpti.

ANNA DANK
Jocgden, Post Nattkischken Kr. 
Pogegen. Memelgebiet. Lithuania.

Pajieškau' savo brolio Juozapo Mu- 
nintro. Ibieina iš Kauno rėd., Šiaulių 
apslu, Užugarčs parapijos. Veršių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti šiuo antra
šu: <16»

WILLIAM MUNINGIS
P. 0. Box 3, Royalton. III.

metų senumo, turiu 3 vaikus, visi ei
na mokyklon. Turiu savo stubų irfor- 
ničius, dirbu kasyklose. Kaip atsišauk
site, dauginus per laiškus susirašy
sime. . ■ > (16)'

Ą. AGANAUSKAS
P. O. Boa 187

Anvil Loeation, Mich.

LIETUVIŲ LAISVES 
MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖ

UAUkEGAN, 1LL.
Valdytas Aatraiųi:

1) Pirmininkas VINCAS GABRlf 
726 McAllister Avė.

2) Pagelbininkas KAROLIS D1MAA 
716—8th St.

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

4) Turtų Sekr. ANT. SAUUČKA 
810—8th St.

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

6) Iždo globėjai: 
JURGIS PETRAITIS

907 So. Jackson St
JONAS SKARBALIUS 

841 Lenox Avė.
7) Knygiai K. AMBRAZIUNAS 

849 So. Lincoln St.
JURGIS JOKŪBAITIS

328 Liberty St.
8) Maršalai: A. DELKUS 

711—8tb St.
JONAS JOKŪBAITIS 

47 Picidilly Court

DRAUGYSTE DIDŽIO LIE
TUVOS KUNIGAIKŠČIO 

VYTAUTO.
P. O. Box 177, 
St Charle*, III.

VALDYBOS ANTRASAI:
Pirmsėdis Juozapas Misevičius,' 

IW West Main St., 
Pirmsėdžio pagelb. Antanas Jurgutis 

585 Wcst 5th St
Nutarimų Rašt. J. Stanialovaviėius, 

193 Wcst Statė St.,
Turtų Rašt. Mykolas Sablickas, 

P. O. Bos 342,
Iždininkas Antanas Kiniontas,

105 West Main St, 
Knygius Kazimieras Tamašiunas,

42 West Walnut St., 
IŽDO GLOBĖJAI: 

Justinas Kukoraitis,
112 Wcst 5th St., 

Jonas Sadauckas,
164 West Indiana St, 

Boleslovas Aleknų,
158 Monroe St, 

LIGONIŲ KOMITETAS: 
Juozapas Stančikas,

110 West lllinois St, 
Bronislovas Einoris,

117 West Main St, 
REVIZORIAI KNYGŲ: 

Kazimieras Arlauckas, 
44 West 6th St, 

Romualda Gričiunas, 
85 West Main St, 

MARS.4LK0S: 
Petras Kišonių, '•

P. O. Bok 3244- •. I . 
Liudvikas Gruožis,

R Htst, Rpx 10,-■

Z-
$

Pajieškau savo brolio Povilo Dobilo. 
Paeina iš Suvalkų rėdybos. Mariam- 
oolės ap»k^ Panemunės parapijos. Ši
lėnų kaimo. Meldžiu atsišaukti 
antrašo:

MOTIEJUS DOBILAS 
P. O. Bos 3, Royalton, III.

šiuo 
(16)

Pnjieškau Martino Baltoko ir kitų 
draugų, su kuriais 192:) m. atkcha- 
vom ant laivo I«erdam. Malonėkite at- 
aišaukti. M. LEATUKAS < 16)

1530 W. Monroe St. Springfield, III

NORIU SUSIŽINOTI su Kan idoj 
gyvenančiais lietuviais. Prašau at-i- 
šaukti, už kų busiu labai dėkingas. 
Platesnes žinias suteiksiu per laišku.

ALEX STULPIN (ivt
Box 16C, Sanbornville. N. H.

. Aš, Vincas Kučauski«, pajieškau 
pusbrolio Felikso Janušausko, Smil
gių parapijos, Pajulų dvaro, Kauno 
efldybos. Pirmiau jis gyveno Milwau- 
kee, Wis. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji malonėkite pranešti, busiu 
dėkinga*.

VINCAS KUČAUSKIS
22 Bordenton Rd, Buriington, N. -J.

Pajieškau brolio Povylo Dundulio, 
S'veno Kansas City. Noriu už pagcl- 

ninkų ant farmos. (16)
A. DUNDULIS

P. O*Bo.x 271. Cotulla. Texas.

Aš, Ona Zelin’u vičiutė. Juozapo Zc- 
Mnkevičians du tė, pajieškau dėdės 
Jurgio Zelinkevičiaus ir krikšto tėvo 
Antano Miliaucko. Kas apie juos ži
no, malonės man pranešt cnt sekan' o 
adreso: * JJ) I

MTRS ANNA ZELTNKEVTCIUTR 
’77‘. štohaM-k St, Stratford, Com

! Pajieškau apsivedirnui vakino, ne- 
: jaunesnio 27 metų, mylinčio švarų 
• šeimynos gyvenimų. Aš esu mergina 

25 m, vidutinio ūgio. Su pirmu laišku 
malones prisiųst paveikslų ant sekan
čio adreso: (17)

“Naujienos” Box 141 
1739 So. Halsted St, Chicago, III.J-------------------------------------
Pajieškau apsivedirnui merginos ar

ba našlės, nuo 35 iki 40 metų. Aš esu 
89 metų. Kuri mylėtų švarų šeimyniš
kų gyvenimų, malonės kreiptis laiš
ku dėl artimesnio susipažinimo. At
sakymų duosiu kiekvienai. (20)

•p. M__S
2900 E. 82nd Št, Cteveland, Ohio.

PIRMA LIETUVIU AGENTŪRA 
CAMDENE.

Parduodam stubas, tarnas, lotas, 
bučernes, teatrus, hotelius, ant fong- 
vų išlygų. Išdirbant visokiu* doku
mentus. Teisingas patarnavknaa. /Pa
rūpinant mortgičius. Inšinrinam Ba
rnus ir forniėius. Kreipkitės **» (10) 

TAMULEVIČIA IR VIGELIS 
12*1 Tharmaa St, Cssrif, N. J. 
Bell ’Phone 4245-M. Keyston 30943

-----------------------------------------

I

PkgDkVUiAi
PARSIDUODA SALIUNAS

Kampinis namas, senas per 20 me
tų išdirbtas biznis, randa pigi. Prie
žastis pardavimo—esu našle ir tame 
biznvje nenoriu būt. Klauskite (15) 

ŠIRS. A. P. 1« MILL ROAD 
JERSEY CITY, N. J.

PARSIDUODA 2 NAMAI
Po 3 šeimynas, po 5 kambarius šei

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

.1. SUMAS
7 Beach St, Haverhill. Mass.

PARSIDUODA PULRUIM1S
Išvažiuoju senon tėvynėn, todėl no

riu urėta parduot. 7 stalai, biznis iš
dirbtas perai. Klauskit

27 Main St., Peabody, Mass.

FARMOS

Atidaryk Ulbate Butf
Pradedant vienutėm ir baigiant mi

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

K. ŽVIUS
17* Beivedere SU Saa Fraadsca, C*L 
Prisiųsdamas vienų dolerį arba už 
tiek .\ą>ney Qrderj, o aš jums suteik
siu už daugiau nega *1,000 vertės. 
Imk rišikų už tų maža pinigų. (-)

AP5VIESKIT SAVO 
NAMUS.

.. Atvcžkit arba atsiųskit j lietuvi* 
dirbtuvę tuos daiktu*, katruos Mari
le. kad butų perdirbti. Mes apdirbant 
*u visokiai metai*. Nikeliu, SMsbTa, 
Variu ir Misingiu. AutemoMNo daHs 
ir stubos .daiktus. .pečius, .kranus, 
lempa*, bresines .lovas .ir .visokias 
daiktus padarom kaip naujus. Lietu
viškoj dirbtuvėj dirba tiktai puriukti 
ir išlavinti lietuviai. Darbus padaro 
mc gerai, greitai ir už prieina** 
kainų- O3>

M. I. IMJ.MŠA. Savininkus.
ATLAS ELECTRO-PLAT1NG 

WORKS
5UI3 Melrose St, Philadelphis. P*.
Tel. Jcffcrson 443 L

UKC
Parsiduoda pigiai. Norinčius pirkti 

meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (16) 
JOSEPH GERIBA 

Seottville. Mich.

PARSIDUODA UKfe
Parsiduoda ūkė greitu laiku. 75 ak

rai žemės, 40 akrų dirbamo*, likusi 
miškas ir ginykla, ant ežero kranto, 
prie didelio kelio ’• mailės nuo mies
to. pašto, stotie* ir mokyklos. Parsi
duoda fu gyvuliais, mašinomis ir au- 
tomobilium. Kas nori, gali pirkti ir 
rakandus. Žemė labai puiki ir graži 
vieta, nepraleiskit progos. Dėl plates
nių žinių rašykit laiškų pas savininka 

ANTANAS MAZALIS (17) 
Box 4. H'oodbero. W i*.

PARSIDUODA FARMA
38 akrai žemės. 3 kambarių stuba, 

barnė ir kiti budinkai, tvoros, arti mo
kykla. Kaina $2000.

’ Antra farma 44 akrai žemės, daug 
vaisingu medžių, geras vanduo, be bu
dintai. Kaina $900 Rašykit savininkui 

. vokiškai, čekoslovakiškai arba angliš- 
JOHN EIRING (ir.)
R. 1, Rainbridgv, Ohic.

I 
kr»i

DYKAI NUO PATRŪKI
MO KENČIANTIEMS.

Nedėvėk diržo—isvengic pa
vojingos operacijos

STUARTv, LIMPANČIOS PLAPAO 
PADUSR..fT£S yra skirtingos rito 
parišanK «..ržo. jos yra išlaukinės gjr- 
jtyduolės .tmpančios prie kum tr 
duodančios sustiprinimą toms kum 
dalims, kurioms reikalinga. Netari 
jokit) šniuru nei sprenžinų. Nemarias- 
ka ir neatsiremia i kaulus. Tūkstan
čiai šiomis paduškaitčmis gydosi na
mie. nesutrukdami nuo darbo ir dau
gelis praneša, jogei šitokiu budo išsi
gydo. Minkštos kaip mošastas—leng
va pridėt—nebrangios. Už jas gaut* 
auksinis medalis Romoj. Grand Prix 
medalis Paryžiuj ir garbingas pami
nėjimas Panamos Eroozicijoį, Saa 
Franciseo Procesas atsitaisymo vr* 
natūrali* ir daugiau nereikia dėvėk 
diržu Mes pri rodysi m tai pasiųsda
mi <ums Plapao išbandymui visiškai 
PYKAI. Nesiųsk pinigų, tik* paraiste 
mum*. (->

Pl.tPtn I 'DORA TORI ES
3U58 Stnarl'a Eldg , St. Loma, Ne. ,

%<
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Sveikatos Kampelis.

minystėje tėvų. Tečiau, nors 
tas faktas ir yra žinomas, 
reikia patėmyti, kad tas tik 
yra tarp kai-kurių baltųjų 
pelių rūšių, ne tarp visų veis
lių ir niekuomet nebuvo pa- 
tėmyta tarpe baltųjų žiur
kių, marių kiaulyčių, zuikių 
ir kitų gyvūnų, kurie yra 
vartojami tos ligos bandy
mams. Labai nenaturalės 
sąlygos, kuriose tie bandy
mai yra vedami, yra taip' 
skirtingos nuo tų, tarpi ku
rių randasi žmonių rasė, jog; I 
galima tikrai sakyti, kad vė
žys nėra prigimtas tarpe 

- (žmonių. Kitais žodžiais sa-
vėžio ligos, lig šioliai nesu-jkant, bandymų prirooymai

VĖŽIO LIGA.
(Tąsa)

Trįs paprastos rūpesčio 
priežastys.

Imant domėn, jog toji li
ga padaro tiek baimės ir! 
rūpesčio ir, tikrai sakant, i 
^ra labai baisi, yra svarbu! 
žinoti tris paprastąsias rū
pesčio priežaštis. Pažiūrėki
me i jas arčiau.

(1) Ar vėžio liga yra lim-> 
pama? Tiek, kiek mes da-! 
bar žinome, ji yra nelimpa- J 
ma. Jokių perų, kurie Įleisti Į 
arba inėję i žmogaus ar gy- i 
vulio kūną butu priežastimi

■— v • a • ■» . * 1 • •

rasta. Taip pat nėra jokio 
pamato tikėti pasakoms, ku
rios taip dažnai pasakoja
mos apie “vėžiu užkrėstus 
namus” arba “vėžio kai
mus.” Sirgimas taja liga ku
riuose nors namuose dau
giau kaip kituose, atydžiai 
dalyką ištyrus pasirodo, jog 
tuose namuose gyvena dau-' šeimynose randasi vėžio li-

negali dar užstoti statistikos 
prirodymų, kurie parodo, 
kad vėžys yra neprigimti- 
nas. Net tie, kurie tvireiau-

linų vaikščios po Įvairias 
! miesto dalis, nėra abejonės, 
kad prasidės epidemija, ku
rios vėliau negalėsi jokiu 
budu sulaikyti. Jeigu maža 
ugnelė yra greitai užgesina
ma, pragaištis bus labai ma
ža: bet jei leisi ją platintis, 
ji išaugs i didelį gaisrą, ku
rio nebus galima net ir ge
riausiomis priemonėmis už
gesinti.

Priežastys, kurios veda 
prie vėžio.

Paprastai yra sakoma, kad 
mes nežinome delko vėžys 
atsiranda. Tai reiškia, kad 
mes nežinome, kas priverčia 
pirmąją mažą celę arba ce- 
Jių grupę permainyti savo 
pobūdį ir persikeisti i tokią, 
kuri turi nelabą ir nesulaiko
mą jiegą augti ir platintis, 

ma (daug dažniau, negu kai- 
kurie žmonės mano) apie są
lygas, kurios, rodos, yra 
prielankios tai nelaimingai 

. Ypatingai mes 
I vėžys dažnai

KiU
- V ę>. Būtinai reikalauk, ARTI 70 METŲ SENUMO 

,;i> gerai ištirtų.
Krūčių vėžys.

'■ii yra viena iš vėžio ru- 
kurioje yra daugiausiai 

iun. kad ligonis gali pa- 
ikii. dėlto kad anksti ji 
i z: i yra, r-1 •
Liuku. Tečiau liga iš tos

■> plaunasi greitai ir la-;,T „ 
.-v-urbii,^nelaukti ilgai suita- ’

;<> laiku, kuomet jis yra

S . c V .
viii
sve 
pažinu 
ne 
v lt tbu.

V '
zy-
išov<lomas, ir ant kruties’bi- 
k k kis truzelis reikalauja

> ir atsargaus gydymo.
X i-s daugelis gūželių nėra 
vči'.iu, bet kiekvienas iš jų Į 
■z.,'i pavirsti Į vėžio ligą, 

kurie apsireiškia pas 
i s senesnes, negu 30

REUMATIZMAS RYŠELYJE
SAKO JI JAUČIASI JAUNA

Ponia S. VVenzel, 262 Kingsley St., 
Buffalo, N Y., rašo: "Meldžiu pri
siųsti man dar vieną, baksą jūsų Bul
gariškų Žolių Arbatos, nes tai yra ge
riausia gyduolė, kokią tik aš turėjau. 
Ji pagelbsti man visuomet. Aš duodu 
ją išbandyt ir savo draugams. Aš esu J 
arn metų ir n»n» draugės stebisi, i Palyginamai, kodėl aš atrodau taip jauna ir jau
čiuosi taip gerai. Aš joms atsakau, 
kati man daug gelbsti nslaikyt jaunys
tę jr sveikatą Eulgarišaų Žolių Arba-

Buigatiškų Žolių Arbata, imama 
kar šta prieš gulsiant, pagelbsti pra- Į 
salint šaltį ir yra gera nuo reumatiz
mo ir vidurių užkietėjimo.

Parsiduoda visose aptiekose po 35;., 
75c. ir $1.25.

PASTARA: Jeigu jus norit gaut 
mano didelį šeimynišką penkių mėne
sių baksą, prisiųstu man $1.25. Ad
resuoki! man: H. 11 Vvn Schliek. 
I’resident. '5 Marcei Building, 
Pittsburgh, Pa.

PračaIi nkit uždegimą ir skausmą:: u. Abelnai imant, vė-
greit veikiančiu linimentu

damą vietą. Tyras ir apstus 
kraujas užmuša ligos gemalus ir 
prašalina skausmą.

Tuojaus po ištepimui seka pa
lengvinimas, uždegimas prapuo
la ir sutinimas atslūgsta. Gėrėki
tės šiuo komfortu šiandien. Viso
se aptiekose—35 centai

Prašalina
Skausmą!

•u
Jeigu jus kenčiat nuo reumatiz
mo ryšelyje ir sąnariuose, paban
dykit Slu&n's. Vienas lengvas už- 
tepimas—jus neprivalot jo trinti 
— suteiks jums pagalbą trumpa
me laiko.

Stimuliuojanti sudėtiniai, iš ku
rių Sloan’s yra [įdarytas, siun
čia šviežią ir tyrą kraują į skau-

Sloaris Liniment
Tie, 
ynutr! _ «
ir et u. ypatingai yra svarbus.
Visokie gužai krūtyje, nežiu- 

Tečiaus kai kada yra žino- riiit kokio amžiaus moteris 
būni, imi buti, nieko nelau
kiant. nusimanančio chirur-i 
gc ištirti, ii jei jie esti ilgiau 
kaip mėnesį, turi buti išimti.Į 
Operacija, išimant mažus 
erzelius, yra palyginamai 
mažmožis ir mažai arba vi-1 
sai jokio kūno subiaurinimo 
nepalieka. Iš kitos pusės, už-1 
vilkimas operacijos reiškia,' 
jog vėliaus reikės daryti di-į 
dėlę ir sunkią operaciją,! 
kuomet prisieina subiaurinti i 
kūną ir gali privesti prie 
mirties. Reikia atsiminti, 
kad kiekvienas guzas, kuris , 
yra laikomas iki tol, kad jį j 

ilima butų iš sykio pažinti-, ; 
lipo vėžį, jau yra tokiame ;

šiai stovi užtai, sako, kad permainai. ' 
insigema tik palinkimas prie žinome, kad 
vėžio ligos, bet ne pati liga, atsiranda po ilgo nuolatinio 
Daugiausiai ką galima pa- ___ ___
larti tiems žmonėms, kurių ir apie paprastas peraugas ar

giau žmonių turinčių kai pu-1 ga, kad jie patirtų ir ypatin- 
sę amžiaus. Kadangi vėžys gai saugotų ligos apsireiški- 
yra liga vidurinio arba se- |mus. Tečiau, jie neturi ru- 
nesnio amžiaus, taigi, su-J pintis niekuo daugiau. Ne- 
prantama, tokiose aplinky- teisingas supratimas, kad 
bėse dažniau atsitinka ir vė-, vėžys insigema, kila iš to, 
žio liga. Taip pat pasakos kad liga taip plačiai išsipla- 

r-' tinusi dažnai užpuola kelius

r.<.

kokios nors vietos trinimo

■ skaudulius. Lupos ir burnos 
vėžys yra žinoma, jog atsi
randa nuo išdegimu nuo 
pypkės cibuko, nuo nuolati
nio trinimosi išgedusio dan
ties ir tarp Rytų Indijos gy
ventojų nuo kramtymo betel 
riešutų, kurie turi aštrų er
zinanti kevalą. Vėžys ant

i

-----------------------------------------------

| CHORO RETERTDARAS 
MĖNESINIS MUZIKOS 

LEIDINYS
Kaina Metams $2.00

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

ĮTALPA:
“Liaudies Dainiui“—Maršas 

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

tetui arba chorui)
“Tėvynėn” (Lygiems bal

sams (
“Važiavau Dieną” ir “Bėda” 

(Maišytam kvartetui arba cho
rui) Kaina 75c.

Chorams duodamas didelis 
nuošimtis

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

I

g

* TeL South Boston 3520 <
, Residence University 1463-J. '

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

nnt 100 Salėm St.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo viso
kių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėiusio reuma
tizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valymui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitokių ligų. Taipgi tarime nuo visokių slaptingų 
ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir 
moterų Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių turime. Mes 
jums patarnausime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daktarus 
per telefoną uždyka. Todėl, jeigu norite gaut gerus vaistus ir su- 
taupvt pinigus, tai ateikite į APTIEKĄ po numeriu
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

bėse dažniau atsitinka ir vė-1 vėžys insigema, kila iš to
I - - - - - J *“ —----- ~ ~ ----- - ----- - -

apie daugiau vėžio liga ser
gančius kuriame nors kaime, 
paprastai ištyrus, pasirodo, 
kad tai yra kaimas, iš kurio 
dauguma jaunuomenės yra 
kur nors iškeliavusių. Dėl ( 
tos priežasties taip daug1 
mirčių nuo vėžio ligos yra Į 
Vermonto ir New Hampshire 
valstijose, nės iš tų valstijų; 
daug jaunuomenės yra išė-i 
jusios Į kitų valstijų mies-l 
tus. Vakarinėse valstijose, 
kame gyvena daugiausia 
jaunuomenės, nuo vėžio 
miršta labai mažai.

Pasakojimas, kad gaiima 
užsikrėsti vėžio liga nuo ki
to žmogaus, yra nepama
tuotas. Iš daugelio tūkstan
čių užrekorduotų vėžio ope
racijų, nėra nei vieno atsiti
kimo, kad ligonis butų užsi
krėtęs nuo chirurgo ai- slau
gės. Pasibaisėtinas apleidi
mas kai-kurių ligonių atsi
tinka vien dėl to, kad jo pri
žiūrėtojai bijosi užsikrėsti 
taja liga. Ypatingai tai yra 
nelaiminga, kadangi vėžys, 
kuomet jis yra neišgydomas, 
reikalauja kantrios ir žmo
niškos priežiūros. Nors nėra 
pavojaus gydyti ar apraišio
ti serganti vėžio liga, tečiau 
paprastas švarumas reika
lauja, kad sutepti apraišalai 
ir įvairus nešvarumai apie 
ligonį sergantį vėžiu butų 
atsargiau •surinkti ir disin- 
fektųoti, o apraišalai sude- 
įgirtti. Tai daryti reikia ne 
‘dėl to, kad bijoti užsikrėti
mo vėžiu, bet dėlto, kad pū
liuose ir apraišaluoše randa
si įvairių perų panašių Į 
tuos, kūne yra priežastimi 
vočių, rožės ir kitų odos už
degimų.

(2) Ar vėžys gali buti pri
gimtas? Praktiškai sakant, 
vėžio liga nėra prigimtiną. 
Niekas negali taip gerai to 
dalyko patikrinti, kaip gyve
nimo apsaugos bendrovės, ; 
kurios žiuri Į tą dalyką iš 
biznio pusės. Tos instaigos, 
kuomet sprendžia ai* asmuo 
yra “good risk,” atmeta pri
rodymus, kad vienas arba 
kitas tėvų arba kuris nors 
protėvių yra sirgęs ta liga. 
Iš tikrųjų nesenai ir labai 
tikrai vedami tyrinėjimai 
gyvenimo apsaugos bendro
vių statistikų galutinai pri- 
rodė, kad nėra priežasties 
tos ligos bijotis, nors ir abu
du tėvai butų mirę nuo vė
žio ligos. ___ _

Tiesa, kaikuriuose bandy-i gaisras "namuose. Jis prasi
muose su pelėmis, kurie J deda vienoj vietoj kūne 
taip plačiai buvo aprašomi i kaip ir tymai prasideda vie- 
]aua*aščiuose, lyg nurodo, nuošė miesto namuose. Jei 
M. vėžio liga dažniau už- Į uždarysi namus ir neišleisi 
puola tuos gyvulius, kurie tymų išeiti, epidemijos ne- 1 _
yra gimę iš arti stovinčių gi- bus. Bet jei žmonės iš tų na- žiu, tinkamai ir atsargiai jos

I
I

šeimynos narius toje pačio- viršaus pilvo tarpe Kasmero 
je ar sekančiose gentkartėse. gyventojų, niekur tarp kitų 

(3) Ar vėžys yra kraujo: gyventoju nerandama, kila 
liga? Jis nėra kraujo liga ir,iš nudeginimo nuo kangri 
negali buti paskaitomu pa- krepšiu su degančiomis ang- 
našiu Į Veneros ligas arba Į kurias tie kalnu gvven- 
ligas, kurios paeina iš nedo- tojai nešiojasi su savim, kad 
ro ir nemoralisko pasielgi- pasišildyti.

t mo, kas galėtų suteikti pa- i yra randamas tarp kvnieč 
į vier;iui_ žmogui ar šeimynai j kurie valgo perkarštus i

Vėžys gerklės 
:ių, 

is jy-
i žilis, o visai nesiranda tarp 
jų moterų, kurios valgo ry
žius šaltus, ant antrojo sta
lo. Pilvo (skilvio) vėžys ga
li atsirasti iš pilvo skaudu
lio. Vėžys yščiaus, dažnai 

žvčiu celių. Tos celės’ kaip I-““ nuokndn vrn ^IvHnnmns i nkl.!S»draskymo (kūdikiui ge-

ištvirkėlio vardą.
Kaip vėžys auga.

Yra gerai žinoma, kad 
žmogaus kūno audiniai, rau
menys, glėznys, kaulai ir tt. 
susideda iš labai daug ma-i

i

kada yra palyginamos i ply
tas mūre ir jos laikosi viena 
su kita sujungtos medžiaga, 
kurią galima palyginti prie 
kalkių mūre. Tečiau tos ce
lės nėra tai negyva medžia
ga kaip yra plytos. Jos yra 
gyvos, nuolat auga ir mirš
ta, prisilaikant kai-kurių Įs
tatymų, kurių mes gerai ne
suprantame.

Kaltais kurios nors iš tų 
celių pradeda augti ir vys
tytis nepanašiai Į kitas visai 
nepaprastu budu. Maža ce
lių grupė, rodos, sudaro ko- j 
lioniją, iš kurios pasidaro 
nesveika kūne vieta. Ta vie
ta gali buti odoje, krūtyje, 
piive, gerklėje, ar kitoje ko- 
kokioje kūno dalyje. Dažnai 
celės sudaro mažą kietą 
grumulųką, kuri lengvai ga
lima užčiuopti ir kuri gali 
chirurgas lengvai pradžioje 
išpiauti.

Jeigu originalis guzukas 
yra neišimamas,paprastai ji
sai auga ir prasiveržia Į ap
sukui esančius kūno audi
nius. Tas priaugimas yra 
nelaimingas skirtumas tarp 
paprastų guzų, panašių Į 
karpas ir nelabųjų guzų, pa
našių i veži. Ant galo išau
ga didelė masa ir mažos 
jos dalys atsiskiria ir papuo- 
lusios Į kraują ir lymfą išsi
platina po visą kūną. Jei pa
prasta celė išeina kūne iš sa
vo vietos, ji beveik nieko ne
reiškia, nes tokia celė miršta. 
Vėžio celės gi turi tokią gai
vumo jiegą, kad £uga. kur 
tiktai papuola, ir kur tik vie
na tokia celė apsistoja, nau
jas vėžys pradeda augti.

Vėžio išsiplatinimą kūne 
galima palyginti prie išsi- i 
platinimo limpančios ligos, 
kaip tymai mieste, arba 1

lyra patirta, kad paeina nuo 
’ ^nuMinlUi ge- 

mant) ir nuo skaudulių: 
odos vėžys nuo erzinančių 
karpų ir apgamų, ir vėžys 
nuo neprižiūrėtų žaizdų, su- 
kramtymų, o ypatingai iš 
guzų, kurie išpradžios yra 
paprasti ir nepavojingi.

Paprastieji krūčių guzai, 
pusliukės, skauduliai ir p., 
ne vėžiai iš pradžios, gali 
pei-simainyti Į nelabuosius 
išaugimus ar vėžĮ. Tikrai sa
kant, ankstyvas pažinimas ir 
gydymas, kuriuo nors tų vė
žio pranokėjų, gali tikrai 
apsaugoti nuo vėžio. Apsi
saugok nuo įvairių nuolati
nių kūno trinimų, erzinimų 
ir apsisaugosi tuo pačiu sy
kiu nuo vėžio atsiradimo. 
Nuolatiniai skauduliai, su- 
skirdimai, žaizdos, karpos, 
apgamos, kurie mainosi ir 
auga didyn, turi buti praša
linti. Protingai apsieinant su 
tais ir kitais pavojaus ženk
lais, kaip ir ankstyvas nusi
manančio daktaro ar chi
rurgo jų prašalinimas, labai 
sumažina galimybę turėti 
vėžio ligą.
Svarbesnieji vėžio ženklai.

Pavojingiausis dalykas su 
vėžio liga yra tas, kad ji daž
nai prasideda be skaudėjimo 
ir auga išlengvo. Jei vėžys 
savo pradžioje tiek padary
tų skausmo, kiek padaro ’ 
dantų skaudėjimas, ausų1 
skaudėjimas, žmonės iškar
to pamatytų ir stengtųsi ji 
prašalinti be jokio užvilki
mo. Tečiau prie vėžio skaus
mo (tos paslėptos palaimos) 
pradžioje paprastai nėra. 
Taigi kiekvienas protingas 
žmogus turi žinoti dažniau
siai apsireiškiančius ženklus. 
Reikia atsiminti, tečiau, kad 
tie ženklai nevisuomjt gali 
reikšti vėžį, bet jiems pasiro
džius reikia nieko nelaukti, 
kreiptis į gerą gydytoją ar 
chirurgą. Atmink, kad nei 
vienas geras daktaras negy
dys ligos, kuri gali buti vė- • . • a _ • • . __• • •

i
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stovyje, kad operacija turi ! 
buti didelė, o jei nieko su 
juo nedaroma, gali privesti 
prie mirties.

(Bus daugiau)

: S. N. Puišiute-Shalina ;
; LIETUVĖ MOTERIS ’
* ADVOKATĖ J
1 366 Broadway, So. Boston. Masu Į
* Room 2. <

KA NEATSARGUMAS 
REIŠKIA

- uvier.ytų Valstijų Pašto Departa-
■ •. ■ statistikos rodo, kad per fiska-
- metus, baigianties Birželio
.1 : .. i:'.?38,548 laiškai nepasiekė 
kuriems buvo siunčiami, nes adre- 
buvo negeri arba nepabaigti. Pini- 
šituose “mirusinose” laiškuos? ras- 
š!2‘.907 59. Iš šitos .sumos $70,- 

: buvo ^grąžinta rašėjams, o 
negalima buvo sugrąžinti,

- rusėjai užmiršo padėt savo adresą, 
t dar didesnė pinigų suma dingsta
- . ta: pavidale pražudytų algų ir 

>:?ų už iigas tų žmonių, kone ne
paiso apie savo sveikatą. Daug ligų

,::r._ apsisaugoti, jeigu jus vartosit 
frinerio Kartųjį Vyną, tą garsų pil- 

• ■ ta:.;ką ir liuosuotoją. i*Pajiega ma- 
:■■ sveikatoje yra Trinerio Karčiajam 
Vyne"—rašo mums ponia Helen Žyd
im. iš Nanticoke, Pa.—Šalčiai ir kosu
ly- tankiui veda prie sunkios ligos, to- 

|de; nieko miaukiant imkit Trinerio 
Sedutivą nuo Kosulio. Nuo reumatiz
mo ir neuralgijos Trinerio Linimen- 
ta< yra geriausia gyduole. Jeigu Tri- 
nerio gyduolių negalit gaut savo apie- 
l:i;kė.;. rašykit pas Joseph Triner Com- 
!-.;ny, Chicago,'III.

zu

Nuostabi Natoj* širdies ir 
Vidurių Gyduolė

Gydytojai Yn Nustebinti Kaip Ūmai 
Ir Pirkiai šios Naujos Gyduolės 

Veikia šitokiuose Atvejuose
Dau u' tūkstančių ima šitas gyduo

le-; kas mėnesį ir randa nuostabų pa- 
leng-vinimą. Jei Jūsų širdis Betvarkiai 
veikia, mažai teturint dvasios, nevirš
kinimą, sukietėjimą vidurių, išpūti
mus. silpnus nervus, blogą miegą ir 
duslu jausmą tai pats dėl savo labo 
privalai išbandyti šią naują gyduolę 
Nuva-Tone. Jums bus nuostabu kas 
link būdų, kaip jis atsteigs Jumis. Nu- 
sra-Tone tramina stiprius nervus ir ste- 

■;..".ai didina ištvermės pajiegą, tei
kia tinkamą virškinimą, gerą apetitą 
ir retruliarį vidurių veikimą, suteikia 
te-ą, žavinanti miegą, gausiai entu- 
ziazr.:o, ambicijos ir gyvumo. Jei Jus 
: -ii;.uė>at kai'n reikiant pamėginkit 
j:. Jums nieko Hefcte.;*raos, jeigu nepa- 

Jis yra malonus imti ir Jus 
tuojau pradėsit jaustis guriau. Imk 
j per keliat^ dienų ir jei Jus nesi-1 
jaą.- t senau ir ncatrodysit geriau, 
nuneškit atlikusią pakiuko _ dalį pas 
Ju.-ų aptiekoriij ir jis sugrąžins Jums 
Just: pjr.igns. Nuga-Tone išdirbėjai 
taip gerai žinodami ką jis padarys 
de: Jūsų, jie įsako visiems aptieko- 
riam - garantuoti jį ar sugrąžinti Ju- 
su nin.gus, jei neužganėdintas. Reko- 

. rr.e nd uojamas, garantuojamas ir par- 
i duodamas per visus aptiekorius.

Paskui Tegul JtM> t —
Kenduta*.

......... Veidrodi* Parodo
RecaMatns.

Rašyk apie Dykai Suteikiamos 
Jitandymus.

Jūsų plaukai neturi slinkti ir jus 
neturite tapti plikais, todėl, kad yn 1 
įmonė, kuri prašalina ėdančius plaukti 

j šaknis mikrobus. Šioji skirtinga me- 
i toda sulaikys jOM» pbnkus, negyvu ; 
Įplaukus, prašalina pleiskanas, žilimą 
t plauku ir apsaugos nuo nuplikimo »u- 
, drūti Mama ir peilgindsma plaBkų 
! gyvastį dėl vyrų ir moterų. Prtotyk;t 
tavo adresą kol dear liepei ydėl iš
bandymo per 15 dienų dykai. (-)

SU 11-79,

pailgindama plaukų 
ir moterų. Prhiąskit 
dar nipervMu dėl iš-

A YMB compajcy
116 S. tartam

Ckicago, III

TEI.. EMPIRE ',365 |

DR. F. MATULAITIS I
Ultravioletinė šviesa 

Diatherir.ia
322 HOLBROOK AVĖ.. 

DETKOiT. MICH. 
ADYNOS:

12-2. 6-8

MEDICINOS DAKTARAS

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

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

SVARBUMAS KASLINK 
SVEIKATOS.

Ar žinai, kaimyne,—aš jums teisybę pa
sakysiu, kad jus ir jūsų giminės su savo
šeimynom per visokias ligas ir nesveikumus 
esate pražuvę ir niekur iš savo namų negalit 
išeiti, ir nespėjai visokiem gydytojam bilų 
išmokėt. Brangus kaimyne, aš pasakysiu 
apie savo familiją ir vaikų išauklėjimą per 20 1__
vartojom Sveikatos Gelbėtoja, J. Baltrėno naujo išradimo vaistus, kurie 
atsiekia aukščiausią laipsnį gydymui visokių ligų, kurie yra taip garbin
gai pagarsėjęn etik Amerikoj, bet ir Europoj ir kitose šalyse. Taigi, mie
lasai kaimynėli, mes visi naudojam J. Baitrčno Biterj, kuris užlaiko 
sveikus vidurius ir stiprina kraują ir neleidžia įsikūnyti ligom; ir taip 
toliau visokiu gyduolių užlaiko.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS—DRUG CHEM.CO.

J. Baltrėnas, Prop.
2500 W. Pershing lid. Chicago, III.

metų. Mes reikalavo m ir

Babtai Lova It

For BILiOUSNESS

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

Nbo visą pilvo ir žarną nes
magumą, kurie paeina nuo 
dantų augimo nieko geresnio 
Kūdikiams ir vaikams nėra, 
kaip

T.

/ - •

■ r 1

VARTOKITW BEECHAM’S PILLS W 
■ pal iuosavimui vidurių, su- ■ 
I stabdymui kvaitulio ir gal- I 
B vos skaudėjimo. M

Nėra Kolomelio 
25c. ir 50c. baksi ūkai

"Trijų Mėty Kanklių Kny
ga," už 1922-3-4 metus bus 
atspausdinta šių metų pa
baigoje ir jau Lietuvoje.

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

KELLOGCS
TASTELESS CASTOR OIL

BEECHAMS 
PILLS

Mm. WiNSixnrs 
Strup

Z Geras paprotys
Ncudoct Ruffles kasdien, kad užlaikius 

~alvos odą s/eika ir kad turėti puikius 
žvil«an&us plaukus, 

į^uffles 
sunaikina pleiskan-s. tą svarbiausi 
paiešą gražių plaukų.

Nusipirkite benka už 65c š zneien 
prs savo vcėst’.ninką. 7Sc kuorae: 
siumčlarr.a tiesios iš laboraturųas.

r. AD. RICHTER > CO. 
!eny & South 5th Sx. 

B.-ockl n. N. Y.

Mokėk Puse-
ETNOLOGIJA (žerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GEOGRAFIJA (Šerno), apdaryta $4, dabar tik $2. 
GAMTOS ISTORIJA, apdaryta S 1.50, dabar ti 75c. 
GAMTOS PAJ1EGOS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
GYVULIŲ PROTAS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
KAIP GYVEN A AUGMENYS, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS IR ANGLIŠKAI LIETUVIŠKAS 
ŽODYNĖLIS, apdaryta S 1.25, dabar tik 60c.
1S ANGLŲ KALBOS LEKCIJŲ $5, dabar tik $2.50.
23 ARITMETIKOS LEKCIJOS (nuo žemiausios ligi aukščiausiai), 

$3, dabar tik $1.50. . .
13 LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKOS IR SINTAKSĖS Lekciją 

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

dabar tik 60c.
SVEIKATA, apdaryta $2, dabar tik $1. 
ANTRAS KRIKŠTAS, apdaryta $1, dabar tik 50c. 
BEN-HL R, apdaryta $2, dabar tik $1.
MEILĖ IR DAILĖ, apdaryta $2, dabar tik $1.
PORTUGALŲ MINYŠKOS MEILIŠKI LAIŠKAI, apdaryta $1.50, 

dabar tik 75c.
RAISTAS, apdaryta $2 25, dabar tik $1.10. 
TIKRI JUOKAI, apdaryta $2, dabar tik |1. 
VELNIO BAŽNYČIA, apdaryta $1.50, dabar tik 75c. 
VIENUOLYNO SLAPTYBĖS, apdaryta $2, dabar tik $1. 
CHINIJA. apdaryta $1, dabar tik 50c.
Iš MANO ATSIMINIMŲ, apdaryta $2, dabar tik |1. 
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS, apdaryta 75c., 

dabar tik 35c.
Pinigus siųskite: money order arba dolerius registruotam 
laiške Kas norit kitokių knygų, reikalaukit katalogo. 
Adresuok it

MARGERIO KNYGYNAS
2023 St. Fui Arene,



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

Putoja kelią.
TURŽĖNAI (Kauno apsk.). 
Nuo Jonavos ligi Turžėnų 
plentas eina mišku. Šioje ke
lio dalyje pasitaiko dabar 
plėšimų. Žmonės nakties me
tu bijo važiuoti. Pasitaiko 
anekdotiniu ivvkiu. Žmonės 
pasakoja šitokį nesenai Įvy
kusį dalyką. Važiavęs vėlai 

savo žmona. Vežime vežėsi j kų orkestrą turėjo paprastą 
pirkinių. Važiavę mišku. Iš- *" m
eina staiga iš miško pora vy
rų, griebia moteriškę ir nu
tempia miškan. Žmogui nei 
pati gelbėti, nei bėgti. Tru
putį pavažiuoja, paveja ke
liu einantį žmogų, kurio pa
prašo pabūti prie arklio, o 
pats eisiąs žmonos gelbėti. 
Eidamas žmogus jau sutinka 
pačią laisvą, grįžtančią iš 
miško. Tuo tarpu anas sėdo 
vežiman ir nuvažiavo kur 
jam reikėjo.

Šis gandas nepatikrina
mas. Bet gali buti visaip. 
Viena tiktai aišku, kad Tur
žėnų girios plente važiuojan
tieji žmonės užpuldinėjami Brozienės namuose buvo pa- 
nakties metu.

tuota, kad kaltinamieji turė
jo ryšių su Lenkija, praneš- 
dinėdami jai žinių apie Lie
tuvos kariuomenę. Byla 
įduota kariuomenės teismui.

Ir už patį popiežių 
katal ikiškesni.

ALYTUS. Vasario 25 d. (pe
lenų dieną) vakare vietosiiaijna. vvidii‘V4‘'f v ujaui v v *vwo

iš Kauno koks tai žmogus su gaisrininkų kliube gaisrinin-
_________ ____________ _____ --------------

savo pamoką. Tik staiga Įė
jo policija ir uždraudė griež
ti, sako, šiandien ir mokytis 
“nevalia.” Visi nustebę išsi. 
skirstė.

Norėjo nusižudyti.
ROKIŠKIS. Vasario 1 d. Ro
kiškio Rajono 2. U. Draugi
jos agronomo tarnaitė išgė
rė karbolio norėdama pada- 
daryti savižudystę. Nuga
benta ligoninėn jau baigia 
sveikti.

Iš didelės linksmybės! 
SARMAČINAI (Vilkaviškio 
apsk.). Vasario 21 d. pilietės

dalytas “vakaras.” Besilin
ksmindami pasigėrė ir susi
mušė. Sarmačinų kaimo vy-Inkvizitorius nubaustas.

1923 m. rugsėjo 26 d. rūką M-ką visai smarkiai is- 
Pauliukų kaimo, Kėdainių tvojo lazdomis. Po kiek lai- 
apskrities, Baltrus Kibiras j ko pasigirdo šūviai iš lauko 
nuėjo miškan jieškoti žuvu
sių karvių. Miške Kibiras 
susitiko Juozą Pravatski su 
šautuvu. Tarp Pravatskio ir 
Kibiro buvo kažkoks iš seno 
kivirčas. Pravatskis, rasda
mas progos Kibirą pamoky
ti, pradėjo šautuvu Kibirui ,____  ______ v_____
grąsyti ir sušvilpė. Tuo tar-iuž sumušimą. Eina tardy- 
pu iš miško pasirodė dar du Imas. Šitoks atsitikimas Sar- 
Kibirui nepažįstami vyrai, imačiunuose ne naujiena, 
parvertę Kibirą žemėn, su-; ---------------
rišo jam virvėmis kojas ir 
rankas; be to virve pritrau- OBŠRUTAI 
kė prie kojų galvą ir taip Į į apsk.). Pereitais metais Ob- 
kamuoli sulenktą paliko nu- i srutų kaimo vokiečiai gy ven- 
vilkę tankumynan. ! tojai turėjo savo mokytoją

Kitą dieną pavakare Pra-1 panelę J. P., kurią jie labai 
vatskis atėjo pasižiūrėti sa- 1
vo “belaisvio” ir rado jį jau 
vos gyvą. Bijodamas Kibi
ro mirties, Pravatskis atliuo- 
savo nuo kojų pririštą gal
vą, bet vis dėl to paliko jį 
surištomis rankomis tanku
myne “neapribuotam lai
kui.” Kibiras tokiu budu su 
atliuosuota galva per visą 
naktį ir dieną, riste prisiri- 
to prie artimo kaimyno Pil
sudskio laukų, kur gavo 
pragulėti iki prašvito ir tik 
tuomet eidamas pagirin S. 
Svirskis rado netoli kelio 
gulintį be sąmonės Kibirą. 
Perplovęs virves paliuosavo 
ji iš “belaisvės.” Tik po ke
liat© mėnesių Kibiras gąlejo 
atsistoti ant saVų kojų. Pa
sveikęs pranešė policijai, ku
ri padarė tardymą, ir Pra- 
vatskiš už Kibiro kankini- 

•^'■piatėko teisman. Aną są- 
Mitę Kauno apygardos 
teismas jį nubaudė pusantrų 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

pusės i butą, kulkos per sie
ną perėjusios sužeidė p. J. 
V-us, iš švarpliškių kaimo ir 
sėdėjusią ant krosnės E. 
St-tę. Sužeistieji nuvežti Vil
kaviškio ligoninėn. Kalba
ma, kad šovęs tasai sumušta
sis vyrukas atsikeršydamas

Boikotuoja vedusius.
(Vilkaviškio

gerbė. Bet pernykštė moky
toja ištekėjo, ir dauguma 
vietinių vokiečių ėmė rūpin
tis savo ištekėjusią mokyto
ją pakeisti kita. Iškeldinti 
kitur jiems pavyko. Bet kito 
mokytojo ar mokytojos da
bar neturi. Nors Obšrutų 
kaime yra lietuvis .mokyto
jas, bet vokiečiai savo vai
kus prie jo leisti vengia, šis 
mokytojas taip pat yra ve
dęs.

suorganizavo chorą. Laiki- medinė bažnyčia ir puiki 
nai buvo sustojęs veikti, nes klebonija. Prie bažnyčios 
vedėjui atsisakius negreitai . ...-----w
pavyko surasti naują. Po vokiečių užėjimo, kunigas 
pertraukos vėl pradėjo veik- valdo vieną dešimtinę mo- * 
ti jau kelinta sąvaitė. JĮ ve
da gerb. Poškus. Greitu lai
ku tikimasi pasirodyti vie-
v •sai.

klebonija. Prie bažnyčios 
yra 7 h. žemės ir beto, nuo

DRAUGAI!
Skaitykit ir platinki! dar

bo žmonių laikraštį 
"KELEIVĮ.”

TANKUS KOSĖJIMAS

i

• * •

Pereitą vasarą darbinin
kiškos organizacijos sudarė 
socialdemokratinį darbinin
kų kliubą. Tam tikslui išno- 
mavo salę su kambariais. 
Tačiau darbas tiek išvysty
tas, kad tame bute negalima 
tilpti. Bendrovė “Kultūra” 
išnomavo “Fantazijos” salę. 
•Ji perleido socialdemokra- 
tiniui darbininkų kliubui bu
fetą ir 3 kambarius. Nauja- 
jan butan bus perkeltos dra
matinės sekcijos, choras ir 
joms panašios Įstaigos. Ten 
pat bus atidaryta antra dar
bininkų skaitykla.

Vagys-žmo gaudžiai.
JANKAI (Šakių apsk.). Čia 
nesenai, nuo vieno piliečio 
vagys vogė lašinius. Vagims 
beeinant su lašiniais, tų na
mų šeimininkas pajuto ir, 
pasigriebęs šlajų štangą, kir
to vienam vagiui. Tasai tuoj 
susmuko. Bet antras vagis, 
susigriebęs, užmušė šeimi
ninką ir vilko jį paslėpti. 
Užmušto šeimininko sūnūs, 
išgirdęs toki triukšmą, išbė
go i kiemą ir rado tėvo pri
muštą vagį. Tasai nurodė 
savo pabėgusi draugą ir savo 
gyvenimo Bandinius. Polici
ja vagis suėmė ir nugabeno 
i Šakių kalėjimą.

Gal būt jus nesuprantate, kodėl jus tankiai kosite ir 
persisaldote, tiesa yra, kad jūsų visa kūno jiega yra silp
na ir jus reikalaujate maisto-gyduolių kaip 

scoirs IMIIISION 
kad maitinus jūsų kūną ir atbudavojus jūsų stiprumą ir 
suteikus jum* jiegą atsilaikyti prieš silpnumą. Jus nerei
kalaujate stiprių gyduolių, bet maitinančių.

Jei jus turite (rūbelio su kosuliu arba slogomis 
vartokit Scott’s Emulsion kasdien!

Scott & Kovine, Bloomfield. N. J.

kyklos žemės (Vajesišky 
mokyklos nėra, o švietimo 
Ministerija šitos žemės gal 
nežino ar kunigui pavedė?).

Vajesiškio parapijoj yra 
apie 200 valakų žemės, nuo 
kurios valakas, be kalendos, 
kunigui turi duoti po 1 pū
dą šieno, šiaudų. 6 gorčius 
atpuskinių avižų ir kitokių 
smulkmenų, ir dar po 6 li
tus kunigui algos, kurią pa- 
rapijonys nemato reikalo 
mokėti. Todėl daugelis ir ne
bemokėjo, nors jiems kuni
gas Įvairias priemones pa
vaitodavo. Galų gale, čia ne
senai atkeltasis kun. Rinke
vičius sumanė, kaip juristai 
sako, “užsitvininti Įpėdi
nystėje.” Praėjusiais metais 
net per du šventadieniu 
žmones Įtikinėjo ir sušaukė 
kaimų atstovus, kad jie “nu
tartų” mokėti kunigui po 5 
litus metams algos ir piltų 
po 6 gorčius atpuskinių. Bet 
susirinkusieji kunigui kaip 
ant delno išdėjo, kad be ši
tos algos ir 6 gorčių atpuski
nių galima gerai pragyventi. 
Ir buvo primintas kun. Ar
malis, kuris čia būdamas 
laikė 3 gerus arklius ir šiaip 
visko buvo pertekęs, nes iš
sigabeno stotin ant 40 fur- 
mankų ir dar daug turto čia 
vietoje išpardavinėjo. O juk 
tas pats kun. Armalis Į Va- 
jesiškį atsigabenęs 6 fur- 
mankom... Galų gale, po il
gų ginčų, balsuojama ir už 
algos mokėjimą — pakelia 
tik 5 rankas, o kiti visi prieš. 
Kunigas, tą pamatęs, labai 
supyko ir susirinkusiems pa
sakė, kad jam algą vyskupas 
nustato ir kaip vyskupas jam 
lieps, taip ir bus. Tuo viskas 
ir pasibaigė. Bet praėjus 2 
sąvaitėm, tas pats kunigas 
iš sakyklos paskelbė, kad 
vyskupas parapijai liepia 
apart kitų pareigų dar mo
kėti kunigui po 5 litus algos 
nuo valako, ir kad jis, tai 
yra kunigas, šitų pinigų rei
kalausiąs.

Kaip kunigas vyskupą 
apie tą susirinkimą informa
vo ir kokį vyskupas ištikru- 
jų atsakymą davė—nežino
me. Tik vienas dalykas 
mums aiškus, kad kunigas 
šitokiais “darbeliais” tik 
žmones erzina ir pasireiškė, 
kas jam ištikrujų rupi.

Ištvirkę pusberniai
VILKPIEVIAI (Panevėžio 
apskr.). Vilkpieviai ne ma
žas kaimas, ant Kupiškio ir 
Panevėžio kelio, per kurį 
reikia daugumai žmonių 
eiti ir važiuoti. Čia yra jau 
priaugusių pusbernių, kurie 
nėr didelį ištvirkimą ir per 
tėvų nedraudmą pastoja 
žmonėms kelią ir mėto žmo
nes pagaliais, akmenimis ir 
purvais. Jei tokių ištvirkėlių 
tėvai nedraudžia, tai nuken
tėję keleiviai turės rimbais 
ir lazdomis malšinti tokius 
ištvirkėlius, nes kitokios išei
ties nėra. Reikėtų pasirūpin
ti rimtesniems kaimo žmo
nėms kaip nors išdykėlius 
drausti.

I 
t

Žinelės iš Šiaulių padangės.
ŠIAULIAI. Kovo 12 d. 

Įvyko bedarbių susirinkimas 
“P'antazrjos” salėje. Susi
rinko apie 500 bedarbių. Nu
tarto reikalauti, kad miesto 
valdyba dirbantiems viešuo
sius darbus bedarbiams pa
keltų atlyginimą iki lito va
landai ir leistų dirbti 8 vai. 
per dieną vietoj 6 valandų.

♦ * «

Socialdemokratų Darbi
ninkų Kliubas turi dvi dra
matini sekciji—lietuvių ir 
žydų. Dabar pradedama or- 
ganzuoti vaikų dramatinė 
sekcija* Ji turi tikslo rengti 
vaikams spektaklius.

* * ♦

Kovo 8 buvo moterų dar
bininkių diena. Viso pasau
lio darbininkės rengia mi
tingus, demonstracijas ir t.t. 
Šiaulių socialdemokratų or
ganizacija tą dieną parengė 
moterims darbininkėms mi
tingą. Mitingan tebuvo Įlei
džiamos tik moterįs darbi
ninkės. * *

Degtinė vieniems baimės ir 
| juoko padarė, kitiems ašarų 

ir gėdos.
LIUDVINAVAS (Mariapo- 
iės apsk.). Vykstančiam ge
rai įkaušusiam vaikinui per 
Aviklių kaimą, pakeliui at
sitiko nelaimė. Naktis buvo 
amsi, su lytum, keleivis nu

vargęs prisiglaudė prie buto 
sienos pasilsėti. Bute buvo 
krikštynų puota. Nafho butą 
prie pat kelio. Vienas puo- 
totojas, išėjęs iš buto su ži
buriu, pamatė prie sienos 
kažin kokią šmėklą, nieko 
miaukdamas, pųptotojasi 
spruko atgal į butą ir suri
ko: “Vyrai, vagys!” Visi ur
mu veržėsi pro duris su šau
tuvais, su lazdom ir puolė 
prie keleivio šaukdami: 
“Kas tu? Sustok!” Keleivis 
povaliai žygiuoja., šautuvų 
pyškėjimai. Tik staiga užbė
go vienas už aidų, atrėmė 
girtam brauningą į krutinę 
klausdamas: “Kas tu?” Ke
leivis satao: “Aš—pilietis!” 
Drąsuolis klausia:- “Kas, ar 
vagis?” Keleivis sako: Ugi 
aš!...” Tuo tarpu pribėgo ki
ti. Vieni sušuko: “Užmus- 
kit!” Kiti—“Paleiskit!” Ki
ti—“suriškit ir po lova pa-

Irgi gina bedarbių reikalus.
Kauno miesto ir apskrities 

viršininkas užprotestavo 
Miesto Tarybos nutarimą 
dėl policijos sužeistųjų be
darbių (sausio 19 d. Rotu
šės aikštėje) aprūpinimo ir 
ištyrimo viso to atsitikimo. 
Sąryšy su tuo Miesto Valdy
ba nepasiuntė valstybės gy
nėjui medžiagos apie poli
cijos neteisėtą įsikišimą, ku
rią surinko bedarbių padė
čiai tirti ir šelpti komisija. 
Sunku, sunku tau, proletare, 
teisybė rasti.

Lenkų šnipų Lietuvoj
byla.

Nesenai suimtų lenkų šni
pų tardymas jau pabaigtas. 
Viso kaltinami 6 asmenys iš 
kurių trįs yra rusų karinin
kai, vienas Lietuvos kariuo
menės viršila, vienas buv. 
valdininkas ir vienas spaus- : , __________
tuvės darbininkas. Konsta- ninku kliubas dar rudeniop nytkaimis, kuriame randasi

I- ~ r'**
Policija sustatė 4 protoko- kiškitF’ Pagaliau visi nuto

lus nubausti socialdemokra- fė atsivesti ‘ slabną” keleivį 
tų organizaciją už tai, kad -1. butą, šviesoje visi pažino 
ji klijavo rinkimų metu atsi- linksmą vaikiną Adomą, da- 
. ,. ----- •---------- oar dep degtinės nustojusį

žmogaus pavidalo...

I
ii

PARANKIAUSIAS 
KELIAS

24-54s.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
Sekanti išplaukimai iš .\\ w Yorko:
. S. “Lituania"......... Ral. 28 d.
> S. “Estonia . . . (itųjužes 19 d.

J Klaipėdą visu keliu vandeniu 
3-čia klesa $107; 2-ra $1'12.50

Į Klaipėdą ir atgal — $181 
Užčėdysit $44.50 apsimo

kant abi pusi
Visada atsiminkit, kad B. A. I.. nuveš 
jumis didžiuoju laivu tiesiog į Balti
jos Jūrių Portą (visai netoli Klaipė
dos), iš kur be kiiučių. vargo ir lauki- 

irmo toliau gražiu laivu keliausit 
puspari Kiaipėtion atvy ksit.

Kreinkitčs*
BALTIC AMERICAN LINE 

9 Broad* ay, New York 
ar prie savo agentų

1
I
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Valet APSAUGOS BR1TVA
AlltoStrOp Kuri Pati Išsigalanda

Povnr VISAS PRIRENGIMAS $1.00 ir $3.00
IvaZCr l’ardduoda visose britvų krautuvėse

—Sharpens itseif

i I

Paprastas šių dienų 
apsireiškimas. 

BARZDAI (Šakių apskr.). 
Klebonas Mikelkeyičius, 
kalėdodamas Kraujučių kai
me, išklausinėjęs ūkininką 
Viltraki ir sužinojęs, kad jo 
sūnūs skaito “Lietuvos Ūki
ninką,” Įsakė griežtai už
drausti sunui tą laikraštį 
skaityti. Tėvas išsigandęs i 
kunigo pamokslo, pareiškė j 
sunui, kad jeigu jis skaitys j. 
“L. U.,” tai nepaves jam sa- j ’ 
vo ūkio. Sūnūs nusistatęs 
laikytis savo, kad ir kažin ką 
klebonas darytų.

Tai vienas iš šimtų atsiti
kimų, kur kunigas ardo šei
mynos santaiką, savotiškai 
skelbia Kristaus mokslą.

šaukimus ant tvorų ir namų. 
Tačiau namų savininkų ir 
buržujų niekas nekliudo, 
nors jie dar daugiau lipde 
atsišaukimų.

♦ • •

Socialdemokratinis darbi- •krities). Tai nedidelis baž-
1 o < J---------------- • ...................................................... - ,

' i

Koks paukštis, tokia ir
• •giesme

VAJESIŠKIS (Žarasų aps.

RMAN
LLOYD

LAIVAKORTĖS Į ABI 
PUSI NUPIGINTOMIS

KAINOMIS
I LIETUVĄ

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

32 Broadwav, New York. 
arba pas vietos agentus.

TELEFONAS 1037 y 
MEDICINOS DAKTARAS J 

C. J. ffiOLAITIS ; 

Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. / 
nuo 7 iki 8 vakaro. / 

107 Summer St, į 
LAWRENCE, MASS. f

i
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S
DR. F. PŪSKUKIGIS

GYDYTOJAS
VIDURINIŲ LIGŲ

VALANDOS:
9 iki JI ryte
1 iki 3 po piet
7 iki 9 vakare

389 BROAI)WAY
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. So. Boston 2831

LIETUVOS ŽMONIŲ TAMSUMAS IR NESUSI- 
PRATIMAS—JOS NELAIMIŲ IR VARGŲ 

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

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

siems

“KULTIIRA”
Mėnesinį gražiai paveiksluotą mokslo, politikos ir visuomenės 

žurnalą
Su jo priedais—knygomis:

1) Mėnesiniu augančiam jaunimui lavintis žurnalu
“DAIGAI”

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

“KULTŪRĄ” leidžia ir rašo pažangioji Lietuvos visuomenė ir 
žymesnieji jos mokslininkai, universiteto profesoriai. Radaguoja P. 
Bugailiškis.

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

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

Pinigai geriausiai siųsti per paštą money orderiu.
ADRESAS: Šiauliai. Dvaro gatvė 83. “KULTŪROS” BENDRO V t

DUBELTAVA KELIONĖ 
NUPIGINTA KAINA

Aš Meldžiu Šio Laikraščio Skaitytojų
kurie kenčia nuo Romatizmo, Strt- 
r.u Skaudėjimo (Lumbago), Padaa- 
ro3 (Gout), parašyti man laišk*, 
dedant savo vard* ir aišku adm*,^ 
o aš prisiųsiu dykai vien* dolerio ror- 
tės honkų išbandymui mano Rheu- 
matizmo Gyduolių. Aš noriu praša
linti romatizmą nuo kenčiančių sa
vo lėšomis. Jųš pamatysite, k# gali 
padaryti Knhh's Rheumatic Remedy. 
Aš esu tikras, kad bus geros pasek
mės ir jus patįs į tai įsitikinsite pir
ma, negu duosite mbn bent vien* cen
tą.

Nebandykite prašalinti NMBatiz- 
mo per kojas ar skūra sa pa^M^p.- 
plasterių ar kitokių daiktų. Nebia. ' ■ 
dykit išvilioti jį su linimentais, 
elektra ar magnetizmu. Nebandy
kit išvyt jį su užkalbėjimu. Bet 
jus privalot jį prašalint. Jis yra 
kraujuje >r jus turite vyti jį laa- 
kan.

B NEW YORK C A/V/l 
l KAUNĄ

IR ATGAL
Su S.V.taksomig

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

Apsigyvenę ateiviai, grįžtant 
atgal į vienus metus, yra 
liuosi nuo visų kvotos patvar
kymų. Užsisakykit vieta iš
kabto.

Turčiai atima duonos kąsnį 
ii darbininkų.

PAVERKNIAI (Alytaus ap
skrities). Čia eina Prienų- 
Birštono-Jezno plentas. Čia, 
ant šio plento atstačius vieną 
sargą, gauna -sargo vietą 
Paverkinių kaime ūkininkas, 
turįs nuosavios žemės 22 de
šimtines, Jonas Valatka. 
Nors yra bežemių ir mažaže
mių, kurie yra padavę pra-j 
šymus, bet nei vienas iš jų1 
negavo tarnystes, tik minė
tas ūkininkas.

Rodos, valdžios yra išleis- 
tas aplinkraštis, kad nei vie-! 
nas, turintis ūkį, negali buti 
plento sargu. Gal čia yra 
koks įsipirkimas. ar kas? 
Vertėtu valdžiai kreipti į tai 
domėsio.

i.

Deliui reikalingu permitą arba 
informacijų, kreipkitės prie vie
tinių agentų arba prie
UNITED AMERICAN LINES

131 Statė St.. Boston. Mass.

I 
I

Ir aš tikiu, tą darbą atliks 
Kuhn’s Rheumatic Remedy.
Romatizmas turi išeit, jeigu 
jus paliuosuosit nuo skausmo 
ir kentėjimo. Mano gyduolės
panaikina skaudžius dieglius,muskulų gėlimą, gerklės sutinimą ir 
sąnąrių sustingimą.

bernam raudojimui 
liaimenta3 

Pain-ExpeIIeris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija I 
vargina jus. ištrinkite skaudamas ji 
▼ietas šiuo atsakančiu šeimyniniu I 
linimentu ir tuo.ias pajausite ^aleng- Į 
vinimą.
35c ir 7Cc bonka vaistinėse. Tėmv- ’ 
kitę, kad butų Inkaro vaizbažcnklčs d

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Su. 

Brocklyn, U. Y.

99

INDIGESTION
i

AŠ NORIU TAI PARODYT JUMS
Jei tik jus man pavelysit. Aš gaisu daug prirodyt j vieną sąvaitę ir 
paprašysite mano kompanijos pasiųsti jums dykai vieno dolerio 
vertės buteliuką gyduolių. Aš nepaisau kokias kitas gyduoles jus 
vartojcL Jeigu jus aevartojot mano gyduolių, jus nežinot ką jos 
gali padaryti. Perskaitykit musų * —
pasiūlymą žemiau ir reikalaukite 
jų tuojaus. ,

REGULERIS $1.00 BUTELIS UŽ 25 CENTUS.
Mes norime, kad jus išbandytumet Kuhn’s Rheumatic Remedy, kad 
žinotumėt jus ir tūkstančiai kitų, jog Romatizmas sali būt praša
lintas, ir mes nenorim uždirbt ant išbandymo. Išbandykit—tai vis
kas ko mes norime. Jeigu jus atrasite, kad tag gelbsti jums, tuo
met užsi..akykite daugiau, kad dabaigus gydymą, o tas suteiks 
mums pelną. Jeigu bandymas negelbės, tai ant to ir užsibaigs. Mes 
nesiunčiame mažą buteliuką, kuris neturi vertės, bet siunčiame pil 
nos mieros butelį, kokie parsiduoda aptiekose už dorelį, šis butelis 
25c. persiuntimo ir supakąvimo sunkus ir mes turime užmiketi Dė
dei Šamui už persiuntimą*. Todėl jus privalote prisiųsti išlaidoms, o 
tuojaus aplankysite vieno dolerio vertės butelį dykai. Priimant ne
reikės mokėti nieko.
J’RISIVSK KUPONĄ 

Kuho Remedy Co..
Dept. R W.

Ai turiu Romatizmą ir no* 
riu dolerio vertės butelį 
Knhn'o Kheamatiskg žy
duoliu kaip paskelbta, 

lėšoms, aupakaviino ir Lt.

9

2

i
$

Ši ančių 23c. persiuntimo •

VARDAS - 

MIESTAS

VALSTIJA 

Gatvė ar
R. F. D.—

KUHN REMEDY CO., isss Miiwauk*o Ar*, CHICAGO.

1
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reikia žymiai pagerinti, nes 
žmogus, noro kielcbuvęs mo
kykloje ir mokąs skaityti, 
bibliškom legendom netiki. 
Žmonėms reikia duoti i’k 
Zofijos ir idealo vietoj bibliš- 
kų legendų. Tada ir tam-n;; 
turėsi daug pasekėjų, kaip i 
aš.”

Ir vėl ateina pastaba iš ša
lies abiems biblistams: ”Aš 
tamstoms patarčiau duoti 
žmonėms ta ko jie nori, nes

rūpins jiems ką geresnio.” 
lis paėmęs iš parapijos kasos uuu w gerintu, si pastaba padarė gardau<
$675 automobiliui nusipirk- kad Paeiti negalėjo, todėl juoko tarpe susirinkusių.

. šliaužte turėjo šliaužti, pa- Dieduks.

v Į ir Izabelė Jordan 21 metų
ĮHuį-jfj. Mn&aus, buvo pakviestosVlenilfiS Pereit^ sąvaitę dviejų nepa-
w - bu----- zįstamų vyrų pasivažinėti

• įsu jais automobilium. Mer-
Išvijo kunigą iš parapijos. ; ^inos pakvietimą priėmė ir 
Bostono priemiesty Eve- Išvažiavo. Vyrai išvežė’jas 

rett Ūpo išvytas iš parapijos I 1 kokią kempę, ir tenai 
evangelikų bažnyčios kuni- !‘‘uifundijo joms išsigerti, 
gas Charies A. Whrtehead, (Įšsigėrusios merginos tuo- 
nes parapijonų komitetas; J*}*8 nete^°. sąmonės, ir kas 
sugavo jį naudojant savo rei* toliaus su jomis darėsi, jos 
kalams parapijos pinigu*, nežinojo. Kada vėliaus 
Prispirtas prie sienos dusių J08 atsipeikėjo, tų vyrų jau jei neduosite, tai šėtonas pa- _ _____ . - ‘ .'»• . . i O irus Rnirri toin o«v_ mntnc iižžmc L-o
jis paėmęs iš

Bostono priemiesty Eve- Į išvažiavo^ V^ra£ išvežė ’jas 

igelikų bažnyčfos Tunb' “užfundijo” joms išsigerti. 
Charies A. Whrtehead,(Įšsigėrusios merginos tuo- 
parapijonų komitetas !*^ neteko skonės, n- kas 

•• ?__a.___ fziliAiia eii įnmio durnai
kalams parapijos pinigu*, nežinojo. Kada vėliaus

ganytojas prisipažino, kad i ^buvo; 0 jos buvo taip ap- 
------- “- kasos svmgusios nuo to gėrimo.

šliaužte turėjo šliaužti, pa-j
Už šitokį sauvaliavimą jis ,k°l Prišliaužė prie didžiojo! 

tapo išmestas iš parapijos, o *ebo, kur automobiliai jas į Lietuvių Jaunuomenės Drau- 
evangelikų bažnyčios vy- atrodo ir nuvežė į Waltha- i gystės prakalbos puikiai 
riausybė atėmė jam kunigys- mo ligonbutį. į pavyko.

> . Dabar sarmata didžiau- Praėjusiam nedėkiieny
Šitokią kontrolę ant savo 8ia 7U0 ?nionillir mergyste? iCambridge’iuje, Y. M. C. A.

, Vr *- Vf T ; buvo parengtossados. Negana to. Mary Jor-jjje|UVju jaunuomen£S piau.

ti.

tę.

kunigų turėtų įvesti ir kata- vardas jau suteptas ant vi-i.gveįajn^^ buvo parengtos 

---------------- į*? ^?eregė’ apjak° »iS‘prakalb^* su muzika-
2, ? -7 ‘.... .. įliu programų. Kalbėjo J. Ne-
T"™ii*mTiSlaVaZ,UOtl viackas ‘š So. Bostono ir Y. 
nanavi' amais , M. C. A. SekretOHUS p. GeiĄ

~ 'Pirmasis kalbėtojas nuodug
niai ’ ‘ *

nuo to gėrimo. 
, . y— - « --- - - -

.. ... . „ , .. su nepažįstamais!Šiomis dienomis Cambnd- ■ __________
ge’uje buvo areštuotas ir pa- Abraitienė turi užmokėti

Dievo tarnas atsidūrė už 
erotų.

sodintas už geležinių grotų 03 «nn už Lazarienės vyra '5131 pasalpinni
“Dievo žodžio” skdbėjasOrval L. Thompson, jaunas Keleivyje pnsimme apie Vatikano su
Jėzaus Kristaus bažnyčios ' i.n„*jx’AK....ttilnt' Hn.klJa konkordatą,
kunigužis. Jį apskundė poli- kurio
cijai tūla Mrs. ManorieFi- ant S.10’000 112 P?v,.į?Jim4 
sher, Bostoho akto^a, su ku- nuo, F°* ?”^.lkmtvu^ 
ria jis susipažinęs norėjo iš- suolas dabar pripažino, kati 
gauti $150JKada ji atsisakė ^tl!n^%nftU2moket La’ 
duoti jam pinigų, tai jis pra- za"eil^ $3’°t0o°- _. ,.
dėjo rašinėti jai laiškus ir 1 . ?^3? '* 
grąsinimais reikalauti minė- tlek * ra 'ertas ’ 
tos sumos. Moteris padavė * c „ x , .. .K.°jo laiškus policijai, ir jėga- ^yrau* ^°- bostono daktaras lis 
mastis buvo suimtas.

kunigužis. Jį apskundė poli-

RE

t

.i

D.

keik \linga Marsais ar 
moigina

. .11 vaikus. j m-.n-r. va>,
•: š mmjyut ‘ Aufša^t^į

■ ?

■Ider St., Roxburv, Mass.

:tjėmš~vyiumš 
proga

.Jeigu užsiimi ką nors par- 
duvittėu scnaialotij
sti ’ . 1 „

to ntiudą,vrašvk laišką mums* 
klausdamas informacijų.

Biznio vedėjas (20) 
F. W. TIKNIS 

Am. E. Gar. Co.
339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

uvo iiuųjkdkį, kad turėti iš

PARDAVIMAI
P \KSIDUODA«AKANDA1

la >:duoda geri 3 kambarių rakar.- 
... i alinta matyt bilc laiku.

127 t. St. 2-nd fluor. So. Boston.

i

I

PARSIDUODA BEKERNEį
Ant kampo C ir Bowen gatv. 
Kreipkitės į “Keleivio” ofi-

_  _____ są. 25o Broadway, South i 
išaiškino pašalpinių Bostun. Mass. (15)

_ sulyg
“šventas tėvas” pave

dė Lietuvos sostine Vilnių 
lenkams. Antras kalbėtojas 
pagj rė lietuvius už jų pažan
gumą ir ragino turėti arti
mesnius ryšius su ameriko
nais.

Prieš prakalbas ir pertrau
kose buvo išpildytas muzika
li programas. Pora mergai
čių griežė ant smuikų solo ir

PARSIDUODA LIETUVIŠKAS 
PŲLRUIM1S

š. geri stalai, dvi Eouling Alios, 
parsiduoda sykiu su visu geru. Savi ■ 
mcKą galima matyt nuo 5 kiekvieną 
vakartį. (15)

M. KURKALIONIS
.21 Rruadwųy, So. Boston, Mass.

areštuotas.
Aną panedėlį policija dueFus. Taipgi programe da- 

areštavo d-rą W. Fletcheri, ’ *
__ gerai žinomą South Bostone

Bažnyčių padėtis yra la- p^ytojų, ^tav °
bai sunki, o ypač mažuose kartus- uzrasęs
miesteliuose. Žmonės ju ne- v,«nam znM*m draudzmmtj 
» » AT vaistų.lanko ir kunigai negali pa 
daryti jokio biznio. Tuo tar
pu išlaidos yra nemažos, ši-, 
taip; dalykams stovint, daug ■
bažnyčių ' jau šiandien yra 
pasiryžusių uždaryti savo 
dūri*.
-Taip kalbėjo pereitą ne- 

dėldienį Naujosios Anglijos 
metodistų kunigas Ford. Va
dinasi, apšviesti amerikonai 
bažnyčią jau apleido. Jų ku
nigams prisieina jau eiti ki
tokio darbo jieškoti. Tiktai 
katalikų kunigams dar se
kasi šienauti, nes jų parapi- 
jonįs susideda iš tamsių at
eivių.

Struti Tafang Ca.
JEIGU NORI turėti gėry siutų, 
t-v. rt.-;’: mane ir persitikrink.
Aš pasiųsiu pagal naujausi* madų

Taipgi ta i som senus drabužius, 
išvalotn ir suprosinain. Padarom 
kaip naujus. (25)

308 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ant 2-rų lubų, irti D St. 
Savininkas M. J. NECIACKAS

r

N. GRABOWSKY
Penteru ir Popieruotojas 

Karpenteris ir taisau viską, 
kas tik reikalinga prie namų

Kaina prieinama. Darbą 
ožtikrinu. (17)

33 GREEN STREET 
BOSTON, MASS.

f

<

<

ODELES PRAKALBOS!
Kalbės Drg. Grigaitis

“Naujienų” Redaktorius iš Chicagos.

BALANDŽIO 21 (utarninke) SOUTH BOSTONE 
LIETUVIŲ SALĖJ, 7:30 VAL. VAKARE

i 
i

Tel. So. Borton W6-W

DAKTARAS
A-k KAPOČIUS

UTUV1S DENT1STAS 
VALANDOS: Nuo 9 iki 12 dienų 

2 to * 
fc^^ASNLPĖUOiHS;

1 v. po pi«U 

Seredorois iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name.

251 Broadw*v. tarpe C' ir D SL
SO. BOSTON. MASS.

I

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

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

Rengėjai kviečia visus ateiti pasiklausyti, ką drg. 
Grigaitis mano apie Lietuvą: ar darbininkai tenai 
nugalės klerikalų reakciją, ar ne? O taipgi ką jis 
mano apie bolševizmą: ar šitas judėjimas atsi
gaus da, ar jam lemta jau žlugti?

i > L> i
I

»

►

■»

■       i
i.............................. —-—» ~~~

Tel. South Boston 1000

l Dr. J.LudžnisSeyntar
LIETUVIS GYDYTOJAS

4 772 Broad» ay, So. Boaton, Maso.
J VALANDOS:
5 Nuo 9 ryte iki 9 vakare.

ž
i

; Tolofonaa S112-W. i
\ Or. A. fiUfinan-SiiiMuskas I 

b 

i!
i !
i ! ■

Ik

LIETUVIS DENTISTAS f
VaUadoa: nuo 10—12 dieną; V

nuo 2—5 po pietų; v
nuo 6—8 vakare: *

Ncdėitomia nuo 10—12 dieną. X
7M N. Main aL kamp. Broad et. į 

MONTELLO, MASS. »

parsiduoda bucerns ir! 
GROSERNĖ, trvkay. garadžius iri 
dviejų šeimynų kampinis namas, po o! 
- •' kambarius. Rendų neša $1248 ji 

metus Biznio daroma tarpe $700 ir* 
s>"" .-avaitę. Viskas parsiduoda už j 

Kreipkitės j ^Keleivio” afišą. 
____________ _________ (10)!

PARSIDUODA NAMAS
Su garadžiom, vištinyčia ir septyni * 

lotai žemės. Naams netoli didelio fab- I 
riko, žemė jau išdirbta. Atsišaukite) 
greitai. - (16)*

JOS. BRASIS
6 Hvoper RA, Readville, Mass. Ii

PARSIDUODA NAMAS
6 šeimynų, ant gerų išlygų—pigiai. 

Klaupkite oas: (16)
VINCAS REMEIKA

2-5 Second St, So. Besto*.

PARSIDUODA BCCERN6 
Geroj vietoj, biznis išdirbtas per 

try'iką metų. Savininkas išvažiuoja į 
X--i ' ir nemokantis 

to bi-.nio. Kreipkitės •‘KeJeivjo” ofi- 
-ar. 2'5 Broadway; So. Boston, Mass.

(16)

FRANCIS COWLEY 
ST0GDENG13 IR METALO 

DARBININKAS.
Dengia stogus blėta, kaperiu, ak- i 

■ mečiu ir žvyro su smala. Patyręs ant i 
nataisymų. Adrasąsc - (16) |
28 l.eyland St, arti Uphams Cor. 
OorcheMer. Tel. Roxbury 1417_W. i

Lietuvis Opteetrista

Išegzatninuojiž akia, priskiriu į 
akiniu, kreivas akis atitieainu g 
ir amblyopiškose (aklos*) aky- g 
so sugražina šviesa tinkamu K 
laiku. S
J. L. PAAAKARNIS O. D. E 
447 Broaduay, So. Baatoa. Masu ĮC

Telefonas 5025

ADVOKATAS
JOSffH REDER

Visokie patarimai yra 
duodami dykai

-417 Bay Statė Building, 
LAWRENCE. MASS.

DR. J. MARCUS
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAa 

Specialistas sekretcu ir chro
niškų vyrų ir moterų ligų 

18 Paraaenter St, Boaton. Mum. 
(Prie Hanover St.) 

TeL Richmond 668. (-)
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Nedėldieniais iki 4 vai po oieL

lyvavo ir žinomas muziko 
mokytojas Lionginas Buinis. 
kuris griežė ant smuiko pri
tariant pianu p-lei Kaspara
vičiūtei. Bet užvis geriausia 
publikai patiko L. Buinio ir 
Frano Galinio duetas. Pir
masis griežė ant smuiko, o 

Essex tunely aną vakarą antrasis ant didelio ir pui-
* nušoko po traukinio ratais kaus armoniko. Publika Šių 
. • * • « - __ ? _ ________ _________ a .

paleisti nuo pagrindų—plo
jo ir plojo be perstojimo. 
Geistina butų p.p. Buini ir 
Galinį matyt lietuvių kon
certuose.

Nors publikos šiose pra
kalbose buvo nedaug—apie 
150 ypatų, bet prakalbomis 
ir muzikaliu programų visi 
buvo labai patenkinti. F))*-' t icti tvic vaižpPntfri^ Lietuviu Jaunuomenės Drau- Jr,ETUVIS. KARPENTERIS 
gVStCS pnSlFHSC Virs 20 nau- . mus. ir Jirba abelną karpenterio dar- 
iu nariu ^a- joseph a. patkusjųiimiu. ..... Rivęę SU Hy<|e Pariu Masą.

Tuo pačiu laiku ant Pros-_______ __ _ ________
pect St. atsibuvo komunistų 
prakalbos, parengtos varde 
ALDLD. Kalbėjo buvęs “Ke
leivio” zeceris R. Mizara.. 
kuris dabartiniu laiku sako- KITĖS PAS .,,,

K. BUTKUS
1805 W. Lejtinjftoii. SU

RALTIMORE. MD

Profesorius nusižudė. Mass.

ir tapo ant vietos užmuštas 
prof. Sears, fizikos mokyto
jas Technologijos Institute. 
Visų akyvaizdoje jisai nusi
metė apsiaustą, skrybėlę, ir 
įsibėgėjęs nėrė nuo platfor
mos po bėgančiu traukiniu.

dvieju muzikantiunenoreio, Galite,pirkti... . . .. Ip^fs

Biblistų susikirtimas.
Pereitos seredos vakarą 

du biblistai aštriai susigin- 
čyjo už nigerkas. Ginčas bu
vo toks. Bostonietis biblistas 
Kubilius prasitarė, kad Kai
nas, užmušęs savo broli, ap
sivedė su nigerka. Newyor- 
kietis biblistas A. Steponai
tis špygos smarkumu paki
šo bibliją bostoniečiui po no- 
sia, kad šis parodytų, kur 
apie tai biblijoj yra parašy
ta. Bostonietis, imdamas tą 
bibliją, pareiškė abejonę su
radimo, nes, girdi, ta biblija 
gali būti neteisinga. Newyor- 
kietis paklausė: “Kokios gi 
biblijos tamsta norite?” Mū
siškis atsako: “Džeimso!” 
(James’o I, Anglijos valdo
no, 1603-1625 vertimo). Ga
vo ir tą. Bet nigerkos nesu-

Per kovo mėnesį automobi
liai užmušė 47 žmones.
Per praėjusį mėnesį Mas- 

sachusetts valstijoj automo
biliai užmušė išviso 47 žmo
nes, šešioliką vaikų ir trisde
šimts vieną suaugusį. Išrodo, 
kad daugiausia nelaimių at
sitinka girtiems automobi
liais važiuojant. Juo ilgiau 
gyvuoja prohibicija, tuo 
daugiau žmonių pradeda 
gerti. Dabar gerią tokie, ku
rie pirma visai negerdavo. 
Žmonės geria dėlto, kad už- 
drausta. Pereitais metais per 
kovo mėnesį girtų automobi
listų buvo areštuota 657, o Į rado nei pirmoj, nei antroj 
šįmet jau 889. r.......... ~ ‘ '

Geros degtinės jau negalima 
gautu

Prohibicijos agentų virši
ninkas Stroup sako, kad iš 
200 kartų tik sykį gali dabar; 
pasitaikyt gauti tikros degti
nės Amerikoj. Visa dabarti
niu laiku butlegerių parduo
dama degtinė esanti fabri
kuojama iš pramoninio al
koholio ir siūloma žmonėms 
kaipo “importuota.” Val
džios sargyba ant jūrių ir 
Kanados bei Meksikos rube- 
žių dabar ėsanti tokia stipri, 
kad įšmugeliuoti iš užsienio ; 
butlegeriai beveik nieko ne- 
g»U. __________

Merginoms gera pamoka.
Štai atsitikimas, kuris tu

rėtų būt gera pamoka toms 
merginoms ir moterims, ku-ri 
rios mėgsta dėtis su nepažįs
tamais vyrais.

Dvi jaunos mergi 
gy jordan 24 metų amžiaus i

ma esąs “Vilnies” redakto
rium. Kamunistų prakalbo 
se buvo apie 20 dūšių.

Reporteris.

MERGINU IR MOTERŲ 
BARBERNĖ

Garbiniuojam ir kerpam 
plaukus sulyg vėliausios ma
dos ir iš senų padarom jau
nas. Visoms patarnaujam 
kuogeriausiai. (16)

LUCIJA SMILGA 
760 Mass. Avė., 

Cambridge, Mass.
Tel. University 0209-R. 

GRAŽIAUSIAS RUŠĮTRA- 
SEJO VEIKALAS BUS RO 

DOMAS SO. BOSTONE 
KITĄ SĄVAITĘ 

Congress Hali Teatre 
Panedėly, Balandžio 13 d 

1925 m.
Krutamuose paveikslose

biblijoj. Tada nevyorkietis. 
jausdamas savo pergalę, 
paklausė bostoniečio: “Ai
tu tiki į Dievą?” Bostonietis 
atsako: “Tu taip nekalbėk! 
Aš tave galiu i dulkes sumal
ti!”

Po to atėjo klausimas įš 
šalies del abiejų: “Kur buvo 
Kristus nuo 18 iki 30 metų 
savo amžiaus?” Bostonieti- 
atsako: “Aš už dyką jokių 
informacijų neduodu. Moks- Leonido Andrejevo galingas 
las kaštuoja pinigą!” Ant to- dramatiškas paveikslas bus 
kio atsakymo tapo vėl pa- rodomas Congress Hali Te- 
klaustas: “Kadangi Kristus atre per dvi dienas, 
nemokėjo nei rašyti, nei 
skaityti ir buvo be jokio 
amato, tai kodelgi tamsta 
liepi civilizuotiems žmo
nėms būti jo pasekėjais?” 
Į tai K. atsako: “Mulkių yra 
užtektinai, todėl ir skelbiu!” 
Tai ištikro teisingai pasaky 
ta.

Galų-gale bostonietis bib
listas newyorkiečiui nuošir-

•J

Dvi jaunos merginos, Ma- džiai pasako: “Tamsta dir- 
< a*a __a------ garbingą darbą, bet jis

Šis paveikslas yra žingei
dus deliai daugelio priežas
čių. Tai yra vienas geriausių 
veikalų, beveik vienintelis 
veikalas ir rusų literatūros 
krutamuose paveiksluose. 
Andrejevo veikalas sukėlė 
didžiausią sensaciją Nev. 
Yorke Guilds Teatre su Ri- 
chard Bennett, kuris turėjo 
vadovaujamą rolę, bet kitur 
niekur dar nėra bandę tą , 
vaikalą perstatyti.

BALTIMORIEGIAMS
ŽINOTINA.

RUDAVOJU NAUJUS NAMUS IR 
T A ĮS A L' SENUS. REIKALE KREIP- 

(->

Siutai tat
Ordem

Siūtos ir over- 
kotu- siuvame 
ant užsakymo, 
' isokiomis ma
domis. Taipgi 
taisome ir HL 
prosiname.
SIMOK AITIS 
311 Broadvay,

2-ros lubos
SO. BOSTON, 

MASS.

GERIAUSIAS TONIKAS• 4 S.’*’ , • ‘ t - . •
•• x - a " • *.k***A.* • - ■ . r .- v •

Išdirbinąs iš geriausios medžiagos kokią tik tonikų išdirbystž 
vartoja.

Lietuviai krautuvninkai, reikalaukite musų Toniko, Jūsų Kostu- 
meriai bus pilnai patenkinti.

Pristatom visur. Gerumas užtikrintas. Lovellio apielinkės 
viai, reikalaukit musų išdirbystės Toniko.

L0WELL BOTTLING CO.
L. V. PAULAUSKA S BROS.. savininkai

19 DAVIDSON STREET, LOWELL, MASS
Telefonas 1783

lis. Gvarantuojam 
užsiganėdinimą. 
r______ _____
tikras europiškas 
plunksnas ir pū
kus.

European Feather Co.
25 Loveli Street. Boston. Mass.

I

i
I

PLUNKSNAS. . rukus. P*duška> 
Patalus, Kalbas ir visokias lavų irčd- 
nes. parduodam pigiausiai. Kreipuitė* 
ypatiškai arba rašykit:

Didžiausia sande-

Pas mus gausite c

I I 
. a ŠD

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Laekiškai 

Rusiškai
GYDO CHBONIMAS I 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS.

Nuo 8 tirt 14 ryko 
Nuo J iki t diooa 
Nuo 7 iki t vakar* 
UI HAN0VKR 81.

BOSTON. MASS.
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DR. H. N. LANDAU
SPECIALISTAS KRON1SKŲ IR SEKRETNŲ 

LIGŲ. REUMATIZMO IR KRAUJO LIGŲ

18 CHAMBERS ST., BOSTON, MASS.
Tel. Haymarket 1436
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X-»

3

• I

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

Esu turėjęs patyrikno ligoni
nėse ir kliniškuose kvartaluose, 
gydant sergančiu*. Mano ilgas 
praktikavimas gali jus pertik
rinti, jog.aaliu jums pagelbėti.

Dr. Gallagher
3 TRE.MONT ROW, 

Skersai Hanover Street 
BOSTON, MASS.

Olympia Theatre Building 
Room 22

M. OLIH & CO.
HOUSEHOLD FIRN1SHERS

Tel. South Boston 3136
VISIŠKAS fsPARDAVIMAS!

Iii Jmžs . Janis žinoma, kad 
šiuo tarpu Jų^ .nesĮvaMte visa
me Bostone pigiau nusipirkti 
fumiėių ar kitų namų reikme
nų, kaip kad galima pirkti pas 
mane.

Viskas pigiau, negu kad man 
pačiam lėšavo. Viskas turi būt 
išparduota dabar. Priežastis, iš
einu iš biznio. Nuolatinis pakė
limas rando? už krautuvę, taip 
kad esu priverstas mokėti 3 
kartas tiek kaip pirmiaus mo
kėjau. mane priverčia birt)) už
baigti. Patarčiau jums ištiesų 
pasinaudoti šia proga, nusipirk, 
ti furničius pas mane pigiai

Asilankvkite pažiūrėti, o pu- J 
persitikrinsite. (-) v]

M. OLIM
388 BROADWAY.

SO. BOSTON, MASS

H PERSIKĖLE I NAUJĄ VIETĄ

| P. J. Akunevičius i
H LIETUVIS GRABORIUS į

Suteikia geriausj patarnavimą. Reikale molonekit 
kreiptis. ' ||

H OFISO IR GYVENIMO ADRESAS:
|| 820 E. 6th St, So. Boston, Mass. Tel. S. B. 0183-W.
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Geležiniai Daiktai ir Maliavos
GERIAUSIA RUSIS UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ

Visiškai Tyra 5VHITE LEAD
100 Švara ................... C__ _
QUEEN IR GATAVAI "SUNKAI- _____._____ . ____
SYTA MALIAVA. Gorč. $2.90 21-2t už sq. pėdą
ĄTRANTIC IMaakiaia SPAR >
VARNISH ..................... — “
DU P0NTS GRINDŲ
SIS. Gorčius .................

ŽOLftS SĖKLOS 25c.
KITAS VISKAS,-KAS

_____> DU PO.VTS T & C Fl.AT BAL- 
<12.75 ta MALIAVA. Gorčius $2.50

JUODŲ SIETŲ DRATAt toliais

JUODA SIETŲ MALIAVA 
Gorčius ............................. $1.25

VISOKIE TVORŲ URATAI
$2.50

VARNI-
$2.90 MAŽIAU KAI PUS£ KAINOS 

ir AUKŠČIAU. LANGAMS STIKLAI IR 
TIK REIKALINGA BIDAVOTOJAMS IR
PLUM BERI AMS 

DYKAI PRISTATYMAS MIESTE 
VISKAS DARŽUI APDIRBTI

South End Hardware Company
IMS WASHINCT0N ST., BOSTON, MASS.

ARTI DOVER ELEI ATEIK STOTIES
TELEFON AI Beach 53S3 A 5X52


